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Editor Zenon Tatarsky and thirty
contributors offer the reader an overview
of the continuous 55 year long corporate
presence of Ukrainian students at the
Catholic University of Leuven, Belgium.
The book is an important history of the
cultural, political and academic activities
of mostly stateless exiles' , and а testimony
to their commitment to education.
Following graduation, the continuing
harsh political realities of the occupied
homeland forced them from the
transitional stay in Belgium to distant
lands, other than the intended beloved
Ukraine. The archival materials, memoirs
and short biographical sketches gathered
here may some day Ье an invaluable
reference for serious historians. The book
ЛЮВЕН has been no small undertaking

considering it was carried out more than
forty years after most contributors have left
Leuven. lt can Ье enjoyed Ьу the casual
and serious reader alike .

The artwork of the book, its cover, and
jacket are the work of Roma М. Hayda,
graphic communication consultant. lt
complements the content of the book with
effective visual esthetic.
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З приємністю даємо в руки читача України нашу пропам'ятну книгу

ЛЮВЕН. Книжка носить назву міста у Бельгії, де заснували у
славний

Лювенський

студіювали

Католицький

295 українські

Університет.

У

роках

1425

році

19ЗО-85

там

студенти, католики і православні, які активно діяли

в рядах Національного Союзу Українських Студентів в Бельгії (НаСУС).
ЛЮВЕН описує підложжя і обставини, які змушували українську молодь

студійного віку покидати батьківщину, щоб здобувати університетську освіту.
У гостинній Бельгії, під опікою Української Греко-Католицької Церкви та при

щедрій допомозі Католицької Церкви і католицьких благодійних організацій,
вони гідно несли добре ім'я України. На жаль їхній поворот на рідні землі,

щоб служити своїй батьківщині, не був можливим з огляду на ворожу
окупацію та злочинний режим в Україні.
Книга ЛЮВЕН подає, в міру можливостей, інформацію про долю всіх
студентів, їхню організовану та особисту діяльність, а в першу чергу є чином
подяки всім їхнім ктиторам і благодітелям.
Сподіємося, що ЛЮВЕН станескромним вкладом в історію українського

студентства, української діяспори, як також України.
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Від видавця

Почавши від половини 1949 року кількість колишніх українських студентів ЛКУ у
Канаді і США зростало з року в рік. Уже під кінець 50-их років, кількість "лювенців"
осягнула число І ОО. Студенти, які дружили у Лювені, швидко зав'язували одні з одним

контакти і товариські взаємини .Першими ініціяторами більш формального зв'язку були
Михайло Логуш у Мотреалі та Ярослав Туркало і Володимир Козачинський у стейті Ко
нектікат. Володя, відомий у Лювені як "Пляма", почав свою монументальну 40-літню

працю- збирання і усучаснювання адрес і телефонів "лювенців".

1963 року вони склика

ли, при допомозі багатьох ентузіястів, великий товариський з'їзд на Союзівці.
Однак, щойно

11

років пізніше, З і

4- го листопада 1974 року, у 550- ліття Л КУ, засно

вано Товариство Українських Студентів Лювенського Університету із вищезгаданим
проводом. Вже

10 років

пізніше

1984 р.,

черговий з'їзд на Союзівці скликали листами і

повідомленнями із цією назвою і емблемою товариства, яку мистецьке оформила Рома
Гайда- дружина "лювенця" Ігора Гайди. Для допомоги неформальній управі- стали Ігор
Гайда і Зенон Татарський. Ця нефомальма управа, склад якої мінявся, скликала з'їзди у

роках

1986, 1996 і

ювілейний з'їзд

1997.

На з'їзді 1997р. обрано робочу групу Альманаху: Зенон Татарський, Ігор Гайда, Йо
сиф Лесів, Григорій Панчук, Віталій Візір, і пізніше кооптовано Миколу Когута. Ця ро
боча група працює досі і насправді, на чолі із Зеноном Татарським, є "управою" Товарис

тва. Задля корекности назви Товариства, робоча група рішила вживати у книзі ЛЮВЕН

- повну назву: Товариство

Колишніх Українських Студентів Лювенського Католицького

Університету.
Маємо приємність дати у руки всіх "лювенців", їхніх родин і багатьох читачів заці

кавлених епопеєю українських студентів у ЛКУ- нашу пропам'ятну книгу ЛЮВЕН.

& Зенон
Татарський

& Ігор Гайда

& Йосиф Лесів

& Григорій
Панчук

& Віталій Візір

& Микола
Когут

Цією передмовою стараюся вЩчинити "браму" твердині історії
українського високошкільного С1)'дентства, щоб всі привітали молоду
вродливу Князівну-Книгу ЛЮВЕН та прийняли ії у хороми, призна
чені для історії українських С1)'дентів за кордонами нашої батьківщи
ни України. Князівна-Книга ЛЮВЕН прибрана, як молода, у різно
барвні весільні шати. Високошкільна молодь виспівує їй веселі, чарів
ні пісні вільної України, яким немає рівних у світі. Водночас, молодь

подивляє працю Робочої Групи, тобто батьків Князівни-Книги ЛЮ
ВЕН, які виєднали від молодців-"лювенців", розсіяних по всій земній
кулі, дорогоцінні і найкращі матеріяли для цих весільних шат.
Сама поява Князівни-Книrn ЛЮВЕН українських С'І)'Дентів пре

стижного Лювенського Католицьк~го Університету, довгі роки була
присугною у їхній колективній свідомості. Минав час і погрожував,
що, коли якнайшвидше не впровадять Князівну-Книгу ЛЮВЕН у їх
ні хороми, то слід за ними пропаде. Була б велика шкода, якщо б це
сталося, бо кількістю, важливістю і довголіттям

- лювенський С1Удент

ський осередок був першим поряд із українськими студентськими
осередками Пparn, Берліну, Мюнхену, Кракова, Варшави, Данцінrу,

Відня і

rрацу. Ось, чому велике щастя в тому, що за минулих чотири

роки, відколи серйозно почали реалізувати задуми,

-

тепер щойно

здійснилися мрії "лювенців".
Цей довго очікуваний вхід Князівни-Книrn ЛЮВЕН у тереми
української студентської історії нагадує кінець 1930-их років, коли я

був свідком торжественного походу по вулиці Намюр у Лювені рек
тора, віце-ректора, професорів та адміністраторів Лювенського Като
лицького Університету. 8-го жовтня вони маршували із почотом сту-

іі

t
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дентських репрезентанrів, у різноманітних тоrах, удекорованих меда
лями заслуг, від старовинних сукомниць до церкви св. Петра. Вони па
радували із пірначамп і хоругвами у супроводі церковних дзвонів, ка
ріньйонів на вежі університетської бібліотеки та під звуки прецесійних

дзвіночків, гейби на Софійській Площі у Києві, по дорозі до собору св.
Софії. У деканатській церкві св. Петра вони пращали старий акаде

мічний рік і "виносили" новий.
Саме тоді, українські студенти починали свою piк-pilffiY організо
вану присутність, яка знаменито відтворена у Князівні-Книзі ЛЮ
ВЕН. Книга ЛЮВЕН ілюструє цю присутність, вживаючи різнобар
вні кольори, бо С'І)'дентське життя ми найчастіше згадуємо у таких ба

гатобарвних видах. Однак, тут і там можна прочитати про те, що С'І)'дії
справді були важкими. За моїх часів, у травні, бельrійські С'І)'денти і,
мабуrь також й українські студенти, ішли пішки

18 кілометрів до від

пустової місцевості Монтеrю- Шерпенгейвель, щоб випросити у Ма

тері Божої заС'І)'Пництво при іспитах. Одного року, я також відбув таку
прощу, але вже, як подяку за успіхи. Із моїх спостережень знаю, що ба
гато студенrів молилися перед кожним іспитом, бо справді, допомоги

було потрібно.

В аспекті подяки, Князівна- КнигаЛІОВЕН сповняє одне із основ
них своїх завдань, бо висломює вдячність усім тим, хто фондами і
діями спричинився до понад

50-літньої української С'І)'дентської при

сутиости у Лювені. У розділі "Патрони, меценати, будівничі й адміні.
стратори"- читачі запізнаються із декількома особистостями та уста
новами, які своєю важливою ролею вже давно повинні буги відомі не
тільки колишнім стипендистам, але і широким колам української гро
мадськости.

Відповідь на питання: хто були ці українські стипендисти, скільки
їх було і що з ними сталося- після довгих років принесла Князівна

Книга ЛЮВЕН, яка подає читачам майже

300

імен і прізвищ україн

ських студенrів. Подивугідним є те, що Робоча Група, завдала собі так

багато труду і відшукала майже всіх молодців- "лювенців", живих і мер
твих, незважаючи на їхнє розселення по різних континентах і країнах

світу. Короткі життєписи "лювенців" з їхніми знимками повинні зро
бити на читачів враження, що вони мають у руках книжку енцикло

педичного характеру. Цей енциклопедичний характер не був би пов
ний без статистичних таблиць, у яких з великою точністю й ориrіналь-

ПЕРЕДМОВА

+ ііі

ністю подані особистіістудійні дані про кожного студента. Розділ "Де
мографічний портрет" дає відповідь на питання про долю й успіхи сту
дентів, як групи.

Важко було б собі уявити цю кнюу без статrі про університет і про
місто, де мали місце історичні події із життя українського студентства,
описані у Князівні- Книзі ЛЮВЕН. Вона сповняє це завдання вже у
першому розділі до тієї міри, що необізнаний читач може собі вірно
уявити цю законсервовану cтapoвmrny лювенську обстановку, посеред

якої розігравалась впродовж понад 50-ти років українська студентська
епопея. У цьому славному місті, і ще славнітому університеті жили і

студіювали Генрі д'Орлеан- конт де Парі, престол онаслідник Франції
та Orroн Габсбурr
номії.

Tyr

- наслідник цісаря Австро-Угорщин,

професор еко

студіював цілий ряд визначних українських особистостей,

якими Князівна- КнигаЛІОВЕН особливо гордиться і згадує їх.
Пригляньмось тепер, хто прибирав Князівну-Книгу ЛЮВЕН до
входу в хороми історії українського студентства. У книзі можна нара

хувати майже тридцять "лювенців"-молодців, які придбали Князівні
Книзі ЛЮВЕН різнобарвні дорогі шати. Із них найбільше велавився
редактор Зенон Татарський, який придбав більшість згаданих шат і
всіх їх упорядкував та належно пристроїв. Однак, без допомоги цілого

ряду молодців: Ігоря Гайди, Миколи Koryra, Йосифа Лесіва, Григорія
Панчука, Віталія Візіра, Бориса Ващука, Василя Раделицького, Любо
мира Бачинського, Олекси Біланюка, Олександра Сацюка, Дорка

Шумовського, Анатоля Романюка, Григорія Ощипка, Пама

Koryra та

більше, як десятка інших,- Князівна-Книга ЛЮВЕН не пишалася б
повністю і красою своїх шат. Не можна не завважити чарівну, заквітча
ну обгорткою-вуаль, яку придбаладля Князівни-Книги ЛЮВЕН дру

жина одного із молодців-"лювенців"

-

мисткиня Рома Гайда. Читачі

побачать також на багатьох шатах Князівни-Книги ЛЮВЕН її герб
лілею сплетену із відзнакою Лювенського Католицького Університету.
Ця, дуже влучна ідея, відномює традиційне вживання цієї лілеї укра
їнськими студентами впродовж

1930- их років.

Немає сумніву в тому, що Князівна-Книга ЛЮВЕН матиме вели
кий успіх у хоромах нашої пам'яти. Вона кружлятиме у вирі танку із
багатьма козаками-читачами, які подиШІЯТИмуrь цю вийняткову істо
рію студій і життя українських студентів у Лювені. 1

Передмова, Іван Вергун

Зміст

V

Вступ, Зенон Татарський

1

Табльо визначних постатей

•

- r алерія слави

Лювен і перша хвиля

1.

Лювенський Католицький Університет, Борис Ващук
1 Документи, знимки
1 Місто Лювен, ВасШІь Раделицький
1 Документи, знимки

2.

Між двома війнами, Зенон Татарський
1 Двадцятіроки
1 Тридцяті роки
1 Фінанси
1 Висновки
1 Документи, знимки

•
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23
32
35
39
43
43
46
63
66
70

Від скитальців до горожан

З. Свідки війни-

1945-59

1 Перші студенти, Зенон Татарський
1

CoBAUSO - CoBAUU,

Зенон Татарський

1 Велика хвиля, Зенон Татарський
1 Роки

1954-59, Любомир Бачинський

91
91

96
104
120
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1 Криза, Зенон Татарський
1 Фінанси, Борис Ващук, Зенон Татарський
1 НаСУС, Зенон Татарський
1 Обнова у Лювені

1947-68,

Ігор Гайда

1 У проводі СУМ, Григорій Ощипко
1 Пласт у Лювені, Ігор Гайда
1 Документи, знимки

4.

Нова rенерація-

1960-85,

Микола Когут

127
129
139
148
153
154
156
201

1 Студентський гуртожиток "Апостольської Візататури",

Микола Когут
1 Лювен 60-их років, Григорій Панчук
1

Cercle lnternational, Григорій Панчук

1 НаСУС, Микола Когут
1 Документи, знимки

•

Ктитори і благодітелі

5.

Архипастир скитальців, Архиєпископ Мирослав Марусин

6. Andre

Кishka: 1homme et son oevre,
1

0/eksandr Satsiouk

1 Українське резюме, Оленка і Теодор Шумовські

7.

Патрони, будівничі, адміністратори, Зенон Татарський
1 Патрони і меценати
1 Добродії і будівничі
1 Адміністратори
1 Директори
1 Документи

•

201
214
226
228
233

247
253
262
265
267
280
288
293
297

Творчість, гумор і дружба

8.

Спогади і муза
1 Голос без слуху, Володимир Козачинський
1 Гостем у Митрополита, Андрій Кішка
1 З Богом у світ, с. Марія Туркшю, ЧСВВ
1 З-під моста у ЛКУ, Федір Сметанко

1 Мої зустрічі із знатними людьми, Борис Ващук
1 Іn

301
301
302
304
305
310

de Oekra iense Foyer, Albert Vоп den Brande,

(Переклав Роман Раделицький)

312

ЗМІСТ

1 Колюмб, Олекса Біланюк
1 Коцюбин велисопед, Григорій Панчук

1 Лювенське жипя, Борис Витязь
1 Прикрий спогад, Віталій Візір
1 Психологія кохання, Роман Трач
1 Фраrменти, Зенон Татарський
1 Червона валізка, Осип Лесів

t

VII

315
317
318
323
325
327
333

1 Бельгійське

Богдан Ігор Антонич, МартаКалитовська
1 На варті, Кузьма Дмитрик
1

Societe Antique
Alchimie de I'Amour, Микола Демчук, молодший

337
338
339

1 Що крок шлях вужчає

Чи

1933?

А наша хата буде біла
До приходу очікуваної весни

Заплутались стежки, Роман Бабовал

341

1 У шосту річницю незалежності

Заплющу очі, Зореслава Коваль

9.
1О.

"Єліта"

345

З'їзди, зустрічі, фундації

361
361
371
379
382

1 З'їзди на Союзівці, Теодор Шумовський
1 Зустрічі у Лювені, Микола Когут
1 Стипендійні Фундації, Григорій Ощипко
1 Документи, знимки

•

343

Біографічні дані і статистика

11.

Хто і коли,

1930-44,

Зенон Татарський

12.

Хто і коли,

1945-59,

Зенон Татарський, Микола Когут,

Григорій Панчук

13.
14.

Хто і коли,

1960-85,

397
419

Микола Когут, Григорій Панчук,

Зенон Татарський

469

Статистика, Зенон Татарський

487
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15.
•
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Демографічний портрет, Анатоль Романюк

499

Підсумки

16.

Кінцеве слово, Олекса "Брисько" Біланюк
11

Gaudeamus igitur

11
-

"Веселімось" (Гімн студентів)

~ерела

511
521
523

• Summary, lnhoudstafel, Sommaire
17. Summary, Zenon Tatarsky

529

18. lnhoudstafel, vertaald door Pawlo Kohut

535

19. Sommaire, traduit рог Paul Kohut

541

Transliteration

547

•

Основні заложення

Організована присуrність українських студентів у Лювенському
Католицькому Університеrі

- ЛКУ впродовж понад 50 років -

це уні

кальний феномен в історії українського студентсrва. Цю присуrність

фінансували Східня Конrреrація Католицької Церкви та цілий ряд,
майже виключно католицьких, церковних і світських установ. Метою
цієї благодійної акції у користь українських студентів, католиків та
православних, було виховання високо-освіченої християнської про

відної верстви інтелеІсrУалів, які стали б амбасадорами ідеї об'єднання
християнських церков. У цій книзі стараємося, на підставі збережених

документів і писань коЛИІІІНіх українських студентів ЛКУ, подати все
охоплюючу історію цього періоду. Вважаємо нашим приємним обо

в'язком ознайомити читачів із всіми головними патронами, мецената
ми, добродіями, будівничими і адміністраторами цього великого до

бродійного діла, як також з українськими студентами ЛКУ.
Були спокуси, як також побажання, щоб тему КІm:ги поширити на
українську громаду у Бельгії, або у самому Лювені, як також на спорід

нені українські студентські організації, однак того роду "екскурсії"
обмежено, бо це є Книга про український студентський Лювен.

•

Спроби писання історії в минулому

У минулому було чимало спроб дати хотяй частинне історичне на
світлення цієї благодійної акції допомоги українським студентам. Де-
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кілька ко.лишніх СІУдентів, а зокрема ті, що своєю працею спричини
лися до розбудови українського СІУдентського осередку у Лювені, ста
ралися удокументувати у відповідний спосіб цю присугність.

Цією ідеєю найбільше перейнявся Андрій Кішка, колишній СІУ
дент ЛКУ із

30- их років.

Ще як СІУдент у першій половині

30- их років,

він дописував до галицької преси у формі удокументованих репорта
жів з Лювену, а у другій половині 30-их і у другій половині 40-их років,
під час організування стипендійних фондів, він представляв патронам
і меценатам, у формі меморандумів, історію українського СІУдент
ського осередку у Лювені і пmребу допомоги СІУдентам. Перед поїзд

кою до США

1948 року появилися його інформативні етапі в україн
1951 року, Андрій

ській пресі США і Канади. Після виїзду з Лювену

Кішка написав, для дуже обмеженого розповсюдження, удокументо
вану машинописну працю французькою мовою під заголовком

de Rappor1 Мого/ sur l'oeuvre pour les Universitaires Ukrainiens

д

Essai
Louvain

У цьому своєму "Звіті", Андрій Кішка докладно описав свою міжна
родну акцію організування допомоги українським СІУдентам ЛКУ у

трьох періодах:

1931-36, 1936-37 і 1945-51.

Цей "Звіт" став важливим

джерелом інформації до окремих частин цієї Книги, які покривають
згадані періоди часу.

Андрій Кішка не переставав цікавитися долею українського СІУ
дентського осередку у Лювені і збирав про нього документацію з намі

ром видати книжку. Однак, його працю і більшість зібраного архіву
зруйнувала велика стихійна повінь у Монтреалі, яка залила підвал бу
динку, у якому зберігалися ці матеріяли.
Незважаючи на такий удар, Андрій Кішка вірив, що він зможе за
вершити заплямоване діло. У

70- их роках він звернувся до

Ватикану і

до оо. Василіян у Римі за збереженими там архівами. 22-го вересня

1974 року Андрій

Кішка написав листа у цій справі до Владики Івана

Бучка, не знаючи, що це був день після відходу у вічність Владики. Під
час подорожі по Европі,

ментацію про

1975 року, Андрій Кішка роздобув нову доку
товенський СІУдентський осередок. 1989 року Андрій

Кішка виготовив українською мовою обширЮІЙ 19-сторінковий ма
шинописЮІЙ "звіт" (із залучниками) про свою діяльність у роках

51

1931-

на полі допомоги українським СІУдентам.
Як вклад у писання історії лювенського СІУдентського осередку,

треба зарахувати довідки і етапі Івана Вергуна, "лювенця" із

1937-41

ВСТУП
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років, які поміщувала українська еміrраційна преса.

Багато інформації про український Лювен

1945-46 років,

як також

про по-воєнне відномення товенського студентського осередку, по

давав в українській пресі та в альманахах Українського Народнього

Союзу Василь Наконечний, ЛКУ

1945-46.

В особливий спосіб треба відзначити "товеІЩЯ" Володимира По
повича, ЛКУ

1945-53, який,

уже під час студій у Лювені, збирав при

ватний архів товенської присугиости і продовжував цю працю після

студій. Із виїздом до Франції, він передав свій архів на зберігання у
ЛКУ. На жаль, є підозріння, що не все там збереглося. Влодко допи
сував до української преси на теми товенського студентського осе

редку і його документальні статrі поміщували брюссельські "Україн
ські Вісті" та мюнхенський "Християнський Голос": "10-ліпя УСО в
Лювені" та

"20-ліпя українського студентського осередку в Лювені" є
дуже цінним внеском в історію товенських студентів 1945-65 років.
Було декілька дуже "скорочених" історій Лювенського Студент
ського Осередку, які приписували заслуги у відношенні до української

студентської присугиості у ЛКУ виключно церковним чинникам.
Однак, це могло буги вислідом необізнання авторів із джерелами, які
буJШ їм недоступні.

• Janick Fierens

Не так давно, один бельгійський студент - флямандського роду,
що студіював у

1989-93

роках на факультеті літератури й філософії

ЛКУ у Славістичному Інституrі, зацікавився українськими студента

миЛКУ.

Janick Fierens вирішив написати на цю тему свою маrістерську

тезу з ділянки "славістики і східньо-европейської історіі"'', під заголов

ком

Кatholike Universiteit Leuven (1931-1951 ).
Janick Fierens писав під керівництвом
Waegemans-a і F. Thomson-a, відомих славістів і прияте

Oekrainse Studenten aan de

Свою 107-сторінкову працю
професорів Е.

лів українських студентів, та при допомозі Андрія Кішки і МикоJШ

Koryra. Теза подає не тільки історію української присугиості у ЛКУ то
го періоду, але насвітлює також історичне тло та обставини, які змушу

вали українських студентів студіювати закордоном. Дуже цінним еле

ментом праці

Janick Fierens-a є точні особисті істудійні дані про укра-
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їнських сrудентів із періоду

1931-39, які він лознаходив у архівахЛКУ.

Згодом, нам вдалося знайти самого Janick Fierens-a у Лондоні, де він
займає пост віцепрезидента розвитку одного з американських банків.

У своєму листі

1999 року Janick Fierens дуже радо погодився на вживан

ня, у цій Книзі, даних про С'І)'дентів із його тези, які він розшукав
перевіряючи неймовірну 300,000 кількість карток реєстраційних анкет

того часу. Досліцникам історії українських С'І)'дентів у ЛКУ було б до

цільно познайомитися із працею Janick Fierens-a.

•

Перші організовані спроби

У 70-их роках коЛИІІПІЇ українські сrуденти ЛКУ із років 1945-59,
головно ті, що опинилися у США і Канаді, почали серйозно думати
про свої С'І)'дентські часи у Лювені, як про історичні події. Під час зу
стрічей (приватних та організованих), майже всі т. зв. "лювенці", по

стійно висловлювали бажання написати книжку-альманах про себе та
про своє спільне життя у Лювені на підставі найновіших даних. Не бу
ло сумніву, що у публікації мали б буги і довідки про місто Лювен, де

"лювенці" прожили багато років і про сам Лювенський Католицький
Університет

•

- ЛКУ.

Мета і зміст Книги

Промотори Книги уважали за відповідне насвітлити у нашій пу
блікації

-

книзі, альманахові чи збірнику, той факт, що в існуванні

лювенського С'І)'дентського осередку ключову ролю відограла Като
лицька Церква, яка розуміла потребу вишколу високо-освічених хри
стиянських кадрів українців. Рівно ж, уважали не менш важливим

відзначити ролю Східньої Конrреrації та співпрацю із КонГреГацією
української католицької ієрархії

-

особливо Слуги Божого Митропо

лита Андрея Шептицького і архипастиря скитальців Владики Івана
Бучка. Битузіясти видання Книги здали собі справу з того, що "люве

нець" Андрій Кішка, як промотор стипендійних фондів і комітетів, ві
діграв дуже великуролю і багато "лювенців" завдячували йому свої С'І)'
дії у Лювені. У розважаннях над Книгою, колишні українські студенти

ВСТУП
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згадували патронів і меценатів та інших, імена яких ще не затерлися у
їхній пам'яrі. І так зарисовувався зміст Книги, що мала б звернути ува

rу на висліди матеріяльної і моральної опіки "ктиторів і благодітелей"
над приблизно трьома сотнями "лювеІЩі.в", які принаймні один рік
сrудіювали у ЛКУ.

•

Перші конкретні кроки

На другому з'їзді Товариства Українських Студентів Лювенського
Університету
наху

-

1984

року почали збирати гроші на публікацію Альма

Історії присугиости кількох поколінь українських студентів у

ЛКУ. Евген Федоренко погодився стати його редактором, а Михайло
Лоrуш та інші активні члени Товариства обіцяли йому допомогти. Вже

у липні

1985

року відбулися, на чолі із Евгеном Федоренком, перші

наради інідіятивної rрупи Альманаху у складі: Ярослав Туркало, Воло

димир Козачинський та Ігор Гайда. Евген представив опис і зміст Аль
манаху та кошторис друкарні на суму

20,000 долярів.

Володя-"Пляма"

Козачинський звітував про свою подорож у Канаду, де він зустрічався
з Андрієм Кішкою і цілим рядом ентузіястичних "лювеІЩі.в" у Мон

треалі, Orraвi і Торонті. Згодом виготомено короткий анкетний лис
ток і "Пляма" розіслав його на адреси "лювенців", що були у його адре

сарі. Відrук був добрий і на повернутих анкетах видніли деклярації
конкретної фінансової підтримки.

•

Задуми на ширшу скалю

У жовтні

1986

року "лювенці" знову з'їхалися з великим ентузіяз

мом на Союзівку. Самозрозуміле, що справа Альманаху домінувала на
нарадах і за принципом "більше робітників
струкгуру для завершення діла: редакція

-

- більше праці",

оформили

Мирослав Лабунька, Воло

димир Попович, Евген Федоренко і Микола

Koryr;

адміністрація

-

Ярослав Туркало, Михайло Лоrуш, Ігор Гайда, Володимир Попович,

Остап Коцюба і Теодор Шумовський; фінанси

-

Володимир Козачин

ський, Віталій Гречнів, Петро Гурський і Зенон Татарський. (Як воно
сталося, що останній став першим- згодом виясню).
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Після з'їзду збирали фонди, Михайло Лоrуш переговорюван з Ан

дрієм Кішкою відносно його архіву і Мирослав Лабунька виготовив

6

сторінковий професійний анкетний листок. Відгук на анкетний лис

ток від ЗО-ти "лювенців"

- був не зовсім задовільЮІЙ, однак, він був до

брим початком. Рік пізніше, після малочисельного з'їзду, з різних при
чин

- наша добре започаткована праця - зупинилася.

• Затншшя

Минали роки і єдину постійну активність Товариства Україн
ських Студентів Лювенського Університету проявляли гроші Альма
наху, які не переставали наростати на конті Товариства у нью-йорк

ській Самопомочі.

1996 року їх було вже приблизно 5,000 долярів. Зда
валося, по-американському, що: "коли будуть гроші - буде Альманах".
Такі були надії! ...

•

Нова ініціятива

Восени 1996 року, як грім з неба, "Пляма" повідомив нас - активіс
тів про пропозицію передати "альманахівські" гроші на видавничий
фонд шкільних підручників в Україні. На скору руку, за ініціятивою

"Плями", Ігоря Гайди, Романа Трача і Зенона Татарського, вирішили
скликати з'їзд, щоб рятувати Альманах. Приїхало на Союзівку тільки
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"лювенців" у зливний дощ, який продовжував падати аж до нашого

від'їзду додому. На з'їзді зачитали листа від Мирослава Лабуньки, у
якому він зобов'язався працювати над виданням Альманаху, в міру

своїх можливостей, з уваги на його номінацію на ректора Українсько

го Вільного Університету. Рішено негайно приступити до конкретної
праці і розділено відповідальносrі. Збиранням архівних матеріялів,
адрес і розсиланням скорочених анкет у США зайнялися Ігор Гайда і

Віталій Візір, а редакцією житrєписів

-

Роман Трач. У Канаді ці обо

в'язки взяв на себе Зенон Татарський. Згодом, Йосиф Лесів і Григорій
Панчук погодилися виконувати ці функції в Европі. На жаль, "Пляма"

не міг брати активної участи з уваги на своє здоров'я.

ВСТУП
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Проща до Квебеку

Всім було відомо, що головним джерелом архівних матеріялів буде
Андрій Кішка. Я відвідав його у березні

1997 року у Micri

Квебеку, де

тоді лежали ще глибокі сніги. Андрій Кішка жив скромно, і живе по
сьогоднішній день, у малому апартаменті, в якому видніли меморабілії
із його поїздок по свіrі. Він був далі дуже перейнятий українськими
справами на мDкнародному форумі і жив візіями їх пропагування на
найвищих рівнях. Цю працю мала б проводити українська християн
ська еліта, для виховання якої треба було б організувати мільйонові

фонди. Він жалувався, що "втратив свободу", бо у наслідок невдалих
інвестицій не мав досить фондів, щоб кожночасно їхати туди, де
потрібно було організувати широкозакроєні акції збірки фондів. Я

збагнув тоді, що Андрій Кішка є глибоко-віруючою людиною в Бога,
яка залишилася вірною гаслові:

"... все для

України, а Україна для Бо

га". Відрізаний від української громади, він був активний у люкальній
франкомовній католицькій громаді, у якій пропагував моління за про

славу блаженного Митрополита Андрея Шептицького. Після триден
ного побуту у

Micri

Квебеку, мені вдалося повернутися з повними ру

ками цінних матеріялів, які стали документальною основою великої
частини Книги, та з пакетом французькою мовою про молитовну ак
цію за прославу Митрополита Андрея. Після повернення із Квебеку, я
вислав до Мирослава Лабуньки понад три фунти копій архіву Андрія

Кішки.

•

Центр ваги на Торонто

Тому, що архіви були у мене і я мав факс, компютер та електронну
пошту, моя робоча кімната стала центром зв'язку. Праця групи, що
підготоШІЯЛа Альманах

-

пожвавилася. Я став координатором праці,

бо редактор Альманаху був ректором УВУ і перебував у Мюнхені, де
йому приходилось діяти від кризи до кризи. У серпні

1997 року, я туди
190 прізвищ "лювенців", з того 149 адрес: Кана
да 40, США 46 і Европа 63, з яких одержано інформації і зредаговано
80 ЖИ1ТЄПИсів: Канада 39(97%), США 11(24%) і Европа 30(48%).
позвітував, що зібрано
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• Робоча Група

Два місяці пізніше всі ми зустрінулися на ювілейному з'їзді на Со
юзівці. Ми тermo вітали Мирослава Лабуньку

- нашого редактора. Два

великі столи були обвантажені архівними матеріялами, зразками про
робленої праці і меморабіліями, які привезли інші "лювенці". На сті
нах "клюбу" були розвішані карикатури і знимки. Мирослав предста
вив нам умовний зміст Книги, який, із деякими змінами і доповнен
нями став уже теперішнім змістом Книги. Щоб підкреслити потребу
ВЮІаду праці, не обирали редакційної колеГії, але "робочу rрупу" у

сЮІаді: Ігор Гайда ЛКУ, 1947-52, Віталій Візір, ЛКУ 1952-58, Йосиф
Лесів, ЛКУ

1947-52, Григорій Панчук ЛКУ, 1960-65 і Зенон Татар
ський, ЛКУ 1947-53, як координатор- (три інженери, один економіст
і один журналіст). На жаль, присуrний на з'їзді з ослабленим серцем
Володимир "Пляма" Козачинський не міг прилучитися до нас. Шість

тижнів після з'їзду прийшла вістка, що "Пляма", наш співробітник і
дорогий товариш,

•

- упокоївся у Бозі.

Пошуки у римських і львівських архівах

Під час ректорату, а згодом про-ректорату Мирослава Лабуньки в
УВУ, до кінця

1998 року,

я звітував йому про хід праці "робочої rрупи"

і пізніше продовжував зв'язок з ним у Філядельфії. За підтримкою
Мирослава ми написали листа до секретаря Східньої Конrреrації,
Архиєпископа Мирослава Марусина, у справі доступу до "лювен
ських" архівів у Східній Конrреrації і до спадщини Владики І вана Буч
ка. У висліді

-

Владика Мирослав Марусин повідомив мене, що буде

радий співпрацювати у цій справі з Мирославом Лабунькою.

За старанням Мирослава, Владика Мирослав Марусин переглянув
архів Владики Івана Бучка і ствердив, що брак у ньому лювенського
відділу вказує, що цей архів передали правдоподібно до дому Апо
стольської Візитатури у Лювені. На прохання Мирослава Лабуньки,

Владика Михаїл Гринчишин

-

апостольський візитатор на Західню

Европу з осідком у Парижі, дав дозвіл переглянуги лювенський архів.
На жаль, Григорій Панчук не знайшов у лювенському домі Апо

стольської Візитатури архіву Владики Івана Бучка. Однак, знайдено

ВСТУП
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там різнорідні документи, що відносилися до стипендійних справ

60 і

70-их років та книrу протоколів НаСУС за роки 1954-58. Йосиф Лесів
виготовив список знайденого матеріялу і переслав до Торонта доку
менти, що відносилися до років

1945-59. Решта документів залишила
ся у Бельгії для вжитку у писанні статті про період 1960-85. Йосиф пе
реслав також дещо з архіву Владка Поповича і поробив старання у но
вому франкомовному ЛКУ у справі доступу до студійних даних про
деяких студентів. Ми були прикро заскочені відмовою від співпраці у
цій справі чинників франкомовного ЛКУ.
На ювілейному з'їзді Мирослав Лабунька повідомив, що, коли буде
у Львові, папрабує одержати із відкритого архіву Митрополита Шеп
тицького копії документів, які мають відношення до ролі Митрополи

та Андрея у присутності українських студентів у ЛКУ у
жаль, людина, яка провела досліди архіву,

якийсь час "запечатане". Щойно
документа

- листа о.

-

30- их роках.

На

померла і їі житло було

1999 року ми одержали копію одного

Романа Хомина, капеляна студентів у Лювені, до

Митрополита з датою

1933

року. Цей лист (залучений) описує його

труднощі у виконуванні обов'язків капеляна.

•

Новий редактор

Із чисто логістичних причин не вдалося мені відбути з Миросла
вом, заплянованої на квітень

1999

року, поїздки до Андрія Кішки.

Прийшов час редагувати і передавати зредагований матеріял до мов
ної коректи. Тим часом, Миро
слав Лабунька занедужав, а опі
сля пройшов операцію очей. Ми
надіялися, що він буде писати го
ловний текст книги на підставі

зібраних нами документів і буде
редагувати інші тексти, що їх ми

писали. Виявилося, що Миро
слав мав інший погляд на справу.

Як редактор, він сподівався, що
ми будемо писати, або будемо відповідати за писання всього тексту.

Ми тоді зрозуміли, що Мирослав Лабунька не мав, поза своїми різно-

lO t

ЛЮВЕН: 1930-1985

рідними зобов'язаннями, достатньо часу, щоб у провідній ролі займа
тися Книгою. Через такий збіг обставин, я змушений був виконувати
обов'язки редактора.

•

Дописувачі

Почалося підтукування дописувачів із рядів "лювенців". Я знай
шов дуже доброго співпробіrnика у Торонті в особі Бориса Ващука,
ЛКУ

1952-57,

який написав 40-сторінковий спогад про свій побут у

Лювені. Він написав про фінанси та історію ЛКУ Борис був моїм су
путником у поїздці до Монтреалю, де ми мали довІ)' зустріч з Андрієм
Кішкою і притягнули до співпраці Григорія Ощипка, ЛКУ

Олеся Сацюка, ЛКУ
ЛКУ

1964-69.

1947-54

і

Згодом, Олекса "Брисько" Біланюк,

1947-51, погодився написати стапю про період 1945-59, коорди

нуючи водночас працю своїх співпрацівників: Федора Сметанка, ЛКУ

1945-52 і Романа Трача, ЛКУ 1947-52. Згодом, Олексанаписавлиш де
що про роки своїх студій у Лювені. Я використав цей матеріял у моїй

етапі "Велика Хвиля", коли мені прийшлось писати етапі про роки

1945-54.

Взамін, "Брисько" взявся за написання кінцевого слова. Лю

бомир Бачинський, ЛКУ
ки

1954-59. Іван

1955-58, погодився написати статrю про ро
1937-41, погодився написати передмову.
студент "нової генерації" - тепер професор психоло

ВерІ)'Н, ЛКУ

Олесь Сацюк,

rії, погодився провести інтерв'ю з Андрієм Кішкою і написати фран
цузькою мовою розділ про його працю. Ми мали на увазі знайти пере
кладача на українську мову, однак, коли ми прочитували його статrю
пи сану вишуканим французьким стилем, нам здавалось, що буде дуже
важко віддати майстерність його вислову в українському перекладі.
Ми думали, що франкомовні читачі краще вчуються у дух часу, тоді як
"лювенці" матимуrь нагоду відевіжити мову своїх студій. Для україн

сько-мовних читачів Оленка іДорко Шумовські підготовили україн
ське резюме.

Дуже надійним співробітником виявився "лювенець" Василь Раде
лицький, працівник бібліотеки ЛКУ Він своєю діловитістю спричи
нився до фактологічних доповнень із архівів бібліотеки і став автором

історії міста Лювену.

ВСТУП
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Новий член робочої групи

Найбільшою "знахідкою" став Микола Когут, ЛКУ 1948-52, якого
ми не "чіпали" у минулому, бо знали про його, не зовсім кріпке здо

ров'я. Виявилося, що Микола ще може працювати за трюх здорових і
не має сумніву, що він заслужив собі своєю плідною працею стати чле

ном нашої "робочої групи". Проживаючи увесь час у Лювені, він був
свідком усіх подій у студентських гуртожитках. Упродовж довгих років
Микола був фінансовим діловодом Апостольської Візигатури у Люве
ні і був членом студійної комісu, яка займалася студентами. Микола
має свій власний лювенський архів і лише він міг написати ста1ТЮ про

зустрічі лювенців у Бельrії і про роки

1960-85.

Він особисто знав біль

шість студентів і недавні зв' язки Миколи з ними уможливили йому
доповнити серію ЖИ1ТЄписів цюго періоду, які започаткував Григорій
Панчук. Миколи син Павло, ЛКУ

1977-82, допомагав батькові в елек

тронній комунікацll Лювен-Торонто та переклав на голляндську і
французьку мови англійське резюме Книги.

•

Мистецьке оформлення

Не личить не згадати, без похва
ли, красу оформлення нашої Книги.
Рома Гайда- дружина Ігоря Гайди,
мистецько оформила нашу Книгу.
Це натуральне продовження їі праці
впродовж довгих років, над проєк

тами листового паперу, запрошень і
програм зrіздів нашого Товариства.
Будучи професійним консультан

том графічного мистецтва,

Рома

Гайда є емінентно кваліфікованою

особою саме для таких завдань. Уже

1998

року Рома запроєктувала кіль

ка варіянтів обгортки Книги, з яких важко було вибрати найкращий,

тому що всі вони були гарні. Серед членів "робочої групи" не було
однозгідности щодо появи на обгортці знимки Українського Студент-
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ського Дому на рю де Брассер. Рівно ж були різні голоси щодо назви
Книги, як: АІІьманах Товариства Українських С1)'дентів Лювенського
Католицького Університету, Лювен

- Товариство Українських С1)'ден

тів Лювенського Католицького Університе'JУ

- АІІьманах і ЗбірІDІК.

Ко

ли праця добігала кінця, почав зарисовуватися історичний і до певної
міри енциклопедичний характер Книги. Тоді відкинули слово Альма

нах і залишилося слово Лювен

- місто, де

відбувалися майже всі події

описані у Книзі. Це дало Ромі можливість приступити до остаточного
оформлення обгортки. І так наша Книга отримала назву ЛЮВЕН.
Несподіванкою було, коли у травні

2000 року,

Рома представила ду

же точно опрацьований проєкт обгортки, типічних сторінок Книги,
розміру букв та укладу заголовків і текстів. Коли представлено цей

проєкт друкарні оо. Василіян і всім зацікавленим, високоякісне мис
тецьке оформлення Книги збирало теплі похвали. Як наслідок, у авто
рів дописів до Книги зродилося побоювання, що якість оформлення

Книги приголомшить їхню працю і домінуватиме не зміст, а мистець
ке оформлення Книги. Це заставило нас докласти всіх старань, щоб у
галузі зміс'ІУ Книги не залишитись позаду.

•

Мовна коректа

Наприкінці 1999 року я вже кінчав статтю Між Двома Війнами про роки

1930-44. Треба було починати

мовну коректу. Ми бажали пі

ти за практикою багатьох діяспорних видавництв і вживати україн
ський правопис, який не потерпів від

хвиль русифікації. Вибір був легкий

-

харківський правопис і словник Голос

кевича. Контакти із льокальними мов
ними коректорами не були успішні і я

навіть вів переговори з однією людиною
у Львові. Нарешті мені пригадався мій
добрий друг з Плас1)' і колишній торон
танець Орест Павлів, який живе у Мон

треалі. Він, як мовознавець і берхтесrаденець, "врятував" в останній
хвилині берхтесrаденський альманах і промовляв від берхтесrаденців
разом з тоді діючим нашим редактором Мирославом Лабунькою на

ВСТУП
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спільному бенкеті на Союзівці. Це була щаслива думка, бо вона при
вела до дуже приємної співпраці над нашою Книгою. Орест є при
ХЮІЬником харківського правопису, знаменитий мовознавець і, знаю
чи особисто багатьох лювенців, виявив живе зацікавлення нашою

Книгою. Його постійні влучні суГестії і підбадьорування до праці були
дуже цінним внеском у кінцевий внелід нашої праці.

•

Вибір друкарні

Прийшов час серіозно задуматися над друкуванням Книги. Не
малим клопотом став вибір друкарні. Були пропозиції друкарень у
Києві, Львові, або у США. Думали про Львів або Жовкву, щоб дати

зайнятість своїм людям. Однак, ми здавали собі справу з того, що
Книга є складного характеру, під оглядом мистецького оформлення і
різнорідності матеріялу. Документи, численні знимки і табелі, не зга

дуючи про матеріял "Єліти"

- вимагали постійного контакту редактора

із друкарнею. І тому ми рішилися на люкальний вибір. Ним стала до
бре відома компетентністю свого персоналу, і вивінуванням у модерну
друкарську техніку, друкарня Видавництва оо. Василіян у Торонто по
ложе на у віддалі

10-15 хвилин їзди автом

від мого дому.

Вибір друкарні виявився дуже вдалим, бо впродовж усього часу на

бирання і друку

- приязні відносини із працівниками й адміністрацією

уприємнювали друкування нашої Книги. Пані Ірена Паттен, адміні
стратор, із виразумінням і добросовісно ставилася до достави мате
ріялу окремими частинами і до кількакратних змін і доповнень текс

тів. Пані Ганя Цєплицький, відповідальна за набір, завжди старалася
прийти нам з допомогою у нечітких поправках мовної коректи і в на

биранні тексту. Вона добре знала в якому стані готовності був текст і
співпрацювала з Ромою Гайдою відносно мистецького оформлення

Книги. Без доброзичливості персоналу видавництва, мені, у моїй пер
шій спробі приготовляти до друку книжку,
робити.

-

було б багато важче це

14
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Початок кінця

Осінь

2000- го

року позначилась етапом, з якого у дашmі видно

було вже лінію "фінішу". Найбільша праця

- збирання інформації і ре

дагування житrєписів, добігала кінця. Микола, Ігор і Віталій вилов
лювали, завжди з успіхом, останніх "лювенців" на всіх континентах.

Тексти житrєписів із знимками я передавав до друкарні. Більшість ін
шого текС'І)' був уже у різних стадіях закінчення і після мовної коректи
частину цих текстів зразу набирали у друкарні. Анатолій Романюк,

ЛКУ

1948-53,

написав демографічну довідку про лювенців. Зупини

тись і зійти із цього шляху не було вже можливосrі, не зважаючи на те,
що минув третій, а декому і четвертий рік праці над Книгою. Не знав
про це, у далекій Африці, наш колеrа з Капштату, Борис Витязь і тому

прислав нам дуже "підбадьорюючий і тактовний" запит:

•

До ЛКУ за признанням статусу

Із деяким побоюванням ми вирішили вживати у Книзі компози
цію нашої емблеми

- лілеї із гербом ЛКУ Згідно із правилами універ
- лиш офіційні публікації ЛКУ мають право вживати цей герб.
Куди звернугися за дозволом? До Katholike Universiteit Leuven - KUL у
Лювені, чи до Universite Catholique de Louvain - UCL у Louvain Іа Neuve?
ситету

З уваги на те, що майже всі ми сrудіювали в університетських мурах

лювенської Alrna

Mater у місrі Лювені, ми вирішили звернутися до KUL.

Цей університет є далі двомовний: нідерляндсько і англомовний.

ВСТУП
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2000- го року я
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вислав до ректора ЛКУ у Лювені листа анг

лійською мовою, подаючи мету і опис нашої Книги. Місяць пізніше
Микола

Koryr навідався до канцелярії ректора і довідався, що є дозвіл.

Книга одержала свого роду статус по відношенні до Л КУ. До мого лис
та подяки я долучив гарну українську різдвяну картку з побажаннями
від нашого Товариства. За якийсь час, саме на наші Різдвяні Свята,

прИЙІШІа особиста різдвяна картка від ректора ЛКУ Andre Oosterlinck-a
у ручно адресованій коверrі.

•

Передостанній етап

Ми входили у 200 1-ий рік, щоб закінчити розпочате діло, до якого
ми зобов'язалися перед нашими колегами "лювенцями" восени

1997

року. Залишилось подякувати нашим патронам, меценатам і добро
діям. При допомозі Миколи Когута я відкрив і встановив, як багато їх
було. Тому не дивно, що передбачене число сторінок для цього розділу

-

зросло із

8 до 32. Треба було ще

викінчити деякі спогади і впорядку

вати музу лювенців. Були ще деякі дрібні підрозділи до викінчення:

про Обнову, Пласт і СУМ, як також про спроби лювенців засновувати
стипендійні фундації для студій у ЛКУ і з цими матеріялами дуже гар
но справилися Ігор Гайда та Григорій Ощипко, а Зенко Леrедза, озбро

єний доброю пам'Я1Тю, знанням музики і компютерної техніки, бага
то разів ставав у пригоді. Залишилися ще для оформлення документи

і знимки, як також написання вступної статrі і резюме Книги. Оче
видно, я не міг забути про "Єліту".

•

"Єліта"

Мені припало веселе хоч і не легке завдання попробувати пере
дати всім лювенцям гумор із років
ському Домі під числом

9

1947-51

в Українському Студент

при вулиці Пивоварів у Лювені. Нераз

приходилось реготатися під час упорядковування матеріялу і писання

коментарів до розділу Книги про нашу гумористичну стінну газетку
"€літа". Одобрения від редактора "Єліпt", Олекси "Бриська" Біланюка,
який зберігав ці перлини студентського гумору в окремому альбомі

16 t
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"Єліrи", було ддя мене гарною винагородою. Не сумніваюся, що ко
лишні студенти із згаданих років пригадують собі добрі і веселі "старі
часи", а студенти інших років зрозуміють чому.

•

Кінцеве слово

Олекса "Брисько" Біланюк погодився написати кінцеве слово вза
мін за первісну домовленість писати про повоєнний період студій у

Лювені. Сподіваємося, що читачі не будуть заскочені, коли крім пози
тивних аспектів історn українського студентського осередку у Лювені,
"Брисько" порушив і деякі негативи. Ми бажаємо, щоб книжка, що

носить заголовокЛІО БЕН,- дозволила майбутнім організаторам сти
пендійних фондів і студентських rуртожитків

-

оминути деякі помил

ки допущені у Лювені.

•

Застереження

Бажаємо попередити читачів і критиків, що книга ЛЮВЕН не
претендує бути науковим, літературним, чи історичним твором, який
зможе задовольнити всі для цього потрібні вимоги. Було б цілком не
продуктивно приписувати ЛЮБЕН-ові мовні недоліки і розпалювати
пристрасrі. Подану інформацію не завжди можна було перевірити з
уваги на брак ориrінальної документації. Ця інформація, часто базо
вана на індивідуальних свідченнях колишніх студенrів, не завжди була
повністrю підтверджена іншими колишніми українськими студента

ми ЛКУ. Прикладом може послужити складання листи членів управ
НаСУС із років

1948-53, з яких не збереглося писаної документації.

Го

лови і члени проводу, які "призналися"- не пригадують собі хто був з
ними в управі НаСУС, бо

... це було понад 47 років тому.

Багато свідків

подій, що описані у книзі ЛЮВЕН, як Митрополит Максим Герма
нюк, який свого часу цікавився нашою працею

-

відійшли у вічність.

Маємо те, що можна було нам інженерам, економістам і журналістові,
а не історикам, здобути мозольною працею у наших обставинах життя.

Титулів, ні собі ні колегам "лювенцям" не подаємо.

ВСТУП
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Китиця квітів усім

У цьому вступі згадано десятки імен товенців і нелювенців, без
пильної і відповідальної праці яких, історія присугиости українських

студентів у Лювені у формі книжки,

- не могла б так вичерпно і чепур

но появитись. Тому, сердечно дякуємо всім вам в імені всіх "лювенців"
за допомогу у випуску на денне світло книжки про нас та про людей і
установи, що допомогли нам бути учасниками подій, описаних у книзі

ЛЮВЕН.І
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rалерія слави

Митрополит Андрей Шептицький

Архиєпископ Іван Бучко

Eugeme Cardinal Tisserant

Інженер Андрій Кішка

ГАЛЕРІЯ СЛАВИ

Josef-Ernest Cardinal Van Roey

Архиєпископ Мирослав

19

Monseigneur Honore van
Waeyenbergh

Le Pere Robert Jourdain, SJ

Monseigneur Fernand Litt

Марусин

Dr. Paul Lambin
La Pere Dom Pierre
Dumont, O .S.B.
Chanoine Chanes
Constantin Noblesse

t

Отець митрат
Іван Кіт

.

Лювен

1 перша

хвиля

Katholike Universiteit
Leuven

Universite Catholique
de Louvain

Лювенський Католицький Університет
Борис Ващук

•

Від Середньовіччя до Французької Революції

Католицький Університет у місті Лювені, Бельгія, це один із най
старших університетів в Европі і у світі,
ще

9

грудня

1425

- він розпочав свою діяльність

року. Університет заснували у результаті булли (де

крету) Папи Мартина

5,

на прохання князя бельrійського князівства

(тепер провінції) Брабант

- Жана lV (Duc de Brabant Jean lV).

Спершу, Лювенський університет мав три традиційні факультети:
мистецтво, право і медицину.

1432 року

Папа Євген ІХ дозволив від

крити факультет теолоrії.
Аж до початку ХІХ століття, Лювенський університет був єдиною
високою установою навчання для всіх частин Нідерляндів

(Pays Bas).

Однак, від самого початку, Лювенський університет був гордий зі сво
го космополітизму, бо притягав студентів із різних країн: французів,

італійців, англійців, шотляндців, португальців, швайцарців, еспанців,
данців й інших.

Завдяки своєму факультетові мистецтв, Лювенський університет
відіграв важливу ролю в періоді гуманізму в останньому чвертьсторіччі

п'ятнадцятого і в шістнадцятому століттях. У тому часі, особливу ролю

24
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відіграв гоШІЯндський письменник, вчений і гуманіст

-

Десідеріюс

Ерасмус, який, деякий час, був активним у Лювенському університеті

і заснував славну Три-мовну Колеrію (College des Trois Langues). Ця
Колеrія стала приводом того, що тодішній король Франції заснував

Французьку Колеrію (College de France).
За час свого довгого існування, Лювенський університет переходив
періоди розквіту й занепаду, а навіть припиняв свою діяльність. Різні
політичні подїі, які приносили зміни на території сьогоднішньої Бель
гії, яка в ті часи не мала своєї держави і часто переходила з рук-до-рук

внаслідок воєн, чи передавалась, як "спадщина" з однієї королівської
сімrі (династії) до іншої,

-

теж мали вплив на долю Лювенського уні

верситету.

Перша половина шістнадцятого століття, у часах панування еспан

ського короля Карла
ситету дуже

V (Charles-Quint), була для Лювенського універ
сприятливою: у той час - кількість студентів сягала трьох

тисяч: дуже велика кількість на ті часи.
Проте, пізніші роки не були для Лювенського університету дуже
сприятливими: війни, одночасно політичні і релігійні (католиків із

протестантами), нищили Нідерлянди (Pays-Bas) за часів панування
Пилипа

11

і привели університет до краю руїни.

Становище Лювенського університету знову покращало, коли
еспанський король Пилип

зятеві

-

11 1598

року відступив Нідерлянди своєму

австрійському архикнязеві Альбертові. За його панування,

Бельгія знову втішалась добробутом і це мало добрі наслідки для Лю
венського університету: він поліпшив свою адміністративну організа
цію, скріпив свою фінансову базу і відновив наукову діяльність.

Це був період у якому проявив свою діяльність Юстус Ліпсіюс

(Justus Lipsius) разом із плеядою інших гуманістів, які гуртувалися нав
коло нього. У тому часі факультет права Лювенського університету ві
дігравав визначну ролю.

Однак, після смерти архикнязя Альберта

1621

року, його володіння

знову повернулись Еспанії. Сімдесять наступних років еспанського

панування над Бельгією знову позначились війнами й інвазіями БелЬ
гії арміями З'єднаних Провінцій (Provinces Unies- тобто теперішньою

Голляндією) і французького короля Люї XIV (Louis

XIV).

Всі ці подїі мали

неrативний вплив на існування і діяльність Лювенського універtитету.
Повернення Бельгії під маду Австрії

1713

року не принесли Лю-
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t 25

венському університетові великих користей, головно через конфлікти
мади із духовними колами, схильність австрійської мади до центра

лізму і т. зв. "жозефізм-у" (josephism), тобто реформ, які давали більшу
свободу селянам і кріпакам, більшу толеранцію для інших віроіспові

дань і обмежували кількість монаших чинів і людей духовного стану.

Ці реформи увів австрійський цісар Йозеф 11.
Проте, найбільшого удару зазнав Лювенський університет під час

Французької Революції і Наполеонських війн.

1795

року, революцій

ний уряд у Парижі приєднав Бельrію до Франції. З уваги на те, що Лю
венський університет був католицький, а його навчальна система не

відповідала цілям французьких революціонерів, які ворожо ставились

до Католицької Церкви і до реліrії,

- префект департаменту Діль (prefet
du departement de Іа Dyle), видав 25 жовтня 1797 року декрет, зrідно з

яким Лювенський університет закрили, а всі його архіви і майно кон

фіскували.
Лювенський університет був теж закритий під час володіння Напо

леона Бонапарте.

•

Новіmі часи до поділу

1968-ro року

Псля закінчення Наполеонських воєн, Бельгія попатІа під RЛаду
Голляндії. Голляндський король rійом І (Guillaume 1-er) відновивЛювен
ський університет 1816 року, однак, не як католицький, атІе як державний.
Проте, цей університет не був успіпmий і його закрили

1830 року.

Нова доба і краща доля для Бельгії і Лювенського університету

почалась після здобуття Бельгією державної незалежности

1830

року.

П'ять років згодом, 1835, єпископська рада Бельгії (Іе corps episcopal de
Belgique) відновилаЛювенський університет, як католицький, не тіль
ки за назвою, але і за характером.
Від

1835 року Лювенський університет постійно зростав,

розвивав

ся та модернізувався і став одним із кращих університетів в Европі та у

світі. Від скромних початків у часах ректорату Монс. де Рама (Mgr de

Ram), який створив першу організацію відноменого університету і зі
брав професорський склад, Лювенський університет зазнав особливо

го розвитку під час ректорату Монс. Габбелюса (Mgr Habbeloos-

98 рр.), який увів у систему університету наукові лябораторії,

1887-

як також
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семінарії та глибші С'І)'дії, які зас'І)'Пили і посилили чисто теоретичні
С'І)'діЇ, що у той час здебільшого існували вже в інших европейських
університетах.

Саме у тому періоді Лювенський університет став теж майже пов
ним університетом, на рівні з іншими великими европейськими уні
верситетами, бо в той час, крім традиційних факультетів, які існували
у середньовіччі, уводили нові дисципліни і факультети, як: інженерні
науки, медицину, біологію, хемію, геологію, географію, агрономію,
суспільні науки, колоніяльні науки, економічні науки, мистецтво,
археологію, історію, філологію.
Розбудова і перебудова Лювенською університе'І)' продовжувалась

і в пізніших часах, особливо за ректора'І)' Монс. Поліна Лядеза (Mgr

Paulin Ladeuze), який був ректором Лювенською університе'І)' найдов
ше, бо аж ЗІ рік

(1909-40).

За його ректора'І)' побільшилася теж кіль

кість інститугів, лябораторій і клінік. Йому теж довелось завідувати
Лювенським університетом під час Першої Світової Війни і після неї
та відбудовувати університетську бібліотеку й інші частини універси
тету, які зазнали знищень чи пошкоджень у наслідок війни й німецької
окупації.

Монс. Лядез дуже прихильно ставився до С'І)'дентів зі Східньої
Европи і впродовж І920-их і І930-их років прийняв на С'І)'дії у Лювен
ському університеті декілька сотень еміrрантів із Росії, а зюдом і по
над

70 українців,

які приїзджали на С'І)'дії до Лювену із Галичини.

Він поробив також заходи, щоб розв'язати мовні проблеми між
французько-мовними валонцями і флямандсько-мовними фляманд
цями: І9ІІ року у Лювенському університеті ввели паралельні відділи
із французькою і флямандською мовами навчання.
Після несподіваної смерти Монсіньйора Лядеза І О лютою І940 ро

ку, новим ректором Лювенською університе'І)' став Монс. Оноре ван

Ваєнберr (Mgr Honore van Waeyenbergh), колишній віце-ректор. Монс.
ван Ваєнберr перебрав провід Лювенською університе'І)' в дуже важ

кий період. Це була Друга Світова Війна і два місяці після йою інста
ляції як ректора, у травні І940 року, німецькі армії окупували Бельгію
і йому довелось діяти в умовах німецької, часто брутальної, окупації.
Монс. ван Ваєнберr мужньо захищав інтереси Лювенською універси
те'І)' і йою дії часто мали героїчний характер. Він відмовився віддати
під контроль німецькою комісаря такі справи, як назначения нових
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виюшдачів чи введення змін у навчанні. Він відмовився теж приймати
у Лювенський університет віднідуючих німецьких професорів і забо

ронив виюшдачам Лювенськоm університету відвідувати Німеччину.
Він теж прийняв на студії до Лювенського університету 583-ох студен
тів Брюссельською університету, який закрили

1941

року. Крім тоm,

він старався розв'язувати такі проблеми, як брак харчів і приміщень,
брак книжок та інших матеріялів пmрібних д;ІЯ студентів і професор
ськоm сЮІаду, особливо після того, як університетська бібліотека й
інші університетські будімі були знищені у наслідок війни.
Монс. ван Ваєнберr' відмовився теж

1943 року дати

німцям список

студентів першою року студій, що йоm німецька окупаційнамада
вимагала для тоm, щоб вислати цих студентів на примусові роботи в
Німеччину. У наслідок тоm, Монс. ван Ваєнберrа арештували і засуди

ли на

18 місяців тюрми.

Проте, заходи кардинала ван Руї (van Roey) та

інтервенція Ватикану, змінили той засуд на

18

місяців домашнього

арешту, в якому Монс. ван Ваєнберr' перебував до закінчення німець
кої окупації, восени

1944 року.

У післявоєнний період, Монс. ван Ваєнберr теж багато прислужив
ся до відбудови університетської бібліотеки та інших знищених уні
верситетських будівель і достосував Лювенський університет до нових

умов. За час йоm ректорату

( 1940-62 роки), кількість студентів Лювен

ського університету більше ніж подвоїлась: із 5-ох тисяч у передвоєнні

роки до понад

10+ тисяч

наприкінці 1950-их років.

Монс. ван Ваєнберr теж зумів втримати гармонію між двома час
тинами Лювенськоm університету, французько-мовною і фляманд
сько-мовною. У цьому, без сумніву, допомогли йоm такт і досвід та те,
що він був флямадськоm роду і досконало володів обома мовами.
Монс. ван Ваєнберr продовжував традицію космополітизму у Лю

венському університеті: під час його ректорату, приблизно

20%

сту

дентів були чужинці із різних країн Европи і світу та різних расових

груп. Він теж широко відкрив двері Лювенськоm університету для вті

качів зі Східньої і Південної Европи, таких як поляки, білоруси, укра
їнці, мадяри та інших і часто був присутний на їхніх концертах та ін
ших урочистостях.

Він теж у mловному спричинився до створення

1954 року,

в тодіш

ній бельгійській колонії Конго, дочерноm Лювенськоm університету

-

"Льованіюм" (Lovanium).
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Після відходу Монс. ван Ваєнберrа на пенсію, його наступником

став Монс. Альберт Декамп

(Mgr. Albert Descamps), раніший професор

теолоrії у Лювенському університеті. Монс. Декамп був за походжен
ням вальонцем (французько- мовним бельrійцем), але теж досконало

володів флямандською мовою. За час його ректорату
Лювенський університет далі зростав і
кість студентів доходила до
чів сягала

20 тисяч,

(1962-70 роки),
1968-69 академічного року кіль

а кількість професорів і виклада

97 5 осіб.

Проте, Монс. Декамп був останнім ректором з'єднаного Лювен
ського університету: за його ректорату (хоч не з його вини), через мов

ний конфлікт між валонцями і флямандцями, наприкінці 1960-их ро
ків, Лювенський університет розділили і французько- мовну частину,

Universite Catholique de Louvain, UCL перевели на південний схід від
(Wavre), де збуду

столиці Бельrії- Брюсселю, недалеко містечка Вавр

вали новий університет і університетську оселю під назвою Новий

Лювен (Louvain-la-Neuve), а флямандська частина, Katholike Universiteit

Leven, KUL, залишилась у Лювені, однак виключно із флямандською
мовою навчання. Згодом, почали впроваджувати на деяких факульте

тах KUL, як другу, англійську мову і тим самим осягнули частинну дво
мовність.

•

Структура Лювенськоrо університету і система навчання

Університет у Лювені пос'rійно був і є католицьким університетом
і тому Католицька Церква мала великий вплив на його ідеологічний
напрям і його адміністрацію. Ректорами і віце-ректорами університету
були люди священичого стану, здебільша із титулом Монсіньйора

(митрофорного архиєрея),

або єпископа.

Символом Лювенського університету є сидяча на престолі Богома
тір з дитятком Ісусом Христом на колінах. Офіційна назва символу:
11

Sedes Sapientiae , тобто "Осідок Мудрости". Богоматір уважають теж
11

опікункою Лювенського університету.
Кожний академічний рік починається урочистим Богослужепням у
головній церкві Лювену, в якому беруть участь: ректор, віце-ректор,

професори і викладачі у своїх урочистих тогах та велика кількість сту
дентів.
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Професори і викладачі бувають назагал цивільні, хоч також між
ними є люди духовного стану і деякі із них мали і мають поважну на

укову репуrацію. Професори Лювенського університету втішаються
повною академічною свободою і часто критикували чи критикують
ролю і дії Католицької Церкви не гірше, як їхні колеrи на не-като
лицьких чи ліберальних університетах.

Назагал, Лювенський університет мав більшість факультетів і наук,
які існували і в інших евролейських і не-европейських університетах:

Факультет Теології і Канонічного Права; Інституr Філософії; Факуль
тет Права; Факультет Економії і Соціяльних Наук; Факультет Меди

цини; Факультет Гуманістичних Наук: Історія, Клясика, Романська
Філологія, Германська Філологія, Інститут Орієнтальних Студій,
Інститут Археології й Історії Мистецтва, Інститут Африканських Сту

дій і Учительський Вишкіл; Факультет Стислих Наук: Математика,
Фізика, Хемія, Зоологія, Ботаніка, Геологія, ГеоГрафія; Виша Школа

Інженерії; Факультет Агрономії; Факультет Психології і Педагогії.
Проте, були і деякі відмінності. Одною із відмінностей

- був теологіч

ний факультет, а також залучення моральної філософії у програму

навчання багатьох відділів університету. Ще однією відмінністю є
строгіша дисципліна, як у інших середньо-, східньо- і південно-евро

лейських університетах. Один із прикладів такої дисципліни: профе
сори Лювенського університету відчитували на лекціях список при

сутніх студентів. Хоч не всі лювенські професори виконували цей обо
в'язок, але були такі, що дотримувались цього правила, бо не хотіли

говорити до "порожньої залі". У цих професорів, відсутність студента
на кількох лекціях могла впливати на результати іспитів, бо такий сту
дент, начебто, "іrнорував" даного професора.
Ця система дуже відмінна від системи німецьких та інших уні
верситетів у східній і центральній Европі, де студент сам рішав, які
лекції він хотів слухати і професор часом читав лекції не до більше, як
2-3-ох студентів, особливо тоді, коли студенти вважали, що той про
фесор давав лекції у сухому і монотонному стилі, а матеріял, який він

подавав важко було зрозуміти і запам'ятати. У таких випадках студенти
вважали, що краще використати даний час для розшуків у бібліотеках,

чи на іншу студентську діяльність, як витрачати час на слухання лек
цій якогось професора- нудяра.
Дисципліна і трактування студентів у Лювенському університеті є,
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здається, продовженням традиційної системи виховання у середніх

католицьких школах Бельrії, якими в більшості керують єзуїти та інші
мо наші чини, які намагаються втримувати подібну строrу дисципліну
і послух, подібно, як у своїх духовних семінароос
Без сумніву, треба ствердити, що стро га дисципліна має деякі пози
тивні наслідки, однак, можна завважити і деякі неrативні риси, які

відбиваються на поведінці бельгійських студентів, особливо на пер
шому році студій. Строга дисципліна йде впарі з якимсь авторитетом

-

наглядачем. Якщо того наглядача немає, тоді часто поведінка різко

міняється і люди, в тому і бельгійські студенти, починають поводитись

"вільно", нераз як малі школярі. Часом можна було завважити, як сту
денти -бельгійці, назагал високого росту, забаШІЯЛися на перервах між
лекціями, робили одні одним якісь витівки і бігали по лавках. Така
поведінка студентів університету була нечувана у Німеччині і в східній,
чи в інших частинах Европи, де студентів університету вважали доро
слими, зрілими людьми і вони, назагал, так і поводились.

У зв'язку з цим треба сказати, що коли професор входив на залю,
вся заля вщухала і студенти негайно повертались на свої місця. Якщо

це була перша лекція того дня, тоді студенти відмоШІЯЛи молитву (це
ж бо католицький університет), після чого професор, чи викладач по
чинав свою лекцію.
Треба ствердити, що вже на другому і на вищих курсах студій, після

важких іспитів і "пересіювання" студентів, які не ставились серйозно
до студій, поведінка бельгійських студентів зовсім мінялася і вони
поводились уже, як дорослі люди.

Ще іншою відмінністю Лювенського університету була система

іспитів наприкінці академічного року. Більшість іспитів здавали на
індивідуальній базі в усній формі. Інші европейські університети теж
мали подібну систему іспитів. Однак тоді, як на інших університетах,
коли студент здав іспит з якогось предмету, він не мусів того іспиту

повторювати другий раз, навіть якщо він не здав іспитів з інших

предметів. У Лювенському університеті невдача при іспиті з одного
предмету вимагала повторення іспитів з усіх предметів у наступній

сесії, навіть якшо ті інші іспити були успішними.

Рівно ж, студенти часто мали труднощі із накопиченням іспитів в
один час, а саме: на один день могло припасти З або й
ких предметів.

4 іспити з важ

ЛЮВЕНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

t

31

Ще одна відмінність Лювенського університету від інших полягала
в тому, що там додавали деякі предмети, які хоч і були корисні для
загальної освіти студента і для поширення його світогляду в дальшому

жиnі, -не мали прямого відношення до вибраної спеціялізації і угруд
нювали підготовку студента до іспиrів. Одним із таких предметів, на
приклад, на багатьох відділах університету, було навчання моральної
філософії, яка пояснювала християнський світогляд. Іншим таким до
датковим предметом, який не мав прямого відношення до вибраних
студій було, наприклад, вивчання астрономії на факультеті інженерії.
Крім того, на деяких відділах були ще додаткові роки студій. Напри
клад, на інженерному, крім 5-ох років інженерії, був ще один рік т. зв.

підготовчих студій

(lnstitut Preparatoir).

Загальна медицина, з підготов

чими і додатковими предметами, тривала 6 років; дентистика
аптекарство (фармація)-

5 років;

агрономія-

- 5 років;

5 років.

Для порівнання, у той час у німецьких університетах студії інже
нерії тривали

4 роки,

загальної медицини

- 5 років, дентистики -

З ро

ки, а інші студії, як аптекарство, агрономія чи хемія, -тривали, як пра
вило, від З-ох до 4-ох років.

Яка із цих двох систем навчання випускала кращих спеціялістів?
На це запитання без глибших студій і статистичних даних, важко від
повісти. Однак, незважаючи на деякі критичні завваги і застереження,
треба визнати, що система студій у Лювенському університеті давала
студентам, як бельгійцям, так і чужинцям, солідну наукову базу, за
правляла їх до важкої праці і до майбутнього життя.

Треба тільки жаліти, що внаслідок мовного конфлікту між вальон
цями і флямандцями,

- Л ювенський університет розділили наприкін

ці 1960-их років і тим самим послабили його традиції, пов'язані з міс
том Л ювеном і його репутацією, як космополітичного університету. 1

Джерела

The UniversityofLouvain 1425-1976, Leuven University Press 1975
Guide Universitaires, 1953-54, 1955-56, UCL
I..:Universite de Louvain pendans 1а Seconde Geure Mondiale, Е. Lousse, 1945
Encyc1opedia Britanica
Encyc1opedia, Fund & Wagnalls, 1973.
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Диплом інженера агрономії Івана Вергуна. Лювенські дипломи підпи
сували масноручно ректор, секретар університету, дипломант, прези

дент іспитової комісії, всі іспитуючі професори, представник бельrій
ського уряду, міністр освіти і представник міністерства Хліборобства.

Диплом вручали в імені Його Світлости Короля Бельгії.
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НаІІе,

Naamsestraat 22.

Ректорат, Головна Адміністрація, Реєстрація. У

віддалі видно одну вежку

2000 р.

Stadhuis і деканатську церкву св.

Василь Раделицький.

Петра. Світлив

t
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Lakenhalle- збудована 1317 року. Від 1432 року головний будинок ЛКУ. Грав'юра з
Leuven Beschrijving van de Stad En Ноаг Universiteit, Jan FЬру, Universitaire Pers
Leuven.

книжки:

НаІІе у 1990-их роках. Ріг вутщь

Naamsestraat І Zeelstraat. Мури, двері і вікна пер

шого поверху майже точно такі, як на повищій rрав'юрі. Джерело: Архіви Л КУ.
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ЛЮВЕН

Leuven/Louvain
Василь Раделицький

•

Початки Міста

У старовинному часі Loven було назвою первісноrо поселення у
місці, де тепер положене місто Лювен. Складниками назви були прав

доподібно два давні слова: Іо, означало ліс і
віків воно було знане, як

Loven,

а зrодом як

ven- мочари. Впродовж
Lovenen, Loeven як також

Lovin і Luvin.
Вже за часів римської імперії існувало туr, над річкою

Oijle,

посе

лення, яке було положене на торrовельному шляху, що вів до міста

Trier. 885 року Loven згадує тодішній історик Reginon. На початку 12-ro
століття Loven мусів буrи вже знатним поселеням, бо 1165 року завер
шено будову оборонних мурів, які мали 12 воріт. Вже 1163 року туr збу
дували перший ратуш. Є згадка, що 1340 року виложено головну вули
цю камінним бруком. Зrодом, місто, що було столицею князівства

Brabant, розрослося і більшість йоrо,

неймовірно-великоrо,

населеня опинилася поза мурами. Тому, у роках

1356-60

200,000-ro

споруджено

новий, багато більший перстень мурів, залишки яких збереглися по

сьоrоднішний день.

•

Релігійне життя

За гуманістом Justus-oм Lipsius-oм, першу церкву св. Петра збуду
вали у

10- му столітті.

Зrодом,

1425 року закінчено їі перебудову у фор

мі, яка збереглась до сьоrодні. Вона славна мистецьким никінченням
своїх шістьох каплиць. У ній зберігається скульптура Матері Божої з

Ісусом

- Sedes Sapiencie,

патронки ЛКУ. Поза мурами міста було

5
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абатств, автономних манаших поселень, заснованих ще у 12-му сто

літrі, з яких З існують сьогодні, (як приклад Mont Cesar-Keisersberg).
Існували тоді згромадження духовних сестер, які займалися вихован
ням молоді і славним вишиванням-гафrуванням, яке збереглося у

Brugge, як також фундаціями для бідних, хворих і старших. У місті є 7
великих церков,

12 монастирів монахів і 14 монастирів монахинь.

Збе

реглися реставровані будинки, частини колишнього старовинного

міста

-

великого і малого beguinage
11

11
,

а між ними будинок останнього

українського студентського гуртожитку при Halfmaartstraat 15, влас
ником якого була Апостольська Візитатура УКЦеркви.

•

Індустрія

Із давніх-давен місто було відоме не тільки, як цеmр виробу по
лотна, але також, як центр торгівлі полотном, тканинами і одягом.

Вже

1193

року цеmральним будинком цієї індустрії була Lakenhalle

(Lakenhal) - великий на той час будинок, де виробляли полотно (Laken)
і де відбувалася торrівля полотном, тканинами і одягом.

1317 року за

кінчено основну віднову Lakenhalle до форми, у якій будинок зберігся
по сьогоднішний час. У 13-му і 14-му столітrях виріб і торrівля полот
ном затруднювали у місті й на околиці приблизно

150,000

Однак, коли,

князь Брабанту

1398 року, люди повстали проти утисків,

людей.

жорстоко покарав бунтівників. Це було причиною масової втечі майс
трів і ремісників виробництва полотна у ГолляІ-Щію й Англію і початку
постійного занепаду цієї індустрії й торгівлі тканинами.
Крім полотна, місто було відоме своїм вином. Виноградники були
розташовані поміж першими і другими оборонними мурами на схи
лах, зверненими до півдня. Ще по сьогоднішній день одна із вулиць

міста зветься Wijnpersstraat. Також існує ще вища школа агрономії, що

називається De Wijnpers.
Однак, із розвитком броварництва, виноград і вино почали втра
чати значення. Із многих пивоварень, заснованих ще у 13-му столітrі,

до сорокових років 20-го столітrя залишилося чотири великі броварні.

Одна із них, Stella Artois, перекупила впродовж останніх десятиліть не
тільки більшість бельrійських броварень, але також і багато броварень

в інших країнах світу. Під назвою lnterbrew, ця броварня виросла на
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четвеІЛУ найбільшу у світі і затруднює у самому місті тисячі працівни
ків. Місто є також осідком ценrралі бельrійського хліборобського со

юзу

- Belgische Boerenbond,

який затруднює приблизно

12,000

осіб.

Однак, найбільшою "індустрією" міста є Лювенський Католицький
Університет.

• Lakenhalle і ЛКУ

~ім деканатської церкви св. Петра, Галя е найстаршою будівлею,
яка історИ'ПІо пов'язує місто із ЛКУ Коли

1425 року заснували ЛКУ,
Lakenhal-i (при сьогод

міська рада дуже радо відступила одне крило

нішній Zeelstraat) на потреби університету. Коли виробництво полотна
зовсім підупало, тоді

1679 року ЛКУ відкупив увесь будинок від місь

кої ради. Щоб помістити факультети теолоrії, права і медицини під
одним дахом, треба було будинок побільшити. ЛКУ одержав дозвіл
добудувати ще один поверх і додати ще одне крило посередині у на

прямі

Oude Markt, де розмістили першу бібліотеку. У Першій Світовій

Війні німці підпалили Галю разом з бібліотекою, у висліді чого згоріло

300,000 дорогоцінних старинних книжок і 800 стародавніх рукописів.
Відбудована Галя є тепер головним адміністративним будинком ЛКУ

Відновлена

Lakenhalle є зображена на теперішнім листовім папері уні

верситету.

На великомасштабній кольоровій мапі міста Лювену і передмість,
що її видав університет

1995 року, зазначено положення усіх

192-ох бу

динків ЛКУ Немає сумніву, що університетські будівлі є домінанrnи
ми в місті і своєю історичною, як також модерною архітектурою на
дають Лювенові своєрідний і визначний характер.
Найбільш відома університетська будівля 20-го століття, це цен
тральна бібліотека ЛКУ Цю імпозантну будівлю спорудили у чудово
му флямандсько-ренесансовому стилі за плянами американського

архітекта

Whitney Warren-a

у роках

1921-28.

Під час Другої Світової

Війни вона зазнала значного пошкодження від бомб і вогню. Знову
пропала велика кількість книг і архівів. Після повного реставрування
будинку до первісного стану, у бібліотеці зберігається під сучасну пору

понад півтора мільйона книг.
На найбільш популярній почтівці Лювену зображено поряд себе
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два будинки - вищезгадану бібліотеку і чудовий ратуш. Його збудували
у роках

1448-63 у, кращому в Европі, готицькому стилі, на місці, де ко

лись стояв первісний ратуш.

•

Лювен у числах

У 14-му столітrі населеня міста сягнуло неймовірно-великої кіль
кости

-

понад

200,000 осіб.

Однак, у добі занепаду полотняної проми

словості, прийшов значний спад кількости його мешканців. Проrе, у
тому часі, кількість студентів ЛКУ зросла до

3,000. Лювен не оминула
1825 року залиши
лося тільки 22,000 населення, а з того - лише 400 студентів. У сучасну
пору, населення Лювену з передмістями становить 87 ,ООО жителів. У
тому числі включено 14,185 працівників університету, 25,372 студен
тів, а між ними 11 студентів з України. Великий Лювен має тепер при
близно 135,000 населення.
чума і завдала йому катастрофічного удару, так що

Джерела

J.
J.

А. Torfs: Geschiedenis van Leuven. (1899)
В. Lameere: Beschryf van oud en nieuw l.oven. (1829)

G-Ed. Van Even: Louvain monumental (1860)

J. Schoonjans: Universiteitsbibliotheek, een bijdrage tot haar geschiedenis, (1977)
Н. de Vocht: les Halles de Louvain et leur acquisition рог I'Universite (1927)
Extrait (offprint): L'Universite de Louvain а travers cinq sieкles; р. 107-120.
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На цій мапі можна завважити в самому цеmрі міста зарис положення
первісних оборонних мурів

12-ro столітrя і цілком виразно видно міс
14-ro століпя.

це пізніших оборонних мурів більшого Лювену
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Мапа середмістя Лювену.

І

- Головний адміністративний будинок ЛКУ- Halle. 4 - Цеmральна Бібліотека. 300

-

Ра1)'Ш.

.& -

Колеrія Св. Белярміна.

Апостольської Візитатури УКЦеркви.

+ - Український Студентський Дім.

8 - Дім

ЛЮВЕН LEUVEN/LOUVAIN
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Між двG>ма війнами

ДВАДЦЯТІ РОКИ

•

Перші українські студенти ЛКУ

Перша присутність україІщів у ЛКУ є безпосередньо пов'язана із
запрошеІШЯМ Митр. Андреєм Шептицьким бельгійських Отців Ре
демптористів та їх приїздом у Галичину

1912 р.

Це правдоподібнq при

звело до контактів Митрополита Андрея зі славІШМ бельгійським кар

диналом Дезіре-Й осифом Мерсіє (колишнім професором філософії і
основником катедри філософії у ЛКУ). Після Першої Світової Війни
Кир Андрей тричі відвідував Бельгію і зустрічався з Кардиналом Мер
сіє. Першідва рази у квітні

1921 і квітні-червні 1923 в обороні політич
них й економічних прав Галичини, та у вересні 1925 року з нагоди його
участи у Конференції Об'єднання Церков у Брюсселі. На груповій
знимці єпископів і клеру, в першому ряді у центрі сидять поряд себе

Митр. Андрей і Кардинал Мерсіє.

1923 року Митрополит Андрей пе

ребував у Бельгії від місяця квітня до червня. Відтоді, у книзі визнач

них гостей Абатства Мон Цезар зберігається його підпис. Немає сум
ніву, що Митр. Андрей відвідав тоді у Лювені матірний дім фляман

ської вітки оо. Редемптористів і ЛКУ у товарисrві Кардинала Мерсіє.
Згідно з домовлеІШЯМ із бельгійськими Отцями Редемпторисrами,
щораз більше молодих українських редемптористських питомців при

їзджало до Бельгії на теологічні студії до католицької семінарії у Beau-

plateau. Згідно із римськими реєстрами ЧІН, що їх цmує Янік Фіренс
(автор цінної маГістерської праці про українських студентів у ЛКУ) ,
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почавши від

вали у

1925 року, - приблизно 50 українських питомців студію
Beauplateau і деякі з них частинно у ЛКУ. У згаданому реєсрі

можна знайти імена питомців і священиків, які відіграли поважну ро
лю у допомозі українсьЮІм студентам у ЛКУ та у загально- церковному

житті УГКЦ: о. Йосафат Корба у роках 1925-26 (згодом перший капе
лян українських студентів ЛКУ), о. Володимир Стернюк у роках

1927-

ЗО (потім архиєпископ у катакомбах і голова Галицької Митрополії) та

о. Володимир Маланчук (перший екзарх УК.Церкви у Франції
о. Філемои Курчабауроках
Максим Германюк

1934-47

1962) і
1934-37 (єпископу катакомбах), а також о.
(митрополит УКЦ Канади). Деякі із них

належали до Лювенської Провінції і немає сумніву, що причиною цьо
го були їхні студії у Л КУ.
У згаданому реєстрі, під роком

1927,

подано прізвище Рудольфа

Коченаша, який перервав студіїтеології у

Beauplatea, а в роках 1930-35

закінчив у ЛКУ соціяльно-політичні науки. Інший студент, Юрій Го
робійовсьЮІй, розпочав студії інженерії у ЛКУ

1935

року. Під час писання цієї статті

ченаш живе у Торонто, а останній

•

-

1929 року і

закінчив їх

вони ще між живими: Р. Ко

- у Балтімор,

США.

Українська громада у Бельгії і ЛКУ

На початку 20-их років українська громада у Бельгії, хоч була ма
лою, бо нараховувала яких

600 осіб,

була проте досить активною, па

тріотичною і доцінювала значення університетських студій. У їі про
воді були ветерани українських визвольних змагань і колишні дипло

мати Української Народньої Республіки. Членом комітету для відбу
дови знищеної бібліотеки ЛКУ був граф Михайло Тишкевич тодішній
амбасадор України у Ватикані. Він був також ініціятором заснування у
ЛКУ катедри українознавства. Одначе, його дар на цю катедру не до
повнив ніхто з інших добродіїв і з браку фондів

-

катедра україно

знавства в ЛКУ не стала реальністтю. Янік Фіренс згадує у своїй праці,

що організована українська громадськість у Federation

des Ukrainiens en
26-ro квітня 1923 ро

Belgique звернулася із меморандумом датованим
"... вказати на невідрадне

ку до Кардинала Мерсіє, щоб

положення

українських студентів на чужині, які бажають, щоб їх допустили до
бельгійських шкіл".
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Українська громада напевно вже тоді знала про велику щедрість
Кардинала Мерсіє супроти російських студентів і старалася, мабуть

неуспішно, за подібну стипендійну програму д;ІЯ українців.

Tyr

варто

зазначити, що з тієї щедрости користали також під російською по
кришкою вихідці із центральних земель України, (малороси).

•

Фундація Кардинала Мерсіє

Дезіре-Йосиф Кардинал Мерсіє, католицький примас Бельrії,
вславився, як герой, своєю поставою під час німецької окупації а та
кож, як промотор єдности християнських церков. Він співчував рос ій
ським утікачам з- під комуністичного режиму і бажав прийти з допо
могою російським студентам у діяспорі. Він жив надією, що у той спо
сіб можна буде збудувати міст єдности між православними і католи

ками. За його ініціятивою у листопаді 1921-го року засновано харита

тивну організацію Aide beige aux Russes
11

метою якої була допомога

11
,

російським студентам-втікачаму діяспорі у формі стипендій у бельгій

ських універстетах. Фонди надходили в першу черrу від самого Кар
динала та із збірок між католицькими установами, від приватних осіб,

закордонних організацій (Апостолят Єдности у Голляндіі) і від Схід
ньої КонГреГації

(300,000 Б.ФР. на рік). Фіренс подає, що вже в акаде
мічному році 1921-22 призначено 42 стипендії, а в наступних двох ро
ках- 80 і 104. Приблизно 60% тих стипендій призначені були на студії
у ЛКУ. 1926 року відповідальність за цей стипендійний фонд перебра
ла комісія Східньої Конrреrації Pro Russia
11

11
•

У тому часі, отці Єзуїти перебрали опіку над російськими студен
тами у Бельгії. Поміж ними був молодий питомець Робер Журден,

який студіював російську мову. Як студент теолоrії у Л КУ, він разом із
професором ЛКУ о. Шарлем Ноблесом перебрали

1925

року керів

ництво існуючого російського студентського інтернату. Коли кількість
студентів постійно збільшувалося, вони одержали чотиро-поверховий
будинок старої броварні. Збираючи фонди вони поступово перебуду
вали його на інтернат із

лярміна при

200

кімнатами. Так повстала Колеrія св. Бе

161 rue de Malines.

Ця Колеrія стала потім осідком укра

їнського студентського осередку при ЛКУ. 1

46.
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ТРИДЦЯТІ РОКИ

•

Криза у КолеІії*

Для Фундації Кардинала Мерсіє і Колеrії св. Белярміна, 1931 рік
став роком підсумків майже десятилітньої благодійної акції і праці в
користь російських студентів-біженців із часів Першої Світової Війни.

Сrуденти, що закінчили студії за гроші тієї фундації, не поверталися
до Росії, як було в пляні, а rубилися по різних країнах шукаючи зайня
тости. Дуже часто вони залишалися у Бельгії і забирали бельrійцям

їхні місця праці.
Моральний успіх для Католицької Церкви серед російських сти
пендистів був мінімальний. Протягом десяти років ця велика благо
дійна акція бельrійських та інших католиків не зуміла змінити у росіян

їхнього протикатолицького наставлення, з яким вони не переставали
жити. Дуже часто приходилось чуrи, що колишні російські студенти
католицького університе'І)' і вихованці Колеrії св. Белярміна займали
ся антикатолицькою діяльністю. Наївні сподівання на якісь навернен
ня корінних російських студентів (поза кількома малоросами)- вия
вилися зовсім безпідставними.

Щоб поліпшити духовну опіку,
нулася до Комісії

11

Pro Russia

11

- Фундація Кардинала Мерсіє звер

при Східній КонГреГації з проханням на

значити до Колеrії пароха східнього обряду. У цій справі, Комісія звер

нулася до монашого чину Редемптористів за допомогою і вони знай

шли у своїх рядах ідеального кандидата в особі о. Йосафата Корби. Він
знав французьку мову, бо виховувався у новіціятах у Бельгії, був місіо

нарем серед українців на Волині і робив заходи прибути до Лювену на
сrудії східної теології в ЛКУ. Із приїздом до Колеrії, він влаШlУМВ там
католицьку каплицю східнього обряду і зав'язав дуже добрі особисті
взаємини з їі дирекцією.

•

Переорієнтація на українців*

Отже, українське питання виринуло саме у тому часі, коли Комі
тет Фундації Кардинала Мерсіє рішився провести радикальні рефор-
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ми у своїй стипендійній політиці. Почався пошук новихдоріr, які кра

ще відповідали б цілям Фундації. Огцеві Корбі про все це було відомо.
Він був такождобре ознайомлений із невідрадною долею українського
студентства. Хоч це не належало до його офіційної місії, він вирішив
використати ДJІЯ цієї справи своє добре знайомство з отцями Журде

ном і Ноблесом
ку:

-

керівниками Фундації і Колеrії. Він підказав їм дум

- Чому не прийняти до Колеrії українських студентів, що є католи

ками східнього обряду, тобто таких як знайомий їм уже кандидат Ан

дрій Кішка? Пропозиція о. Корби, щоб відбуrи у цій справі зустріч із
представниками організованої української громади у Бельrії була дуже

сприємливою ДJІЯ Фундації.
Зустріч відбулася однієї неділі у серпні

1931

року в кабінеті о. Ро

берта Журдена. З українського боку були присутні представники

Української Національної Ради у Бельrії: Дмитро Андрієвський

-

го

лова, який працював тоді інженером у фірміСофіна у Брюсселі, і Ми

кола Граб- секретар, магістер економії із Жамблю і власник підпри
ємства у Брюсселі, як також 22-літній Андрій Кішка. Зустріч була дуже
успіпmою і корисною ДJІЯ обох сторін. Наприкінці зустрічі о. Журден

повідомив присутніх, що Фундація плянує прийняти на академічний
рік

1931-32

п'ять українських студентів, а на наступний рік-

20.

Він

висловив деякі побоювання, чи українські студенти будуть добре по
чуватися серед такої великої кількости російських студентів, але за

певнив Андрія Кішку, що у разі пmреби буде їм постійно допомагати.
Таким чином Андрій Кішка (агр.) став першим офіційним україн
ським студентом ЛКУ, що був прийнятий до Колеrії. В академічному

році

1931-32

записався у ЛКУ на студії східньої теолоrії о. Корба. На

жаль, на початку академічного року Східня Конrреrація підшукала ка
толицького священика східнього обряду росіянина і о. Корба, згідно з
інструкціями УГКЦ, повернувся до Львова.

•

Російська реакція*

Поява українських студентів у Колеrії занепокоїла їі російських
мешканців, тим більше коли вони завважили, що дирекція Колеrії
ставилася до них із симпатією. Назначения парохом українського ка
толицького священика і будова католицької каплиці східнього обряду

були ДJІЯ них несприйнятними.
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Російського католицького священика (наслідника о. Корби) росій
ські С'І)'денти уважали зрадником і не брали участи у його богослу
женнях. Дирекція Колеrії була дуже приємно заскочена, коли завва

жила, що новоприйняті українські С'І)'денти ставилися до російського
священика з респектом і приходили до каплиці на відправи. Отже, в

очах Комітету Фундації Кардинала Мерсіє, українські С'І)'денти поста
вили себе вище росіян. Немає сумніву, що будова католицької каплиці

східнього обряду і постава українців

- були вирішальними чинниками

значного побільшення в наС'І)'Пному році української присутности у
Колеrії і Л КУ.
Занепокоєні російські С'І)'денти підняли крик тривоги: о. Журден

хоче їх насильно перетягати на католицизм! О. Журден, якого багаті
родичі були головними меценатами Колеrії, поставився мужньо су
проти безпідставих і нетактовних особистих звинувачень і твердо ста

нув на становищі, що не росіяни, а бельгійці є відповідальні за провід

Колеrії св. Белярміна. Асимпатикам росіян у бельгійських колах Фун
дація Кардинала Мерсіє пояснив, що прийняття українських С'І)'ден
тів, будова каплиці і присутність католицького священика східнього

обряду не суперечать цілям Фундації і не шкодять інтересам Бельгії.
Незабаром назву організації Бельгійська Допомога Росіянам замі

нили на Університетське Огнище для Східних Слов'ян.

•

Національний Союз Українських Студентів у Бельгії*

Засновниками Національного Союзу Українських С'І)'дентів у
Бельгії (НаСУС), який став членом Центрального Союзу Українських
С'І)'дентів (ЦЕСУС), були

Було їх приблизно

25.

1929 року

українські С'І)'денти з Буковини.

Більшість цих С'І)'дентів

(20) С'І)'діювали у Льєжі

і тому там був осідок НаСУС. Інші С'І)'денти С'І)'діювали у Жамблю (З)
і Антверпені

(2). Тільки 4-ох із них закінчили студії (інж.

Октавіян Ла

зар і арх.-урб. Андрій Кондрацький). На жаль, серед студентської гро

мади заїсиували серйозні міжусобиці і осінню
тієї групи тільки кілька активних студентів.

1931 року залишилося з
15-го листопада 1931 року

відбулися у Льєжі річні загальні збори НаСУС. Всі студенти з Лювену
взяли у них участь. Ядро нового проводу обрано виключно з-поміж
С'І)'дентів ЛКУ: голова

-

Андрій Кішка і член управи

-

Михайло Сте-
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пан. На підставі реалістичних сподівань, що товенський студент
ський осередок незабаром значно побільшиться, рішено перенести

осідок НаСУС до Лювену і кооптувати решту членів управи із ново
прибулих. Цим рішенням відхилено загрозу ліквідації НаСУС.
Нова управа НаСУС, доповнена новоприбулими: Володимиром
Душником і Миколою Дугкою, постановила активно вЮІючитися в

акцію популяризації студій у ЛКУ серед академічної громади в Гали
чині. НаСУС здобув собі у цій пропонованій акції повну підтримку і
співпрацю о. Корби та членів Адміністраційного Комітету Колеrії. У
переговорах з Комітетом встаномено всякі можливості і роди фінан
сової допомоги для майбуrніх українських студентів, як також умови
ни, під якими цю допомоrу будуть призначувати і згодом, будуть їі
продовжувати. (Гляди розділ "фінанси" у дальшому тяrу цієї статті).

Користаючи з нагоди від'їзду до Львова о. Йосафата Корби, Комі
тет і НаСУС уповноважили його встановити контакти у цій справі з
відповідними академічними і духовними чинниками Галичини.

•

Інформативна акція і висліди*

Після приїзду до Львова, о. Корба зосередив свої дії на Академіч
ній Громаді. Він головно провів розмови з їі душпастирем о. д-ром
Миколою Конрадом. На підставі свого особистого досвіду, він обшир
но поінформував о. Конрада про надзвичайно сприємливі умовини
студій у Лювені і передав йому повноважуючі документи від НаСУС і

Комітету Колеrії. У висліді цього, о. Конрад подав у лютому

1932

р.

офіційну інформацію до галицької преси, а згодом, у дещо зміненій
формі, подав додаткові оголошення. Приблизно у тому самому часі,

НаСУС розіслав до української преси програму студій у ЛКУ. Крім то
го, Українська Національна Рада у Бельгії і НаСУС багато писали про
ЛКУ у краєвих газетах. Немає сумніву в тому, що ця широко закроєна
акція проводилася за відомом і підтримкою Митрополита Андрея

Шептицького.
Впродовж трьох місяців Академічне Душпастирство одержало
кількасот подань на студії у Л КУ. Тільки мала частина заінтересованих
кандидатів була готова платити вимагану оплату і їх могли відразу

прийняти. Проте, велика більшість кандидатів, які походили із неза-
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можних родин, старалася дістати знижки, або навіть повне звШьнення
віц оrшат. Огець д-р Конрад мав важке завдання у виборі віцповіцної

кількости rшanrnx кандидатів. Він мав надію, що Фундація зможе взя
ти до уваги реальні фінансові ~ини кандидатів, якщо бажає за
повнити передбачену студентську квоту.
У переговорах, Комітет радо підвищив :квmу із первісних

20 до 35

українських студентів. У доповненні, Комітет був готовий радикально
переглянуrи свої rшяни щодо фінансування і пішов на полегші для не
заможних, але талановитих студентів. У своєму надзвичайно прихиль
ному християнському наставлені до української справи, Комітет гото

вий був брати до уваги кШькість 40-ка, а пізніше навіть 60-ти студентів.

•

Прихильні рішення Східньої Конrреrації*

Такі рішення Комітету на користь поважної кількости україн
ських студентів у КолеІії мусіли бyrn затверджені Схіцньою Конrреrа

цією, а радше ії Комісією Pro Russia. Після довгих старань та очікувань
Комісія Pro Russia не тШьки апробувала плян Комітету, але також ясно
виявила радикальну зміну свого ставлення: "Бельrійська Допомога
Росіянам" перестала існувати у користь "Університетського Огнища
для Східних Слов'ян"

-

УОСС. Це рішення не було "паперовим": воно

конкретизувалося у негайній розбудові будинку КолеІії. Комітет ви
кінчив
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нових кімнат на третьому і четвертому поверхах і розділив

будинок на дві частини: одну для російських, а другу для українських

студентів. Українцям призначено кращу частину будинку з окремою
Їдальнею і рекреаційною залею.

•

Пашпортні труднощі і поїздка о. JІ\vрдена*

Вщ львівського Академічного Душпастирства і поодиноких сту
дентів надійшли алярмуючі повідомлення, що польський уряд ство
рює перешкоди у видачі пашпортів наміченим студентам. Тому, о.
Журден скерував свою енерrію і офіційні та особисті контакти, щоб
подолати ці перепони у його веШІКИХ плянах благодійної акції на ко

ристь українських студентів. У великій пригоді став йому той факт, що

його багата родина була співмасником газети La Libre Belgique.

МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ
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Польський амбасадор у Брюсселі розумів силу преси і запевтm о.

Журдена у своїй співпраці. Він зв'язався в rій справі з відповідними
державними чинниками у Варшаві. У свою чергу, о. Журден налагодив

контакти з внуrрішними і зоннішними міністерствами Бельrії, як та
кож з бельгійською амбасадою у Варшаві. Kшrn виявилося, що всі ці
заходи можуть не дати своєчасних ви слідів, о. Журден рішився поїхати
в rій справі до Львова і Варшави. Він бажав познайомитися з місцеви
ми українськими обставинами, зустрітися з деякими майбуrніми сти
пендистами, з о. Конрадом, а щонайважливіше, зложити візиту його

ексцеленції Митрополитові Андреєві Шептицькому. Наприкінці лип
ня

1932

р. о. Журден виїхав у далеку і довrу дорогу. Після більше як

одномісЯ'П-Іого побуту на українській землі і після великих труднощів

у Варшаві, о. Журден повернувся

1- го вересня до Лювену в товаристві

великої, майже ЗО-членної, групи молодих украіlщів. Згодом, після
полагодження різних труднощів, прибули нові групи стипендистів.

Крім того у Лювені появилися "на стипендіі"' незапрошені українські
студенти з іmпих закордонних університетів.

•ВписиуЛКУ

У половині жовтня 1932 року, в Колеrії жило понад 50 українських
студентів і також о. Роман Хомин, якого митрополит Шептицький ви
слав до Лювену, як капеляна студентів. Три студентки були приміщені

у будинку педагоrії св. Гертруди. Лювен став найбільшою українською
студентською колонією у Західній Европі.
Реєстр Лювенського Католицького Університету в академічному
році

1932-33 виказує, що наступні 53 українські студенти і З студентки
(група 56) були перший раз зареєстровані у ЛКУ на таких факультетах:

52 +
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Аlщрущак Володимир

інженерія

Кмеmк Володимир

комер.

Баранський Роман

rrід.ін.інж.

КосийБорис

rrід.ін.інж.

Боднар Роман

С}С-ПОЛ.

Лебедович Роман

Медицина

Брикович Еміль

rrід.ін.інж.

ЛисИІІШН Василь

rrід.ін.інж.

Винницький Роман

Медицина

Лоrин: Ярослав

Медицина

Більницький Михайло

фарм.

Лукасевич Печю

комер.

Власенко Мирон

медицина

Мпвієйко Мирон

МtЩИЦИНЗ

Галайчук Бог.цан

C}C-ПQJI.

МелехПавло

комер.

./

Горняrкевич Марrа

Медицина

Обушкевич Лев

МtЩИЦИНЗ

~

ІlаюІ}Сь Еміліян

МtЩИЦИНЗ

Пацлавський Аlщрій

МtЩИЦИНЗ

./
./
./

./
./

Горняrкевич Йосафаr ЩД.ІН.ІНЖ.
ГородJІівський Йосзфrr rrід.ін.інж.

~

ГрабИосиф

rrід.ін.інж.

./

Греrолинська Марія

медицина

Прцда1Кевич Ярослав

Грещак Михайло

Медицина

Приходько Евген

комер.

~

Гуцуляк Василь

rrід.ін.інж.

Процииnm: Жиrм:онг

С}С-ПОЛ.

./

Саццан Печю

rrід.ін.інж.

~

Симко Сrепан

Медицина

~

Сrепаняк Роман

архіІ:

./

./

rураль АІ-щрій

Медицина

Демчук Микала

rrід.ін.інж.

Держко Юліян

Медицина

./

Подляшецький Ярослав С}С-пол.

./
./

Медицина

ДеркачБог.цан

медицина

./

СютmрІван

МtЩИЦИНЗ

Дехник Олексаццер

медицина

~

Тимків Зенон

Медицина

ДибаАІ-щрій

філол.

ТИІІШНСЬКИЙ Бог.цан

rrід.ін.інж.

~

ДугкаМикала

медицина

Тодорів Василь

rrід.ін.інж.

./

Душник Воло.LЩМИр

С}С-ПОЛ.

Звсшок Володимир

комер.

ЗЯІИК Святослав

Медицина

Казимира Бог.цан

С}С-ПОЛ.

КичунРоман

медицина

~

./
./

ФалеІЩИК Роман

rrід.ін.інж.

Федерич Володимир

С}С-ПОЛ.

ФедИІІШН Іван

Медицина

ФедорИІІШН Мирослава комер.

./

ХоминРоман

о. археол

?

Чайковський

С}С-ПОЛ.

Hecrop

не здавав іспиту
~

не здав іспиту

./

здав іспит

Дуже скоро виявилося, що

~

здав іспит з відзначенням

8 із новоприбулих студентів мали труд

нощі зі своїми фінансовими зобов'язаннями супроти Комітету. Тому

НаСУС і Комітет Університетського Огнища для Східних Слов'ян
УОСС звернулися

15- го вересня із спільним

-

Закликом до української

громадськости Західньої України і на чужині за пожертвами. (Заклик
залучений.) На жаль, на цей Заклик не було ні одного фінансового
відгуку.

МІЖ ДВОМА ВІ Й НАМИ
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Виклади й іспити у ЛКУ

llрисуrність на викладах була обов'язковою. На деяких викладах
студенти сиділи на нумерованих місцях і асиетет професора появ

лявся під час викладів, щоби записувати порожні місця. За три неви
правдані відсугиості могли викинути з ЛКУ. Виклади тривали до по

ловини травня. У періоді із кінця травня до половини червня, часом
протягом кількох днів, треба було здати всі іспити. Невдача тільки в
одному предметі означала повторення всіх іспитів на спеціяльній
осінній іспиговій сесії. Поновна невдача

-

означала повторення року.

Ті, що не здали у першій сесії діставали притулок на 'літню науку' у мо
настирях, а коли залишалися на резиденцію у Колеrії

- ходили їсти до

недалекого монастиря Мои Сезар.
У Бельгії був надмір інженерів і університети застосовували політи

ку 'пересію вання'. На інженерію треба було здавати вступний іспит, до
якого, в першу чергу допускали абсольвеІПів rімназій математичного
типу. Абсольвенти rімназій гуманістичного типу звичайно підrоrоШІЯ

лися до іспиту у Підготовчому Інституrі

- lnstitut Preparatoir.

Професо

ром (а згодом директором) ІнституІу був ніхто інший як о. кан. Шарль
Ноблес, президеІП УОСС. Всі

13 новоприбулі українські студенти, що

бажали починати студії інженерії, вписалися до ІнСТИJУІ)': Програма
студій складалася з іІПенсивного вивчання заавансованої середньо

шкільної геометрії і математики, які були у програмі бельгійських rім
назій математичного типу. Це були важкі студії, які кували математич

ну бистроту ума. Іспити були ще важчі. На

13 "інженерів" з "групи 56"

здали іспити тільки два студенти. Здається, що багато із них навіть не
здавали іспиту.

На підставі реєстру ЛКУ, внеліди студій "групи

56" були такі:

ФАКУЛЬТЕТ

кількість

%

здNlИ іспити

%

НЕ здNlИ іспити

%

Медицина

24

45

9

37

15

63

Педаrоrічний Інстmуr

ІЗ

24

38

42

6

ll

50

50

15

62

38

Комерційні Науки
Сус.jПол. Науки
Інженерія
Фармація

Філолоrія
Археолоrія
Архітеюура

Разом

І

56

100

І

100

23

41

33

59
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Аналіза вислідів першого року

Хто були ті молоді студенти, що опинилися на чужинецькому уні
верситеті без знання, або без достатнього знання французької мови?

За соціяльним походженням на
сіл,

8 (14%) дітей священиків,

56 студентів було: 23 (41%) виходців із
25 (45%) були діти міської про

а решта

фесійної інтеліrенції, підприємців та урядників. На підставі перегляду
успіхів у студіях, діти священиків мали найкращі успіхи на іспитах, то
ді як виходці із сіл мали дещо менші успіхи, як решта студентів. Виход
ці із сіл правдоподібно були також у групі незаможніх, які покидали
науку через фінансові труднощі. Зате, заможні, які не звикли до твер
дої праці, виїздили протягом академічного року. На

приступили до іспитів-здали їх

23

або

82%.

студентів, що

28

Це надзвичайно гарні ви

сліди, коли порівняти їх із подібними вислідами

(35%)

бельгійських

студентів.

Причин чому

28

студентів не приступили до іспитів

-

було декіль

ка. Тяжкі іспити і незнання чи нездібність вивчити французьку мову,
хоч бельгійські священики давали, реІ)'лярно і даром, лекції мови у

Колеrії. Вже у першому семестрі виявилося, що підготовка у технічних
предметах, що її студенти одержали у краєвих Гімназіях

довільною, і Колеrія мусїла наймати репетиторів. Із
дентів, які зобов'язалися платити повну оплату,

15

-

була неза

26 заможних сту

покинуло Колеrію

протягом академічного року і виїхали додому, бо не бажали марнувати

у її діловій атмосфері "літ академічної свободи". Декілька студентів не
могли платити своїх зобов'язань, а Комітет не міг дати їм більших
пільг. Усі вони мусіли перервати студії (одному оплатили дорогу додо

му). А найсумніше було те, що Комітет усунув з Колеrії за лінивство і
негідну поведінку 5 студентів, які мали повну стипендію. Тому лише

студентів із первісної "групи
демічному році

56"

20

вписалися до ЛКУу наступному ака

1933-34.

НаСУС старався впливати на студентів, щоб вони вчилися і дотри
мувалися реrулямінів Колеrії (гляди наприкінці статті) і щоб вони не
заплямили доброго імени українського студента і українців в очах чле
нів Комітету. У деяких випадках, НаСУС, у міру своїх можливостей
обороняв студентів, які мали труднощі у комунікації з дирекцією і Ко

мітетом Колеrії. Члени Комітету Колеrії, у висліді неповного здійс
нення їхніх сподівань, із значно меншим ентузіязмом почали ставити-

М І Ж ДВОМ А В І Й НАМИ
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ся до масової допомоги українським студентам. Все ж таки, успіхи бу

ли:

23 студенти або 82% тих, що приступили до іспитів, - здали їх, а два

медики здали навіть з відзначенням. Прийшов час на передумання і
консолідацію. Вже під час академічного року, багато новозбудованих
кімнат у Колеrії були порожніми, але робити заходи щоб їх заповню
вати у наступному академічному році новими українськими студента
ми,

-

Комітет не збирався.

Чи могло Академічне Душпастирство зробити кращий підбір кан
дидаrів на студії у Лювені? Чи Комітет, під впливом НаСУС, нероз
важно набрав "кількість", якою пізніше не вмів провадити? Чи міг кра
ще впливати на студенrів НаСУС? Як вислід, російські студенти від
зискали, хотяй частинно, свої попередні впливи.

У недавній акції збирання інформації про всіх студенrів, удалось
довідатися про долю багатьох із "групи

56". Закінчили в ЛКУ чи в ін
ших університетах (в дужках): медицину - 6 (4), інженерію - 2 (2),
сусп.-пол. науки- З, дентистику- 1, комерційні науки- 2 (3), агроно
мію- 1, архітектуру (1). Оrже із "групи 56" закінчили студії у ЛКУ 15, а
на інших університетах 1О студенrів.
Молодий священик о. Роман Хомин не міг собі здобути серед сту

денrів відповідної поваги і духовного авторитету. Незнання французь
кої мови обмежувало його ефективність у відносинах з бельгійцями.
Спроби співслужити зі старшим католицьким священиком східного
обряду, росіянином о. Кузміном (колишнім адвокатом з Москви), бу
ли неуспішні. Співаючи відправи російським православним напівом,

о. Кузьмін нарікав на галицькі напіви о. Романа. Напочатку наступно
го академічного року, о. Роман Хомин повернувся до Львова, а о. Кузь
мін, коротко після того, покинув Колеrію.

•

Jромадська діяльність*

Українські студенти дуже швидко організували хор, який складав
ся із двадцяти п'яти до тридцяти співаків у народніх козацьких одягах.
Хором диригував Роман Степаняк, студент архітектури, який, із-за
браку факультету архітектури у ЛКУ, студіював у Брюсселі. Створила

ся також мала група українських танців

(8 до 10 осіб- між ними всі три

студентки), якою провадив студент медицини Ярослав Логин. Обидва
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ансамблі дали у Лювені великий концерт для загальної публіки, який
розголосили великим транспареmом, що був розгягнений над однією

з головних вулиць міста. Подібні концерти з великим успіхом сrуден
ти дали у Брюсселі, Куртре та в чотирьох інших містах Бельrії. У Коле
rії студеІПСька громада відсвяткувала концертами чотири великі свята:
Різдво, Великдень, 22-го січня і 1-голистопада, на які була запроше

на і взяла чисельну участь українська громада Бельrії.
З ініціятиви НаСУС сrудеІПИ працювали у гуртках культури, спор
ту (руханка), декорації (своїх приміщень в українському стилі), нав'я

зали зв'язки з Національною Унією Бельгійських СтудеІПів, Федера
цією Католицьких СтудеІПів та з іншими чужинецькими студеmами

в "Інтернаціональному Сальоні"-

Cercle lnternationale. Вони часто до

писували до студеІПСької преси, ініціювали створення Товариства
Бельгійсько-Української Приязні і вислали представників на конrрес
Пакс Романа. Українська прусуrність у Лювені замітна була також

тим, що сrуденти носили стилізовані студентські мазепинки.
Ця многогранна діяльність частини українських сrудеІПів здобула
подив у членів Комітету Колеrії, інших сrудеІПів, у Л КУ, у Лювені та у

містах де вони виступали. Одначе, невідповідна поведінка інших укра
їнських студентів мала протилежний вислід. Тому було б добре прига

дати, що у правому горішньому куrі спільного Заклику НаСУСі Комі
тету Університетського Оrnища для Східних Слов'ян видніло влучне
мотто:

Добуте довіря й пошану серед чужих
збережуть або зруйнують тільки свої.
Отці Ноблес і Журден цікавилися діяльністю української громади у

Бельrії і подіями у Галичині. Їхню уваJУ привернула масова 100,000-на
маніфестація "Українська Молодь Христові" у Львові. Вони здавали
собі справу з того, що хто знає, чи Католицька Церква у Бельrії могла
б зорганізувати подібну маніфестацію. З цього приводу вони вислали
о. Конрадові rратуляційну телеграму.
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Після апотеозн

Після бурхливого академічного року 1932-33 - тільки 28 україн
ських студентів і

2 студентки зареєструвалися у ЛКУ. З того, 23 студен

ти жили у Колеrії, а студентки жили у педагогії св.
Лювені перебувало ще

rертруди. У місті

5 колишніх студентів, які не вписалися до Л КУ.

Вони працювали і дехто із них у наступних академічних роках, знову
вписався на студії у ЛКУ.

У наступних роках майже всі успішні студенти продовжували свої
студії. Одначе, кількість українських студентів зареєстрованих у ЛКУ
меншала з кожним роком, тому що допливу нових студентів майже не

було.

У періоді

33-37 академічних років студенти успішно продовжували

свої інтернаціональні і соціяльні контакти з іншими студентськими
організаціями, що діяли на терені ЛКУ. Міжнародні студенти обрали

Андрія Кішку президентом

Cercle Intemationale.

Володимир Душник і

Андрій Кішка дописували про Україну і про українських студентів у

ЛКУ до бельгійської (студентської і загальної) преси, як також до кра
йових газет. Студентський хор, у зменшеному складі, продовжував
свої успішні виступи під диригентурою Степана Симка. (Степан Сим
ко був одним із незаможніх кандидатів, якому признано повну сти
пендію як майбугньому дириrентові хору. Перед від'їздом до Лювену,
виявилося на авдієнції у митр. Шептицького, що він не має достатньо
грошей, щоб купити квиток на поїзд. Митрополит, помимо протестів

Степана, що це забагато, вручив йому

220

злотих.) Не маємо інфор

мації про те, чи танцювальний ансамбль продовжував свою діяльність.

Українська студентська громада мала свого "придворного" профе

сійного фотографа Богдана "графа" Тишинського. Його знамениті фо
тографічні репортажі були можливі тому, що Богдан, на свойому мо
тоциклі у товаристі неодного "лювенця" проїздив Бельгію вздовж і
впоперек. (Покійний Богдан залишив у Милвокі у своєї доні Уляни

знаменитий альбом, де зберігається понад

250 фотографій "лювенців",

Лювену і Бельгії. Пані Уляна ласкаво дозволила, а його син Ярема
уможливив нам, покористуватися його спадщиною.)

Добра постава і визначні успіх у студіях позісталих українських сту
дентів зберегли доброзичливе відношення між ними і Комітетом

УОСС. Тому, ідею заснування Комітету Бельгійсько-Української Пр Й:-
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дуже позитивно сприйняли члени Коміте'І)' УОСС.

Отець кан. Шарль Ноблес, президент Комітету, листом із 2-го лютого

1934

року просив ієрархів УГКЦ надати Комітетові Приязні свій

патронат. Згодом, на авдієнції у кардинала Ван Руї, він одержав також
і його патронат.
Однією з основних проблем Коміте'І)' був брак одного капеляна,

сприємливого і для росіян і для українців. Всі згадували о. Йосифа
Корбу і Андрій Кішка звернувся до нього листовно з пропозицією по

вернутися до Колеrії. Однак о. Йосиф не міг їі прийняти без дозволу
своїх зверхників. Комітет брав теж під увагу, як ідеального капеляна,
якогось священика Єзуїта, який не був би ані поляком, ані росіяни
ном, ані українцем. Андрій Кішка інформував про це Митрополита

Андрея. Не відомо чи ця важлива справа духовної опіки була задовіль
но розв'язана.
Владика Николай Чарнецький ЧНІ, перший єпископ з рядів укра

їнських оо. Редемптористів, майже що року

(1931, 1932, 1933, 1935)

приїзджав з візитацією до українських питомців у семінарії у Beau-

plateau. Там, з великими церемоніялами східнього обряду, Владика
Чарнецький висвятив ряд питомців на священиків.

1935 рооку Влади

ка зустрінувся там із деякими українськими С'І)'дентами ЛКУ. Справа
напливу нових С'І)'дентів на С'І)'дії у ЛКУ, і тим самим збереження там
сильної української присутности, була темою розважань. Владика Ни

колай порадив їм звернутися у цій справі до о. прелата Йосифа Сліпо
го, ректора Богословської Академії у Львові. Нав'язуючи до цієї зустрі
чі, голова НаСУС, Андрій Кішка звернувся листом до отця ректора

Йосифа Сліпого з пропозицією створити у Західній Україні фонд для
С'І)'дій у ЛКУ. Головними кандидатами на стипендії мали б бути здібні
абсольвенти Малої Семінарії- переможці відповідного конкурсу. Від

повідь о. Йосифа Сліпого прийшла з Віти, Франція, де він тоді пере
бував на лікуванні: "Ваші пляни добрі, лише знайдіть людей, які про
вели б їх в дію. Найкраще, якщо б самі лювенські українські С'І)'денти
розвинули аrітацію в краю і заграницею. Я радо Вам поможу, але сам
вести Вашого діла не можу прямо задля великого навалу праці і браку

часу. В Галичині велике зубожіння так що і

65

зол. місячно це великі

гроші." Цього ж року, Осередок офіційно відвідала сенатор Олена Ки

сілевська, яку двічі обирали членом Польського Сена'І)'

(1928-35).
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1935 року студіl закінчили перші чотири студенти із "групи 56":
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лодимир Душник, Богдан Казимира і Жиrмонт Процишин з відзна

ченнями, а Богдан Галайчук з великим відзначенням. Дипломи також
одержали "ветерани" Рудольф Коченаш та Андрій Кішка.
Пізніший студент Іван Вергун, який приїхав до Бельгії із Праги

1936 року,

так описав у Визвольному Шляху з

1974 року обставини,

у

яких студіювали українські студенти у цьому часі:

"Лювенці", так як звали наших хлопців земляки з Брюсселі,
заробляли (за виїмком З-ох стипендистів) на студіl і утриман
ня по-різному. В Колеrії св. Белярміна одні займалися приби
ранням кімнат у суботи і центральним огріванням, інші- об
слуговували при столах студентів, мили і товкли посуд і кож

ного ранку прислуговували до латинської Служби Божої. Ті,
що жили поза Белярміном, кольпортували студентські бюле
тені, доглядали студентських домівок, організували різні роз
ваги для студентської братії, в тому й доповіді і танцювальні
вечірки."

Не дивно, що на академічний рік
тільки

1936-37

12 українських студентів і 2 студентки.

зареєструвалося у ЛКУ
Це в основному була ве

лика група медиків і деякі студенти, що 'зашпорталися' на іспитах і му
сіли повторювати роки.

•

Бельrо-Українсько- ГолляІЩський Стипендійний ФоІЩ
ім. митр. Шептицького

Перебування студентів у Колеrії було зумомене зобов'язаннями
платити оплату в такій чи іншій формі. Спроби створити стипендій
ний фонд, чи ви єднати поодинокі стипендії для українських студентів

- із різних причин не увінчувалися успіхами.
Думка про це не покидала молодого випускника ЛКУ, який виїхав
на професійну працю до Голляндіl. З голляндської преси він довідався

про о. Н. van Keulen-a, члена дирекціl католицької організації Aposto-

laat der Hereniging (1 1Apostolat de 1Union). Восени 1936 року він звернувся
1

листовно до нього з проханням прийняти його на авдієнцію. Отець Н.

van Keulen зустрінувся з Андрієм Кішкою 6-го листопада 1936 року і
авдієнція тривала дві години. Він поінформував гостя про те, що його
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благодійна організація ще з

1925 року є ознайомлена з діяльністю ми

трополита Андрея Шептицького, зокрема, на полі церковного об'єд

нання, і що на прохання митрополита Шеrпицького, Апостолят
Об'єднання дає щорічно фінансову допомогу Українській Греко

Католицькій Церкві. У результаті розмови, о. van Keulen зацікавився
долею українських католицьких студентів. (У повоєнний час Апосто

лят утримував Українську Богословську Семінарію у Кулемборrу,
Голляндія.)

Вже три дні згодом Андрій Кішка виготовив і вислав на адресу Апо
столяту обширний меморандум про доцільність уфундування однієї,
або більше стипендій для українських студентів. Він запевняв Апосто

ляту тому, що доля українських студентів 'близька серцю' митрополи
та Андрея Шеrпицького і що Митрополит в особливий спосіб ціка
виться українськими студентами у ЛКУ. На відповідь прийпmось че
кати аж до березня

1937 року,

але була вона позитивною. Голляндська

сторона зобов'язалася уфундувати три стипендії на студії у ЛКУ в
академічному році
стипендію, до

5

1937-38,

а згодом, кожного року додавати одну

стипендій максимум. Це мало бути реалізоване під

умовою подібної фінансової участи бельrійської та української сторо

ни. Бельrійська сторона зобов'язалася давати стипендії у формі уні
верситетських оплат, книжок і коштів прожитку у КолеІіі Спроби за

анrажувати англійську участь у Фонді

-

не мали успіху.

Андрій Кішка повідомив про це митрополита Шептицького і Ми

трополит вислав листа подяки панові Van Haastert, в якому змалював
невідрадні студійні обставини в Польщі для українських студентів.
Андрій Кішка одержав також листа подяки від митрополита Андрея і

запрошення прибути до Львова у справі українського фінансового
вкладу у згаданий Фонд. Наприкінці липня Андрій Кішка приїхав до
Львова, де протягом одного тижня був гостем Митрополита у його ре
зиденції при катедрі св. Юра. Після приїзду, мирополит Андрей окре
мим листом поручив Андрія Кішку визначним громадянам галицької

землі, а саме: панам Юліянові Шепаровичеві і Андрієві Палієві, д-рові
Евгенові Храпливому, сенаторам Юліянові Павликовському і Миро
новіЛуцькому та о. д-рові Миколі Конрадові.

Щойно після літніх вакацій, З-го вересня

1937 року, у приміщеннях

"Сільського Господаря" відбулися сходини представників українських
підприємств у справі Бельго-Українсько- Голляндського Стипендій-
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ного Фонду. Репрезентовані були: "Сільський Господар", "Маслосо
юз", "Центросоюз", "Народна Торгівля" і банк "Дністер". Присутніх

поінформували про Фонд і про те, що митрополит Андрей Шептиць
кий рішив дати на

1)' ціль подвійну суму від тої що ії ухвалять пооди

нокі підприємства. Згодом кожний із представників здеклярував на

Фонд від свого підприємства по

250

зл. річно, платних протягом на

ступних 5-ти років. Намічено також умови надавання Фондом сти
пендій:

1.
2.

Фонд матиме право рішати кому буде уділятися стипендію,
Фонд, зrідно із пляном, буде керувати діями етилендистів під
час С1)'дій, і

З. Після закінчення С1)'дій стипендисти зобов'язуються поверну
тися в Україну.
У жовтні

1937 року,

сім недавніх українських випускників ЛКУ, які

вже працювали у Галичині, Богдан Галайчук, Богдан Казимира, Ру
дольф Коченаш, Жиrмонт Процишин, Павло Мелех, Ярослав Подля

шецький і Степан Симко вислали до АпостоЛЯ1)' Об'єднання спільно
го листа подяки у голляндській мові.

Осідком Бельго-Українсько- Голляндськоrо Стипендійного Фонду
став Лювен і членами першої дирекції назначено

Van Haastert-a,

о. Р.

Журдена і АІщрія Кішку, якому доручено підшукати кандидатів на
стипендії для пізнішого рішення майбугнього жюрі.

Із одержаних фондів, в академічному році
стипендій і

4

37-38 признано 6 повних

пів-стипендії. Першим стипендистом, який після при

буrrя з Чехословаччини, вже рік старався одержати допомогу від бель
гійських та українських чинників,

-

був Іван Бергун

(arp.).

Іншими

етилендистами стали новоприбулі С1)'денти Богдан Дрогомирецький
(сус.-пол.), Ярослав Кальба (пол.-екон.), Теодор Мартищук

(arp.xx)

і

Микола Матвіїв (пол.-екон.). Чомутри останні стипендисти покину
ли С1)'дії після одного або двох років

-

невідомо. Зі стипендій скорис

тався також уже С1)'діюючий Михайло Степан (мед.) і успішний С1)'

дент із "групи

56" Жиrмонт Процишин (др.екон.), який повернувся на

С1)'діЇ. Повернувся також на С1)'дії комерційних наук Андрій Кішка як
етилендист надзвичайної стипендії "Сільського Господаря" і як його
репрезентант перед бельго-голляндськими рільничими асоціяціями.

Помимо відходу з ЛКУ деяких українських С1)'дентів їхня кількість
зросла з

14 до 17.

Пожвавилося українське життя у Лювені і в Колеrії
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св. Белярміна. У настуному

38-39

академічному році цю стипендію

одержав також колишній студент "групи

56" Микола Демчук (камер.).
Весною 1939 р. закінчили медичні студії 4 студенти з "групи 56": Ро

ман Винницький, Марта Горняткевич, Володимир Кишакевич і Іван

Столяр. З причини однорічної перерви у студіях, рік пізніше ще два
члени "групи

56" Богдан Деркач і Лев Обушкевич одержали докторські

дипломи. Цього ж року, Комітет і студенти відсвяткували у Колеrії 1О

ліття НаСУС.
А хто був у проводі НаСУС під час вище згаданих років? Після
Андрія Кішки, головами були: Василь Тодорів
Кішка

(37-39)

і Микола Демчук

(39-41).

(35-37),

знову Андрій

НаСУС займався дальше ко

ординацією дій і репрезентацією української студентської громади у

Колеrії і у ЛКУ. Архіви НаСУС, на жаль, не збереглися, вони пропали
під час війни.

•

Війна

Друга Світова Війна перервала наплив нових студентів з України.
Одначе, у жовтні

1939

року у ЛКУ появилися дві українські сестри

-

василіянки Марія Макрина Худяк і Галина Марія Туркало. Впродовж
трьох років вони з відзначенням закінчили агрономію і виїхали до Ар
rентини. (Сестру Марію Туркало обрали

1977 року третьою дорадни

цею і генеральною секретаркою Генеральної Капітули сестер чину св.

Василія Великого. Згодом цю саму відповідальність виконувала сестра
Макрина Худяк.)
Також у жовтні

1939 року на вищі теологічні

студії у ЛКУ вписався

молодий священик редемпторист, абсольвент Католицької Богословії

у

Beauplateau

(і частинно ЛКУ), отець Максим Германюк ЧНІ. Він

"золотими буквами" вписався у реєстр ЛКУ Його наукові праці писані
у ЛКУ в періоді

1942-47 років стали джерелом, з якого пізніше черпали

мудрість професори богословських семінарій і ЛКУ
У воєнному часі

39-45 років у ЛКУ щораз менше студіювало укра

їнських студентів. Українську присутність у ЛКУ в академічному році

1944-45 репрезентовали тільки о.

Максимом Германюк і Микола Дем

чук (кінчав докторат екон.). Тільки о. Максим Германюк став цією

бесперервною ниткою, що на переломі років

1944-46

в'язала два пе

ріоди існування у Лювені українського студентського осередку при ЛКУ
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Доля КолеІіі Св. Белярміна

Фізичне 'діло рук' о. Роберта Журдена і його співробітників, буди
нок КолеГії,

-

розбила бомба

1944 року.

Там пропали архіви НаСУС та

інші документи про українських студентів. Огці Журден і Ноблєс за
лишилися приятелями українських студентів і

1946

року допомогли

відновити для них стипендійний фонд. 1

ФІНАНСИ

•

Основніумовнии

Коли мова про кошти студій у Л КУ, що їх українські студенти у ЗО
их роках були зобов'язані платити,

-

то маємо на увазі "пакет", що їх

запропонувала КолеГія св. Белярміна. Вплачуючи

4,500

Б. ФР. (місяч

ними ратами) студент одержував під час 9-місячного академічного ро
ку: помешкання (окрему кімнату), харчі, покрипя всіх університет

ських оплат та книжки. Немає сумніву, що існувало домомення між
ЛКУ і КолеГією, на підставі якого ЛКУ надавав, за посередництвом
КолеГії, "гуртові ціни" на університетські оплати для "східних слов'ян".

Невідомо скільки коштував у той час такий "пакет" бельгійців, або тих
українців, що з різних причин опинилися поза мурами КолеГії.
Одначе у "Заклику" НаСУС до "Всього Українського Громадянства"

"... студії коштують значно дешевше
45-50%) чим це виносилоби приватно".
Сума 4,500 Б.ФР. становила у той час І, 125 польських злотих або 225

1932

року подано, що у Колеrії

(около

амер. долярів і була поважним видатком. У той час звичайний міський
робітник у Польщі заробляв менше, як

1,ООО

злотих на рік, тоді, коли

приходи українських робітників і селян, яких не допускали у Польщі
ні на підприємства у містах, ні на урядові посади,

- були багато менші.

Крім того, це був час т. зв. великої депресії у світі і всюди існувало ве
лике безробіпя. Нераз наш селянин, який хотів забезпечити своїм ді

тям "краще майбутнє" висилаючи їх на студії до університету, продавав

декілька "моргів" поля, щоб оплатити їхні університетські студії і про-
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житок. Через те, студії у ЛКУ на частинних, а тим більше на повних
стипендіях

- були у той час великою нагодою для наших студентів здо

буги університетську освіту.

Звичайно, студенти першого року студій не одержували стипендій

із Колеrії св. Белярміна і мусіли платити повну оплату. Це правило вве
ли для того, щоб зменшиги риск для добродіїв-споизорів (в основно

му Східньої Конrреrаціі), які не хотіли витрачати грошей на неуспіш
них студентів, а також для того щоб студент доказав, що він зможе

дати собі раду зі студіями у ЛКУ. Тому часто, крім студій, бідніші сту
денти мусіли фізично працювати у rуртожитку, або у бельгійських під
приємствах.

•

Стипендіі для "Групи

56"

Із "групи 56" тільки 26 студентів зобов'язалися платити повну
оплату. Із різних причин, аж

15 із них покинули Колегію і студії під час

першого академічного року. 10-ом студентам признано повні стипен

дії, на жаль, п'ять з них цю стипендію стратили з вищезгаданих при
чин.

20 студентів одержували частинні стипендії із призначеного на ту
ціль фонду у висоті 25,000 Б.ФР. Частинні стипендії не могли буги ве
ликі. Їх середня сума виносила 1,250 Б.ФР. на студента і була тільки ма
лою частиною повної оплати (4,500 Б.ФР.). Оrже загальна сума стипен
дій уділених ЗО-ом студентам з "групи 56", Фондом Кардинала Мерсіє
в академічному році 1932-33, виносила приблизно 60,000 Б.ФР. Коли
взяти до уваги фонди, що їх Колеrія витратила на никінчення і уме

блювання 50-ох кімнат для українських студентів, тоді повний фінан
совий вклад задля 23-ох успішних студентів був би набагато вищий.
Не дивно, що Комітет рішив не приймати і тим більше не давати сти
пендій новим українським студентам.
У наступному академічному році

1933-34 у

Колеrії жило тільки

19

українських студентів. Один новоприбулий студент платив повну

оплату, а інші платили знижені оплати в такому розподілі:
Б.ФР.,

4 по 2,700, 1-2,500, 1-2,400,

З по

6

по

3,000

2,000. Три студенти одержували

повні стипендії. Колеrія дала цим 18-ом студентам стипендій на суму

41,400

Б.ФР. Майже всі студенти здали іспити і пізніше успішно про

довжували студії.
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Припустивши, що висота стипендій була подібною і в нacтyrnrnx
академічних роках, і достосувавши їх до щораз меншої кількости сту

дентів, загальна сума цих стипендій у роках

1934-38

могла становити

приблизно

100,000 Б.ФР. У висліді - загальна сума стипендій у роках
1932-38 могла становити приблизно 200,000 Б.ФР. (60,000+40,000+
100,000). У тому періоді 22 українські студенти успішно закінчили сту

дії дипломами.

•

Стипендіі Бельrо- Українсько- Голляндськоrо Фонду

Почавши з академічного року 1937-38 Б-У-Г Фонддавав стипен
дії українським студентам приблизно у такому розподілі: по три повні

з Гшшяндії і Бельгії як також

7,000 Б.ФР. (1,750 злотих) з Галичини. Інж.
6 повних стипен
дій і 4 пів-стипендій, і ці стипендії були більші (5,500 Б.ФР.) як попе
редні стипендії, що їх давала Колеrія і вони "... позволяли українським
Кішка твердить, що це дало можливість призначити

стипендистам жити в Колеrії на рівні бельгійських студентів". На по
чатку академічного року

1939-40, з уваги на спалах війни -припинила
ся галицька стипендія, а на початку 1940-41 бельго-голляндська.
Треба ствердити, що в академічному році 1939-40 не було достат
ньої кількости українських студентів у ЛКУ, щоб належно використа

ти ці стипендії. Оrже, повна сума стипендій, що Б-У- Г Фонд дав за
ввесь час його існування

-

не могла бути більшою як

Успішно студіювали і закінчили студії тільки
Внесок фінансових даних

- Борис

Ващук.

120,000
5 студентів. 1

Б.ФР.
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висновки

Чи студії у ЛКУ були корисні?
Під оглядом доступності

- так,

бо у Польщі не всі студенти були б

допущені до університетів. Під оглядом фінансовим

- ДТІЯ

стипендис

тів так, а ДТІЯ тих, що платили повні оплати? У тридцятих роках, кошт
студій під час одного академічного року у Львівському Університеті
ДТІЯ позамісцевого студента міr бути: університетські оплати-

300 зл.,
помешкання і харчі ("на станції")- 700 зл., книжки та різне- 200 зл.,
разом 1,200 зл. У Лювені кошт повищого був 1,125 зл. +подорож- 200
зл. різне- 100 зл., разом 1,425 зл. Кошт студій, без стипендії, у Лювені
був дещо вищий, одначе там була більша моЖJІивість заробітку під час
студій. Насувається думка, що неуспіхи доволі великої кількости сту

дентів "групи

56", уроках 1932-33недозволили більшійкількостиукра

їнських студ~нтів використати надзвичайну нагоду одержати фінансо
ву допомогу дЛЯ здобуття університетської освіти в одному із славних
евролейських університетів.

Яких результатів бажали добитися спонсори

, або "ктитори і благо

дітелі" великими коштами і відданою працею ДТІЯ молодих україн
ських студентів?
У багатьох зверненнях, документах і листах того часу різних духов

них і світських осіб, як також організацій

-

провідною ідеєю в основ

ному було: (як приклад)

"... шляхом

бездоганної, світлої поведінки провідників і до

брим впливом довкілля (Колегії і Л КУ) формувати українську
католицьку мирянську еліту

- на жаль,

тепер так мало чисель

ної серед українців. Після набуття технічних знань й інтелек
туального та католицького морального виховання, ця еліта

могла б з rідністю і глибокою любовю віруючої людини благо
родно діяти у свойому майбутньому середовищі в Україні".

"... молоді люди ... ,що стануть на службу народу і віддячуться
йому сторицею".

"... тільки

через тяжку працю і духовне відродження зможе

український нарід сповнити йому призначену місію." (на Схо
ді Европи).

МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ

t

67

Le but de Іа Fondation etant non pas de procurer une education
quelconque, mais de preparer une elite chretienne inteleduelle et
sociale, les pensionnaires du Foyer sont soumis а un regime et а une
1

discipline qui suppose en eux du charadere et de l ideal
Коли 'статистично' відсіяти

15

студентів із "групи

першого року покинули студfі і вилучити також тих

5,

11
•

56",

які під час

що їх видалили

з Колеrії, тоді можливо дати позитивну відповідь: сподівання ктиторів
і благодітелів

- у великій мірі виправдалися.

Із перегляду повної табелі особистих даних та з окремих жипєписів
колишніх студентів поміщених у цій Книзі, читач сам може зробити
певні висновки, бо автор цієї статrі, за малими вийнятками, не мав
змоги особисто знати 'передвоєнних' студентів. Із цих даних можна
довідатися про те, що велика більшість стипендистів повернулася, бо

дай на короткий час в Україну перед війною і під час Другої Світової
Війни, працювала професійно на відповідальних становищах і діяла в
очікуваному від них дусі. Декілька із колишніх студентів ЛКУ зали
шилися в Україні під комуністичним режимом і гідно вписалися в
історію України, як герої боротьби з окупантом: Владика Володимир

Стернюк, Владика Філемои Курчаба, д-р Роман Винницький і д-р Во
лодимир Кишакевич. У діяспорі слід відмітити: Митрополита Макси
ма Германюка, Андрія Кішку, Володимира Душника, Богдана Галай
чука, Івана Вергуна, Богдана Казимиру, Миколу Демчука, Ярослава

Кальбу, о. Йосифа Корбу, Степана Симка і сестер Василіянок
Із віддалі далеких років важко робити висновки відносно браку від
повідної рідної духовної опіки для так великого числа студентів. Од
нак, не можна оминути цієї теми. "Посв'ятою" одного відданого і
франкомовного українського священика, УГКЦерква мала можли
вість змінити хід повище згадуваних подій

1932-33

років. Таким свя

щеником був о. Йосиф Корба. На жаль місія на Волині була важливі
шою. Із перегляду доступної документації того часу та з розмов із ще
живими тодішніми студентами не можна було довідатися про причи
ни, чому Колеrію св. Белярміна не відвідували наші питомці чи отці

редемптористи з Beauplateau. Також немає згадки про відвідини Коле
гії Владикою Николаєм Чармецьким у час його кількакратних візита

цій у Beauplateau.
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ЛЮВЕН: 1930-1985

Важливими "акторами" тодішньої української присутності у Колеrії
св. Белярміна і ЛКУ були покійні вже отці Робер Журден

Шарль Ноблесс

(+1959).

( + 1952)

і

Вони були приятелями України і вірили у

можливість виховати ДJІЯ України українську католицьку еліту. Вічна
їм пам'ять. (Коли автор цієї статті разом із Зеноном Легедзою і Воло
димиром Козачинським училися в роках

1947-48

у Підготовчому

Інституті, вони завважували, що о. кан. Шарль Ноблес ставився до
них з особливою симпатією. Тоді вони ще не знали чому.)

Головний "актор" того часу, Андрій Кішка, живе у час писання цієї
статті у Місті Квебек у канадській провінції цієї назви. Дня

жовтня

23- го

1999 року він відзначав свої 90-ті роковини з дня народження

і одержав спеціяльною поштою побажання многих літ від нашого То
вариства. Він по сьогодні живе високими ідеалами, які керували його
невтомною многолітною діяльністю на користь і благо українського
студентства. Він був тим знаменитим ініціятором і "посередником",
який умів "продавати" чужmщям "за гроші" ідею, що коли Україна має
відіграти світлу місію на сході Европи, треба інвестувати у виховання
молодих ідейних кадрів у західних католицьких університетах, а голов
но у ЛКУ. Пропагуючи невідрадне становище українських студентів і
України, він зумів здобути ДJІЯ них серед чужинців багато приятелів.
Безперечно, що великий вплив на хід вищезгаданих подій мав Ми

трополит Андрей Шептицький. Він був знаний у найвищих церков
них колах Бельгії і Голляндії, як поднижник церковної єдности. З його

ініціятиви повстали: харитативна організація Апостолят Об'єднання у
Голляндії, вітка східнього обряду у монастирі оо. Бенедиктинців у

Chevtogne у Бельгії, та вищезгадана українська присутність у Beauplateau. Згадка його імени у контексті його заінтересування стипендій
ними акціями на користь українських студентів у Л КУ, відчиняла две
рі до багатьох духовних і світських благодійних фундацій, підприємств

і поодиноких осіб. У Львові, під час авдієнції у Митрополита Андрея,
о. Журден поінформував його про Колеrію св. Белярміна і про того
часні можливості студій ДJІЯ українців у ЛКУ. Митрополит Шептиць
кий благословив цю стипендійну акцію, допомагав деяким студентам

ЛКУ особисто, а п'ять років пізніше засвідчив своє дальше зацікавлен
ня студіями українських студентів у ЛКУ, взявши участь у фінансу

ванні Бельго-Українсько- Голляндського Стипендійного Фонду.
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Тростинець, Цеблів, Довгомостиська, Дичків, Угерсько, Львів, Но
ве Село, Модрич, Буців, Серафинці, Гумниська, Дахнів, Бишів, Рож
відче, Чарів, Заставче, Свіяте, Черніїв, Мозолівка, Россібна, Бортя
тин, Бозиків, Гордищі, Тернопіль, Беремівці, Білявці, Воля Заліська,

Джурів, Бичків, Лучинці, Туринка, Перемишль, Любора, Репуженці,
Монастир, Кавське, Подністріяни, Махнів, Верчани, Грабівці, Плугів,

Пилипче, Стрий, Вишатичі, Тустановичі, Глинна, Рівне, Коломия,

Рогатин, Кам'янець Подільський, Ливчиці, Добромиль, Пустомити,
Заліщики, Станиславів, Гаї Вижні, Бережниця, Товмачик, Чечори,
Дрогобич, Байлівці, Володимир Волинський і Тустановичі

-

це різно

родні історичні, і часто милозвучні, назви міст і сіл української землі,
де народилися українські студенти, які у далекій, гостинній Бельrії, у

Лювенському Католицькому Університеті здобували університетську
освіту. 1

Андрій Кішка, "Українські Сrуденти в Лювені", Наша Мета. - Львів 1934.
• Розділи позначені зіркою* є скороченням, із деякими доповненнями, павишої
статrі.

Андрій Кішка,

Essai de Rapport Moral sur I'Oeuvre pour les Universitaires Ukrainiens а
Louvain
Janick Fierens, Oekraiense Studenten aan de Кotholieke Universiteit Leuven (1931-1951)
Р. R. Magocsi, Morality and Reality
о. Степан Йосиф ЧНІ, Николай Чарнецький ЧНІ, Єпископ-ісповідник
Іван Верrун. "Українські Сrуденти вЛювені в

1935-1946

1974
Микола

Koryr,

Українці в Бельrії, Лювен, березень

1989.

Роках", Визвольний Шлях

70 t

Л Ю В Е Н : І 9З О - І 985

Лю~JІ, АІІR 15 иресІІJІ 19.12.

ЗАКЛИК
Національного Союва Ущ.~аїнських Студентів (НаСУС)
в Бельгії
ДО ВСЬОГО УІ(РАІНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА
Наше ІUІІіоиат.не ЖІПТІІ, що нах01..m.ся зараз у сщіf всебічноrо росту, •уеnть авер

вутк r.nyбnкy уваrу на ВСІ ЧІІНННКІІ, ЩО llnro BЇ,i\бYJIORJIOTio.
СТУДЕНСТВО, ЩО В ЖІІтті націіІ ІІВJІІІІ!ТЬСЯ Ojl.tJHM

ІКТИВІІИХ ЧІІПІІВІІЇВ у наІІшnрUІО11У

13

обсяту сусnіпьно-купьrурноrо жиТТІІ, мусить найти належне ароауиІRЮІ у всіх верствах

naworo

нароАУ·

НесnрИІІТливі обстаьини, що тяжко ІІіІІІ.ІІІІТ'> ціле уІ(раінське життя аараа, а•уurують
наше сту;~.с:нство

С:.)ІіграuіУ на вакорданні Сту.ІІіf.

11.0

СуеJІіАьнfсть wlдo.ІHJ цьоlо, що JІiJk цrwu ,прrІАІ.усолІІ.wІ ВІІZІІйІfІ/RАІН науkм•, що t1а

mak

Жають

л.ор(М()го на.ІІ ~нання, f

однчнці Ш .матеріJІЛьюа: :щсо6ів існупашrя.

PaHWC НСWІОЖНС украЇІІСЬКС еtуАСНСТВО, nри JІ.ОбрІІХ обс:тавипах, 3аробЛІІJІО 113 nро
Ж"ТОК і с:туJІ.іі фіакчною nрацею. теnер в насJІіаок заrалм10ї кріап nоабавлеІІе, щІnіtІ. окрсАІИ.ІІn
держаRІІІІА\И 3aKOR3AIII, і цієі JІ.О(ЮГ:І удерІК3111111.

Місто Лювtн

( St.rьziя),

лtщьkо.му yнiгtpcumtmi ст ае

де зараJ

zypmyc ться

ІІDІІІt cmyдetrcmвo прн славtrому kamrг

дл11 ньоzо спршпkніАІ науkоІJІІ.fІ npІІ6iikiІll(t.tl.

T}•m прн

уніІИрситсті

г D/QIІJAry ІІі студенс.оkю. диАІів, u cu..we в .УІІІВЕСИТЕТСЬКОМУ ОГНИЩІ ДЛЯ СЛАВЯН"
( Foytr UniІІtnilain dn Sfavts), удалоСІІ іЮвдRkн вtлпkпм сторанІІІІN oдtplkanш на JІ.DІіднІІх
у..wовах kiльkaдet:JІ.m~ .vісць і дл11 нашrrх cmyll~miв.
У..wовІІ

е mІІ.ІІ доzідні, rцо бyll}nm nрІІнлтн..w

лплtІм JІМІІfІІUІt (olroлo

45·50 •J.)

110

ІІІ>і>ZО студ. дО,ІІу, cmyдil· kоштуют~о

'lІLІІ ІІ'- мносІІ.70Іін npнtюmнfl. При цмму tnptr1a niл~pltuymrІ,

Що .мало 11a.voJkиi .моЖуть oдtp!kanm зІІачну mшkky па пертому році nозІІІІІJІ.онн:r cmy!l.iii..
Саме теnер ПО)ІЇЖ ЦІІ:ІІІІ, котрі е вже с:тудеитаМІr Лювен. Університету, е аеІІкі,

немоJІ(.'ІНDІІХ АІатерія.1МІІІХ обставинах сноіх батьків та

pi:uli,

що

np11

мусІтtбІІ КІІнутн аача"rі c1·v.uii

та повернуто Аомів, ріwені стріиут1:1 tут і найrірwе.

Ні1ні наш СоІОЗ (НаСУС) чж:лить у своІх рядах
АІ!Нтка),

8

та101х (між ІІnми одtІа сту

rютребують н~rайкоі хвн.11свої nіАтрІІм.:и. Ю..!ІІ.ка з ІІМХ це nочаткуючі, а Аекіп~ока

010

11 СtрСАІІИі СтуАііі. ЧІІ ~011\"11:11 і.. RЇ!\MORIITH ТЗІ: І!(ІШ!ЧІІОМ ПОfМІТУІІП)'?
І{оли qасТІІна бe.m.riiicLкoro rроІІаАІ1Іктва, а ~:аме духооеJІство, яJre яв.1аР.-rLся
nокнщо теnер, е ще бі.11>wе на буд)"Іе, сnравжкі.\t ІоброJІіР. ~" у
студеІІСТІІу,

І"ІТtріІІ..1ьнііі JІОПО3ІО3і НІШООІ)"

·ro м•1 не6tІі, ІЦО укранУське rро•аРJІІІство niAe nІм Gіnьще на аустрі'f ЦІІІК

MOJІOAHR .ІІІОдJІ.м, що по а;ілчеtші сту)1ій с:тапут~о па СJІужбу наро;tу і nїWчут~ося Аому с:тор1щею.
ОJ,на~<

Тому

rnAi

всьоrо оqікуоатп віJІ чужІІІЩІІ, котр1rй .ІІірtПІ. і об.uежус свое .ІІобоо:shістао.

КИ" відюшкаааоеь АО евоіх, ,11е сподіе;мось найти не бnІідужність, а бажану

Іі rІ,в.ну BI.D.DOBЇJIЬ І

Помі~к ІІІr.ІІ~І- 8-ома неза.ІІожними стуАІ:іІТІJІ\и е 5-ох tаких, аа котрих треба :unлят 11 п
аа nершІІіІ рІк СТуJІІІ (разом іа прожнтко• і уІІіВсрс:итетськями ОПІІВТІUІn) вЬ особи no
J.J25 ал. (або по 4..500 б. фр.), а 3а UIIJ.IUIIX з- OJC по 625 ВJІ. (2..500 б. фр.). Рuом це
рntіІІТ" 7.500 ел. (Ц~б то 850 .utc:p. JІ.n.!І.). Праw, сума ЦІІ як на теnеріwІІі с~q~утні •tаСІІ ІІс·
мала, але .1111 ІІЇрJШО, ЩtJ КОЖІІІІіІ УІсраїІІецL, СD ...ОМІІЙ DilrИ порптукку, ІІАВіть і ТС:ІІср JІе ВЇА•
І<іІЖСТЬСІІ ПОСПЇІUJІnІ і! ПОМ.Ї'І'UО ЦІІМ ЛIOjlllill.

Ва них наш Союа порrІнnся І апожив аобовя&ВlІІІЯ J<омітстовІ вище иа 1 ваиоt
іtІс:тІІтуц!У, що СJІ.ІІатить nротяrом-ь біжучого пщ. poJ<y при аапсвие.~ІІЙ допомоаІ укр.
Грома,Іr.Інства вище rrаоедеІІІ суми.

днопrо, нk усі пації дороJІш.ть r.rюe1o 14.олоддю, ЩD іІйІІІІlf)fІ АІае стотн тгердІW.н.
робітинkо.мн, аиаnм(J nk neдeplkaвui ІІарод/І tw.ІІoztrmІII по...wаюють сІЮrІі .fІолоді u чоd cmyдiJi.
Мн свідоАІі, що Ви, Битьk11 ,; Матері, ІJО•Іуете uаш zoлoJ 14 'ІуЖнпи. 11 tu: ІІідАІолнтеr:о гід
удооnІІоr лtnmІІ для

caorx

СІmіа.

Во,;, Tj}aupmui (· ksr) Cmyдttunн (- kи) іІDkлнkаtІІІО солідарно гідkлІІkнутнся на 11аш
ІІОkлІІk свое 10 npaцtto.
}f(дt.АІо на Вас

161,

!

ЛосkовІ noJktpmц 4 tJІilpaцic просІLІІо ІІСlаІіно гідснлатн nр.RІІІО на 0/lptcy: NA.SUS,
rue de lllalines, Louvala. Belgique; 'ШСJІО no•Іmoгozo koнma: С. Chq. Р. 104.&.61.

а tраю слатп ІІа 01/р.: Тов. ПрІІХИ1ІLНИкіВ Освіти, Лt.RIR, СупІяс:ькоrо, 21. П.І(.
О.

153.735. На ІJOCJUІkш. проснmьЦІ лопІІсатп: ПО-4Ііч ykp. спrудсшпо,..w • Люмні •).
А

За Провід НасУС-11:

IOIJII(A

М. СТЕПАН
....

ДУШНИК Вол.

ДУТІ(А М.

rм.

Ва І( омітет ,, У я ів. OnL .І.ЛІІ Сх. Спавяn":
Ви. о. Кан. С.
Проф. /lw. І(ІІJІІ.

nро80ду
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Правильник Українського Огнища для Східних Слов'ян у Колеrіі св.
Белярміна

1932 р.
FOYER UNIVERSITAIRE DES SLAVES ORIENТAUX
161 Rue de Malines- Louvain
REGLEMENТ

вuт

Le Foyer Universitaire, еtаЬІі en faveur des Slaves Orientaux, а pour objet de faciliter l'acoes aux etudes
universitaires dans des conditions pecuniaires avantageuses et avec de serieuses garanties au point de vue rnoral et
religieux.
Le Ьut de Іа Fondation l!tant non pas de proo.Jrer une education quelconque, mais de preparer une elite chretienne
intelectuelle et sociale, les penslonnalres du Foyer sont soumis а un regime et а une discipline qui suppose en eux du
charac:t~re et de l"'ideal".
CONDIТIONS

D'ADMISSION

Sont admis les jeunes gens ukrainiens et russes, soit qu11s aient emigre de l'ancienne Russie (passeport Nansen),
soit qu'ils aient acquis Іа nationalite d'un des pays limitrophes de I'URSS. Les etudiants doivent connaitre Іа langue russe
ou ukrainienne et ~tre du rite Ьyzantino-slave.
Pour Іе franlfais, on exige d'eux sinon de savoir Іе parler, au rnoins d'ёtre а mёme de Іе lire courarnement.
FRAIS DE LA PENSION ЕТ DE TAXES UNNERSПAIRES
Les etudiants ~ivent, per les soins du Comite ЬеІgе organisateur du Foyer- pendant l'annee acad6mique,
excluslon faite des vacanoes d'et&-: logement. nourriture, chauffage, Єclairage, livres, inscription du cours et d'examens.
lls n'ont а pourvoir qu'a leur habillement, lavage de linge et clёpense strictement personelles.
Le minerval demanclё (taxes universitaires oomprises) est de 1125 zlotys; Le paiernent se fait вn neuf rnois а raison
de 125 zlotys par mois: premier versement а Іа rentrёe (troisieme lundi d'octobre), les huit versements suivants Ів 15 de
chaque mois, du 15 novemЬre au 15 juin.
Cette depense de 1125 zlotys represente pour les pensionnaires du Foyer une economie d' au moins 40% sur ее
que coOterait Іеuг entretien а I'Universite А Іеuгs propres frais.
Le fait d'ёtre J'eiYU en premiere annee n'inclut pas de Іа part du Comite ЬеІgе un engagement aЬsolu pour les annees
suivantes.
PREТS D'EТUDES

Si Іе candidat est orphelin ou si ses parents se Іrouvent dans une situation peu aisee, et qu'il ne saurait pas ёtre aide
par personne d 'autre, un prl!t d'etudes peut lui ёtre accorde. Le ~ consiste en une diminition du minerval annuel exige.
Pour fiXer Іе montant du prёt Іе Comitё se base sure les declarations du candidat, declarations qui doivent ёtre
corroЬoreвs par l'administration communale et qui peuvent en outrefaire l'objet d'une enquete de Іа part du Comitё. Toute
reticence ou tout renceignement errone expose Іе Ьl!nMICiare du prёt а en ёtre prive. Le ЬЄnёfісіаіrе prend l'engagement
d'tюnner de remЬourser Іе prёt apres ses etudes par des versements proportionnes а ses ressources et dont Іе rnontant
annuel sera determine par Іе Comite.
L.a forme de prёt а ete preferee а сеІІе du don, surtout pour des ralsons d'ordre moral. Ceux qui, g~ce aux facaites
qui leurs ont ete fa~es, se sont eleves aux carrieres lioorales et ont acquis l'aisanoe, ont Іе devoir de reslituer les sommes
qui leur ont peпnis d'entreprendre leurs etudes et de ne pas empёcher d'autres de jouir des mёmes faveurs.
Pour Іа premiere annёe d'etudes Іе Comite ЬеІgе n'accorde pas de prёts, sinon -dans des cas exeptionels- une
climinution de minerval de 125 zlotys, soit un paiement total de mille zlotys pour Іа premibre annee. Le jeune homme qui
ne disposera immёdiatement des sommes necessaires pour entrer en premiere annee peut en effet les ac:querir par son
travall, les economies qu'il aurait realisees pendant un an ou deux et l'aide de ses parent ou amis.
Pour Іеs annees suivantes Іеs prёts sont consentis par Іе ComM dans Іа mesure de ses possiЬiles et suivant les
Ьesoins, а oondilion que Іе candidat au prёt аіе dOI'IJ'IЄ satisfadion tant pour les etudes que pour Іа conduite, Іе Ьоn espril
et ГoЬservation du reglement. Le nomЬre de places etant limite au Foyer -Іа maison peut recevoir cent internes- іІ est
recommande d'adresser les dernandes Іongtemps avant Іа rentrёe.

Fevrler, 1932
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Заголовна сторінка магістерської праці Яніка Фіренса про україн
ських студентів Лювенського Католицького Університету.
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Soiree de Cltants
et de

Danses Ukrainiens
orQanisee sous tes auspices de Іа « SEDES
SAPIENTI~ », par les Etudiants Ukrainiens
de l'Universite Catholique de Louvain, au
profit des Bourse5 d'Etudes du с Foyer Uni·
versitaire Slave ». - - ----С Н <Е lJ R S sous Ja <lirection dc

Uon1a11 S ТЕР.-\ N Ід І\, C:tudiant.

DANSES NATIONALES reglees
par Yaroslav LOHYN. ~tudiant,

avec la collaboratl3n de

I'Orcheзtre

estudian-

ttn "ТНЕ ORIGI~AL FOOTWARMERS"

SALLE « FORUM

~

LE LUNDI 27 FEVRIER 1933
Bel~o·Ukrainien,
Orllanisateur de ее aJncert.

Le Comite
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a::ons-nous ose so/liciter dt s 011 Excelit,ICt }.fgr. Ladru=c, Rrctct~r ~Hagnifiqu~ dt- fUniversite, fautorisation dt pot•voir
tlactr Cl'llc soirЄe sous lcs atІspiccs dc lG Scdcs SopicJІtiae f
Ccttc soir;e cst dоІшес par lcs etudiaІ&ts ukrainicrns de r Universili
Jr Lou-:·ain. CatlІoliqates coІmne vош, il.r ont plnnc cOIIrfia,ace
аас'щ: jour, lrttr peuplc dc qllarante-cinq naillioІІS d'habita11ts,
сc.Mmrc1Jt

..·,:jЇІІ /ibrc, rr/OtІrnrra О Ja VlШ de Ja 'VCrЇte d'ОІЇ U
ОУ!]йІІЇ-!а~rt ct~ coJІc~rt l'ІІ

ta11t

CSt

parti.

qt~e prcmi~r

co"ccrt officicl don11t par
І1('S ;f:cdЇOІJfS d'tmC ltOfЇOilO/it; pour la frtn1Ї~rc foi.s rcprtSCnftl' Q
/" u niї,·crsitc, 11014S tn'OJ1S 'l 0Ulu r offrir а nolrc nouvclle PatrOJІne, lu
Srdcs Sapic~ttiac, 11е dcmaІІdant qu'a /ui ёtre agreable par loffrande
da~ folk/orl' de tmtt ип peuple, ~sperant que du haut du ciel, Elle qtti
sait оіі Sl' trottvt le Ьоп droit, la Strlla Л{atutina, brille ип jour dan.s
lr brau cicl dr l'Ukrai••e.
Crttc soira.~r est orga1zisee au profit des bot~тses d'tttcdes d11 с Foyer
f111iz.·crsitairl' Sla~;,· », mais so" but rsl tout attlre que dr vous fairr
fasscr agrt:aЬI ..·mt·Jll qrtrlqнe d,•ttr /u:ttres l'll 't"!tt de recoltt'r юtс sommr
plнs ou moi11s to11sid;rab/e. Л.. orcs voulons to~et d'abord votcs dire que
r V kroi"e l'SI шн· 1Jation qtci posscd. . sa рторrс cft-ilisation, sa propre
languc ; q•a· ГUkrai11e cst tme nation qtci пс 'Vfиt ёtте confondue avcc
artcuщ• autrr ; 1'0tts fairc sentir et~.suitc la. vie iJztcnsc qui sc dcgagl'
du peup/e ukraЇ1lЇC11 1 Cf comprєrndre faspira/ЇatJ vinJrІІft qu'iJ а de Ja
1;l' ftlcinc, abo,zdaщc ct auiOІlomc.
1

Communication.
N otts prio,:s 110s ЬоІІS amis jlam01rds dc Ьіс1і tzous ,.~xcttscr
dc Jlt' fas Q'l'Olr сот tosc а. . programmt· flamaІJd. Afais с' cst
l'n tout,· loyaJtlt~ qu,· ''онs learr diso1ts quc lc tcmps 1rous а fait
d;ja:rt. Х ощ; fus.rcJons а fсЇ.щ· /а /aІІUill' frail(OЇSc, et с' cst а
1' oЬ/ig~..·m:(,. d'amis fidNcs q~~.,· mm.r dC'L'OІt~r; d,· presenter ""~
rompo.sititoJJ quclqut' pr11 fraІІcaise.

МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ
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Лист о. Романа Хомина до Митрополита Андрея Шептицького. (Ми

трополит вислав о. Романа

1932 р.

із групою
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Лист о. прелата Йосифа Сліпого, ректора Львівської Богословської
Академії, до Андрія Кішки. Лист написаний у Vichy, Франція, де о.
прелат перебував на лікуванні.
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Групова Знимка з оо. Журденом і Ноблєсом,

t

81

1932 (на подвірrі гуртожитку).

І Сидять: Богдан Галайчук, п. Пардіrон, о. Роман Хомин, о. Чарльс Ноблєс, о. Робер
Журден, Андрій Кішка, Жиrмонт Процишин. І Перший ряд: Іван Столяр, Богдан
Казимира,

? , Лев

Обушкевич,

слава Федоришин,

?, Марія Греголинська, Марта Горняткевич,
? , Володимир Душник, ?. З архіну Уляни Тишинськоі.

Відвідини Колеrії св. Белярміна

І Сидять

1: Богдан Тишинський,

1934 р.

Миро

сенатором Оленою Кисілевською.

Володимир Душник, Роман Кичун. Сидять 2: Мар

та Горняткевич, Микола Граб, сен. Олена Кисілевська, о. Робер Журден, Мирослава

Федоришин. І Перший ряд: Василь Тодорів, Йосафат Горняткевич, Рудольф Коче
наш, Іван Столяр, Богдан Казимира, Лев Обушкевич, Богдан Деркач, Богдан Галай
чук,

?, Андрій Кішка. І Другий ряд:?,?, Ярослав Подляшецький, ?, Володимир Ки
?, ?. Знак запиту - правдоподібно: Петро Лукасе вич, Андрій Пацлавський,

шакевич,

Володимир Паланиця, Жиrмонд Процишин, Михайло Пиріг, Михайло Степан,
Константин Табінський, Роман Винницький і Мирон Власенко.
З архіну Уляни Тишинськоі.

82 t
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Каплиця Східнього Обряду
у Koлeru св. Белярміна

1933

р.

І Від ліва: два українські
студенти, Богдан Казими
ра, російський католиць

кий священик о. Кузмін, о.
Роман Хомин,

?.

З apxiuy Уляни Тишинськоі.

Студенти чистять церковні речі- ікони, кадило, свічники і т.д.

1933 р.

І Від ліва: Богдан Тишинський, Василь Лисишин, Богдан Казимира, Богдан
Галайчук, Роман Кичун, о. Роман Хомин, Богдан Деркач, Володимир Душ
ник і Роман Лебедович (попереду). З архіву Уляни Тишинськоі.

МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ

Хор

1932 р. Дириrент:

t
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Роман Степаняк.

І Перший ряд: Андрій Гураль,?, Роман Лебедович, Ярослав Придаткевич, Володи

мир Душник, Степан Симко, Йосафат Горняткевич, Володимир Кишакевич, Ан
дрій Кішка, Роман Кичун. І Другий ряд: Лев Обушкевич, Михайло Степан, Василь
Тодорів, Рудольф Коченаш, Богдан Деркач,?. Сам посередині- Жиrмонд Проци

шин. Неприсуrні: Іван Столяр, Евген Приходько, Ярослав Подляшецький, Юліян
Держко і Микола Дуrка. З архіву Уляни Тишинськоі.

Ансамбль українських народніх танців,

1933 р.

І Від ліва: Марта Горняткевич, Ярослав Логин (провідник),
Мирослава Федоришин, Юрій Горобійовський, Марія Грего

линська, Йосиф Горняткевич. Неприсуrні: Роман Степаняк і
Микола Дуrка. З архіву Уляни Тишинськоі.
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Підготовка декорацій до
українського концерту у

Колеrії св. Белярміна.
З архіву Уляни Тишинськоі.

Транспарент понад лювенською вулицею реклямуючий

Soiree Ukrainienne, Forum
1933 р.

РаІасе у понеділок, 27-го лютого

З архіву Уляни Тишинськоі.

Кандидати на інженерів.

З архіву Миколи Когута.

М І Ж ДВОМ А В І Й НАМИ

Студентки підготовляють страви на Свят Вечір -у Колеrії св. Белярміна,
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1933 р.

І Від ліва: ВасильЛисишин, Марія Греголинська, Иосафат Горняткевич, Роман Ки
чун, Володимир Кметик, Марта Горняткевич, Еміліян Павлусь, Мирослава Федо
ришин. З архіву Уляни Тишинськоі.

Свят Вечір

1933 р.

у Колеrії св. Белярміна. З архіву Уляни Тишинськоі.

б

•
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Богдан

своїй

Тишинський

кімнаті.

у

Типічна

обстановка (окрема кім
ната ДІІЯ кожного студен

та): велике вікно, бюрко,
два крісла, ліжко, полиці
на книжки і чорна таблиця

...

З архіву Уляни Тишинськоі.

Іогдан "rраф" Тишинський

а своїм мотоuиклі. Це бу
о "авто", яке давало Богда
ові і одному студентові

Jвидку транспортаuію по
Іельгії.
:архіву Уляни Тишинськоі.

Над морем у модних тоді купелівках,

1933 р.

І Богдан Тишинський і Василь Тодорів.
З архіву Уляни Тишинськоі.

М І Ж ДВОМ А В І Й НАМ И
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Принцеса Adelaide von Habsburg- внучка австрійського цісаря Франц-Йосифа
серед "своїх підданих" у Лювені

1935 р.

І Зліва: Ярослав Подляшецький, Володимир Душник, Богдан Казимира і Миро

слава Федоришин. І Справа: три українські Сl)'денти, між ними попереду Богдан Га
лайчук із мазешmкою у руці. З apxifJ)l Марії Душник.

Успішні Сl)'денти.

І Від ліва: Богдан Галайчук, Ярослав Подля.шецький, Володимир Душник і Богдан

Казимира. З apxifJ)l Уляни Тишинської.
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Бельrійські Сl)'денти ЗО-их років.

F. Gailliard- автор. З ювілейної ІО-ІИЖКИ University of Louvain 1425-1975.

Українські Сl)'денти не відстають від бельrійських. Роман Кичун і Володимир Душ
ник. (Така знимка робила добре враження на товаришів у Галичині ... )
З архіву Марії Душник.

Від скитальців
до горожан

Свідки війни

1945-59

ПЕРШІ СТУДЕНТИ

-

ВІДНОВЛЕННЯ НаСУС

Зенон Татарський

•

Повоєнна Бельrія, УДК

Бельгія, хоч і була знищена воєнними подіями, була водночас
однією із країн Европи, яка доволі швидко почала відбудовуватися,
відкрила замкнені університети і дала своїм студентам, і особливо чу
жшщям, нагоду розпочати, чи продовжувати і закінчити студії. Уні

верситети, а зокрема ЛКУ в особливий спосіб виказували гостинність
супроти студентів-біженців.

Tyr була також можливість для

чужинців

організувати без перепон свої громадські організації.
На. початку червня

1945 року українці у

Бельгії відновили під наз

вою Український Допомоговий Комітет в Бельгії- УДК, свою громад

ську організацію із центром у Брюсселі. Колишні українські випуск
ники бельгійських університетів стали у її проводі: Микола Граб, Дми
тро Андрієвський талювенці о. Максим Германюк, Микола Демчук,

Степан Симко і Андрій Кішка. У

1945-46

академічному році зайnта

поrреба допомоги українським студентам у ЛКУ і УДК спрямував на
ту ціль частину заокеанської допомоги. Член управи УДК, Андрій
Кішка, який мешкав у Лювені, став першим референтом студентів.

92
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Звідкіля взялися перші студенти

Перша найбільша група українських студентів складалася з тих,
які під кінець війни перебували на праці у Бельrії

-

по таборах, або

приїхали до знайомих українців, мешканців Бельrії. Декілька студен
тів були втікачами з Німеччини від репатріяційних комісій. Інші, ко
лишні студенти німецьких чи австрійських університетів, знали про

передвоєнні можливості стипендій у ЛКУ. Вони прибували "на зеле
но", бо знали також про перебування у Лювені їхніх знайомих, колиш
ніх випускників ЛКУ. Тими випускниками були останній і перед
останній голови НаСУС Микола Демчук і Андрій Кішка, як також

Степан Симко і мешканець Лювену дентист Олександер Дехник.
У тому часі о. д-р Максим Германюк продовжував у ЛКУ свої пост
докторські студії. Він активно вишукував молодих українців по табо
рах, а зокрема тих, що брали участь у його богослуженнях і заохочував
їх до студій у Лювені. Він навіть допоміг одному інтернованому вояко
ві німецької армії, синові українського православного священика,

втекти з полону і записатися на студії у ЛКУ.

•

Дах над головою і вписи до ЛКУ

Коли не брати на увагу "землянки" у лісі під Лювеном, де "чекали"
на відкриття ЛКУ два студенти, першим студентським "гуртожитком"

став досить малий дім при

1 rue Frederic Lints- резиденція і дентистична

канцелярія, де д-р Олександер Дехник примістив більшість прибув

ших студентів. Чотири студенти, для яких не було місця (навіть після
добудови окремої кімнати на стриху і на сходах), мешкали в інших до
бродіїв і харчувалися у "дехниківці". Житлові ум о вини для 9-ох сту
дентів у "дехниківці" були дуже спартанські і у деяких кімнатах були

місця лише на ліжка, а один спав у кухні. Кухонною працею і поряд
ками займалися дві дівчини з Галичини. Студентки мешкали у будин
ку педагоrії св. Жертруди.
Андрій Кішка, відновивши свої добрі зв'язки з ректором і адміні
страцією ЛКУ, при допомозі о. Максима Германюка і Миколи Демчу
кавиєднав для студентів всілякі полегші, включно із даровою студій
ною оплатою. Тому, що студенти мали дуже різнорідну підготовку до

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59
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студій або неповні попередні студії, і не знали французької мови, впи

си до ЛКУ були дуже складні і вимагали від колишніх лювенців багато
зусиль. Деякі студенти впнеувалися після початку академічного року.
З великим ентузіязмом взялася також до цієї праці, народжена у Бель
rії студентка, Софійка Колібаба. Найбільша кількість тоді вписаних
студентів, як подають різні джерела, не перевищувала

26.

Однак, досі

вдалося знайти прізвища тільки 20-ти перших студентів. Вони подані
у залученій табелі. Гляду розділ Статистика.

•

Відновлення діяльности НаСУС

Восени 1945 року, з ініціятиви "сеньйорів", тобто колишніх сту
дентів ЛКУ, відномена діяльністьНаСУСі пономено його громад
ську діяльність. Перші організовані виступи українських студентів бу

ли у Брюсселі під час Листопадового Свята і свята Миколая. Однак,

формальні загальні збори відбулися щойно 20-го січня
яких обрано управу у складі: Василь Наконечний

-

1946

року, на

голова, Андрій

Листок

- заступник голови, Софійка Колібаба та Володимир Попович
- секретарі і Федір См етанко - скарбник. Членами контрольної комісії

стали: д-р Марта Горняткевич і Володимир Шикін.
З ініціятиви Степана Симка, колишнього диригента лювенського
студентського хору ЗО-их років, повстав студентський хор, у якому,
крім студентів, співали також українці та українки, мешканці Лювену.

Кожної неділі о. Максим Германюк, духовний опікун студентів, від
прамяв Службу Божу під час якої співав хор. Тому, первісним репер

туаром хору були релігійні пісні. Згодом, хор вивчив і світський репер
туар. Дуже популярним було тріо студенток "трьох сестер Дибайло", у

складі: Софійка Колібаба та сестри Ліда і Віра Дибайло. Не менш по
пулярним серед чужинців була танцювальна група під проводом Ми

коли Синюка до складу якої входив також колишній "німецький вояк"
Адріян Пахолків і сестри Дибайло.

1946

року заходами НаСУС і при активній співучасті, як преле

rентів французькою і флямандською мовами, о. Максима Германюка

і Андрія Кішки проведено багато імпрез і виступів цих колективів, а
саме:

22.01.46

Зібрання Асоціяції флямандських студентів у Лювені.
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23.01

"Великий Концерт" д;ІЯ флямандських Сl)'дентів з доповід
дю Андрія КіШЮІ про Україну, в якій флямандці відчули

відгомін своєї долі і сприймали майже всі точки програми
великими оваціями.

10.03.
17 .03.

Шевченківська академія, Служба Божа і панахида у Льєжі.
Концерт для бельrійської лублики у місті Сен Тронд- Тон
Герен.

26.03.

Міжнародній концерт організований флямандськими
студентами в університетській амі. Танцювальна група
одержала першу нагороду.

31.03
04

Шевченківська академія у Брюсселі.
Великодня Служба Божа у Шарлєруа

Крім того, з ініціятиви о. Максима Германюка, студентські кол ек
тиви виїзджали у неділі до бельrійських міст, де вранці о. Максим і оо.

редемптористи Бількета Ван де Наер відпраШІЯЛи Службу Божу схід
нього обряду. Під час відправи, з поясненнями нашого обряду і відпо
відною проповіддю, співав хор. Бельгійці гостили Сl)'дентів у своїх до
мах. Пополудні відбувався звичайно концерт для лублики міста. Такі
виступи приносили також матеріяльну користь.

Українські студенти брали активну участь у

Cercle lnternational.

Ва

силя Наконечного обрали чужинецькі студенти заступником прези
дента цього "інтернаціонального кружка". Андрій Кішка, його колиш

ній президент,

1938-39, виголосив у "кружку" 24.03 доповідь про:

Пов

станський Рух в Україні.
На внутрішньому відтинку відбувалися дискусійні вечори, зокрема
після рефератів: "Виховання еліти і їхня роля"

- Андрій

блема існування Бога в модерній філософії"

о. Максим Германюк і

-

"Сучасний стан українських визвольних змагань"

ський. 7-го квітня

1946

-

Кішка, "Про

Дмитро Андрієв

року студентів відвідав о. д-р Кушнір, голова

Комітету Українців Канади, а у червні- д-р Володимир Галан, екзеку
тивний директор ЗУДАК. Завитав сотник Богдан Панчук.

•

Академічні успіхи

За малими вийнятками, Сl)'денти не приступали до іспитів на
прикінці академічного року

1945-46. Основною причиною було недо-
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статнє знання французької мови, нова структура студій і злиденні

мешканеві ум о вини, а може і їхня надмірна "громадська діяльність".
Вліті треба було опустити "дехниківку" і продовжувати підготовку до
осінних іспитів у новому довкіллі сусідиюго містечка Роцеляр.

Tyr

УДК зорганізував літню оселю для українських дітей. На підставі дого
вору з масником замку, крім оплати студенти повинні були провести

деякі направи будинку. Студенти жили ціле літо у цюму замку, але на

жаль, обтяжені наукою, не могли виконати своїх зобов'язань і власник
брав до суду Андрія Кішку. У цих важких обставинах студенти із зав
зяпям прикладалися до науки. Кухню провадили дві українські мона

хині чину св. Вінкентія, а духовним опікуном був о. Качмар. У другій,

осінній сесії іспитів, мало хто був успішний. Влодко Попович, колиш
ній студент, оцінив цю ситуацію, як змагання, у яких ЛКУ переміг

українських студентів із вислідом

8:6.

Між успішними студентами був

Василь Наконечний, який здобув диплом суднобудівельного інжене

ра. Як голова НаСУС, він підганяв усіх до науки і дістав за це псевдо
"пан Насус".

•

У наступному академічному році

- у своєму домі

З початком академічного року 1946-47 ще не було обіцяних фондів
на стипендії і деякі студенти покинули Лювен, довідавшись про сти

пендії у Мадриді. Інші продовжували студії, або повторювали рік, різ
но промишляючи з допомогою із різних джерел. З'явилося також 8 но
вих студентів, так що у другому післявоєнному академічному році сту

діювало

24 студенти.
1946 року Андрій Кішка, позичив свої гроші, щоб запла
тити 12-го листопада 1946 р. оренду і перебрати дім при 9 rue des
Brasseurs. Згодом, студенти взялися за внутрішню віднову запущеного
будинку. Щойно 15 грудня 1946 року прийшла перша частина
У жовтні

запевненої допомоги від Східньої КонГреГації (гляди Фінанси).
Владика Іван Бучко завершив урочисте посвячення Українського
Студентського Дому 2-го лютого

1947 року.

НаСУС продовжував свою многогранну діяльність. На загальних
зборах

9 лютого 1947 року обрано новий провід: Ігор Шевченко - го
- заступник голови, Таня Симиренко - ее-

лова, Володимир Попович
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кретар і Федір Сметанка

-

скарбник. Як довголітній член Централь

ного Союзу Українських Студентів, НаСУС вислав у червні свого де

легата на Загальний Студентський З'їзд у Мюнхені.
Наступні змагання з університетом, вже із підкріпленими силами,

- виграв НаСУС. На горизонті з'явилася допомога - "велика хвиля"
1947 року- 38 нових студентів, яка у змаганнях із ЛКУ запевнила пе
ремоги НаСУС впродовж багатьох років. 1

Джерела:

Федір Сметанко. Спогади (рукопис 03.00).
Перший повоєнний академічний рік вЛювені. Спогад,

1957.

Володимир Попо

вич.

З життя Національного Союзу Укр. Студентів в Бельгії. "Америка" Філ. 15.06.46.
З життя українських студентів в Бельгії. Адріян Пахолків, "Вісті", Бельгія,

15.03.46.

СОМІТЕ BELGE o•ASSISIANCE AUX UNIVERSIТAIRES SLAVES
ORIENТAUX (CoВAUSO)

СОМІтЕ BELGE o•ASSISIANCE AUX UNIVERSIТAIRES
UКRAINIENS (CoВAUU)
Зенон Татарський

На Схід Европи

•

Зацікавлення східніми церквами завжди існувало на Заході і то на
віть у зорганізованій формі. Було воно зумовлене бажанням об'єднан
ня, чи приєднання східніх церков до Риму. Нерідко знаходилися на

віть поважні фонди на ту ціль. У Франції існувала організація Oeuvre

d 0rient з відділом у Бельгії. Її представником у Брюсселі був бельгій
1

ський монах бенедиктинськоrо чину, отець Dom Pierre Dumont, який

був делегований туди бенедиктинським монастирем у Chevetogne у
Бельгії. У 20- их роках цей монастир, за почином Митр. Шептицького,
став осередком вивчання східніх церков та їхніх обрядів. Нема сумніву,
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що о. Дюмон був обізнаний не rільки із грецькою частиною східніх
церков і з православними церквами слов'ян, але також із УГК
Церквою.

У політичних і громадських бельrійських колах зростало зацікав
лення Сходом Европи. Воно було спричинене у першу чергу великим

напливом до Бельrії робітників зі Східної Европи, а разом із ними
інrелектуалів і студентів-біженців.

•

Перші Контакти

Вліті 1945 року, у Лювені опинилося кілька колишніх українських
студентів-випускників ЛКУ та бажаючі студіювати. Між ними був Ан
дрій Кішка, який поновив свої передвоєнні контакти з оо. Журденом
і Ноблесом. Від них від одержав для українських студентів першу
матеріяльну допомогу. У свою чергу, він запізнався, мабуть через них,

із о. Дюмоном, який із фондів Oeuvre d'Orient дав внесок, що разом із
значними фондами від Українського Ценрального Допомогового Бю
ро у Лондоні через Український Допомоговий Комітет в Бельrії дозво
лило у скромний спосіб утримувати студентів під час академічного

року

•

1945-46.

Формування Комітету Допомоги Українським Студентам

Потреба відновити передвоєнні стипендійні фонди на ширшу
скалю була на часі. Почалися відповідні заходи, і вже на початку

1946-

го року, Андрій Кішка представив вищезгаданим священикам схему

стипендійного комітету допомоги українським студентам. Він також
докладно опрацював меморандум про стан українських студентів-бі
женців і про потребу їм допомогти. Одним із найважливіших завдань
було притягнути до патронату і до проводу комітету визначних і відда

них людей, щоб дати тій новій інституції поважний і респектонаний
провід, як також щоб надати йому бельrійський зміст.
У цій справі йому вдалося виєднати авдієнцію у примаса Бельrії,

кардинала Josef-Ernest van Roey. Кардинал прийняв Андрія Кішку і о.

Дюмона на авдієнції у своїй резиденції у Малінь. Вони пригадали Й о-
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го Еміненції, що ще

1934 року він ласкаво погодився стати патроном
Pro Ukraina і що було б

Комітету Бельrійсько-Української Приязні-

11

11

на часі відновити те, що перервала війна, у формі комітету допомоги

українським студентам -біженцям. Його Еміненція радо погодився
надати свій почесний патронат такому комітетові.
Будучи членом Наукової Ради Л КУ, о. Шарль Ноблес мав доступ до

ректора

Honore Van Waeyenbergh-a, який у роках 1936-39 був віце-рек

тором й інтересувався чужинецькими студентами. Його знав особисто
Андрій Кішка і під час війни відвідував його, коли ректор був за ні
мецької окупації під домашнім арештом. Було відомо, що ректор по
ставив собі за ціль розбудувати ЛКУ, як університет міжнароднього
значення і побільшити кількість закордонних студентів. Пропозиція
Андрія Кішки притягнути велику групу українських студентів до ЛКУ

"взамін" за почесне президентство Комітету

-

була "водою на його

млин".
Зчерги треба було знайти президента комітету із професорських
рядів. О. Ноблес, знаючи багатьох професорів особисто, порекомен
дував на цей пост статочного і вельми шанованого професора медич
ного факультету у ділянці клінічної патології і внутрішних хворіб Поля

Лямбіна. Чи мав він якесь відношення до українців? Мабуть ні. Хоч
міг він бути свідомим про існування перед війною дуже успішної гру

пи українських студентів медицини. Запевнення Андрія Кішки і о.
Дюмона, що вони будуть займатися адміністрацією, ма.rю деякий ВІUІИВ

на його рішення. Однак професор

Paul Lambin

прийняв цей пост, як

нагоду прийти з допомогою українським студентам-біженцям.

Заступником президента Комітету погодився стати

Alfons Conix.
Belgische

Він був заступником президента і екзекутивним директором

Boerenbond,

як також був приятелем Андрія Кішки з часів їх передво

єнної співпраці у

Boerenbond-i.

До Комітету, як члени, погодилися також увійти:

- Jean DeCierck,

професор промислової хемії Агрономічного Інсти

туту ЛКУ, курси якого перед війною слухали: Степан Симко, Іван Бер
гун, Теодор Мартищук, сестри василіянки Марія Туркало і Марія Ху
дяк та Андрій Кішка. Всі ці успішні українські студенти були йому

відомі.

- Leon Dupriez,
економіст, якого

професор економії у ЛКУ і відомий бельrійський

1986

року обрали президентом Економічної Евро-
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пейської Ради. Він щиро цікавився українськими справами. Андрій

Кішка уrримував з ним особисті і ділові зв'язки аж до його смерти.

•

Назва і Цілі Комітету

У розважаннях про прийняпя відповідної назви Комітету брали
участь оо. Журден, Ноблес, Дюмон і Андрій Кішка. Уважали за відпо
відне пов'язати назвою Комітету теперішні обставини з обставинами
ще не так далеких передвоєнних часів. Тобто, відновити установу, яку
розвалили воєнні дії, бо крім о. Дюмона, люди були ті самі. Тут треба
пригадати, що

1932

року, д;ІЯ уможлимення приїзду на стипендії до

Колеrії св. Белярміна великої групи українських студентів, пере й

меновано 1Aide Beige aux Russes на Foyer Universitaire de Slaves Orientaux.
1

З цією назвою була пов'язана у минулому постійна матеріяльна допо
мога українським студентам від бельrійських чинників, а головно від
Східньої Конrреrації.

Рішено також, що назва Комітету у формі Comite Belge d Assistance
1

aux Universitaires Slaves Orientaux - IICoBAUSOII буде, на той час, най
більш сприємливою майбутнім благодітелям, включно із Східньою
Конrреrацією. Водночас всі погодилися, що ця нова допомогова
інституція буде допомагати виключно українським студентам ЛКУ і у
вийняткових випадках українським студентам в інших бельrійських

університетах. CoBAUSO був офіційно зареєстрований восени

1946

року, як бельгійська харитативна установа CAssociation sans but lucratif,

siege sociale: Louvain
Пізніше,

1953

11
).

року, на прохання НаСУС, змінили назву Комітету

на Comite Belge d Assistance aux Universitaires Ukrainiens (CoB,AUU).
1

Ціллю CoBAUSO було надавати всесторонню допомогу й опіку
українським студентам ЛКУ, як рівно ж, на основі конкурсів, рішати
про надання стипендій відповідним кандидатам. Чи не найважливі
шим було забезпечення студентам духовної опіки шляхом назначу
вання, у порозумінні з Владикою Іваном Бучком, директором сту
дентського гуртожитку католицького священика східнього обряду.

CoBAUSO мав за завдання репрезентувати українських студентів, у за
гальних справах, не тільки перед керівництвом Л КУ, але також і перед
бельгійськими державними чинниками. Комітет мав також відпові-
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дальність слідкувати за студійними успіхами студентів. Як звичайно,
до завдань Комітету належало адміністрування фондами, які надходи
ли з різних джерел, і нагляд за утримуванням студентського дому.

•

Основуючі Сходини

Перше засідання CoBAUSO відбулося

11-m листопада 1946

року.

Присутніми були (у порядку поданому у протоколі): АтІьфонс Конікс,
Жан де Клерк, Дом Пер Дюмон, Леон Дюпріє, Андрій Кішка і Пол
Лямбен. Предсідинком був Дом Пієр Дюмон. Обрано екзекутиву в
складі: Пол Лямбен

- президент, АтІьфонс Копікс - віце президент, Ан
дрій Кішка - генеральний секретар і Дом Пієр Дюмон - скарбник. На
прикінці цього розділу помішено копію протоколу цього засідання,

який підписали всі засновники.

Річні чи надзвичайні засідання CoBAUSO відбувалися у рамках двох
окремих структур. Перша, до якої належали виключно повищі члени

дирекцї, а друга, -це так званий

Conseil d Administration, членами якоm
1

були також директори гуртожитку чи покликані ДJІЯ потреби інші осо

би. Після заслухання звітів від адміністраторів, дирекція залишалася,
щоб робити відповідні рішення, чи розглядати у дискреції інші спра
ви. Отець Дюмон окремо протоколунав обидві частини засідань.

•

Перші роки

На початку

1947 року CoBAUSO

зобов'язався винайняти, у формі

10-річної оренди, просторий триповерховий будинок при

9

рю де

Брассер ДJІЯ студентського гуртожитку. Першим директором цього
Українськоm Студентськоm Дому став інж. Андрій Кішка.
Отець д-р Максим Германюк радо погодився стати студентським
капеляном і духовним провідником українських студентів. Він вті
шався серед них великим респектом і поваmю.
Комітет виготовив відозву в англійській мові у справі проведення
конкурсу на

50 стипендій на студії у ЛКУ і Голляндії і вислав їі,

із залу

ченою формою подання на стипендію, до українських вищих і серед
ніх шкіл у Німеччині, як також до КоДУС. Згодом, Комітет призначив
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38 нових стипендій в академічному році 1947-48 і 22 стипендії у 194849 р. Разом із студіюючими стипендистами, кількість стипендій у цих
роках було 54 і 66.
Серед членів Комітету не було одностайности щодо активного роз
добування додаткових фондів. Андрій Кішка робив це, майже завжди
з успіхом, із власної ініціятиви.
Варто відмітити його постійні старання від імену Комітету перед:

• І RO у

Брюсселі і Женеві, де у січні

1949 року,

він особисто предс

тавив перед членами Центрального Секретаріяту

IRO

обширний

меморандум.

•

Кардиналом Гріффіном, примасом католицької церкви у Вели

кій Британії

• Student Relief Campaign, NCWC під час поїздок до Швайцарії і у
США. Поїздка за океан тривала понад три місяці і включала відві
дини українських громад у США і Канаді, під час якої він провів
кампанію збірки фондів.

•
•

благодійними організаціями у Бельгії і Голляндії
і приватними меценатами у Бельгії.

Опісля, Комітет тільки частинно, покривав пов'язані з цим кошти.

•

Перші зміни і конфлікти

Із від'їздом до Канади о. Максима Германюка і обранням інж. Ан
дрія Кішки головою Українського Допомогового Комітету в Бельгії,

на бажання Владики Івана Бучка,

CoBAUSO

вирішив підшукати сту

дентського капеляна, який, мешкаючи у гуртожитку, одночасно був

би його адміністратором.

9-ro лютого 1949 року іменовано на цей пост

і членом Адміністративного Комітету, голляндського монаха чину
Ассомпціоністів о. АтІьберта Ван ден Брандена. У тому самому часі

іменовано також нового члена Комітету, а саме проф.

Paul de Bethune,

якому мав підrІЯгати новий директор. До помочі директорові у справах
обряду призначено священика УГКЦеркви о. Атаманця.

Вибір директора не був вдалим і вліті

нулися листом до

CoBAUSO,

1950

року

25

студентів звер

у якому висловЮІи свою стурбованість

виконуванням о. директором його обов'язків. Андрій Кішка підтри

мував цю петицію на засіданні

CoBAUSO.

Коли

CoBAUSO

і Владика
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Іван Бучко стали по стороні о. директора, Андрій Кішка подався до

димісії і на засіданні 6-го жовтня

1950

року дирекція прийняла його

резиmацію. О. Дюмон перебрав функції генерального секретаря, а

проф.

Paul de Bethune став новим членом дирекції.
Наприкінці 1952 року нова управа НаСУС звернулася формальним
листом до CoBAUSO із проханням у трьох справах:
• Змінити назву комітету на СОМІТЕ BELGE DASSISTANCE AUX
UNIVERSITAIRES UKRAINIENS (COBAUU),
• Номінувати до дирекції українця і
• Передати управі НаСУС відповідальність за закупи харчів (моти
1

вуючи це одноманітністю і низькою якістю харчів, що їх о. дирек

тор закуповував по неконкуренційних цінах).
У висліді цього прохання,

2-го лютого

CoBAUSO вирішила змінити назву Комітету,

1953

року дирекція

номінувала д-ра Володи

мира Поповича, голову УДК, членом дирекції і передала студентам

тимчасову відповідальність за закупи харчів "піц наглядом о. дирек
тора". Однак, о. Ван ден Бранден подався до димісії. Комітет прийняв
цю димісію на окремому засіданні 9-го березня

тимчасовим директором отця Jerome

•

Зміни і впливи у

1953 року та назначив

Comelis-a.

CoBAUU

Восени 1953 року Владика Іван Бучко назначив студентським ка
пеляном і директором гуртожитку священика УГКЦеркви о. Данила

Дзвоника, а 4-го лютого

1954

року Комітет номінунав його членом

дирекції. У той спосіб осягнемо у Комітеті свого роду балянс впливів
Неофіційно поодинокі члени репрезентували: о. Дюмон
Конrреrацію, о. Дзвоник

ЛКУ

-

-

Владику Івана Бучка, проф. де Бетюн

(Comite Academique) і д-р Попович-

.

Схіцню

-

українську громаду.

Українські члени дирекції і Комітету, а пізніше також НаСУС на
бирали деякого впливу у студійній політиці відносно призначування
стипендій, як також у певній мірі в адміністративній сфері. Із відхо

дом,

1956 року, о. Дюмона, секретарем і скарбником іменовано отця
Eduard-a Beaudouin-a, новогодиректора Oeuvre d 0rienty Брюсселі. Во
сени 1957 року о. ДанилоДзвоник віційшов на інший пост. Навесні
1958 року Владика Іван Бучко назначив студентським капеляном свя1
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щеника УГКЦеркви о. Івана Тилявського, селезіянина, а директором
сrудентського дому- голляндського монаха чину Ассомпціоністів свя

щеника східнього обряду отця

•

Початок кінця і кінець

Van de Wal-a.

CoBAUU

Отець Ван де Вал, колишній економ монастиря, виявився стро
гим і твердим адміністратором, який діяв дуже незалежно. Владика

Іван Бучко рішав, часом проти рекомендацій Комітету, про призна
чеІШЯ стипендій. Останні вписи у книзі протоколів і у книзі скарбника

CoBAUU

були датованні 17-го липня

не значить, що

1957

CoBAU U перестав існувати,

і 23-го квітня

1958

року. Це

бо у невідомому сЮІаді річ

ні сходини його дирекції дальше відбувалися.

CoBAUSO/CoBAUU

був

леrальним орендарем будинку при
оренда закінчилася у листопаді

9 рю де Брассер, якого 10-літня
1957 року, але цю оренду потім рік

річно відномювали. Коли Апостольська Візитатура УГКЦеркви заку

пила

1960

року інший будинок і перебрала опіку над українськими

сrудентами, не було вже рації для існування

нім актом

CoBAUU. Мабуть остан
CoBAU U було оголошення в українській пресі міті 1960 ро

ку про стипендії для українських студентів на студії у ЛКУ Від імени

CoBAUU,

це оголошення підписав д-р Володимир Попович. 1

Джерела:

Comite Belge d'Assistance aux Universitaires Slaves Orientaux (CoBPUSO)
Registre de proces verbeaux, R.P. Dom Pierre Dumont
Des Seances du Conseil d'Administration
Des Assemblees Generales
Comptes des Recettes et des Depenses, R.P. Dom Pierre Dumont.
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ВЕЛИКАХВИЛЯ

1947-54

Зенон Татарський

•

Вступ

Після Другої Світової Війни у Німеччині опинилося приблизно
2,000,

в Австрії-

500,

а в інших країнах Західної Европи

- 200 україн

ських біженців-еміrрантів високошкільного віку. Проживаючи зде
більша у таборах біженців у невідрадних обставинах, вони продовжу

ваnн або старалися продовжувати свої високошкільні студії.
Головним центром був Мюнхен, де відновили Український Віль
ний Університет і Український Технічно- Господарський Інститут. Від
крили також Університет УНР РА, де навчалося приблизно

800 україн

ських студентів. У Мюнхені студенти жили в українській студентській
резиденції та у навколишніх таборах біженців. Тут активно діяв
КоДУС і подавав студентам відповідну допомогу. В інших універеп

тетах Німеччини і Австрії також студіювали українські студенти: в

Ерлянrені

- 170, у Реrенсбурзі - 120, в Іннсбруці - 270, у f рацу - 200.

Крім того, у таборі полонених Дивізії "Галичина" у Ріміні, Італія, пере
бувало

450

ські студії.

осіб, які могли б продовжувати, чи починати університет

1948 року повищі числа були вже значно менші.

Багато українських студентів брало участь у політичних конфліктах
і ривалізаціях між прихильниками фракцій ОУН Степана Бандери і

Андрія Мельника, і щойно

1947 року ЦеСУС-ові вдалося об'єднати 31

соціяльні, політичні і релігійні студентські організації, які заїсиували

після війни у Західній Европі.
Це був час масової еміrрації українських біженців за океан. Багато
студентів мусіли робити вибір: залишатися на студії у Німеччині й

Австрії, чи еміrрувати з родинами. У таких обставинах,

1 березня 1947

року КаБЛУЗО звернувся до КоДУСлистом (англійською мовою), за
підписами проф. Павла Лямбена і Андрія Кішки, про можливості
одержання на підставі конкурсу, повних стипендій для
студентів. Лист інформував, що на студії у ЛКУ у

50 українських
Бельгії приймуть 25

студентів, а інших 25 студентів будуть студіювати у Голляндії. Із невідо
мих причин, голляндські стипендії не були реалізовані.
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Умовнии студій у ЛКУ (Олекса Біланюк)

Хто бажав взяти участь у конкурсі на цю стипендію, повинен був
задовольнити три вимоги:

1. Подати жmтєпис, а з ним доказ про закінчення середньої освіти,
або доказ попередніх університетських студій.

2.

Оrримати посвідчення-рекомендацію від душпастиря даного та

бору біженців (або іншої авторитетної особи) про бездоганну мо
раль і добрий характер студента. Тут слід згадати, що джерелом сти
пендій були католицькі кола Лювену і сам Ватикан. Вони не стави
ли жодних конфесійних передумов

-

католики і православні мали

однакові шанси.

З. Пред'явити доказ про достатнє для студій знання французької
мови.

Дві перші вимоги справді перевіряли, а третя була лиш номіналь
ною. Відсутність критеріїв, які визначали б наскільки треба володіти
французькою мовою, щоб бути прийнятим на студії ЛКУ зумовила та
кий стан, що навіть після прибуrгя до Лювену ніхто не цікавився пи
танням французькомовности.

•

Французька мова (Олекса Біланюк)

Ні в університеті, ні в українському гуртожитку при 9

rue des

Brasseurs не було допоміжних курсів французької мови. Погане знання
французької мови було одною із причин відносно високого відсотка
невдач наших студентів на перших кінцевих іспитах. І це, незважаючи

на той факт, що на іспитах вимагали знання предмету, а не мови. Серед

наших студентів інженерії кружляв такий анекдот: "щоб Ти вмів лише
написати на таблиці відповідну формулу; а по-французькому треба

знати лиш два слова voltmetre і amperemetre •••
1

Із групи

1

1

1

38 студентів, що отримали стипендію до Л юве ну 1947 року,

лиш двох добилося туди на початок академічного року. Не дочекав
шись візи, вони "на зелено" перейшли кордон, очевидно з великими
пригодами. Усі інші приїхали вже леrально, але з півторамісячним за
пізненням, після затяжливих візових процедур, якими, з рамені

CoBAUSO клопотався Андрій Кішка і його помічники. Тим студентам
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було подвійно важко слідкувати в перші три місяці за викладами, бо
проблема була не лише з мовою, але і з предметами студій, на які вони

попали майже посередині семестру. Не зважаючи на це, декілька із них

здали кінцеві річні іспити з успіхом вже у "першій сесії", а деякі навіть

із

11

distindion

11
-

відзначенням.

• Український Студентський Дім- Foyer Ukrainien (Борис Ващук)

Цей триповерховий будинок був при досить вузькій вуличці ви
мощеній бруком. Вхід до будинку був крізь двері, що були вбудовані у
масивну дерев'яну браму. Цю браму відкривали лиш тоді, коли приїж

джав хтось автомобілем, або вантажним автом. Зразу після брами по
чинався вимощений бруком заїзд, який вів через ошклену браму на

подвір'я, де була грядка цвітів, декілька дерев і клаптик трави. Подвір'я
було із трьох сторін закрите будівлями, а іззаду

-

високим муром.

Вздовж заїзду і подвір'я, по правій стороні був головний будинок, а по
лівій

-

побічні приміщення та інші будівлі (колишні три стайні для

коней, тощо).
Зразу при вході до будинку, по лівому боці, знаходилася мала кім
ната, де у перших роках урядував директор дому Андрій Кішка, а опі
сля там жив його заступник, також передвоєнний студент, Богдан Ка

зимира. Згодом цю кімнату завжди призначували кожночасному го
лові НаСУС. У глибині заїзду був вхід до кухні, а за кухнею було по
мешкання для кухарів, з окремим входом із подвір'я.

Першою більшою кімнатою по правому боці був т. зв. "клюб", де
студенти збиралися поговорити, читали газети і грали в шахи. Тут сто
яло п'яніно і відбувалися проби хору. Вглибу

- була простора ]Дальня з

ясною мармуровою підлогою, з великим дзеркалом на стіні. Під дзер
калом був акваріюм, де плавали золоті рибки. Далі вглибу будинку бу
ла велика заля для навчання, яку для особливих нагод прибирали, щоб
прийняти достойних гостей, або вживали для відзначування наших

свят, для відбування студентських або інших зборів і з'їздів, чи для
влаштовування забав з нагоди "Маланки" і т. д. За часів директорства
о. Данила Дзвоника цю залю вживали, як каплицю.
Студентські кімнати -спальні приміщували ся на другому і третьому
поверхах. Кімнати на другому поверсі були назагал великі і поміщу-
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7 новопри

булих студентів, а три студенти "кузні" завзято вчилися. Тут також, при
сходах, приміщувалася згодом канцелярія і спальня директора дому.
Хоч дім був просторий, однак у ньому не можна було примістити
більше, як

35

студентів. У перших роках, коли кількість стипендистів

сягала, або переступала

50,

не було можливості примістити всіх у сту

дентському домі і старші студенти жили по "приватках"; студентки
завжди мешкали у т. зв. педагоrіях, або у приватних домах при бель
rійських родинах.

•

Адміністрація

Світський директор студентського дому, Андрій Кішка, був відпо
відальний перед

CoBAUSO за адміністрацію дому і за добробут та сту

дійний проrрес студентів. Він також утримував зв'язки з бельгійськи
ми центральними властями, міською адміністрацією і адміністрацією
ЛКУ (на короткий час деякі функції перебрав Богдан Казимира

-

пе

редвоєнний випусЮІик Л КУ). Директорові допомагали в адміністрації

вибрані старші студенти, які почали студії

1945 або 1946 року.

Між ними був Володимир Стадник, якого звали "директором". Він
зустрічав новоприбулих студентів на залізничній станції і приміщунав

їх у кімнатах, дбав про відповідне умеблювання кімнат і до нього звер
талися студенти із всілякими дрібними чи більшими справами. Воло
димир Стадник нікому нічого зразу не відмовляв, однак часто збував
прохання, головно молодших студентів, обіцянкою що буде мати це

"на увазі". Фізичні праці і порядки у домі (звичайно у суботу), включно
із топленням вугіллям у печі центрального огрівання, також належали
до його відповідальности і він назначунав студентам дижури ДJІЯ вико
нування цих робіт.

Студент медицини, Володимир Попович, тримав реєстр студентів і
організував вписи у ЛКУ. До нього зверталися студенти у справі за
купів відповідних ЮІижок та інших матеріялів, потрібних для студій.

Він також виготовляв списки різних витрат, які покривало
Кухню вели пані Марійка Лоrуш і Дар ця Мельник

IRO.
- дружини стар

ших новоприбулих студентів-докторантів Михайла Лоrуша і Миро
слава Мельника. Студенти часто помагали у кухні і постійно дижуру-
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вали при розношенні страв до столів. Михайло Лоrуш допомагав своїй
дружині в адмініструванні кухнею та у закупах харчів, чим відтяжунав
директора і давав йому можливість концентруватися на діях зовніш
ньої репрезентації і здобування нових фондів.

Михайло Лоrуш розмомяв французькою мовою, мав репрезента
тивну поставу й хист і часто виступав речником студентів під час від

відин дому посторонніми rістьми.

•

Загальні Збори НаСУС

Хоч у лютому 1947 року відбулися загальні річні збори НаСУСі на
них обрали управу на чолі з Ігорем Шевченком, приrшив пізною осін
ню великої хвилі нових студентів виявив потребу включити їх у провід.

Будучи у той час академічним членом брюссельської Візантійської

Фундації, Ігор Шевченко часто перебував у Брюсселі. Він радо скли
кав загальні збори НаСУС, що відбулися 21-го грудня. Включаючи

гостей, у зборах взяло тоді участь понад

60

осіб. Нову управу очолив

новоприбулий студент інженерії Ігор Суховерський. Із попередньої
управи залишилися Володимир Попович

- заступник голови, Таня
Симиренко - секретар і Зенон Янковський - скарбник, а з новоприбу

лих до проводу увійшли Михайло Лоrуш- зовнішні зв'язки, Кирило

Митрович-культ-освітний і Казимир Кмиклюк- спорт. Список чле
нів управ НаСУС у інших роках цього періоду є поміщений у підроз
ділі НаСУС.

•

Репрезентація

Із приїздом великої кількости нових студентів стало можливим
підвищити якість репрезентації української студентської громади пе

ред бельrійським суспільством, а зокрема серед бельгійських студентів
і перед академічною громадою ЛКУ. Виготовлення і ношення студен
тами, під час виходу поза дім, чепурних синьо-чорних мазепинок
української студентської корпорації НаСУС, звертало увагу всіх про
хожих на вулиці і осіб в університетських будинках.

Під проводом молодого композитора з Києва Юрія Фіяли почали-
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ся інтензивні проби 25-тичленного хору. У репертуарі хору появилися
не тільки народні і вибрані композиції найкращих українських ком

лозиторів церковної і світської музики, але також зразки французьких
і флямандських пісень для бельrійської публики. Після деякого часу
посиленої праці, хор був готовий до перших виступів майже на рівні
професійного нокального ансамблю.

Керівником побільшеної балетної групи став новоприбулий сту
дент агрономії Віктор Гладун, колишній соліст балету Запоріжеького

Театру ім. Марії Заньковецької, а згодом соліст королівських опер у
Льєжі і Брюсселі. Він зумів захопити групу фізично справних студентів
українськими танцями і вони годинами вправляли їх на мармуровій

підлозі Їдальні. Між ними були Казимир Кмиклюк, Ігор Суховер
ський, Олекса Біланюк, Володимир Козачинський, Роман Антохій і
Юрій Бучацький, як також Зенон Татарський, як молодша "резерва".
Надіючись і далі майстерно танцювати чумака у новому ансамблі, до

них прилучився дотеперішній "балетмайстер" Микола Синюк, як та
кож, на короткий час, його партнер Ацріян Пахолків. Із Брюсселю до
їзджали студентка Надя-"Діді" Ріпак і Мальвіна Чайка. Для всіх роз
добули чоботи і шаравари, але вишивати сорочок не було кому. Розв'я

зав цю проблему Казимир Кмиклюк, намалювавши макро-вишивки
на шовку і їх пришивали на білі сорочки. ДиRЛячись з віддалі на сцену,
публика дуже виразно бачила українську вишивку.

На весні

1948

року на таблицях оголошень в університетських бу

динках і в місті появилися плякати, які повід9мляли, що 20-го квітня

о годині 20-ій відбудеться у великій ротонді Колеrії Марії-Терези бла
годійний концерт української пісні і танцю з участю хору українських

студентів під проводом композитора Юрія Фіяли із Семінарії Мис
тецтв у Брюсселі і танцювального ансамблю хореографа Віктора Гла
дуна. Успіх концерту перевищував усі сподівання. У доповненні, ко
роткі доповіді про Україну, УГКЦеркву та УАПЦ, утвердили у пам'яті

професорів, студентів і загальної лублики нову українську присутність
у Лювені та у ЛКУ.

1948

року провід хором перебрав Ігор Лесик, етилендист-студент

музики у Брюсселі, а

1951

року

-

студент психології Роман Трач. Рік

пізніше, дириrентом хору став Зенон Леrедза, останній дириrент із

"великої хвилі", який, на весні

1954 року

передав керівництво хором

Любомирові Таранько ві. Провід танцювальної групи перебрав

1948
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року Казимир Кмиклюк, а після одного року цю групу знову очолив
ветеран Микола Синюк, який після закінчення студій, ще приїжджав

із Брюсселю. До останніх танцюристів "великої хвилі" належали Воло
димир Козачинський і Зенон Татарський. Володимир Козачинський
виїхав

1953 року до Франції,

а Зенон Татарський танцював з новопри

булим студентом Василем Хміляком аж до свого виїзду у Канаду в лю

тому

1954 року.

Василь Хміляк був упродовж наступних кількох років

провідником ансамблю народніх танців.

До кожнорічних імпрез, у яких ансамблі брали участь, належали
міжнародні концерти у великій ротонді Л КУ, де вони втішалися серед
публики великими успіхами. Хор виступав часто у церквах міст Бель

гії, зокрема під час тижнів молитви за з'єдинення церков. Після таких
виступів ансамблі часто давали концерти для загальної публики міста.
Такі виїзди звичайно перетворювалися у групові мандрівки, бо до ан
самблів долучувалися інші студенти, які до них не належали. Знамен

ним виступом студентського хору поза Лювеном було співання архи
єрейської Служби Божої у Льєжі, яку відправляв Владика УАПЦ Ми
хаїл Хороший.

•

Культурно-освітня діяльність, імпрези

Під час академічного року студенти мали можливість слухати ба
гато цікавих доповідей. Напр., Борис Макаренко і Володимир Маць
ків, члени управи ЦеСУС говорили про методи і стиль праці студент
ського товариства, Андрій Кішка подав історичний огляд життя укра

їнських студентів у Бельгії і вказав на відповідальні завдання, що сто

ять перед кожним студентом у західньо-европейському світі. Д-р Пе
тро Мірчук розвинув свої погляди про українську історіософію, а о. д-р
Максим Германюк, ЧНІ накреслив на історичному тлі образ модерної
людини.

У зимовому семестрі

1947-48 рр.

НаСУС організував низку імпрез,

що мали великий успіх. Андріївський вечір, маштований майже
спонтанно у честь Андрія Юшки, пройшов у веселій атмосфері здо
рового rумору й сатири. Згодом студенти влаштували Свят- Вечір, до
якого, у святковій атмосфері, крім студентів засіли запрошені гості.
Січневі роковини відсвятковували урочистими академіями, а крім
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того студенти брали активну участь у влаштовуванні роковин україн
ської незалежности в осередках наших робітників- вуглекопів, висту

паючи на цих святах з рефератами, деклямаціями і хоровими точками.
Пам'ять героїв Крут відзначували одноденною голодівкою, а заоща
джені фонди передавали на харитатинні цілі.
Маланчин Вечір з танцями і веселою програмою відбувався рік
річно у просторих залях студентського дому з участю колишніх укра
їнських студентів і українців Бельгії з родинами. Звичайно у rуморис
тичних віршах "натягали" студентів і гостей. Це стало щорічною зус
тріччю студентів з українською громадою, на яку всі чекали. Організу

вав цю імпрезу "забавовий комітет" і призначував студентам усі підго
товчі праці і дижури під час самої Маланки. Дуже вибагливе і багате
декорування заль виконував при допомозі колеr студент архітектури,
Юстин Клим, а після його виїзду в Канаду

- Борис Витязь, студент ме

дицини. Продаж напитків у барі, звичайно покривав кошти органі
зації забави і приносив прибуток. Українська Маланка дуже скоро на
брала широкого розголосу серед загальної студентської громади
Лювену.

•

Спорт

Інститут фізичної культури ЛКУ у тому часі розпоряджав однією із
наймодерніших і найкраще обладнаних руханкових заль. Українські
студенти, мабуть за посередництвом студента останніх років цього
Інституту, Юрія Бучацького, одержали право користуватися залею два

рази на тиждень. Взамін, українська команда відбиванкидуже успіш
но репрезентувала ЛКУ у між-університетських змаганнях за пер

шенство Бельгії.
Юрій Бучацький сам успішно репрезентував ЛКУ у міжнародніх
студентських лещетарських змаганнях.

пах, він змагався як одинокий

1948 року, у французьких Аль
'бельгійський студент', у фіналі slalom

geюnt і здобув срібну медаль.
Цікавою спортоною подією був виступ українських студентів-ша

хістів проти шахового клюбу міста Лювену. У приємній зустрічі у при

міщеннях клюбу відбулися змагання на

6 дошках. Українські студенти

(у складі: Володимир Беренфельд, Роман Якемчук, Дмитро Дубина,
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Андрій Мельник, Зенон Татарський і невідомий) виграли переконли
во, з рахунком

•

4:2.

Достойні гості

У листопаді 1947 року студенти мали честь святково вітати у сво
єму домі преосвященноm Владику Івана Бучка, Апостольськоm Візи

татора. З цієї наmди та з приводу інавrурації новоm академічноm року,
Владику Івана вітав і звернувся з окремим словом до, тоді вже числен

них українських студентів проф. Пол Лямбен, президент

CoBAUSO.

Місяць пізніше, український студентський дім відвідали представ

ники

National Catholic Welfare Conference.

Це була дуже важлива подія,

бо вона причинилася до рішення цієї американської благодійної орга

нізації надати

CoBAUSO поважну фінансову допомогу.

Однією із знаменних подій були відвідини студентського дому апо
стольським нунцієм у Бельгії, монс. Ченто, у неділю

ку. У статті, поміщеній у

La Libre Belgique

11 квітня 1948 ро

є перелік достойників, які

прийшли привітати голову дипломатичного корпусу: Апостольський

Візитатор Владика Іван Бучка, М. Гоффін
юстиції, монс. Ван Ваєнберг

-

-

представник міністерства

ректор, монс. Літт

-

віцеректор, монс.

КапеJUІє, rрафиня де Грюнн, канонік Ноблесс, о. Журден, полк. Во
дон, о. Германюк- капелян студентів, проф. Лямбен, п. Едвард Кірх

нер-

NCWC і проконсуль IRO,

п. Конікс-Буренбонд, А. Кішка та інші.

Вітав усіх проф. Лямбен і виступали із словом о. Дюмон, ректор і
Владика Іван. Від студентів промомяв Михайло Лоrуш. У програмі
були виступи студентського танцювальноm ансамблю і хору. У своєму

слові до студентів монс. Ченто сказав: "Ваша батьківщина буде пере
живати багато терпінь, але прийде час їі воскресіння".

1948 р.

Український Студентський Дім відвідав також архиєпископ

Української Автокефальної Православної Церкви, Владика Михаїл
Хороший. Того ж року відвідав українську студетську громаду, у менш

формальній атмосфері, гетьманич Данила Скоропадський.

9 лютоm 1951

року НаСУС святкував

20-ліття свого осередку у Л ю
m-

ве ні, на яке прибув віцеректор монс. Фернанд Літт. Свято відкрив

лова НаСУС Анатолій Романюк, а доповідь про діяльність НаСУС

виголосив Йосиф Лесів. У програмі були пісні виконані студентським
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хором, мандолінове тріо та народні танці. У своєму теrшому слові, ві

церектор з'ясував прихильне стамення ЛКУ до студентів з-поза заліз
ної заслони, а зокрема до українців, з якими він уже віддавна є у доб
рих відносинах.

27-го березня

1952

року, Український Студентський Дім відвідав

Кардинал Тіссеран, декан Koлerfi Кардиналів і секретар Священної

Конrреrації для Східніх Церков. На святочному обіді були присутні
ректор монс. Ван Ваєнберг, віцеректор монс. Літт, проф. Лямбен, пре

зидент і члени дирекції

CoBAUSO,

професори Л КУ, українське і бель

гійське духовенство та представники українських і чужинецьких орга

нізацій. Від імени студентів промоRЛЯв голова НаСУС Євген Федо
ренко. У своєму слові до студентів, Кардинал Тіссеран зазначив, що
хоч він не мав нагоди побувати у їхній батьківщині, то все ж, він пізнав
її через особисті знайомства з Митрополитом Андреєм Шептицьким

і Митрополитом Й осифом Сліпим, з якими він разом студіював та че
рез зв'язки із сучасною українською еміrрацією, а головно з україн
ським науковим світом.

11

вересня

1956

року Лювен відвідав Кардинал Піяцца, секретар

священної Консисторіяльної Конrреrації і президент Еміrраційної
Ради при Апостольській Столиці. У його зустрічі із студентами-ски
тальцями, якою проводив ректор монс. Ван Ваєнберг, українська сту
дентська група була найчисленнішою. Кількаднів пізніше, промомя
ючи на багатонаціональному прийнятті у Турне, Кардинал Піяцца за

кликав присутніх до молитви за швидке визволення України й інших
паневолених країн.
Того самого року Кардинал Тіссеран вдруге відвідав Студентський
Дім. Від студентів вітав його голова НаСУС, Едвард Бродацький.
14-го вересня

1957

р. Український Студентський Дім відвідав Ми

трополит УК.Церкви Канади архиєпископ Максим Германюк ЧІН.
Разом із студентами вітали його члени Товариства Українських
Абсольвентів Лювенського Університету

- ТУАJІУ.

Треба відмітити, що під час усіх відвідин, українські студенти бездо
ганно виконували ролю господарів, почавши від хорального привіту

"многая літа" при дверях, відбирання rшащів і капелюхів, обслугову
вання при столах і виконування розвагово-мистецької програми. Така
добре організована самоуправа робила на гостях дуже гарне враження
і з тими почуваннями гості покидали Український Студентський Дім.
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Велика і менші хвилі у числах

Можна сказати, що т. зв. "велика хвиля" сrудентів припливала у
двох академічних роках:

47/48 і 48/49.

Тоді до Лювену прибуло

38 і 22

нові С'rуденти. Лише З нові С'rуденти вписалися до ЛКУ в академічно

му році

49/50.

На

60

С'rудентів "великої хвилі"

33

С'rуденти закінчили

С'ІУдії у ЛКУ дипломами у таких ділянках: агрономія- З, геологія- З,
економія

- 5, інженерія - 7, історія - 1, комерція - 2, медицина - 2, ме
таторгія - 1, музика- 2, пол -дипл. - 1, психологія - 1, соц-пол. - 2, Пл о
виховання - 1, філологія - 1 і філософія - 1. 12 студентів покинули ЛКУ
після одного року, а 15 продовжували студії принайменше ще один
рік. Згодом вони еміrрували у США та в Канаду. На підставі перегляду
їх житrєписів виказується, що

11

з тих С'rудентів покінчили пізніше

університетські студії.

Наприкінці академічного року

52/53,

або раніше, більшість сту

дентів "великої хвилі", покінчивши студії, покинули чи поступово по
кидали Лювен. Український Сrудентський Дім спорожнів. Заходами
КоДУС, а особливо проф. ОлексаІ-Щра Кульчицького, підшукали

16

нових каІ-Щидатів на сrудії. Якби не приплив цієї хвилі 16-ти студентів
у наступному році, кількість студентів була б меншою, як

цими

16- ма

20.

Між

студентами була шістка студентів т. зв. "дивізійників" з

Англії і дещо старші віком С'rуденти з Німеччини, Франції і Бельгії.
Тільки чотири із них закінчили С'rудії у ЛКУ,

5

покинули студії після

першого року навчання.

На початку

1955

року, заходом НаСУС, а зокрема його голови

Евгена Гановського, та за згодою

CoBAUU

і Владики Івана Бучка, в

українській пресі оголошено про моЖТІивості стипеІ-Щій у ЛКУ. Впслі
дом цієї акції була ще менша хвиля

1О-ти

сrудентів, яка поповнила

українську С'rудентську громаду на початку академічного року

55/56.

Це були молодші студенти, випускнИЮІ середніх шкіл США, Канади,

Франції, Німеччини і Бельгії. Деякі із них прибули до Лювену, щоб
поглибити чи продовжувати у ЛКУ свої попередні сrудії. Ця група

була досить успішною

- 6 із

них закінчили С'rудії у ЛКУ. Сrуденти по

дібної катеrорії прибували і в наступних роках, але у меншій кількості

і не могли задовільно поповнювати української сrудентської громади.
У результаті браку каІЩИДатів на стипендії і сrудії у ЛКУ, на початку

академічного року

59/60 кількість студентів зменшилася

критично до
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16-ти. Це був останній академічний рік існування Українського Сту
дентського Дому при

•

9 рю де

Брассер.

Зв'язки з іншими студентами

Одним із важливіших секторів діяльности НаСУС була співпраця
з іншими організаціями чужинецьких студентів. Наприкінці 40- их ро
ків у ЛКУ студіювало понад тисячу чужинецьких студентів, з того при
близно

250

студентів-біженців із Східнюї Европи. Подібно, як біль

шість організацій чужинецьких студентів, НаСУС брав активну участь

у праці Cercle lnternational des Etudiants Etranger.

1947-48 академічного

року Михайла Лоrуша, референта зовнішніх зв'язків, обрано заступ

ником президента цієї установи. Цюго ж року у Cercle lnternational ви

ступили з доповідями о. д-р Максим Германюк на тему Displaced

Persons в Европі і у Бельгії та інж. Андрій Кішка про міжнародний рух
католицьких студентів Рах Romana. Впродовж довголітнюї організо
ваної української присутности у ЛКУ, українські студенти постійно
брали активну участь у доповідях, дебатах, концертах та інших імпре

зах т. зв. "інтернаціонального кружка" і гідно та успішно репрезенту

вали Україну. У Cercle lnternational був ресторан для студентів. Коли, з
адміністративних причин, кухня в українському гуртожитку була на

короткий час нечинною, всі студенти харчувалися у Cercle lnternatio-

nal. Тут також працювали українські студенти, які не здавши іспитів,
були позбамені стипендій.

НаСУС мав добрі зв'язки з бельгійськими студентами, які в основ
ному складалися з двох етнічних груп

-

франкомовних валюнців і

голляндськомовних флямандців. Вони не тільки розмомяли різними
мовами, але і відвідували одноіменні мовні відділи ЛКУ та помітно
зверталися до своїх двох, різних культурних сфер. З цього випливав
певного роду паралелізм культурно-суспільного процесу, що головно у

колах студентської молоді перетворювався в отвертий антаrонізм. Од
нак, спільні переживання під час німецької окупації, посилили почут

тя солідарности між флямандцями й вальонцями. Незважаючи на це,
згодом прийшло до загострення відносин, яке у сімдесятих роках

спричинило перенесення франкомовної частини ЛКУ до новозбудо

ваного університету міста Louvain Іа Neuve, що є віддалене

35 кілометрів
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від Лювену, у вальонській частині Бельгії. З цієї причини бельrійські
студенти, за вийнятком німецькомовних бельrійців, були організовані

у двох окремих студентських корпораціях

вальонський
газети

11

Fede

11
•

- Onze Leven

-

флямандський Verbond і
1

11

Ці дві головні федерації видавали свої періодичні
та IIErgo і там час-до-часу пояШІЯЛися статті про

українських студентів і про Україну. Німецькомовні бельгійські

студенти з околиці східніх міст Eupen-Malmedy мали також свою феде

рацію Elmavia Luvaniensis і зустрічі з ними проходили німецькою мовою.
Стамення всіх трьох бельrійських студентських корпорацій до сту
дентів-українців було дуже прихильне. Зустрічі з флямандцями і ва
льонцями відбувалися з певним чергуванням: після зустрічі у домі
флямандських студентів, наступала зустріч в українському студент
ському домі, потім у вальонців, а відтак знову в українців. Господарем

зустрічей із флямандцями завжди бував Федір Сметанко, який одино
кий добре володів флямандською мовою. Однак, флямандці, з чем
ности, спілкувалися з українськими студентами французькою мовою.
При чаї. .. і пив і бельгійці краще сприймали географію й історію Украї
ни і нашу музику з платівок, а з другого боку, українці легше сприйма

ли флямандське образотворче мистецтво та вальонську спадщину.
Бельrійські студенти уважали, що українські студенти були добре
організовані і коли вони плянували якусь маніфестацію, часто зверта
лися до НаСУС за їхньою участю. На питання чому, була відповідь:

"коли вас

50- ка

вийде у своїх мазепинках

-

це матиме вплив на успіх

маніфестації".

•

"Вакації" у Голляндії

На весні

1948

року Асоціяція Голляндських Студентів звернулася

із закликом до студентів Західньої Европи прийти з допомогою їхній
батьківщині. Десять українських студентів ЛКУ відгукнулися пози
тивно і провели два літні місяці праці у міжнародньому студентському

таборі на голляндському острові Walcheren. Охоронні греблі острова
підірвали під час війни і море залило його низини. Вліті

1948 року гре

блі вже були відбудовані і низина відводнена. Однак, щоб дальше
обнизити рівень підшкірної води, викопали широкі на яких

1О

метрів

рови. По обох боках глибокого рову наповненого водою, лежали вали

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59
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землі. Ця земля чекала на С1)'дентів.
Тому, що терен був м'ягкий, вони мусіли розвозити землю тачками

по вузьких дошках у гумових чоботах. Наприкінці праці поверхня дов
колишньої низини була покрита дерниною і піднеслась на яких 50 цм.
Українські С1)'денти мешкали у військових бараках разом із С1)'дента
ми сусідніх країн і С1)'дентами -біженцями такими як і вони. Для них,

це був добровільний поворот до "таборових днів". Із вдячности за їхню
працю, господарі

-

гоJUІЯНДські С1)'денти винагородили своїх колеr

якоюсь номінальною сумою І)'льденів і возили їх антобусами по 1)'РИС

тичних місцевостях Голляндії. Українськими учасниками благодійної

праці ДJІЯ відбудови Голляндії були: Федір Сметанка, Влодко Попо
вич, Влодко Стадник, Роман Біляк, Зенко Леrедза, Зенко Татарський
і ще кілька українських С1)'дентів, імена яких важко пригадати, бо во
ни не стали до спільної знимки.

•

Витівки бельгійських студентів (Олекса Біланюк)

1950 року, у 525-ті роковини Лювенського Університету, мали
відкрити пам'ятник Жана ІУ, князя Брабанту і Лювену, основополож
ника Лювенського Університе1)'. До многотисячної лублики промов
ляв ректор і заявив, що зараз відслонить скульП1)'Ру особистости, яка

надихала Лювен впдоровж минулих

500

років. Коли він великими

ножицями перетяв шнур, на якому висіла катара, що заслоняла

пам'ятник, котара впала і на п'єдесталі показалася не скульп1)'Ра князя
Жана

lV,

а скульП1)'Ра гарної голової жінки. Епілог цієї витівки був не

менш цікавий від головної події.
Наступного року, напередодні академічної процесії професорів, із
rардероби, де зберігались професорсьЮ тоrи

-

всі вони зникли. На

процесії професори мусіли машерувати у звичайних костюмах і реве

рещах. І тоді завважили, що на найвищому шпилі вежі славної лювен
ської бібліотеки піднесена, як прапор, страхопуда в академічній тозі.

Згодом виявилося, що це була тоrа самого ректора. (Дехто казав, що це
була тоrа прем'єр-міністра Бельгії- професораЛКУ.)

Ще один жарт, який важко не згадати, це візита молодого "короля

Бельгії Бодуена" до сусідньої з Лювенем дівочої гімназії

lnstitut у Геверлє.

Sacre Coeur

Почалося з того, що один новий С1)'дент був дуже по-
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дібний до короля Бодуена. Після затяжної підготовки, група жаР1)'Нів
потелефонувала до тієї rімназії і заявила, що сьогодні приіде до них на

візиту король із своїм почотом. На привітання гостей хор rімназії від
співав державний гимн, а тоді почалися оглядини rімназії. Та монахи
ням, що завідували rімназією, видалося підозрілим, що члени почоту
усі такі молоді. Вони потелефонували до королівської канцелярії і до
відалися, що король Бодуен перебуває у своїй палаті, а не у них. Скоро
з'явилася жандармерія, арештувала увесь "почот" і "короля" та відібра

ла у членів "почоту" всі фотоапарати й фільми. А все ж таки, вже на
ступного ранку у Лювені появилося спеціяльне видання студентсько

го часопису

11

1

11

LErgot

("Острога"), в якому були фото, як монахиня-на

стоятелька цілує перстень на руці "короля", як дівчата із захопленням
горнуться до "короля", та багато інших. Закінчилося все це тим, що
справжній король помилував бешкетників і їх звільнили з тюрми.

•

Політика (Олекса Біланюк)

Подібно, як це було всюди в українському еміГраційному житті та
в студентському середовищі у Німеччині, -так і у Лювені конкурували
зі собою дві політичні групи: мельникіБці і бандерівці. Між старшими
студентами були члени проводів на Бельгію обох середовищ. Біль
шість часу вони дружньо жили у гуртожитку і молодшим студентам

важко було зрозуміти їхню взаємну товариськість поряд із міжпартій
ною ворожнечею їхніх підмадних в українських робітничих осередках
Бельгії. Лише перед виборами проводу НаСУС партійні колеrи холо
днішали одні до одних і починали серед молодших студентів-"паца

нів" свої передвиборчі кампанії, переконуючи їх за ким вони повинні
голосувати. Так було і навесні

1949

року. Однак, вибори делеrата на

з'їзд ЦеСУС закінчилися для партійних кандидатів зовсім неочікувана

-

обрали кандидата, виставленого молодшими студентами. Старші

студенти не знали, що "пацани" нишком організували "бунт", назвали
себе "третьою силою", з наміром виставити на виборах свого кандида
та. Від тоді вони носили на мазепинках золоте число

3.

Це змусило обидва політичні табори дійти до порозуміння, яке

призвело до вибору, спершу т. зв. "бандерівської" управи НаСУС в ака
демічному році

1949-50,

а потім "мельниківської" управи у році

1950-
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51. Однак, на наступних виборах управи НаСУС
1951-52 і 1952-53 кандидати "третьої сили" на чолі
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на адемі1ffіі роки

з Євгеном Федо

ренком перемогли і від тоді почалась ера "третьої сили". Щойно тоді,
старші С'І)'денти- політики набрали респекту до молоДІІІИХ і вже більше

не називали їх "пацанами". Із признанням і задоволенням варто зга
дати, що у Лювені після кожних виборів далі панувала дружня атмо

сфера між членами усіх "трьох сил".

•

Чесний бунт

У лютому 1949 року, за благословенням Владики Івана Бучка,
CoBAUSO

назначив, голляндського монаха маріста Альберта ван ден

Брандена директором Українського Студентського Дому і студент

ським капеляном. У короткому часі виявилося, що вибів не був вда
лий. Директор не мав задовільного душпастирського і адміністратив
ного досвіду, займався переважно науково-дослідною працею над
своєю докторською дисертацією в галузі старовинної середньо-схід

ньої мертвої мови і мусів вивчати з обмеженим успіхом український
обряд. Це не дозволяло йому зав'язати задовільного особистого кон
такту із студентами. Цим він викликав невдоволення серед більшости

студентів. Андрій Кішка, генеральний секретар

CoBAUSO

поділяв за

стереження С'І)'дентів. У той час, Андрій Кішка, попередній голова

УДК, був у конфлікті із новою управою УДК, яка, як і управа НаСУС,
складалася у більшості із членів ОУН- Бандери. Студенти знали про це
і несподіючись підтримки управи НаСУС, вирішили написати у спра

ві о. директора листа до
28-го липня

1950

CoBAUSO,

без відома НаСУС. Лист з датою

року за підписами 25-ти студентів доручено проф.

Лямбенові. Однак,

CoBAUSO відхилив прохання студентів про назна

чения більш відповідального директора.

Управа НаСУС і С'І)'денти, які підтримували управу дуже гостро за
реаГували на цю ініціятиву студентів, називаючи авторів листа стаме
никами Андрія Кішки і бунтівниками проти Владики Івана Бучка,

CoBAUSO і

НаСУС. Однак вони не були спроможні оспорити вірнос

ти закидів у сторону о. директора. На скликаних управою надзвичай
них загальних зборах повторювалися звинувачення супроти 25-ох сту
дентів, не квестіонуючи правильности висломених у листі застере-
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жень супроти о. директора. Врешrі-решт, резолюція т. зв. "цензури" су

проти 25-ти студенrів "провалилася" під час голосування.
Пізно

CoBAUSO

1952

року нова управа НаСУС звернулася листом до

із проханням довірити студентському комітетові закупи

харчів. Позитивне рішення

CoBAUSO

в цій справі призвело до резиr

нації директора Українського Студентського Дому, о. Альберта ван ден

Бранде на.

•

Комплімент

ЛкУ видавав періодичну газету LU.C. У січні 1950 року, у надзви
1

чайному числі з нагоди 55-ліття газети, на двох великих сторінках

поміщено статтю Guy

Delfosse - Le probleme des etudiants emigre n est pas
seulement un probleme philantropique. Стаття базувалася на інтерв'ю
1

автора із представниками східньо-европейських студентських органі

зацій. Він відвідав Український Студентський Дім і мав розмови з Іго
рем Сухонерським та Андрієм Кішкою. Ось частина його репортажу:

Les Ukrainiens ont, eux aussi, une association tres ancienne dont
les membres arborent frierement une casquette d1 etudiant qui П 0
rien а envier а notre calotte ... Nulle part, comme chez les
Ukrainiens, je n ai trouve une telle lucidite, une tell concience de
leur responsabilites, un tell esprit de discipline et de travail, une tell
confience dans l'aveniret une aussi farouche resolution de pr&
parer, par leurs etudes, un sort meilleur а leur pays opprime. І
1

1

РОКИ

1954-59

Любомир Бачинський

•

Вступ

Український студентський осередок у Лювені і Національний Со
юз Українських Студенrів у Бельгії (НаСУС) були тісно пов'язані з гур

тожитком при

9 rue des Brasseurs. У половині 50-их років директором
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гуртожитку був о. Данила Дзвоник. У JУРТОжитку проживало тоді

25 студентів.

Крім цього

3-5 студентки
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20-

проживали приватно, але хар

чувалися у JУРТОжитку. Директор гуртожитку о. Дзвоник відповідав за
моральне і реліrійне жипя студентів перед владикою Іваном Бучком у
Римі, а за господарські та академічні справи, перед комітетом

CoBAUU.

Протоколи засідань управ НаСУС із років

1953-57

збере

глися, як також збереглося число Інформаційного Листка НаСУС за
квітень

1957

р. Залучена хроніка діяльности НаСУС ілюструє його

многогранну діяльність у тому періоді. Список членівуправ НаСУС за
цей період поміщений у підрозділі НаСУС.
У половині

50- их років склад української студентської спільноти у
Tyr були дві катеrорії студентів. Перша кате

Лювені почав мінятися.
rорія

- це були українські студенти,

що приїхали на студії до Лювену з

таборів біженців у Німеччині, або колишні дивізійники з Англії. Це
були випускники українських гімназій (у тому й українських середніх

шкіл Галичини, Закарпапя, Буковини і Радянської України), як також
таборових гімназій. Друга катеrорія

-

це були колишні випускники

чужих гімназій. Після короткого побуту у Лювені деяких студентів

колишніх дивізійників з Англії і після від'їзду останніх випускників
"великої хвилі", студентському осередкові загрожувала натуральна
смерть. У цій ситуації велику ініціятиву проявив тодішній голова
НаСУС Євген Гановський, який, при піддержці управи зумів переко

нати Владику Бучка і

CoBAUU

провести посилену акцію в Европі і у

Північній Америці, щоб притягнути до ЛКУ нових українських сту

дентів, випускників чужинецьких гімназій. Так наприклад,
у Лювені студіювало

23

1955-56 рр.

українські студенти. Крім 11-ох старших сту

дентів, які належали до першої катеrорії, було
горії. Між цими останніми,

наді,

12 студентів другої кате
5 здобули середню освіту в Бельгії, 3 у Ка

2 у Франщї і по одному у Панамі і США. Таким чином,

світогляд

молодшої генерації був відмінний від старшої. Молодші студенти,

спеціяльно ті, що закінчили середню освіту в Бельгії та у Франції, дуже
добре володіли французькою мовою. Це дуже облегшувало їхні студії.

Натомість їхнє знання української мови і культури, української історії,
літератури, географії тощо,

- було значно слабше. Tyr треба зазначити,

що в тому часі, українські студенти навчалися майже виключно на

франкомовному відділі ЛКУ Але, наприкінці 50-их і на початку 60-их
років деякі українські студенти, випускники флямандських гімназій у
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Бельrіі, навчалися вже у флямандському відділі.
Старші студенти добре володіли українською мовою, мали добру
загальну українську освіту, орієнтувалися в українських громадських і
політичних справах і часто брали активну участь в українських орга

нізаціях. Молодша генерація була слабше ознайомлена з українською
політикою і часто не брала активної участи в українському громад

ському і політичному житті. Натомість, вони були більш зацікавлені в
українському фолкльорі, піснях, танцях тощо.

У згаданому періоді, більшість української студіюючої молоді виби

рала практичні предмети. Наприклад, у

1955-56 рр. вибір був такий: 6
- медицина, 5 - хемія, З - інженерія, 1 - фармація і 1 - лісництво. У га
лузі клясичних студій, студіювало 7 студентів: З- політичні науки, 2економія, 2 - мови.

•

Культурно-освітня діяльність

У половині 1950-их років, коли частина української студентської
громади складалася із старших студентів, НаСУС часто влаштовував
академії і доповіді з наmди свят

22-m січня,

Крут, Базару тощо. Інші

студенти, що були заанrажовані у громадських організаціях, часто ви
їзджали з доповідями у різні місця поселень українських робітників у

Бельrіі. Ця ситуація значно змінилася наприкінці 50-их років, коли
старша генерація відійшла після закінчення своїх студій, а молодші
студенти не були достатньо підготовані, щоб продовжувати ці традиції.
Інший аспект культурно-освітньоm життя лювенської громади
були курси українознавства. Вліті

1955

-

р. з ініціятиви ЦеСУС і при

співпраці із НаСУС організували Високошкільні Літні Курси Україно
знавства (ВЛКУ) у Лювені. Ці курси відбулися у приміщенні лювен

ськоm студентськоm rуртожитку при
халося

9, rue des Brasseurs. На ці курси з'ї
із західньої Европи приблизно 40 студентів і 5 викладачів. Лек

ції про українську літературу читав проф. Микола Глобенко, про со
ціолоrію

- проф. Олександер Кульчицький, про економічний стан у ра

дянській Україні- проф. Євген Гловінський, про політичну ситуацію
в ЗО-их роках у радянській Україні- редактор Іван Майстренко та інші.
У курсах брали участь тільки деякі українські студенти з Лювену, бо ін
ші перебували тоді на вакаціях або підготовлялися до друmї сесії іспитів.
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Свою освіту з українознавства лювенські студенти продовжували в
Українському Вільному Університеті у Мюнхені. Проф. Юрій Бойко
приїзджав до лювенського гуртожитку, щоб заавансовані молоді лю
вещі могли скласти іспити з української історії і літератури, а менш
заавансовані

- складали іспити з української мови.

Крім суго академічних викладів і лекцій з українознавства, україн
ські лювенці постійно мали доступ до української преси. Часто газети
і періодичні видання приходили до гуртожитку безплатно і студенти

могли користуватися цими виданнями. Однак, більшість молодших
студентів на

9, рю де

Брасер мало користувалися українською пресою

через брак знання української мови і через навантаження своїми
студіями.

У травні

1956 р.

з ініціятиви НаСУС і при допомозі й участі о. Да

нила Дзвоника, директора гуртожитку, українські студенти відбули
поїздку до Ротердаму, щоб скласти вінки на могилі полк. Євгена Ко
новальця і відправити там молебень. У поїздці автобусом взяли участь
майже всі студенти.

У травні

1958 р., у 20-ті роковини смерти полковника Євгена Коно

вальця, відбулося величаве траурне відзначення з масовою участю
українців із країн Західної Европи, Канади і США. У святковому по
ході по центральній вулиці Ротердаму на цвинтар взяли також участь
українські студенти з Лювену.

•

Зовнішні зв'язки

Українські студенти зав'язували контакти зі своїми товаришами і
професорами своєю присутністю на різних факультетах і відділах Л КУ.

Часто приходилося пояснювати товаришам різниці між українцями і
росіянами та положення України у Сов'єтському Союзі. Ця просвітян
ська робота велася природно, без спеціяльної підготовки і часто чу
жинці ставилися до української справи з вирозумінням і симпатією.
Крім того, представники НаСУС старалися зав'язати дружні і ділові
відносини із централями флямандських, франкомовних і rермано
мовних студентів. Час від часу наші студенти запрошували представ
ників цих організацій на гутірки до українського гуртожитку. Постій

ною перешкодою у проведенні ширших зв'язків з іншими студентами
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був брак фондів. На засіданнях управ НаСУС часто дискугували акцію
збірки фондів серед американських і канадських випускників ЛКУ.

Найбільш успішною працею були концерти у рамках

11

Cercle

lnternational des Etudiants Etrangers або флямандської СІудентської цен
11

тралі, на які запрошували наших танцюристів і часом український СІу
дентський хор. Довголітнім провідником ансамблю українських
народніх танців був Василь Хміляк. У танцювальній групі брали тоді
участь студентки Анна Білоус, Лариса Качмар, Оля Лощенко, Оля

Кравців, українки неСІудентки Мальвіна Чайка та Оля Бутенко, як та
кож не українки. Студенти, учасники танцювальної групи були: Віта
лій Візір, Олесь Кугняк, Іван Мигул, Зенон Микитенко, Демян Федо

рика, Василь Хміляк та інші. Танцювальна група виступала на СІу
дентських імпрезах у Лювені і часом її запрошували СІудентські ста
ниці інших міст Бельгії. У танцювальній групі брали участь переважно

молодші СІуденти, яким українські танці і фолкльор дуже подобався.
Ці виступи перед чужинецькою публикою були дуже успішні і часто
привертали увагу бельrійських СІудентів до українського народного
мистецтва.

Українські СІуденти часто брали участь у доповідях і JYripкax, які

відбувалися в Circle lnternational des Etudiants Etrangers • Час до часу
11

11

українцям вдавалося влаштувати доповідь на тему совєтської експан
сії у світі. Це стало зокрема актуальним після того, як Бельгія дала не

залежність своїй колишній колонії, Конrо. Доповідь про політику
Москви в Африці і про поширення комуністичної ідеології виголосив
французькою мовою "лювенець" д-р Р. Якемчук. У дискусії взяв тоді
участь гість із Конrа, "лювенець" Анатоль Романюк.
Варто ще додати, що серед членів академічних властей велику під
тримку отримували українські студенти від о. Ван Кауелярта, бель
гійського монаха, який займався білоруськими СІудентами. Він часто
приймав українців і ставився до них дуже позитивно, як і до білорусь
ких СІудентів.

•

Соціяльне житrя

Тому, що кількість українських СІудентів у гуртожитку була при
близно

25, то деякі СІуденти мусіли жити по двох або трьох в одній кім-
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наті. Це сприяло створенню близьких дружніх зв'язків, які часто зали
шалися на довrі літа. Щоденне життя розпочиналося сніданком. Різні
С'І)'денти розпочинали курси у різні години, тому сніданку студенти не
споживали разом. Натомість обіди і вечері всі студенти і студентки їли

разом. Кожний і кожна мали призначене місце. Таким чином, ці
близькі стосунки посилювали тісну дружбу між деякими студентами і

С'І)'дентками. Наші студентки мали великий вибір, бо звичайно, про

порція дівчат супроти хлопців була

1 до З або 4.

Із цих пар, що запізна

лися під час студій у Лювені і одружилися, були лише Кіси (Теофіль
Кіс і Галина Лощенко) та Левицькі (Іван Левицький і Ірена Лощенко ).
Взаємовідносини між дирекцією і студентами були часом напру

жені. ОrецьДзвоник настоював на тому, щоб всі були у домі о

10:30 ве

чора. У цей час одинокі двері до будинку зачиняли. Це не подобалося
багатьом і деякі старші студенти про це відкрито висловлювалися.

Крім цього, о. Дюмон, що був посередником між дирекцією гурто

житку і Римом, радив часом голові НаСУС, як студенти повинні пово
дитися. У своїх спогадах Борис Ващук згадує, що

1955 р.

прийшло до

труднощів при обиранні управи НаСУС. Були рівні сили голосів, як

від "бандерівців", так і від "мельниківців". Після кількакратного голо
сування, кандидат "бандерівців", Борис Ващук, погодився стати за
ступником голови "мельниківця" Едварда Бродацького. Оrець Дюмон
виявляв зацікавлення цим протиставленням і тому делеrація НаСУС
відвідала у тій справі о. Дюмона.
Одним із найбільш приємних моментів студентського життя було
новорічне свято Маланки, коли о. директор погодився на тимчасове
припинення вжитку сальонів на каплицю. Тоді до Лювену прибували

не тільки колишні "лювенці" зі своїми родинами, але молодь з різних
міст Бельrії. Звичайно, забава тривала до пізної ночі і закінчувалася
українськими народніми танцями і співами.

•

Церковне житrя

Більшість студентів в українському гуртожитку була греко-като
лицького віровизнання, хоч значна частина була і православна. Всі
українські студенти отримували стипендії з фондів, які в більшості
приходили за посередництвом Владики Івана Бучка від Східньої Кон-
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феrацfі

-

Ватикану. Міжконфесійних суперечок, чи непорозумінь не

було, а яю.цо і були, то незначні. Греко-католицькі студенти служили

кожного дня під час тихої Служби Божої, а православні студенти ходи
ли в неділю на Службу Божу в гуртожитку, яку відпрамяв о. Дзвоник.
Раз у рік, перед Великоднем, приїзджав український православний
священик, щоб дати православним студентам, які цього бажали, наго
ду висловідатися і запричащатися.

Українські католицькі студенти належали також до студентського
товариства "Обнова", що існувало в різних країнах Західної Европи.
Часто, ті самі студенти, що займали відповідальні функції у НаСУС,

мали обов'язки і в "Обнові".
Час від часу український студентський гуртожиток відвідували ка

толицькі церковні ієрархи. Так наприклад, кардинал Тіссеран, голова
Східньої Koнrperaцfi, відвідав українську студентську rромаду у Лю

вені

1956 р.

Із привітальним словом французькою мовою виступив то

дішній голова НаСУС Едвард Бродацький.

У гуртожитку часто гостили оо. Григорій Фуканчук, Іван Кіт та ін
ші. Отець Іван Тилявський із чину Селезіян, що жив короткий час у
Лювені, відвідував українських студентів майже кожного тижня. Він
мав дуже добре відношення до студентів і часто обороняв тих, кого
осуджувала дирекція.

•

Спорт

Найбільш популярним видом спорту в гуртожитку був пінr-понr.
Хоч не було організованих змагань, але студенти різного віку дуже

часто займалися цією грою. Багато часу студенти в будинку присвячу
вали грі у шахи. Відбиванка була також улюбленою rрою деяких сту
дентів. Крім цього, час до часу, при заохоті Дмитра-Дика Косика і Во

лодимира Гевка, двох студентів з Канади, молодші студенти ходили до
університетського стадіону, щоб там впрамяти канадський фуrбол.
Вдалося навіть раз грати проти семінаристів з американської колеrії.
Але в загальному, організованих спортоних змагань з іншими дружи
нами не було.

Деякі студенти були більш схильні поодиноко впрамяти різні види
спорту. Так наприклад, Зенко Микитенко займався гімнастикою, а
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Дик Косик був членом бельrійської аматорської дружини гокею на
льоду в Антверпені. 1

КРИЗА
Зенон Татарський

•

Атмосфера у домі

Академічний рік 1956-57 позначився поrіршенням відносин між
директором Українського Сrудентського Дому і деякими сrудентами.
Владику Івана Бучка інформували про "кризу" й обставини, які вида

вались йому неспівмірними із основними заложеннями, на підставі
яких заіснував сrудентський осередок. Як і інші власті, які мали від
ношення до умовин надавання стипендій українським сrудентам,
Владика займав становище, що стипендії повинні призначувати сrу
дентам, які керуються християнськими засадами, які пильно приюш
даються до С1)'дій, шанують настоятелів іповинуються діючим пра
вильникам.

•

Канонічне доходження

Владика Іван Бучко зарядив канонічне доходження причин кризи
і передав цю справу "надзвичайній комісії у справі українського гурто
житку у Лювені". 1-го і 2-го серпня

1957 р.

комісія відбула свої наради,

у присутності Владики, в Українському Сrудентськіму Домі у Лювені.

Рішення комісії, у формі Комунікаrу із 6-го серпня

1957 р.,

мюнхенський "Християнський Голос" у числі із 25-го серпня
точці ч.

8

помістив

1957 р.

У

Комунікаrу повідомляється, що комісія рішила відмовити

стипендії, без права апеляції, деяким етилендистам з уваги на їхню
"непоправну поведінку, або неуспіхи у сrудіях".
Комунікат повідомляв також про встановлення нового Правиль
ника Українського Сrудентського Дому у Лювені, який затвердив
Владика Іван Бучко

10- го серпня 1957 року. У першій частині правиль-
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ника, у загальних заложеннях, сказано, що Український Студент
ський Дім у Лювені є під опікою Української Католицької Церкви і що
він є християнським гуртожитком, де можуrь співжити українські
студенти обох християнських віровизнань: католики і православні.

•

Видалення студентів

У половині вересня 1957 р. п'ять студентів одержали листи від
апостольською візитатора о. митр. Якова Перідона, в якому він пові
домив їх про відмову стипедії на академічний рік

1957-58,

включно із

вимоmю покинуrи Український Студентський Дім до першою дня

жовтня. Під час попереднього академічною року

1956-57 один

із сту

дентів одержував стипендію від бельrійської держави, інший студент

був етилендистом Академічною Комітету

- Comite Academique ЛКУ,

а

три інші студенти одержували стипендії із загальних фондів CoBAU U,
які приходили з Апостольської Столиці за посередництвом Владики
Івана Бучка.

•

Наслідки

Студентська громада важко сприйняла це рішення. Коли проф.
Лямбен, президент CoBAUU, і монс. Літт, віцеректор ЛКУ (рівночасно

mлова Comite Academique) довідалися про видалення цих студентів,
вони були заскочені таким рішенням і дали до пізнання видаленим

студентам, що розглянуть цю справу. Не відомо які заходи вони поро
били перед властями, однак деякі висновки можна зробити на підставі

записів у книзі скарбника CoBAU U. Книга подає, що в академічному
році

1957-58, по стороні приходів були три позиції: надвишка у сумі
95,445 Б.ФР., від панни Кравціо 3,784 Б.ФР. і 250,000 Б.ФР. від Владики
Бучка. У книзі скарбник о. Едвард Бодуен не виказав жодних приходів

від бельrійської держави, або від Comite Academique. По стороні розхо
дів, за жовтень

1957 р.

і знову у квітні

1958 р.

є подані суми виплачені

видаленим студентам, які проживали на "приватках". Остаточна плат
ність, записана у книзі здатою

24-m квітня 1958 року, є на руки новоm

директора гуртожитку, о. Ван де Вала.

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59

•

Що сталося з

Долю
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CoBAUU і студентським домом

CoBAU U не

вдалося точно устійнити. Із недавньої телефо

нної розмови з тодішнім членом дирекції

CoBAUU, д-ром

Володими

ром Поповичем, я довідався, що, коли відбувалися у цьому періоді за

сідання дирекції, й ою, - мешканця віддаленою Генту, про це не пові
домляли. Є два найбільш можливі сценарії останніх двох академічних

років періоду

1958-60 рр.:

фоІЩИ від Владики Івана Бучка переходили

номінальне через "залишки"

CoBAUU

до директора Ван де Вала, або

прямо до директора гуртожитку. Цей другий сценарій міг буrи ниелі

дом неюдування Владики рішенням

CoBAUU продовжувати допомоІ)'
Comite

видаленим студентам. Без фондів від бельrійської держави,

Academique та від Апостольської Столиці, практично вже не було при
чин для існування CoBAU U, хіба щоб адмініструвати залишки фондів
і продовжувати свою функцію орендаря Українською Студентською

Дому.

1960 року Українська Католицька Церква стала mсподарем сво
го власного дому при 15 Галфмартстрат і там приміщено Український
Студентський Гуртожиток Апостольської Візитатури.
Колишній Український Студентський Дім при

9 рю де

Брасер і три

сусідні будинки кілька років пізніше зруйнували і у сімдесятих роках там
здвигнули величаву будівлю, у якій міститься понад сорок помешкань. 1

ФІНАНСИ

1945-59

Борис Ващук, Зенон Татарський

•

ПерІІІИй академічний рік

Коли вліті і восени 1945 року почали прибувати до Лювену молоді
українці, які бажали продовжувати чи починати студії у ЛКУ, колишні
українські студенти-випускники ЛКУ- о. д-р Максим Германюк, Ан
дрій Кішка і Микола Демчук прийшли їм з допомогою. Допомога була
у формі виєднаних у ЛКУ дарових вписів і можливостей скромною
прожитку.

Перші фонди роздобуrі інж. Андрієм Кішкою від о. Роберта Жур-

ІЗО

•

дена-

ЛЮВЕН: 1930-1985

15,000 Б.ФР.

і від Oeuvre d'Orient-

40,000

Б.ФР., дозволили тим

часово машгувати

26

моговий Комітет

УДК (заснований у Лювені вищезгаданими людь

-

студентів на студії. Згодом УкраїнсьЮІй Допо

ми) одержав від Українського Центрального Допомогового Бюро у

Лондоні грошеву допомоrу і призначив

360,000

Б.ФР. на допомоrу

українським студентам Л КУ.
Це дозволило більшості студентів мешкати і майже всім харчува

тися у домі колишнього випускника ЛКУ дентиста д-ра Олександра
Дехника, який одержував за це узгоджену з УДК оплату. Крім того,
кожний студент одержував надрібні видаТЮІ

200 Б.ФР. місячно. Андрій

Кішка, як референт студентів УДК, призначував цю допомогу. На
жаль, вищезгадані фонди вичерпались наприкінці академічного року.

• Схіцня Конrреrація

Хоч CoBAUSO почав діяти офіційно щойно у листопаді 1946 року,
з ініціятиви Андрія КішЮІ і при підтримці його приятелів, як також

спонсорів та патронів формуючогось

CoBAUSO,-

проводилась акція

забезпечення тяглости присутності українських студентів у JiKY.
Безумовно, що Східня Конrреrація була тоді основним і найбільшим
надійним джерелом фондів.

Тому наприкінці липня

1946

р. Андрій Кішка прибув до Риму, де

відвідав Владику Івана Бучка. Згодом,
нала Тіссерана

-

5 серІПІЯ,

на авдієнції у карди

секретаря Східньої Конrреrації, він представив свій

обширний меморандум про пmребу стипендій для українських сту

дентів. Як ви слід цього, на авдієнції

нив Андрія Кішку, таЮІМИ словами:

11 серпня, Папа Пій ХІІ- ий запев
"... Я знаю сумну долю українсько

го народу. .. Я запізнався з Вашим проєктом. Саме, Східня КонГреГація
цим займається ... Ми робимо все, що можемо для українського наро-

ду та його молоді ... "

•

У своєму домі

На підставі запевнення Східньою Конrреrацією постійної допо
моги Андрій Кішка позичив особисто

80,000

Б.ФР., щоб

CoBAUSO

міг
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у жовтні 1946рокувзятиу 10-річнуоренду(80,000 Б.ФР. ріщ-ю) будинок
при вулиці де Брассер ч.

9 - колишню клініку і резиденцію визначного

лікаря. Дальших

Б.ФР. на віднову будинку позичнла Апостоль

25,000

ська Нунцітура у Брюсселі. Святкове відкрипя будинку, як україн
ського Студентського Дому; відбулося 2-го лютого

1947 року.

За малими вийнятками, українські студенти ЛКУ жили у Студент
ському Домі. Вийнятками були

ri

нечисленні студенти, які з різних

причин (родинні, вимоги більшої концентрації над студіями, студент

ки і т. п.) жили окремо ут. зв. "приватках" і одержували відповідні суб
сидії. Тому; що дім міг примістити лише приблизно

ках

1947-50 решта

40 студентів, у ро

студентів мешкала також у винайнятих кімнатах у

будинках недалеко Студентського Дому. Рівно ж було декілька студен

тів, які жили і студіювали в інших містах Бельrії, однак фінансово були
пов'язані зі студентським осередком у Лювені.

•

Джерела фондів

Найбільша сума фондів приходила від Східньої Конrреrації з Ва
тикану. Ці стипендії були в формі круглої суми, приблизно

Б.ФР. річно "на фінанеовання 20-ти стипендій по

500,000

25,000 Б.ФР." Спочат

ку ці стипендії пересилали прямо від Східньої Конrреrації до скарб ни

ка CoBAUSO; згодом вони приходили за посередництвом Владики
Івана Бучка.
Іншими джерелами фондів була Міжмародня Організація для

Вrікачів (IRO) (приблизно

(1956

рік

160,000 Б.ФР.).

200,000

Б.ФР.) і навіть бельгійська держава

Ці фонди були призначені на стипендії окре

мим студентам вищих років студій. Впродовж короткого часу, в пізних

1940-их роках, IRO теж допомагало фінансово студентам при закупі

книжок

(54,000

Б.ФР.), а через Secours lnternational de Caritas Catolica,

IRO закупило для студентів одяг і взуття на суму 36,000 Б.ФР.
Були ще й інші джерела приходів для студентського осередку у Лю

вені, як наприклад, фонди з американських джерел: National Catholic

Welfer Conference, Student Relief Campaign (1,000,000 Б.ФР.), Oeuvre
d'Orient (350,000 Б.ФР.), зворот частини стипендій батьками студентів,
суми подаровані різними духовними і світськими особами і колишні

ми студентами, тощо. Почавши від

1951

р. приходили також місячні
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дотації у сумі

2,500 Б.ФР. на студента останніх років від Comite Acade-

mique,ЛKY.
Проте, багато із цих пожертв були короткотривалими і одноразо
вими та скоро вичерпувалися, так, що нераз відчувався брак фондів і

навіть треба було позичати з ітпих джерел, особливо тоді, коли голов
ні фонди з Ватикану надходили із запізненням. Дані, які збереглися з

того часу вказують на те, що

rроші в

CoBAUSO

багато разів мусіло позичати

Oeuvre d'Orient, а часом навіть в апостольській

нунціятурі.

•Документи

Збереглися книги протоколів CoBAUSO/CoBAUU від дня його за
снування до засідання

17 липня 1957 року. У цій книзі окремо запрото
колован от. зв. Assemblees Generales, під час яких приймали річні фі
нансові звіти і ухвалювали річні бюджети. Також збереглась касова

книга, у якій є перший запис з датою жовтень
квітня

1958 року.

1946 р.,

а останній із

Всі ці записи, крім академічного року

1957-58

23

(були

внесені отцем Бодуеном), були зареєстровані о. Дом П'єром Дюмо

ном, довголітнім скарбником

CoBAUSO/CoBAUU.

Ці документи, зра

зок яких поміщено наприкllщі цього розділу, є головною базою пода
них 1Yf фінансових інформацій.

За календарні роки

1947-57,

бюджет

CoBAUSO/CoBAUU

і дійсні

фінансові операцll у Б.ФР. були наступні:
РІК

ПРИХОДИ

РОЗХОДИ

НАДВИШКА КілЬКіСТЬ СТУДЕНТів••

874,420.

59,046.

23-55.

1,272,216.

314,477.

55-62.

1,074,601.

987,803.

86,797.

62-50.

910,325.

856,692.

53,633.

50-47.

1951

814,567.

784,711.

29,856.

47-42.

1952

879,904.

877,723.

2,180.

42-33.

1953

802,096.

786,080.

16,015.

33-36.

1954

763,944.

703,474.

60,469.

36-26.

1955

769,267.

669,452.

99,814.

26-23.

1956/57

1,\61,851.

1,066,39.

95,455.

23-24.

1957/58

349,539.

205,938.

143,60. 23

1947

933,466.

1948

1,586,693.•

1949
1950

*Сума приходів включає

$10,000 (437,000

(академічний рік)

Б.ФР.), які інж. А. Кішкавиєднав від
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NCWC & Student Relief Campaign під час своєї поїздки до США. Ця сума дозво
лила оминути дефіцити у майбутніх роках.
**Числа подають кількість студентів у двох академічних роках того самого ка
лендарного року.

Фінансове зістамення за

1949

рік дає нам належну ілюстрацію, у

більш детальній формі, джерел приходів і різних видатків українського

студентського осередку в Лювені (у Б.ФР.):
Б.ФР.

ПРИХОДИ

Східня Конrреrація

-

Владика Іван Бучко

NCWC & Student Relief Campaign
IRO
Oeuvre d'Orient
Через пані Ван Нотен
Різне: Звороти від студентів
Надвишка з
Приходи

-

1948

року

Разом

550,000.
57,055.
83,050.
33,330.
20,000.
16,690.
314,476.

+1,074,601.
Б.ФР.

РОЗХОДИ

Звичайні розходи
Харчування

Кишенькові гроші

415,037.
27,270.
88,684.
34,817.
23,594.
15,200.
130,108.
88,100.
72,801.

Разом

895,612.

Платні

Огрівання/світло/вода
Меблі і устаткування для розваги

Секретаріят/дирекція/П.Т.Т.
Зовнішні стипендисти
Мінервал/вписиjвидатки на студії
Оренда дому і прибудівель

Надзвичайні розходи
Надзвичайні роботи

Різне

15,000.
7,099.
35,446.
23,960.
10,686.

Разом

92,191.

Рекляма
Поточні видатки
Перенесення до

Всі Розходи Разом
Надdишка

I.R.O.

987,803.
86,797.
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Comite

d•дchat ..

Надвишка дійсних приходів над розходами переносилась з року в
рік і ставала частиною приходів у наступному році. Як виказує подана
таблиця дійсних

фінансових

операцій

за

роки

річні

1947-57,

надвишки в деяких роках були доволі високі, головно завдяки дотацій

від

NCWC у сумі 437 ,ООО Б.ФР. Однак, вони почали зменшуватися по
1950 року і 1952 року обнизились майже до зера.

чавши від

У С'І)'дентському домі обнизилася якість харчів і вони стали одно
манітними. Це викликало невдоволення між студентами і вони при
писували це закупам харчів у племінниці о. директора ван ден Бранде

на, якій о. директор хотів тим способом допомогги.
У цей час Комітет вже був свідомий про грядучість фінансової кри
зи і коли, прикінці

CoBAUU,

1952

року, НаСУС звернувся у тій справі до

Комітет пішов студентам на руку, під умовою, що студенти

візьмуть на себе відповідальність за закупи харчів.

Внаслідок цього рішення, студенти створили

11

1

Comite d Achot

11

(Ко

мітет Закупів), який спочатку складався із З-ох студентів, а саме: Зено

на Леrедзи, Олега Весоловського і Федора Ткаченка. Комітет Закупів
справлявся зі своїх обов'язків дуже добре: він робив закупи у різних
крамницях по кункуренційних цінах і в короткому часі досягнув зао
щаджень, які допомогли фінансово українському студентському осе
редкові, у часі, коли приходи були чимраз менші.
Комітет Закупів продовжував діяти також після назначения дирек

тором о. Данила Дзвоника восени 1953 року. Федір Ткаченко згадує,
що коли він представляв звіт Комітету Закупів отцеві Дюмонові, отець
Дюмон висловився похвально про працю Комітету Закупів і повідо
мив, що осягнені заощадження впродовж одного року дозволять при
значити дві додаткові стипнедії.

•

Нові директори дому

На прохання студентів, Владика Іван Бучко призначив директо
ром студентського дому у Лювені українського греко-католицького
священика, о. Данила Дзвоника. Треба признати, що за час урядуван
ня о. Данила Дзвоника,

1953-57 роки,

фінансове становище студент-
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ського осередку в Лювені значно покращало і річна надвишка прихо
дів над розходами дохоДЮІа до ста тисяч белЬІійських франків. Це до
зволило його голляндському насl)'ІІНИКові, о. Адольфові Ван де Вало
ві, розпочати господарення із солідною фінансовою базою. У касовій

книзі за березень

1958 року (виплата 70,000 Б.ФР.)

перший раз записа

но прізвище цього нового директора Студентського Дому. Із господа

рення о. Адольфа не залишилося жодних документів, як і не зберегло

ся з того періоду фінансових звітів

•

CoBAUU.

Студентській вклад у господарку

Одержувані фонди, хоч відносно скромні, були вистарчальні зав
дяки прямій участі студентів в адмініструванні домом. Українські

студенти виконували по черзі багато робіт, як наприклад, помагали в

кухні (навіть "ліпили" вареники на українські свята), мили посуду і
подавали їжу до столів. Вони мили і чистили кімнати, коридори, са
льони та інші частини студентського дому, а взимку ставали дуже
рано, щоб розтопити піч центрального огрівання, яку в той час огрі
вали вугіллям.
Всі ці послуги спричинялись до того, що студентський осередок у
Лювені господарив доволі економно і робив у ті часи значні зао ща

дження. Спільний спосіб життя і гуртові заощадження рівно ж допо
магали продовжувати студії тим студентам, які з різних причин не зда

вали іспитів і через це втрачали стипендії. Саме тоді, студентський
осередок у Лювені ставав їм у пригоді, бо дозволяв тим студентам далі
жити у студентському домі.

ЗадЛЯ заощаджень, студентський будинок і кухню закривали на ли
пень й серпень і кожний студент мусів дбати про себе, щоб цей важ
кий період пережити. Для бельгійських та інших західньо-европей

ських, американських, а навіть африканських і азійських студентів,
які у той час студіювали у Лювені це був відповідний час, щоб повер
нутись до родини і відпочати. Однак для українських студентів це було
багато складніше. Більшість із них не мали родин і не було куди їхати.

Вони знаходили собі працю на фармах чи в індустрії.
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Монастирі і ЛКУ

Тyr треба теж зазначити, що для тих студенrів, які мусіли повто
рювати іспити після вакацій (лювенський університет дозволяв здава
ти іспити перед і після вакацій), велику допомогу давали бельгійські
монастирі, які приймали українських студенrів на час вакацій, давали

їм харчі та приміщення і тим самим створювали сприятливі умови для
студій.

Говорячи про фінансування студій українських студенrів у Лювен
ському універсиrеті, варто підкреслити, що сам університет багато

спричинився до пом'ЯЮІІення економічного стану, бо крім оплат за ла
бораторії і деяких іспиrів, головні річні оплати університетських студій
були у формі довготермінових позик, на малі відсотки. Ті позики, у
великій мірі, допомогли багатьом НаІШІМ студентам студіювати у ЛКУ.

•

Умовнии прожитку

Якщо взяти на увагу тодішнє післявоєнне положення, - умавини
життя українських студенrів були доволі сприятливими. Харчі були
задовільні, а приміщення, хоч інколи "тісні" і спартанські, були "нор
мальними" для студенrів, які в тому часі звикли до спільного життя, бо

багато із них приїхали до Лювену з таборів для втікачів, а дехто з табо
рів полонених, чи навіть з німецьких концентраційних таборів. Од
нак, умавини стали багато кращими, коли після

1955

року кількість

студенrів зменшилася і було їх менше як тридцять, а прибутки на
одного студента помітно збільшилися. Однак, треба зазначити, що
убоге приміщення по кількох студенrів у одній кімнаті не мало місця

у періодах

•

1930-44 і 1960-85.

Висновки

У минулому, про цей період існування Українського Студентсько
го Дому, пояRТІЯЛися в українській пресі і журналах статті, у яких при

писували його фінансування виключно Апостольській Столиці
дній Конrреrації

-

Схі

- Владиці Іванові Бучкові. Хоч це були найважливіші
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благодітелі, вважаємо за обов'язок згадати у числах фінансовий вклад
інших інституцій.
На підставі аналізи касової книги о. Дюмона за роки 4 7 до

57 ( 11 ро

ків) та інших джерел, було можливо злагодити зіставлення приходів у
заокруглеЮІХ числах, де також взято до уваги, що ЛКУ давав україн
ським студентам кредити на університетські оплати.
Б.ФР.

1.

Б.ФР.

%

6,000,000.

60.0

2,040,000.
1,000,000.
350,000.
200,000.
160,000.
250,000.

20.4
10.0
3.5
2.0
1.6
2.5

10,000,000.

100.0

Східня КонГреГація

-

Владика Іван Бучка

2.ЛКУ

Comme Academique
Студійні оплати

1,040,000.
1,000,000.

З.

NCWC
4. Oeuvre D'Orient
5.1RO
6. Бельгійська Держава
7. Інші

Треба відмітити, що за вийнятком

IRO і Бельгійської Держави, дже

релом всіх інших фондів була Католицька Церква, або католицькі

установи. ЛКУ і NCWC виявилися важливими меценатами україн
ських студентів, без допомоги яких українська присугнісь у Лювені

була б значно обмеженою. National Catholic Welfare Conference, так як
і

IRO

причинилися до можливості уrримати у Лювені у певний час

максимальну кількість студентів у перших повоєнних роках. Oeuvre

D' Orient

приходив із стратеrічною допомогою у критичні бюджетові

моменти. Однак, основою

років періоду

- фінансовим фундаментом
47-59 були фонди Східньої Конrреrації. 1

впродовж всіх
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МАЗЕПИНКА
ШАПКА УКРлІНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЛКУ І КОРПОРАЦІІ НаСУС

Бельrійські студенти ЛКУ - члени вальонської, флямандської, або
німецькомовної студентської корпорації, носили відмінні традиційні

корпораційні шапки. В академічному році

1932-33, понад 60 українських

студенrів ЛКУ помітно появилися на вулицях Лювену у синьо-чорних

шапках-мазепинках своєї корпорації НаСУС. Однак, у друrій половині
30-их років вже мала кількість українських студентів не помічалась.
Після Другої Світової Війни, в академічному році

1947-48, українські

студенти Великої Хвилі, своєю чисельною появою у таких же мазепин
ках, відновили цю лювенську традицію. Синьо-чорна мазепинка, із лед
ви помітною малиновою вилогою, впродовж багатьох років rідно репре

зентувала у Лювені чисельну присутність українських студенrів.

На цих двох профілях мазепинки слід звернути увагу на її вершок,
де вигаптовано, задЛЯ тяглости традиції, золоту лілею- емблему перед
воєнних українських студентів ЛКУ. На чорній обвідці лівого профілю
мазепинки видно три великі зірки, які означають третій і останній рік
студій (після двох років кандидатури). З ліва зірок є синьо-біла від
значка Л КУ. Оливна лямпада із шістьома малими зірками представляє
світло науки. Число "З" на беріжку вершка шапки означає "політичну"

приналежність власника мазепинки до "третьої сили". На обвідці пра

вого профілю мазепинки видніють ініціяли ЛКУзначка "компас і молот"

UCL

- емблема факультету інженерії.

і золота від

На цій чорній

обвідці студенти також причіпали відзначки відніданих міст, зустрічей,

конференцій, ітп. Чим більше було тих відзначок, тим більше пишав
ся своєю мазепинкою їі власник. Декілька бувалих студенrів, заповнив
ши обвідку, мусіли причіпати відзначки на периметрі вершку мазепинки. 1
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ
у БЕЛЬГІЇ - НаСУС 1945-59
Зенон Татарський

•Архіви

Як уже згадано, із діловодства НаСУС з років 1945-53 мало збере
глося. Опис діяльности НаСУС за цей період у підрозділах "Перші
Студенти" і "Велика Хвиля" був можливий тому, що ми мали інші
матеріяли. Проте збереглися протоколи сходин управ НаСУС за роки

1953-57 та

Інформаційний Листок за квітень

1957 року.

Між протоко

лами знайдено листу передачі обильного архіву новому писареві. Ось
що пропало:
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Управи НаСУС

На підставі різних джерел і повищих протоколів ми старалися від
творити склад управ НаСУС. Вони можуть буги неповні і не завжди

правильні. Не завжди ті, що "призналися" в участі в управах могли по
дати їх повний склад. Подаємо їх для поправок і доповнення.

ВідновлеІПІЯ НаСУС

- жовтень 1945 за почином

Миколи Демчука і

Андрія Кішки. Тимчасовий провід: Василь Наконечний,

r.,

Софійка

Колібаба, ее., Володимир Попович, ее., Федір Сметанко, ск., Марта
Горняткевич, Андрій Листок, Володимир Шикін.

Перші повоєнні Загальні Збори 20-го січня
ву: Василь Наконечний,

r., Андрій Листок, за.,

1946 року обрали упра
Софійка Колібаба, ее.,

Володимир Попович, сек., Федір Сметанка, ск., кк. Марта Горнятке
вич, Володимир Шикін.
Загальні Збори 9-го лютого

1947:

Ігор Шевченко,

r.,

Володимир

Попович, за., Таня Симиренко, ее., Федір Сметанко, ск.
Загальні Збори 21-го грудня 1947
47-48: Ігор Суховерський, r., Володимир Попович, за., Таня Симирен
ко, ее., Зенон Янковський, ск., Кирило Митрович, к-ос., Казимир
Кмиклюк, сп., Михайло Лоrуш, з-зв.

48-49:

Мирослав Мельник,

r.,

Зенон Янковський, за.

- r.

від

06.49,

Зенон Леrедза, ее.

49-50: Юрій Шухевич, r., Микола Koryr, за., Йосиф Лесів, ее., Олекса
Біланюк, з-зв., Григорій Ощипко.

50-51: Анатоль Романюк, r., Йосиф Лесів, ее., Роман Трач, Марійка
Столяр.

51-52: Евген Федоренко, r., ЗенонЛеrедза, за., Роман Біляк, Роман Трач.
52-53:

Евген Федоренко,

r.,

Зенон Леrедза, за.

- r.

від

04.53,

Евген

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59
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Гановський, ее., Остап Коцюба, ск., Борис Витязь, Любомир Таранько.

53-54:

Евген Гановський, г., Осип Змія, ее., Віталій Візір, ск., Федір

Ткаченко, Іван Левицький, Олег Весоловський, Вацек Садовінський
(Василь Дюг).

54-55:

Евген Гановський, г., Іван Левицький, ее., Борис Витязь, Віта

лій Візір, Володимир Зазуляк, Вацек Садовінський (Василь Дюг), Бо
рис Ващук, Ярослав Петрух.

55-56:

Едвард Бродацький, г., Ляриса Качмар, ее., Борис Ващук, Ми

рослав Белей, Іван Левицький, Осип Змія, Радко Кравців.

56-57:

Віталій Візір, г., Анна Білоус, ее., Любомир Бачинський, Осип

Змія, Дмитро Косик, Мирослав Белей, Василь Хміля:к, Борис Ващук,
Кузьма Дмитрик.

57-58: Любомир Бачинський, г., Ляриса Качмар, з.,

Олесь Кутняк, ее.,

Федір Червак, сп., Зенон Микитенко, зв., Радко Кравців, ф., Дмитро
Коваль, пр.

58-59:

Олесь Кутняк, г., Коваль Дмитро, за., Оля Лощенко, ее., Зенко

Микитенко, к-ос., Дамян Федорика, ск., Іван Мигул, пр.-сп. Кк.: Лю
бомир Бачинський, Теофіль Кіс.

59-60:

Іван Миrул, г., Дмитро Коваль, за., Володимир Закальницький,

ее., Дамян Федорика, к-ос., Іван Деревянка.

Збереглися знимки управ із років

1945-46 і 1958-59 та навіть
трація із Загальних Зборів НаСУС у листопаді 1948 року.

•

ілюс

Інформаційний Листок

Як документ, подаємо титулярну сторінку Інформаційного Лис
тка НаСУС за квітень

містили:

1957 і Хроніку Діяльности

НаСУС, яку там по
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Ч.

1

/З/

К:сі:<ен:ь

1957

Рік І /ІІІ/

Х Р О Н І К А

Академічний рік:

14.11.1954
23.11.

1.12.

3.12.

10.12.
11.12.

11.12.

Річні

1~4L55...:...

Загальні Збори НьСУС-у.

Наш rуртожиток nідnідав диригент ІJізантійсJ.кого хору з
Утрехту Др.М.Антонович.
Відбиванкоnа дружина НаС.УС-у, обороняючи кольери Люв~н
сьJ<оrо Уні!Іерситету, розіграла змаrання з црухииою Ліnь
с ьксrо Унівеуси·1·с·rу. Зun. гпння виrра.ла на1::а дружина з ви

слідом: 6:15, 15:4, 15:12.
Проф,О.Кульqиuький :виголосиu доІJоnі.дь
гія і nсихолегін еоnєтського терору".

на тему:

"Соціоло

Участь відлоручнRків !~СУС-у D імnрезі улаштованій Феде·
раці&ю RАлонсJ.ких Отудентів /Феде/.
Ксрі.оШ11< Fесорту 3овнішних Справ УНРади) п. інж.Д.Аидрі
Сllськи~ дuD дОІ1ОDідь .1"\ЛЯ студентів на тему: "ВнутрішнR
і зо<Інішня діяльнlс·гь УН?~ди". Після доnовіді відбулась
ж:nава диск:vсія.
Участь відпоручників НаСУС-у в сDяткуіlО.Нні юuілейної

річниці орrанізації німецьких с~удентів /Ельмаuі~ Люва
ніr.нзіс/.
В Стулентс~коuу Гуртожитку ві~буnась товариська зустріq
членів &~СУС-у з предстаr,никаии реrіональних і rоловної

Упра.Dи ~єдсрацj і .Всшьnнс ;-.ких Студентів /Фе де/. Е про гра1/:У зустрічі входzли: дOJlOD1.'J,1> у франт;у:зькі~ w~Di д-ра

18.12.
27.12.

2fl.12,

7.?.. -

11.2. 1(}55

Р . .F..ке~.:чука та товарисьна гут LІЖа tІереІІJlітана піснями і
укра~ись~ими дисками.
С:аят-І.'ІИІолаївський :Вечір ІЗ Українському ГуртожИТІ':У.
Доnовідь др. доц. Е. Пніва на тet.(J': "Ссціяльна струк·1•ур.з
СССР".
ДоnоRі.дь др.дсц.Е.Я:ніна: "Соціяльний устрій СССР".

Відбуnся ~. ЛюLІ(оНі
rанізу~али

на

"Тиждень Украі:нсь;о;их С'!'у.!ІіЙ"

Люпенс

Ho!tY'C

u!<Ut.l!y

.Уt:1.Dерси'1'еті:

УВУ

-

t

який

ор

М!Снхсн,

та Нг.СУС. Цей с-:удійни~ ТИЖ.ЦСН!J uyD nрИ;J'І<ІЧениИ
бельrі~ськоі ~ чужинецькоr публіки. Uспоnіді nиrслс

цпя

си;Іи

прсфес:::ри

Люзєиськогс

Унів.:

.Jlюnpiє,

П. ,цє Вішер,

а '!аІ\СЖ о.Р.І3а;; Ковеляр. УкраїНСЬКИLШ ДСІ"!DЕідu
Ч:3.ІАИ були: :-:рGф. Студи!:іськиУ. 1 nроф. ;пуль гин, проф.Хульчи
ц~кий, с.к~нrt.ЛFськоn~ч та др.Якемчук. Бельгійська raзe

rperyap,
·r·u

"Ля

Лlбр

БсJа.ж'сі<"

peбiry ц!!ог::;
wіщуnали про

14.5.

lод::н;,:ш«

тюв:нR. РlіJІІОж
статті.

щоденні

іщ:-і..

а:;ідомл~ння

6еnьгійські

з

ne-

часоnиси

по

ue

Еnаштоr;ано с::ілr:-не Сrшче;.;е Е Укрtїнськu~у С·l',У!іентськсму
домі для українських С'rупс=нтів і укр.грсwадянстu:). Jlj()вeн:\f
Наш Дім JЗідвідав студент українеuь-урсдженеuь Ypyt:aC:І.i'J і

я:<ий студіює ІЗ Уруr:~аю, ~.F.Ничка. _
_
Дn ;-,:з;І:огс гуртс1.штку завl'!'С..2 про9 ..-:.Рудншrькv.:и з

3

цієі

:шr~.n:и

~і.л:1улась

тоnзриська

зустріч

і

••
r,ано.ди.
з

r-утірка

ГОС'Г€1.1,

30- 31.5.

3

наш~му Домі відбуnаruь Осноиуючий 3'ізд УкрR~нськоrо

Християнсько ге

Руху,

D

як;)му

t~;,r;:rи

тз.ксж

учас-:-r..

члени
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25.6.1955
10.7.

19.7.

2 - 12.9.

.!!оnовідь др.доu.В.Яиі.ва на теw;у:

1.11.
2'1 .11.
~ІJ ,11,

15.12.

"Психологічна

іfітерnрета

ція ссuіяльних я~ищ в У~раУні і РосіУР
НадзDичайні 3arar~нi Збори І~СУС-у цnя

•ибору делеrаті~ на
ХІХ-ий Конrрес ЦЕСУС-у
Др.Р.Якемчук, обороняюч~ :.nою дисеvrаuію ма Лювенському
Ун.іпєрситеті, с.ц~.:ржав З'R::!.ння доктора :1олітичних і диnло
матичних наук, З цієї нuгоци L' г;ртожитку "Rіч6улось скро!ІІ
nрийняття

в

йоrо

честь.

Їх Ексuеленu:~.я Ар:хиєnисл.uІІ Киw І~:~сs.н J::іучко відвідаn Україн
ський Студ.Ос~редок. 1 цієї нагоди вла~товано сnільний
с6ід ~ участю ректора Лювенського Університету !х Ексце
Л€RЦі і' Єnископа Ван Ваєнберrа.
Ві.дбуш;сь D .Укра'інськоw,у Студентському Гуртожитку IV-i
1
ВЛКУ, ХІХ-ий Кuн (рес UECYC-,y, з їзди тояариств: "2арева ''
і ТУСМ ім. м.Міхновськсrс.

!~~~~ічний оік:

30.10 .19~5
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HuCYC-y.

не

30.7.

t

1955/5€.

RaCYC-y.

Річн1 Загальні Збори
Головою ~и6раяо Е.Ерода
цькоrо, секретарем - панну Л.Качмар.
Свпточtі3 ак:ідеuія в че~ть Листоnа~tов:>го .Зриnу.
Рі чющю Бизuру .і.!і.дс.:JНІ1'І(О.З<:ШО П!1Н.1.ХИ.'1:JЮ та рефератом.

Лювен.ськиz С'!'удіИний осередок Dідnіщш Кнрдіін.uл Ticcepa.rc~.
Товарись~а

зустріч

із

флямандськи~и студєитаии

в нашоку

rурто:z:итJ<У.

29.1.1956

Влаштоване Крутянську акадсwію.
лсдівку 5 честь Ге~оrв Крут.

10.3.

СnRТСЧНИМИ СХО!!ИНаІоtИ відзначене річницю смерти т.mеnченка.
СJЗяточнимк ехоцинами nідзначено ЗО-і рокоіЗИНИ трагічної
смерти Гал.Отамзна С. Петлюри.
J!J.:·DевсLІ<ИЙ rур'~'nжитrж uiJTRi'l.<~Лi'i голова ПЕСУС-у П. Доро:ж:ин
СJ..·і~и~ .і др.Б.Мё.ірІ(уr.:и. В 1'01.10.рИСf>1<1.:1 зу~трічі ШR.НСRЯі ГОСТі

25.5.

2?.5.

t"ІОінфuрt.Іуuали ЧЛt.:Н.і!J

2.7.

конгресу

UEC;}'C-y,

що

Rat:YC-y
має

щ;о

Перезелене

:1ЛilJJ

ві.~бутися

D

традиuійну

го

uвJіrіутІІЬОГО ХХ-аго
Мюн:хенl.

У зв'язку з но11інаuіє.ю Есеч.о.дІомона, цовголітньоrо сеl<рс
таря і скарбника Ко~ітету КОЕАВЮ, на ректора Греuько~ Се
~ошнарії :з Римі, в нашсr.tу rуртсжипtу Dі::~;булось nра:цамня о.
Дюuоn.а в приеутноrті членів ~оwітету ПаніD Професорів,
rtгеr:ст.'=іт;·нц~j.:Р.

у;ч'J:.~·н~ь~их орг~ні.~з.цій

в

Бельrії

і

членів

На.СУС-;,·.

6.12.1955

Вистуn танu~нальноі rрупи s "Серкль дез Етюдіянтс Етран
жерс".
Від3RЧF.НР~ сDята сn.Миколая D нашому rур~ожитку.

18.12.55
12.1.1956 Вистуn н:нюго х::ру й танцювальної групи і! "r'paнn Ротонд".
20-25.1.56 Huw хо-о СІІ1.t:д1J 1.! 6рюс.с€льських llf;Г.KRR.:X nідчас Бсгослухень
з нагuди "Т!~!СНЯ MOllИ'l'Oi! за Є,цніс1•ь Ц<=РІ<ОІJ".

2.4.56
t).3.56
2'1.10.5.;

Виступ хору і
На з&т:рса:сння

танцюnальнсї груnи з АнтDерnені.
флю.ю.нпських студентів, члени НаСУС-у uзшrи
участь 3 то!Іарис:ькій зустрічі, шо .аідбулась Е домів~:~;і флямандських с!удентів.
Члени Р.:аСУС-у дали ДОі1ОLІіді !3 терені у зn'язку з nротес'І'
"ою зкці~>к• П!_Н1'і'И nересліцування у:._.аінціп іІ CCCF.

Хроніка дає образ дуже активної діяльности управтого періоду і по
тверджує, що Український Студентський Дім у Лювені став культур
ним і освітним осередком, у якому відбувалися збори інших студент
ських і громадських організацій і куди прибували з доповідями ви

значні українські науковці, політики і громадські діячі. Треба також
зазначити, що подібну діяльність проявляли управи і члени НаСУС

впродовж інших років того періоду- "Свідки Війни".
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Протоколи

Подаємо, як документи, уривки з протоколів у первісному вигля
ді. Не сумніваємося, що з великим зацікаменням поглянуть на них, з
"віддалі" понад сорока років, у першу чергу писарі, як також тодішні
голови НаСУС та інші члени управ.
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Коли взяти до уваги, що писарі закінчували або навіть і починали
українську середню освіту поза Україною

-

тоді треба їм висловити

признання за вдале відтворення українською мовою перебігу сходин

управ Національного Союзу Українських Студентів у Бельгії. 1

"ОБНОВА" У ЛЮВЕНІ

1947-75

ТОВАРИСТВО УКРАІНСЬКИХ СfУДЕНТІВ КАТОЛИКІВ (ТУСК)
ЧЛЕН МІЖНАРОДНОГО ТОВАРИСТВА РАХ ROМANA

Ігор Гайда

• Вступ

Виховання і поглиблення християнського евідогляду українсько
го студента завжп.и були і будуть важливою метою "Обнови". У додатку,
знайомство із світовою і християнською проблематикою давали наго

ду кращого індивідуального росту українським студентам.

1946 року у Мюнхені відновилася діяльність ТУСК-"Обнова" і в ко
роткому часі це товариство встановило зв'язки з братніми організація-

С В ІД КИ В І Й Н И І 9 4 5 - 5 9 t
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ми Рах Romana у різних країнах Европи. Заснована після Першої Сві
тової Війни Рах Romana є міжнародною організацією католицьких сту

дентів та інтелектуалів, якої "Обнова" була спів-засновником. Після
Другої Світової Війни тільки державні товариства могли належати до

Рах Romana. Ця престижна організація католицьких провідників у
сферах науки, суспільноm і політичноm життя країн вільноm світу

стала знову доступною для українців завдяки ініціятиві і постійноm
зацікамення Україною йоm провідноm члена Едварда Кірхнера, аме

риканськоm дипломата і директора центру переселення біженців

IRO

у Мюнхені. І тому, Федерація "Обнова" в Екзилі могла знову діяти
проти акцій саботажу інтересів української спільноти і церкви.

1946

року українська делеrація з Бельrії, до складу якої входили о. д-р Мак

сим Германюк та інж. Андрій Кішка, брала участь у нарадах Рах Roma-

na у Саляманці, Еспанія, а у вересні тоm ж року ця делеrація брала
участь у 19-му Конrресі Рах Romana у Фрібурrу, Швайцарія.

•

Віднова ТУСК у Лювені

1947 року група активних членів Мюнхенською ТУСК - "Обно
ва", переїхавши до Лювену зразу приступила до заснування місцевоm
відділу. Головна мета товариства "Обнова"

- поглибити християнський

світогляд українськоm студента та ознайомити його із суспільно-хри
стиянською проблематикою нашої Церкви і Західної Европи. Студії у
Лювенському Католицькому Університеті були доброю нагодою по
знайомитися із бельгійськими товариствами, які мали подібні цілі і

переважно також належали до Рах Romana.
Першим mловою заснованоm гуртка "Обнова"
Мирослава Антохія
грудні

1947

-

1947

року обрано

колишньоm активного члена із Мюнхену. У

року КирилоМитрович їздив на конференцію "Церква у

поході" до Шарлєруа, що була тоді присвячена актуальним пробле
мам. Вже у першому році існування гуртка, Мирослав Антохій брав

участь у конференції Рах Romana у Спа, Бельгія.
Незважаючи на важкі вимоги студій, мовні труднощі й нові обста

вини життя у новій країні,

-

діяльність "Обнови" розвивалася. Крім

ядра "мюнхенців", до "Обнови" приєдналися студенти, що приїхали з

інших міст Німеччини. Відбувалися періодичні сходини із гарячими
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дискусіями. На одних таких сходинах доповідачем був Роман Трач. Він
говорив на тему: "Трансцедентність

- потреба і розуміння". Обмін дум

ками був на високому, інтелектуальному рівні, хоч дискусія була час до
часу досить гарячою. Крім внутрішних сходин, були гостинні зустрічі

із бельгійськими гуртками. Фонди "Обнови" були невеликі, бо вклад
ки були мінімальні, а далекі подорожі на конференції і конrреси фі

нансувало

CoBAUSO

окремими дотаціями, або делеrати платили із

масної КИІІІені.
У перші роки після війни, о. д-р Максим Германюк, ЧНІ, перед
виїздом у Канаду, був духовним опікуном нашого гуртка "Обнова" і ко
ли міг, брав участь у його сходинах та давав влучні поради.

•Проща

Навесні 1949 року, під час великого посту, охочі із гуртка "Обнова",
учасників зорганізували прощу до

7-8

Montegue однієї із відпустових
20 кілометрів від Лювену, ку

місцевостей у Бельгії. Це було приблизно

ди ми йшли пішки, роздумуючи "над нашими гріхами".

•

Міжнародні З'їзди

Вліті 1950 року велика делеrація з Лювену: Роман Біляк, Марта
Калитовська, Кирил о Митро вич, Роман Трач та Ігор Гайда долучилася
до ще більшої делеrації дванадцяти осіб із Мюнхену, щоб взяти участь

у Всесвітньому Зrізді Рах

Romana в Амстердамі.

Вся делеrація ночувала

в українській семінарії у Кулембурrу і щодня доїжджала поїздом на
конференцію в Амстердамі. Ми брали активну участь у поодиноких
сесіях, як також у загальній асамблеї Зrізду. Хоч члени "Обнови" брали
участь у Світових Зrіздах Рах

Romana

ще перед Другою Світовою Вій

ною, то це була мабуrь, найбільш численна делеrація в історії "Обно
ви". (Гляди на знимку цієї делеrації.)
У пізніших роках,

1951-54,

коли студенти чулися певніше у своїх

студіях, а життя в Европі унормувалося, пожвавилася діяльність "Об
нови" у міжнародних зв'язках. За головетва Григорія Ощипка

54),

він їздив на конференції Рах

Romana до Західнього

( 1952-

Берліну, як та-
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1952 делеrація шістьох

лювенців поїхала на Студійні ДнідоЛюрі (Франція,) де між прелеген
тами були Марта Калитовська, Григорій Ощипко та Мирослав Ла
бунька. Зенон Леrедза був головою
вліті

'54

до Риму.

1954-55

1953-54

і їздив на конференцію

головою відділу в Лювені був Едвард Бро

дацький і тоді відбувалися часті зустрічі з бельгійськими студентами

подібних католицьких товариств.

•

Осідок ФТУСК- "Обнова" в Лювені,

1955-57

У днях 25-26 грудня 1954 року в Лювені відбулися Студійні Дні
"Обнови", на які приїхали делеrати з Німеччини, Франції, Англії та
Еспанії, а

27 грудня на Загальному З'їзді Федерації перенесено центра

лю до Лювену, бо більшість членів управи були лювенці: Григорій
Ощипко

-

президент, управа

-

Володимир Зазуляк, Остап Коцюба,

Микола Когут, Іван Левицький, Кирило Митрович та Евген Ганов
ський. Ця новообрана управа зорганізувала у серпні

1955

року Сту

дійні Дні в Лондоні присвячені 25-літrю "Обнови" і 1000-ліпю хре
щення Св. Княгині Ольги. З думкою про тисячоліпя хрещення Руси
України виготовили меморандум про Княгиню Ольrу, що його пізні
ше вручили Папі Пійові ХІІ. Після Студійних Днів багато лювенців
були делеrатами на :ХХІІІ Світовому Конrресі Рах
мі (Англія) від

Romana у Нопінrга

17 до 25 серпня.

1955 рік для лювенців і членів "Обнови" був дуже активним.

Кири

ло Митрович брав участь у конференції "Модерне Християнське Мис

тецтво" у Парижі; Олег Весоловський виступав на конференції в Геме
ні (Вестфалія); Мирослав Троян в Ахені (Німеччина)

-

"Католицькі

Інженери"; Едвард Бродацький у Лестері (Англія)- "Інтерфедеральна
Асамблея". І на кінець

1955

року,

25

грудня, Лювен знову гостив

VII

Світовий З'їзд ФТУСК-"Обнова". Хоч президентом обрали О. Кушле
ту з Голляндії, більшість членів управи були лювенці, так що централя
залишилася у Лювені. До управи ввійшли Микола Когут, Володимир

Зазуляк, Іван Левицький, Дарія Гасюк, Борис Ващук, Евген Ганов
ський, Остап Коцюба та Григорій Ощипко. Головою місцевого лювен
ського відділу обрали Олега Весоловського, а до управи увійшли Дарія

Гасюк, Юрій Товт та Едвард Бродацький. Управа організувала зустрічі
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та сходини із цікавими доповідями. У серпні

1956 року Олег Весолов

ський був делеrатом від федерації на студентській конференції като

лицьких студентів Німеччини в

f емені

(Вестфалія) і написав про це

довгий допис до Бюлетеня ФТУСК -"Обнова". До цього Бюлетеня час
то дописували такі лювенці: Григорій Ощипко, Борис Ващук, Богдан
Цимбалістий, Кирила Митрович.

Напочатку грудня

1956 року Теофіля Кіса обрали головою місцево

го відділу "Обнови", а прикінці того ж місяця його обрали на прези

дента світового ФТУСК-"Обнова". Більшість управи складалася злю
венців: Борис Ващук, Іван Левицький, Володимир Зазуляк, Олег Бе
соловський, Микола

Koryr,

Дарія Гасюк та Евген Бродацький. Інші

члени управи були із Франції, Голляндії, Німеччини та Америки.
У

1957 році лювенці, представники "Обнови", брали активну участь

у міжнародних з'їздах, але не так часто, як у попередніх роках. Вони
були делеrатами на Світовому Конrресі Мирянського Апостоляту в
Римі у днях

5-18 жовтня 1957 року.

Багато лювенців виїхало за океан і були пляни перенести централю

ФТУСК-"Обнова" до Філядельфії. Але, місцевий відділ у Лювені далі
залишився діяльний.

•

60-ті роки

На жаль, архівні матеріяли гуртка пропали, однак зберігся про
токол із річних зборів, що відбулися

25.11.1966 р.,

з присутністю 13-ти

членів, на яких звітували Володимир Закальницький, голова, Андрій

Гайдамаха, секретар і Богдан Савків, скарбник. Тоді прийнято чоти
рьох нових членів: Олександра Братковського, Ігоря Макарушку, Ро
мана Дєру і Володимира Безушка. Є також згадка у пресі про "Обнову"

у сімдесятих роках. Це свідчить про 1ЯГлість існування ТУСК "Обнова". 1

Джерела
із пам'яті та із телефонних розмов (15): Мирослав Актохій, Григорій
Ощипко, Роман Трач, Зенон Леrедза, Роман Біляк.
1954-57 Бюлетні ФТУСК-"Обнова": квітень 1955 ч. І, червень-липень '55 ч. 2-3,

1947-53

вересень '55 ч. 4, січень-лютий '56 ч. 5, березень-квітень '56 ч. б, грудень
ч. 7, січень-лютий '57 ч. 8. Матеріяли Студійних Днів, Лювен 1956, 1957.

'56
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У ПРОВОДІ СУМ
Григорій Ощипко

Великачатина студентів Лювенського осередку були у проводі ви
ховної організації СУМ у Бельгії, а деякі з них стали керівними чле
нами Центральної (світової) Управи СУМ.

1947

р. Центральний Комітет СУМ у Мюнхені уповноважив сту

дента ЛКУ Кирила Митровича зайнятися організацією перших осе

редків СУМ у Бельгії.

18 березня 1948 р.

він скликав З'їзд у місті Льєж,

на якому обрали Крайову Управу та затвердили статут. На З'їзді було
присутніх біля

200 молодих людей і представників двох, існуючих уже
- Шарлеруа і Льєж. Першим головою Крайової Упра
ви СУМ обрали тоді Володимира Мацьківа - докторанта ЛКУ Біль
шість членів Крайової Управи були студенти. У квітні 1948 р. Управа
осередків СУМ

почала видавати для молоді сторінку "В поході" при газеті "Вісті". Та
ких сторінок на протязі 15-ти років, появилося
ні збори осередків СУМ (усіх було біля

15)

47 випусків.

На загаль

завжди приїжджав предс

тавник Крайової Управи, який звичайно керував зборами.
Лювенські студенти були керівним ядром СУМ і тому, що більшість
членів Крайової Управи також були студентами, на початках, навіть
засідання відбувалися у студентському гуртожитку. Жипя студентів
сумівців було виповнене працею. Під час тижня виклади, наука, і спи
ти, а в неділі поїздки на загальні збори, запрошення з доповідями, або
участь у якійсь імпрезі. А така поїздка забирала всю неділю, бо деякі
осередки були віддалені від Лювену на

100-150

км. Під час такої по

їздки можна було продавати книжки, пресу, збирати передплати на
газети, давати різну інформацію, обмінюватися думками на політичні
теми, підтримувати робітників на дусі. Виринали і справи правних по
рад, вироблення пашпортів для утікачів, різні відшкодування, а зго
дом

- анкети на виїзд за океан тощо.

Такі поїздки затягалися часом до

пізиого вечора, а то й до півночі. Так, що на кіно не залишалося часу.
Під час літніх вакацій студенти організували і брали участь як вихов

ники у відпочинкових таборах СУМ для дітей, а відтак у таборах для
юнацтва СУМ з оформленою виховною програмою.
Головами Крайової Управи СУМ були завжди студенти, або

rpa-
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дуанти ЛКУ, деякі із них продовж десятків років. Рекорд побив Іван
Левицький сповняючи обов'язки голови впродовж

Омелян Коваль був

12

років

(1951-63)

22 років (1976-99).

головою СУМ у Бельгії. Коли

його обрали головою світової СУМ, Григорій Ощипко став головою на

6 років (1963-69).

Інші виконували цей обов'язок впродовж менше З

ох років- Ярослав Добош і Володимир Мацьків. Три лювенські Гра
дуанти сповняли керівні функції у Це тральній Управі СУМ: Омелян

Коваль

- голова,

Евген Гановський і Григорій Ощипко

- генеральні се

кретарі.

Понад три десятки студентів займали різні пости у Крайовій Управі

СУМ Бельгії. Ось, їхні прізвища за азбукою: Богдан Бочан, Юрій
Бучацький, Борис Витязь, Евген Гановський, Роман Герасимович,

Аркадій Гончарів, Володимир Гапишин, Іван Дерев'янка, Ярослав
Добош, Володимир Закальницький, Віктор Зінько, Марія Карпа, Те

офіль Кіс, Зенон Коваль, Омелян Коваль, Микола Кшуr, Оля Ко
зицька, Остап Коцюба, Мирослав Лабунька, Іван Левицький, Ігор
Лесик, Осип Лесів, Олександер Марків, Богдан Марченко, Володи
мир Мацьків, Кирило Митрович, Іван Охримович, Григорій Ощипко,
Петро Павличенко, Григорій Панчук, Володимир Попович, Михайло

Проць, Роман Раделецький, Богдан Цимбала, Юрій Шухевич, Зенон
Янковський.

Треба відмітити, що у 1960-их і 1970-их роках деякі вихованці СУМ
студіювали у ЛКУ, жили у студентському гуртожитку "А. В.", були чле
нами НаСУС і були, як "друга генерація", у проводі СУМ у Бельгії. 1

ПЛАСТ У ЛЮВЕНІ

1947-54

ОСЕРЕДОК ПРАЦІ УЛАДУ СТАРШИХ ПЛАСТУПІВ

Ігор Гайда

1947 року, до Лювену приїхало декілька старших пластунів-сту
дентів із різних міст Західної Німеччини. Самозрозуміло, вони цілком

спонтанно заснували Осередок Праці УСП та оформили цей осередок
у централі Пласту в Мюнхені. Незважаюти на вим о гливі університет-
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ські студії і мовні трудності, ruшстуни все ж таки почали ІШастову пра
цю. Найбільше було ІШастунів із куреня "Бурлаки": Олекса Біланюк,

Ігор Суховерський, Мирослав Троян, Роман Герасимович і Роман
Якемчук. До них прилучилися старші ІШастуни із куреня "Гірські Ор

ли": Ігор Гайда, Юстин Клим, Богдан Ковалюк, а також Андрій Мель
ник, Роман Зибенко, Григорій Неліпа, Кирил о Митро вич, Ігор Хабур
ський, Зенон Татарський, Осип Іскрижицький, Борис Витязь, Дорко

Шумовський, Дмитро Дубина і Евген Федоренко.

1949

року відвідав ІШастунів член Головної Пластоної Булави Ата

нас Фіrоль, тодішній адміністратор Енциклопедії Українознавства у
Сарсель, Франція.
Відбувалися періодичні сходини із ІШастовими rуrірками, як на
приклад: Ігор Сухонерський оповідав про міжнародне джемборі

1947

року у Франції та як він разом із "Білим Джеком" здобули Монт Блянк.
Були теж гутірки про картографію, здавання третьої проби і т.д. Деякі
ІШастуни, як Олекса Біланюк і Зенко Леrедза, виконували виховну ро
боту. Вони були впорядниками юнацьких rуртків у поселеннях україн
ців, які працювали у копальнях вугілля. Осередок праці уряджував
мандрівки, зустрічі із бельгійськими скавтами, а навіть кількаденні та
бори для юнаків.

1949 року група ІШастунів в одностроях брала участь

із прапорами і транспарентами у святковому марші у Брюсселі.
Хоч ІШастунів-студентів не було багато у порівнанні із братньою

організацією СУМ, все ж таки СУМ попросив деяких пластунів для
допомоги в організуванні вправ та до впоряду на великому здвизі

СУМ у Бельгії. Після

1953-54 року,

коли більшість пластуніввиїхала з

Лювену, Осередок Праці УСП у Лювені розв'язався, але вклад плас

тоної праці залишив позитивні результати, бо їхнє і їхніх пластунів
юнаків ІШастування продовжувалося на нових поселеннях у Канаді та

в Америці. Деякі ІШастуни Бельгії, як Борис Витязь та інші включили
ся у виховну працю СУМ у Бельгії, а першим краєвим головою СУМ

у Бельгії став старший пластун Кирило Митрович. 1
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Подяємо "машrи" організацій, які були пов'язані із українським сту
дентським осередком у Лювені:

Машт CoBAUSO подає Високого Патрона - Його Еміненцію Йосифа
Ернеста Кардинала ван Руї, примаса Бельrії; Почесного Президента

монс. Оноре ван Ваєнберrа, ректора ЛКУ

Машт

CoBAUU

не подає тих особистостей. Можна припустити, що їх

патронат тим самим закінчився.
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Протокол із першого засідання

CoBAUSO

11-го листопада
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1946 р.,

під

час якого обрано управу.
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Перша сторінка касової книги CoBAUSO - приходи. Подано приходи
від Східньої Конrреrації, Oeuvre
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Частина мапи Лювену, на якій ЛКУ подає положення студентських
гуртожитків

і

будинків

до

загального

Український Студентський Дім
числом

57.

На мапі ч.

студентського

- Foyer Ukrainien

вжитку.

є поміщений під

57 знаходиться у лівому-верхньому розі.

ORGANISATIONS ЕТ МAISONS D'ETUDIANTS
400. Maison des Etudiants et U.G., 5А, Grand-Piace. 401. Alma (restaurant), 69-71,
avenue des Allies. 402. Services U.G.: Centrale d'achat; Service d'impression de cours, 16А,
rue de Paris. 403. Centre social, 5, rue du Mayeur. 41. Centre Universitaire feminin (Sedes),
28, rue de Beriot. 42. Cercle lnternational des Etudiants Etrangers (С.І.Е.Е.), 22, рІасе
Hoover. 43. Maison des Etudiantes, 9, rue de 11rlemont. 44. Maison de Droit-Philo., 50,
avenue des Allies. 45. Maison de I'Histoire, 25, rue du Canal. 46. Cercle des FSychologie et
de Pedagogie, 11 О, rue de 11rlemont. 47. Cercle des Sciences Religieuses (C.S.R.), 16, rue
Sainte-Barbe. 48. Maison des Sciences Politiques et Sociales, 28, rue Leopold. 49. Maison
des Sciences (MdS), 16, rue Jean Stas. 50. Cercle lndustriel (СІ.), 13, rue Emile Matheiu.
51. Maison medicale, 17, rue Notre-Dame. 52. Maison d'Education Physique, 71, rue des
Moutons. 53. Home Congolais, 34, rue Vesale. 54. Foyer Chinois, 28, rue des JoyeusesEntrees. 55. Cercle latino-Americain, 20, rue Leopold. 56. Home Mindzenty, 18, rue des
Joyeuses-Entrees. 57. Foyer Ukrainien, 9, rue des Brasseurs. 58. Foyer Viet-Namien, rue de
Beriot. 59. Centre Universitaire feminin flamand "Eigen Heerd", 6, rue du Manege.
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.l.:)ІJ.Vciin, ::Dзу

)l, lS47.

ЄadtІence,

~IV!RSIT~ СА.ТНОLІСІUЕ
Df. iDuVAI/11
с;

..... ЕТ

Dc.l ii&D1'8"8

As Honorary Free11ent of the Delg1~n Пel1ef Co~
for E~tern Sl~v Students, сбу І r~coш~~nd to Уо~
~~i~enr.e our Secгet.ary-~~neral, ~r. А. Xiahka.

mi~tee

Не iS going to th~ U.S.A. and Canada on а lec~ur
The objeot а: this visit is to щаtе known the work о!
th~ abov~ Co~itteP, snd th~1r ~r~blezs 1n connect1on ~1th
rel1ef to refuee~ Ukra1n1an studenta. to ~er1can and Can~d1
Cathol1c:s.
toцr.

ThP. resul tз Ь:r. Xiзhks has obtained Ьу hів O\Yn
unt1ring efforts on behalf of the Cocш!ttee hDve been grea~l
a~preciated l1ere 1n. Europe, and psrt1c11la~ly Ьу thf' Поlу See
rn o~cer to Ье able to cont1nuA 1n th1a wortt.y taak, ~r.
K!hka w~uld Ье much helped ~! h~ coцld get with the a~provsl
of Your ~minence а aJШpathet1c r•c~en4st1on to all ~er1oa
C~;~thol1cs

?

І sl\ould there:fore cons1der 1 t
1! Yo11r l:~ninence \vould gr&nt »r. :К1shks on
соmев to ~h~ U,S.A.

1'о

His

E:.i~ncc

~rchbishop

Cardinз.~

of

Spєllп•an#

~~W-YO~

:fav
when he

ьв а реТ"вОnаl

uud1~noe

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59 t

Лист о. д-ра Максима Германюка до тодішнього скарбника
о. Пієра Дюмона, в справі капелянства о. Качмара.
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14 MAR 195D

:\1. AVOIU( 118S .t.ltS"

oaer;.o.noн..., И1.СІОUЕ

r~rІ:ІаІ•t

е
Е. 59

7 4. 4 t:her

Иonsieur,

J'ai le

plaiєir·

rle

vou~

armoncer (!Ue vous arrive

inccsstf.Ш!De:Dt les v~ter.tents ( 16 co8tumes, 9 pardessu~
2~ paires de ch&.uзsurcs) pour les quel<Lues 39 ~tu.diantз
dц CoH/.tJSO pour r1ui vous nous en avez j'ait la demtшde.

roilt

Je saisis cette occasion pour vou-.. r;:a:t·que:r toute
lti. 5j'1Dpathie que Tl0U5 eprouvons pour leiS jeUIІeS J';eH;:~ ben6:fi r:j:;~j.reЗ de J.І OeUYr6 а J.~qt1el.J е VОЩ1 COll&bO:ГAY.

llepui$

sa cr~a.tion. Il nош:о а (~tP. (lonn~ а plu-3ieurs reprises de
nous :ceпdre сошрtе des qualites woralcs exceptiurІDelles
dont font :pre~1ve la plup;::.rt des 6ti..ldiaвt~ du Соf\А1ШО.
нout.

esp6rons et leu1.' ::::ou...)}ai tonf; u.n

~ta\lissemen1:

rapi<l е et stable apres la fin J.e leurs &tudes 1 dans leur
nouv~0:1u рау в rl 'ado_ption.

Veuillez

та con:зidcr<Іtion

є.,~rcer.

сЬ.сr i.oi~:.;icur.

l'a~t:Ul':~r.ce

de

diGtin;:;ucc.
Pour le ~~l~~u~ en Uel8iquc,
J,e .:11ef du :"ervice ;І.:.'~і:::>ttшсе •

}10;-І.-\:Ї.еІ;r

.J,,

1<Ш~1СР..,

S::c:rІ;t;~irc G<:J")C'!"CJ.l ди
9 1 l'Ue Іfе.:'; J3!'"::)~iflllГ.~J,

;L.Q.1.!_V.!J]і

GoRAПSO,
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s.v.
DB LA

IIINIS1'I!ItВ

JUIТ[CI!

Bмu:r.nLES,
Lr:_
11
. ._ _
_ dP.~e!!lhl'e
4

ADМ.Ufi9T~ATKIII/

5URЕТЙ

POLICE DES

1952

PUВUQUE

EТRARGERS
kц

Dltmc"ПON

Hev~r2nd ~ere

~ierre

DUNONT

O.:i.ll.
IШ!w.A'LI

N•

~ecretaire Тreзo:rjer

8, rue JІатіе de BrJUrgo~e,

Rapp~ dам Іа r~p.....,

t. dale

м Іе&

loo:lll<81icnu

du

Соті "t6 СоЬаuво,

2.5_3] .8:?2
п-..,,

I:ELL!::S.

Рёrе,

Revcrend

Comrнe ~щ.LLe

~

vo·i<l."e le-ttre du 25 novembre

19 52, j r а і 1 1 11 onneu:r de vous icІformcr que d es і n~-ttuc
t)on5 оп~ ct~ donnAes а l 1 admini~tтзtion ~ommцnale de
L[JЦVЗin en vu.e de :!'egІ~lar1зe't" la s11:uation du noшme
KH~-VUlU,

Radko.

nc :\

V~illez

de roo

AgцІ:SdulcA 0

agreer.

cotІBid~rAtioD

111

l~

25 juj_n 1934.

Rhv~end P~re,

l 1 asзurance

pluз diatiпвuee.

А.РО\.11"

le

М1n:i.зtre:

Le Sws-C~ef de Вu.1'езu de1~t7J.e,

~-"'=J

..._~

------ .,

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59 •

Лист президента
ника

CoBAUU о.

CoBAUSO, д-ра Павла Лямбена до секретаря-скарб
Пієра Дюмона.

1•.

ПОСТЕПl<

І.ЛМВІN

PROFES&~UR А L"UNIV5.R81Tii

170.
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ЛЮВЕН: 1930-1985

Лист секретаря-скарбника

CoBAUU

о. Пієра Дюмона до монс. Фер

нанда Літrа, віцеректора ЛКУ з проханням призначити СТШІендії від

Comite Academique деяким студентам. У листі о. Дюмон повідомляє ві
CoBAUU про призначен
ня 20-ти місячних стипендій по 2,500 Б.ФР. кожна.
церектора, що Владика Іван Бучко запевнив

СОМІТ!:

D'ASSІSTANCE

BELGE

UNIVERSIТAIRES

AUX

BELGISCH HULPCOHITE AAN OEKI\AINSE

UKRAINIENS

HOOGSTUDENТEN

(!4110Ct.to'I'II:)OjSМ41UfWQIA'М')

SI!GE

5ОСІАІ. :

LOUVNN

BraJXell~s;,B ru.e J.il~o.rie tl" uour~iecrlt•ri•t)

····---·····

•. -~~~~ ~ Oct•bre 1955
C.C.,.-.Jt

G,:,uj.t~ _r~•ar 1~!:2 Et!Adi&D.ts Uk.rai.nie.na а teдu. h1. .. r аа
reL;t!'CtІ et je ti~n~.: .: vou.111 aetl.re aou С(.)Ц.Т~J\t de LІ8tr11
..,.-~~~r le. neuv l1e ..l.LLlC~ auaдe•1ІJ.u.&.

J,n
ее

d··

tie.r1

Le devjт iJe ce.naorver W! '.J~Iltre ukr&iA1.ІІn а lAU.VAin
lІL$r ІJOIU,W.c..o& а ~~C01rer qщ·. l"! :rec.;rUtfi:І~~t de8 etiJ.di~nt~
..._цх

_. •:J~; d 'Ou.trfl ;\t10ill... i(plo§.I'Eft11A avona d8~811ZfJ
..nt&, d :;нt oi.u:1 т1e.nneдt d \1 С •nadA et dea U. S.Ao

De

r1~J;

8JJ.UiAJ1& qu~t.,•тz.,

ou

q:.tiлze

ataJ.•
a1tu.

• _._11,
s.Jeit ~tend

.neІJ.ТeallX вttJdi

rest.erout;(!uatr.,

d'e.нtre

eu.

'tw1ie1.t(- au .Jeh•rv.
; ..:t;r

i'oL\~ke,oo:н:e

г.еs dr. ~о 500

frso

l•lil

•ш1f".!t:

1Іт~o6dentes,нou..:

Arr1ver~JlІ•-.u•u ~ l;~нi.Ql"tr 14"

4!ІНJІU"е

"Yi..ngt beur·

bllilget?

J6 ,~.із 1"~ diffiol.lli;~;н 6u. 08•1tli лс_.d~.,~ічu.-. •t J.lincertitllde
deV•.rJ.t lotч•Іell~ 11 S!'! t.:reu.v~oTe•t'!'f.t1.a,je ае i••r.11et~ d• faire а.р·
\..;.1,1.6 dll.ll& 1_. "~<;Ul._.. О '9'~USI ;,>frloUTe:t. Іl&ІШ ~oidІtro

~·1 і..

UOl"\' І; W&$ZZa.k

Vitw.. :1J r:u1r
н.,. .. ,.,:.:kyJ Euge.!le(Adl:\1~

іа ~·'Гt':>ttnt4r 11118 liu•DQ'!! I!!D РО4118ІІІ1е
_.,.lit,ut,o)€t~ie.nt d~Jir. VСІ& bQurІІi•rя l'..n df'rлil!!r.

&p-

(}.,1,;.,_.J .К&t;;1\Uia l'·~t .. i1. :tUt;"-::\.;:11 а •ж1h•'iU'ttWI~te• .t ~cheai1 fW 2°
licence d~t ~h1Jel•5ie H1'11;oll." о J,., O.!Jitt ~ cru ptttП..,ir 1'-. uLer1&:f'r ~ ~tCІ\3Ьle~r ta,.U Al'IJif:*.(l~ 3.(::'\01re n 1 etait ~.Jil<: l!!nOere red1ge) о
.Pu~І.n~ 11;-fi •U~Iili (:::il.r~er
T8tJ"e blildtJet?

n

.lllr l';.,,ьс Dz\18t11k _..~1.,ide~J,..~. )_" c.a~.t•., de Peyer цkr.a.1IJ1en а•ч)r~я
d~ Vv :<1. et J• ае ~eraet» 11 1 1\.:,І~ІІ,у•т ohмl.,.reutr~AeJlt е"8 de..,andeя.
V~L:.iJ.le.o •.gl·eer,.i.to.nA"i.gD~'U',1
r~l1gi~~ r8•~•cto

А l'l8l.i.lilei.g.l1~11r

1

eX.l'r~HHІ18n dІJ пАn

a"11l'IU et

Litt

Vi~•-Beoteu.r d~ ~ 1 Uniтeт8itf

L8lil.'f.-in

Do•

Рі.,rте D~••nt ОоЗоИ.

uecr?t•ir8-tr'••r1ero
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Цей виклад про Слуrу Божого Андрея Шептицького відбувся у ЛКУ за
ініціятивою студентського товариства "Обнова".

FШERA ТІ~

FEDERAТІОN DES EТUDIANTS
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VRIENDSCHAPSFEEST
door de

Oekraїnische studenten en studentinnen aan de
Leuvensche studentenschap aangeЬoden

DE HEREENIGING DER KERKEN
door lngenieur Andrij

КІSСНКА

in de AULA (College Maria-Theresia), den 23 Januari 1946,
te 20 uur.

Zijne Hoogeerw.

Andrij

Ехс.

Metropoliet

SCHEPТYTSIOJ

(1865-1944)
de moderne APOSTEL der Hereeniging
der Kerken in Oekraїne.
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1946
С

НО

R

L

А

'U

Е

sous la direotian de

D

А

Е

N S

R

К

Мr

д

sous la direotion de

І

І

Е

NNЕ

N

І

Е

NNЕ S

lrfu.eique de JIO. R&.YWDRORSIY

е) Ohagr1n d'une jeцne fille apr~s 1• шort
OO&t&qU8•

N

Monвieur SYNIUК

1) Pow la Pa-trie
cl"un

І

l'Ingenieur Stephan BYUXD

UК R

S

А

Ohanвon du

me

Bi~Cl8o

JIO. RAYWORONSIY

МВrіа

3) L6geade de J61ue et

D.

4) 81% jours de traтall
5) t.• O:ades sur le DanuЬe

О. S!ВPOWY

6) DUSВ FОР8LАІВВ
" 1: А 1' В і У И А •
7) Dieu 'lteJODel
(Ohu:t de ІІоі'1)
В) La

•

1 О) !r~s Sainttt Jlari~
''

DAИSE РОРПLАПШ

"

18)

13) Etoile

14)

n

і' О В О

UК

11

А.· Х

"

Ohu.t de R'oil.

OhantOD8 au.jourd 'hui

"

К.

DАІ'П

POPULAID

ll.

• Z А Р О R О GВ Z

•

И

L

А

ВDОИПО.
lt

"

LIOJifOIП'l'OZ

11

1?) La joie dев pauтrea rillee
18) Une femae avare
19) O&prioe d'une jeune fille
20)

RAYWORONSП

110.

•
fl О Р Н І А

Кerтeilleuвe

l!j) .Арr~в la Іоёl.
16) JWI8II FOPOLAIRE

DIOIIY1'Z

Х:. S!EOВRXO

•

"

11) D.DSE POPULAIВE

О.

•

"

nwnlle Joie

9) Oiel et lune

КОТКО

К. LEONТOWY'lCZ

ll.

LROIJ!OWПOZ

D.

капо

DAWYDOWSXY
D U 11 •

.....=

~:!!''eS~~"'==S-~

-=~~":S:8
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Це є многократне поменшення ориГінальної 60

cm х 40 cm афішу роз

ліпленого по університетських будинках і мисті, яка реклямувала ус

пішний концерт "Великої Хвилі" українських студентів ЛКУ

GRANDE ROTONDE DU COLLEGE MARIE •THERESE
RUE St MCHEL

Mardi 20 Avril 1948

а

20 h.

CHANTS
etDANSES
UKRAINIENS
AVEC LE CONCOURS
DE LA CHORAL DES

Etudiants Ukrainiens а Louvain
Sous

Іа

diredion du Compositeur

GEORGES FIALA
du 5eminaire des Arts
Chor~raphie

de

~

Bruxelles

V. HLADUNE

Le Concert sera donnc au profit des Etudiants Ukraitliens,

t:'Ьuvain
'\\<)

CARTES D'ENTREE : 20 fr.

ETUDiдNTS

10 fr,

СВІДКИ ВІЙНИ

1945-59 t

Cacle lвtr.rnational des Ёtadiants Etraвgers de I'IIaiversite dє Loovai.a

Soiree /olklorique iиterиatioиal~
5nternationale lolklori~ti6che аооисl
du
van

24

PEVRIER
FEBRUARI

donnce

а

-

1953

gegcven

la Grande Rotonde
in de Grote Aula

au profit des Etudiants Etrangers du Sanatorium
Universitaire d'Eupen.

ten voordelє van de Vтeemde Studєntєn van het
Universitair Sanatorium

tє

Eupen.

laternatioвaal Ceatram voor Vretmde Stodenten vaa de Uaiпrsittit van Leuvtn
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І
І

PREMI~RE PARTIE

1. IJE

K~ROUVIMI,

2. 01 PRIA DOU,

chceur

religiвU:~tniensky

іJІООІІІІІОІІІІІІІJІІІІІОІ"ІІJІІОІІІІОJІІІІІІІІІІІОІ"І І•І-І"'""'І"ІІІІ .. ШІІОІІОШ>ІІІІJІШІІІІІІІІІІІОІІ•ІОІ"ІООІІІІ"ІІОІІОІІІ.ОІІІ"І"ОІІІІІІІОО"І"ОІІОJІІІІІІJІІІІІІІІщ,~

OEUXIEME

і

1.

s

(1751-1825)

.
ТЕТСНЕ,

.
VODA ТЕТСНЕ,

Soliste : Zenon

!

PARTIE

і

melodie sJovaque.

Т atarsky.

KOROBOUCHKA, chenson russe
Soliste: Etienne Deschemps, baryton

і
і

~

:;
і

!

!
~

і
і

і
і

!

6.

о

(Arr. D.V.)

<=>

З. О~ ТЕ BRODYCH, chant ukralnlen

Sollites : Zenon

Т аІа rsky

et

Boghd.вn

Kovalluk.

4. BOURLAK, chant russe.
Sollste : Etienne De1champs.
Accomp. : Josoi Mansvelt.

(Arr. D.V.)

5. TCHOUMAK. danse populaire
Execut4!!e par Zenon Tatarsky

KOZATCHOI<, dense popul. ukr.вinlenne.
Eaecutee p.!!r : Nadle Rlpalc et Malvina Cza1ka
Vessili Khmel•k et Roman Rlpo~lc
Accomp. : Jose Man1velt et Z•non Leg.d.z:o~.

ulcro~inienne.

еІ Уаs,ІІІ

Khmelak.

~
і

J

6. VANI<A, chanson r1.1sse.
Solisle : Henrl Balligand.

!

(Arr. D.V.)

(Arr. D.V.)

і
і

•
•

Soliste: E.tienne Deschamps,

і

7. ZAPOROJI~TS, danse g1.1erriere ukrainlenne.
Execulee par Zenon Т atersky et Vasslli Khmelak.
Accomp. : Jose Mansvelt et Zenon Legedza.

;;,
і
і

І

8. TCHEDRIK, TCHEDRIK, choe1.1r ukralnien.

І

9. BANDOURA, airs populaires u~ralnlens. (Davidovsky)
Solistes ; Zenon Т atarsky et Boghdo~n Kovaliuk.
Ac:comp. : Jose Mansvett.

!
!

і
і
j

І
і

8. ВОТ M'TCHIDZA TROIKA, melodie russe.

і
і

;;

і

(Arr. D.V.)

Soliste : Etienne Deschamps.

~
і

;;

!

~
~

і!

І

~

INTERRUPT/ON

і

.
!!
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:І:

...,

~

!
!

!ТІ

(Arr. D.V.)

Accomp. : Jose Mansvelt.

POLTAVSКII

7. ТО NIE VIETER, сh.впsоп russe.

tlfii•II~II'Іittl !ІІІІІІІІІІІІІІІІІ tn І І ІІІІІІ ІН

;;
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9. KOMARIK, chceur populalre ukrainien.

"

(Arr. D.V.)

і

іі

tlllllllllllllllllllllll

N

•
tD

4. DY VOUSS'IA NA N~BO, m~lodle ukreinienne.
Soli : Boghden l<ov•llulc. bery\on
Zenon Teteт·sky. tenor
Accomp. : Zene~n L~gedz:a, gІJiteriste.

5. SТІЁNКА RAZINE, chant coseque.
Sollste: Henri Bellllilend, besse.

:::j

~

bercвuse 1.1kr.вinienne.

2. SPI MLADENIETS, berceuse cosaque.
З.

Pokoгny

І
;
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~

::s:
Відвідини о. д-ра Василя Кушніра з Канади в Лювені, Бельrія, осінь

1946 р.

І Сидять від ліва: Борис Заєць, інж. Степан Симко, д-р Марта Горняткевич, інж. Василь Наконечний, інж. Андрій Кішка, о. М. Ван
де Малє Ч.Н.І., о. д-р Василь Кушнір, о. д-р Максим Германюк Ч.Н.І . , Микола Демчук, д-р ОлександерДехник, Марія Столяр, Воло

димир Шикін.І Стоять від ліва: Микола Синюк, Володимир Огаренко, Любомира Огаренко,
ський,

?, Лідія Дибайло,

пані Алиськевич ,

?, Федір

?,

Андрій Листок, Роман Крижанів

Сметанка, Женя Варіна, Василь Томашівський, Віра Дибайло, Мирослав Бріrт,

Кіра Фіяла, Адріян Пахолків (позаду перед вікном), Володимир Попович, Мирослав Яворський, Софія Колібаба , Володимир Стад
ник, Богдан Пласкач, пані Пласкач, Наталія Пришляк, Ярослав Пришляк,

?.

=
~
:ж:

::s:

..,.
..,.
..,.
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•
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\..>.J

174

t

ЛЮВЕН : 1930-1985

Український Сrудентський Дім при

des Brasseur.

Фронт будинку.

Мирон

Сулима та

Федір Ткаченко при

дверях Foyer Ukrainien.

Задбудинку

9 rue

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59

•

175

Зліва: віцеректор

монс.

Фернанд

Ліп, ректор монс.
Оноре ван Ваєн
берr

і

секретар

ЛКУ.

Процесія префе
сорів.

"Виносять"

із

церкви св. Петра
новий академіч
ний рік.

-...J

а-.

•

::.
о
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m
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Владика Іван Бучко вЛювені. З-го лютого

І Зліва сидять: о. Качмар, о. Ван де Малє,

?,

1947 р.

Посвячення УСДому.

Владика Іван Бучко, о. Шарль Ноблєсс, о. митр. Яків Перідон, о. Фу

каньчик, о. Бульс, о. Максим Германюк, Володимир Оrаренко. І Зліва перший ряд: Степан Симко, Роман Алиське
вич, Юлія Симко, Лідія Дибайло,

?,

Мирослав Антохій,

?, ?, Дмитро Андрієвський, Софійка Колібаба, Ярослав
?, Володимир Шикін, ?, ?, ?, сестра завідуюча кухнею.
Ярослав Пришляк, ?, Володимир Попович,?, Женя Варіна, ?, ?,

Туркало, Надя Ріпак, Микола Синюк, Марійка Столяр,
І Верхні ряди: Микола Демчук, пані Пришляк, п.
Юрій Фіяла,

?,

Василь Томашевський, Роман Крижанівський, Федір Сметанко, Ігор Шевченко, Володимир

Беренфельд, Василь Наконечний, Зенон Янковський, Любомира Оrаренко, Андрій Кішка, Борис Заяць.

(j
1:1:1

~
;о::

:s:
1:1:1

:s:<
:с

:s:

-

І Перший ряд: А. Кішка, о. Качмар, А. Конікс, П. Лямбен, о. П. Дюмон, Л. Дюпріє і Ж. Де Клєрк (крім о. Кач

'D
.".

мара це члени

відсуrній П. де Бетюн). І Другий ряд: З. Янковський, Адріян Пахолків, Любомира

VI

Огаренко, Женя Варіна, Софійка Колібаба, Володимир Крижанівський, Ігор Шевченко, Оксана Шевченко,

'D

CoBAUSO,

VI

В. Кучеренко і Юрій Фіяла. І Третій ряд: Микола Синюк, Володимир Огаренко, Володимир Попович, Володи

•

мир Беренфельд, Федір Сметанка і Володимир Шикін.

-..J

:::і
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Л Ю В Е Н : І 9 3О - І 98 5

Осінь

1948, неповна "Велика Хвиля".

І Сидять: Марійка Столяр, Марта Калитовська, Марія Лоrуш, Дарія Мельник, Бог
дан Казимира, Андрій Кішка, Женя Варіна, Софійка Колібаба, Таня Симиренко,

Юрій Фіяла.І Стоять- перший ряд: Олександер Марків,?, Влодко Попович, Ігор

Гайда, Олекса Біланюк, Йосиф Лесів, Мирослав Троян, Володимир Козачин ський,
Ігор Суховерський, Роман Герасимович, Юрій Бучацький, Мирослав Мельник,

Ярослав Туркало, Петро Гурський. І Другий ряд: Кирило Митрович, Зенон Татар
ський, Андрій Мельник, Роман Біляк, Зенон Леrедза, Борис Макаренко, Мирослав
Троян, Ромна Трач, Дорко Шумовський,

?,

Омелян Коваль, Осип Іскрижицький,

Зенон Янковський, Володимир Мацьків, Юрій Шухевич, Володимир Стадник,

?,

Володимир Шикін, Мирослав Антохій. І Неприсуrні: Григорій Ощипко, Кузьма
Дмитрик, Анатоль Романюк, Роман Якемчук, Роман Зибенко, Михайло Даценко,
Богдан Ковалюк, Юстин Клим, Олекса Марченко, Володимир Козачинський, Во
лодимир БеренфелQЦ, Казимир Кмеклюк, Борис Заєц.ь, Ігор Лесик, Михайло Ло
rуш, Ігор Шеменко, Микола

Koryr, Олег Весоловський, Іванка Панек, Олександер

Ткаль, Юрій Антонів, Дмитро Черкаський-Одрина, Дмитро Дубина, Юрій Купчин

ський, Ігор Хабурський, Роман Антохій, Володимир Солончук, Всеволод Чалий.

Гетьманич

Данило

Скоропадський із сту
дентами

на

подвірrі

Українського

Сту

дентського Дому,

1948

року.

І Зліва: Зенон Янковський (тільки ніс), Борис Макаренко, Богдан Казимира (ди

ректор), Федір Сметанка, над ним Роман Герасимович, Йосиф Лесів, над ним Дор
ко Шумовський, Гетьман Данил о, Роман Трач, Ігор Гайда, Ігор Суховерський, Юрій
Фіяла, МирославАнтохій, Петро Гурський і Володимир Козачинський (тільки ніс).

()

=
]:;І

;10:

:s:
Відвідини пані директор

І Сидять: Василь Неліпа, делегат

=

IRO 1950 р.

IRO, о. Van den Branden (директор), директор IRO, Андрій

:s:<

Кішка, Юрій

Шухевич, Володимир Козачинський, Анатолій Романюк (голова НаСУС). І Стоять- перший ряд:
Олекса Марченко, Григорій Неліпа, Мирослав Троян, Олекса Біланюк, Роман Трач, Евrен Федоренко,
Петро Гурський, Михайло Даценко, Кирило Митрович , Осип Іскрижицький, Володимир Гапишин, ?,
Роман Біляк. І Другий ряд: Микола Зубрицький, Дорко Шумовський, Мирослав Мельник, Юстин

:r:

:s:

-

-.о

~

V.
V.
-.о

Клим, Зенон Татарський, Борис Макаренко, Йосиф Лесів, Григорій Ощипко, Дмитро Дубина, ?, Зенон

•

Леrедза, Богдан Ковалюк, Роман Герасимович, Олександер Марків, над ним Ігор Гайда, Федір

\0

Сметанко , Микола

Koryr,

Олег Весоловський, Борис Витязь.

-....)
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Л Ю В Е Н : І 9 3О - І 9 85

Відвідини УСДому Папським Нунцієм у Бельrії 11-го квітня

1948 р.

І Владика Іван Бучко, Нунцій монс. Ченто, монс. Ван Ваєнберr- ректор Л КУ.

Видвідини Евгена Кардинала Тіссерана, секретаря Східньої КонГрегації
27-го березня

1952 р.
- папський

І Віцеректор монс. Фернанд Літr, монс. Ченто
Тіссеран, монс. Ван Ваєнберr

- ректор Л КУ,

нунцій, Евген Кардинал

репрезентант бельгійського уряду.

СВІДКИ ВІЙНИ

Святкування 20-літrя НаСУС, 9-голютого

1945-59 t

ІНІ

1951 р.

І Анатоль Романюк- голова НаСУС, о. Маврикій Ван де Малє Ч.Н.І., проф. Павло

Лямбен

- голова CoBAUSO і монс.

Фернанд Літr

- віцеректор Л КУ.

Зустріч священиків, громадянства і С'І)'дентів з ректором УВУ

1953 р.
?, Микола Демчук, ?, о. Григорій Фуканьчик, проф.

проф. Іваном Мірчуком, осінь

І Сидять: проф. Іван Марченко,

Іван Мірчук, проф. Володимир Янів.

оо

N

•
~

о
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ІV-ий ВисокошкільнийЛітній Курс Українознавства у Лювені 17-голипня

1955 р.

І Сидять: Іван Майстренко, о. ДанилоДзвоник (директор), проф. Микола Глобенко, проф. Юрій Студинтський, о. митр. Яків Пері

дон, проф. Олександер Кульчицький, проф. Лев Ребет, пані Глобенко, Ярослав Пришляк, о. Курилас. І Перший ряд:

?, ?, Філь,

М.

Добрянська, Микула, Д. Маслій, П. Дорожинський, Марта Калитовська, Е. Рождественський, Наталка Очеретна (пані Попович), В.
Тузяк, ? , З. Зброжик, Зенон Микитенко, ? , Білас, ? , Евген Гановський, ? , Остап Кошоба, Роман Данилевич. І Другий ряд: Любомир
Бачинський, Теофіль Кіс, Василь Маркусь, Мирон Сулима,

?, В.

С. Мардак, Кушпета, Володимир Зазуляк, Борис Ващук.

СВІДКИ В І Й НИ І 9 4 5-5 9

t 183

Сrуденrи перед в"іздом до універси
тетської санаторії для хворих С'І)'ден

тів на туберкульозу в

Eupen. Приїхали

1949 р.

відвідати друзів і дали кшщерт,

І Зліва стоять: Богдан Коваток, Ми
хайло Даценко, Олекса Марченко,
Борис Макаренко, о. Маврикій Ван
де Малє ЧНІ у С'І)'дентській мазеmш
ці, Юстин Клим, Ігор Гайда, Микола

Зубрицький, Олег Весоловський, Ро

ман Трач. І У присідах: Зенон Леrедза,
Мирослав Троян, Володимир Берен

~. Роман Антохій, Зенон Татар
ський, Василь Неліпа, Дмитро Дуби
на.

28.01.58, Академія

Круr.

І Від ліва сидять: Микола

Koryr,

д-р Степан Божик,

о. Іван Тилявський, о. Гри
горій Фуканьчик, Микола

Демчук, Омелян Коваль. І
Стоять: Любомир Бачин

ський,

Микола

Радко Кравців,

Синюк,

?,

Віталій

Візір, Олесь Куrняк, Зенко
Микитенко,

?,

Федір Чер

вак, Дмитро Коваль,?, Ед
вард

Бродацький,

Жан

Кішка, Вол. Зазуляк, Іван

Левицький,

Івон

Шухе

вич, Юрій Шухевич, Беті

Koryr,

Теофіль Кіс. Діти

Шухевичів.

Українська струдентська громада Лювену на могилі полк. Евгена Коновальця

у Ротердамі,
І Зліва: Олесь Куrняк, Радко Кравців,

1956 р.

? , ?, Іван Левицький,

Остап Коцюба, Те

офіль Кіс, Володимир Гевко, Василь Хміляк, Володимир Зазуляк,
ОсШІ Змія, Борис Витязь, о. мmр. Яків Перідон,

?,

? , ? , ?, ? ,

о. ДанилоДзвоник.

184 t

ЛЮВЕН: 1930-1985

Управа НаСУС

1945/46.

І Від ліва: Василь Наконечний, Володимир Попович, Марта Горняткевич, Федір
Сметанко, Володимир Шикін. Неприсуrні: Софійка Колібаба, Андрій Листок.

Ілюстрація Влодка Поповича

президії Загальних Зборів НаСУС

1948 р.

І Зліва: Зенон Татарський, Юрій Шухевич, Мирослав
Мельник, Мирослав Антохій, Роман Біляк.

С В ІД К И В І Й Н И І 9 4 5 - 59

Управа НаСУС

t

185

1958/59 р.

І Сидять зліва: Ляриса Качмар, Любомир Бачинський, Олесь Куrняк. І Стоять: Фе
дір Червак, Зенко Микитенко, Радко Кравців, Дмитро Коваль.

1958 р.

Цеmраля ЦЕСУС була у Лювені. Головна частина Управи ЦЕСУС
складалась із лювенських студентів.

І Зліва: Віталій Візір, Ляриса Качмар, Едвард Бродацький (голова ЦЕСУС), Любо

мир Бачинський, Зенон Микитенко (ці студенти були також членами Управи

ЦЕСУС

1957/58 або 1958/59).

\86
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ЛЮВЕН: 1930-1985

Студентський Хор у Лювені

1946 р.

(неповний склад).

І Перший ряд від ліва: Віра Дибайло, Лідія Дибайло, Софія Колі баба, Марія Столяр,
пані Пласкач, Любомира Огаренко, (одна з наших дівчат, що працювала в Лювені).

І Стоять від ліва: Адріян Пахолків, Володимир Попович, Мирослав Яворський, Ва
силь Наконечний, Микола Синюк, інж. Степан Симко (дириrент), Борис Заєць,

Федір Сметанко, мrр. Роман Алиськевич, Богдан Пласкач.

Хор після виступу у Римо- Католицькій Церкві за об'єднання церков.
Весна

1948,

Брюссель.

І Зліва: Юрій Антонів, Ігор Хабурський, Олег Весоловський, Богдан Ковалюк, Зе
нон Татарський, Кирило Митрович, Зенон Леrедза, Ігор Лесик (дириrент), Дмитро

Одрина-Черкаський, Йосиф Лесів, Борис Макаренко, Юрій Бучацький і Юстин
Клим. Приблизно

10 членів хору неприсутні.

Знимки великого хору під дириrентурою Юрія Фіяли не збереглися.

СВ ІД КИ В І Й Н И І 9 4 5-5 9
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на подвірії УСД.

І Зліва: Володимир Козачинський, Роман Антохій, Ігор Суховерський, Олекса Біла
нюк і Юрій Бучацький. Неприсуrні: Микола Синюк, Казимир Кмеклюк і керівник
Віктор Гладун.

Після виступу із французьким співаком

Yve Montano у Лювенському Театрі, 1958 р.

І Сидять зліва: Григорій Панчук, Оля Лощенко, керівник Василь Хміляк, Оля Крав
ців, Іван Миrул, Рад.ко Кравців (лице), Мальвіна Чайка. І Стоять зліва: Зенон Ми

китенко, М-ІІе

Mansvelt,

(чешка), Галя Білоус.

Дмитро Коваль, Ляриса Качмар, Дам'ян Федорика, Магда
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Хор

1956 р. Дириrенг Володимир

Зазуляк.

І Зліва перший ряд: Олесь Кугняк, п. Шевчук, Дмитро Косик, Любомир Бачин
ський, Віталій Візір, Василь Хміляк. І Другий ряд: Осип Змія, Іван Левицький, Бо
рис Ващук,

?, Остап

Коцюба.

Дам'ян Федорика, Василь ХмШяк і Іван Миrул.

1958 р., Лювенський Театр.

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59
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Делеrаціі з Мюнхену і Лювену товариСІВ "Обнова" на Світову Конферетrію "Рах

Romana"
1950 р. Знимка на подвір"і семінарії у Коленборr.
І Сццять зліва: ?, Евген Перейма - голова Федераціі товариСІВ "Обнова", Mapra Каmпов
ська (Лювен), о. Богдан Липський - рекrор семінарії, д-р Валодимир Янів, Роман Дани
в Амстер.zщмі, Голляндія

левич,

?.1 Сrоягь зліва: Роман Біляк (Лювен), Ігор Гайда (Лювен), ?, ?, ?, Василь МарК}Сь,
?, Роман Трач (Лювен), ?, ?, Григорій Кузьма, Кирило Мmрович (Лювен).

ІV-ий Крайовий Здвиг
СУМ у Льєжі,

1951

р.

Пластуни Бельrії, учас
ники

походу

під

час

Першого Конrресу Укра
їнців Бельrії, Брюссель,
31-ГО ЖОВ'І'НЯ

1948 р.

І Другий ряд (за плас

'І)'lООlМИ): Олекса Біла
mок, Ігор Суховерський,

?, юнак Богдан Темнюк.
І Передостанній ряд (в
капелюхах): брати Лев
ко і Борис Гуль, за юна
ками на право, у одно

строї Кирило Митро
вич, без ОДНОС'ІрОЇВ, стар
Ші пластуни-студенти:

Зенон Леrедза, Ігор Гай
да і Андрій Мельник.
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1950 р.

Всі добре бавилися.

І На ліво від дівчини у народному одязі Андрій Кішка з дружиною, на право Дмитро

Андрієвський і о.

Van den Branden - директор.
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Маланка

1949 р.

І Сидять на піwюзі: Зенон Леrедза, Зенон Татарський, Богдан Ковалюк, Володимир Козачинський,

Віталій Гречнів. І Сидять: Олексюк, донькап-ва Олексюк, Андрій Конлрацький, пані Олексюк,
?., ?.І Перший ряд: Мальвіна Чайка,?,?,?,?,?,?,?, ВеНу (панна Миколи Koryra,

пані Конлрацька,

тепер дружина), Микола Кшуr, Ігор Гайда, Григорій Неліпа, Надя Ріпак. І Перший нагорі зліва:

Роман Герасимович. Третій нагорі з права: Анатолій Коломиєць (тепер образотворчий мистець у
Чікаго). Решта українських Сl)'дентів перемішана з бельrійськими rістьми.
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Колядники: Ві
талій

Гречнів,

Богдан

Кова

mок, Зенон Та

'І'ЩnКИЙ, за Ві
'Іа1Іієм пів обJІич

чя Евгена Фе
доренка.

Фраrментіз
Маланки.
І Зліва: Евген
Гановський
і Аркадій

Гончарів.

Зліва:

Yvonne -

пізніше Шухе

вич, Jaqueline пізніше Клим,
Юстин Клим
декоратор заль,

Зенон Леrедза,
Богдан

Кова

mок, Зенон Та
тарський.

На

певно співають,
як

завжди,

по

писові точки:
"Дивлюсь я на
небо" і "Де ти
fрwш.ІмоядlІІе".

СВІДКИ В І Й НИ І 9 4 5-5 9

Маланка в Українському Студентському Домі (композиція
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Влодка Поповича).

На першому пляні зліва: Михайло Лоrуш, Юстин Клим, Богдан Цимбала і Віра
Кучеренко, Анатоль Романюк, Юрій Шухевич, Володимир Попович, Ігор Лесик і
Мартуся Калиrовська. І Посередині зліва: адорація Бориса Макаренка, Кирило
Митрович "відбиває" Марійку Столяр, Юрій Сороківський і Любомира Огаренко з

дитиною. І Горішний плян: Дорко Шумовський

-

музика, Роман Якемчук, Омелян

Коваль, Мирослав БрИІТ, Йосиф Лесів "відбиває" шurny від Григорія Ощипка.
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Зустріч з німецькомовним товариством бельrійських студеюів
І Стоять у другому ряді: Дмитро Дубина,

?, Борис Витязь,

Elmavia 1948 р.

Зенон Леrедза, Зенон Та

тарський, Володимир Козачинський, біля Володимира у вищому ряді

-

Федір Сме

танко, Дорко Шумовський. І Останній ряд, перший справа: Роман Трач.

Спільне Різдво з білоруськими студентами в Українському Студентському Домі
І Перший ряд від ліва: Микола

1957 р.
Koryr, ?, о. митр.

Яків Перрідон, о. ДанилоДзвоник

(директор), о. Кавелярт (капелян білоруських студеюів), Едвард Бродацький (голо
ваНаСУС).

С В ІД К И В І Й Н И І 9 4 5 - 5 9
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Студенти у новонабуго
му домі УДК у Брюсселі
р. переводять ре

1948
монт.

І Зліва сидять:
Сметанко,

?,

Федір

Володимир

Стадник, Роман Анто
хій, Володимир Козачин

ський. І Стоять: Петро
Гурський, Женя Варіна,
Дорко
Шумовський,
Юрій Бучацький, Роман

Герасимович, Йосиф Ле
сів,

Ігор

Гайда,

Юрій

Шухевич.

Виїзд української "шлях

ти" до Швайцарії.
І У авті Олекса Біланюк,
перший з права: Федір
Сметанко.
Гляди "Колюмб" у розділі
''Спогади і Муза".

"Вакацїі

у

Голляндії".

Студентський міжнарод
ний табір добровільної
праці у відбудові Голлян

дії,
І

1948 р.

Зліва:

Зенон

Татар

ський, Роман Біляк, Зе
нон Леrедза, Володимир

Попович, Федір Сметан
ко,
дент.

юrославський

сту
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"Кузня"

І

1947 р.

Федір

танко,

Сме

Олекса

Біланюк,

Пе

тро Гурський.

"Стайня"

1949 р.

І За стрілкою годинника: Зенон

Татарський вчиться, Зенон Леrе
дза грає на rітарі, Евген Федорен
ко думає, Борис Витязь тіІшпься,
Григорій ОЩІШКо стрясує попіл з
папіроса до Борисового горнят

ка, Дмитро Дубина і Вацек Садо
вінський співають.

ПринеСJШ прЗЮUІ.

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59
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Після "стайні", у кімнаті над входом до Дому
це був комфорт,

1950 р.

Лямпа над бюрко має

цікавий абажур. Тепер редактор "Лювен" має
дещо краще місце для праці.

Два різні ліжка цієї кімнати на

трьох. Одне "звідне", у якому
вчиться Зенон Леrедза. Стоїть
Зенон Татарський. Неприсугній

Йосиф Лесів.

Дижур.
у кухні.

Бу-бу Копистянський

Гапишин.

Несуrь зупу із кухонного віконечка до

пані Мелянія

їДальні Зенон Леrедза і Зенон Татар
ський.

198 +
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Стук-пук на подвір'ї.

Грають

"чемпіони"

Евген

Федоренко і Аркадій Гонча
рів.

На ре ку- задля кращого доrшиву крови
до мозrу.

По дорозі з міста до гуртожитку можна
було зупинитись на розмову
при типічному лювенському

pissoir-i.

Юрій Бучацький і Роман Герасимович.

Група студентів, що пере

жила товенський 'Тита
нік".
Аркадій Гончарів, Зенон
Леrедза, Ігор ГаЙда, Ро
ман Герасимович, Зенон
Татарський, Олег Весо
ловський.

СВІДКИ ВІЙНИ 1945-59

+ 199

Пластова протулька.
І Від ліва: Дмитро Дубина, Дорко
Шумовський, Мирослав Троян,

Зенон Татарський, Григорій Нелі
па, Кирило Митрович, Олекса Бі

ланюк, Зенон Леrедза.

Веселий момеm. Ігор Сухонерський
ліцитує Мартусю Калитовську.
І Від ліва: Ігор Гайда, Богдан Казимира,

Влодко Попович, Петро Гурський, Зенон
Янковський, Мирослав Антохій.

У барі,

1958 р.

І Від ліва: Любомир Ба

чинський, Олег Весо
ловський, Олесь Кут
няк, Зенко Митикенко.

На протулянці,

1958 р.

І Від ліва: Радко Кравців, Дмитро

Студентки,

(Дик) Косик, Олесь Куmяк, Любо

І Ляриса Качмар, Оля Кравців,

мир

Оля Лощенко, Ірина Лощенко,

Бачинський.

Кравців.

І Сидить:

Оля

1958 р.

Галина Лощенко.
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Нова Генерація

1960-83

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК
"АПОСТОЛЬСЬКОІ ВІЗИТАТУРИ"
Микола Когут

• Ліквідація Brouwersstraat 9

Дім на рю де Брассер винаймав і був під опікою CoBAUU. Дирек
тором гуртожитку був тоді монах чину Асом:rщіоністів о. Адюлф Ван

де Вал. Він вийшов із незаможної багатодітної сім'ї. Був працьовитий,
але замкнений у собі і мав специфічний характер. Єдина людина, з
якою він радився, був о. митр. Яків Перрідон

- обидва були голляндці.

Можна припускати, що вони не переймалися архівами і бібліотекою.
Отець директор не любив порад, тим більше від українців. Він знав ду
же добре, що я постійно зустрічаюся зі студентами і приятелюю з

о. Іваном Тилявським, який був духовником студентів та часом робив
замітки о. директорові.

В Українському Студентському Домі був не лише архів дирекції і
НаСУС, але також об'ємиста бібліотека. Про життя і діяльність
НаСУС була документація, яку передавали від одної управи гуртожит
ку до іншої. Як свідчить один протокол Управи НаСУС із

був уже об'ємистий архів. Напевно так і було, але вліті
вали славний гуртожиток при рю де Брассер.

1960 р.

1955 р., це
1960 р. ліквіду

ще були оголо

шення в українській пресі від CoBAU U за підписом Володимира Попо
вича, як також окремо відТ-ва "Апостольська Візитатура" за підписом
о. Ван де Вала, про стипендії на студії в ЛКУ
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Новий студентський гуртожиток

Потреба нового дому на rуртожиток дЛЯ студентів виникла ще влі
ті

1957

р., коли власник дому на рю де Брассер виповів оренду того

дому. Однак, це був час, коли CoBAU U вже не мав спроможностей вно
сити великі капіталовкладення на придбання нового дому і тому вда
лося лиш продовжити на короткий час термін винайму. У скрутній си
туації прийпmа з допомогою УГК.Церква.
У структурі УГКЦеркви у Західній Европі, країни Бенелюксу тво
рили окрему адміністративну одиницю- "Апостольську Візитатуру"
("А. В."). Рішено зосередити їі адміністрацію у Лювені і купкrи буди
нок, який водночас відповідав би потребам українських студентів ЛКУ.
Дім на Галфмартстраат врешті купили. Гроші на закуп дому, в сумі
понад

1,200,000

Б.ФР. (приблизно

30,000

дол.) прийпти з Риму, від

Східньої Конrреrації, за посередництвом Владики Івана Бучка. Вири
нуло питання, на кого записати цю власність, бо Українська Греко
Католицька Церква не була правною особою. На скору руку о. Перрі
дон у порозумінні з нотарем та за згодою Владики Івана Бучка створи

ли нову правну установу, що одержала назвуТ-во "Апостольська Візи
татура". Першим і довголітнім їі головою став о. Перрідон.
Тоді опрацювали статуr, який з того часу багато разів доповнювали.
З того часу Український Студентський Дім став радше Церковним
Домом, у якому жили українські, а згодом і чужинецькі студенти під

опікоюТ-ва "А. В.".

•

Перевіз архівів і умеблювання

Перевіз умеблювання і архівів відбувався вліті 1960 р. у відсутності
студентів, які тоді були на вакаціях. Коли ліквідували Український

Студентський Дім (Foyer Ukrainien) на рю де Брассер, то все добро пе

реносили до новозакупленого дому на Галфмартстрат

15 (Halmaart-

straat 15). Це була проблема не лише майна студентського осередку і
бібліотеки НаСУС, але також архіву і взагалі довголітньої документації

життя і діяльности українських студентів. Перевозили чужинці, які не

знали нашої мови і цінності книжок. Під час перевозу немало цінних
архівів та книжок пішло на смітник, як старий папір. Всі, що жили в
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домі на рю де Брассер здають собі справу, що роботи при перенесенні
було багато. Важко сказати, хто в цьому більше винуватий: о. дирек

тор, чи самі українці, що не подбали про збереження архіву і бібліоте

ки. Байдуже поставився до майна і архіву

CoBAUU.

Правда, це були

останні дні того добродійного Комітету, а д-р Володимир Попович

-

r

член Комітету жив не у Лювені, але у ент-і. Можна це саме сказати і
про тодішню управу НаСУС з академічного року

1959-60, члени якої

були тоді на вакаціях. Все-таки, дещо з архіву перевезли, а дещо вря
тувалося, зокрема те, що було на руках деяких студентів, що жили у

Лювені. До речі, треба признатися, що ні в шістьдесятих роках, ні
впродовж пізніших десятиліть ніхто за цими архівами не шукав, аж

щойно в останніх двох роках, коли виникла думка писати пропам'ятну
КНИJУ- почались розшуки за цими матеріялами.

•

Розбудова дому

Новозакуплений дім, хоч був великий, але не відповідав практич
ним потребам студентського гуртожитку, як дім на рю де Брассер.
Крім загальних кімнат на каплицю, фоє, кухню та Щальню, було вісім

житлових кімнат. Їх зразу призначили так: одну кімнату для Владики
Івана Бучка, одну кімнату (потім дві) для директора, одну кімнату на

бюро і дві кімнати для сестер, що працювали у кухні. Виявилось, що у
домі може проживати не більше, як сім-вісім студентів і тільки тоді,
коли студенти жили б по два-три у кімнаті. Треба було на швидкоруч
добудовувати чотири кімнати на обширному піддашші, куди, у папів

скінчені кімнати спровадилися студенти

1961

року. Щоб зарадити

труднощам, наші отці голляндці подали новий плян, а саме: будуван
ня ще одного будинку із великою залею у просторому городі. Нова бу
дівля мала б мати ще десять додаткових студентських кімнат. Були
труднощі з боку міських чинників, але остаточно все перебороли й

одержали дозвіл на будову. Час наглив, треба було швидко будувати.
Додаткових фондів ні від Східньої Конrреrації, ні від Владики Івана
Бучка не могли одержати. Почали шукати у різних харитатинних уста

новах, головно у Голляндії за додатковими фондами, але їх не вистар
чало. Не було ради і вирішили затягнуги позичку, за посередництвом
одного нотаря, у приватній фірмі на суму

500,000 Б.ФР.,

яка, як вияви-
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лось пізніше, була дуже невдалою.
Роботами при будові керував сам о. А. Ван де Вал, що мабугь мав

уже досвід, бо був економом у їхньому моиатому чині. Майже без
коштовно працювали (як інформував о. Перрідон) люди з родини са

мого о. директора, його знайомі і приятелі. Будову основно закінчили

1962

року. З уваги на брак фондів не можна було дозволити собі на

солідну і вповні викінчену будову, а тому й було багато різних недолі

ків, які прийшлось "латати" наступним директорам.

•

Зміна дирекції дому і архів

1964 року, після наглого звільнення о. А. Ван де Вала з посту ди
ректора, майже нічого не залишилося, не лише з архіву НаСУС, але й
не стало інформації про самих студентів стипендистів та господарку,
тобто діяльність самого rуртожитку під час директорства о. Ван де Ва
ла. Не знаємо, що сталося з архівами з часів існування українського
rуртожитку на рю де Брассер, а відтак кілька років на Галфмартстрат.

(У той час, як Владика Іван Бучко звільняв о. Ван дер Вала, я вже був
в управі Т-ва "А. В.".)
Найкраще збереглись архіви з часів директорства о. Кота. У біль

шості- це були протоколи із засідань управиТ-ва "А В." та листуван
ня невтомного і довголітнього секретаряТ-вад-ра інж. Петра Зелено
го із Владикою Іваном Бучком. Коли мова про протоколи із засідань
Т-ва, то у них знаходимо частинно інформацію і про С'JУдентів та про
життя у rуртожитку.

•

Нові студенти

В українських газетах появились оголошення про те, що Т-во "А.
В." призначає стипендії на студії в Л КУ. Напливали зголошення від
кандидатів, які не завжди мали належні рекомендації. Рішення, кого
приймати (до затвердження Владикою Іваном), робила С'JУдійна комі

сія, тобто члени управиТ-ва "А. В.". Згодом, за директорства о. Івана

Кота, членами Комісії були: о. ген. вік. Григорій Фуканьчик, о. дир.
Іван Кіт, д-р Петро Зелений

-

секретар, Микола

Koryr

і також один

НО В А ГЕН Е РА ЦІ Я І 9 6 О - 8 З

студент з управи НаСУС. У роках

t 205

1960, 1961 і 1962 прийнято тільки 4

студенти.

Найбільше було зголошень на стипендії від студенrів з Бельrії.
Майже всі нові студенти народилися у Бельrії, Франції, або в інших
західніх країнах. Між стипендіятами завжди домінували місцеві сту
денти (з Бельrії), хоч були також зі сусідніх країн, а навіть, з-за океану.
Студенти з Бельrії знали добре французьку і нідерляндську мови, тоб

то вони не мали мовних проблем, як це було у сорокових та п'ятдеся
тих роках. Та все ж таки, були невдачі на іспитах і немало добрих кан
дидатів перепадали.

•

Правильник гуртожитку

Гуртожиток, як за всіх часів, мав правильник, який підписував
представник студенrів. Не всі погоджувалися із цим, на їхню думку,
строгим правильником. Тому виникали конфлікти між директорами і
поодинокими студентами. Але, траплялися й конфлікти між студента

ми, які директор мусів успокоювати і приводити до злагоди між воро
гуючими.

У наших rуртожитках, правильники ніколи не були перешкодою у
студіях, а навпаки. В одному із листів до мене, колегалювенець писав:

"... проблем

не мали ті, що вчилися і респектували духовних та світ

ських провідників-благодітелів" ... Повністю поділяю цю думку. Автор
листа був і залишився на все жипя добрим і прикладним пластуном,
тому знає, що дисципліна і порядок

- необхідні.

Незважаючи на дрібні

перипетії і незначні труднощі, багато студентів-стипендистів, прожи
ли ввесь час у rуртожитку, здобули дипломи, деякі навіть з великим

успіхом і вийшли у світ професійно зрілими людьми.

•

Національна свідомість і українська мова

Дооре було б звернути увагу на ще один аспект. Нормально, ба
жання тих, що добували фонди на втримування гуртожитку для сту
денrів (тут маю на увазі Владику І. Бучка і директорів українців) було,

щоб, крім придбання диплому, стипендіяти ставали свідомими па-
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тріотами української громади, українського суспільства. Це частинно
можна було осягнуrи працею із студентами, що народилися в Україні

та мали добру базу українства у своєму початковому вихованні. Однак,
було дещо важче з тими, що виїхали з України дітьми (хоч і тут були

вийнятки). На багато складніше було з тими, що народилися на чужи
ні та перебували, до часу студій в університеті, в місцевих (для нас чу
жих) школах. Правда, було декілька студентів, що закінчили Малу Се

мінарію у Римі, але вони були в меншості. Студенти кінця шістьдеся
тих, а віцтак сімдесятих і вісімдесятих років, знали добре місцеві мови.
На жаль, так не було з українською мовою (за вийнятком т. зв. римлян

та ще декількох студентів). З тих причин вони вживали між собою ви
ключно мови, які вивчили у народній і середній школах. Всі були чле

нами НаСУС, деякі навіть активні, але й там вживали місцеві мови.
Дивна річ, що семінаристи (римляни), які добре знали українську мо
ву, не мали великого впливу і піддавались спокусам місцевих мов.
Дещо інакше було зі студентами із закордону, які, не знаючи добре

французької мови (за вийнятком молоді з Франції) спілкувалися укра
їнською, а деякі навіть у гуртожитку поліпшили знання української

мови, чи вивчили її. Але, це були білі круки, яких можна порахувати
на пальцях однієї руки.

•

Студенти українського походження

У ЛКУ студенти були записані, як бельгійці, французи, амери
канці чи канадці і лише деяких записували, як політичних втікачів, чи
бездержавних. Дивним було те, що більшість українських студентів,

які народилися поза межами України, всюди і все, підкреслювали своє
місцеве національне походження. Були такі аномалії, що на міжна
родньому фольклорному вечорі деякі студенти, раз виступали як укра

їнці-танцюристи, а другий раз виступали зі студентами країн, звідки
походили. Треба підкреслити, що ніколи того не траплялося з україн
ськими студентами з Бельгії. Вони виступали лише в українських гру
пах. (Наприклад, українські студенти із США належали до Асоціяції
Американських Студентів ЛКУ)

Всі, що студіювали в Лювені, пам'ятають, що там діяв досить

активно Міжнародний Кружок

(Cercle lnternationol des Etudients

НО В А ГЕ Н Е РАЦ І Я І 9 6 О - 8 3

t

207

Etranger). З кожним роком той кружок розросrався, головно за раху
нок СІудентів з Африки і Південної Америки. На одних Загальних
Зборах згадані чужинці здобули більшість. Не маючи каІЩИДата на го
лову тієї організації, вони запропонували українського СІудента, що
був представником НаСУС. Вийшов скандал, коли наш каІЩИДат заявив

... "так, я очолю це товариство, але як француз, а ніколи як українець ... " Остаточно на голову обрали мадяра. Шкода, бо за всі повоєнні

роки, це була перша нагода, щоб українець очолив цю організацію,
яка у той час нараховувала понад

3,000 СІудентів із понад сорока країн

світу.

Фінанси

•

Із фондів, якими господарив о. А Ван де Вал у роках 1958-64 є точ
ні дані лише про прихід грошей, у сумі

3,105,000

Б.ФР., від Східньої

Конrреrації, за посередництвом Преосвященного Владики Івана Буч
ка. Ця сума включає

1,200,000 Б.ФР.

на закуп будинку. Тих фондів було

замало, а тому генеральний вікарій о. Яків Перрідон, а також сам
директор, стукали до різних добродійних організацій Бельrії і Голлян
дії. Більші суми приходили від деяких гуманітарних організацій

L0evre d 0rient і Ostpriesterhulp (відома п. н. "Церква в Потребі") та від
1

1

мо наших жіночих згромаджень, у яких, від тридцятих років були наші
сестри

- разом 300,000 Б.ФР.

Значні суми грошей приходили також від

"Апостоляту З'єдинення", бо о. Ван де Вал був членом цієї організації.
Були й великі видатки, бо йшлося не лише про вдержання дому та

СІудентів, але також про будову і фінансування нового будинку із

залею. Вліті

1964 р.

нагло звільнили директора о. А Ван де Вала, а на

його місце Владика Іван Бучко назначив о. радника Івана Кота.
З того часу мене обирали скарбником і книговодом Т-ва "А. В.".
Отже, за роки директорства о. Кота і перші роки другого директорства
о. Данила Дзвоника є точні дані за кожний рік, тобто приходи і розхо
ди Т-ва, а в тому і розходи на утримування СІудентів. Головні приходи

із різних джерел, у роках

1965-73 були від:

Владики Івана (а останні два

роки від Владики Мирослава Марусина)-

850,000 Б.ФР., Ostpriesterhulp
- 1,125,000, L0euvre d 0rient- 63,000, Сестри св. Вінкентія- 175,000,
оплати СІудентів-чужинців за помешкання у домі- 210,000 і надзви1

1
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чайна збірка між колишніми студентами на покрmтя коштів невдалої
позички-

97,600 Б.ФР.

Разом-

2,521,600.

Вклад Східньої Конrреrації у

фінансування дому "А В." виносив у середньому

34%

повної суми.

Річні бюджети JУРТОжитку, в залежності від кількости студенrів,
сrшачування позички та інших надзвичайних видатків

320,000

до

580,000

-

виносили від

Б.ФР. Це включало виrшати стипендій студентам,

що не жили у JУРТОЖИТІ<у, як також тим, що студіювали поза ЛКУ.
Переглядаючи фінансову господарку за друrу половину шістьдеся

тих та на початку сімдесятих років, стає ясно, що постійно бракувало
грошей. Були роки, коли допомога з Риму не перевищувала

30% всю

го бюджету. Одного року о. І. Кіт прийняв до гуртожитка кількох сту
денrів (колишніх семінаристів з Риму) та кількох студенток без згоди
Владики Івана. Як наслідок, допомогу з Риму майже припинили. Про

те, о. І. Кіт, при допомозі доброго приятеля о.

[

Фуканьчиката інших

священиків, роздобув фонди і ніхто не потерпів і не було перебою у
харчуванні. (Нерідко о. Кіт звертався до монастирів і благодійних
установ за харчевою допомогою у натурі.)

Потреба грошей була подвійна. З однієї сторони на вдержання сту
денrів, а з другої

-

на сrшачування позички, яку затягнув на добудову

директор о. Ван де Вал, за згодою і при співпраці о. Перрідона. Це не
була реrулярна позика з банку, але з приватної фірми. На нещастя для
Т-ва "А. В." ця фірма збанкрутувала, а разом із тим пропали всі гроші,

що Т-во "А. В." вже звернуло тій фірмі. Отже, прийшлося знову все

наново повертати. То була сума

500,000

Б.ФР., rшюс

5%

(приблизно

$14,000). На той час то були великі гроші. Люди, що інвестували гроші
у цю фірму (вірителі), за порадою нотаря, остаточно погодилися, щоб

сrшачувати позику впродовж п'яти років, очевидно, разом із відсотка
ми. Це майже грозило ліквідацією гуртожитку, дім якого мав згадану
гіпотеку.

Немало пережив тоді клопотів і комrшікацій о. Кіт, як адміністра
тор дому. Шукав на ліво і на право споизорів та добродіїв, щоб рятува

ти гуртожиток із невідрадної ситуації. Кожного кварталу Преосвящен
ний Іван Бучко діставав точний фінансовий звіт. Якщо були найменші
неясності, то зразу приходив лист від Владики Івана із запитаннями.
Тим не турбувалися стипендисти, а деякі із них навіть робили нео

правдані докори за дрібні, незначні речі. Але, так мабуть було у всі часи.
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Стипендії

Стипендію призначував С'І)'дійний Комітет під умовою, що сту
денти будуть кожночасно дmримуватися вимог правильника. Перша

його точка звучала: "Українські студенти у Лювені, що користуються
стипендіями, якщо не мали змоги запізнатися і вивчити Український
Обряд, Українську Мову, Літера'І)'Ру, Географію й Історію України,
зроблять це в часі найближчого академічного року й зложать із цих

українознавчих предметів призначені іспити. Від сповнення цього
обов'язку залежатиме одержання студійної стипендії на нас'І)'Пний
академічний рік". Крім цього, у правильнику була вимога ходити на
Служби Божі у неділі і свята, а у будні, по черзі прислуговувати до Св.
Лі'І)'Рrії. У додатку, обов'язком С'І)'дентів було, по черзі, прислуговува
ти при столах, дбати про порядок у Їдальні та мити посуд.

Стипендією ДІІЯ українських студентів уважалося дарове помеш
кання і харчування у rуртожитку, бо вони, крім цього, не одержували

жодних інших пільг чи грошей. Така стипендія рівнялася сумі

10,000

Б.ФР. річно. (Коли студентські кімнати не були заповнені українськи
ми студентами, їх винаймали з харчами іншим студентам, без інших

зобов'язань, за оплатою

1,500

Б.ФР. місячно.) С'І)'дентки-стипендис

тки харчувалися у гуртожитку і одержували грошову річну стипендію
приблизно у сумі

4,000 Б.ФР.

Стипендистам/-кам, які С'І)'діювали в ін

ших університетах призначували річну стипендію у сумі

5,000 Б.ФР.

За отців Кота і Дзвоника українські С'І)'денти-екстерністи могли
харчуватися у rуртожитку, платячи на день

110-120 Б.ФР., або 40 Б.ФР. за

обід чи вечерю. Якщо С'І)'денти мали у гуртожитку сходини, або кон

ференцію, то за харчі не платили.
Майже всі С'І)'денти мали батьків, або хоч одного із них. Здібні С'І)'
денти незаможних батьків з Бельrії одержували бельгійські державні
стипендії. Тому встаномено, що вони повинні були платити за свій
побут у rуртожитку половину стипендії. Однак, не рідко студенти ухи
лялися від плачення цих зобов'язань, мотивуючи це різними родин

ними чи особистими умовами. Були також С'І)'дентки/ -ти, яким бать
ки повністю оплачували побут. Кількість таких С'І)'дентів і студенток

коливалась від

6 до 12. Але кожного року було різно.
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Державні стипендіі

Висота стипендії залежала від факультету, на якому студент сту
діював і наскільки студент проrресував у студіях, а саме у середньому:
медицина-

30,000

Б.ФР., інженерія

- 20,000

Б.ФР., інші мінімум

10,000

Б.ФР. на академічний рік. Зате студенти останніх років навчання і до

кторанти, могли одержувати до

50,000 Б.ФР.

на академічний рік. Коли

взяти на уваrу, що університетська оплата (мінервал) виносила від

4,000 до 8,000 Б.ФР., деяким убогим студентам, що студіювали гуманіс
тичні науки, могло бути досить скрутно. Часто ці студенти працювали
суботамий неділями впродовж усього академічного року і таЮІМ чи

ном могли заробляти приблизно

15,000 Б.ФР. У таких обставинах,

пендія у висоті
терністам,

•

5,000 Б.ФР., яку "А В." призначувала
- була тільки свого роду допомогою.

сти

студентам-екс

Адміністрація

Т-во "А. В." мало обмежену кількість членів, яке не переступало 20
осіб. Кожного року Т-во обирало на загальних зборах управу під
проводом о. директора. Деякі члени управи входили до Студійної Ко
місії, яка полагоджувала студентські справи. Владика Іван Бучко кож
ночасно, а деколи і заздалегідь, одобрював вибір такої комісїі і затвер

джував студентам їхні стипендії. Впродовж довгих років за декількох
директорів я був фінансовим діловодом, а сумлінним і старанним та

постійним секретарем Т-ва "А. В." і Студійної Комісїі

-

був д-р інж.

Петро Зелений, який жив яких ІЗО км. від Лювену, біля голляндської
границі. Проте, він не опускав ні одного засідання і старанно й точно
писав усі протоколи, а при цьому вів розлоге листування із Преосвя

щенним Кир Іваном, а відтак із Блаженнішим Йосифом Сліпим. Ко
ли виникали складні проблеми, він навіть їздив кілька разів на пере
говори до Риму. Це не була легка справа дтІЯ нього, чейже у той час він
був

відповідальним директором

за дослідний

Центр

відомого

Буренбонду.

Від

1965 р.

у засіданняхТ-ва "А. В.", коли ішла мова про гуртожи

ток, брав участь представник НаСУС

- мешканець студентського гур

тожитка. Такий делеrат, що його обирали самі студенти, мав лише до-
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радчий голос, але управа Т-ва "А В." завжди уважно його вислухову
вала і брала до уваги пропозиції та поради. Такий представник був по
середником між о. директором і студентами- жителями rуртожитку.

Проблем, як завжди у спільних rуртожитках, не бракувало. Одною із
них було нарікання на харчі. У кухні працювали сестри-монахині зі

згромадження св. Вінкентія з Дензе

(Deinze). Це були сестри-монахи

ні, українки, або одна українка, а друга бельrійка, а деякий час -обидві

бельrійки.

•

Академічні успіхи

Незважаючи на це, що стипендисти і нестипендп сти українського
походження були абсольвентами середніх шкіл, коледжів чи гімназій і

немало із них мали чудові свідоцтва та знали добре мову, на якій сту
діювали, -то на жаль, при іспитах вони перепадали у великих відсотках.

На

62

студенти цього періоду, що студіювали посrійно у ЛКУ, ЗО

закінчили студії дипломами,

17 покинули студії після одного року, а 15

після двох років. (Гляди залучену табелю у розділі Статистика.) Лише
деякі повторювали рік, інші поверталися додому, щоб успішно про
довжувати навчання у спеціялізованих школах чи інститутах, або у
вийняткових обставинах залишали навчання та шукали праці.

Треба признати, що управа гуртожитку ставилася із вирозумінням
до таких нещасливців, хоч кожний знав, що не здавши іспиту

-

втра

чав стипендію (так було у правильнику). Держава стосувала це на

100%, але управа гуртожитку брала до уваги різні обставини і дозволя
ла повторювати рік, чи починати навчання на іншому факультеrі.
Однак, якщо студент не здав іспитів і наступного року, тоді він мусів
залишати гуртожиток, а екстерни (дівчата) в таких випадках повністю
втрачали будь-яку допомогу. Це є доказом того, що бажанням управи
дому було докладати всіх зусиль, щоб студенти здобували дипломи.

•

Новий директор

Вже на початку 1971 р. о. Кіт висловив бажання залишити пост
директора в українському гуртожитку у Лювені. Він декілька разів за-
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являв, що сrуденти гуртожитку, і церковний дім потребують нового,

молодшого та активного управителя. Сповнилося його бажання, і у
жовтні

1971

р. новим директором сrудентського гуртожитку став (уже

вдруге) о. Данил о Дзвоник. Це вже були іюпі часи, як двадцять років
тому. Тепер гуртожиток був у власному домі, що належав до Т-ва "А
В.". За першого директорства о. Данила у друrій половині п'ятдесятих
років, було ще приблизно

тоді як у

1971

20

стипендистів, мешканців гуртожитка,

р. їх було всього вісім. Родинна і фінансова ситуація

останніх була відмінною від колишніх сrудентів. Фонди (приходи) на
утримання студентів у

1970- их

роках поважно зменшились. Отець

Данил о мав уже багато більше досвіду.

1972 р.

на засіданні управи Т-ва "А. В.", представник студентів по

просив, щоб студенти могли харчуватися поза домом. (Така ситуація,
харчування поза домом, була деякий час за о. Кога, коли не можна
було знайти персоналу до кухні.) Ніхто не був проти тієї пропозиції, а
о. директор зразу погодився на таку розв'язку. Після спільного дого
вору рішено, що студенти далі будуть жити у гуртожитку, але будуть

харчуватися де захочуть. Найдешевшим був тоді студентський ресто

ран Альма. За мешкання у домі, сrуденти мали віддавати частину їх
ньої державної стипендії. Студенти погодилися на це, але відтак ви
никли різні клопоти і непорозуміння. У кожному разі, це був уже по
чаток кінця студентського гуртожитка. Після цього, як студенти, що
жили в гуртожитку закінчили свої студії, управа більше не приймала
новихстипендистів.

•

Кінець стипендійного фонду

У друrій половині сімдесятих років та в першій половині вісімде
сятих років не було уже фондів на стипендії. Правду кажучи, не було
більше потреб на стипендіїї. Яюuо батьки були заможні, то вони самі
оплачували навчання своїх дітей, або діти одержували державні сти
пендії, що майже покривали всі кошти пов'язані зі студіями. Україн
ський дім і дальше існував, але вже не, як гуртожиток для студентів. Не
приймали тоді до гуртожитку і бельгійських студентів. Кімнати були

порожні. Були ще поодинокі випадки, коли у домі жили один чи два
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наші студенти за дуже малою оплатою, але без харчів, а взимку при
німінальному огріванні.

•

Дім Товариства "А. В." без гуртожитку

У домі була просrірна заля, з якої і студенти, і деякі громадські
організації могли користати. Хоч українського rуртожитку у Лювені
не було, але були студенти. Як за всіх часів, так і в другій половині
сімдесятих, і в першій половині вісімдесятих років діяв при НаСУС
численний танцювальний та співочий rурток з бандурами, який ко
ристувався залею. Про діяльність гуртка гляди у підрозділі НаСУС.
У другій половині сімдесятих років, Лювенський Католицький
Університет поділили, тобто нідерляндська частина університету за

лишилася у місrі Лювені, а франкомовну перенесли до ново-збудова

ного міста

Neuve).

(35

км. від Лювену) під назвою Новий Лювен

(Louvain

Іа

Поділилися також українські студенти, залежно від мови,

якою вони бажали студіювати, але всіх об'єднувала ще студентська
організація НаСУС. Тому, коли йдеться про перше п'ятиріччя вісімде
сятих років, тоді приходиться говорити не про український rуртожи

ток, але про українських студенrів, тобто про НаСУС.

1981

р. нагло і несподівано помер о. Даннло Дзвоник

-

директор

церковного дому. Новим адміністратором назначили голляІЩця о.
Петера Ала. Він був дуже доброю людиною і знав українську мову, але
жив у Голляндії, а не у Лювені. Тим часом, у церковному домі, тобто у
колишньому rуртожитку осталась одна сестра-монахиня. Можна б
сказати, що дім світив пусткою, але час до часу там збиралися 'Шени

НаСУСна сходини чи на проби хору. У більшості, 'Шенами НаСУС
були

ri,

що вже закінчили студії, але були ще активні у студентській

організації.

•

Дім Товариства "А. В." без українських студентів

1983 р. на екзарха Франції призначено Владику Михаїла Грин
чишина з Канади, і країни Бенелюксу долучили до його Екзархату.

З того часу почалася нова сторінкаТ -ва "А В." та українського церков-
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ного дому. Цей дім і далі існує, у ньому живуrь студенти, але не укра

їнці. Правда, є роки, коли мешканцями гуртожитка є студенти, батьки

яких походять з українського роду, але вони вже зовсім не почува
ються членами української спільноти. 1

ЛЮВЕН ШІСТДЕСЯТИХ РОКІВ
(Спогад)
Григорій Панчук

•

Лювенський деб'ют

Минав 1958 рік. У листі, аліrі 1958 р., о. Іван Тилявський радив
мені продовжувати навчатися в одному із двох університеrів
венському або Мадридському

-

-

у Лю

на стипендії, що її виділяв владика

Іван Бучко. Я довго не вагався і вибрав Лювен, де виКТІадовою мовою
була французька. До списку осіб, до яких я мав звернутися за потріб
ною інформацією, належав Василь Хміляк. Але я забарився і виїхав
лише у листопаді до Лювену.
Василь щиро прийняв мене до себе, хоч хата була небагата, сту

дентська. Годував мене, але їжу rоrував поет "Козімо". Я теребив кар
топлю, намагаючись водночас "розжувати" Кузьмине кредо, зrідно з
яким "Споконвіку було Слово, і з Поетом було Слово, і Слово було

-

Поет".

Якось, мої янголи-хоронителі запровадили мене на

Rue des

Brasseurs 9. Я мавтоді враження, що французькі назви вулицьЛювену,
- були "нормою" серед наших студентів. Зустрів тоді

а не флямандські

трьох-чотирьох осіб- студентів. Відрекомендувалися: Гевко з Канади,

Коцюба з України, Бачинський з Бельгії, Кутняк із Франції. .. Хтось
грав у шахи, чи, бува, не Микитенко, також із Франції.
Колорит

- міжнародний. Але, був спільний знаменник - всі україн

ці. Свої. Однак, нічого особливого не запам'яталося мені із тих перших
відвідин. Я і так був заКТІопотаний своїми справами. Мої сподівання
вступити до університету не сповнилися. Виявилося, що було вже за-
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пізно: кінець листопада. Вписатися на будь-які курси стало неможли
вим, хіба як вільний слухач. А в гаманці вітер віяв ...

Вдруrе у Лювені

•

Через кілька місяців, попрацювавши то тут, то там на хліб щоден
ний, я знову з'явився у Лювені. Цьоm разу я не проrавив жодного за
ходу. Стипендію на проживання у гуртожитку підтвердив владика Іван
Бучко. Я вчасно ВС'І)'ПИВ до університету, і почав жити на Рю де Брас
сер та відвідував курси романістики.
Тим часом, одного дня, напередодні часткових лютневих іспитів

1960

року, я одержав листа від сестри, що мене, як такого, що наро

дився у Франції, кличуrь до французькоm війська. У листі була низка

офіційних документів. Я повертався до Франції, ледве покуштувавши
студентського життя, сповненого свободою, і навіть сваволею. Але,

замість військовоm маршруrу, як гранатне м'ясо в напрямку Кабіль
ських гір, французька адміністрація надіслала мені листа, що тра

пилась помилка: я

-

не француз, хоч народжений у Франції, ото ж до

армії не беруть.

•

Лювен "вітає" мене втретє

У вересні 1960 року я втретє повернувся до Лювену, цим разом на
11

Halfmaartstmat- Галфмартстрат". Похоронили Рю де Брасер. Нові лю

ди, нові обличчя, нові кімнати, але

- старий порядок.

У Лювені трохи-потрохи, але з точністю метронома, усували фран
цузькомовні назви вулиць міста. Крайньоправі флямандські партії де
далі радикальніше домагалися закриття французькомовної частини

Лювенського Католицького Університету. Найпоширенішими гасла

ми були Wallen buiten! (Геть вальонців!) і Leuven vlaams! (Лювен
11

11

11

11

-

флямандський!). Боротьба за флямандський університет у Лювені на
бирала різних протестних форм. Флямандських студентів-демонс
трантів даремно розганяли жандармські загони, які переважно приїз

дили з Брюсселю. Пригадую, як разом з друзями Богданом (Дибай

лом) та Іваном (Дерев'янкою), десь опівночі ми поверталися, здається,
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зі студентського ресторану "Альма" на Avenue des Allies. Tyr і там ще
шаленіли вуличні бої між "представниками громадського правопоряд

ку" і флямандськими молодими націоналістами. Ми смикнули бічни

ми вуличками аж до майданчика Vismarkt у напрямку українського
1

11

rуртожитку. Аж гульк, озираємось, а за нами стежать "білі каски" жан
дармів. Куди нам дітися? Як і звичайно, я не носив при собі жодних

особистих документів. ЗлоШІЯТЬ, буде лихо ... Втікати не личить, бо за
нами розпочнуть погоню. Буде rірше. Не думаючи довго, ми з Богда
ном ускочили до публічного пісуара, як до священного прИ'І)'лку. Я
став посередині. Через кілька секунд обабіч мене стали два жандарми.

Йой, мене оточили. Серце тріпочеться, не знаю, чи забратися, чи за
лишитися. Раптом чую голос. Не з неба. Жандарм звертався до мене
по-флямандському. Невинним голосом, не підвівши голови (авжеж,

11

зайнятий!), я відповів французькою мовою: Je ne comprends pas Іе fla-

mand11, і це була чистісінька правда. Не встиг я промовити останнє сло
во, як я таки опинився в небі. Замерехкотіли перед очима зірочки.
Стільки і побачив я неба, бо за другим ударом палиці по голові я почув

11

земські слова: Et maintenant, tu comprrrrends Іе flamand? Allez, va dor-

rrmirrrr!11
Я ще досі не викрив тієї життєвої таємниці, чому це мене, фран
цузькомовного, так здорово смикнули по потилиці. Були б звернулися
безпосередньо до Богдана, а той відгукнувся б по-флямандському,

оскільки флямандська мова була його розмовною мовою, та й баста.
Правдою є, що ... разом із Богданом та Іваном ми волали на весь голос

11 Leuven oekraens - Лювен український!" Невідомі, Вельзевуrе, твої ле
кельні шляхи!

•

У гуртожитку "А. В."

.Але, повернімося до наших баранів ... 11 Revenons а

nos moutons!

11

Ого ж, Рим призначив завідувачем rуртожитку о. Ван де Вала, яко
го я пізнав ще на Рю де Брасер. Зустрів також нових і старих друзів і
знайомих

-

серед них, інженера Івана Левицького, вічного студента і

поета Козіма (наш Кузьма), Володимира Закальницького, з яким я
дружив ще у Люрі у Франції, а потім у Кастельrандольфо, Івана Дере
в'янку, Богдана Дибайла, шурина тодішнього голови ТУАЛУ (Това-
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риство українських абсольвентів Лювенського УніверсиrеІ)') мrр Ми
колу Демчука (нам обом з Богданом дали одну кімнату в rуртожитку),

майбугнього професора університету політолога Івана Миrула та фі
лософа Дем'яна Федорика зі Сполучених Штатів, які жили поза на
шим будинком та інженера Віталія Візіра, який поховав уже студент
ське життя. Із дівчат пригадую миттєво філолога Ганну Білоус із Бель
гії, магістра політичних наук Ларису Качмар із США, сестер

- тоді сту

дентку медицини Олю та студентку психології Ірину Лощенко (з Ні
меччини), до яких згодом приєдналася і третя сестричка Галя, студент
ку-стоматолога Олю Кравцьо (ймовірно, еспанізоване прізвище

Кравців) з Панами (мала брата Радка, навчався у Лювені медицину;
згодом обоє виїхали до Еспаніі) ...
Практичним інтендантом-кухарем і вірним джурою rуртожитку

був старенький Матт'є-Матвій, справжній лювенець, флямандець,
гарна душа. Старенький Матвій завжди пробував рятувати становище,
коли rіжа, яку іноді пропонував нам о. Ван де Вал, нагадувала вік Ма

фусалемської бороди, а не здорову поживу. Консерви з

11

0stpriesterhilfe

11

часто належали таки до ненайсвіжіших товарів ... Важливе було й те,

що Матвій мав ключі до rуртожитку і потайки, після

23

години ночі,

відчиняв двері на прохання запізнених студентів. Студенти, що входи
ли до будинку рано-ранесенько, видряпувалися через стіну-огорожу. ..

•

Я таки француз

Тим часом, щоб полегшити собі власну долю, я "вибрав" таки
французьке громадянство ... Мер рідного села посвідчив, що я наро

дився у Франції і живу у Франції, а навчаюся поза кордонами держави.
Документи я зібрав і став французом ...
Радіючи своїм новим "державним станом", мені довелося прими
ритися із деякими обов'язками. Наприклад, я почав відвідувати у
французькому посольстві в Брюсселі лекції з вищої військової підго
товки, щоб одержати відстрочку. В університеті я записався на курси

факультету політичних і соціяльних наук, тоді ще ЕсоІе
11

Politiques et Sociales

11
,

des Sciences

вирішивши раз назавжди, що романська філоло

гія готує лише фахівців з питань романістики ... Дуже швидко вияви
лося, що з політикою також не ліпше ...

2\8

+
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• У проводі НаСУС

Чомусь я погодився стати головою НаСУС, яким я залишився
протягом майже чотирьох років. Інвентар майна нашої С'І)'дентської

організації виявив, що за вийнятком кількох грампластинок з піснями
незабуrнього Весоловського, родича нашого студента агрономії Івана

Охримовича, та крім старенької шафи, на полицях якої лежало кілька
запорошених книжок і дві-три протокольні книги, ми нічого не успад
кували від організації, яка існувала вже перед війною. А каса була по
рожня.

"Не нам на пр'ю з тобою стати, не нам діла твої судить ... " Разом із
контрольною комісією ми припустили, що чимало речей зникло під

час перевезення із Рю де Брасер до Рю Мі- Марс, через необачність
зникли на смітниках, або потекли ... річкою Діл, про яку жартома ка

зали, що саме із річки Діл славна лювенська броварня

Artois

черпала

воду для своїх пивних виробів. До речі, пригадую, що на Рю де Брасер

були бандури. Невже ж, і їх запроторили у якийсь смітник?
Не все гладко пішло з реорганізацією НаСУС. У першій половині
шістдесятих років у тієї тридцятки студенток і С'І)'дентів українського

роду із діяспори, що жили переважно у гуртожитку, головною метою
було закінчити С'І)'дії дипломом.
Членами НаСУС були студенти-українці, а це означало, що на них

лежали всі ті обов'язки, які випливали з їхньої національної ідентич
ности. У кожному разі, ми так собі уямяли, мабуть тому, що з-зовні

нам нав'язували такий підхід з огляду на батьківське національне по
ходження? Однак, ця національна ознака лише частково надихала
"майбутніх" абсольвентів (не всіх). Попри все, те пошарпане життєви

ми обставинами поняття "українства" якось єднало нас, декого міцні
ше, інших

-

вільніше, залежно від політичного, чи радше партійного

середовища, до якого належали батьки, а також від культури країни,
звідки походила С'І)'дентська братія.

•

Студентський люд

Зrідно зі ста'І)'тами, НаСУС мав претензії охоплювати всю бельrій
ську національну територію,

- але С'І)'дентський люд не був одноманіт-
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ним, а ще менше одностайним. Наприклад, студенти з Бельrії, які, до
речі, творили "основну базу" гуртожитку, були переважно сумівцями й

ісповідували досить різку "українську" віру в національні (точніше на
ціоналістичні) догми, але не обов'язково тотожні із доктриною
ЗЧ ОУН, провід яких "патронував" СУМ. Загалом, усі вони розмоШІЯ
ли українською мовою, зокрема студенти з Лімбурщини, навіть і ті,
що походили із мішаних подруж. Це був безпосередній наслідок ком
пактної розташованости української громади в Бельrії, її доброї орга

нізованости і доброї мережі українознавчих шкіл. Політично, за сьо
годнішніми критеріями, вони були "правими".
Критичною настановою (по-своєму) і "британські" українські сту
денти своєю поведінкою були радше "лівими демократами". Ця "лі
визна" не визначалася приналежністю до якоїсь "лівої'' партії, або при
ставанням до якоїсь соціялістичної доктрини, а радше опозицією до
тих українських традиційних партій, які базувалися на радикальному
націоналізмі. Така настанова, підсвідомо, а може й свідомо, випливала
із нехоті співпрацювати з місцевими громадськими, фактично партій
ними організаціями.

Нам, "французам", до яких частково зараховую і французькомов
них бельгійців, була більш притаманна "партійна фронда", де не бра
кувало анархічного духу. Ми апріорно ісповідували нехіть до будь-якої
форми влади та вождівських наказів, але могли щиро "шанувати"
справжній авторитет. Правду сказавши, тоді нам видавалося, що така
характеристика була явищем рідкісним за жорстких умов партійного

прошарування української діяспори (тоді ще казали еміrрації)! Не да
ром нам нав'язували ярлик "нахабних молодиків".

У "французів" знання української мови було порівняно слабе (крім
бельгійців), і походили ми з різних сторін Франції.
Зате "німці" визначалися своїм порядком, і дисципліною і добре во
лоділи українською мовою. Коли розпочалася співпраця між НаСУС
та СУСН (Союзом Українських Студентів Німеччини), а наші взаєми

ни дедалі тіснішали, СУСНівці не раз давали відчувати, що Мюнхен,
точніше Цеппелінштрассе (з-політикою-якого- щоправда -не-всі-по
годжувалися),

- був центром української політичної еміrрації.

"Французів" такий підхід не зворушував. Дивуватися не було чого.
Причина полягала в тому, що ми не уяШІЯЛи собі навіть, що існує таке
середовище в такому вимірі ... Просто, не знали. А може ... й не дуже ці-
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кавилися еміГрантськими подіями. Чули, але, "якби у кума знапя!"
Коли Український Вільний Університет розпочав узимку

1961-62 цикл

лекцій українознавства для українських студентів і майже весь тодіш
ній український студіюючий Лювен опинився у Мюнхені (добрий де
сяток), ми побачили, що це не жарти. Добрі мюнхенці (згадую зокре

ма пана Тараса Сімківата йоm дружину паню Сімків, донька якої Іри
на ютувала маrістерку з психології у Лювені) водили нас по місті, по
казували "святі місця", громадські й церковні центри, організували ві
зити на цвинтар Вальдфрідгоф.

Це надало нам наснаги розпочати акцію об'єднування всіх україн
ських студентів в Европі. Згодом цей задум реалізувався через ство
рення Союзу Українських Студентських Товариств в Европі (СУСТЕ).

Однак, не зважаючи на різні "історичні" відкрипя, в основному "мюн
хенські подіі"'' радикально не змінили політичною обличчя україн
ськоm студентського Лювену, в кожному разі це не торкнулося йоm
політичної (партійної?) диференціяції.

•НаСУС

Чим характеризувалася діяльність НаСУС у першій половині
шістдесятих років?
Із переїздом до будинку Апостольської Візитатури, ми залишилися
без творчих контактів із попередньою генерацією студентів, які меш
кали у Бельгії і поза нею, незважаючи на те, що існувало Товариство
українських абсольвентів Лювенськоm університету. Причина була
проста: за вийнятком наших ровесників, або майже ровесників, як,

наприклад, Іван Мигул, Дем'ян Федорика, Оля Лощенко, Дмитро Ко
валь, які вже мали за собою університетський досвід,

-

то попередні

покоління НаСУС-івців увійшли вже у "триб жипя", як абсольвенти;
були одружені, мали дітей. Були й такі, що не показувалися. Вони

мали, ймовірно, свої причини. Серед тих, які постійно підтримували
взаємини зі студентами, просто опікувалися гуртожитком, були мrр

Микола Когут та, згодом (після приходу

1964 року отця Кіта як дирек

тора),- професор Петро Зелений.

Правда, зберігся громадський зв'язок з лювенцями, тобто з меш
канцями Лювену, надто під час зустрічей після недільної Служби Бо-
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Дмитрики, Когуrи, Левицькі,

Шухевичі. На різні свята приїжджали і такі гості як, пп. Зелений, Ле
сів, Попович, Сметанка з дружинами і дітьми. Усіх не назовеш, але це

майже повний список "активістів".
Частим гостем НаСУС був протягом двох-трьох років лікар-стома

толог із Брюсселю, Роман Крижанівський. Коли приїздив професор
Анатолій Романюк з Канади, він також щоразу заходив до наших сту

дентів, і не жалів своїх зусиль, коли влаштовував на працю україн
ських лювенських абсольвентів у якомусь канадському університеті.

•

Церква і громада

Незалежно від самого змісту віри (віриш або не віриш!)- україн
ський церковний обряд та українська духовність нас, і католиків, і

православних, єднали набагато туrіше, ніж "світські" партійно-патріо
тичні заклики. Спільний обід, що його влаштовував на Великдень
управитель українського студентського будинку о. Іван Кіт для предс
тавниць наших сестер- монахинь у Бельгії і для всієї громади колишніх

і тодішніх студентів,

-

відбувався щоразу в своєрідній атмосфері тихої

благодаті й особистого задоволення.

Tyr

личить хотяй кількома словами глибокої вдячности згадати

старих лювенців, панство Шевчуків, хата яких завжди була відчине
ною для всіх студентів. Не один із нас заходив із голодним шлунком до
"Шевчуків" і повертався до гуртожитку, нагодонаний до схочу борщем,
варениками й коньяком. Не одному св. п. Петро Шевчук, який пра
цював в офсетній друкарні, видавав дипломні роботи, фактично, дру

ковані на масний кошт і масним трудом. НаСУС моїх часів завдячує
йому всі заклики, запрошення, листи, що їх пан Шевчук друкував для
нашої студентської спілки у вільний час і без жодного гонорару, прос

то із ввічливости й доброти, і безперечно в ім'я українського патріо
тизму. .. Він постійно повторював мені: "Пане Грицю! Треба нашим до
помагати, коли є змога, треба нашим допомагати!" Панство Шевчуки

не шукали ні слави, ні подяки. Їм вистачало те, що вони "своєму до
помагали".

Отакі, на ділі, існували зв'язки між студентами і "лювенською" гро
мадою, ба, деякі студенти (переважно "бельгійці") брали навіть вельми
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активну участь у громадських організаціях, як наприЮІад, у СУМ
(Брюссель) або у меншій мірі в УНОТ (Українське Науково-Освітнє
Товаристо, Лювен). Але весь процес був однобічним і відбувався поза
рамками НаСУС. Чи тому, що в статутах нашої студентської організа
ції було окреме положення, яке заохочувало ії членів співпрацювати з
громадськими установами у Бельгії, а чи просто в ім'я масних переко
нань? Мабуть, одне і друге.
З іншого боку, НаСУС таки намагався налагоджувати безпосеред

ній організаційний зв'язок з колишніми товенськими студентами,
принаймні з тими, що мешкали у Бельгії. Українська громада в Бель
гії, а зокрема студенти, зазнали величезної втрати зі смертю у жовтні

1962

Миколи Демчука, голови Товариства Українських Абсольвентів

Лювенського Університету (ТУАJІУ), яке було єдиним організаційним
зв'язком між минулим і теперішнім. Ми виходили з переконання, що
треба було, якщо не зміцнити, то відновити цей, конче потрібний жи
вий трикутник, без якого організація, на довший термін, була прире

чена на зникнення. А саме : згуртувати навколо нашої спілки почесне
членство-колишніх насусівців та молоде покоління, яке кінчало
гімназію. Був би досвід, була б молодеча відвага, були б і гроші! Чарів

ний трикутник!!! Чудово. Навіть забули про фаму "Бермудського три
кутника".
Певною мірою, душею того пляну був Іван Охримович із Великої
Британії, майбутній агроном, rітарист і відномювач традиції студент
ських "мазепинок", якому не бракувало фантазії і вмілости ДІІЯ реалі
зації своїх задумів. На жаль, через брак часу, фінансів і людей, забави,
що ми їх маштовували саме ДІІЯ того, щоб могти зустрічатися і водно
час наповнити порожню касу НаСУС,

- не мали очікуваних успіхів.

Із

часом довелося спіпрацювати в цій ділянці з УНОТ. Але, мета і запал
не були вже такими.

Тим часом, нам пощастило на іншій царині. Адже НаСУС міг по
хвалитися вдалим зусиллям встановити контакти із студентами укра
їнського роду, які навчалися в інших бельгійських університетах. Зга
даю тільки лікаря Володимира Котляра (Брюссель), баса, який вдало
співав із тенором, колишнім "лювенцем", професором славістики у
Сполучених Штатах, Богданом Бочаном. До них приєднувалися сла

вісти із Гентського університету Андрій Гайдамаха та Олесь Братков
ський (Андрій згодом став журналістом, а Олесь- оперним співаком);
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були ще педагог-філолог Валентина Пужай (Льєж), філолог Ірина По
пович, згодом секретар НТШ у Сарселлі, та її брат, дентист Іван (Гент).
Були й студенти, які почали навчання у Лювені, а кінчали їх в інших

бельгійських вищих школах, як наприклад, Євген Бачинський (док
тор медицини, Брюссель), Андронік Жуковський (дентист, Брюссель).

•

На европейському полі

Коли ректорат Українського Вільного Університету в Мюнхені
став організувати курси українознавства, НаСУС був готовий розши

рити свою діяльність у межах европейської спільноти.
Не пригадую, коли саме і в кого конкретно виникла думка створи
ти европейську спілку українських студентів. Імовірніше, як кажуrь,

ідея бриніла в повітрі, і хтось вхопився за неї. Початок датується зи

мою

1962, таки у Мюнхені,

коли ми були гостями друзів- мюнхенців ...

Теплота й щирість взаємин, масштаби студентського ентузіязму, віра в
ідеалізовану Україну і ... краса пісень та замріяність закоханих

-

все це

зробило своє!
Пригадую

1963 рік.

Разом, із тоді ще докторантом Теофілом Кісом,

як члени статутової комісії, ми готували "Основний закон" европей
ського товариства українських студентів. На установчому з'їзді (Ве
ликдень

1963) у

Парижі ми наполягали на потребі об'єднати всіх сту

дентів через їхні місцеві організації (бельгійську, французьку, німець
ку, великобританську, італійську, еспанську), і саме національні сту
дентські товариства мали буrи юридичними членами СУСТЕ. Там, де
не працювали такі товариства, треба було їх творити або відновити
(Італія, Еспанія). На нас обох, як доповідачів, відкрили вогонь з усіх
словесних гармат, моRЛЯв, готуємо терен для майбутньої диктатури.

Пішла

fama,

що ми захищали "бандерівські" методи керування орга

нізації, застосовуючи тверду політику підпорядкованости (я тоді пере

бував у лавах СУМ). Людській фантазії немає меж ...
Прихильники антисустівської тези були зокрема англомовні сту

денти (переважно з Канади і США, які навчалися в Европі). В ім'я сво
боди і демократії, вони висунули вимогу, щоб членами заплянованої

нової спілки були не лише товариства, а й ті, хто не хотів, або не міг

(?)

належати до "національної" (в розумінні місцевоі) асоціяції. МоRЛЯв,
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це єдина запорука перед захоШІенням спілки прихильниками однієї

паР'rіЇ. .. Розпочалася справжня баталія. "Антибандерівська" теза взяла
верх (чудово зіграв свою ролю одвічний дух Гуляй-пілля!). Делеrати на

з'їзді більшістю голосів виступили, як мовилося за кулісами, на

оборону свободи людини та організації. Так і виник
Українських Студентів в Европі

-

1963

року Союз

СУСЕ.

Оскільки я пригадую, попри всі наші намагання, студенти із Вели
кої Британії довго не брали участи у процесі зміцнення українського
студентського потенціялу в Европі, тобто в процесі підготовки май
бутніх професіоналістів. Ми бажали приєднати до наших зусиль і сту

дентів в Італії, а саме: студентів римських духовних установ. І тут нам
також не ... пощастило. Принцип каст зберігався скрізь. Це був інший
вид апартеїДу. Як можна духовне мішати зі світським?
Другою важливою причиною нежиттєздатности СУСЕ, а згодом
таки СУСТЕ, був абсолютний брак фінансів. Париж організував

перший з'"ізд
перебрав

(1963), Лювен- два наступні (1965 і 1967), потім естафету
Мюнхен. Щоразу - це була важка фінансова авантюра й

криза.

Існувала ще й третя причина провалу, яка тісно переШІіталася з

пар-rійним принципом. А саме: постійні спроби ідеологізувати мету
спілки і саму спілку та тривалі намагання перелицьовувати студент

ську діяльність, яка мала стати своєрідною "законспірованою" підпо
рою різних українських пар-rій. До речі, ледве чи треба наголошувати:
перший з"ізд, що відбувся ніби під гаслом демократичної свободи,

опинився також під знаком ідеологізації ...

•

Познаки занепаду НаСУС

Нещасна доля СУСЕ-СУСТЕ (вони давно вже зникли безвісті че
рез свою бездіяльність), в реалізацію яких вкладено стільки доброї волі
і прагнень,

-

була, так би мовити, пролегоменом до дальшої, дедалі

більш нещасної долі НаСУС та українського гуртожитку в Лювені, до
їхнього практично цілковитого занепаду. Безперечно, однією з при
чин

- матеріяльних причин - чому так сталося,

було остаточне закрит

тя французькомовної частини Лювенського католицького університе
ту внаслідок бельгійської політики. Ми не зуміли або не змогли при-
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стосуватися до нових обставин. Поки були нідерляндськомовні сту
денти-бельгійці українського походження, НаСУС у Лювені існував.

Як їх не стало (в середині 80-их років), не стало й НаСУС. Не стало
також НаСУС, бо не було вже такого українського JУРТОЖИТІ<у, в якому
зосереджувалося б українське студентське жипя, від якого виходила б
ініціятива, який був би матеріяльною базою спілки. Саме тому не

можна замовчувати іншого фактора, безпосередньо пов'язаного зі
стрімким спадом популярности гуртожитку. Ідеться про взаємини між
студентами та керівництвом студентського дому. Оскільки пригадую,

постійно виникали конфлікти, внаслідок яких порожнів будинок.

Схоже, що гуртожиток в особах його завідувачів не витримав іспиту:
ніхто не зауважив, дехто навіть й не хотів зауважити, що часи міняли

ся, мінялися і звичаї, мінялася культура й громадська поведінка всу
переч волі "любителів порядку" та семінарського стилю жипя. Тим
часом, керівництво не пристосовувалося до нових умов і вимог жипя.

І студенти також не витримали екзамену в переносному та у бук
вальному розумінні цього слова. Два роки підряд результати на екза

менах були катастрофічними. Ради правди, бари та всілякі пива й

"джін-фізи" не були єдиними винуватцями. Були й такі студенти, що
не мали часу відвідувати лекції, бо треба було жити й заробляти на хліб
щоденний.

•

ЛКУ непокоїться

І сталося непоправне: 1965 року, віцеректор університету монсі
ньйор Девруд

(Devroede) виКJІикав мене, як координатора між україн

ськими студентами і ЛКУ до свого бюро, щоб попередити, що припи
нить надавання українським студентам всіх фінансових пільг, якщо
ситуація не поліпшиться. Попередження віцеректора дійшло до Риму,
звідки прийшов наказ директорові українського студентського дому

затримати стипендії "дублянтам". Отець Кіт, який і так доКJІадав із сво
єї кишені, не мав іншого виходу, як підпорядкуватися суворому розпо
рядженню. Звинувачення, висунене проти о. Кіта, мовляв, його рі

шення було однобічне і мстиве,

- не мало жодної підстави.

На засідан

ні НаСУС, на якому студенти обговорювали цю ситуацію, як безпо
середній свідок і учасник рішення, я намагався зблизити позицію ди-
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рекції із тим, що я особисто вважав конечністю. Не все було однознач
не, зокрема коли "правильник" студентського дому був категоричним:
стипендію одержують

ri,

хто сюшв успішно іспити або на першій, або

на другій сесії академічного року. Були вийнятки. До них, офіційно,

ніхто із нас не належав, саме тому, що о. Кіт, особисто, рятував ситуа
цію без відома Риму. Чи не тому, між іншим, він потрапив у неласку й

мусів покинути Лювен?
На засіданні НаСУС мої пояснення не переконали, мабуть, нікого,
зокрема після того, як декому довелося таки покинути гуртожиток, а

іншим "дублянтам" заборонили харчуватися в будинку.
Згодом нові стипендіянти, серед них колишній голова НаСУС, по
ет і лікар Роман Бабо вал, відновили добрі традиції високо-шкільних

успіхів (мова про кінець 60-их і початок 70-их років). 1

CERCLE INTERNATIONAL
Григорій Панчук

Моє життя плиRЛо між відвідуванням лекцій у Великій Авлі, пое
том Емілем Верареном, проф. Жозефом Гансом, українським фоль
клором, шараварами, синьо-жовтим прапором та майданчиком Ла
дез, де майже поруч були розташовані університетська бібліотека і

"Міжнародне Товариство Іноземних Студенrів" (Cercle lnternational des

Etudiants Etrangers).
Українська участь у Міжнародному Кружку була досить жвавою і
НаСУС в особах його окремих "активісrів" відігравав своєрідну ралю

певного каталізатора в університетських студентських колах. Ми ви
ступали у Міжнародному Кружку, на міжнародних вечорах, доводили

різні історичні правди (а з погляду угорців ми обстоювали

...леrенди,

зокрема щодо Закарпаття), провадили різні диспути на всілякі теми.
Взаємини із членами міжнародної студентської асоціяції були
строкатими. Не всі іноземні студенти належали до Товариства. Але
багато хто туди йшов, хоч би тому, що пиво було дешеве. "Кружок"
надавав певні пільги, пропонував дешевші квитки до театру, на кіно

фестивалі, допомагав улаштовуватись новим квартирантам, вписува-
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тися в університет, організував туристичні поїздки, різні конференції,
художні виступи, спортивні зустрічі тощо. Впритул жили представни

ки принаймні трьох десяток націй. Оскільки пам'ятаю, у той час най
чисельнішою групою були угорці. Звісно, конголійці та взагалі предс

тавники чорної Африки займали упривілейоване місце. Адже

- на них

дивилися, як на майбутні кадри держав, які виникали тут і там уна

слідок деколонізації. Були араби, палестинці і ливанці. Чимало було
південно-американців, надто кубинців. Цікавими у стосунках були

гаїтяни і в'єтнамці. Це була своєрідна екзотика. Якщо дуже активними
були італійці, то найменше давали про себе знати північно-американ

ці (багато із них студіювали медицину). За мої активні роки, Товарис
тво налічувала до

3,000

членів. Протягом двох років я керував комі

сією з питань благоустрою гуртожитків, якими завідувало Товариство.

Їх було п'ять. У них мешкали переважно студенти - хлопці, вихідці із
Близького Сходу, Африки та Азії. Мене завжди щонайменше дивували
екзотичні міцні запахи, які панували у кімнатах, де, до речі, часто гос

тювали дівчата, незважачи на те, що це було суворо заборонено ... За
боронено було й куховарити (крім у кухні), щоб запобігти трагічній

пожежі.
Загалом, українці встановили дружні взаємини із нечисленними

білоруськими студентами, які ще навчалися у Лювені. Їхній будинок
стояв поблизу Міжнародного кружка. Коли не стало опікуна, отця ван
Каувеларта, то й білорусів не стало в університеті, а якщо були, то не

виявляли себе.
З поляками ми мали добросусідські стосунки. Ні більш, ні менш.
Про росіян не було жодної мови. У кожному разі за все моє перебу

вання у Лювені про них я нічого не чув. Вони організовано ніде не фі
гурували (маю зокрема на увазі Міжнародний кружок), хоч саме для
них були створені певні допоміжні інфраструктури у міжвоєнний час

і зараз після війни. Сподівання про швидке навернення Росії на пра
вильний шлях християнства за західною моделею мислення
лися, неначе були вони писання вилами по воді ... 1

-

розвія
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НаСУС
Микола Когут

•

60-ті роки

У першому підрозділі Студентський Гуртожиток "Апостольської
Візитатури" вияснено, чому не збереглися архіви НаСУС перших чо
тирьох років цього періоду. Однак, вищезгаданий підрозділ і підрозділ

-

Лювен Шістдесятих Років насвітлює, бодай частинно, діяльність

НаСУС. Наступний параграф свідчить про численну участь україн

ських студентів ЛКУ та інших бельгійських університетів у діяльності
НаСУС.

•

Загальні збори

1961

В дні 11 листопада 1967 року в Лювені (Бельгія), відбулися в укра
їнському студентському домі

-

Лювен, Гальф Март вул., чергові За

гальні Збори Національного Союзу Українських Студентів у Бельгії,
який є координуючим органом українських студентів у Бельгії.
Загальні Збори НаСУС привітали писемно, чи усно: Представник
Товариства Апостольської Візитатури і Генерального вікаріяту в Бель

гії, як рівнож ректор українського студентського дому в Лювені, о.
радник Іван Кіт; Андрій Гайдамаха з боку СУСТЕ; Ірина Назимок від
"Обнови"; мrр. Микола Когут в імені УНОТ; мrр. Дмитро Коваль

-

представник УХР та декілька приватних привітів, як між іншими п-ва

Шевчуків, д-ра Романа Крижановеького і д-ра Божика, редактора
"Вістей" та "Голосу Христа Чоловіколюбця".
В Загальних Зборах НаСУС взяли участь: представники україн
ських студентів із усіх університетів Бельгії в числі
кандидати, колишні члени (сеньйори),

25,

дійсні члени,

як рівнож почесні члени та

гості.
Зборами проводила Президія, до якої входили: мrр. Григорій Пан
чук

-

голова та Ірина Назимок і Ярослав Добош

- секретарі.

Після прочитання звітів Андрія Гайдамахи-уступаючого голови,
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Ірини Назимок
референта,

-

секретаря, Богдана Качинського

Галини Чимерис

-

-
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культ-освітнього

референта соціяльно-студентських

справ, Олександра Браткавського-пресового референта, Ігоря Кони
ка- референта зовнішніх справ та Богдана Савкова

- спортового рефе

рента, почалася гарячкова дискусія над ними, признаючи їм абсолю
торію.

Учасники Зборів вшанували хвилиною мовчанки пам'ять Володи
мира Гуценка, члена НаСУС, що став жертвою недавн ої залізничої ка
тастрофи, 13-го жовтня ц. р.
На Загальних Зборах працювали такі Комісії: Номінаційно-вери
фікаційна та Програмово-резолюційна. Номінаційно-верифікаційна
комісія ствердила ефективність мандатів і на її пропозицію прийнято
сімох нових членів.
Нові керівні органи НаСУС обрано в такому складі: мrр. Козімо

Дмитрик

-

голова, Іван Палан

-

заступник голови та культ-освітньо

студійний референт, Ярослав Добош

-

секретар, Володимир Безушко

- скарбник, Ігор Коник - референт зовнішніх зв'язків, Ірина Назимок
- заступник референта зовнішніх зв'язків, Маруся Мельник - пресовий референт, Віктор Зінко - спортовий референт, Іван Охримович голова Контрольної Комісії разом з Олесем Сацюком та Ігорем Мака
рушкою.І

Маруся Мельник. Поміщене у "Вільне Слово" 9-го грудня

1967 р.

На жаль, ми не могли знайти сліду Марусі Мельник, пресової референтки

НаСУС

1967-68, яка подала до

пресиповищий протокол.

• 70-ті роки

НаСУС продовжував брати участь у СУСТЕ, студійних днях Ви
сокошкільних Літніх Курсів Українознавства та у Міжнародному
Кружку. В академічному році

1971-72,

за головетва Володимира Без

ушка, появився інформаційний листок НаСУС

- "Надщерблена Кате

дра". Тоді також існувала дуже добра танцювальна група.
Активність НаСУС посилилась у друrій половині

70- их і на почат

ку 80-их років, коли молодша генерація Когуrів, Ковалів і Поповичів,
а також студенти

- активісти СУМ почали свої студії.

При НаСУС діяв

добрий співочий і танцювальний гурток і навіть мішаний хор, у якому
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виступало

15

студентів

(1976-77).

Вони виступали не тільЮf в україн

ських імпрезах і академіях, але навіть серед чужинців, і то досить часто.

Помимо протесту амбасади СССР і конкуренції ансамблю з Укра

їни, студентсьЮfй вокальний ансамбль "Кобза" виступав
міжнародному фольклорному фестивалі у Мальме,
у

150-літrя незалежности

1979 р. на
Швеція. 1981 року,

Бельrії, ансамбль виступав у бельrійській те

левізійній програмі.
НаСУС організував спільні Свят Вечері, проефори і забави з буфе
том й напитками для студентів, молоді, колишніх лювенців та грома
дян. Студентські співочі ансамблі відвідували з колядою українські ро
дини у Брюсселі і Лювені, як також монаші згромадження, де були
українські монахині. Ансамблі супроводжені студентами -бандуриста
ми радо приймали бельrійці. Кdляда збагачувала касу НаСУС.
НаСУС організував

1978 р. конференцію СУСТЕ в українській осе
лі Франкополе у Бельrії. Між учасниками були діти лювенців - Кири
ла Митровича, Володимира Поповича, Миколи Koryra і Омеляна Ко
валя. Вони творили майже половину учасників.

•

80-ті роки

На початку 80-их років НаСУС ще мав понад 15 членів і був до
сить активний. У загальних зборах

1980 року взяло участь більш як 20

осіб. Студенти ходили ще з колядою, брали участь у спільних Свят

Вечорах і проефорах і в цей спосіб уrримували зв'язок з українською
громадою. Останні загальні збори відбулися

1985

року. Представник

НаСУС ще кілька років брав участь у різних громадських засіданнях і
був у ювілейному комітеті Тисячоліття Хрищення Руси-України, але

це був уже "rенерал без армії''. Кажуть, що УкраїнсьЮfй Допомоговий
Комітет в Бельrії ще й досі має на своїм обліку організацію ... НаСУС.
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•

Управи НаСУС

• 23\

1960-85

60-61: Іван МиІ)'л, г., Дамян Федорика, ее., Іван Деревянка, к-ос., Іван
Левицький, Роман Ріпак.

61-62:

Григорій Панчук, г., Оля Лощенко, ее., Іван Охримович, Воло

димир Закальницький.

62-63:

Іван Охримович, г., Богдан Бочан, ее., Володимир Закальниць

кий, Андрій Гайдамаха.

63-64:

Григорій Панчук, г., Оля Лощенко, ее., Богдан Бочан, ск., Ан

дрій Гайдамаха, к. ос.

64-65:

Богдан Бочан, г., Андрій Гайдамаха, ее., Ірена Гірна, ее.

65-66:

Евген Бачинський, г., Володимир Закальницький, к. ос., Іван

Охримович, Микола Свистович.

66-67: Андрій

Гайдамаха, г., Ірина Назимок, ее., Богдан Качинський,

к-о., Галина Чемерис, соц., Олександер Братковський, пр., Ігор Ко
ник, з-зв., Богдан Савків, сп.

67-68:

Кузьма Дмитрик, г., Іван Палан, за. і к-ос., Ярослав Добош, ее.,

Володимир Безушко, ск., Ігор Коник, зв., Ірина Назимок, зв., Маруся

Мельник, пр., Віктор Зінко, сп. Кк.: Іван Охримович,

r.,

Олесь Сацюк

і Ігор Макарушка.

68-69:

Ярослав Добош, г., Орест Прокопець, ее., Василь Іванків, ск.,

Володимир Безушко, к-ос., Роман Бабовал, пр., Віктор Зінко, з-зв.

Кк.: Олександер Братковський, Карпа Галя і Іван Палан.

69-70:

Роман Бабовал, г., Володимир Безушко, за., Ганя Раделицька,

ее., Пилип Мельхіор, ск., Іван Палан, з-зв., Евген Ядута, сп., Богдан

Говенко, біб. Кк.: Ярослав Добош, Міля Говенко і Василь Іванків.

70-71:

Олесь Братковський, г. згодом Іван Палан, г., Ганя Раделицька,
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ее., Пилип Мельхіор, ск.

71-72: Володимир Безушко, r., Йосиф Рошка, за., Роман Бабовал, ее.,
Оксана Гатала, ск., Ярослав Добош, пр. Кк.: Віктор Зінко, Василь
Іванків, Галя Гереrа.

72-73: Володимир Безушко, r.,

Василь Раделицький, за., Петро Сеник,

ее., Оксана Гатала, ск., Зореслава Коваль, пр., Ігор Коник, з-зв. Кк.:
Віктор Зінко, Роман Бабовал, Евген Ядуга.

73-74:

Зореслава Коваль,

Маруся

75-76:

Koryr,

r.,

Роман Бозіо, за., Петро Сеник, се.\з-зв.,

ск., Роман Бабовал, пр. Кк.: Володимир Безушко.

Роман Бозіо,

r., Василь Раделицький, ее., Маруся Koryr, ск.

Кк.:

Юрій Козій, Роман Раделицький.

76-77: Роман Раделицький, r., Христя Koryr, ее., Ірина Попович, к-ос.,
Маруся Koryr.cк. Кк.: Зореслава Коваль, Ганя Koryr, Іван Попович.
77-78:

Маруся

Koryr, r.,

Петро Сеник, за., Христя

Koryr,

ее., Василь

Раделицький, ск., Петро Кутний, к-ос.

78-79 і 79-80:

Павло

Koryr, r.,

Юрій Козій, за., Катруся Бойко, ее., Пе

тро Кутний, к-ос., Кк. Іван Попович, Одарка Галабурда.

80-81:

Ірина Попович,

r., Дмитро Бойко, ее., Христя Koryr, ск.,

Кутний, к-ос. Кк.: Памо

Koryr,

Петро

Юрій Козій.

81-82 і 82-83: Попович Іван, r., Одарка Галабурда, ее.,

Катерина Бойко,

ск.

83-84: Сеничак Андрій, r.,
Павло Koryr.
84-85:

Марійка Дуда, ее., Катерина Бойко, ск. Кк.:

Правдаповідно у складі з повищих студентів. 1
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редакцію журне.лу
11

Тому-то

"Гомін"

зобоs'язуємо

11

свої

і

вдатися до

руки.

лсіх чnе~-tів

Приниr.н'Іємо

цуській,

чи

''пи:саниF;У 11

забаву ~

має

і

~а

не

забудемо

з

иа

зgбаnи.

НОDому,

Тому очікуємо

критиІ<

з

мадярськими

кнриа~аnьно~

відбутися

дусі.

також і у

сnі~праці

nоданого

фран

лишо

не спіть мояхатаскрайським

сно~

!

Всілякий

еіДrом~н ми радо

вайте йоrо інІВим

студентами

Ane

і
во1~

оригінальноuу

ваших nроnоаицій

минулорічні nрактики.

nереда

"r1ідnільним"

нашим студє~-tтам, хай і вони ста~ть
у

наші

ряди.

++++++++++

Адреса НаСУС-у

чехо

~9кож

пляну.

Критикуйте, кричіть і лротестуйте,

праці.

салі орr.ч;:tжин.студ.в Лювені.

Очевидно,

річної

до

~ блиськсму майбутньому

~орrанізуЕати в
словацькими

коментар

нідерляндськік мовах.

Намічено

-

тnорчоІ

ва.ІІІ

ані

а наnишіть

•
~

о
1:/:1

tr1

::t

...
с:>

""

/і нечленів/ збудити свої мистецькі
талани

нам

ні nаперУ,
чорнила,

Прочитавши саиі цей листок,

дальшу

у

кілька краnель

~..о.)

.,J:o.

вітатимемо.

На Загальних Зборах nрийнято

-

пропозицію,

N

- 4 -

:

lfaSUS
lfal:r Mзart"straa"t І5
3000 Leuven

""
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СТУДЕНТІВ

УКРЛJНСhКИХ
БЕЛЬГП

NaSUS

-

Nats-u.l V•rf>oad van ID lal!di

O.Іcr.-clto StlaRьІJen

Христос Родиt:Існ~

......_.,,., ._ 23

З А П Р

січн.н:

1976

О Ш Е Н Н Я.

Оцвм маємо шацу запросити Ввс иа Січневі Роковини

-

С~'О КРУТ й ПРО.

Г0JІ0Іllr:ННЯ С.АМООТІhПОСТИ Україн. нар. Респубаіu.

Cвs"ro відбудетьса в Українському Сту,цеН'l'Ськоиу Доиі з Jlювені при
Гаифмаартстраат,

15.

1

» суботу 31 січня 1976 року.

В П Р О Г Р А М І:

18.00 год. C.JIY1tбa Soza та Панахв,ца noJІнr.moo: під Rрутв.ми
ПерехусІСа

20.00 год. АКЗАемія - доповідь, поезії, еветупи бандурgст1в, співи.
Заохочуємо всіх, в нервій мірі студентів,

бувІІРІХ студентів та сим:патиків

до чисепьної участи.

ОстаGмось

з иалеииоn пошаною та nривітом

За

Ynpal'!y НаСУС

Ромав Бозьо

Васи.11.ь Радuпицький

/го.ІІ.ова/

/секретар/
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НАЦІОНЛЛЬНИR

УКРАfНСЬКИХ

союз
В

U.ПО.

-

N.tionale deo Etudianlo

Ulaaiaio.,. -

NaSUS

~~~ -

crYДt::HTIB

БЕJІЬГ\f

- NatiaaaaJ Vert..m.l VAD Oolo.,.iDiocl.e SNd...ten ;. Deltill

Лювен,
Дорогі

Подруги

!

та Друзі

ЧJ/1 ви любите смач.аренr..ки ~
?

Чи ви лю6итє; коломийки, танrа ~~
модерні

1:внці

Чи бажаєте ви перевести вечір,

~анців

так

спільно

~

серед украrнських снів11f.{

та nрисмної

Якщо

~

!11 t. .,.,

?

з ваmини .црузнuи,

9.2.1977.

атмосфери

?

прос~и

вас

то

прибути

на наШі перші ~ цьому році:

"
що

ВЕЧ О :Р НИ ЦІ",

відбудуться в

п'ятницю

18

19 20 -

та

у~раїнська

Го дине.

бепьгійська
Що

одягнути

~Р принести

?

все,

що

ц.р.

та.

бажаєте.

зі собою? добрий

вовчий алетит

лютого

та кілька

гумор,

зайвих

бельrійськkХ

фрааок.
до

милої

зустрічі

в

n'ятницю

Sапрошевня писали

1:'.

Рв,деяицький

вечером.

дєкорува.па

Ганн

Koryt.r

НОВА ГЕНЕРАЦІЯ 1960-83
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14.,.1977.
Дороrі Друаі

Сту.в;ев'fю;:

та Сrу.цев~и

Повідоманвмо

СУСТЕ в1~dJде~ься у днАХ

Вас,

кінець кінців,

що КонФеренція

1 - 4 кві~як 1977 на Франхопо~і /Sе~ьгік/.

nepvoгo кві~яя вечером;

приїад, реєстрацLq.зап1аиан~
38D18ИBBR.II •••••
Дpyroro кві2иа оф~1йие ві~крит~а о
9,ао.

roA.

Щоб не отяrа,воь :а прогрsкоІ),

нас<rоюsмо

.JU'X8

на nр•~а.в;

1-ro

ІtВі~в.s.

Кoir!~R пс-буи ае;. веоь чао
цриб.:rиаво
750,- бл. фр.
fірос2мо nривести зі ообо.ю СП6JІWІі міаки, акщо мохп

/ во.

:

ДоїІА .цо Фраакоnоая
~ Німеччини

та Австрії

З Aнra1~,I~aa1r

~а Фракці~:

31

~~тобуосм до

аз

просимо nотелефоиуваrв аа

ои1дуючJ
~сжо ~еnефоИJ
праr.це ав~ок вас аабJІВ.'fН.
прІІїа~'l'В автВІDІ,

275099,

це иа Фр~копоnі і ав1Ажак х~оо•
УчасІtиІUUІ а Фраиціt 'І'а Німеччини р6.U(мо
бо це .цеmевu1е т&. мевDІе сх.падке.

~-E-2-!_f_~-~-~---~-~-~-~-~-P._!_!_Ц_!_!l
І.

1
~: ЦеСУС /Цек~ральикй Союs Украrи•zкого Отудемства

С~у.цеаtська nроблематиха

і

Конференція в Европі.

й nроб.хеми коuо~ краr~~.а2 Акг.а1~, Німечч;вJU[,
Франці~, Аве~ії, Беяьrі~ тn Ітааі~.

2. CYC'l"E

3.
4.
5.
ІІ.

Педаrог1чиий Юнигрес у Рмuі

2.

-

серпень

1977.

Сжудентоький вs'яаок по ~ацікавленвях і оrудіях
медиків, педаrоrів, філо~оrів, теолоr1в 1 т.д

а

••••

Заrааьно rромМАська nроб~емв'l'вха

1.
ІІІ.

Українознавчі курси в УКУ / Р~. і УВУ/ Мюихев.

а

Со~1Аарвіс~ь студеsrів а ГmУр1яржи.ьввк рухом.
Праця студен~ів у комітетах оборони nо~1~внзн1в.

Кfжь~урио кхотецька проrрама

1

Проаіркв І Аіяпоаитиви І з Укра~им.
В~стnвка vис~ецьких тьорів д&нках с~удеитів.
Гра на ріаних 1ИС2р!ментах, ак бан.цур~ тощо.

S•іии і доповненик до програм~ будут~ зроО~ені ва місці.
Пов1,ttокі~ь nри ваrо.ці .ва:аиz: АРУ& ів, юuto вони ве о.-:ер:аа.пи
вtА ~

пов1Аок~еsня.

ЧехаQМО ва Вао ва Фракхоnu~і

,

приві том.

Х.Коrут

sa

СУОТ8

Господарі

Конференції

та оставмо

3

с~деиськвм
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Uaioa Н.t;.,,.,.Je
Et .. diOr.ato
- Ulcr.W.ieao еа Вettiqwo -

СТУДЕНТІВ

УКРЛУНСЬКИХ

союз

БЕЛhГІJ

NaSUS

N.l;-a..l у,.,І,...,d ••n
St,....n Ь:D і• Dtleie

-

ОеІсrаіооін:Іь.

Lo .. vain, ~е

ДОРОГІ

ДР У

Ні, ми ме

3

10,JІИ.стоnад,а

Іt78.

І

upo

ааснуJІи, аи1 не забули

~ас.

Правда, uже досить АОВГО Ви нічого про кас не чул~,
все мав О8іИ часа Літні міакці це бупи D nершу
чер•·у іспити, дл.в: декого на:ві т ь два рази, а ві.цтв..k

апе

відпочинок

-

фсрії.

Осінь,це чuс виборі~. Тому то запрошуємо всіх

Dac

на Заrа.пьи1 Збори

про

все nоrоаорити,

рити

НаСУС-у. '1'ам матимемо моІtJІИВ1сrь

а аалевнавмо

жа навіть АИСКутувати.

Buc,

що

в

Ва учні а останніх років rімназі1,

орощо rово

та Ви

сту.цен~м

а персих років пркХОАіть та~ож. Збори дають
мож.аивість стрімутись 3 nмк, 110 на.ие.ав т"' я о ІІаСУС-у,
тtt дові.цатмсь про на11у .цj.яльrаість, та вкі1щі nevcuecти

..

приє ІІІu

!(ілька rо.цик

СЄJІЄ.ІІ. )(оло.цих.

Учаоть чяеиів обов'.в:акоnа,

але ві~атимемо

радо тако& усіх гостей, аосо~ьзентів різних універ
си~етів, високих шкіл, та громадських діячів.
Дола союзу лежить на

'1'3.

ТИХ 0

ЩО

ХОЧут

L

ИВІІІ

Загальні

Церковному .Домі,

дня

25

л и с

Збори

u

усіх

відбудуться

в JUовені,

т о

нас

~~-

D Українському
15 J010-J,!o:r.JVE11f

На І f-M~~t-r~ztraa.t,

1978,

огад

Приходіть ккнайчвслені~ше.
Ваших nриятелів студе~тів, т~ учнів

зі щирим

студен~uх

ПОМОГ'l'И о

.До милої зустрічі
nривітоv.

в Лювекі,

Уnрава

НаСУС-у.

14.30.

та nросіть
rімназії •

OC'l·acwo
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Перед прийняттям для

Cercle lnterantionale 1965 р.
І Ліплять вареники (від

ліва):

Леся

Куропась,

Оля Козицька, Галя Че
мерис, Ірена Назимок.

На прийнЯ1Ті у салюнах
Українського Студент
ського rуртожитку "А В."

Д1ІЯ

Cercle lnternationale

р. І Від ліва сидять:
гості - еспанець і в'єтна
мець Чанr, Володимир
Билина, Ірина Назимок.
І За ними стоять: Богдан
Качинський, Галя Чеме
рис, Леся Куропась, Ан
дрій Гайдамаха, Оля Ко
зицька, Микола Свисто
вич, Євген Бачинський,
Григорій Панчук, о. Бульс.

1965

На святі у гур
тожитку "А. В."

1965

р. І Від лі

ва: Оля Козиць
ка, Григорій Пан
чук (стоїть), Ле
ся Куропась, Ро
ман Крижанів
ський,

Романа

наречена, Юрій
Шухевич,

Іван

Левицький, Во
лодимир Били
на, Микала Сви
стович, Ігор Ко
ник.
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На пршулянці за Л ювеном

1965 р.

І Від ліва сидять: Андрій Гай
дамаха, Ігор Коник, Ірина На

зимок, Григорій Панчук. І Сто
ять: Богдан Качинський, Бог
дан Савків, Дмитро Коваль, Ле

ся Куропась.

Григорій Панчук у своїй
студентській

кімнаті

у

гуртожитку "А. В.". Гість:
Ірина Назимок.

Забава

у

ському

гуртожитку

"А. В."

студент

1965

р. І Злі

ва: Володимир Би
лина,
пась,

Леся

Куро

Олександер

Сацюк, Ірина Нази
мок, Богдан Качин
ський, Оля Козиць

ка, Микола Свисто
вич,

Ігор

Коник,

Григорій Панчук.
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Конференція Союзу Українських Студентських Товариств Европи, СУСТЕ
Франкополе, Бельrія,

І Зліва: Петро Хома, Павло

1-4 квітня 1977 р.
Koryr (пів захований), Соня Гаврілов, Роман

Раделицький, Ми

кола Миколенко, Ганя Наум'як, пані і пан Ходоровські, Віра Коваль, Ганя
бин (аліяс "Беньо"), Ірина Попович, Мирон Митрович, Маруся

Христя Гірняк, Христя

Koryr,

Koryr,

Koryr,

Богдан Ба

Богдан Митрович,

Роман Митрович, Ліда Миколенко, Марко Томашек.

Студентський Хор у Лювені

1976/77 р. Дириrент п.

Кирила Гайдамаха.

І Зліва: Роман Раделицький, Василь Раделицький, Зенон Коваль, Петро Кутний,
Орися Бойко, Христя
Бойко, Ганя

Koryr,

Koryr,

Маруся

Koryr,

Надя Сеничак, Віра Коваль, Катерина

Віра Сеничак, Ігор Колодій, Павло

Дмитро Бойко, Юрій Козій.

Koryr,

Богдан Раделицький,

242
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Свято Круr
І Зліва: Маруся
Христя

Koryr,

Koryr,

1978 р. Співоча rрупа.
Koryr, Віра Коваль,

Ганя

Пашю

Koryr,

Катерина Бойко.

Курси Українознавства у Маквілер, Франція

1977/78 р.

для українських студентів Західньої Европи.

НОВА ГЕНЕРАЦІЯ 1960-83

Ансамбль "Кобза", Лювен,

1981 р.,

t
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виступає на святі 150-літrя

Державности Бельrії
І Зліва: Петро

Koryr,

Koryr,

Василь Раделицький, Дмитро Бойко, Павло

Юрій Козій, баІ-ЩУРистка Христя

Koryr.

Тріо "Кобза".
І Зліва: Христя

Koryr,

Петро Куrний,

Павло

Koryr.

Ктитори і

благодітелі

Архипастир Скитальців
Архиєпископ Кир Мирослав Марусин

Шановним Читачам мир і Божа блаrодать!

В ночі з суботи на неділю, 21 вересня р.Б. 1974, о год. 23:30 ашел
смерти злетів до мешкання Високопреосвященного Архиєrm:скопа
Кир Івана Бучка і забрав його праведну душу з собою, до неба. Архиє
рей Іван прожив 83 роки без дев'яти днів і вЩійшов у вічність на 45 році

свого архиєрейСтва та на

60 році священичого служіння. Ще остан

нього дня свого JУЗеМНОГО житrя служив святу Службу Божу. Вмира
ючому удішm я святої Тайни Єлеєпомазання та й супроводив його на
далеку дороrу молитвою Церкви "на ісход душі". Єrm:cкorm:, священи
ки, монахи і вірні, старші й молодь, прИЙІШІИ віддати йому останнє
цілування.

В четвер,

26 вересня,

відбувся похорон у Римі, в соборі Святої Со

фії. Похоронні Богослужби проводив Блаженніший Верховний Архи

єrm:скоп Кир Йосиф, який і поклав тлінні останки Архиєрея Івана в
"новому гробі" під храмом Святої Софії. Тим своїм рішенням Батько і
Глава Української Католицької Церкви схотів віддати покійному Вла
диці Іванові особливу честь, не зважаючи на покірне бажання, заrm:
сане в "Останній волі" Архиєrm:скопа Івана з дня

18 лютого 1973 року.

Ось слова останньої волі:

"На моїй могилі нехай стане простий дерев'яний хрест з україн
ським наrm:сом: "Тут спочиває український католицький Єrm:скоп
Іван Бучко і просить у добрих людей ласкавої згадки у святих молит
вах". Прошу, щоб на моїм похороні не було ніяких промов-панегіри
ків, а якщо в чacorm:cax мала б бути поміщена якась коротенька згадка,
то вона

- поза датою моїх уродин і моєї смерти - не сміє виявляти з мо-
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його житrя нічого більше, як rільки оцю мою заяву, яку я бажав і ба

жаю заєдно повторювати, а зокрема в годині смерти: "Передусім заяв
ляю торжественна перед Богом і перед світом, що моя остання воля є
вмерти в святій католицькій вірі, у повній відданості й в послузі для
кожночасного Святого Отця Папи Римського, якого вважаю моїм

Найвищим Настоятелем і Непомильним Учителем цілої Христової
Церкви, правдивим Наступником св. Апостола Петра і дійсним На

місником Ісуса Христа на землі".
Від блаженної кончини Архиєпископа Івана минуло

17 років,

і ось

цього року припадає 100-ліття його народження. Владика Іван прий
шов на світ

1 жовтня 1891 року в селі Германові, тепер Тарасівка,

коло

Львова, в селянській родині. Батько його Григорій був дяком, дожив

глибокого віку та мав щастя читати Апостола на архиєрейській Літургії
свого сина, коли цей приїхав як нововисвячений єпископ до рідного

села. Мати Агрипина, з дому Бучко, мала великий вплив на виховання
і характер сина. Своїх родичів Владика Іван згадував завжди з великим
пієтизмом і часто правив Служби Божі за блаженний спокій їхніх душ.
Гімназійну матуру склав Владика Іван

191 О

року у Львові й по не

довгому ваганні виїхав до Риму на філософічна-богословські студії, де

і застала його перша світова війна. Тут в Римі,

21 лютого 1915 року,

він

був висвячений на священика. Висвятив його болгарський єпископ
Лазар Младенов, що жив тоді в Римі, і протягом десяти років був по
стійним гостем у нашій Семінарії.

Коли Італія проголосила війну Австрії, Українська Колеrія отрима
ла наказ покинути італійську територію. Владика Іван більше року пе

ребув у тодішній українській Духовній Семінарії на чужині, в Кроме
рижі, на Моравії, а по звільненні Західної України від царських мос
ковських військ переїхав до Львова і зайняв місце секретаря відомого
в історії нашої Церкви отця офіціяла Андрія Білецького, що в часі

ув'язнення Митрополита Андрія правив Львівською архиєпархією. До
Риму Владика повернувся ще раз по війні в

1921-22

роках, щоб тут

скласти всі іспити, потрібні до осягнення академічного ступеня. До

1939 р. жив і діяв на горі св.

Юра.

Коротко перед другою світовою війною виїхав у Південну Америку
на Апостольську візитацію вірних українців і по дворічнім перебуван

ні на американському континенті прибув до Риму. Так, отже, полови
ну свого життя прожив у Рідному Краю, а другу половину на чужині,

АРХИПАСТИР СКИТАЛЬЦІВ

у Вічному Місті. Свої архиєрейські завдання виконував він
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1О років як
35

помічник Слуги Божого Митрополита Андрія, на горі св. Юра, а

років, як другий Пам о, "у мандрівках часто бував, у небезпеках свого
народу, у небезпеках поган, у виснажуванні та в праці, часто в недоси
панні, часто в пості, а окрім зовнішнього, були й є ще й інші повин

ності й журба про всі Церкви" (пор.
Владика Іван

- для

українського

2 Кор. 11 ,26-28).
народу - назавжди

останеться ве

ликим святителем і добрим пастирем. За час свого довгого архиє
рейського служіння, він, як може ніхто інший, вглибився в душу свого
народу, і то в усіх часах і відтинках народного життя: в часі воєнного

лихоліпя і відомої "пацифікації", в часи святкових здвигів УМХ та
міжнародніх Конrресів, в часі візитацій своїх вірних на чужині, по

таборах і бараках, зачинаючи від Ріміні, а закінчуючи по гостелях

Шкотії. Його заходами було наладнане церковне жипя в післявоєн
ній Европі, а як результат його трудів постали в Европі окремі Апос
тольські Екзархії. Він був співбудівничим українських митрополій на
американському континенті.

Владика Іван не тільки врятував наших славних "рімінців" від
насильної репатріяціі, але в таборі Ріміні допоміг влаштувати масні

школи. Його заходами Конrреrація Східних Церков перейняла над
тими школами протекторат і створила "Римську Шкільну Комісію",

заходами якої затверджено коло

270 дипломів та видано кількасот сві

доцтв середньо-шкільної освіти. Із закрипям Духовної Семінарії в

Кулемборх, в Голляндії, виник проєкт створення Українського Науко

вого Інститугу. Але не всі бажання могли сповнитись. Його поміч була
звернена на потреби наших науковців, згуртованих у славному НТШ,

УВАН та в інших наукових осередках, як і в наших високих школах:
УВУ, УТГІ та в кількох тоді ще існуючих наших гімназіях в Німеччині
й Австрії. Він створив Археолоrічну Комісію, що видала низку нау
кових праць.

В самій Італії по війні було понад двадцять тисяч українців, якими
треба було заопікуватися. В тому часі, за старанням Владики, приділе

но кілька мільйонів лір на рімінське шкільництво, роздано потребую
чим

15,000 штук різного одягу, заплачено около 100.000 обідів, оплачу
60 нічлігів на добу. Нападнано пошту для полонених і
вислано їм понад 110,000 різних листів і посилок, роздано вrікачам
вано пересічно

тисячі примірників доброї книжки і різних часописів. А що ж го-
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ворити про скитальців у Німеччині, Австрії та інших країнах, які не
терпеливо чекали на можливість еміrрації й пmребували як моральної

так і матеріяльної допомоги: науковці, студенти, хворі, старші, колиш
ні дивізійники, полонені, люди з усіх земель України, робітники і се
ляни, письменники, мистці, поети. Опіку над убогими Владика до
ручив церковній організації "Харітас".

В умовах еміГраційного життя багато справ не можна полагодити
інакше, як тільки ІШІЯХОМ кореспонденції. В архіві Апостольського Ві

зитатора велике число листів. Протокольні книги самої кореспонден
ції зі священиками та в церковно-rромадських справах за повоєнні

роки мають

35.700 реєстрованих справ, тобто 18 томів занотованих ру

кою листів. Владика мав звичай кожен лист віддавати до протоколу, а
при полагодженні справ очікував співпраці своїх співробітників в тому

змислі, що подані "черновики" доповнював або випраRJІЯв відповідно
до потреби. Листи його мають стиль, а послання є опрацьовані дуже
дбайливо.

Якщо поглянути з деякої вже віддалі часу на минулі роки, то можна
запитати себе, якою то силою одна людина могла довершити так ба
гато справ, в не завжди сприятливих умовах. Відповідь одна: силою
молитви, посвяти і жертви. В Римі й в світі стало відомим, що Владика

Іван в кожну п 'ятницю місяця нікого не приймає і з ніким не гово
рить, бо відбуває свої духовні вправи. Він багато молиться і вміє терпе

ливо зносити прикрощі. А передусім він того свідомий, що Божа воля
явилася на нім в хвилині, коли мусів покинути Рідний Край і найдо
рожчу особу Митрополита Андрія, щоб у Римі й в світі, в часі найбіль
шої всенародної скорби, бути речником нашої Церкви й їі поневоле

них Владик, священиків та вірних.

Список звершених Владикою діл в цьому повоснному часі довгий і
великої ваги. Згадати належить: Святкування і паломництво до Риму
з нагоди Святого Ювілейного Року

1950,

великі торжества з нагоди

700-ліття коронації короля Данила Галицького, 1000-ліття хрещення

блаженної княгині Ольги і зв'язані з цим паломництва до Люрду та
інших чудотворних місцевостей, утворення Малої Семінарії в Люрі
біля Орлеану, а потім щасливе перенесення їі до Риму, де ця школа у
великому, гарному будинку, подарованому Папою Пієм ХІІ, працює

посьогодні. Владика започаткував беатифікаційний процес Слуги Бо
жого Андрія, для науковців НТШ придбав дім у Сарсель (у ФранцЇІ),

А Р Х И П АС Т И Р С К И ТА Л Ь ЦІ В
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за його почином постало на терені Західної Европи поважне число
наших громадських осередків, в перше десятиліпя по війні сам він по
святив новозбудовані або набуrі храми в Лондоні, Манчестері, Роч
дейлі, Нотrімгамі, Шарльруа, Льєжі, Новому Ульмі та в інших містах.

Його щорічні пастирські подорожі тривали не менш трьох місяців,
звичайно поїздами, з відправами Архиєрейських Лі1)'рrій, проповідя
ми, численними авдієнціями, відвідинами церковних та державних

чинників. Сміло можна сказати, що нема на світі частки землі, де живе
українська людина, і не стояла там нога цього невтомного Архипас
тиря.

В книзі, яка поямяється в

1ОО-ліпя

уродин Архиєпископа Івана

Бучка, уважний читач знайде вірний образ людини великого формату,
вірного сина свого народу, церковного мужа, святителя і пастиря, що
і жипя своє готовий був віддати за своїх братів. Ця книга залишиться

нерукотворним пам'ятником Великого Архиєрея, про якого слід ска
зати словами Євангелиста: "Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому

Й оан" (Й о. 1,6).
Рим, на Празник Покрови П.Б.,

+ МИРОСЛАВ, АЄпп.

1991

р.

-

Andre Kishka: 1homme et son reuvre
1

1

Oleksander Danelovitch Satsiouk, UCL 69

C~est une curieuse experience que сеІІе de connaltre un homme quasi а
Іа fin de sa vie. En effet, j ai rencontre pour Іа premiere fois Andre Kishka en
1

1986 alors qu il devait avoir autour de 76-77 ans. Je devrais dire j1ai 11 retrou1

ve11 Andre Кishka puisque jadis, а Berlin pendant Іа derniere guerre, іІ me tint
au-dessus des fonts baptismaux. Comme mon pere et lui П eurent pratique1

men~ aucune relation par Іа suite, je ne Іе connus que de nom. Pendant les

annees soixante, lorsque je fis mes etudes а 1 Universite de Louvain, son nom
n1etait plus connu de mes condisciples du Foyer ukrainien de Іа rue Mi-Mars.
11
11
Seuls les vieux de son temps, eternels etudiants (vitchni studente) et residents
1

locaux se rappelaient de lui. Naturellement porte а mettre mon nez dans des
situations parfois rocambolesques et ayant appris рог hasard qu Andre Kishka
habitait Quebec, je reussis а Іе localiser et nous nous revlmes quelques fois
1

depuis lors. J ai tout de suite ete surpris par Іе fait que nos conversations
porterent toujours sur Іе theme de ее qu il fit а Louvain jadis et de Іа forma1

1

tion de Іа jeunesse ukrainienne. Сесі m a beaucoup impressionne : je me
1
rendis vite compte que 1 esprit de cet homme, je dirais son бmе, etait pro1

fondement patriotique et quasi obnubilee par l'idee de Іа formation morale
1

de notre jeunesse. Lorsque ces dernieres annees j allais lui rendre visite dans
son pauvre appartement de Іа 26е rue dans Іа ville de Quebec, Іе desordre
des dizaines de journaux ukrainiens annotes et disperses un peu partout me
faisait comprendre jusqu

a quel point cet homme etait impregne de Іа culture

1

et des problemes de notre peuple martyrise. Je passai des heures et des
heures а 11ecouter me conter les evenements qui ont marque son travail а
1

1

Louvain, m exposer ses espoirs et projets d alors, me faire part des demarch1

1

es qu il entreprit, des difficultes qu il rencontra, de ses deceptions, de ses joies.
Visiblement,

1

C etait

un homme qui voulait aller toujours plus loin, car іІ ne
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eessa de me гереtег maintes fois ее qu'il faudгait еnеоге fаіге aujouгd'hui! А
ее propos, eeux qui Іе eonnaissent savent qu'il avait entгepгis en 1986 de

nombгeuses demaгehes роuг егеег une fondation destinee а veniг en aide aux

etudiants ukгainiens!

11 pouгsuivгa

eette demaгehe pendant ргеs de dix ans.

ЕІІе гestait bien dans Іа ligne de ее qu'il fit а Louvain un demi-sieele aupaгa

vant! Voila eomment m'appaгut eet homme que je deeouvгais au sоіг de sa
vie. L'oeeasion m'etant donnee aujouгd'hui de eonfronteг eette image а Іа
eonnaissanee de faits а l'oгigine de son reuvгe, je deeouvгiгai jusqu'a quel
point Andгe Kishka а ete maгque рог eette арреІ pedagogique et patгiotique.
Cest ее que je tente humblement de montгeг dans ее texte.
Cest рог геfегепее au texte Essai de Rapport Moral sur l'oeuvre pour les
universitaires ukrainiens д Louvain- que je designeгai de fac;on аЬгеgее еі
аргеs рог Rapport Moral- que j'ai surtout eheгehe а eompгendгe l'reuvгe
d'Andгe Kishka. 11 s'agit d'un texte еегіt en fгanc;ais en 1951, non publie

quoiqu'il ait ete dans l'intention de son auteuг de Іе fаіге 1. Cest un doeument
dans l'ensemble peu homogene, eonstitue surtout de eopies- parfois tгaduites
- de lettгes et d'extгaits de lettгes qu'a eeгites Andгe Kishka loгsqu'il etait engage
dans Іа гealisation de son reuvгe. А l'oeeasion quelques (гагеs) eommentaiгes
de natuгe autobiogгaphique et eгitique etayent ее doeument. Je Іе гереtе, Іе
pгesent texte est quasi exelusivement base suг ma leduгe du

Rapport Moral:

e'est done essentiellement а tгaveгs lui que j'ai eheгehe а saisiг l'homme qui а
fonde Іе Fоуег ukгainien de Louvain.
Роuг trouveг Іе sens de l'reuvгe d'Andгe Kishka іІ faut - eomme іІІе fait lui-

meme dans son Rapport Moral- partiг de sa ргіmе enfanee et de ses annees
passees sous l'oeeupation polonaise de Іа Galieie d'ou іІ est огіgіnаіге. Andгe
Kishka а ete fortement maгque, d'aboгd, рог l'eelatement de sa famille en га~
son des evenements de Іа ргеmіеге guегге mondiale (mort de sa mеге, mort
d'un fгеге volontaiгe dans Іа legion ukгainienne de І'агmее autгiehienne, mort
de sa sreuг peu аргеs son maгiage avee un FЬionais, emigration de son autгe
fгеге qu'il ne геvегга plus), ensuite, рог les humiliations qu'il а subies en tant
qu'Ukгainien sous Іе joug polonais; іІ гарреІІе а ее ргороs, рог exemple, Іе

numerus clausus impose aux etudiants

ukгainiens en Galieie. Andгe Kishka

immigгeгa tбt veгs Іа Belgique ou іІ аггіvега en novembгe 1930 sans eonnaltгe un mot de fгanc;ais. D'aboгd іІ а tгavaille eomme domestique, gaгc;on

de eouгse а Bгuxelles et pendant einq mois aux ehantieгs de eonstгudion а
Tiгlemont jusqu'a son entгee au eollege St. Bellaгmin et а UCL, en оdоЬге

1931.

11 devienгa,

offieielment, Іе ргеmіег etudiant ukгainien au eollege. La іІ
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геsіdего dons Іе fоуег оІогs гusse et qui deviendгo ulteгieuгement, gгбее а ses
11
11
1
initiotives, slove . Cest en 1935 qu il obtiendгo son diplбme d ingenieuг
1

ogгonome. Се sejouг а 1 etгongeг peгmettгo а Andгe Kishko, sorti de so
1

1

Golieie lointoine, d etгe eonfгonte а de nouvelles eultuгes рог lesquelles іІ se
sent intensement inteгpelle. Moгque рог les tгoumotismes politiques de son
1

enfonee et de son odoleseenee, e est а eette oeeosion que S eveilleгo en lui ее
11
11
11
11
1
qu il орреІІе lui-meme еtге so Voeotion ou son ideol qui eonsiste en Іо
1

11

11

11

volonte de Serviг les outгes (р. З) mois, pгeeise-t-il, dons une optique de foг
motion d une elite intelleduelle ehгetienne роuг 1 Ukгoine (р. 4). Cette voeo1

1

11

tion emeгge de son eonstot de Іо еогепее d une elite intelleduelle en Ukгoine
1

meme а eette epoque. En portieulier, іІ eonsideгe que les jeunes ont soeгifie
11
Іеuг гesponsobilite de foгmotion personnelle en foveuг de sentiments notionolistes11 (р. 5) ехоеегЬеs. Toutes les eoггespondonees d Andгe· Кishko de Іо регі
1

оdе 1931 -1936 гeproduites dons Іе

Rapport Мого/ obondent dons

ее sens

et font etot de son 0mouг intense pour Іо роtгіе (р. 5) qu il гeeonnolt еtге so
11
nouггituгe quotidienne . Cest ееІо qui 1 omeneгo а оіmег pour s engoge~
11

11

11

1

1

11

1

егоіге роuг lutter, et S humilieг pour ne pos регdге (р. 5). Voila quel etoit l'e1

11

tot d espгit de ее jeune homme оІогs ou debut de Іо vingtoine. Ainsi, engoge1

ment potгiotique, ideolisme et pгojet ehгetien sont ineontestoblement les
fondements de 1 engogement d Andгe Kishko dons son projet de fondotion
1

1

d un lieu de foгmotion desjeunes Ukгoiniens а 1 etгonge~ а Louvoin dons ее
1

1

eos.
Cest oinsi qu ovee l initiotive et 1 oide d Andгe Kishko, реге jesuite Pobert
1

1

1

1

Jouгdoin, diгedeuг du eollege St. Belloгmin, odmet ou fоуег en 1932-33

einquonte-six etudionts ukгoiniens provenont quosi tous - а 1exeeption d UП
1

1

seul - de Golieie. Louvoin deviendгo oinsi Іе plus gгond eentгe d etudionts
1

ukгoiniens en Oeeident. Toutes les lettгes portielment гeproduites dons Іе

Rapport Mora/temoignent des

nombгeuses demoгehes entгepгises рог Andгe

Kishko роuг obteniг des гessouгees finoneieгes, de 1 oide mогоІе et d outгes
1

1

foгmes d eneodгement роuг les etudionts ukгoiniens. Ces demoгehes s odгe~
1

1

soient en ргіогіtе oux ргеtгеs belges et ukгoiniens, souvent suivies de героп~
es - quond іІ у en ovoit - peu eneourageontes. Mois Andгe Kishko ne monquoit pos de volonte qui еегіt а propos de lui-meme:
11
je ne m 0pportiens pos, je suis а mo роtгіе et tout d oboгd je suis а
1

1

Dieu qui m o loisse tout seul en m oyont горреІе mes poгents, mes fгегеs
1

1

et mo sceur. Je dois m offгiг а Lui, et e est роuг ее tгovoil pour mo еhеге
1

1

Роtгіе que je mегіtегоі so gгбее. Je suis honte, je suis ossoilli рог eette
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idee, j en souffгe. Je manque de fогсе pour m y орроsег ... J ai souffert
et expeгimente beaucoup, je connais les douleuгs et j ai арргіs а les
1

1

1

1

porteг...

112

(р. 22).

a

1

La fогсе de Іа vocation d Andгe Kishka est telle а cette epoque qu un
moment donne іІ met ouvertement en cause sa foгmation meme en
1

1

agronomie et envisage de S engageг pleinement dans Іа cause patгiotique рог
une гeoгientation de sa саггіеге veгs des etudes sociales ou pedagogiques.
Cest а cette epoque qu il songe meme seгieusement а s en аІІег veгs Іа
1

1

ргеtгіsе. Profondement cгoyant, Andгe Kishka devient un proselyte de Іа foi
catholique а laquelle іІ veut гаmеnег ses compatгiotes chez lesquels іІ dерІоге
Іе manque de foi:

11

Іе ріге, C est que Іеuг vгаі amouг de Іа раtгіе est Іе plus
1

...

1

souvent ргіvе d un vгаі amouг de Dieu в (р. 25). Cet etat d espгit est bien illus1

1

tгe dans sa lettгe au professeuг Тогdо de Toulouse du 20 оdоЬге 1933:
11

1

1

._.J'ai con<;u un plan de fonder, avec 1aide d amis, une association

ayant pour but ргіnсіраІ de fаіге connaltгe 1 Ukгaine dans Іе domaine
1

de Іа гeligion et Іе гбІе qu elle роuггаіt joueг en Oгient роuг Іе cathol~
cisme. ЕІІе auгait une double importance: 1о de montгeг Іе vгаіе face
1

de I'Ukгaine aux etгangeгs; 2° d encouгageг Іа jeunesse ukгainienne
1

catholique а ее tгavail, d eveilleг en еІІе 1 espгit missionnaiгe et avant
1

1

tout de 1 аггасhег а 1 indiffeгence гeligieuse. Cette dегnіеге, ma~
1

1

heureusement, est assez evidente chez nous... [... ] tD question
nationale, tant dans Іе pгesent que dans Іе passe, en est Іа ргеmіеге
cause, еІІе devoгe tout jeune ukrainien. ~ (р. 27).
1

Ayant connu les рігеs injustices enveгs nos compatгiotes en FЬiogne, Andгe
Kishka а

soif de droituгe et de justice ... ~ (р. 27). Toutes ses lettгes d aloгs
1

11
...

1

temoignent de cet engagement missionnaiгe en faveuг de Іа cause ukгain~
enne. En est еnсоге Іа pгeuve, par exemple, cette lettгe au chanoine ~nгad
ou Andгe Kishka dit: je suis aussi profondement conscient que C est seulement
11

1

рог un duг ІаЬеuг et рог une гeeducation spiгituelle que Іе peuple ukгainien
роuгга геnаІtге et геmрІіг sa vгаіе mission ...

puis, se sentant teггiblement seul

11
,

devant les exigences de son ideal, іІ ajoute: .-.je гencontгe si peu de compo11
(р. 32). Ces compatгiotes іІ veut аІІег les
11

tгiotes qui pensent comme moi

сhегсhег dans Іе sегаіІ catholique ukгainien de Galicie comme Іе suggeгe

cette demaгche du 25 aoOt 1935 aupгes de Mgr. Joseph Slipiy, аІогs геdеuг
сЬ 1Academie Theologique Ukrainienne а Leopol, а qui іІ есгіt que:
1

11

Le choix des etudiants роuг Louvain devгa еtге soigneux et con-

sciencieux. Evidemment, les. candidats pour lesquels on ассогdегаіt
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une bouгse entieгe ou portielle pouггoient еtге choisis рог Іо voie des
concouгs (р. ех. рогmі les eleves du Petit seminoiгe de Leopol)" (р. З4).

En Ьгеf, роuг cette регіоdе de jeunesse, tout l'homme se гetrouve dons ее
court extгoit du projet de Stotuts pour l~sociation Catholique des Etudiants

Ukrainiens du ЗО decembгe 19З5 loгsqu'il есгіt: "... tout pour I'Ukгoine et
I'Ukгoine роuг Dieu ... " (р. З6).

Lo регіоdе 1936-19З7 - tгoitee en 2е portie dons Іе Rapport Moral indique une gгonde odivite d'Andгe Kishko. СеІІе-сі se tгoduit surtout рог des
sollicitotions de fonds et рог Іо гесhегсhе de гeconnoissonce oupгes de diveгs
oгgonismes et instonces. Alors jeune homme age de quelque 26-27 ons,
Andгe Kishko etoblit des ее moment Louvoin comme рбІе d'etudes ottгoyont
роuг Іо jeunesse ukгoinienne. En foit, l'odion opiniatгe d'Andгe Кishko se concгetise рог l'obtention de bourses qui seront odministгees рог Іе biois du Fonds

des bourses d'etudes belgo-ukraino-neerlandais сгее Іе З septembгe 19З7.
Ces bгillonts гesultots lui volent une coггespondonce elogieuse, entгe outгes
de Іо port de Mgr. Sheptysky et de Mgr. Tchoгnetsky. Des ces moments, Andгe
Kishko devient connu dons les milieux cotholiques, ukгoiniens, belges et ho~
londois et, deja, оп гeconnoit en lui Іе сгеоtеuг d'une ceuvгe oinsi qu'en
temoigne cet extгoit de lettгe de Von Hoostert а Andгe Kishko:
11
•••

J'espeгe que l'ceuvгe роuг les etudionts ukгoiniens, due а votгe

ргорге initiotive [... ] mois ces votгe ceuvгe а vous ... ' (р. 48).
5

Cette ceuvгe, Andгe Kishko Іо voit d'oboгd ou service des Ukгoiniens et de
I'Ukгoine: dons Іе compte гendu de Іо cгeotion du Fonds des bourses dёtudes
belgo-ukraino-neerlandais, іІ ргесіsе qu'une des conditions роuг deveniг Ьоuгsіег est "... d'obligeг les bouгsieгs а геtоuгпег en Ukгoine, оргеs оvоіг teгmine les

etudes ... " (р. 47). Mois, poгollelement а ses ideoux, l'homme est oussi sensible
а Іо detгesse individuelle comme en temoigne cette onecdote гelotivement а

ses demoгches en foveur de l~etudiont Verhoune qui, s'etont vu гefuseг (рог Іе
реге Jouгdoin) Іо possibilite d'entгeг а I'Univeгsite de Louvoin, роuгго quond

meme entгepгendгe ses etudes et les teгmineг ovont de poursuivгe une соггіеге
en Fгonce (... ). L'ceuvгe d'Andгe Kishko оррогоіt oinsi comme Іе fгuit гemoг
quoble de son potгiotisme conjugue а so foi inebгonloble en Dieu et dons
l'eglise cotholique, c'est Іа qu'est Іо souгce de so peгseveгonce, de son desinteгessement et de so generosite, Ьгеf, de tout son engogement.

Lo deuxieme guегге mondiole provoque l'inteггuption fогсее de Іо pouг
suite de l'ceuvгe commencee quelque dix ons plus tбt. le Rapport Moral ne
рогІе pos de cette регіоdе, mois nous croyons sovoiг qu'Andгe Kishko contin-
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uега de se соnsасгег а son pays et а Dieu рог les fondions qu il tiendra dans
1

Іе ІІІе Reich. La Зе partie du

Rapport Мого/ porte

suг Іа регіоdе

1945-1951

et montгe qu Andгe Kishka геІаnсе avec une eneгgie гemaгquable son pгojet
1

d aide aux etudiants ukгainiens. Sa lettгe а Мgг Реггіdоn du 15 maгs 1946
1

(гestee sans гeponse) en temoigne dans laquelle іІ fait etat d un projet de fon1

11

dation nationale ukгainienne de bouгses d etudes роuг les etudiants
1

ukгainiens а 1 etгanger 15 (р.

65). Cest aussi cette meme annee qu Andгe

1

1

Кishka гemet un гapport au caгdinal.

Van Roey ou іІ ргесіsе que Іа futuгe elite ukгainienne devгa contгibueг

11
•••

au гelevement de son pays et а Іа compгehension entгe les peuples de 1est et
1

de 1ouest europeen 117 ' 8 (р. 73). Cette гeconnaissance du tгavail accompli tro~r
1

vега son apotheose Іогs de 1audience ассогdее а Andгe Kishka рог Іе сагd~
1

nal Tisseгant а Rome Іе 5 aoOt 1946 en pгesence de Мgг Bucko, hautes peг
sonnalites гeligieuses auxquelles іІ fега part de Іа necessite d une
1

11
•••

aide inter-

nationale aux etudiants ukгainiens (р. 75). Ensuite, Іе 11 aoOt, Іе caгdinal
11

Tisseгant 1 intгoduiгa aupгes du раре, Sa Saintete Ае ХІІ. En decembгe 1946,
1

Іа Sainte Congгegation роuг les Eglises Oгientales а envoye, Іа somme de
150,000 FB au CoBAUSO. Les annees suivantes, cet envoi а ete suivi рог des
sommes plus importantes, selon Іе budget etabli рог Іе CoBIOSO. Ainsi,
Preuvгe entгepгise quelque 15 ans plus tбt рог Andгe Кishka aboutissait а une
foгme institutionnelle, visible et гayonnante12 •

Leffort d Andгe Kishka гeste constant. Ainsi, 11 est гemaгquable еnсоге qu il
1

1

1

etende son champ de sollicitation jusqu aux Etats-Unis et au Canada ou іІ
1

defend son

Plan for helping 5/ave particulary Ukrainian refuges students (р.

75) qu il pгesenteгa а diveгses instances гesponsables Іогs de son voyage suг
1

Іе continent noгd-ameгicain9 • Les lettгes de cette регіоdе contiennent parfois

des pгecisions гemaгquables suг 1evolution des objedifs de foгmation
1

qu Andгe Kishka destine aux etudiants. FЬг exemple, dans Pune d elles іІ есгіt:
1

1

11
•••

1es beneficiaiгes de cette reuvгe devгaient pгincipalement pouг

suivгe des etudes humanistes telles que Іа philosophie, les sciences роІ~

tiques et sociales, Іа psychologie, 1 histoiгe, Іе droit, etc. А de гагеs
1

exceptions ргеs les etudes puгement techniques seгaient excluses [sic]
(... ) Іе but essentiel de 1 1 reuvгe гesteгait Іа foгmation d une elite chгet~
1

enne diгigeante et non pas seulement une preparation а des саггіегеs
techniques peгsonnelles (р. 78) 10 •
11

Реtгі jusqu

a Іа moelle des os de ses pгofondes convidions, Andгe Kishka

1

pouгsuit Іа ligne de conduite dont іІ ne S est jamais departi depuis les oгigines
1
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1

de son engagement. Celui-ei atteint parfois un niveau d idealisme paroxysmal
quand, par exemple, іІ S adresse au ministre de Іа justiee belge (lettre en date
1

8 od. 1948) ou іІ preeise, une fois de plus, que Іе but de son projet implique
1
11
que les etudiants benefieiaires des bourses Гeintegreront leur pays d origine
11

(р. 77) au terme de leurs etudes. Ainsi, 1 amour aveugle d Andre Кishka а sa
1

1

patrie Іе eonduit а maintenir integralement eet objedif du renvoi dans son
pays d une elite dirigeante formee а 1 etranger et ее, malgre Іе danger que
1
eette elite eourait inevitablement sous Іа terreur stalinienne d alors.
1

11

11

1

1

1

Les eorrespondanees, extraits d alloeutions, d artieles publies dans les
revues belges et autres eitations rapportees dans Іе Rapport Moral montrent
1

qu Andre Kishka voyait les ehoses dans une perspedive large et profonde pe11dant ees annees ou 1 Europe etait en deeombres. Ainsi, іІа meme envisage а
1

un moment d etendre son apostolat а 1eehelle de toute 1 Europe orientale: іІ
entra en eontad avee les Bielorusses et autres groupes d etudiants est1

1

1

1

europeens. Pour lui Іе eatholieisme ne devait pas rater Іа reeonstrudion
europeenne а 1 Est. Plus qu avant Іа guerre, Andre Kishka est reeonnu par les
1

1

grands eatholiques de ее monde ainsi qu en temoignent les noms des interloeuteurs indiques dans Іе Rapport Мого/: Mgr. Н. van Wayenberg, redeur
1

1

magnifique de 1 Universite Catholique de l..ouvain qui, entre autres, introduira
Andre Kishka aupres du eardinal Spellman, areheveque de New York, Mgr.
Miehael Ме Grath, areheveque de Cardiff, іІ а aussi des eontads avee Іе eardinal Griffin qui subventionnera partiellement son voyage en Amerique, іІ sera
aussi rec;u en audienee aupres du eardinal Van Roy de Belgique, іІ reneontrera Mgr. Cento, nonee apostolique et ее, parmi de nombreuses autres relo1

tions qu il nouera avee des personnalites aeademiques telles que, par exemple, les professeurs, Dupriez, Baudhuin et Lombin. Ces demarehes se
traduisent par des resultats spedaeulaires: Іе voyage aux Etats-Unis et au
Canada - evoque а 1 instant- effedue aux mois de juin, juillet et aoOt 1947,
1

1

qui rapportera $15,000 au eomite d aide aux etudiants ukrainiens nouvellement forme, Іе CoBAUSO, eomite eompose de membres prestigieux du
monde universitaire dont Іе redeur magnifique de 11Universite Catholique de
Louvain sera Іе president d honneur11 •
1

Cette entreprise etait promise а un ЬеІ avenir et ее, en depit de ealomnies
1

1

injurieuses. Helas, 1 reuvre se pervertissait et S eloignait irremediablement des
ideaux d Andre Kishka. Aussi, prenant brutalement eonseienee de Іа devianee
1

qui

1

S amorc;ait,

Andre Kishka donne sa demission de seeretaire general du

COBAUSO au professeur Lambin, alors president du eomite, dans une lettre
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1

pathetique du 15 juillet 1950, demission qu il reiterera dans une autre lettre
а 1 interesse en date du 4 odobre 1950. Avee eourage et resignation, Andre
1

Kishka reeonnait que 1 orientation prise рог Іа diredion du Foyer Ukrainien:
11
1
••• va а reneontre de ее qui а eonstitue Іе mobile, 1 essenee meme
1

des efforts faits pour eonstruire notre reuvre, de sa foree et de son but
(р.

11

64)

Le Rapport МогаІ ne dit pas grand ehose des mobiles detailles sous1
jaeents а une telle deeision mais іІ n est pas diffieile de les deviner Au fond,
tout est dit et sous-entendu dans ees propos du redeur Van Wayenbergh tenus
Іе 11 avril 1948 а 1 oeeasion de Іа visite de S. ехс. Іе Nonee Cento au Foyer
des Etudiants Ukrainiens de Louvain:
1

11

sans les efforts et Іе devouement d un aneien de Louvain, Mr.
1

•••

Кishka, ее Foyer, 1aide vatieane et 1aide amerieaine n auraient jamais
1

1

1

existe ... (р. 62)
11

La eapaeite phenomenale de travail d Andre Kishka, son patriotisme d ae~
1

1

er, sa foi exemplaire dans une Ukraine ІіЬге, son eatholieisme irreproehable
font de lui avant tout un homme moral (а preuve Іе titre qu il а donne au texte
de referenee іеі!). А toutes ees qualites іІ faut aussi ajouter ееІІе de grand ped1

agogue, eomme Іе suggere eette alloeution prononeee Іе ЗО aoOt 1949 а
intention des etudiants ukrainiens du Foyer а Іа veille de leur depart en

1

1

vaeanees. Etant Іе seul du genre mentionne dans Іе Rapport Мого/, un tel
doeument est tres revelateur en raison de sa rarete. En partieulie~ іІ traduit Іа
profonde preoeeupation qu avait Andre Kishka de Іа formation spirituelle des
1

etudiants. Cest par ees nobles propos que nous terminerons ее texte, ils mettent remarquablement en evidenee Іа foree de Іа ligne diredriee originelle de
1
1 reuvre entreprise jadis ainsi que Іа largesse de ereur de son ereateur:
11

Le but de ееІІе-еі [1 reuvre] doit vous etre toujours present а 1esprit,
1

1

ear ее but est, non seulement de vous permettre d aequerir un diplбme
1

et des eonnaissanees teehniques, mais aussi de vous aider а devenir
des hommes, eapables un jour de partieiper pleinement et eourageusement а Іа vie en vrais dirigeants ehretiens, dont votre patrie а tellement
besoin (... ) Cest dans un eulte du devoir, dans Іе resped de 1 autorite et
1

dans Іе goOt de saerifiee que votre ambition de vous instruire en vue de
mieux servir, doit trouver ses aliments, afin que vous puissiez remplir
votre mission aduelle dletudiant et de patriote, et ensuite ееІІе d1homme
et de dirigeant ... (р.79). 1
11
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1 Andre Kishka m'a preeise que des exemplaires du Ropport Moral ont ete remis aux
destinataires suivants, bienfaiteurs ~t donateurs de l'reuvre : I'Universite de lDuvain
(Reeteur), Іа Congregation pour les Eglises orientales (Card. 11sserant), au delegue en
Belgique de I'Guvre d'Orient, au реге Dumont, tresorier du CoB.AUSO, а I'Apostolaat
der Hereeninging (Н. van Haastert), Е. Gevaert, Е. Huthinson, IRO (une partie),
NCWC -Centrale eatholique amerieaine -, et а В. Kazymyra seul aneien etudiant
ukrainien de Іа premiere periode (19З1-19З6) proehe eooperant xau CoB.AUSOx
d'Andre Kishka.
2 Lettre du 2 juin 19ЗЗ au ehanoine Noblesse.
З Lettre au Metropolite Cheptysky du 6 juin 19ЗЗ.
4 Lettre de Kishka du 1ег novembre 19ЗЗ а МІІе Leonora Peltenburg, deleguee neerlandaise au Congres de Рах Romana.
5 Tresorier de 1'/Aposto/aat des Hemniging. Lettre en date du ЗО deeembre 19З8.
6 Cette Зе partie est tres diffieile а suivre еаг son organisation dans Іе Ropport МогаІ
est ineoherente sur Іе plan ehronologique.
7 Souligne рог Andre Кishka lui-meme.
8 Audienee du 5 avril 1946.
9 V р. ех. ses lettres а Mgr Swanstrom du 20 mai 1949 (р. 77) ou eneore ееІІе а Miss
Egan de New York du 29 mai 1949 (р. 78).
1О Lettre а Miss Egan du 29.5.1949.
11 А Іа demande d'Andre Кishka, j'ajoute іеі les noms des membres du CoB.AUSO : Р.
Lambin, professeur а I'Universite de L.ouvain (hematologue de renom), А. Conix, vieepresident et direeteur exeeutif du Boerenbond belge, Dom Р. Dumont, benedietin,
delegue en Belgique de I'Guvre d'Orient (reuvre seeulaire fran<;aise), L Dupriez, professeur а I'Universite de l.ouvain (eeonomiste de renom et reeeptionnaire du ргіх Pranki
d'une valeur de 500 ООО FB), president de l'lnstitut d'etudes eeonomiques de I'UCL, J.
De Clerek, professeur а I'UCL, speeialiste en industrie agraire, Andre Kishka, ingenieur
agronome, Lie. se. eeon., SMD (Sapientiae mundanea doetor de l'lnstitut Graeian Bosweli).
12 Andre Kishka me demande de preeiser que Іе grand batiment situe au П 162 de
Іа rue de Maline ou se trouvait Іа pedagogie St-Bellarmin et Іе Foyer Universitaire Slave
а ete detruit lors des bombardements de 1944, au debut de mai. Des ее moment, les
deux institutions eessaient - en pratique - d'exister. Le Foyer Ukrainien eommeщa sa
vie independante а partir de novembre 1946 dans Іа grande maison situee au no9 de
Іа rue des Brasseurs ou pouvaient vivre quelques boursiers (internes). Cette maison а
ete louee et amenagee рог Іе CoBAUSO. Au debut (en 1948) у vivaient environ 45
boursiers. En ее temps-la Іе CoBAUSO avait 60 boursiers eomplets, tous Ukrainiens.
Cette maison figurait eomme Foyer Ukrainien sur Іа earte des institutions universitaires.
0
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Резюме французького тексту

Андрій Кішка: людина і чин
Оленка і Теодор Шумовські

Як пише Олексащер Сацюк, він пізнав інж. Андрія Кішку, свого
хресного батька, як людину вже похилоrо віку, щойно

1986

року в

убогому помешканні на окраїнах Міста Квебеку. Там вони нераз зу
стрічалися і Андрій Кішка розказував про свої проєкти у Лювені, про
свої успіхи, труднощі й невдачі. Давніше, коли Олексащер Сацюк

студіював у Лювені в 1960-их роках, про Андрія Кішку можна було
почути тільки з оповідань старІІШХлюдей, або "вічних студентів". Тому,
коли трапилася нагода у 1980-их роках відвідати Андрія Кішку у місті
Квебеку, Олексащер Сацюк використав цих кілька зустрічей, щоб
ближче довідатися про велику працю на полі допомоги українським
студентам у Лювені. Відчувався настрій патріотизму й відданість укра

їнській справі з боку Андрія Кішки, про що свідчила в кімнаті велика
кількість українських газет з його аннотаціями.
Стаття Олексащра Сацюка базується в основному на тексті під за

головком "Спроба звіту секретаря про працю для українських студен
тів Лювену". Насправді, це був "Звіт", що його виготовив Андрій Кіш
ка ще

1951

р., але з різних причин, він не був опублікований. Звіт по

чинається з років дитинства Андрія Кішки в Галичині, де в наслідок
І -ої Світової Війни йоrо родина зазнала багато втрат і терпінь. З уваги
на переслідування польської влади й обмежені можливості для укра
їнських студентів у Польщі, Андрій Кішка виїхав до Бельrії восени

1930 р. і 1931 року записався у ЛКУ. У rуртожитку російських студентів
св. Белярміна прийняли його офіційно, як першоrо українською сту
дента. У великій мірі завдяки йоrо зусиллям rуртожиток переімено

вано на "слов'янський", де в наступному році жили
дентів.

1935 року Андрій

60 українських сту

Кішка здобув звання інженера агронома. Це

був також момент, коли він відчув покликання "служити іншим", а
точніше, "творити інтелектуальну християнську еліту для України",
яка мала б заповнити велику прогалину в нашому суспільстві у цих ча-
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сах. Усе листування Андрія Кішки у роках
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(у згаданому звіті)

свідчить про вjдданість батьківщині. Таким був дух людини, якій тоді

не було ще ЗО років.
При допомозі Андрія Кішки, отець єзуїт Роберт Журден, директор

Колеrії св. Белярміна, прийняв у роках

1932-33 56 українських студен

тів, майже всі з України. Таким чином, Лювен став найбільшим укра
їнським студентським осередком на Заході.

Згодом наспіли старання отримати фінансову допомоІ)' та мораль
ну підтримку для українських студентів, про що свідчить численна
кореспонденція у Звіті. Це переважно звернення до бельгійських та до
українських священиків, на які часом приходили відповіді, хоч не зав
жди заохочуючі. Але Андрій Кішка не тратив надії, часто просив Божої

допомоги у своїй службі батьківщині. Деколи, він думав студіювати
соціяльні науки, або стати педагогом, навіть священиком. Він закли

кав також своїх земляків до більшої вjдданости Богові і заохочував ста

ти кращими віруючими католиками. Його листи до отця Конрада, або
до о. прелата Йосифа Сліпого у Львові свідчать про те, що він тракту
вав свою працю, як моральну місію. Про цей період молодих літ Ан
дрія Кішки свідчить і його проєкт з

1935

року статуту Союзу Україн

ських Католицьких Студентів, де сказано:

"... все для України,

а Украї

на для Бога ... "

Роки

1936-37 були

періодом посиленої діяльности Андрія Кішки у

кrюпотаннях, щоб здобуги стипендійні фонди. Маючи тоді лише

27

26-

років, Андрій Кішка добився певної кількости стипендій, які при

значувала "Бельгійсько-Українсько- Голляндська Фундація", створена

3 вересня 1937 р.

За ті заслуги він отримав листи похвали від митр. А.

Шептицького і єпископа Чарнецького. Це діло Андрій Кішка уважав

службою Україні й українцям, і як зазначив у своєму звідомленні про
створення цієї фундації, що однією з умов для стипендіятів є "повер
нутися в Україну після закінчення студій".

Друга Світова Війна перервала працю, яку він розпочав
Після війни, у роках

1945-50, Андрій

1931

току.

Кішка енергійно відновив свою

працю допомоги українським студентам. У Ватикані, він одержав ав
дієнцію у кардинала Тіссерана, який представив його Папі Пієві ХІІ.

Це призвело до значної постійної допомоги українським студентам від
Східньої Конrреrації, за посередництвом Владики Івана Бучка, впро

довж довгих років. Його діяльність у пошуках фондів сягала США і
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Канаду. Від англійського кардинала Гріффіна він отримав допомоrу,
яка частково оплатила його подорож до Північної Америки вліrі

1947

р. Його прийняв на авдієнцію кардинал СпеJUІМан. Там він отримав
від американської католицької організації

15,000 дол. для ним створе

ного Бельгійського Коміте'І)' Допомоги Східньо-европейським Сту

дентам

(CoBAUSO).

Не зважаючи на свою дуже успішну працю впродовж багатьох ро
ків, Андрій Кішка потерпів від злосливих наклепів. Тому, вліrі

1950 ро
ку він зрезиmував із становища генерального секретаря CoBAUSO.
Під час візитації українського rуртожитку папським нунцієм, мон

сіньором Ченто у квітні

1948

року, ректор Лювенського університету,

монсіньор Ван Ваєнберr сказав таке:

"... без

зусиль колишнього вихо

ванця Лювену, пана Андрія Кішки, цей rуртожиток і допомога Вати
кану та Америки

- ніколи б не здійснилися". Ця фраза дуже багатомов

но говорить про заслуги цієї людини. 1

Патрони, меценати,
будівничі, адміністратори
Зенон Татарський

Коли ми студіювали у Лювенському Католицькому Універ
ситеті, нам було відомо хто були головні особи й установи, які
уможливлювали наш студійний побут у Лювені. Деякі наші до

бродії і їхній вклад праці і внески у велике діло формування укра
їнської молодої людини були нам менш відомі. У нашій студент
ській молодості не так часто приходило нам на думку висловлю
вати всім їм подяку. Прийшов час покидати Лювен і будувати но

ве життя, а пам'ять про них у нас затиралася. Користаємо із наго
ди писання історії української студентської присутности у Л юве
ні і бажаємо увіковічнити у цій історії не тільки їхні імена і назви
установ, але також дещо написати про них і про їхні благородні

діла. З глибокою вдячністю представляємо всім "лювенцям" і чи
тачам- наших патронів, меценатів, добродіїв, будівничих, адмі
ністраторів і директорів.

•

Патрони і меценати

І Митрополит Андрей

r раф Шептицький

1 Священна Конrреrація для Східних Церков

1

Eugeme Cardinal Tisserant, Секретар Східньої Конrреrації

1 Архиєпископ Іван Бучка, Апостольський Візитатор

УГКЦеркви
1 Андрій Кішка, організатор стипендійних фондів і комітетів.

f енеральний

секретар CoBAUSO
Cardinal van Roey, Примас Бельгії
1 Msgr. Honore van Waeyengbergh, Ректор ЛКУ
1 Universite Catholique de Louvain
1 Josef-Ernest
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Comite Academique, UCL
1 Fondation Cardinal Mercier
1 Apostolaat der Hereniging
1 Kerk in Nood - Ostpriesterhulp
1 National Catholic Welfare Conference
1

• Добродіі і Будівничі
1 Архиєпископ Мирослав Марусин, Секретар Східньої

КонГреГації
1
1

Msgr. Fernand Litt, віцеректор ЛКУ
R.P. Robert Jourdain, SJ, директор Колегії св.

Белярміна

1 Сестри Чину св. Вінкентія
1 Український Допомоговий Комітет в Бельгії- З.У.Д.А.К. і

Фонд Допомоги Українців Канади

d 10rient
1 lnternational Refugee Organization - IRO
1 Centre Social Universitaire, UCL

1 Oeuvre

• Адміністратори
1 Chan. Charles Nobless, президент, Fondation Cardinal Mercier
1 Prof. Paul Lambin, президент CoBAUSO
1 R.P. Dom Pierre Dumont O.S.B., скарбник і генеральний
секретар CoBAUSO
•Директори
1 о. митр. Іван Кіт, директор Дому Апостольської Візитатури

1 о. мирт. Данило Дзвоник, директор Українського

Студентського Дому

1

R.P. Van den Branden,

директор Українського Студентського

Дому

1

R.P. Van de Wal,

директор Українського Студентського Дому

і Дому Апостольської Візитатури
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•

Митрополит Андрей rраф

Шептицький

(29.07.1865- 01.11.1944)

Доктор права, богословія і філосо
фії. Висвячений на священика

1892 р.,

22.08.

прийняв хіротонію на єписко

па станиславінського

21.1 О .1900 р.,

ін

тронізонаний як львівський архиєпис
коп, митрополит галицький і єпископ

Кам'янця Подільського

12.01.1901

р.

Поднижник церковної єдности, укра

їнського національного відродження і активний оборонець на
міжнародньому полі прав українського народу на свою державу.

1913

р. Митрополит запросив до Галичини бельгійських оо. Ре

демптористів, які, за його благословенням, висилали своїх здіб
них українських вихованців до Бельгії на теологічні студії. Впро

довж 1920-их і 1930-их років деякі із них бодай частинно студію
вали у Лювенському Католицькому Університеті. У 1920-их ро
ках Митрополит тричі відвідав Голляндію і Бельгію і зав'язав ді
лові й приятельські відносини із славним бельгійським подвиж
ником церковної єдности

-

Кардиналом Мерсіє. Митрополит

Шептицький своєю місією об'єднання церков зацікавив також
голляндську і бельгійську вітки оо. Бенедиктинців. З його ініція

тиви,

1925

р., у Голляндії заснували

Apostolaat der Hereniging
Chevtogne Ми

(Апостолят Об'єднання), а у Бельгії, у монастирі у

трополит посвятив каплицю східнього обряду, збудовану при

співпраці із абатом монастиря

Eduard

був

1957 р.

скарбником

L. Beaudouin-oм (його брат о.
CoBAUSO). Коли 1931 р., з ініція

тини українського редемпториста о. Йосафата Корби і Андрія
Кішки, Фонд Кардинала Мерсіє погодився призначати стипендії
українським студентам, Митрополит поблагословив цю ініціяти
ву, прийняв на авдієнції у Львові директора лювенської Колеrії
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св. Белярміна ісусівця о. Роберта Журдена і вислав до Лювену, як

їхнього капеляна, молодого священика о. Романа Хомина. Таким
чином, у

1932-37 рр.

у ЛКУ студіювало, на власні кошти і на пов

них, або часткових стипендіях

1937

-

понад

р. Андрій Кішка звернувся до

пропозицією створити

60 українських студентів.
Apostolaat de Hereniging із

Бельго- Українсько- Голляндський Сти

пендійний Фонд ім. митр. А. Шептицького. Митрополит підтри
мав цю ініціятиву, особисто склав пожертвуінаклонив україн
ські галицькі підприємства жертвувати на українську частину зо

бов'язань Фонду. Цей Фонд призначив українським студентам
повних і

4 пів-стипендій

6

на студії у ЛКУ. Ім'я і пам'ять про Ми

трополита привертали увагу і пошану до його задумів не тільки у

Східній Конrреrації, але зокрема у Західній Европі, і особливо
серед католицьких духовних і світських кіл Голляндії і Бельгії. 1

•

Священна Конrреrація для Східних Церков

Священна Конrреrація для Східних Церков (у ц1и книзі
"Східня Конrреrація") є відділом Римської Курії (управління Ка

толицької Церкви), що їі створив

1862

р. папа Пій ІХ. Згадана

Конrреrація керує справами східних Церков. (До

р. цими

1862

справами займалася Конrреrація для поширення віри.)
папа Венедикт

XV

1915

р.

усамостійнив Східню Конrреrацію: головою

став папа, а секретарем один із кардиналів.
рем був Євген кардинал Тіссеран.

1967

1936-59

рр. секрета

р. папа Павло

VI

надав

Східній Конrреrації повну незалежність під головуванням кар

динала-префекта. Права і обов'язки Східньої Конrреrації є ви
значені у каноні

195 апостольського листа з

11-го червня

1957 р.,

яким проголосили особове право Східних Церков. Східня Кон
rреrація дає дозвіл на перехід з одного обряду в інший і має пра

во видавати східні літургійні книги. УГКЦерква є під юрисдик
цією Східньої Конrреrації. Від

1970

року, в УГКЦеркві посили

лися старання здобути повну незалежність від Східньої Конrре
rації і створити окремий патріярхат із єпископським синодом,

який мав би право номінувати єпископів і творити нові еклезіяс
тичні одиниці. У

1980- их

роках префектом Східньої Конrреrації
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був кардинал Владислав Рубін, а згодом кардинал Ахілле Силь
вестріні. 25-го листопада

2000 р.

Святіший Отець Папа Іван Пав

ло

11 призначив на його місце Сирійського Патріярха Ігнатія Мо
1982 р. секретарем Східньої Конrреrації є Архи
єпископ Мирослав Марусин. Впродовж 43-ох років, 1931-1974,

уса І Доуда. Від

Східня Конrреrація була головним джерелом постачання фондів

(приблизно

10,000,000

Б.ФР.), які, разом із фондами з інших дже

рел, уможливили понад 250-ом українським студентам студіюва
ти у Лювенському Католицькому Університеті. 1
*За Енциклопедією Українознавства, НТШ і Encyclopedia of Ukraine, University

of Toronto Press.

• Eugene Cardinal Tisserant
(24.03.1884-02.21.1972) Секретар Східньої Кон
rреrації

Титулярний єпископ Остії. Вели
кий Майстер Ордену Лицарів Божого

Гробу в Єрусалимі. Член Academie

Franc;aise.
Кардинал Євген Тіссерант наро

дився у Nancy, Франція, де закінчив
богословську семінарію. Продовжував

студії у lnstitut Catholique у Парижі і у
Пантифікальному Біблійному Інституті в Єрусалимі.

1907 року

4

серпня

прийняв священичі свячення у Nancy. Уроках

1908-14

був професором у Римському Атенеум св. Аполінарія і куратором

Ватиканської Бібліотеки. У Першій Світовій Війні служив у
французькій армії. Після війни повернувся до Ватикану, де зай
мав пост асистента головного бібліотекаря Ватиканської Бібліо

теки, а від

1930 року

був їі про-префектом.

1936 року о.

Тіссеран

одержав номінацію Секретаря Східньої Конrреrації, кардинала
диякона, а згодом кардинала священика

копа

(1946). 1937
1951

кардинала єпис

року він одержав єпископські свячення з рук

кардинала Паччелі.
лів, а

( 1937) і

1948

року став про-деканом Курії Кардина

року їі деканом. Член президії Другого Ватиканського
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Собору

1962-65.

Був папським легатом під час міжнародних уро

чистих святкувань і чільним кардиналом-єпископом на вселен

ських єпископських соборах. Кардинал Тіссеран був добре озна
йомлений із долею УГК Церкви. У 20-их роках він працював у
Ватиканській Бібліотеці з французьким священиком

Francois

Charon-oм, який перейшов на східний обряд, прибрав ім'я і прі

звище

Cyril Korolevsky,

був консультатором Східньої КонГреГації і,

як священик Кам'янецької Єпархії, був "на службі" митр. Шеп
тицького. Маючи спільні зацікавлення, о. про-префект Тіссеран,
подорожував разом із о. Кирилом Королевським по країнах пів
денно-східньої Европи і закуповував цінні книги і манускрипти
східнього обряду для їх збереження у Ватиканській Бібліотеці.

Отець про-префект Тіссеран зустрічався з Митрополитом Шеп

тицьким під час його частих відвідин Ватикану. (Йосиф Сліпий і
Євген Тіссеран запізналися під час студій у Римі). Будучи, від

1936

року Секретарем Східньої КонГреГації, Кардинал Тіссеран

правдоподібно знав про передвоєнних українських студентів у
Колегії св. Белярмінау Лювені, куди КонГрегація посилала фон
ди, і знав про підтримку Митрополитом Андреєм цього діла. Від

1946 року кардинал Тіссеран,

з рамени Східньої КонГреГації, під

тримував великими фондами українських студентів ЛКУ. Без цих
фондів Український Студентський Дім і пізніший гуртожиток у

Домі "А. В." не змогли б існувати. Кардинал завжди відносився до
українських студентів з батьківською любов'ю і засвідчував це
відвідинами Українського Студентського Дому у Лювені. Немає
сумніву в тому, що Кардинала Тіссерана запишуть у модерній
історії українського університетського студентства його найбіль

шим меценатом. Перегляд офіційного життєпису Кардинала Тіс
серана свідчить про те, що у католицькій церкві майже не було
важливої події або святкувань, у яких Кардинал не брав би участи

у провідній ролі. Лише, коли йому сповнилося
реrуляміном, Кардинал передав

1971

80 років,

року більшість своїх від

повідальностей іншим. Помер Кардинал

21

лютого

1972

Albano Laziale. Євгена Кардинала Тіссерана поховали
ченій йому 1946 року катедрі Porto е Santa Rufina. 1
* Житrєпис

згідно із

року в

у, призна

написаний за The Cardinals of the НоІу Roman Church (1903-2000) Biographical Dictionary і статrі Sheptyts'kyj and Three Converts from the West, пера
Brian R. Keleher поміщеної у Morality and Reality, Paul Robert Magocsi, Editor.
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Архиєпископ Іван Бучко

(01.10.1891

Германів, Львівська обл.-

21.09.1974 Рим)

Навчався у Львівській Академічній
Гімназії, згодом студіював богословіє у
Римі

ника

(1911-1915),
1915 р., д-р

висвячений на свяще

богословія із

1922 р. і
1929 р.

ректор Малої Семінарії у Львові.

номінований титулярним єпископом Ка
ді й помічником Митрополита А. Шеп

тицького.

1939

р. візитатор українських поселень у Південній

Америці, згодом генеральний вікарій Філядельфійського Екзар

хату та душпастир Нью Йорку. З 1942 р. перебував постійно у Ри
мі заступаючи українські церковні і національні справи у Вати

кані. З

1946 р. Апостольський Візитатор українців у Західній Ев
1953 р. піднесений до гідности титулярного архиєпископа
леокадійського.* 2-го лютого 1947 р. урочисто посвятив Україн
ропі.

ський Студентський Дім у Лювені. Впродовж 25-ти років рік
річно відвідував український студентський осередок у Лювені і
дбав про його духовну і матеріяльну опіку. Стежив за розвитком
подій, за студійними справами та за призначуванням стипендій.

За його посередництвом до Лювену надходили фонди Східньої
КонГреГації, які, поряд з іншими меншими фондами, дозволяли
у цьому періоді студіювати у ЛКУ понад 180-ом українським сту
дентам. Про життя і діяльність Владики Івана Бучка відсилаємо
читачів до розділу цієї книги

-

*За Енциклопедією Українознавства,

"Архипастир Скитальців". 1

1955-

НТШ.
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•

Андрій Кішка

(23.10.1909 Дахнів,

пов. Любачів, Зах. Україна)

Здав матуру 1930 року у Державній
Українській Гімназії у ПеремиІШІі. У Лю

вені

і

1931-35

1937-39

одержав дипломи

інженера агрономії, ліденціята економіч
них наук і ліденціята комерційних наук.

1931-32

рр., як голова НаСУС, був спів

організатором і промотором стипендій для

понад 50-ох українських студентів ЛКУ.

1937 р.

організатор Бельго

Українсько- Голляндського Стипендійного Фонду, який призначив

стипендії на студії у ЛКУ для 10-ох українських студентів.
організатором

і

став

rенеральним

секретарем

1946 р. був

Comite

Beige

d Assistance aux Universitaires Slaves Orientaux (CoBAUSO). Особистими
1

стараннями у Святішого Отця, у Східній Конrреrації, NCWC,

IRO,

ЛКУ та в інших установах, Андрій Кішка поклав тверді фінансові
фундаменти під довголітнє існування української студентської

присутности у ЛКУ. За обширнітим описом благодійної діяльности

Андрія Кішки

-

просимо прочитати розділ цієї юmги

- ~~дndre Kishka:

1home et son oeuvre , а також інші їі розділи. 1
1

11

~3~~~г;::=:;іс=іП

• Josef-Ernest Cardinal Van Roey
(13.01.1874- 06.08.1961) Примас Бельrії- Aartsbisschop
van Mechelen en

ВеІgіё.

Кардинал Йосиф ван Руї народився у
селянській родині у Vorsselaer, Бельгія.
Середню освіту закінчив у Мехеленській
семінарії і поступив на студії філософії і
теології у ЛКУ. Після закінчення студій,
прийняв
Мехелен (Малінь). У роках

1897 року, священичі свячення у
1897-1901 продовжував студії у ЛКУ.

У роках
роках

1901-05 був членом факультету у College Americaine, а у
1905-07 викладав у ЛКУ. 1907 року о. ван Руї одержав но

мінацію почесного каноніка архидієцезії Малінь, а згодом Кар-

ПАТРОНИ, МЕЦЕНАТИ, БУДІВНИЧІ, АДМІНІСТРАТОРИ

t 273

динал Мерсіє підніс його гідність до монсеньйора і назначив йо
го їі генеральним вікарієм. Брав участь у Малійських Розважан

нях скликаних кардиналом Мерсіє для об'єднання християн, у
яких брала участь Агліканська Церква і темою яких була вірогід

ність англіканських свячень.

1925 року монсеньйор ван

Руї прий

няв з рук папеького нунція, архиепископа Клемента Мікари ,

свячення на архиєпископа Малінь, наступника кардинала Мер

сіє. 1927 року архиєпископ Йосиф ван Руї одержав номінацію
кардинала-священика. Як гідний наслідник кардинала Мерсіє,

він продовжував його місію об'єднання церков, особливо у від
ношенні до східних церков. Він прихильно ставився до благодій
ної місії оо. Журдена і Ноблесса серед російських і українських
студентів у Колегії св. Белярміна. Коли

1934 року

о. кан. Шарль

Ноблєсс попросив Кардинала о його почесний патронат для Ко

мітету Бельгійсько-Української Приязні
нал радо погодився. Дванадцять років

11

11

- Pro Ukraina
пізніше, 1946 року,

нал радо погодився стати почесним патроном

,

Карди
Карди

CoBAUSO. Карди

нал ван Руї відзначався "мудрістю Соломона", яку признавали
йому, як "синові землі" і яка ставала йому у пригоді під час
етнічних заворушень у Бельгії. Бельгійці, які добре знали о. д-ра

Максима Германюка, також "сина землі", називали його "україн

ським ван Руї". Йосиф- Ернест Кардинал ван Руї помер у Маліні

6 серпня 1961
*

року, де його й поховали у Митрополичій Катедрі. 1

Життєпис написаний за The Cardinals of the НоІу Roman Church (1903-2000) -

Biographical Dictionary.

• Monseigneur Honore van
Waeyenbergh
(25.11.1891- 19.07.1971)* РекторЛКУ Eveque Titoulaire
de Gilba, Recteur Magnifique de UCL-KUL.

Ректор ван Ваєнберr народився у
Брюсселі, у флямандській родині. Серед
ню освіту здобув у Малій Семінарії у

Hoogstraten. У Лювені 1909-12, одержав
ступінь бакалявра клясичної філології.
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Згодом, поступив до Великої Семінарії у Malines. Під час його
студій вибухла Перша Світова Війна і Оноре ван Ваєнберr до

бровільно зголосився до бельгійської армії, у якій служив саніта
ром. У битві над рікою

Yser був важко

поранений, однак після ви

дужання повернувся на фронт і став секретарем головного капе
ляна бельгійської армії.

Після війни, закінчивши семінарію,

прийняв від кардинала Мерсіє священичі свячення

1919 року і поступив доЛКУна студії клясики,

28

грудня

які закінчив

1924

року докторатом із великим відзначенням. Того ж року призна

чили його директором College St. Gummarus у Lier.

1927 року йому

довірили становище директора великої колегії Sint Jan Berchman

у Антверпені. Його надзвичайні адміністративні здібності, при
кладне священиче життя і зацікавлення соціяльними проблема
ми привернули увагу кардинала Ван Руї. Кардинал підвищив
священичу гідність о. Ван Ваєнберrа до монсеньйора, а згодом
призначив його

1937 року віце-ректором ЛКУ.

Вже три з полови

ною роки пізніше монс. Ван Ваєнберг перебрав від свого попе

редника, Msgr. Paulin Ladeuze, становище ректора ЛКУ. Згодом,

1954 року,

ректор Ван Ваєнберr одержав номінацію титулярного

єпископа Gilba з відповідальністю єпископа помічника кардина
ла Ван Руї. Впродовж 22-ох років ректор Ван Ваєнберr причи
нився до феноменального росту ЛКУ. Незважаючи на важкі во
єнні роки, кількість студентів у академічних роках зростала:

4,610- 1939/40, 6,237- 1941/42, 7,770- 1942/43 і 13,404- 1960/61.
Він відмовлявся визнавати зверхність і піддаватися вимогам оку
паційної німецької влади, включно із відмовою видати списки

студентів. Це призвело до його арешту й ув'язнення

5 червня 1943

року. Однак, у вересні, під тиском Ватикану і Червоного Хреста,
вирок замінили на домашній арешт. Після війни, він успішно пе
ретворив ЛКУ в один із передових міжнародніх університетів і
часто брався за його розбудову без фондів, з вірою, що фонди
знайдуться. Як вислід, наприкінці його ректорства кількість чу

жинецьких студентів ЛКУ перевищала

3,000.

Ректор ван Ваєн

берr втішався світовою славою і впродовж довшого часу його

обирали президентом Світової Асоціяції Католицьких Універси
тетів. За його визначні заслуги він одержав біля десять почесних

докторатів. Ще із передвоєнних років, ректорові Ван Ваєнберrо-
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ві була відома присутність українських студентів у ЛКУ і під час
повоєнного відновлення українського студентського осередку

він погодився стати почесним президентом
тримував заходи

CoBAUSO

CoBAUSO.

Він під

в акціях збірки фондів у католицьких

колах, порадами і своїми супровідніми листами. З нагоди ви
значних подій, ректор Ван Ваєнберr багато разів відвідував Укра
їнський Студентський Дім. Ректор Ван Ваєнберr був свідомий
свого флямандського роду і виступав з гідністю і тактом за збе

реження мовних, культурних і громадських прав флямандців. То
му немає сумніву, що він розумів долю українців. Після виходу на

пенсію

1962 року,

він, на прохання бельгійського єпископату, за

лишився почесним ректором затримуючи титул Recteur Magnifi-

que.

Однак, це не було йому легко і приємно, бо він був свідком

"без влади", етнічного роздору у ЛКУ, в якому вже публічно бра
ли участь деякі професори. Тому після двох років, він вирішив

перенестися до родинного міста Брюсселю, де до кінця свого
життя виконував скромні функції душпастиря. 1

*

Житгєпис написаний на основі інформації поданої у ювілейній книзі The
University of Louvain 1425-1975 і Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde.

• Universite Catholique de Louvain - Katholike Universiteit
Leuven

Лювенський Католицький Університет особливо прихильно і
щедро ставився до українських студентів впродовж усього часу,

що насвітлений у цій книзі. Важко відтворити повний образ цієї
допомоги, що стосується університетського сенату, ректорату,
адміністрації, а головно професорів, які часто брали на увагу сту

дійні труднощі українських студентів: чужа їм мова, інша система
навчання тощо. Під оглядом матеріяльним, одним із найважли
віших факторів, що уможливлював українським студентам їхні
студії, був благодійний жест ЛКУ звільнювання їх із головної
студійної оплати (за писемною згодою студента повернути цю
оплату). Намагаючись, хоч приблизно оцінити висоту цієї допо
моги у цифрах, можна припустити, що тільки у 15-річному періо-
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1945-59 (550 навчальних років) ця сума могла становити при
1,300,000 Б.ФР. Коли ж взяти на увагу повний період 1930-

близно

85 років, тоді спекулятивна, можна було б цю суму збільшити до
2,300,000 Б.ФР. Заохочуємо читачів ближче ознайомитися зЛю
венським Католицьким Університетом читанням першого розді
лу цієї книги. 1

• Comite Academique, UCL
Comite Academique-

це відділ ЛКУ, що мав завдання допома

гати убогим чужинецьким студентам, а в першу чергу студентам

біженцям. Головою Comite Academique був віце-ректор ЛКУ

Msgr. Fernand Litt. Комітет вів адміністративний облік студентів і
давав їм різних видів допомогу, як: стипендії, підшукував працю

на час літніх вакацій і навіть давав харчеву допомогу. Коли річ

ний бюджет передбачував брак фондів,
звертався до

CoBAUSO/CoBAUU часто

Msgr-a Litt-a із проханням призначити стипендії для

українських студентів останніх років студій. Впродовж

1948-57

років Comite Academique призначив українським студентам сти
пендій на загальну суму

1,040,000

Б.ФР. 1

• Fondation Cardinal Mercier

Фундацію заснували 1921 року з почину і на підставі княжого
дару Кардинала Мерсіє, який був подвижником об'єднання цер
ков і вирішив прийти з допомогою православним російським
студентам-біженцям. Кардинал сподівався, що такий благодій
ний жест причиниться до зближення між православною і като

лицькою церквами. Збірка фондів проходила в імені Кардинала

Мерсіє у католицьких церковних і світських колах Бельгії під

назвою Aide beige aux Russes
11

11
•

Згодом до цієї акції долучилася

Східня Конrреrація. Більшість російських студентів (між якими
були й українці із східних земель) студіювали у ЛКУ. На початку

30- их років,

унаслідок зміни ставлення адміністраторів фундації,

почали призначувати частинні (вийнятково повні) стипендії де-
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1932-38

рр.

фундація (чи Ппохідні установи) призначила українським сту

дентам стипендій на загальну суму
(приблизно

200,000 передвоєнних Б.ФР.
1,200,000 післявоєнних Б.ФР.). Це уможливило понад

50-ом українським студентам студіювати у ЛКУ. За вичерпним
насвітленням цього періоду відсилаємо читачів до розділу цієї

книги

-

"Між двома війнами". 1

• Apostolaat der Hereniging

Після відвідин Голляндії Митрополитом Шептицьким на по
чатку 1920-их років, у Голляндії постала

Oosterse Kerken,

Aktie en Ontmoeting

яка допомагала УГКЦеркві у відбудові церков

знищених під час Першої Світової Війни.

1927

року вона об'єд

налася з іншою добродійною католицькою організацією під но

вою назвою Apostolaat

der Hereniging.

Ціллю цієї нової організації

було сприяти об'єднанню східніх церков з Апостольським Пре

столом.

Apostolaat der Hereniging

співпрацював з Митрополитом

Андреєм у його місії об'єднання східніх церков. Десять років пі

зніше

Apostolaat der Hereniging став головним меценатом

Бельго

Українсько- Голляндського Стипендійного Фонду ім. Митропо
лита Шептицького, який призначив українським студентам ЛКУ
стипендій на приблизну суму

50,000 передвоєнних Б.ФР. У пово
єнних роках Apostolaat der Hereniging розрісся у потужну устано
ву, яка мала приблизно 180,000 членів у 1,260 парафіях. Апосто
лят утримував УГКатолицьку семінарію у Кулемборrу, призначу

вав дотації журналові "Голос Христа Чоловіколюбця" і допомагав

генеральним вікаріям УГКЦеркви на Бенелюкс і на Францію
(оо. Я. Перідонові іМ. Ван де Мале- обидва голляндці). У

1960-

их роках генеральним секретарем був о. ван Вейговен, із чину
Ассомпціоністів.

Під час директорства українського студент

ського гуртожитку у Лювені о. Адюльфа Ван де Вала (того ж чи

ну), у роках

1960-64 Apostolaat der Hereniging призначив на розбу

дову будинку "Апостольської Візитатури" та на стипендії для
українських студентів ЛКУ значні фонди. (На жаль, фінансові
дані не збереглися, однак вони перевищили один мільйон Б.ФР.).
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Apostolaat der Hereniging знову допомагає УГКЦеркві в Україні
(від

2001

року під зміненим ім'ям "Католицьке Об'єднання Еку

меністів Атаназія і Вітшіброрда"). 1
На підставі довідки Миколи Когута.

• Kerk in Nood - Oostpriezterhulp

року голляндець, отець П. Веренфрід (Р. Werenfried van
Straaten), чину Норбертанів, заснував у Тонrерльо, Бельгія (де він

1947

був монахом), добродійну організацію, відому під назвою "Цер
ква в потребі". Першою акцією цієї організації була допомога
сотням "священиків із наплечниками", які обслуговували у За
хідній Німеччині, часто у каплицях влаштованих "на колесах" у
великих тягарівках, біженців-католиків із Східньої Німеччини.
Завваживши, що вірні були голодні не тільки слова Божого,
отець Веренфрід і його приятелі монахи почали збирати для них

гроші і харчі, при цьому багато солонини. І так назвали отця Ве

ренфріда "отець Солонина" (Spekpater). Бельгійська централя
"Церкви в потребі" була у Тонrерльо і там знаходилися їі магази
ни. Німецька централя була і осталась по сьогодні у Кеніrштайні
у Німеччині. У другій половині 50-их років, допомогу від "Цер
кви в потребі" спрямовували іншим національностям Східньої

Европи, включно з українцями. Почавши від 60-их років, їі фі
нансова і харчева допомога приходила й до українського сту
дентського гуртожитку в Лювені. Був час, коли гуртожиток втри

мувався майже виключно завдяки допомозі із Oostpriezterhulp.
Допомога приходила за посередництвом о. ген. вік. Григорія Фу
каньчика, який мав добрі зв'язки з одним із їі директорів

-

отцем

І. Боненом. Допомога харчами тривала до 80-их років. До

року грошова допомога сягнула суми

1,125,000

1973

Б.ФР. "Церква в

потребі" масово допомагала та й далі допомагає УГКЦеркві в
Україні. 1
На підставі довідки Миколи Когута.
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• National Catholic Welfare Conference

Під час надзвичайних обставин Першої Світової Війни, ка
толицький єпископат США заснував

1917 р. National Catholic
War Council. 1919 року перейменували ці річні конференції ка

толицького єпископату США і їхній постійний секретаріят на

National Catholic Welfare Council. Отця John Burke, чину оо. Пав
лістів, обрали тоді першим генеральним секретарем і доручили

йому відповідальність за координацію п'ятьох первісних відділів:
соціяльна акція, освіта, преса, право і світські організації. Згідно

із рекомендацією Ватикану і з уваги на їі консультативні цілі,

1922 року змінено назву установи на National Catholic Welfare
Conference- NCWC. У цьому самому часі ії адміністративну ди
рекцію інкорпорували під назвою National Catholic Welfare
Conference, lnc. - NCWC, lnc. У такій структурі ця установа діяла
до 1966 року. Однак, у результаті рішень Ватиканського Собору
11, ці назви установ остаточно змінили на National Conference of
Catholic Bishops (NCCB) і United States Catholic Conference (USCC).
Під час Другої Світової Війни

- 1943

року, відкрили новий відділ

- Catholic Relief Services, щоб допомагати жертвам війни і біжен
Relief
Committee. Репрезентанти цього комітету на Европу (і Бельгію)

цям. Частина цього відділу діяла під назвою Student

пп. Норрис і Кірхи ер, що їх зацікавив Андрій Кішка долею укра
їнських студентів

-

біженців,

-

двічі відвідали Український Сту

дентський Дім у Лювені. Поїздка Андрія Кішки до головного бю

ро NCWC у Нью Йорку, вліті 1947 р., увінчалася великим успіхом:
відлютого 1948 р. National Catholic Welfare Conference, lnc. своїми
дотаціями, у загальній сумі приблизно

1,000,000

Б.ФР., стала од

ним із головних меценатів українських студентів ЛКУ. 1
За даними з

NCWC web site.
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ДОБРОДІІ І БУДІВНИЧІ

•

Архиєпископ Мирослав Марусин

(26.06.1924

Княже, Тернопільська обл.)

Титулярний Архиєп. Каді, Азія,

-

Секретар Свя

щенної Конrреrації для Східних Церков.

Середню освіту закінчив 1943 року у
Львівській Малій Семінарії і поступив у
Львівську Богословську Академію на тео

логічні студії. У роках

продов

1944-49

жував теологічні студії в Архиєпархіяль

ній Семінарії у Падерборні, Німеччина.

2 травня 1948

року був

висвячений на священика з рук Владики Івана Бучка у Мюнхені.
У роках

1949-51

студіював у Пантифікальному Інституті Орієн

тальних Студій і одержав ступінь доктора теології. Довголітній

секретар Владики Івана Бучка і Блаженнішого Йосифа Карди
нала Сліпого. Секретар Українського Католицького Комітету
для Біженців

(1951-71).

Член Після-синодальної Літургійної

Комісії Української Католицької Церкви

( 1963-72).

Професор

Українського Католицького Університету св. Клементія у Римі

(1963- ). 27

червня

1974 р.

прийняв єпископські свячення у Римі

з рук Архиєпископа Івана Бучка, Єпископа Платона Корпиляка
і Єпископа Володимира Маланчука. У роках

1972-82

був Апос

тольським Візитатором вірних УГКЦеркви у Західній Европі і

1977-82

рр. заступником президента Комісії Кодифікації Схід

нього Канонічного Права.

14 вересня 1982 року одержав

гідність

архиєпископа. Точно один місяць пізніше його назначили Се
кретарем Священної Конrреrації для Східних Церков. Автор
історії відносин між львівською та перемиською єпархіями і Ва
тиканом (у німецькій мові) і численних наукових довідок і стат
тей на літургійні, теологічні й історичні теми. Виконуючи обо

в'язки секретаря Владики Івана Бучка,

Кир Мирослав брав

активну участь у добродійній акції на користь українських сту

дентів ЛКУ, а згодом, як Апостольський Візитатор, опікувався
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українськими студентами у Бельгії і студентським гуртожитком у
Лювені. Впродовж років

1951-82 він

кількакратно відвідував Лю

вен, головно у критичних моментах існування Українського Сту

дентського Дому. 1
За Шематизмом Української Католицької Церкви у Діяспорі,

1985-1988 о. Дми

тро Блажейовський.

• Monseigneur Fernand Litt
Prorecteur UCL {20.05.1905 - 29.01.1965)* Chan.
Hon. de Liege, Prelat de Іа Maison S.S. {1940), О.
Croix Civic (1952), Corn. de I'Ordre de Couronne
{1957), Medaile Civic 1ге сІ. {1960), Medail de
Prisioner de Guere, 1940-45 {1), Vice-Recteur UCL
(1945), Prorecteur {1962)

Монсеньйор Фернанд Літт народив
ся у родині, яка була свідомою свого англій

ського походження. Батько був спільником підприємства торгів

лі виробами з полотна і передчасно помер, коли Фернанд був ди
тиною. Мати виховувала його і двох його братів, беручи рівно
часно активну участь у підприємстві. Після закінчення середньої

освіти у

Verviers,

Фернанд Літт поступив на правничий факультет

ЛКУ, який закінчив докторатом

1928 року.

Під час студій, маючи

письменницькі здібності, він проявляв активність у культурному

і мистецькому житті ЛКУ. У цей сам час, у глибокій християн
ській вірі, він роздумував над покликанням до священичого жит
тя. Коротко після закінчення права, поступив на теологічні студії
у Григоріянський університет у Римі, де

1934 року одержав

бака

ляврат канонічного права та докторати у філософії і теології.

Професор у

1945

College St. Trond

і

Grand College de Liege 1936-45.

року його назначили віце-ректором ЛКУ. Свої обов'язки,

часом невдячні, монс. Літт виконував з ентузіязмом, з об'єктив
ністю і з умінням прямолінійно підходити до розв'язки проблем.
Він був людиною високої особистої культури у поведінці та у від
ношенні до інших, за що заслужив собі великий респект і пошану
серед академічної громади, студентів і бельгійської громадськос-
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ти. Монс. Літт дуже прихильно ставився до українських студен
тів і майже завжди був присутний на важливих імпрезах в Україн

ському Студентському Домі. Як голова Академічного Комітету
він подавав моральну і матеріяльну допомогу українським сту
дентам. Коли виникла перша адміністративна фаза поділу ЛКУ

на дві мовні одиниці,

1962 року,

монс. Фернанда Літта назначили

проректором і головою французького відділу ЛКУ. Монс. Фер

нанд Лі тт помер нагло на удар серця на

60- му

році свого актив

ного життя, заповненого відданою службою студентам, науці і
Богові, у лювенському університетському шпиталі св. Петра,

прийнявши Св. Тайни. У його поемі "Кантата Бедуїна"

-

бедуїн

земської пустині гасить в оазі свою спрагу водою, тоді як у Божій
пустині ніколи не можна погасити спраги на Божу Правду:
1

Ayez pitie, Seigneur, d un autre bedouin,
en un autre desert!
А peine a-t-il pu tremper ses pauvres levres. 1

* Життєпис написаний на основі інформацій поданих у посмертному слові
ректора ЛКУ єпископа Павла Декампа в Університетських Галях ЛКУ, 29 січня
1965 року. (Слово
Necrologiques).

опубліковане у Річнику ЛКУ за роки

1964-65

під

Notes

• Le Pere Robert Jourdain, SJ
(24.01.1897 - 29.09.1952)* Белярміна.
Fraщ:aise

директор Колегії св.

Compangnie de Jesus. Croix de Guerre

avec Palmes et Citation, Defence Medal,

Order of British Empire.

Отець Журден, "Апостол російських
та українських студентів в екзилі", наро
дився у Брюсселі. Під час Першої Світо
вої Війни, його батько був засновником

підпільної газети Le Patriote, яку пізніше перейменовано на La

1915 року він вступив до новіціяту оо. Єзуїтів. У
1921-23 студіював філософію у ЛКУ. Опісля, будучи насто

Libre Belgique.
роках

ятелем у Колеrії Saint-Louis у Льєжі, студіював російську мову.

Його увагу притягнула незавидна доля російських біженців, які
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опинилися у Туреччині та в інших країнах Европи. З рамени оо.
Єзуїтів і при допомозі своєї мами, спровадив до Бельгії молодих

російських студентів і ними опікувався.
ЛКУ на студії теології і

1928 року був

1925

року поступив до

висвячений на священика.

Наступного року о. Журден перебував у Римі на пості прокурора
у Східньому Понтифікальному Інституті. Після повернення до
Бельгії перебрав опіку над російськими студентами ЛКУ і пере

будував старий будинок колишньої броварні на

200- кімнатний

студентський гуртожиток. Так повстала Колеrія св. Белярміна. В

"Echos 11 , журналі оо. Єзуїтів, подано:

"1931

року о. Журден зрозу

мів, що треба поширити благодійну діяльність і прийти з допо
могою українським студентам Західної України. Цю провінцію,
Галичину, яка до

1917

року була частиною Австро- Угорщини,

прилучили до Польщі. Українське населення є католиками ві
зантійського обряду і польський уряд намагається всякими утис

ками 'польонізувати' Україну. Інтелектуальна молодь мусить сту
діювати закордоном. Отець Журден зрозумів: щоб наблизити Ро
сію до Римської Церкви, недоречно оминати нагод, щоб доказа

ти діями Католицької Церкви, що вона не відповідальна за таке
ставлення польського уряду до українців і що Свята Столиця не
бажає придушувати візантійського обряду українців- католиків.
Тому, він приймає українців до Колеrії і не вагається поїхати до

їхньої країни, щоб уможливити їх приїзд."** На початку німець
кої окупації Бельгії, 44-літній о. Журден переїхав до Англії, де
відбув парашутний вишкіл і як довірену особу його скинули на
парашуті у бельгійських Арденах. Виконавши відповідну місію,

він повернувся через Францію, Еспанію і Португалію до Англії.

1944 року,

як капелян батальйону парашути стів, він брав участь у

повітряному десанті і в боях у Голляндії. За патріотизм і геройс

тво одержав

12

відзначень, між ними: Croix de Guerre Franc;aise

avec Palmes et Citation

11

11

11
,

Defence Medal і 0rder of British Empire

Повернувся як герой до Бельгії і вже

11

11

1945 року не тільки

11
•

нав'язав

контакти з колишніми українськими студентами ЛКУ, але також
давав новим українським студентам матеріяльну допомогу.

1948

року його запропонували на духовного опікуна українського сту

дентського дому, але чин оо. Єзуїтів мав тоді велике запотребу

вання на людей калібру о. Журдена.

1949

року він занедужав і з
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покорою переносив важку боротьбу з болісною недугою. Вісім
днів перед смертю о. Журден писав у листі до свого першого

українського студента Андрія Кішки: "На все, що я можу тепер
надіятися, це тільки щоб прожити у спокої ще якийсь час, якщо

така Божа воля". Після його смерти знайдено таку його записку:
"Вибачаюся перед всіма за мої недоліки. Я завжди робив зусилля,

.

щоб любити своїх ближніх так, як я старався любити Бога ... на

жаль, не завжди з успіхом". 1

* За

біоrрафічною довідкою поміщеною в

тень

1953.

"Echos",

** У Львові він був на авдієнції у митрополита А.

журналі оо. Єзуїтів, за жов

Шептицького. Його благодій

на діяльність на користь українських студентів у Лювені описана у розділі цієї
книги "Між Двома Війнами".

• Згромадження Сестер св. Вінкентія - Congregatie Sint
Vincentius in Deinze
Congregatie Sint Vincentius in Deinze заснували 1836 р. у бель
гійському місті Deinze. Ціль Згромадження Сестер Милосердя
обслуговувати сиріт, умово неразвинених дітей, старших саміт
них осіб, та взагалі опікуватися убогими і нещасними людьми.

Цей монаший чин є одним із найбільших згромаджень сестер
Бельгії. Вони побудували сиротинці, шпиталі, доми для старших,
школи та інститути.

1922

р. Митр. Шептицький запросив Згро

мадження Сестер св. Вінкентія до Галичини, де вони почали опі
куватися бездомними дітьми у Станиславо ві. При допомозі бель
гійськихдобродіїв вони там побудували, коштом

(100,000 долярів),

модерну захоронку для сиріт, а

500,000 золотих
1928 р. перебра

ли обслугу шпиталя ім. Митр. А. Шептицького у Львові. Вже

1923

р. молоді галичанки виїзджали до новіціяту у Deinze.

року було вже

80 українських сестер

1939

милосердя у Бельгії, які, під

час війни, не могли повернутися в Галичину. Українські сестри
св. Вінкентія (було теж багато українських сестер у Бельгії в ін
ших чинах) були єдині, що постійно співпрацювали і допомагали

УГКЦеркві і нашій громаді у Бельгії. В академічному році

47

1946-

сестри провадили кухонну господарку в Українському Сту

дентському Домі у Лювені. У половині 1950-их років, у їхніх посі-
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лостях у горах Арденах відбувалися літні табори для українських
дітей, під час яких вони допомагали лювенським українським

студентам їх провадити. У роках

1964-79 дві

сестри чину св. Він

кентіл (одна українка і одна бельгійка) провадили кухонною гос

подаркою в українському студентському гуртожитку у домі "Апо
стольської Візитатури" у Лювені. Сестри допомагали гуртожит

кові не тільки працею, але, коли виникала потреба, Згромаджен
ня Сестер св. Вінкентія допомагало українським студентам у Л ю
ве ні також харчами та фінансами. 1
На підставі довідки Миколи Когута.

•

Злучений Українсько-Американський Допомоговий Комітет*

Фонд Допомоm Українців Канади

3УДАК заснували 20.06.1944 р. на Другому Конrресі Аме
риканських Українців у Філядельфії при підтримці організації
Українська Воєнна Допомога у Дітройті. ЗУДАК був оформле
ний в американських урядових установах і став членом Аме

риканської Ради добровільних допомогових організацій. З уваги
на те, що совєтський уряд заборонив подавати безпосередню до
помогу окремим установам і особам в Україні, діяльність ЗУДАК
була спрямована майже виключно на українську політичну емі
Грацію у Західній Европі. Базою цієї діяльности, веденої у спів

праці із Фондом Допомоги Українців Канади були вкладки чле
нів-установЗУДАКі товариств та збірки серед українських посе

ленців у США і Канаді. Обидві установи здійснювали свою допо
могу через створене
Бюро у Лондоні.

1945 р. Українське Центральне Допомогоне
1945 р. Бюро призначило грошеву допомогу но

воствореному Українському Допомоговому Комітетові в Бельгії. 1
*За Енцикльопедією Українознавства НТШ.
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Український Допомоговий Комітет в Бельгії

На початку червня 1945 року українці у Бельгії відновили, під
назвою Український Допомоговий Комітет в Бельгії

- УДК,

свою

центральну організацію з осідком у Брюсселі. Колишні україн
ські випускники бельгійських університетів стали у його проводі:

Микола Граб, Дмитро Андрієвський та лювенці о. Максим Гер

манюк, Микола Демчук, Степан Симко і Андрій Кішка, який
став першим референтом студентських справ. Коли зайшла по
треба допомоги українським студентам ЛКУ, УДК спрямував на

згадану ціль частину одержаної допомоги

- 360,000

Б.ФР. Це до

зволило понад 20-ом українським студентам студіювати у ЛКУ

впродовж

1945-46 академічного року.

• L•OEuvre d•Orient -

1

Діло Сходу

Цю установу заснували 1856 року, коротко після Кримської
Війни. У тому часі Західна Европа "відкрила" східних християн.
Це була світська організація, у проводі якої були і по сьогодні є
переважно французькі церковні достойники. Першим їі прези

дентом був кардинал Лявіжері (Lavigerie). Централя організації
перебуває постійно у Парижі, а відділи у різних країнах Европи,

у тому і в Бельгії.

1880 року папа Лев ХІІІ-ий,

в енцикліці Sancta
11

Dei civita 11 , поручив вірним піддержувати організацію L10Euvre
d 10rient. Завдяки поважним фінансовим фондам L10Euvre d 10rient
заснував на Близькому Сході різні харитатинні організації, як та
кож католицькі школи, семінарії, видавництва і підтримує хри

стиянські наукові установи. Від

1930

року L 0Euvre
1

d 0rient при
1

значує численні стипендії студентам із східніх країн, на студії на

Заході, а головно у католицьких університетах. Після Другої Сві
тової Війни головою їі бельгійського бюро був бенедиктинець о.
Пієр Дюмон, який від початків повоєнної присутности україн
ських студентів у ЛКУ приходив їм з допомогою. Він став пер

шим скарбником, а згодом і генеральним секретарем

CoBAUU.

CoBAUSO/

Після його виїзду до Риму його заступив на обох постах

о. Едвард Бодуен. Впродовж років

1945-59 L 0Euvre d 0rient при1

1
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значив українським студентам ЛКУ фінансової допомоги на
загальну суму

350,000

Б.ФР. 1

На підставі довідки Миколи Когута.

•lnternational Refugee Organization - IRO

1948 р.

Генеральна Асамблея Об'єднаних Націй заснувала

IRO перебрало
цю функцію від попередньої установи - United Nation Relief and
Rehabilitation Administration (UNRRA). Головним завданням IRO бу
IRO,

як тимчасову аrенцію опіки над біженцями.

ло допомогти одному і чверть мільйонам біженців, що перебува
ли у тимчасових приміщеннях, переселитися на постійно в інші
країни, або допомоrти їм включитися у суспільство країн їхнього

перебування.

IRO

розв'язали 31-го грудня

1951

р. Однак, взявши

на увагу біжучі проблеми нових біженців, Генеральна Асамблея

Об'єднаних Націй призначила на місце
Комісаря для Біженців.

IRO

постійного Високого

IRO давало частинну допомогу студентам

біженцям, що студіювали на останньому році технічних наук (як
інженерія чи медицина). У Бельгії, в академічному році
на приблизно

1948-49,
350 студентів-біженців, допомогу одержували 70, із

того ЗО у ЛКУ. Майже половина з них закінчила студії і одержала
працю у Конrо і Канаді. Серед них було приблизно

10

україн

ських студентів. У додатку, І RO давало допомогу українським сту
дентам у виді найосновнішого одягу й покривало кошти книжок

і підручників для студій. У тому періоді делеrатами
з якими Андрій Кішка вів кореспонденцію, були

М-ІІе

Demol.

Висоту загальної допомоги

там ЛКУ можна оцінити на приблизно

IRO у Бельгії,
Mr. А. Herment і

IRO українським
200,000 Б.ФР. 1

студен

• Centre Social Universitaire, UCL

Один із відділів університетської суспільної служби, Comite
d'Aide aux Etudiants Refugies et Necessiteux, допомагав студентам
біженцям придбанням одягу, харчуванням у ресторанах та даро-
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вими квитками на університетські конференції й імпрези. Комі
тет наладнував їм також контакти із федераціями бельгійських

студентів, які займалися зав'язуванням дружніх і товариських
взаємин із міжнародніми студентами. Частина фондів приходила
із заздалегідь проголошеної збірки між бельгійськими студента
ми під час викладів, яку проводили найбільш популярні студенти

і професори. Наприклад, в академічному році

1949-50 ця збірка
180,000 Б.ФР. У цьому академічному році студіювало у
ЛКУ приблизно 250 студентів-біженців. Українські студенти ко
принесла

ристали із купонів, які можна було виміняти у склепах на одяг чи

взуття. Секретарем Centre Social Universitaire була панна Janne Van

Noten, з якою згодом одружився Андрій Кішка. 1

АДМІНІСТРАТОРИ

• Chanoine Charles Constantin Noblesse
(13.01.1875- 16.01.1959) Chanoine honoraire de Malines

(1912), Croix civique de lre classe (1934), Commandeur
de I'Ordre de Couronne (1942), Commandeur de I'Ordre
de Leopold (1948), Grand Officier de I'Ordre de Leopold
11

(1950), Professeur de Іа Faculte des Sciences, Directeur

de l'lnstitut Preparatoire.

Отець канонік Шарль Ноблєсс наро
дився у Брюсселі. Висвячений на священика
го він поступив на студії у Л КУ.

1897 року, після чо
1903 року завершив студії науко

вим ступенем доктора стислих наук. Викладав у Колеrії св. Петра

у Лювені і

1911

року став їі директором.

надзвичайним професором ЛКУ, а рік

1918 року його назначили
пізніше - повним профе

сором і асесором віце-ректора ЛКУ. Викладав фізико-матема
тичні предмети майбутнім гімназійним учителям і кандидатам

інженерії у Підготовчому Інституті.

1944

року став директором

цього Інституту і був на цьому становищі до

1950 року,

коли вий

шов на пенсію. Проф. Ноблєсс викладав ці нелегкі предмети від-
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дано, доступно і з живою участю студентів, чим здобував собі їх

ню пошану і вдячність. Скромність пов'язана з бажанням прийти
студентам чи іншим людям з допомогою була головною рисою
його характеру. Мабуть через це його поради часто сприймали

вищі університетські і державні чинники. За свої заслуги він
одержував, дуже нерадо, високі признання і відзначування. Ра
зом з отцем Журденом він зацікавився незарадною долею росій

ських студентів-втікачів Першої Світової Війни і довгі роки бла
годійно діяв як член дирекції Колегії св. Белярміна і як почесний
голова Фундації Кардинала Мерсіє. У 30-их роках проф. Ноб
лєсс, своїм прихильним ставленням до долі українських студен

тів уможливив приїзд понад 70-ох українців до Колегії і на студії
в ЛКУ. Він став їхнім щирим приятелем і після Другої Світової
Війни, добрими порадами і ви єднанням підтримки серед універ

ситетських і державних чинників, допоміг у відновленні україн

ського студентського осередку в Лювені. 1

* Жиrrєпис

написаний на основі короткої згадки віце-ректора ЛКУ монс. Ф.

Лirra про покійного о. Ноблесса, яка була поміщена в

Annuaire

ЛКУ за роки

1957-59.

• Dr. Paul Lambin
(26.10.1902 -12.1963) Professeur ordinaire а Іа Faculte
de Medecine. 1953 au decanat de Іа Faculte.

Професор Лямбен народився у Брюс
селі. Гімназійну освіту одержав частинно у
Парижі, де також набув загальне інтелек
туальне і шляхетне виховання на найвищо
му рівні. Студіював медицину в ЛКУ і після

одержання диплому доктора медицини

1925

року, став асистеп

том професора. Спеціялізувався у гематології. Як дослідник, пе
ребував якийсь час в Італії з рамени бельгійського Національ
ного Фонду Дослідів.

1933

року одержав звання доцента, а

1935

року став повним професором Факультету Медицини ЛКУ. Йому
доручили відповідальність за ділянки медичної пропедевтики,
патології і терапії внутрішніх недуг. Проф. Лямбен відзначився
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як знаменитий організатор курсів професійної патології.

1948 ро

ку він прийняв ще пост головного лікаря у шпиталі св. Петра в

Лювені.

1951

року заснував Інститут Праці і був його президен

том до смерти. Того ж року заснував у ЛКУ школу медичних ля

борантів.

1953

року колеrи професори обрали його деканом Ме

дичного Факультету та його репрезентантом у Головній Раді ЛКУ.
Був активним членом декількох медичних і наукових асоціяцій,
напр.: президентом Бельгійської Асоціяції Медичних Науковців,

Бельгійської Асоціяції Кардіологів, був засновником і президен
том Европейської Асоціяції Гематологів та постійним членом
Інтернаціональної Комісії Медицини Праці. Коли була нагода

допомогти українським студентам-біженцям, він прийняв

1946
року пост президента Comite Belge d Assistance Aux Universitaires
Slaves Orientaux (CoBAUSO) згодом Comite Belge d Assistance aux
Universitaires Ukrainiens (CoBAUU). Багато українських студентів
1

1

ЛКУ зверталися особисто до проф. Лямбена у скрутних ситуаціях
і він завжди знаходив час на розумний розгляд справи. Проф.
Лямбен був людиною блискучого інтелекту, незалежної думки і

шукачем правди поза традиційними, утертими дорогами. Його
чесність була скрупулятною і абсолютною. Він не зносив ужи

вання сумнівних методів для здобування цілей. Його уважали
мудрецем Факультету, для якого гроші не мали значення у його
рішеннях, головно, коли це стосувалося здоров'я пацієнтів. Три
тижні перед своєю смертю, вже хворий і дома, він встав вечором
з ліжка і поспішив до шпиталя, щоб обстежити хвору на левке
мію дитину. Моттом професора Лямбена було: "Коли хтось при
значений виконати якесь завдання, його треба виконати неза

лежно від того, які були б кошти". 1

*

Життєпис написаний на основі інформацій поданих у лосмертиому слові

ректора ЛКУ єпископа Павла Декампа у церкві св. Йосифа у Лювені, 12 грудня

1963 року

(опубліковано у Річнику ЛКУ за роки

1962-63).
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Dumont, O.S.B.

(26.04.1901 - 21.09.1970) Tresorier et Secretaire General

de CoBAUSO/CoBAUU.

Отець Дом Пієр Дюмон, чину Отців Бе
недиктинців, народився у місті Дур

(Dour,

Hainaut) у Бельгії. Середню освіту одержав у
College diEnghien, де мав зв'язки із студента
ми недалекої єзуїтської колегії, які вивчали
можливості об'єднання із східні ми церквами. Вже від дитинства,
малий П'єр виявляв бажання стати священиком і після закінчен

ня середньої освіти поступив на студії томістської філософії у се
мінарію Леона ХІІІ у Лювені. Згодом, впродовж чотирьох років,
він студіював теологію у Григоріянському університеті у Римі.

Одержавши диплом, повернувся до Бельгії, де

26 липня 1925 ро

ку, у Турне, прийняв священичі свячення і став професором у

College de Binch. Тут він пристав до групи основоположників
фундації d Amay, ціллю якої було об'єднання християн.
1

1927 року,

після закінчення новіціяту, Дом Дюмон поступив до Орієнталь
ного Інституту у Римі, ректором якого він став багато років пізні
ше. Після закінчення студій він відбув шестимісячну подорож до

І стамбулу, на гору Атос і до Атен, де він навчався сучасної грець

кої мови. Під час подорожі він зав'язав приятельські відносини із
клерикальними колами Східньої Церкви, які культивував впро
довж довгих років. Повернувтися до Риму

мон закінчив свою докторську дисертацію

1930 року, Дом Дю
- De regula monastica

Christoduli. Після короткого періоду на пості економа у монасти
рі Amay-Chevetogne, Дом Дюмонт поступив у Мюнхенський уні
верситет, де продовжував студії і одержав ще один докторат із ві
зантології. Впродовж чотирьох років Дом Дюмон виконував обо

в'язки капеляна біля Дур, перебуваючи у монастирі у Chevetogne
і відбувавстудійні подорожі на Сході.

1941

року одержав пост ди

ректора на Бельгію французької благодійної установи Oeuvre

d 0rient у Брюсселі. Його діяльність на цьому пості позначилась
1

конкретними екуменічними акціями і призначуванням право
славним студентам допомоги і стипендій у західних університе

тах.

1945 року,

на його рекомендацію, ця установа дала допомогу
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українським студентам у ЛКУ. Згодом,
співосновник

CoBAUSO,

1946 року, Дом Дюмон, як

особисто взяв на себе довголітній обо

в'язок, спершу скарбника, а від

1950 року

ще й генерального се

кретаря цієї установи. На цьому пості він працював віддано на

користь українських студентів ЛКУ аж до

1956

року, коли його

покликали на пост ректора Грецької Колеrії св. Атаназія у Римі

-

його колишньої Альма Матер. У відношенні до східніх церков,
він був промотором у римських і ватиканських колах методи

"психологічного зближення" і "діяло гу". Він втішався респектом і
повагою серед ієрархів східніх церков і вони надали йому звання
архимандрита. Як признання, його назначили консультатором
ватиканського Секретаріяту Церковного Об' єднання і на цьому

пості він пробув аж до

1967 року.

Після шестирічного ректорства

у Колегії св. Атаназія, Дом Дюмон, із лідірваним здоров'ям, пе

реїхав

1962 року до північної Франції, де перебуваючи у монасти

рях і служив капеляном у навколишніх церквах. Автор численних
наукових праць, статтей, довідок і перекладів з грецької мови про
східні церкви, які друкувалися у франкомовних публікаціях. На

прикінці

1969 року стан

його здоров'я погіршився і у березні

1970

року його перевезли амбулянсом у Бельгію, де ним заопікувався
його брат, лікар. Дом Пієр Дюмонт помер

похований на цвинтарі у

*

Chevetogne.

вересня

1970 року

і

1

Життєпис написаний на підставі некрологу,
ч. 4, том XLIII.

IRENIKON 1970,

21

що поміщений у збірнику
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•

о. митрат Іван Кіт

(03.07.1911

село Звертів, Львівська обл.

- 21.01.1997

Шарлєруа, Бельгія)

Церковний та громадський діяч, като
лицький священик. Духовну семінарію за

кінчив у Перемишлі

1935

року і того ж року

був висвячений на священика Владикою

Йосифом Коциловським. У роках 1935-37
був парохом у селі Стефкове, а від

1937 до 1946 р. у селі Лулків
1946 року, спершу в

обидва села у Львівській обл. На еміrрації від
Німеччині, а від

1948

року у Бельгії:

La Louvier-Trazegnies, а відтак

у Шарлєруа (Charleroi) і на околицях. У роках

1964-71

був адмі

ністратором Т-ва "Апостольська Візитатура", директором сту
дентського гуртожитку та виконував обов'язки душпастиря укра
їнців у Лювені.

1978

року його номінували почесним крилоша

нином, і того ж року митрофорним протоієреєм. Від

1982 р.

голо

ва Т-ва "Апостольська Візитатура" і редактор журналу "Голос
Христа Чоловіколюбця" до

1988

року. Від

1981

року голова Т-ва

Священиків св. Андрея Европейської області та редактор Бюле
теня того ж товариства. Від

1948

р. активний член УНОТ (Укра

їнське Науково-Освітне Товариство), а від

1978

р. його голова.

Ініціятор закупу і головний меценат Українського Церковного
Дому у Шарлєруа, що є власністю Т-ва "Апостольська Візитату
ра". Придбав іконостас і чудовий кивот для української като
лицької церкви у Шарлєруа. За ввесь час душпастирювання ви

давав квартальник "Наше Душпастирство". Організатор частих
прощ до Люрду і Риму, а також різних виставок народнього мис

тецтва і багатолюдних імпрез. У роках
го Комітету

1986-89 голова "Ювілейно

1000-літгя Хрещення Руси-України" на Бельгію.

Упокоївся у Шарлєруа

21

Звертові на Львівщині. 1

січня

1997 р.,

похований у рідному селі
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•

о. митрат Даннло Дзвоник

(24.12.1923

село Майдан, Львівська обл.

- 24.04.1981

Брюссель)

Церковний та громадський діяч, свяще
ник УКЦ. Народився

24.12.1923

р. вс. Май

дан, пов. Львів. Середню освіту здобув у Ма

лій Духовній Семінарії у Львові. Богословію
студіював у Гіршберrу, Німеччина, а згодом у

Кулемборrу, Голляндія та у Фрібурrу, Швайцарія. Ієрейські свя
чення отримав з рук Владики Івана Бучка
працю розпочав у Швайцарії, а

1953

1951

р. Душпастирську

року був призначений ди

ректором Українського Студентського Дому у Лювені. У той час
був також духовником Т-ва "Обнова" та СУМ. Згодом, у роках

1957-60,

був духовником бельгійсько-голляндських сестер бене

диктинок у

Schotenhof-i,

Бельгія і допомагав голляндській сестрі

Урсулі у їі праці про Митрополита Андрея Шептицького

"De Reus
de St. Joris Berg (Великан на Святоюрській Горі), що появила
ся 1959 р. Від 1960 р. до кінця життя був душпастирем української
парафії у Брюсселі, як також у Лювені та у Шарлеруа. Від 1971
ор

11

року до кінця життя був вдруге директором студентського гурто
житку і адміністратором дому Т-ва "Апостольська Візитатура" у

Лювені. Від

1969 до 1981

р. був редактором журналу "Голос Хрис

та Чоловіколюбця" та адміністраторомТ-ва "Апостольська Візи
татура". Впродовж цього періоду був духовником Союзу Україн
ських Робітників Бельгії та співпрацював у редаrуванні "Бюлете
ню СУРБ" (квартальник). За його стараннями споруджено іко
ностаси в українських церквах у Брюсселі та у каплиці Дому Апо
стольської Візитатури у Лювені.

1975

р. був Генеральним Віка

рієм Апостольської Візитатури Бенелюксу і країн Скандинавії.

1978

року о. Данила номінували папським шамбеляном, а

1979

року митратом. Був членом Міжнародної Екуменічної Комісії з
осідком у Швайцарії та постійним і добрим організатором прощ
до відпустового міста Люрду. Помер у Брюсселі

24 квітня 1981

р. 1
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• Pater Albert Van Den Branden, SM
(08.0 1.1911 - 29.04.1992)*

Отець Альберт ван ден Бранден народив
ся

8

січня

1911

року у голляндській частині

прикордонного містечка

Clingen,

звідки по

ходила його матір. Батько бельгієць, займав

ся виробом дерев'яних черевиків-

klompen

-і

походив із тієї частини містечка, що нале
жало до Бельгії. Молодий Альберт закінчив середню освіту у ма

рістській колегії у

Neyliere,

Hulst, Голляндія і вступив до новіціяту у
Differt закінчив теологічні студії. 1941 року

Франція, а у

поступив доЛКУна студії східніх мов і здобув ступінь бакалявра.

Опісля став доцентом у
капелянів у

Differt і також членом групи студентських
Gembloux. Восени 1948 року повернувся у ЛКУ з на

міром осягнути докторат із східніх мов. На рекомендацію проф.

Jansen-a, 9

лютого

1949

року

CoBAUSO

призначив, за згодою

Владики Івана Бучка, о. Альберта ван ден Брандена директором
Українського Студентського Дому і капеляном українських сту
дентів, який пост він займав до

9 лютого 1953

року. Під час його

директорства він здобув у ЛКУ звання доктора філології на осно
ві розшифрування, студій і дослідів давніх перед-арабських мов

Близького Сходу.

1954 року

о. ван ден Бранден виступив із чину

оо. Марістів і виїхав до Ливану, де займав пост доцента у Бейрут

ському Католицькому Університеті. Із виходом на пенсію він по

вернувся до

St. Gillis

у Бельгії, де був сотрудником, продовжував

свою наукову працю, дописував до наукових журналів і написав

свої мемуари, які появилися у формі книжки під заголовком

Klompenmaker tot Prof.

Von

За свої заслуги у науці, бельгійський уряд

відзначив о. ван ден Брандена орденом Лицаря Корони і орде

ном Офіцера Леопольда

ня

11. Отець ван ден Бранден помер 29 квіт
1992 року у St. Gillis і там його поховали. 1

* Житrєпис написаний на основі некрологу поміщеного у ч. 132 "De Schakel, SM
Nederfand"

із І липня

альні Спогади").

1992

року. (Гляди спогад о. Альберта у розділі "Індивіду
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• R. Р. Adulf Van De Wal
Голляндія

(02.03.1910's Hertogenbosch,
Boxtel,

- 15.03.1981

Голляндія)

Голляндець, монах із чину Асомпціоніс
тів (чин Авrустинців із Успіння Пресвятої
Богородиці), колишній завідувач і організа
тор розбудови будинку Апостольської Візи

татури у Лювені
ського студентського гуртожитку

почав

1931

1924 року у

Колеrії Єзуїтів у

р. в Апостольській Школі у

( 1960-64), директор україн
(1958-64). Середню освіту роз
Turnhout, Бельгія, яку закінчив
Boxtel-i, Голляндія. Вступив до

но віціяту оо. Асомпціоністів. Філософію завершив у Великій Се

мінарії у

1939

Saint-Gerard-i,

Бельгія, а теологію

-

у ЛКУ, де у лютому

р. був висвячений на священика. Викладав у новіціяті оо.

Астомпціоністів і займався пасторальною діяльністю.
виїхав до Риму на студії у Східньому Інституті, де
хистив докторську дисертацію.

1958

1952 року
1957 року за

року його призначили ди

ректором Українського Студентського Дому, а згодом він став

1960 року завідувачем ДомуТ-ва "Апостольської Візитатури" при
15 Half-Maartstraat. 1964 року о. Ван де Вал виїхав на один рік до
Риму, а 1965 року переїхав на працю до Візантійського Інституту
у Nijmegen-i, Голляндія, де у роках 1974-77 виконував обов'язки
секретаря-скарбника. Незважаючи на важкий стан здоров'я о.

Ван де Вал продовжував писати. Йому належать різні статті й
окремі

видання.

Похований у

Помер

Boxtel-i.

1

на

сімдесят

першому році життя.

ПАТРОНИ, МЕЦЕНАТИ, БУДІВНИЧІ, АДМІНІСТРАТОРИ

Грамоти Подяки. Перша підписана всіми студентами.
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Спогади і Муза

ГОЛОС БЕЗ СЛУХУ
Володимир Козачинський

Багато людей казали мені, що Бог обдарував мене гарним голосом.
Однак, мало хто із них знав, або не хотів знати, що я не мав музищ-юго
слуху.

Коли Юрія Фіялу назначили дириrентом українського студент
ського хору у Лювені, всім студентам видали доручення явитися на

першу пробу хору. Було нас понад тридцять і Юрій

-

"дядя" Фіяла роз

ділив нас на чотири rрупи у залежності від того, хто яким голосом міг
співати. Під час якоїсь пісні він добре прислуховувався до тих, хто

фальшує. І так, він виловив

7 або 8 "фішів",

яким доручив піти до су

сідньої ]Дальні. Однак мене, він попросив стати біля ліяніна і вдарив

кілька акордів на ліяніні до "Реве та стогне": "Співай Володя ... Ще раз
співай ... , не валяй дурака Володя ... ", і т. п. Нарешті, з великим розча
руванням він доручив мені прилучитись до rрупи, що була вже в
]Дальні.

"Фіші" у ]Дальні зорганізували вже "антихор", яким дириrував Юр

ко Шухевич. Коли я появився, мене обрали солістом "антихору". Та
довго мені не прийпmось бути солістом, бо після однієї стрічки "Реве

та стогне" з'явився "дядя" Фіяла і розігнав першу пробу "антихору"
українських студентів ЛКУ. Не пригадую собі, чи ми збиралися коли

небудь пізніше на подібні проби, мабуrь ні.

У Нью-Йорку, на якомусь бенкеті я запізнався із славним музиком
і дириrентом хору "Думка" (прізвища не пам'ятаю). Під час нашої ко-
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роткої розмови, він згадав мені, що "Думці" потрібно соліста-баритона
і чи я міг би приїзджати на проби із Стемфорду, у штаті Конектікат. Я

оповів йому, як Юрій Фіяла, славний композитор, після випробову
вання, викинув мене із хору. "Фіяла є дурак"- сказав дириrент хору
"Думка" і потягнув мене до сусідньої кімнати, де стояв великий гарний
чорний фортепіян. Помимо моїх протестів, дириrент хору сів за

фортепіян і вдарив кілька акордів "Реве та стогне". "Співай Володя ...

Ще раз співай ... Не валяй дурака Володя ... Щось не так- попробуй ще
раз" -він звучав точно, як Юрій Фіяла (здається, він був також із Киє
ва). Піддався він аж по третій спробі. Розчарований, що не здобув со

ліста для свого хору, дириrент славної "Думки" забув навіть вибачитися
за таку покнапну характеристику мого приятеля Юрія

* Із

кількакратних розповідей покійного Володі-"Плями"

-

- "дяді" Фіяли. 1

написав Зенон Та

тарський.

ГОСТЕМ У МИТРОПОЛИТА
Андрій Кішка

Під час моєї праці у Голляндії, голляндський Апостолят З'єдинен
ня повідомив мене, листом із 5-го липня

1937

року, про позитивне

рішення відносно їхньої участи у Бельго-Українсько- Голляндськім

Фонді ім. митр. Андрея Шептицького. Не гаючись, я переслав цей
лист Митрополитові разом із проханням про допомогу в організуванні

української фінансової участи у цьому Фонді. Не треба було довго
ждати на митрополичий лист подяки і на запрошення приїхати до

Львова.
Вже 24-го липня я заїхав до львівського готелю "Народня Гостин

ниця", де на мене чекав лист від Митрополита Андрея, у якому митро
полит рекомендував мене і мою місію особистостям українського

промислового і торговельного "світу" Галичини. Ще цього самого дня

я відвідав о. прелата Йосифа Сліпого - ректора Львівської Богослов
ської Академії, сподіваючись, що зможу у цей літній час перебувати у

студентському гуртожитку. На жаль, з уваги на rрунтовний ремонт
гуртожитку, це було не можливе.
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На другий день прийняв мене на авдієнції Митрополит Андрей.
Він сидів у кріслі-візку. Навіть у цюму кріслі хворою, я побачив не

тільки фізичною, але і духовною велетня. У зворушенні я мовчки
глядів на цю постать у суrані (дещо приношеній) василіянськоm мо
наха із бистрими очима і лагідним, проте проникливим поглядом пов
ним доброти і святости.
"Дорогий Андрію" Митропололита привело мене до реальности.
Під час розмови про Бельm-Українсько- Голляндський Стипендійний

Фонд його імени, про українських студентів у Лювені і про ЛКУ, я
відчув йоm живе зацікавлення долею українських студентів та йоm

ознайомлення з їхніми проблемами. Після додаткових інструкцій і
запевнення про особисту фінансову допомогу, Мирополит розmрнув

руки,

-

якби хотів сказати, що стан йоm здоров'я не дозволяє йому

зробити тепер нічоm більше у цій справі. Після благословення, він на

прощання сказав: "Я Вас запрошую сюmдні ввечорі на вечерю.
Однак, вибачте мені, але я не зможу Вам дотримати товариства. Отець
шамбелян мене заступить."
У розмові, під час вечері, я згадав отцеві шамбеллнові про мої від
відини Боmсловської Академії, без тоm, щоб натякувати на допомогу
у моєму перебуванні у Львові. Тому, я був заскочений, коли тоm ж
вечора о 10-ій mдині мене покликали у "Народній Гостинниці" до

телефону. Це був отець шамбелян: "Їх Ексцеленція Митрополит Ан
дрей просить Вас бути йоm mстем, тут у палаті."
Несподіванкам не було кінця. Коли я прибув до митрополичої па

лати на Свято- Юрській горі, мене примістили у кімнаті брата Митро
полита- о. Климентія, ігумена чину оо. Студитів, який у той час пере

бував у монастирі поза Львовом. І так, від ранку

26-m липня 1937 року

я був впродовж одного тижня, гостем Митрополита. 1
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З БОГОМ У СВІТ
с. Марія Туркало ЧСВВ

Вістка про лювенську книгу, повернула мої думки в далеку й забу
ту вже Бельrію, до Лювену, до приятелів, добродіїв, професорів і до
дому Сестер "Сакрекерок", які із сердечніспо і добротою піклувалися

нами під час наших студій. Чудове було молоде жmтя, з опікою Бо
жою над нами. Навіть під час страшного бомбардування Лювену ми
осталися живими.

Думками й серцем я теж полинула до Підмихайлівець, де я всту
пила у монастир Сестер Чину Св. Василія Великого
тури в учительській семінарії у Львові.

1938 р.

1933 р.,

після ма

наша тодішня Іrуменя,

Мати Моніка Теодорович- Полянська, вислала с. Макрину Худяк і ме
не до Бельrії на студії, на факультет агрономії у ЛКУ. Була це жінка
дуже щедро обдарована Богом, мудра, сильного характеру, а при тому
материнського серця, вирозуміла, самопосвятна, повна ентузіязму і

дбайливости для інших, для потребуючих. Вона охороняла в нашому
домі

-

монастирі всіх, що горнулися до неї. Для переслідуваних жидів

була спеціяльно ласкавою.
У їі rтянах було заложити господарську школу для господарів нав
колишніх сіл, як також школу для дівчат, майбутніх господинь. Тому,

перший рік у Бельrії ми були у Бастоні у школі "Еколь Менажер". Там
ми хлипнули трошки знання і способу про влаштування такої школи.
Наприкінці

1939 року ми перейшли до Лювену,
мії, у шкільних роках 1939-42.

на факультет агроно

Війна не дозволила нам повернутися на Батьківщину. Ми не могли
навіть комунікуватись з нашою іrуменею і сестрами. З монастиря у
Підмихайлівцях (досі зайнятий на шпиталь), сестри мусіли розійтись,

деякі карались по тюрмах, і як знаємо, мати Моніка, померла на Сибі
рі. "Не до описання все це, що ми пережили",

-

писали пізніше наші

спів-сестри з України. З великим подивом, шанобливістю і похвалою
кланяюся в покорі моїм сестрам -страдальницям і хвалю й дякую Бо

гові на віки. Я переконана, що наш виїзд до Бельrії, до Лювену, якраз
перед війною і особливо, перед комунізмом, був із безграничної любо

ви Бога і Його святого Провидіння. Господь знав мою людську неміч.
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Чи встоялась би я вірною Йому в любові у цих страшних обставинах
комуністичного режиму?
Ми мусіли залишитися у Бельгії до

1947 р., де ми, при допомозі
- займались нашими дів

Оrців Редемптористів сповняли малу місію

чатами, що їх німці примусово вислали до Німеччини на роботу. Запі
знавшись із хлопцями -бельrійцями тої ж самої долі, вони поверталися

з ними до Бельгії, як їхні супруги. Дуже мило і з вдячністю згадую
нашого дорогого, бл. п. Митрополита Максима Германюка, який під

тримував нас на чужині. Звертались ми до нього у наших потребах,
рішеннях, страхах і непевностях, як до духовного Батька.

В Арrентині ми, із с. Макриною дісталися до "гніздечка" того ж
самого Чину СС. Василіянок і як у Підмихайлівцях. Де могли, ми
сповняли апостолування для нашої Церкви, серед наших людей, осо
бливо для нашої дітвори, чи то у школі, чи переводили катехизацію,

приготовляли діточок до Першого Причастя по колоніях. Робили ми
це з радістю і великою сатисфакцією, хоч, нераз, у дуже трудних, не
відрадних матеріяльних обставинах.

Вір'ю, що Боже милосердя і заступництво Божої Матері, Яку, з
дитинства я розчулено любила, були причетні до "непляновано довгих
зупинок у Бельгії і в далекій Арrентині у безповоротній дорозі на
Батьківщину."

Слава і Подяка Їм, на віки!

1

3-ПЩ МОСТА У ЛКУ
Федір Сметанка

Я прибув до Бельrії навесні 1945 р. Обминув лабети совєтської ре
патріяційної місії і потрапив до родини Софійки Колібаби у місті Се

рен

(Seraing)

біля Льєжу. Софійкабула у той час на студіях у Лювен

ському Католицькому Університеті -Л КУ.

fi дуже приємні, солідарно

патріотичні і християнсько-чутливі батьки, дізнавшись, що я не знав
куди подітися, запросили мене переночувати у них. Спати у теплому,
чистому ліжку, після шести ночей у відкритих вагонах та останньої

ночі під мостом над

"Meuse",- було справжньою розкішшю!
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Батько Софійки був уже у відставці, бо як копальник, захворів на
силікозу. На другий день він поКТІикав двох своїх друзів копальників,
братів Степана і Михайла Билинів, щоб вони влаштували мене на пра

цю в копальні. Вони відвели мене до "кантини" (величезний барак),
де мешкало в окремих місцях біля сотні поляків-втікачів та яких

30-35

українців. Того дня мене прийняли на роботу в копальні "Esperance et

Bonne Fortune" а Jemeppe. Не копальня застрашила нас- українських
хлопців, а вороже ставлення польської більшости, що жила під одним
дахом у кантипі і загроза совєтської військової репатріяційної місії у
Льєжі, що їздила джіпами по вулицях і хапала насильно тих, що гово
рили по-російському або по-українському. Бельrійські комуністи (а їх

тоді було ще дуже багато, особливо на шахтах!), дізнавшись, що ми не
хотіли повертатися до Совєтського Союзу, всіляко нам грозили, пази
ваючи нас фашистами та коляборантами. Після одного місяця праці я
вирішив з кількома іншими хлопцями покинуги нелеrально копаль

ню і поїхати до наших знайомих за працею у селі між Лювеном та
Тірлемонтом.

-

Це був перший "перст Божий" на моєму дивному ІШІяху до ЛКУ.

У селі Roosbeck я попав до милої християнської родини, що прий
няла мене як свого блудного сина, як свою дитину!
досконало різницю між двома світами:

-

Tyr я відчув досить

між тим, що я його пережив і

цим новим, що став для мене відкриттям християнського свіrу!

Tyr

було мило і весело працювати, бо було це на весняному і свіжому по

вітрі та на добрих харчах. Безмірно вдячний Господу, я ходив зі своїми
селянами до їхньої церкви, в якій нічого не розумів, а все ж таки

дякував Всевишньому за вряrування і молився за краще майбуrнє. А в
неділю по-обіді, всі ми українські хлопці з навколишніх сіл збиралися

разом, або на "керміс", або на "вело-курс", або до пивнички. Так ко
тилися дні за днями, аж поки якийсь хлопець, що побував однієї неділі
у Лювені, розповів нам, що знайшов там українську церкву і rурток

молодих українських сrудентів. Насrупної неділі (початок червня

1945

р.) більшість із нас вибачилася у господарів і поїхала до Лювену на
Службу Божу.

-

Це був другий "перст Божий" на моїй дорозі.

Після Служби Божої, на церковному подвір'ї, знайомилися одні з
одними, а особливо з молодими

-

кандидатами -сrудентами ЛКУ та із

старшими, що вже колись там сrудіювали. Там я запізнався із гарною
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тодішньою студенткою ЛКУ Софійкою Колі бабою, у ліжку якої уСе
ре ні я спав у другу ніч мого побугу у БельІіі Вона вже знала, що якийсь

Федя Сметанка спав у домі їі родичів, бо батьки їй уже все це розпо
відали, гадаючи, що я був ще десь у копальні. Оrож, Софійка Колібаба
й зацікавилася моїм минулим. Дізнавшися, що я почав уже вищі студії
у Харківському університеті (які тривали лише два місяці, бо прийшли
німці і розпустили університет), Софійка поставила мені питання:

-

а

чому тут не продовжувати студії? А у мене ні одна волосинкана голові
не мріяла і не вірила у таку фантастичну можливість. Після трьохріч
ної рабської праці у Німеччині в страху та в недостатках, після копаль
ні вугілля і тепер праці у селянина, хоч уже і в іншому дусі

- А ось,

- та де там!!!

і третій "перст Божий" на моїй дивній дорозі.

Того ж дня, Софійка познайомила мене з отцем Максимом Герма
нюком

-

парохом української католицької церкви у Лювені. Вона по

ставила при ньому те саме запитання про мої евентуальні студії у ЛКУ
Розпитавши про деякі деталі з мого шкільництва, отець Германюк ска
зав, що все це може стати можливим, якщо я навчуся спершу тутеш

ньої мови. Я зауважив, що вже добре розумію по-флямандському (во

на подібна до німецької), але на думку отця Максима, було б краще і
доцільніше навчитися французької мови, бо вона більш розповсю
джена у світі, як нідерляндська.
А як же вивчати французьку мову у флямандського селянина?
Софійка і тут дала мені пораду:
11

-

підемо, каже, купимо книжечку

Frans zonder moeite , це значить Fran<;ais sans peine , бо ти розумієш по
11

11

11

флямандському!
Отець Максим порадив Софійці познайомити мене з інж. Андрієм
Кішкою, що тоді повернувся з Німеччини до Лювену і зайнявся, ра
зом з відноменим УД.К., справою відродження українського сту
дентського осередку в Лювені. Це побачення відбулося у його квар

тирі, при Rue de Malines. Він повернувся мешкати до бабусі, що була

колись його Cote-Madame
11

11
,

коли він був ще студентом ЛКУ Мусів

почекати на нього ще якусь годину, поки інж. Юшка повернувся із

своїх важних Rendez-vous у зв'язку із відноменням і фінансуванням
11

11

Л ювенського студентського осередку. Тим часом старенька бабуся

розповіла мені із захопленням і похвалою багато спогадів з часу його
студій та про його активну суспільну діяльність. Вона підготувала для
нього обід, що складався із двох на твердо зварених яєць та кількох
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тартинок. Інж. Кішка прийшовши із запізненням, вибачився та за
просив мене до столу і угощав мене, ділячись зі мною всім тим, що

мав. Він мені теж порадив підгmуватися до вступу у ЛКУ та попросити

Софійку, щоб вона піпша зі мною до професора о. каноніка Nobless-a,
на евалюацію моїх шкільних знань. Отець канонік порадив розпочати
мої студії у Підготовчому ІнСТИ'JУfЇ, в якому він був директором. Це

був рік підготовки до п'ятирічних студій на інженера. Ця візита була
успішною. Професор був дуже прихильний і чугливий та старався до
помогrи мені вписатися до Інститугу. На підготовку дав мені свій курс

~~дrithmetique Analytique , про що ми не вчилися в Україні. Після цього я
11

вже з більшою надією повернувся до мого селянина. Так і почалося
"підпільне" вивчання французької мови, без ніякого розголосу, бо
вступ у ЛКУ був для мене все ще тільки віртуальним

-

багато перепон

треба було ще подолати, заки ...

Але, чи це не чудо, що "перст Господній"

- не покидав мене на моїй

чудовій приреченій дорозі.
Одного разу, як звичайно, господиня перевертала матрац мого
ліжка і побачила під ним якусь дивну книжку. Під час вечері вона з
приязню запиталася, яку книжку я читаю вечорами у своїй кімнаті.

Вона завважила, що останнім часом я після вечері вже не виходив з
кімнати. Почервонівши, я признався, що пробую навчитися говорити
по-французькому. На диво, господар зрадів, поrратулював мені і до
дав, що

-

"у Бельгії це дуже потрібне, бо без французької мови далеко

не доберешся. Попробуй у Брюсселі

-

ніхто тебе не зрозуміє по-фля

мандському. Ось, ти молодець! Ти не такий, як інші твої товариші, бо
ти вже не бігаєш по "кермісах" та "вело курсах", а ввесь час працюєш, і
навчаєшся." Я не промовив ні слова про ЛКУ, бо боявся, що мої гос
подарі перелякаються.
З того часу я міг уже відкрито посвячувати ввесь вільний час на вив
чання французької мови, а в неділю міг спілкуватися з парохіянами
української церкви у Лювені. Таким чином, мій вступ доЛКУстав
більш правдоподібним. Воно стало вже певним у серпні, коли о. парох
Максим Германюк провірив і одобрив моє знання французької мови.
Він порадив мені попередити мого господаря, що я буду покидати
працю під кінець вересня, щоб перебратися до Лювену на студії. Од
нак, я все ж таки боявся розчарувати мого господаря, і зволікав деякий
час. Все ж таки одного дня під час вечері я натякнув, що може мені
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вдасться колись поступити до університету у Лювені. Їхня реакція була
несподіваною -вони зраділи, наче за свого сина, якому припало вели
ке і заслужене щастя.
Через тиждень я їх повідомив, що мене вже записують у ЛКУ та що
курси почнуться у половині жовтня. Вони ще більше зраділи і хвалили

мене. Господар пояснив, що він не журиться за працю на полі, бо до
того часу ми встигнемо зібрати всі цукрові буряки і здати їх на цу

кроварню у

Tirlemont-i.

Господар ще додав: "не будемо довго чекати, а

в наступну суботу підемо до кравця, щоб замовити тобі новий костюм

на Лювен." У той же вечір він покликав свого молодшого брата, що з
ним ділив господарство, розповів йому про мої пляни і попросив, щоб
він вибрав найкращий із своїх роверів, що лежали десь на горищі,
віддав його до направи і передав мені на власність до Лювену. А най
молодший брат
11

- пекар, мусів придбати для мене, на мій від'їзд гарний
0rgent de poche !!!
11

А коли прийшов час, то всі вони гуртом відвели мене, як студента

ЛКУ, аж до сільської зупинки автобуса на Лювен.
Вже в автобусі, коли я дещо очуняв від сердечних прощань з
господарями, я почав роздумувати і перечисляти всіх добродіїв мого

короткого семи-місячного побуту у Бельrії: панство Колібаби, брати

Степан і Михайло Билини, флямандські господарі, Софійка, о. Мак
сим Германюк, інж. Андрій Кішка і о. канонік Ноблес. Це ж були
люди, для яких я був зовсім невідомою людиною, проте всі вони так

радо і безінтересовно старалися допомопи мені. Невже все це були
окремі епізоди мого відкривання християнського світу? Невже, на
дальшій дорозі життя, а зокрема у ЛКУ буде можливість і нагода
зустрічати таких же християн?

Коли мій автобус зупинився у Лювені, я ступив твердо ногами на
лювенську землю, повний оптимізму і віри у людську, християнську

доброзичливість і у "перст Божий", який вказував мені шлях і уна
прамлював мою життєву мандрівку. 1
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МОЇ ЗУСТРІЧІ ІЗ ЗНАТНИМИ ЛЮДЬМИ
Борис Ващук

•Лев Ребет

Нераз згадую про свою зустріч з українським політичним діячем,
редактором часопису "Сучасність" і лектором Українського Вільного

Університету в Мюнхені, Левом Ребетом. Лева Ребета запросили на
лекцїі Високошкільних Літніх Курсів Українознавства

-

ВЛКУ в Лю

вені, де він дав свою доповідь на тему, зміст якої, ні назви, собі не при
гадую. Ранком наступного дня Лев Ребет мусів відrіхати поїздом до

Мюнхену і, як один з організаторів ВЛКУ в Лювені, я запропонував
йому допомогги нести валізку і запровадити на залізничну станцію у

Лювені, на що він радо погодився.
По дорозі на станцію, я мав нагоду дещо поговорити з Левом Ребе
том і виніс враження, що він був скромною, доступною людиною, а не
якимсь небезпечним революціонером- терористом, як його змальо
вувала совєтська пропаrанда. Проте, без сумніву, Лев Ребет був укра

їнським патріотом і, як члена Української Головної Визвольної Ради,
московські більшовики уважали його небезпечним ворогом своєї

імперії. І, хоч у той час організоване українське підпілля в Україні було
вже знищене, більшовики підступно вбили його у Мюнхені.

Вбивство Лева Ребета було теж свого роду "генеральною пробою"
для нової сов'єтської зброї і тактики КГБ вбивання і залякування ін
ших політичних діячів на Заході. Два роки пізніше, у жовтні

1959 року;

в подібний спосіб сов'єтський аrент Сташинський убив провідника
українських націоналістів-революціонерів

•

-

Степана Бандеру.

Іван Майстренко

Рівнож, я мав нагоду пізнати на курсах ВЛКУ (перший раз в Англії
у серпні

1954

року, а згодом у Лювені, у вересні

ського крайнього соціяліста

-

1955

року), україн

Івана Майстренка. Майстренко жив у

Мюнхені, Німеччина, і видавав невелику розміром газету "Вперед",
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яка, правдоподібно, була друкована малим тиражем і розходилась між
його однодумцями, яких на той час було небагато. Теж не відомо, чи

Майстренко одержував будь-яку фінансову, або іншу допомогу від
со в'єтських аrентур і чи, взагалі, він мав якийсь зв'язок з ними, у чому
його підозрівали деякі наші політичні середовища в діяспорі і дехто із
нашого суспільства.

Проте, заради "наукової об'єктивности", Український Вільний Уні
верситет у Мюнхені, який організував курси ВЛКУ (Високошкільні
Літні Курси Українознавсrва), запрошував надоповідачів представни
ків різних наших політичних течій, навіть і непопулярних, у тому числі

і Майстренка.
Для мене було великою несподіванкою, що у спілкуванні з інпrnми
людьми, Іван Майстренко не вИЯШІЯВСя якимсь грізним і небезпеч
ним, як його у той час характеризували, але був привітний, товарись
кий і дотепний та прекрасно володів українською мовою. Він же

уродженець Полтавщини.

•

Осип Зінкевич

Ще одна подія із ВЛКУ і з'їзду ЦЕСУС у Лювені, у вересні 1955 р.,
закарбувалася у моїй пам'яті. Один із делеrатів цього з'їзду- інж. Осип
Зінкевич, який у той час жив і працював у Парижі, несподівано вночі
захворів. Інж. Зінкевич мав дуже гострі болі і ми вдвох вирішили по
КJІикати лікаря. Я пішов шукати лікаря і знайшов його на одній ву
лиці, недалеко студентського дому. Хоч це була вже пізна година і

лікар вже спав, однак він встав, вдягнувся, взяв свою шкіряну торбину

з потрібними медичними інструментами й ліками і прийшов до сту
дентського дому при

9 рю де

Брассер. Після обслідування інж. Зінке

вича, бельгійський лікар встановив, що інж. Зінкевич мав запалення

сліпої КІШІКИ і його негайно відвезли до шпитальної клініки Л КУ.
На щастя, діяrноза лікаря була правильною і вчасною, а операція
успішною. Коли декілька днів пізніше, я відвідав інж. Зінкевича, він
вже добре почувався, був у зв'язку зі своєю родиною у Франції і готу
вався до від'їзду додому. 1
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IN DE OEKRAIENSE FOYER*
Albert Van Den Branden
(переклав з голляндської мови

-

Роман Раделиuький)

Приїхавши до Лювену я зголосився до професора

Jansen-a,

ди

ректора Juste Lipse College, де перебували теологи. Я представив йому
свою справу

-

що я прибув до Лювену, щоб завершити докторат, але у

мене не було жодних фінансових ресурсів, щоб забезпечити там свій
побут. Не було чим перейматися, він мене ще не забув. Без наймен

шого вагання він запропонував мені побут із харчами -даром. "Відда
си, як будеш багатим"- додав він з усміхам. Я ще попросив, щоб пози
чив мені на пару днів коц, доки не доставлять моєї скрині. Вже без

простирала обійдеться, подумав я. Мені не визначили жодного речен
ця щодо мого побуту у Juste

Lipse. Директор Jansen, мабуть, диспонував

окремими фондами для убогих студентів. У кожному разі я був врято
ваний і міг спокійно продовжувати свою наукову працю.

Професор Jansen скоро найшов мені дефінітивну розв'язку. У Лю
вені був тоді великий дім-гуртожиток, у якому, на фінансовій ласці
Риму, жило приблизно шістдесят студентів української національнос
ти. Ціль Риму була вишкалити українську еліту, яка, після розвалу ко

мунізму в Росії, перебрала б політичний та інтелектуальний провід.
Думка була добра, однак, надто утопічна.

Український гуртожиток був під духовною юрисдикцією україн
ського уніятського єпископа Івана Бучка, з осідком у Римі. Адміні
стративно дім був під управою комітету, до якоrо входили кілька про

фесорів і один священик-монах бенедиктмнського чину, що був ди

ректором Oeuvre d'Orient у Брюсселі і допомагав мені у фінансових
справах гуртожитку. Комітет попросив настоятеля мого чину, щоб від

пустили мене хотяй на один рік. Так і домовилися. Однак, про це я
нічого не знав.

Всі студенти були антикомуністи- як державники України, утек
ли із своєї країни походження. Більшість їх належала до уніятської

слов'янської церкви. Було також кілька православних і таких, ЩО не
мали жодних релігійних переконань. Студенти були різних політич
них переконань, крім комуністичних. Вони жили політикою. Ото ж,
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політичних дискусій і засідань у них не бракувало. Це було природне
явище, яю.цо взяти на уваІ)' їхню делікатну жmтєву сmуацію. На за

гал, вони були доброго походження. У відношенні до призначування
стипендій бралося завжди на увагу їхнє минуле родинне оточення, в

якому вони виростали. Тільки тих студентів приймали, батьки яких
належали до інтелектуальної КІІЯСИ. Та цей принцип не завжди пере
водили в життя.

Кожний студент сам обирав поле науки. Багато із них обирали

практичні ділянки, які могли б забезпечити їм хліб насушний: медичні
науки, КІІЯсичні мови, соціологію, інженерію. Дуже рідко хтось обирав
політичні науки. І це було дивно, яю.цо взяти на увагу їхнє духовне на
стамення. Всі кошти студій покривав гуртожиток і в додатку кожному

студентові місячно призначували т. зв. кишеньковий гріш. Кожний
стипендист був зобов'язаний підписати документ-зобов'язання, у яко
му зазначувалося, що пізніше, коли студент почне добру працю, -буде
сплачувати річно частину своїх довгів, щоб таким чином дати змогу

студіювати наступним кандидатам. Цей лист підписували без жодних
застережень, але й без найменших позитивних наслідків.

Roma locuta, causa finita.

Студенти мене прийняли,- вони ж з Риму

жили. Мій попередник був менш ентузіястичний. Згодом він пояRЛЯв
ся у гуртожитку тільки з політичних причин. Коли політичний стан

між аліянтами і Росією напружувався через сmуацію у Берліні і були
побоювання нової війни, мій попередник виїхав до Еспанії разом із

своєю "новоспеченою" дружиною

- бельгійкою.

Комітет призначував також стипендії дівчатам

-

переважно донь

кам священиків. Вони могли мешкати у кімнатах поза гуртожитком і

реГулярно відвідували своїх однокраян при

Brouwerstraat.

Це часом на

віть кінчалося поспішним шлюбом, хоч все таки забезпечувало довго
тривале спільне життя. Цього годі було, навіть у найкращому акру
женні уникнути, і так ставалося.
Я тепер мусів пристосовуватися до "слов'янського" духа тих хлопців
і про це я не мав найменшого поняття. Деякі мої товариші говорили

про "гніздо ос". Це було несправедливе судження. Впродовж чотирьох
років, які я провів з ними, я не мав жодних, вартих згадки, труднощів.

Це не означає, що ввесь час світило тільки сонце й місяць.
Спочатку я відчув, що їхнє відношення супроти мене ішло впару з

довір'ям і недовір'ям. Та після короткого часу мене прийняли, як
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свого. І тоді мені переповідали, скільки вони пережили: багато тер
пінь, злиднів і убожества. Батьки їхні

-

у більшості були розстріляні

росіянами. Із приходом німців вони дійсно, надіялися на самостійну
Україну.

Щоб хоч трохи їх духовно піднести й допомогrи, і на настирливе
бажання єпископа Івана Бучка, я попросив у Римі спеціяльного до

зволу, щоб відпраШІЯти Св. Літургію у Слов'янському обряді. Єпископ
Іван Бучко вистарався таке позволення. Моєю першою турботою було

запізнатися з основами старослов'янської мови, якою ця Св. Літурrія
відпрамялася. Український священик із Льєжу у цьому мені допоміг.

І так ми щонеділі співали у каІUІИці монастиря св.

rертруди, недалеко

нашого дому, Святу Літургію. Наші хлопці вміли співати. І всі вони
прислуговували, навіть ті, що уважали себе атеїстами. Ця відправа бу
ла крихіткою їхньої батьківщини.

Одного ранку до мене загостив настоятель мого чину. Він прийшов
оглянути моє нове робоче оточення. Він був чимало здивований і
заскочений, бо свою кімнату я комфортабельно улаштував. Велика

канапа-ліжко, яку я купив у Grand

Bazar-i у Брюсселі, служила мені за

ліжко вночі, а за канапу вдень. На "старому ярмарку" я купив гарну
шафу із червоного дерева, яка служила мені за бібліотеку. Було ще
бюрко, пара вигідних фотелів і кілька гарних картин прикрашували
стіни. Все це уприємнювало моє перебування у кімнаті. Отець настоя

тель знав, що я одержував щомісяця

2,000

Б. ФР. і уважав, що це була

більш, як вистачальна сума. Отож, він просив мене, щоб я відпраШІЯв

ще одну Св. Літургію у Differt-i. Я відмовлявся від цьОго, бо уважав, що
моя "Праця Сходу" досить займала мене і він більше на цьому не на
полягав.

На початку

1950

року моя докторська дисертація була готовою до

друку: праця мала приблизно

800

сторінок і в ній я обговорював де

кілька тисяч перед-ісламських написів, що були вирізьблені кочови
ками на скелях в Арабії. Усі видатки на видання моєї праці були по

криті Wetenschappelijk Onderzoek'' у Брюсселі. Таким чином вже у лис
11

топаді

1950 року я

боронив свою докторську дисертацію. Після того,

установа IIWetenschappelijk Onderzoek призначила мені наукову сти
11

пендію на

1950-51

академічний рік. Це мене врятувало від моїх фінан

сових труднощів. Я поволі почав підбудовувати свою бібліотеку, яка
зросла до

2,000 наукових праць.
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І ось, одного дня до мене завітав віце-провінціял нашого манашого

чину, запрошуючи мене повернутися до Differt-y: Їм був конечно по
трібний учитель географії ДJІЯ нижчих кляс. Мій здоровий глузд збун
тувався проти такого пониження супроти мене і проти деяких мона
стирських відповідальностей. Воно ж і взяло верх, бо я виразно висло
вив йому своє бажання залишитися на якийсь час у Лювені і далі по

глиблювати своє знання у галузі орієнтальної науки. 1

*

Із деякими скороченнями взято з одноіменного розділу книжки Von
Klompenmaker tot Prof, Autobiografie van Albert Van den Branden, Een uitgave van
p.v.b.a. МагсеІ Oelbrandt - Drukkerij Rinda.

СПОГАД ПРО КОЛЮМБА
Олекса "Брисько" Біланюк

З Ігорем Сухонерським я заприязнився восени 1945 року, коли ми
були членами старшо-пластунського куреня "Бурлаки" і студентами
університетуУНРРАу Мюнхені. Вже тоді він відзначався культурою

своєї поведінки та мовними здібностями. Міжнародня Студентська
Рада Університету УНРРА обрала його до своєї Управи. Одною з його
ініціятив був протест цієї Студентської Ради проти насильного вивозу
колишніх совєтських громадян до Совєтського Союзу.

Рік

1946 зарисувався у моїй пам'яті, як рік "бурлацьких" мандрів.

На

одній із цих мандрівок Ігор Сухонерський здобув псевдонім "Ко
люмб". А сталося це, коли ми при однім озері рішили збудувати тратву
зі зрубаних дерев і переправитись на острівець на тому озері. Береги
острівця показалися стрімкими і недоступними, але Ігор скочив до

води, якось "вицарапкався" на беріг і линвою притягнув тратву до бе
рега так, що ми змогли видістатися на той острів. За цей подвиг Ігор

удостоївся псевда "Колю мб".
У

1947 році з великими пригодами, кількох Бурлак (спершу Канrур

і Трубка, згодом Колюмб, Троян і Герасимович) опинилися в Бельгії у
Лювенському Університеті. Завдяки своїм притаманним природно
аристократичним манерам і знанню французької мови (Колюмб по
ходив з Буковини), Колюмб в короткому часі став приятелем бель-
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гійської знаті і обертався у колах високої бельгійської шляхти. Так
дійшло до події, в якій Колю мб іменував себе і ще наших трьох лювен

ських студентів

-

Федя Сметанко, Ромка Трача і Олексу Біланюка

українськими ІШІЯХТИЧами. Почалося це тим, щовліті

1948 р., з ініція

тини бельгійських і голляндських студентів-шляхтичів, зорганізували
в замку Ротбергу Швайцарії першу післявоєнну зустріч представників

"синьо-кровних" альлитських студентів із "синьо-кровними" німець
кими студентами. Один із бельгійських організаторів, колеrа Колюм
ба подумав, що на такій зустрічі цікаво було б мати і представників

слов'янської шляхти, тому запросив Колюмба прибути на цю зустріч із
ще трьома українськими "синьо-кровними" студентами. І так Колюмб
і ще нас трьох, попали між альлитських дюків, контів і маркізів та
німецьких герцоrів, графів і баронів, на три-денну конференцію, що ії
головна тема була: "Причини

11 -ої Світової Війни".

І попали ми туди,

як справжня висока знать. Мама колеrи Колюмба дала нам на
подорож з Бельгії до Швайцарії і на час конференції та на поворот до

Бельгії, великого, шикарного Бюіка ЗІ ШОФЕРОМ (гляди фото у
розділі Свідки Війни) і вистарала нам якісь такі спеціяльні візи для

переїзду через Люксембург і Францію до Швайцарії, що погранични
ки лиш салютували і без задержки пропускали.

Колюмб не мав проблеми представляти шляхтича, бо він природ

ний аристократ. Нам трьом "посполитим смердам" треба було весь час
дуже вважати, щоб не виявити, що наша кров не синя, а червона ... Та

завдяки Федьові Сметанкові, ми гідно віддячилися бельгійським орга
нізаторам за привілей взяти участь у цій незвичайній конференції
зустрічі. Бо яльянтські студенти це були 20-літні молодики, а німецькі

самі 35-літні колишні майори і оберсти. І так спочатку кожна дискусія
кінчалася поразкою альянтів

-

мовляв альянти по Першій Світовій

Війні загнали Німеччину в кут і "бідні" німці мусіли боронитися, тому
вся вина по стороні альянтів. Недосвідчені французькі і бельгійські
молокососи не мали жодної шанси проти досвідчених, високо-освіче

них німецьких офіцерів. Аж поки не зайняв слово Федя Сметанко,
колишній комсомолець з Великої України. Він так почав дошкулю

вати німцям своїми арrументами, що один барон заявив: "Українцям
не можна вірити

- під час війни вони служили нам, а тепер хочуть при

подобатись вам. Ану попросіть його, хай покаже Вам свій "Зольдбух" і
скаже, в якій німецькій формації він воював проти вас." На це Федь
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Сметанко справді вийняв з кишені книжечку і передав ії, спершу там,
де сиділи альянти і сказав: "Ось мій "Зольдбух". Подивіться самі, в якій

німецькій формації я перебував." Книжечка у великій тишині йшла з
рук до рук, а коли дійшла до німців відчулося велику констернацію, бо

це був документ, що його Федьові видала американська армія, коли
звільнила його з німецького концлагера. На фотографії документу

-

Федь, це один скелет в однострої в паски, зі своїм концлаrерним но
мером.

Після того епізоду німці страшно присмирніли, а альянти не знали,
як нам догодити. Трактували вже не лиш Колюмба, але всіх нас, як
справжніх шляхтичів (бо до того деякі з них могли мати сумніви).
Після повернення у Бельгію, Колюмб дальше часто бував у колах

бельгійського дворянства і чувся там як "риба у воді". Ми "псевдо
шляхтичі", хоч були теж запрошувані, туди не пхалися

-

мабуть тому,

бо боялися, що раніше чи пізніше "пустимо фарбу". Такою вродженою

аристократичністю, як Колю мб, ми не володіли ...
Так згадую Колюмба

-

не лиш як доброго приятеля, але теж як

справжнього українського аристократа. 1

КОЦЮБИН ВЕЛОСИПЕД
Григорій Панчук

Однієї темної ночі, взимку, я відвідував на Коцюбиному велоси
педі курси романістики, коли автомашина зненацька перевернула ме
не. Коцюбин велосипед авто майже розторощило, але байдуже: я був

цілий, за вийнятком синяків, подряпин та болів тут і там. Скільки про
винився шофер машини, я не мав зеленого поняпя про те, що воно

таке- відшкодування. Водієва страхувальна компанія мовчки і шви

денько відремонтувала велосипед, і Коцюба міг далі rуляти новим "ро
вером" вулицями Лювену, поки я шкандибав на одній нозі, переко
нуючи себе, що великої шкоди не завдав собі. Щоправда, Коцюба не
довго вже їздив на своєму ровері, бо я в нього відкупив за безцін цю

штучку на двох колесах, до якої я прив'язався (Незабаром Коцюба ви
їхав на дальші студії до Парижу). Чомусь я гадав, що Коцюбин ровер
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врятував мені життя. Ішов би я пішки, то не велосипед, а мене самого
бабахнуло б авто ... Не спадало навіть на думку, що обставини цієї події

були б тоді зовсім іншими. Кожний має право мріяти!
Коли мені відмовили у військовій відстрочці й, попри мої протести,
знову довелося пакувати валізки. Я повертався до Франції, ледве по
куштувавши студентського життя, сповненого свободою, ба навіть і
сваволею, але з ... Коцюбиним ровером.

Цей мій-наш велосипед, міцний як танк Т-34, виглядав, як новий,
мав свою дальшу історію. На бельгійсько-французькому кордоні його

"заарештували". Французькі прикордонники вимагали від його мас
ника, тобто від мене, довідку про ціну й місце закупу. Оскільки я не

мав таких документів, прикордонна служба наклала ареІІП на мої "ко
леса". Щойно через кілька тижнів прикордонна адміністрація повідо
мила листом, щоб я забрав собі ровер, інакше його продадуть під час
ліцитації конфіскованих речей після дванадцяти місяців й одного дня
перебування на складі ...
Бюрократичній зухвалості немає меж ...
І я забрав свій велосипед. На ньому їздив я, мій батько, а у вісім

десятих роках мій двоюрідний брат, який був "сільським сторожем"

(garde-champetre) у нашому селі. Одне слово: роки минали, і дебелий
велосипед зробив навіть "комунальну" кар'єру. Виходить, і велосипеди
мають право на масну історію, яка переважно кінчається на кучугурах

залізного брухту. Мектуб

- Так написано! 1

ЛІОНЕНСЬКЕ ЖИ1ТЯ
Борис Витязь

•

Дорога до Лювену

Після закінчення шостої кляси у таборовій гімназії, я виїхав з
батьками до Бельгії. Однак, тут не було надії на продовжування нав
чання для сина українського інженера

-

бельгійського "вуглекопа".

На щастя, у пригоді став нам о. Максим Германюк. Він мабуть мав
добрі зв'язки у колеrії греко-латинського зразка, Бон Есперанс, бо їі
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директор і професори нас дуже гарно прийняли. Про грецьку мову я

"чув", але жодного поняпя не мав, а знання латини мав тільки повер
ховне. На щастя,

-

я також не знав ні французької, ні флямаJЩської

мов. Після "перевірки" мене прийняли до останньої кляси колеrії і до
інтернату.

1948

року, після двох років навчання в останній клясі, "да

руючи" мені греку, сам директор вручив мені свідоцтво зрілости.
Дорога до Лювену була відкрита. Мої батьки, і я також, хотіли, щоб
я вчився на лікаря. Але в ті часи українські діячі, живучи надією швид
кого повернення на рідні землі, були зацікавлені підготовкою майбут
ніх державних кадрів, а не якихось там спеціялістів, яких в Україні

було досить. Оrже, єдину стипеJЩію, яку я міг отримати

-

була сти

пендія на політичні науки.

•

Студентський побут

Як новоприбулого, мене автоматично примістили у найбільшій
кімнаті гуртожитку, яку називали "стайня". У ній, вздовж стін були
розташовані ліжка (шість), а посередині стояли столи завалені книж
ками, зошитами тощо. Початківців, які успішно здавали іспити, пере
водили, по змозі, у менші кімнати на

4-3-2 ліжка.

Характерною влас

тивістю "стайні" було те, що у ній завжди хтось був. Ось, скажім, на

бридло комусь "кувати" і хотів він трохи подискутувати, тоді йшов до
"стайні", де був упевнений, що знайде собі співбесідника.
Протилежною духом і меншою розмірами була "кузня", де добре
зіграна трійка інженерів "кувала" своє майбутнє. Там, напевно, було
мало зайвих розмов і це відзеркалювалось у ви слідах їхніх іспитів. Були
ще й інші, але менш характерні назви кімнат.

Серед головних виявів життя студентської громади, поза їдальнею,
де за кожним столом постійно сиділа більш менш зіграна група спо
живачів, -була приймальня-читальня. У ній можна було подискутува
ти, довідатись про світові події з української чи німецької або фран
комовної преси. Але, найбільш притягаючаю силою була гра у шахи.
Звичайно, не така, де грає двоє,

- але така, де двох грачів оточує

цілий

гурт "кібіців", які дораджують, дискутують, сваряться. Деякі шахісти

були відомі навіть у лювенських колах, як Роман Якемчук, Володя Бе
ренфельд, ну і навіть Дмитро Дубина.
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Часом у читальні вибухала соковита, українська пісня, яка вилива
лася вію-Іами на вулицю, дивуючи прохожих, які ще не звикли до та
кого феномену. З приходом нової генерації студентів, ця традиція, за
непала. Був також, як і належиться, студентський хор, який попису
вався час до часу на офіційних імпрезах.
У п'ятдесяті роки, студентів спонукували їздити на різні імпрези в

"терен", де у копальнях працювало багато українців. Цей обов'язок

великою мірою перебрав на себе СУМ. Я на початках належав до
Пласту, але коли організувався СУМ, мене обрали секретарем цен
трального комітету, і цю функцію я виконував до кінця моїх студій. Це

звичайно, не було по душі управі Пласту і з цього приводу був малий
конфлікт.

Впродовж мого довгого побуту в осередку

(1948-57)

персональний

склад студентів мінявся. У сорокових і на початку п'ятдесятих років,

майже всі були уродженцями України, багато з яких були ветеранами
воєнної завірюхи. Пізніше, почався приплив молодших людей з Евро
пи і з Америки.

•

"Ви скінчили і можете йти"

Я був на другому році політичних наук, коли зайшли зміни в
управі комітету студентського будинку і мені тоді вдалося отримати
стипендію

на

медицину.

Програма

першого

року

складалася,

практично, із двох головних дисциплін: фізики і хемії, як також менш

важливого

курсу

зоології.

Напевно,

для

форми,

додали

ще

малесенький курс метафізики.
Мене зокрема жахав величезний курс фізики з його довжелезними
і незрозумілими формулами, які треба було забубнювати напам'ять.
Не в меншій мірі жахав і професор невропат, який викладав цей курс.

На кінець року до іспитів я був зовсім не підготований і все закінчи
лося "фіяском". Автоматично я втратив стипендію, хоч мені і дозво
лили ще один рік мешкати в будинку.
Знову прийшов час іспитів. Цим разом, до іспитів я був краще під

готований, як попереднього року, але вимоги на іспитах ДJІЯ тих, що

"дублювали" рік, були також суворіші. На ціле життя закарбувався у
моїй пам'яті іспит із фізики. Під час іспитової сесії кожний студент
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молився, щоб у день його іспиту з фізики була погідна погода. Якщо
погода була похмура, проф. Капрон, який викладав фізику, мав ревма

тичні болі і безпощадно усіх "різав". На великий жаль у Бельrії, та ще й
на початку літа, рідко буває погідна погода.
Нарешті прийшов день іспиту і кожний з нашої групи отримав
п'ять письмових питань. Потім, студенти один за одним підходили до
професора, який перевіряв відповіді, і якщо він був задоволений,

- да

вав додаткові питання. Якщо ж ні, тоді ляконічмо казав "ви скінчили і
можете йти". Кожного разу, як я чув цю відповідь, моє серце стис
калось від страху. Прийшла і моя черга. Він коротко подивився на мої
водповіді і, поклавши їх на бік, просив мене пояснити теорію світла.
Знаючи це питання дуже добре я хотів блиснуги, цитуючи різні деталі,
ну і спіткнувся: забув назву одного із клеїв, який вживається у конс
трукції апарату для аналізи світла. А тому, що це було другорядне, я

старався продовжувати пояснення. А він ні! Яка є назва клею?! На моє
прохання дати мені змогу відповісти на його питання, а назву клею я

пригадаю,- як грім пролунала відповідь, якої я так боявся: "Ви скін
чили і можете йти". Кров вдарила мені в голову і я вигукнув: "ні!",
продовжуючи свої пояснення. Під впливом адреналіни, мені здава
лося, що я це відтарабанив слово в слово, як було написано в його
курсі. Професор трохи зніяковів і задав мені ще два питання, на які я
знову відтарабанив відповіді, і цим разом відчув приємне зелене сві
тло, яке відкривало мені дорогу на продовжування мого навчання. Ви
ходячи з авдиторії, я цілком несвідомо сильно хлюпнув дверима, зали

шаючи по тому боці мої два перші, важкі роки у

•

Faculte des Sciences.

На Миколая я був чортом

Під час року було чимало товариських зустрічей з іншими сту
дентськими угрупуваннями, але найбільшою подією року була ново

річна забава "Маланка". Обраний для цього комітет піклувався, щоб
були гарно удекоровані залі, щоб вула відповідна музика і все інше, що
створювало гарну атмосферу. Декораціями займався Юстин Клим, а

після його виїзду в Канаду- це була моя функція, аж до кінця студій.
Другою реrулярною внутрішньою подією було свято Святого Ми
колая. Кожному студентові укладали відповідні епіграми і відповідно
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до цього вручували якийсь малий дарунок. Я щорічно грав ралю "чор
та", складаючи вірші для кожного. Деякі із них я ще пригадую і для
прикладу зацитую:

ким

Роман Якемчук був солідним студентом політичних наук з висо

IQ.

Він мав досить оригінальний характер і кожного звав "міка"

-

це так, наче "друже". У дискусіях, щоб підкреслити поверховність
знань співбесідника, він часто радив йому читати грубі книжки. В

свою черrу всі його називали "Міка". Ось, його епіграма:
Міка,

-

хто його не знає

Часом він на скрипці грає,

Й думка десь його літає ...
З юности не користає,
На дівчат не поглядає,
Лиш часом коли смеркає
Він в затемненій алеї
Грубу книжку притискає.

Для Федя Сметанка, який став інженером і був сантиментально
прив'язаний до флямандського суспільства:
Він усе в Европу, байка що флямандську,
Вікно для Вкраїни хоче відчинять,
Хоче фрак носити усе елеrантський,-

Бо східняцький він аристократ.
Беручи до уваги кількість і короткий час, в якому я складав ці епі
грами, можна собі уявити, що не всі вони були вдалими і могло буги,
що часом вони комусь і дошкуляли, але я ніколи не відчував, що хтось

за це на мене "мав зуба".
Як і кожному присугньому, отцеві Дзвоникові я також склав
епіграму:

Він для добра і для порядку
Наставником студентів є.
Лиш шкода, що протмворіччя

Йому спокою не дає.
Часом він добрий може бути
Але часом, як грім з небес,
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Заповідає нам декрети
Що викликають наш протест.
У додатку, о. Дзвоник отримав у подаруику книжку із практичними
порадами.

Реакцію о. Дзвоника можна вкласти в епіграму:
Незабаром по декрету
Хвоста чорту відірвали,
Відірвали

-

як також

Argent de poche. І

ПРИКРИЙ СПОГАД
Віталій Візір

Був це академічний рік 1956-57. Сrудіюючи на передостанньому
році інженерії, я вирішив здавати іспит в осінній іспитовій сесії, 15-го
вересня

1957

року. Кілька днів перед іспитами, коли я мусів інтен

зивно вчитися і концентруватися над обширним матеріялом, мені
вручили листа, що прийшов поштою. На конверті була зворотна адре
са Апостольського Візитатора Українців Католиків у Західній Европі.
У листі, за підписом о. митр. Якова Перрідона, мене повідомляли,

що Окрема Комісія Й. Е. Архиепископа й Апостольського Візитатора
для Українців у Західній Европі для справ Українського Сrудентського
Осередку в Лювені вирішила відмовити мені стипендії на наступний

академічний рік

1957-58 ".. .із-за Вашого промоторства у витворюванні

невідповідної атмосфери в Українському Сrудентському Гуртожитку в
Лювені, чим Ви уrруднювали збереження належного порядку там же.

Це рішення ...... є невідкличним і Ви повинні покинуги Український

Сrудентський Гуртожиток у Лювені найпізніше до

1 жовтня ц.

р."

Самозрозуміло, що це був "грім з ясного неба", який мене приго
ломшив до тієї міри, що мені важко було навіть думати про іспити. Я
не почувався винуватим, бо, як голова НаСУС, я діяв як репрезентант
сrудентів і, поза дрібними непорозуміннями з адміністрацією Укра
їнського Студентського Гуртожитку, я не бачив серйозних причин та-
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кого рішення супроти мене особисто. Вдарило мене ще одне, а саме,
як мені було відомо, у біжучому академічному році мені призначив

стипендію

Comite Academique, якою диспонував у мою користь
CoBAUU. Чи можна було мені відбирати цю стипендію без порозумін
ня із монс. Літтом, віцеректором ЛКУ?
Майже ідентичного листа одержав Василь Хміляк, студент буді

вельної технолоrії, у якому подавалась, як причину втрати стипендії і

видалення із гуртожитку

"... з

огляду на неуспішність у Ваших

дотеперішніх студіях". Василь провадив від

1954 року

ансамбль укра

їнських народніх танців, у якому свого часу брало участь

20

танцю

ристів. Мабуть із тієї причини він здавав іспити переважно в осінній
сесії. Як для мене, лист був для Василя Хміляка також дуже прикрий,
тим більше, що у біжучому академічному році він був етилендистом

бельrійської держави. Його стипендією також диспонував у його ко
ристь

CoBAUU.

Подібні листи одержали ще три студенти. Наші ітервенції у

CoBAUU

іу

Comite Academique викликали здивування,

співчупя і обі

цянки розглянути нашу справу. Інтервеніювали у нашій справі також

студентський капелян о. Іван Тилявський і голова ЦЕСУС Едвард
Бродацький.

Однак, ми мусіли покинули гуртожиток, щоб під час академічного
року

1957-58 проживати на "приватках" із допомогою CoBAUU. Як нам
відомо, CoBAUU не одержував вже більше фондів, ані від від бельrій
ського уряду, ані від Comite Academique і тому наша допомога була з ін
ших фондів CoBAUU. ЛКУ продовжував нам "давати кредит" насту

дійні оплати.

У тому ж академічному році, я, Василь і один з трьох здали кінцеві
іспити і одержали наші дипломи. Два інші студенти одержали дипло
ми у наступних роках. Однак, ті дипломи були притьмарені прикрими
для нас рішеннями достойних добродіїв, які нам важко зрозуміти й

досі. 1
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психолоrш КОХАННЯ*
Роман Трач

Пщ кінець академічноm року 1947-48 я здав іспити 0vec grande
11

distindion

11
•

Помимо доброm успіху в навчанні, я не був задоволений

програмою студій психології в Лювенському університеті.

У Лювені навчальна система була середньошкільна: всі курси на
кожному році були обов'язкові. В результаrі приходилось слухати про
фесорів, що часто були нецікаві, нудні і деколи навіть недобре поін

формовані. В Мюнхені я слухав лекції проф. Філіпа Лерша, що був
науковцем світовоm рівня, і я там навчився більше на протязі трьох
коротких семестрів, чим від усіх Лювенських професорів психології
докупи на протязі чотирьох років.
Лювенська середньошкільна система мабуть не турбувала студенrів

медицини чи інженерії, але для мене вона була "могилою" інтелек
'І)'альноm життя. І так наприклад, хоч в університеті були цікаві філо
совські курси модермої філософії (напр.курс екзистенціялізму), я не
міг його слухати, навіть як вільний слухач, бо мусів в цей час слухати

якийсь нудний курс про середньовічну філософію св. Томи Аквін
ського із

13

століття, і як її можна пристосувати до життя католиків в

модерному свіrі, бо вона єдина була згідна із вченнями католицької
церкви. Дивлячись на цей курс з перспективи

50 років,

можу сказати,

що викладач сам добре не розумів томіетичну філософію, і що з тоm
можма було rільки або сміятись (що робили бельгійські студенти), або
сердитись на втра'І)' часу (що я робив).
З вище названих причин, мій найкращий приятель, С'І)'дент філо
софії Павло Омелян, покинув С'І)'дії в половині першоm року,вийшов
з гуртожитку і пішов працювати. Опісля одружився з бельгійкою, ви

їхав до Канади і вже більше філософією не займався. А шкода, бо був
здібний С'І)'дент і в Мюнхені був повний ентузіязму до філософії. Аль

берт Айнштайн

(Aibert Einstein) написав колись таке:

"Це справді чудо,

що модерні методи навчання не зовсім знищили святий дар інтелек
'І)'альноm зацікамення, бо зацікамення є делікатною рослиною, яка
потребує, в першу чергу, свободи, без якої вона руйнується і неодмін
ногине".
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Оскільки на еміграції я був сам один, без батьків чи родичів, і не мав
грошей, щоб студіювати деінде, а в Лювені мав фінасова забеспечені
студії, то я залишився в Лювені, хоч морально почувався дуже погано,
і через те під кінець студій навіть серіозно захворів. Коли отримав дип

лом психолога і педагога

(licencie), то вже не мав охоти залишатися на

докторські студії в Лювені, хоч добре знав, що в моїй професії докто

рат обов'язково треба мати. Більше не міг терпіти лювенських вузько
лобих професорів психології: вони мені дослівно "боком вилазили."
В модерній психології існують три течії: психологія як природнича
наука, психоаналіза та їі витоки, і психологія як гуманістична наука. В
Лювені панувала лише перша течія, що являється історично найстар
шою. Дві другі течії у моїх роках

(1947-51)

до Лювену ще не дійшли,

хоч в той час існували вже поверх пів столі1Тя.
Для мене психологія була не лише фахом, щоб заробляти на ЖИ1ТЯ,
бо в цьому плані я не мав ілюзій, я знав що мені з нею буде важко "за

робляти на хліб насущний". Мої друзі питали мене: "Що ти студіюєш?
Психолоrію? Що це таке- філософія? І що ти з нею будеш робити,

коли виЩеш з Бельгії?" На такі питання я не мав задовільної відповіді.
Психологія для мене була не так фахом, як глибоким зацікавленням
старатись зрозуміти себе і людей, і також старатись зрозуміти те, що

сталося в нашому ХХ столітті з його совєтськими, нацистськими і
другими звірствами. На ці теми писали психологи і другі науковці в

німецькій, французькій та англійській мовах, але професори психо
логії в Лювені про них так і не згадували. В лювенському Інституті
Прикладної Психології та Педагогіки панувала "психологія як при

роднича наука", де єдиним знанням, що заслуговувало на увагу, уважа
лися результати лабораторних експериментів, де об'єктами дослідів
були щурі, голуби, мавпи, і інколи теж університетські студенти. Та
кий експериментальний підхід до психології я сьогодні називаю псев
до-наукою, або сцієнтизмом (=абсолютизація методів природничих
наук).

І так, наприклад, загально відомо, яку велику ралю грає в ЖИ1Ті

людей кохання

('Love makes the world go round 11 каже англійська припо

відка}, однак у підручниках психології на цю тему нічого не писалося.

Чому? Тому, що академічні психологи ще не зуміли придумати відпо
відних методів, щоб еспериментально, в лабораторих обставинах, "по

науковому" досліджувати феномен кохання. Що такий підхід до пси-
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холоrії був діяметрально протилежним глибшому, і навіть можна ска
зати, хрисrіяському розумінні людського життя, лювенським профе
сорам у голову не стукнуло.

1

* Поміщено без скорочень задержуючи мову і думки автора.

ФРАfМЕНТИ
Зенон Татарський

•

Директор Бурмило

Євген Косенко, який приїхав до Лювену одинцем, запитався першого зустрічного студента де і в кого зголоситися.

"У директора, тугу цій кімнаті при вході"
"А як його звуть"

-

була відповідь.

- запитався Євген.
- радо поінформував студент.

"Д-р Богдан Бурмило"

І так д-р Богдан Казимира довідався, як популярно звуть його сту
денти.

•

Фризієрня

Мабуrь раз на місяць, або за окремим домовленням, і за доступ
ними цінами для "трудящих", у загальній умивальні Зенон Янков
ський підетригав бідних студентів (багатші ходили до міських майстрів

цієї світлої гільдії).
"Пацієнт" повинен був заздалегідь сказати, чи підстриження має
буrи на довго, чи на коротко. Ті що перший раз стриглися, мали про
блему, бо не розуміли Зенкової термінолоrії. Зенко думав про час, тоді

як "новий" мав на увазі довжину волосся.
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Всі українці

- лисі

Кшька Сl)'дентів почали лисіти. Зенко Янковський порадив їм, що
часте стриження на "нульку" і часте голення цілої голови стримує про
цес лисіння. Зенко брав окремі оплати за стриження і окремо за голен
ня. Ця теорія, з точки зору "бизнесового", була фантастичною і досить
поплатною.

Прийшов кінець академічного року і час іспитів. Трьох "лисих" не
здали іспитів у першій сесії і їх спрямували до одного монастиря на
"навчальні вакації''.

"Нові братчики"

подумав вартовий монах

-

,

коли побачив їх при

брамі монастиря.
"Українські Сl)'денти"

- представилися "лисі".

"Вітайте, нам треба монахів що мають почуття rумору"

-

відповів

прибрамний. Щойно розмова з іІ)'Меном монастиря перерішила, що
це не rумор.

Кілька днів пізніше, цілком припадково, буйноволасий Осип
Іскрижицький дістав спрямування до цього самого монастиря.

"Український студент"

- представився Осип тому самому прибрам

ному монахові.

"Я не знаю хто Ви є, але я певний, що Ви, молодий чоловіче, не є
ніяким українським Сl)'дентом"

- відповів прибрамний.

Осипові прийшлось досить довго переконувати іІ)'Мена у правди

вості своїх слів.
Прийшла неділя

-

час відвідин монастиря родинами монахів та

гістьми. Спільний обід подавали у просторій їДальні. При окремому

столі сиділи українські Сl)'денти. Гості не могли не звернути уваги на
трьох "лисих".
"Хто є ці три лисі молоді мужчини при тому ось столі?"

-

питали

гості монахів.
"Це українські Сl)'денти"

- була відповідь.

"А хто цей четвертий з довгим волоссям?"

-

кожний раз був другий

запит.

"Це також український студент"

- радо і з посмішкою інформували

монахи.

"Ви хіба жаР'І)'єте"

-

неодмінно реагували гості.

І так було кожної неділі.
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Іскрижицький

Професор математики, Simonard, був пострахом студентів першої
і другої кандидатури інженерії. Усний іспит відбувався у викладовій за
лі при довrій чорній таблиці, при якій стояло нараз три або навіть чо
тири студенти. Професор сидів у першій лавці. Видряпавшись на під
вищення біля таблиці, студент мав написати вгорі своє прізвище.

Написавши lskryrzycky, Осип Іскрижицький з острахом чекав наду
же важке питання. Глянувши на щось, що йому виглядало досить зна

йоме, професор запитався: Dite moi Monsieur, est-ce que

ou est-ce que

1

C est

1

C est

votre nom,

un polynome algebrique?

Довідавшися з полегшею, що це не є якийсь невідомий йому альге
бричний вираз і щоб не витрачати часу, професор дав Осипові тільки
одне, дуже легке питання. Мабуrь уважав, що студент із таким матема
тичним прізвищем повинен знати математику.

•Прання

Позначив чорнилом свою білизну і здав до прання. І не турбуєш
ся, коли перший раз здаєш білизну. В день коли пральня привозить бі
лизну до rуртожитку і кидає їі на великий стіл, всі колеги беруrь своє,
а ти не поспішаєш з викладів.

Приходиш із викладів, розпаковуєш книжки і повільно підходиш
до майже порожнього стола. Береш усе подерте, бо голим, або у бруд
ному ходити увесь тиждень не будеш. Не скаржишся нікому, бо будуrь

сміятися. Обіцяєш собі, що наступного разу будеш першим.
Так в українському студентському домі під числом

9

вчилися, що

добре бути першим, а в ніякому разі останнім.

•Черешня

На подвірrі, під числом 9, росла велика черешня. Раннім літом во
на вкривалася цвітом. Всі подивляли їі красу. Колипоявлялися череш
ні, нетерпеливі і хапчиві не дозволяли їм вповні дозрівати.
Одного року всі студенти домовилися, що "спеціяльна вишнева
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комісія" буде лазити на дерево, перевіряти стан дозрівання вишень і
рішати про час їх зривання. Порушення договору каралося обливан
ням з балькону водою не тільки тих, що сиділи на дереві, але і тих, що
стояли під деревом. Охочих обливати було багато. На бальконі завжди
стояло щонайменше одне ведро повне води.

Прийшов час, коли "комісія", після доЮІадного обстеження, про
голосила

-

"завтра пополудні". Однак, один любитель черешень вже

вранці виліз на дерево у купелівках. Він кпив особі з "купелі" і спожи
вав черешні. Коли ж по цілила його 'бомба' води з чорнилом, зліз з де
рева наполовину чорний. Пополудні всі Ї1ІИ черешні, а він відмивав з
тіла плями.

•

Кожний День Обливаний Понеділок

Дуже можливо, що початком того виду "спорту"' було обливання
на черешні. Хтось когось облив і треба було "віддячитись". Був час,
коли під числом

9

було дуже нерозважно виходити через браму на

подвіря без того, щоб не задирати голови вгору. Треба було доЮІадно
обстежувати вікна другого поверху і балькон, хіба, що хтось виходив у
теплий день в купелівках.
Часом навчання переривала біганина по коридорах до умивальні,

де наповняли ведра, бо "хтось" був на подвір'ї. Довший час ті що лили
воду стоячи на бальконі чи у вікнах другого поверху не мусіли звертати
уваги на свою масну безпеку. Цьому поЮІав кінець старший студент
третього поверху, який вихиляючись через вікно вилив ведро води на
голову студентові другого поверху, який, вихиляючись з вікна чи сто
ячи на бальконі, лив воду на подвіря.

У день, коли кухонна обслуга лозабирала всі ведра, на подвір'ї поя
вився "екстерніст", на якого вже віддавна всі "полювали". Два студенти
погналися до кухні наповняти ведра. На їх щастя одне ведро було
повне, хоч на диво

- було важке.

Працівник кухні щось белькотів, але

було пізно. З балькону полилось повне ведро рідкого мила. На жаль,
"екстерніст" вчасно відскочив на бік.
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• Sessions Extraordinaires

Дуже активною була ланка бриджа. Виш:кітІ провів Олександер
Марків за системою Кульбертсома (так грали в Галичині). Виш:кітІ
успішно закінчило яких десять студентів, так що легко було знайти

"чвірку" на т. зв. Session Ordinaire, що тривала три "робри" (від двох до
трьох годин), а нерідко і чотири "робри", коли "відбивалися". Від міся

ця травня такі

ceciJ "завішували",

бо іІ faut faire les examens
11

11
•

Однак, неписаним законом було передбачено, що коли три бри
джмсти забажають грати, то четвертий не має права відмовитися. Це

булат. зв. Session Extraordinaire. Ці

ceciJ відбувалися потаємно у коморі

на піддаші третього поверху, щоб "не давати поганого прикладу тим,
що вчилися" і щоб не впадати в око отцеві директорові.
У дійсності, сходилося двох, підступали до третього й інформували

його, що мають вже "третього", ім'я якого мусять з конспіративних
причин наразі тримати у таємниці. Здобувши його згоду ішли тоді "як
у дим" до "четвертого". Фанатикам бриджа здавалося, що SESSION
EXТRAORDINAIRE відполікувала мозги від "чаду" надто інтензивної на
уки і подавали це, як виправдання. Нехай скажуrь, чи не так було,

Федір Сметанко (мусів ховатися перед Біланюком), Зенон Леrедза, Зе
нон Татарський, Володимир Козачинський, Евген Федоренко, Ігор
Гайда і прочі.

Багато років пізніше, на зустрічах на Союзівці сЮІИкали тільки

Sessions Extraordinaires.

•

Покер

До ланки покера належали (крім одного бриджиста) ті, що вважа
ли бридж нудним і шукали вищого емоційного стану переживань.

Один член покерової ланки був скарбником якоїсь студентської
організацll і грав її грішми. Казав, що коли програвав, то платив із
масної кишені, а виграші йшли до каси організацll. Він, на жаль, мав

"штивні" пальці і за погану роздачу карт чи необачне висвітлення кар
ти, мусів, згідно з правилами гри, платити стільки, що у "банку" на сто
лі. (Не відомо, чи в цьому випадку він теж платив із масної кишені.)

Місце і час "сходин", як і членство у покеровій ланці затаювали

+
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цілком непотрібно, бо і так всі їх знали і було відомо у якій кімнаті на
третьому поверсі відбувалися "сходини". Без певної суми грошей ніко

го туди не пускали. Бувало, що "менш фахові" часто звідтіля скоро ви

ходили без свого

•

argent de poche.

Польський Фільм

Відгороджені залізною заслоною від земель свого походжеІПІЯ,
студенти були жадні чогось, що нагадувало б їм часи дитинства і юнос

ти. Старші студенти це використовували і "натягали" новоприбулих:
Повертаючись з міста, старший студент звертався до наївного колеги:

"Знаєш що?"
"Що?"

'У місті в кініграє польський фільм."
"Оооо ... А як він називається?"
11

•

Poca~uj

mnie w d ...

11

Стайня

Не відомо чому і хто дав таку назву кімнаті, у якій часто мешкало
шість наймолодших, або недавно прибулих студентів.
У "стайні" студенти починали побут у Бельгії без надто великого
шоку від зміни житлових обставин. Здається несвідомо, дирекція при

значила "стайню" переходовим етапом між таборами біженців і нор
мальним побутом. На щастя, того підходу не застосовували до харчів.

Після одного-двох а часом і трьох років акліматизації у "стайні" й успі
хів у науці, студенти краще сприймали перехід до інших кімнат, де бу

ло їх трьох, або тільки двох!
Коли до дому доставляли меблі, або важкі речі, у дверях "стайні"
часто появлявся "директор". Мешканці "стайні" мали підозріння, що
коли "директор" розділював (часом поза чергою) дижури, їм попада

лися важчі праці, так як миття заїзду під будинком. Жителі "стайні"
були тільки писарями на загальних зборах НаСУС, їх не обирали до
управи, вони співали у хорі, але їх не брали до ансамблю народних
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танців (були вийнятки).

"Стайня" була одинокою кімнатою у домі, в яку можна було входи
ти без стукання у двері. У цьому заЙІШІа зміна, коли жителі "стайні"
почали завішувати над дверима

-

знуrра кімнати

-

чверть ведра води.

Однак, було дивно, що відтоді жителі "стайні" стукали також у власні
двері.

"Стайня" була також одинокою кімнатою, яка мала відносини, на
жаль, змінного характеру, із сусідською rуртівнею вина. Вийшовши з
вікна на вузький виступ на мурі другого поверху, жителі "стайні" обе
режно просувалися по виступі на дах сусіда, опалювалися там, або на

віть вчилися. По якомусь часі сусід прислав дирекції дому "ноту засте

реження". Коли у сусіда виниКТІа пожежа, жителі "стайні", як акроба
ти, носили по виступі муру ведра води і допомогли погасити вогонь.
Тоді сусід прислав дирекції "ноту подяки" без залучення жителям

"стайні" кількох фляшок вина. Коли ж сусідові пропало кілька фля
шок вина, він доручив дирекції дому "ноту звинувачення".
"Стайня" була "кузнею характерів". Однак, було б невідповідним
сплутувати цей вислів із "кузнею"

-

назвою іншої славної кімнати

Українського Студентського Дому у Лювені. 1

ЧЕРВОНАВАЛІЗКА

Йосиф Лесів

Під кінець війни я попав якось до міста Плятлінrу над Дунаєм.
Пішов до залізничної адміністрації, представився і показав свій
11

Ausweis

11
,

де було стверджено, що я працював на залізниці біля Відня.

На превелике здивування, мене прийняли на роботу у столярській

майстерні. Там працював уже земляк мого віку. Тому, що роботи у
майстерні не було багато, мені прийшла ідея до голови змайструвати

собі дерев'яну валізку. Я так і зробив, за порадами і вказівками спеція
лістів по роботі. Підбадьорений своїм "шедевром", я вирішив пофар

бувати цю валізку. Не пригадую чому я вибрав червоний колір (мабуть
іншої фарби не було), бо ясно, що цього кольору я не любив і від нього

утікав. Так прийшла на світ "червона вал із ка".
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Червона валізка увійшла зі мною до епохи "дипістів", пройшла че

рез табір у Карльсфельді і табір "Орлик" у Берхтесrадені. Вона була
свідком таборових "злиднів" у наших "маленьких українських респу

бліках", де виратувався український національний дух. Кожний пи
тав чому червона.

Здав матуру вліті

1947

р. у славній берхтесrаденській гімназії. Ма

туральне свідоцтво зберігав у "червоній валізці", бо вона зберігала все
мені дороге.
15-го серпня я діставлиста від КОДУС-у. У нім за підписомд-ра Зе

нона Кузелі,

- була вістка, що мені пощастило стати одним із "вибран

ців" на лювенську стипендію. Це було щось неймовірне. Зmдом від

CoBAUSO

з Лювену, у наступному листі, прийшла відмова. Зате, дру

гий лист був із добрими вістками: мене і Зенка Леrедзу прийняли на
два останні, звільнені іншими кандидатами місця. Очевидно, що цей
лист удостоївся почесноm місця у "червоній валізці".
Попрощався з друзями берхтесrаденськоm табору, а в тому і з Ми
колою Когутом, взяв свій рукзак на плечі, а в руку свою "червону ва
лізку", і вирушив у дорогу, в новий для мене світ, повний містерії і не
збагнутого майбутньоm.

У Майнці пішов у бельгійське консульство з "червоною валізкою",
а там на мене чекали вже інші, майбутні "лювенські" студенти, а саме:
Омелян Коваль і Анатолій Романюк. Зібравши нас разом, організато
ри подорожі посадили нас в один ваmн товарноm поїзду, який їхав

безпосередньо у Бельгію і везли нас як "бидло" у цивілізований світ.
Обидва мої товариші здебільша мовчали у глибокій задумі, а я почував
себе доволі збудженим, мабуть через оті надзвичайні переживання, і

мабуть тому, що зі мною була "червона валізка". Була вже зима, поча
ток січня, але холоду ми не відчували. Пригадую, що я був одягнений
у райтки і чоботи

-

той сам одяг, у якому я ще недавно парадував на

рідній землі, у рідному селі Назавизів і на йоm околицях.

Після переїзду німецько-бельгійськоm кордону, у місті Verviers, на
ші документи провірила бельгійська поліція (у цивільному одязі), по

садили нас у поїзд (вже для людей!) і ним ми поїхали до Брюсселю, а
там чекав на нас "староста" українськоm студентського дому в Люве
ні, Володимир Стадник. Він кинув оком на мою "червону валізку", але

нічоm не сказав. Автомашиною привезли нас до Лювену. Це було вно

чі, правдоподібно 6-го січня

1948

р., бо 8-го січня я уже перший раз
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пішов на виклади ЛКУ
Бельrія назагал, а зокрема їі населення, зробили на мене дуже при

ємне враження, у дійсності, як pays d'accueil
11

11
•

Після нужди у Німеч

чині, Бельrія стала перед моїми очима величезним контрастом, у

позитивному сенсі.

Tyr відчувався

мир, спокій і добробут.

Вітаючи нашу групу, інж. Андрій Кішка апелював до нас, "щоб ми
ЙІІUІИ у політику", тобто вписувались на курси політично-соціолоrіч
них студій, бо ми ж майбутня еліта, амбасадори України" і т. п. Після
такої палкої промови і представлених нам перспектив на майбутнє, я

вписався на студії в ЕсоІе des Sciences Politiques et Sociales
11

11
•

Після двох з половиною років таборових злиднів, тепер було бла
гом з'їсти щодня свіжу ярину і принаймні одну помаранчу. Цей факт

закарбувався мені глибоко в пам'яті. Вдячність моїм добродіям була
надзвичайна. Мимо деяких недоліків,

- житгя у бурсі, в колі товаришів

різних горизонтів, студії в університеті, спілкування з бельrійськими
студентами

-

все це про що я й не мріяв ще до недавна.

У більшості, мої курси, подавалися в будинку при rue des СогЬеаuх,
нині Kraakenstraat. Спочатку я сидів в "аулі", побіч белЬІійських студентів,
"як на турецькому казанні"; нічого не розумів, але це мене не застрашу
вало. С'І)'Дентка медицини, Марійка Столяр, нинідружина Кирила Ми
тровича, схарактеризувала мене тоді у своєму вірші в такий спосіб:

"Лесів чорний, чорні вуса, все сидить коло

LAROUSSE-a

І кує цілими днями, часом ходить за дівками".
Подібних віршів, призначених дівчатами другим товаришам вже не

пам'ятаю.
Десь в місяці травні, я почав трохи розуміти про що професори го

ворили. На літні вакації, мене з небіжчиком Миколою Синюком при

містили для "кування" в антверпенському монастирі

NOTRE

DАМЕ, де

монахи говорили про мене: "це той із червоною валізкою". До іспитів
я приступив на початку жовтня і здав їх.

У перших роках студій у Лювені, мені доводилось проводити гро
мадську роботу серед наших "хлопців-шахтарів" у Бельгії. У суботи й
неділі я давав дrІЯ них доповіді про політичне становище в Україні і в
світі, читав їм лекції з історії України і т.п. Після прибуття до Лювену
Миколи Когута, ми часто проводили таку роботу у двох. Це була, так
би мовити, героїчна епоха мого студентського житгя у Бельгії.

Під кінець 4-го (і останнього) року соціяльно-політичних студій, я
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побачив, що з "політикою" буде важко знайти працю у Бельгії, щоб за
робляти "на хліб насушний", і я вирішив доповнити у ЛКУ свій "інrе

лектуальний багаж" у "червоній валізці" дипломом фінансових наук.

Український студентський дім у Лювені, на

rue des Brasseurs,

був

своєрідною кузнею духа національної свідомости, соборности і єднос
ти нашого студенства. У тому дусі ми набували у славномуЛКУ відпо

відні фахові знання і кваліфікації. Велика у тому заслуга Ватикану,

блаженного мадики Івана Бучка

-

архиєпископа українських "ски

тальців", і католицьких кіл Бельгії та інж. АІ-щрія Кішки

- українського

патріота- візіонера і талановитого, підприємчивого організатора цього
великого діла.

• Епілог

Моя "червона валізка" ще раз стала мені у пригоді, коли мені треба
було "перевозити" мою сусідку Марію (яка, вміжчасі, стала моєю на

реченою) з їі рідного дому до монастиря у Брюсселі. Її батько, запек
лий флямандський расист, дав їй до вибору: або покинути мене, або

покинути рідну хату. Це не була втеча Йосифа і Марії до Єгипту, але
просто переїзд з Лювену до Брюсселю, ожидаючи нашого шлюбу.
Одружились ми у місяці липні, в маленькій українській церковці у

Брюсселі. Микола Когут був моїм дружбою. Коли ми з Марією одру

жувалися, то моїм єдиним майном була моя славна, дерев'яна "чер
вона валізка", яка стала моїм первісним внеском у спільне майно но
воствореного супружжя.

Одними із перших, які відвідали нас у нашому родинному гнізді

біля

Charleroi, -

були Микола Когут із дружиною Бетті, а потім Миро

слав Лабунька із жінкою (тепер уже небіжкою) Марією. Бачу Миро
слава як нині, у своїй "беретці" на голові. Він тоді "вбирався у пір'я", як
і я; ще не був ректором УВУ в Мюнхені. У той час, у мене були вже дві
донечки, а згодом прийшли в додатку ще троє дітей: третя доня і два

сини. Всім їм я показував свою "червону валізку". На кінець моя "чер
вона валізка" зробивши мені великі прислуги, вже у пахилому віці,
вийшла на пенсію і перебувала в спокої на горищах моїх, все нових

домів-квартир, аж поки я не стратив сліду за нею. Не пам'ятаю де і
коли ми розлучилися з нею на віки. 1

МУЗА
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Марта Калитовська
ЛКУ

1947-52

Бельгійське
Сонце сховано в сіру скриню.
Дощ не сріблий, а зажурений.
Десь поділося небо синє,
Усміх вкрадено і обдурено.
Тиху вулицю скула rотика,
Кермес Бронrейля- на майдані.
А за вікнами, для екзотики,
квіти з Конrо комусь дані.

В сірім храмі, Ван дер Вайдена
десь картина патетична;

і Христа тут віднайдено

вже не з людським обличчям.

Вечорами тиху Фляндрію
Уленшпіrеля мірять кроки,
а леrенду його мандрів
переказують рік за роком. 1
"Лірика", Париж,

1955.

Богдан Ігор Антонич
Був собі поет...

Пив із зорями
з кришталевої чарки
іскристе вино.
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Був собі поет
мов Рембо
неозоряний.

Лягав на пахучій галяві
під місяця брилем солом'яним
золотаві нитки де плелись
про оленів мудрість.
Розчісував кучері сонцю
розплітав зорям коси
блукав босоніж
по розпилених росах

ранків.
І провадив на вишнях
розмови з хрущами.

Кругле сонце носив
за плечима
поет.

Не знати
чи жив чи помер

поет що блукав
під черемхами
чи жуком зеленим

блукає і досі ... 1
"Рими і не-рими", Мюнхен- Париж,

•

1959.

Кузьма Дмитрик
ЛКУ

1948-54

На варті
Я на шлях крізь жовту осінь гляну;

Він кремнистий в'ється в далечінь.
Десь далеко радужні тумани

Стелять ніжні килими вночі.

МУЗА

Десь далеко пахне осокою,
Десь далеко в схрещенні доріг,

Серед ночі, син вернувся з бою
І переступа через поріг.
Дишуть смертним полум'ям гармати,
Кулеметів регіт ще не стих.
Та про сина мушу я згадати

З повним серцем споминів тяжких.
Це не він, це я заходжу в хату,

Зустрічає мене тишина;
А в постелі хвора моя мати

Немічна, самітна, мовчазна.
Простягає виснажені руки
І ридає тяжко і без сліз;
Знемагає від тяжкої муки,

Опустивши срібло сивих кіс.
Та не я це входжу в рідну хату,

Тільки сниться матері моїй;
Тільки хвилі мрій моїх крилатих
Та у двері стука буревій. 1

•

Микола Демчук, мол.
ЛКУ

1966-70

Societe Antique
Societe antique
Tu te defends
Avec tes vieilles interdictions
Dans tes coffres de legalite
De tes legislations et dans tes
Sacristies attardees sur des pensees depassees
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Qui disent que Іа justice est frustration, Іа plenitude peche.
La morale des vieilles societes dechues
Pour avoir su faire І а guerre et trop peu І' amour
Des coupures de presse
Des coupures de pieces
Tu t'improvises boucher
Debitant Іа pensee
Sur les stalles de ta justice.
11 fut crucifie nu
Le contestataire des premiers temps
Pour allumer Іе volcan
De Іа liberte. 1

Alchimie de

~Amour

Pour сеІІе qui а su
Ме faire rever

Portrait de mon miroir magique leurre
Laisse moi decouvrir au ргіх de mon tourment
Le silence du temps et du mot sentiment
Qui te feront гіге et pleurer Іа cendre
Laisse tomber Іе soir sur ta gorge noire
Sur mes voeux de damnes а І' abris de І' enclos
Ou mes doigts ne palperont qu'un regard sans echo
Puisque tu as pris mon бmе, Іа fleur noire
Laisse couler ton ombre ou je renaltrai
Sous les spectres du jour qui m' ont ЬгОІе Іа vue
De paradis perdus helas souvent tronques
Laisse moi rever, je te remercierai
Et au lit d'un baiser а ta venue
J'habillerai ее peu d' amour mal сгіе. 1
NIC. 1966

(Микола Демчук, мол.)
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Роман Бабовал
ЛКУ

1968-80

Щокрок ІШІЯХ вужчає
щокрок шлях вужчає

щораз густіше під стопою бур'яніє стежка
щезають всі дороговкази необхідні
мов день за днем

затерті мов рознесені вітрами
в полоні подорожі в сліпоту
назад тобі й мені не повертатися
бо никнуть перспективи спереду

і віддаль відбігає відбігає
от майже вже за обрій відпливла
щоранку глибшає в нас на ретині
та невідклична рана що від неї довшає

тінь дерева
якого взагалі ми вже не бачимо 1

Чи 1933?
тут спершу спека вразила розкішне поле
відтак приїхали забрали решту запалили
розріджену пшеницю виїла за день за ніч
до колоска останнього пожежа-ненажера

пустився дощ (кому потрібен?)
принишкло неприборкне полум'я
притухло й сірий пил розхвилювався

над ранком- жодної (шукай!) сльози-роси
кульбаби розлетілися (хто їх просив?)

і сиплють сніг легкий по полю
(ой вітре вітре

-

пожалій!)

у подір'явленій кишені- порожня бездонна
а може просто тільки голод замість шлунку
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лежить дівча стебло стирчить з їі зіниці
стебло крихке стебло пшениці що не визріла
сухе заламане але

-

стебло

зривається нізвідки чорний ворон
що виклює безжалісно
останнє зернятко

МОВ ОКО

І

А наша хата буде біла
А наша хата буде біла
вся з моху звита злита вся з роси

на кінчику цього пера
що пише й не дописує

затаєне минуле і забуте
земля обіцяна була

а де вона?
шуклають стежку

-

не знайшли

тут кажуть вислизнулася з- під ніг
так всі мовчать не довіряючий собі
а в тиші- дірка незначна

чи на сопілкавий зойк вистачить?
до хати

-

ключ один -єдиний

мабуть давно вже поржавів
хтось ненароком заховав його

як ще було кому до неї

забувши де й коли забувши
ми знаємо без сумніву найменшого

(а наша хата буде біла)
що входу й виходу немає 1
Зі збірки "Щодень щокрок"- передрук (стор. 269-327) із
книжки "Мандрівники ймовірного", Видавництво Художньої
Літератури "Дніпро", Київ, 1993, 336 стор.

МУЗА

t

343

До приходу очікуваної весни
до

приходу очікуваної весни
намдушу

нерозважний вітер буде стерегrи

а навесні
він пута розгризе

усім хто не забув ходити
ти ж мовчки знов сидітимеш
прислухавшись до пісні
ЛИП

І

Заплутались стежки
заплутались стежки

й ми забрели у бездоріжжя дощове
щоніч широкий ятір закидаємо в ячмінний вітер
а зранку в ньому не знаходимо ніколи
ані дрібної птички ані овоча найменшого

лиш паперові водорості
й луску пожовклих тих зідхань
що свідчать про
ймовірність наших ніби -то кохань 1
~бір ка "Подорож поза фоу ми", Видавництво "Нью
Иоркської Групи", Нью-Иорк, 1972, 72 стор.

•

Зореслава Коваль
ЛКУ

1973-74

В шосту річницю незалежності
Над престолом Богоматір
Берегиня береже

повернення дітей своїх
в рідний край

-
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Берегиня береже
вічний вогонь
соборної України
святі місця палають
вірною мольбою
Прославляють Бога
в єдиному храмі
на руїнах
убогі духом

насичені любов'ю 1
(Київ, на руїнах Михайлівського Золотоверхого Собору)

Заплющу повіки
Заплющу повіки
і Ти поруч
пригортаєш

моє чекання

заплющу повіки
і пливу в лініях
твоїх рук
на шкірі шелестить
верба про незабутнє

Ти живеш
в мені скрізь
вулькан
а я

вогонь небо вода

а я воскресіння
румяне

як весняний вінок 1
Зі збірки "Пісня кришталю", Зерна,

1998.

"Єліта"
Впорядкував і подав коментарі
Зенон Татарський

Кожна організація, що старається здобуги визнання серед сус
пільства, а тим більше організація, яка JУР1УВЗ1Іа українську студент
ську "еліту" у престижному Лювенському Католицькому Університеті,
повинна мати, і мала, крім статуrу, інші важливі атрибуги, а саме:

•

Герб €літи

Зайво було б пояснювати геральдичні
заложення, які дозволили придвориому
знавцеві геральдики виготовити цей герб,
згідно із ії суворими засадами. Сподіває
мося, що шановний та інтелектуально жи
вий читач зрозуміє чому такими важrшви

ми для кожного студента були ці чотири
зацікавлення, які постійно оточували і
облягали мотта герба.

•

Тhмн €літи

Вже 1948 року ЄЛІТА одержала від Андрія-"Хлопе" проєкт тексту
гимну "Єліти", до слів якого, на жаль, ніхто із дириrентів студент
ського хору не мав часу написати музику.

Під час нашої товариської зустрічі

1984

року, Юрій-"Дядя" Фіяла

роздав нам манускрипт гимну "Ми, українська Єліта". Прем'єру гимну
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виконав хор присуrніх шовенців під дириrенrурою з фортепіяновим
акомпаніяментом композитора. Деякі присутні твердили, що бачили,

як покійний уже Володя-"Пляма" Козачинський завзято співав тоді
обидві стрічки, а лювенець, що стояв біля нього, твердив, що Володя
навіть не фальшував. На бажання композитора поміщуємо гимн у
цьому розділі ЮІИГИ. Друк гимну комлютерною технікою виготовив

Зенко Леrедза.

МИ, УКРАІнСЬКА €ЛПА
МАРШ ЛІОНЕНСЬКИХ СІУДЕНТІВ

Маршовою ходою, бадьоро

Слова й музика Юрія Фіяли
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Організація "Єліта" мала свій, дуже влучно названий, орган "ЄЛІ

т~·

- стінне неперіодичне видання газети. Головними редакторами та

ілюстратором ЄЛІТИ були: Олекса-"Брисько" Біланюк (з "кузнею"), і

Влодко-"Доктор" Попович. До нештаmих дописувачів-репортерів і
кореспондентів включали: Андрія-"Хлопе" Мельника, Дорка-"Маrі

ка" Шумовського, "Мартусю" Калитовську, Зенона-"Малого" Татар
ського, а пізніше "Дзіня" і "Митька", та інших, які побоювались дирек

ції і писали під

11

nom de plume Ghandi, Жлоб,
11

:

Макоrін, Муха, Пімпа-
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шек, а також аноніми, ті, що "своєї тіні боялися".

У роках

1947-56

існував офіційний правильник Українського Сту

дентського Дому, який не зберігся. Правду кажучи, він ніколи не був

популярною "студентською лектурою". Він був дуже важкий до зрозу
міння, і навіть деякі студенти, що вміли і хотіли його читати

-

кивали

головами. Тому ЄЛІТА вирішила прийти з допомогою дирекції і опу

блікувала його у легкій до зрозуміння формі. Ця версія правильника
була дуже доступною і гостям гуртожитку, як вальонським і фляманд
ським студентам, і ректорові, й віце-ректорові та іншим достойникам.
Поміщуємо отже славний "правильник Українського Студентського

Дому при вул. Пивоварів ч.

9" в образках:

"ЄЛ ІТА"

+ 349

Реакція на велику колодку із останньої картинки "правильника"

була самозрозумілою і тому багато студентів уживали замість дверей вікно "клюбу", аж до часу, коли про це довідалася дирекція (і мабуть

лювенський поліцай, що мав "обсерваційний змисл").

Tyr,

студентам

також стала у пригоді ЄЛІТА, лублікуючи альтернативний і випробу
ваний спосіб доступу до будинку після 22-ої години:
СЕНСАЦІЯ!!!
Новий маршрут для аматорів альпінізму навіть при місячному сяйві! Цілий
комплекс переживань! Не дивлячись на два метри висоти, при нещасному
випадкові можна злетіти з еліти аж до найглибших бельгійських шахт!

Альпи

Лювені!!!

/репродукція

заборонена/

На сторінках ЄЛПИ постійно порушували тему життя у rуртожит

ку. Ось, деякі спроби описати цей, досить складний "феномен":
А

У

ДОМІ

ЦЬОМУ

...

А у домі цьому дійсно

Є теж пань й панянок кілька:

Стільки люду, що аж тісно ...

Дипльомована Софійка,

Є тут всякїі калібри

Таня, Женя і Мартуся

-

Переважно усі "лібри",

(Говорить про них боюся,

Але є також жонаті

Бо могли би посварити

В цій невинні й нашій хаті ...

-З

Є зелені

І ось-так то в нашій бурсі

-

є і голі

тими краще в згоді жити).

(Незавидна їхня доля)

Безупину в сталім русі

Є казителі теж мира

І у повнім своїм складі

(Ці то дійсно "своя віра") ...

Все проходить мирно- в ладі.

Директорів є без ліку
(А що роблять?

-

Лиш публіку).

НА СТУДЕНТСЬКОМУ АТОСІ

Му ха

...
Відреклися всі від світу

На студентському Атосі
У далекому Лювені

І від роскошів наземних,

Там живуть собі студенти

Хоч у рясі ще не ходять,

У забутому гнізді.

Та живуть немов ченці.-

Через ріки і кордони,

Так проходять дні за днями,

Без пашпортів і мамони

Над нудними словарями.

Крізь далекі континенти

Часом сняться екзаміни

Неодин прибув сюди.

І паде на душу страх.

-

-

-
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Та про це ніхто не знає!

На студентському Атосі

(кожний сам в душі страждає),

Директорів живе досить,

Але робить добру міну

Та порядку ще немає

І сміється на очах.

І здається не буде.

Гриць великим дзвоном дзвонить,

Філософи, агрономи,

Будить сплячих директорів,

геологи, економи,

Потім каву наливає,

Та ще гірші паразити,

Щоб якось робота йшла.

Творять гурт, хоч і куди!

Кожний спорт якийсь вправляє,

Кожний щось собі міркує,

Другим носи розбиває,

Іпотихо комбінує,

А щоб душу рятувати,

Якби іспити зложити,

Кине оком на дівчат.

Й дальше в домі потім жити.

Чи був опублікований в ЄЛІТІ віршований "звіт" Мирослава Анто
хія під час андріївської вечірки

1948 року -

не відомо, але його можна

включити до цієї ж катеrорїі літературної творчости студентів.

НАШ

МУЗЕЙ

Гуртожиток наш

-

це музей!

Пройшовшись від їдальні до кімнати,

Музей, де різні експонати

Утомлений студент лягає спати.

Подібні зовсім на людей:

На другий день встає в десятій.

Мають вони свої кімнати,

Пані, у кухні, мов затяті,

Нераз довгенько люблять спати,

Вже кави видати не хочутчь.

Обідають в одній їдальні,

Студентові кишки воркочуть ...

Стрічаються в одній читальні,
В сальоні курить той, хто має,

Він нарікає сам на себе

Клімат усім тут не сприяє.

(так довго спать нема потреби),

Тому усі держаться купи,

Вже й на виклади йти запізно,

Не знають сварки, ні незгоди,

Сумління мучить його грізно,

І хоч не всі з одної групи,

Та щоб не втратити й обіду,

Не робить їм це перешкоди,

Він кухні признає побіду.

Бо монархіст з у-ер-де-півцем
Щодня йдуть разом до колежу,

Після обіду лягає спати,

А мельниківець з бандерівцем,

Бо по обіді слід відпочати.

Як треба, разом роблять дежур.

Тут на підвечірок вас будять

Чи гарний день, чи непогода,

І цілий день вас тільки нудять ...

В нашому домі панує згода.

Після вечері

-

партійка в шахи,

А потім швидко, скинувши лахи,
Студент паде у своє ліжко.

Пан Кішка має шляхетну місію:
Для допомоги

-

творить комісію,

І чи то КоДУС, чи КоБАУЗО,

І ось заледви примкнув очі,

Не робить він ніяку павзу,

То й снить вже про ніжки дівочі,

Добрим студентам допомагає,

Про ті флямандки синьоокі,

До вищих цілей завжди змагає.

Що радо люблять жартувати,
Чи про вальонки, що одинокі

Він любить всіх своїх спудеїв,
Що

-

як ті скитники Франціска

Вміють так пристрасно цілувати ...

-

Один у сні зробивсь маrнатом,

На іспит ждуть, мов на покуту,

Має

І нарікають на валюту.

Другому сниться, що став татом,

cherie,

що зветься Бянка,

"ЄЛІТА"

А мамою була .. ес пан ка,

Фіяла

І кожному в царстві Морфея

Лише потисне один rудзик,

Якась чарівна сниться фея.

І джаз-оркестра вам вже грає,

-

наш естет і музик,

Що й кров у жилах застигає.

Пані Маруся Лоrушева,
Що варить нам, як рідна мати,

А наш Стадник, званий "директор",

Та не одному вже із нас

Усюди ніс свій любить пхати,

Казала начиння втирати.

В жакеті, як той "люфтінспектор",
Він переходить всі кімнати

Не менші щодо господарки

І не дає студентам сnати.

Є і заслуги Пані Дарки.
Сметанка, технік і скарбник,
Ті, що вже вивчили абетку,

Для НаСУС-увкладки збирає,

Шанують Марту, як гюетку,

А Гурський, його помічник,

Ті, що читати ще не вміють,

На мандоліні заграває.

Її і так не розуміють.
Мирослав Мельник

-

філантроп,

Панна Софійка, наша муза,

В басейні рибу доглядає,

Навчає хлоnців гю-французьки,

При чому Шикін, мов циклоп,

Та кожному дає гарбуза,

Понуро в воду споглядає.

Хто їй розказує про ... бузьки.
Юрко Шухевич, агроном,
Шевченко Ігор, в ролі диnломата,

Чарує nристрасні вальонки,

Відвідав щойно внуків Альбіону.

Янковський Зенко, економ,

Його вітали там як свого брата.

Бере лиш ... міру на суконки ...

Колеrи Омелян і Трач,

Попович nевною рукою

Що є адеnтами Сократа,

Малює всім карикатури.

Придушують гіркий свій nлач,

Синюк шукає сугюкою

Згадуючи, яка салата

В невинних вnравах фізкультури.

Чекає їх у цьому році.
Сто перешкод на кожному кроці!

Дмитрик, наш "гайцер" і поет,
Любить романтику "шофажу",

Гайда й Біланюк зітхають,

А Бернфельд, важкий атлет,

На КоДУС вину сnихають,

Шукає сильного масажу.

Що загнав їх в такі nута.

"Morituri te

salutaпt".

Гладун, балетний феномен,

Танцює з почуттям погорди.
А мій земляк, друг Ігор Суховерський,

Бучацький, медик і сnортсмен,

Уже в колисці робив курс моферський.

Вже не одні nобив рекорди.

Й говорить рІеіп de сопfіапсе
Про український резистанс.

Ті, що про них я не згадав,

Найліnше до Лювену звик

Замало ще я їх nізнав.

У сім відомий медик Бриrr,

Тому усі ці джентельмени

Він робить nри обіді "віци",

Хай ще пождуть.

Псує сусідам аnетит.

Зроблю я вже на Новий Рік.

Нехай не сердяться на мене,

Електротехнік наш

-

друг Марків,

Належить до отих "канарків",
Що всіх дівчат електризують,

З кохання вірного глузують.

Votre critique
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Інтерв'ю

Кореспощенти ЄЛІТИ нераз переводили інтерв'ю з читачами
журналу. Подаємо, ДТІЯ прикладу, такі ось інтерв'ю:
Юрій Фіяла

-

Після успішного виступу з українським Сl)'дентським

хором в університетській Grande Rotonde, як дириrент, і грою на фор
тепіяно своєї композиції, один критик бельrійського Сl)'дентського
журналу написав: "Шопен, як інтерпретатор, був тільки піяністом, а
ми мали щастя бачити Юрія Фіялу".

В інтерв'ю кореспощент ЄЛІТИ ствердив і запитав Юрія Фіялу:
"Це здається, критики Вас охрестили українським Шопеном у все

r

українському масштабі. ратулюю!"
Із притаманною скромністю Юрій Фіяла відповів: "Але, з мене та
кий Шопен, як з них музичні критики. Проте, вони дуже симпатичні

і привітні люди. Ого ж, хай собі пишуть".
Директор

-

В інтерв'ю із редактором ЄЛІТИ на тему ідеального укра

їнського студента, директор Українського Студентського Дому, д-р
Богдан Казимира, так його схарактеризував у п'ятьох точках:

• Відмовляється від 0rgent de poche
• Їсть раз на 24 години,
• Сидить із приємною усмішкою у неогріваній
• Не купує скриптів, і
• Здає іспити на 99.5 відсотків.
11

11

,

кімнаті,

На запит відносно його виїзду до Канади, д-р Богдан Казимира ля
комічно відповів: "Час ще не назрів".
Володимир Шнкін

-

Після повернення до гуртожитку з подорожі до

Парижу "д-р Шикін" погодився дати ЄЛІТІ інтерв'ю. На запитання

"як там було у Парижі?", "д-р Шикін" відповів- "Нічого, голубе".

-

"€ЛІТА"
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Опитування

На запитання - "що Ви думаєте про те, що студенти вночі мазять
вікнами до гуртожитку?", відповіли:
Директор-

"Порядний" студент

Надійшла весна прекрасна,

-

Надійшла весна прекрасна,

Коти лазять по дахах,

Ми вчимося й куємо,

А студенти через вікна ...

Хай візьме холера ясна

Що за сором! Що за жах!

Тих, що лазять крізь вікно.

Студент-елітаНадійшла весна прекрасна,
Цвітом вкрились дерева,
Хто подумає про іспит,

Тому мліє голова.

•

Репрезентація

Кореспонденти ЄЛІТИ бували на зустрічах українських студентів
із бельгійськими студентами. Ось, уривки із промов голови НаСУС у
записі кореспондента:

• у валюнців -

alors, maintenant, S il vous plait, alors, n est ее pas,
peut etre, si vous voulez ...
• у німецько-мовних- ich machte scheinen durfen zu wollen und
zwar nocheinmal allerdings, gewiBermaBen, sehr angenehm sozusagen ...
11

1

1

•••

11

11

•••

11

•

Кажуть, що

Під такими заголовками поміщували в ЄЛІТІ найновіші, або на
віть "відігрівані" новини. Ось, приклади:

... що "запорожці" (екстерни) піІШІи за Дунай, а деякі ще дальше .
... що Брик також подався на еміrрацію .
... що о. директор займається відшифровуванням старих записів
(недавно зажадав списків брудної білизни із перед трьох тижнів) .
.. .що Троян викладає політику на техніці .
.. .що "третя сила" офіційно заперечила своє існування .
.. .що Федь хотів увійти у нову управу НаСУС, але не дістав дозволу від
"кузьні" .
... що Дядя-Мельник казав на загальних зборах, що навіть він, будучи
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головою НаСУС, не цікавився тим, чим тепер цікавляться студенти .

...що від тепер треба стукати у двері "стайні".

•Кореспонденція

Ось, приклад спростовування попередніх помилок, допущених
звичайно достовірною ЄЛІТОЮ, ІІШЯХОМ поміщування листів від
оскорблених:
Неправдою є, що під час реферату про НТШ,
ми грали у покера, але правдою є те, що, коли

ми грали у покера,

-

відбувався реферат про НТШ.
(ряд підписів)

ЄЛПА також по міщувала відповіді на листи, і часом подавала при

чини, чому не можна було помістити надісланих дописів. Ось, приклад:
К. О. Гут. Ваш вірш "Принесли білизну" не піде. Пишете:
Ходить, ридає дні і ночі

Мов мати над мертвим дитям:
"Пропали підштанці хороші!!!"

-

Не буде більш йому життя.

Вірш надто сентиментальний. На другий раз бережіть краще свої
підштанці.

•

Вершини

Жителі Українського Студентського Дому у Лювені постійно ста
ралися осягнути навіть екстремні вершини у всіх ділянках студент

ського побуту. Після довгих обсервацій та опитів "чемпіонів" у різних

вИдах поведінки, на шпальтах ЄЛІТИ появився список цих "вершин":

•
•
•
•

наївности

- думати про argent de poche
безголов'я - 9 rue des Brasseurs.
нахабности - твердити, що ми належимо до еліти.
відваги - вилізти вночі через вікно "клюбу", копнути

•
•
•

ризика

11

11

•

поліцая і

RЛіЗТИ Назад у дім ПО мурі.

-

фантазії

віддати нову сорочку до пральні.

- прийти до їДальні на обід у піжамі і зажадати сніданку.
- перебути цей рік у Лювені.

витривалости

"ЄЛІТА"
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голоду

- з'їсти вечерю.
- при теперішньому харчуванні- гідно репрезентувати укра

•
•

сили

•

безглуздя

їнську націю серед чужинців.

•

- сrудіювати у Лювені.

Погода

ЄлІТА подавала також стан погоди у лювенському сrудентському
домі. Після якогось часу виявилося, що він був незмінний від початку
до кінця академічного року і в загальному можна було його схаракте
ризувати у наС'І)'Пний спосіб:

•
•
•
•
•

•

стан повітря

- запах фрітів
- як мои пер бажає
тиск моральний - непевний
тиск матеріяльний - змінний
прогноза на майбутнє - густа мряка
температура

Іспити

Після іспитів, ЄЛІТА проводила інтерв'ю із сrудентами, що не
здали,

- тобто "зрили"

іспити. Виявилося, що реакції окремих сrуден

тів залежали від іхньої приналежности до політичної, релігійної чи
іншої організації, як також від їхнього філософського настамення до
життя чи навіть від статі. Ось, добірка типічних реакцій:

•
•
•
•

націоналіст

-

що скаже на це Україна, партія і вождь?

співпрацівник

- як зможу глянути в очі панові інженерові.
- що за страшний встид!
сrудентка - я дурна, взяла довшу спідничку і професор оцінював

романтик

тільки мої відповіді.

•

пластун- я відповідав на всі запитання сильно, красно, обереж-

•
•
•
•
•

член "Обнови"

но, бистро, і все ж таки "зрив".
аристократ

реаліст

-я

-

- ой,

треба було кожної неділі ходити до церкви!

праця у шахтах ще більше ушляхотнює чоловіка.

принаймні порядно собі під'їв у Бельгії.

матеріяліст

-

шкода мені тільки тих

екзистенціяліст

- ов ... ва,

600 франків.

або це моя "форса"?
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Плаmі оголошення

А як може існувати будь яка газета без платних оголошень? Ось, і
приклад однієї сторінки оголошень, яка вказує на те, що українські
С'І)'денти у Лювені були підприємчині ідоцінювали важливість рекля
ми у передових українських газетах того часу:

-

о

г

о

л

о

ш

Е

н

н

я

ВИГОЛОШУЮ!!!

J]fi001!!!!!!!!

промови,реферати,докладина

Вияснюю різницю між

філософією

КОЖ!::!)lТ~~

та ПСИХОЛОГІЄЮ

(також з патосом)

Роман Трач-

§124596

L.J.i-и за умию- Еід crq:if<и
"МАДЬО"

00000008

НОВОПРИБУЛІ СТУДЕНТИ!!! ПОЧАТКІВЦІ В ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ!!!
Даю лекції за новою методою:

Q~Q~ []ЕГКQ І D~~ЄMI:::IQ
Зголошення при обіді до
Софійки

13131313

Q,llИHQКA !::::ІАГQдА:

Вже появилася з друку
ОПЕРА

ГІОЗбутися своїх c::ynept-tИ<S, ворогів!!

:.QЙ НЕ .QИ!;!УЙТЕQЬ МЕНІ

JlQQE!I fl.!Q./lИ:

Виконую всі доручення!!
Дискреція запевнена!!

Музика: ФІЯЛА

Ціни уміркоsані!!

БУЧАЦЬКИЙ 075290

Слова: ДМИТРИК
6бб6б6

Чи знаєте, що

ШУКАЮ чemepтtro /Jf) бріджа!!

Відчинилася нова кузьня

"СМЕТАНКО-БІЛЯНІОК-ГУРСЬКИЙ"

1234567

Вимоги: цілковите незнання
гр-~ -та маrо і-ІтелеІ'ентк:с.

Зголошення з життєгиоом до

ГЕРАQИМQВИЧ

•
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Річниця

Пройшов рік часу, а ЄЛІТА далі втішалася популярністю серед
С'І)'дентської rромади і дирекції, яка траюувала стінну газету, як пульс
і барометр духа їхньої "пастви". Урочистими святкуваннями відзначе

но появу ювілейного числа. На жаль, не багато збереглося із нього.

"ЄЛІТА"

+ 357

Скептикам, на доказ появи ювілейного випуску, поміщуємо вірш "Річ
ниця" пера Макогона:
РІЧНИЦЯ

Так нераз прийдеш з викладу,

Тому рік якраз весною

Зрозумілося немного

Як повіяло знадвору

Тільки гірко в серці з того.

Тихим подувом весни

Ось тоді ми йшли до клюбу

Щось там плели недоладу

Ось тоді-то усі ми

-

І газетку нашу любу

Всі невинні, добрі, чисті

Оглядали і читали

Заложили товариство

І відразу набирали

Найславніше у всім світі

Повно сили і охоти

А ім'я його Єліта.

Усі труди побороти.

Рік минув, кохані браття,

І тому

Пережили ми багато

Закричім всі без різниці

Одні радість, другі смутки,

Хай живе у нас Єліта!

Та скажімо щиро тутки,

Многа літа! Многа літа!!!

-

то в цій річниці

Що у днях біди й печалі
Нас Єліта підкріпляла.

•

Макогін.

Поважні теми

Були також спроби поміщувати в ЄЛІТІ етаnі на поважні теми,
що могли б заініціювати обмін думками на "інтелектуальному" рівні.
Для прикладу, подаємо у скороченні статтю "Кому ми потрібні", що
була поміщена за підписом Пімпашек:
"Дехто каже, що ми потрібні інженерові Кішці, інші, що ми потрібні бельгійцям,
а ще інші, що ми потрібні нашій еміr'раціі і що ми потрібні для наuюго майбутнього.
Кому ми потрібні?
Кому може бути потрібний, наприклад, товариш Бриrr, на якого видають

стипендію, харчі, дають на шевця і т. д., а з яким має КJЮПіт рідна мама?

Поважна застанова над нашим існуванням на терені Західньої Европи

-

приводить до дуже сумних вИСІ-ЮВКів.
Що кому з того, що кожний із нас сходжує на вулицях Лювену золі? Що має з
того Бельгія, коли І-ЮВИХ черевиків ніхто із нас все одно не купить? Що має з того

українська еміrрація, яка, можливо, навіть не знає про нас?
Що має з того український лювенський студент, що сидить на викладах мов

"турок", мріє про пост українського амбасадора у Бельгії і не розуміє більше, як "са
ва"? ...

Ця стапя викликала досить жваве зацікамення і голосні дебати у
"стайні". Тим часом, у "кузьні" реакція на цю статтю обмежилась до за

питання: Що то за такі гучні дебати проходять у "стайні"?
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Ілюстровані репортажі

Як ми попередньо уже пояснили, деякі студенти, не то що не мали
часу вичитувати довгих статтей, але радше "читали" оглядаючи образ
ки з подій у студентському домі. Тому великуролю у "видавництві" ві

дігравали співробітники ЄЛІТИ, що вміли такі поді] ілюструвати.
Збереглося декілька таких репортажів.
Ось, дЛЯ прикладу, репортаж про видалення двох старших студентів
із студентського дому.
Цікаво, що дирек
ція
дуже

гуртожитку

була

вдоволена

поя

вою цієї ілюстрації на

дошці ЄЛІТИ, момяв,
ця

ілюстрація

мала

"позитивний вплив" на
студентів.

Володимира Баренфельда і Зенона Янковського янгол виганяє з

"раю"-

9 вул.

Пивоварів за прямі фінансові зв'язки з

IRO.

Інший приклад: ілюстратор ЄЛІТИ
був свідком (а може навіть брав актив

ну участь) найбільшої "баталії'' сту

·t;n~~:J~--~-~:;_,".'

дентської "водної піхоти" під назвою
"Обливаний Понеділок". Ще у мокро
му одязі, вдалося йому увіковічнити

f=-Г~-

дЛЯ історії українських студентів у

Бельгії цю визначну, але мокру подію.

Ця ілюстрація була дуже популярною, бо всі старалися розпізнати

воюючі сторони, їхніх учасників та всіх жертв "баталії". Дирекція, не
знаючи "по чиїй стороні стати", зайняла нентральне становище.

"ЄЛІТА"

t
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Наступна ілюстрація, з правого боку, була
насправді платним оголошенням Зенона Ян
ковського. Нечіткий текст-рекляма на ілюс

трації звучить: "На коротко і на довго", для

трудящих по

5 ФР.

Фризієрня тепер діє у домі

Зенона Янковського в Orraвi. Оголошення це
саме тільки фр. пере креслені, ціна є у долярах.
Ця ілюстрація зацікавила навіть убогих
бельrійсьЮІХ студентів, що відвідували наш

..J.·\11 -Uід

1"1 о

r1

Щ lif )(

5"

~·

гуртожиток.

Унікатом була ілюстрація дипломного

ісІІИ1У Юрія Бучацького на факультеті ті
ловиховання. Ітостратор ЄЛПИ зумів
передати, на підставі жартівливих опові
дань Юрія, перебіг його ісІІИІу.

"Легкість іспиту" закарбувалася у па
м'яті всіх читачів €ЛІТИ і викликала заз
дрість. У пізніших зустрічах із Юрієм Бу
чацьким, на його нещастя, всі колишні
СІуДенти не давали йому спокою частими

пригадками про цей "легкий іспит".

Ілюстратор ЄЛІТИ, Влодко-"Док
тор" Попович був також присутний на
дуже важливих загальних зборах На
СУС, де мав можливість "проілюстру
вати" акцію "Координуємося".
Коли читачі не розпізнають усіх

членів НаСУС, що сидять за президіяльним столом, просимо прочитати

про НаСУС у розділі "Свідки Війни". На запитання, чому на ілюстрації
є аж два заступники голови зборів і два секретарі,

-

досить легко

відповісти. У ті часи загальні збори НаСУС тривали цілу неділю і був
випадок, коли треба було продовжувати збори у наступну неділю.
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Маланка

Влодко-"Доктор" Попович, як і всі інші члени "Єліти", завжди до
бре забаRТІЯвся на знаменитих і славних "Маланках"

-

найважливішій

імпрезі року. На "Ма
ланку" він брав із со
бою добре заструганий

олівець і аркуш папе
ру. Ось, як він бачив
"вершок" еліти в акції.
За ідентифікацією
осіб, радимо читачам
глядіти до кінця ро:щі

лу Свідки Війни

59,

1945-

де ця фотографія

є у рубриці "докумен
ти-знимки".

•

Вибачаємоси

На жаль, у цій книзі замало місця, щоб помістити більше по
дібного цікавого матеріялу з нашої ЄЛІТИ. Будуть напевно голоси, що
взамін можна було б вилучити якийсь нудний матеріял з інших розді
лів. Ми вповні згідні з цим.

•

Альбом ЄЛІТИ

Олекса-"Брисько" Біланюк, давним-давно, повліплюнав у альбом
збережені матеріяли з ЄЛІТИ- славного першого незалежного органу
українського студентського осередку у Лювені. Так постав "АтІьбом

ЄЛ ІТИ", з якого ми зачерпнули перлини лювенського студентського
гумору з років

1947-52.

"Бриськові" завдячуємо, що ці "документи" не

стрінула доля більшости архівів НаСУС. На жаль, куди поділися архі

ви НаСУС, туди також, дуже правдоподібно, пішли і речі з ЄЛІТИ, що
ми їх собі пригадуємо, але в альбомі їх немає. 1

З'їзди, зустрічі, фундації

З'ІЗДИ НА СОЮЗІВЦІ
Теодор Шумовський

Зустрічі колишніх студентів шкіл чи університетів завжди були
традицією із найдавніших часів. Також традиційно зустрічалися емі
rранти у нових країнах поселення, щоб обмінятися своїми враження

ми і досвідом. Тому, зустрічі наших "люветrів" подібно, як колипmіх
сrудентів і нових еміrрантів

- були неминучі. Єднали нас не тільки сту

діl і молодість, але й спільні переживання із воєнних і після-воєнних
років спільне навчання у гімназіях, пригоди із переїздом до Бельгії, і
врешті

-

"франкофонія".

Молоді роки, особливо сrудентські, маюrь надзвичайне значення у
житті людини.
дентів, десь у

Tyr нагадується

1950 році,

мені зустріч із групою німецьких сту

в одному із ресторанів Лювену. Це були сту

денти з околиці Eupen-Malmedy у Бельгії, де населення переважно ні
мецьке. У товариській атмосфері й при пиві, ми сиділи з німцями, які

мали на головах шапки своєї федерації Elmavia і співали традиційні пі
сні німецьких студентів, а також Gaudeamus''. ПромоRЛЯВ їхній голо
11

ва, перед яким на столі лежала шпага

-

символ традиційних дуелів ні

мецьких студентів. Він говорив про молодість і дружбу, про те, що
справжнє товаришування і дружба починається замолоду, під час

шкільних чи студентських літ. Згодом

тва

-

зав'язуються тільки знайомс

( Man macht nur Bekanntschaften'). Це нічого нового, але насправді,
11

ніщо так не єднає, як переживання із молодих літ. У такому дусі відбу
валися і наші з'їзди-зустрічі.
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Пошук літописців

Тепер виглядає так, що леnпе було їздити на ці зустрічі, як нині
писати про них. Рік за роком нас стає менше, матеріяли губляться, де
талі забуваються. Щоправда, були з початку наміри видавати реІ)'ляр
ні бюлетені, пізніше альманах колишніх лювенців ... Але, крім пові
домлення і нереІ)'лярних лякомічних бюлетенів, роками стояло все на

місці. Щойно у ХХІ -му столітті знайшлися люди доброї волі й відпо
відного настамення ("Або грай, або гроші віддай").
Пані Марія Лоrуш зібрала досить багато матеріялів, а Зенко Татар
ський з методичністю інженера почав координувати всю цю працю.

Таким людям належиться велика вдячність. Крім того, Зенко приду

мав таку комп'ютерну програму, що напевно і в КfБ не мали таких
списків. Хоч матеріяли про зустрічі в

1963 і 1974 роках досить скромні,

але на підставі дописів у газетах, групових знімок і розмов з учасника

ми, виринає певна картина тих давніх з'їздів.
Бракує тільки головного ентузіяста й організатора, покійного Во
лодимира Козачинського, який відійшов у вічність місяць після зу

стрічі

1997 року.

З ним ми втратили великеджерело інформації. Поча

лася певна аrонія, коли треба було рішати про що і про кого писати.
Тому автор цих рядків заздалеrіть просить вибачення за всі пропущен
ня і неточності. За декількома вийнятками, прийшлось оминати та

кож усі титули в ім'я еrалітарности учасників.

•

Нема то, як на "Союзівці"

Всі з'їзди відбувалися виключно на "Союзівці", мальовничій оселі
Українського Народного Союзу у штаті Нью- Йорк. Цю оселю свого
часу називали "женихівкою", бо там, у привітній атмосфері могла зу
стрічатися українська молодь. Крім мешканевих павільйонів, там є ба
сейни і спортивні площі, залідля конференцій і бенкетів. Влітку кож
ної суботи, до танців пригравала масна курортна та інші оркестри. Не
дивно, що дехто із людей твердив, що Союзівка
річ, яку створила наша еміrрація в Америці.

- це найбільш корисна
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Після "десяти" літ

Перший зrізд лювенців відбувся у суботу й неділю 5-6 жовтня 1963
року. У етапі Богдана Цимбалістого у "Свободі" від
автор подав імена 25-ти колишніх студентів, з

1 листопада 1963 р.
родинами - майже 50

осіб; туr можна було б додати ще кількох учасників, які раніше ви
їхали, або приїхали на кінець зустрічі. Учасники були із різних міст

східних штаrів Америки і з Канади, переважно
роках

1947-52,

ri,

що студіювали у

коли лювенський осередок нараховував найбільше

українських студентів. Велика група

(7 колишніх студентів)

прибула з

Монтреалю. Бракувало серед них св. п. Олександра Маркова, який
упокоївся у березні того ж року.

Приємно було побачити, як давні друзі віталися, обнімалися, гово
рили собі на "ти", і хоч деякі стали вже професорами чи докторами, на
зустрічі не вживали цих титулів. Очевидно, не всі були близькі одні з

одними, але звали себе "колегами", бо їх єднали спомини спільних
студій і спільної праці у студентській громаді. Лагідна осіння погода і
приємна атмосфера "Союзівки" сприяла жвавому обмінові думок. Ці
каво було довідатися, як хто влаштувався, із ким одружився, скільки у

кого дітей. З приємністю оглядали родинні фотографії. Зняли тоді ба
гато спільних знімок, на яких багато лювенців позували у студент
ських шапках-мазепинках. Очевидно, багато із нас відвідували також

"національну бару", де було піяніно і де можна було гуртом поспівати.
Хтось затягнув пісню "А молодість не вернеться".
При спільній вечері вшанували тих лювенців, що відійшли у віч
ність. Наприкінці вечері кожний учасник коротко розповів про своє

життя після виїзду з Лювену. Виявилося, що колишні лювенці добили
ся немалих успіхів: дуже багато із них здобули важливі місця у науко
вому свіrі, як професори і викладачі університеrів, як дослідники, чи
як лікарі, інженери та інші фахівці, що працювали на відповідальних
постах. Майже всі брали участь в українському громадському жипі,
багато подорожували. Варто згадати, що Митрополит Української Гре
ко- Католицької Церкви в Канаді, Владика Максим Германюк був не
rільки студентом Лювенського університету; але й викладав у ньому,

подібно, як були студентами відомий візантиїст, проф. Ігор Шевченко

(Гарвардський університет), композитор Юрій Фіяла, та багато інших,
які не могли приїхати на зrізд.
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Під час зустрічі відбулися також наради у залі бібліотеки. Всіма
формальними частинами під час вечері й на нарадах провадив Ми

хайло Лоrуш із Монтреалю. У згаданій статті у "Свободі" зазначено,

що з'їзд цей уважався "підготовчим", бо були пляни скликати ювілей

ну

(1947-67) зустріч у Монтреалі вліті 1967 року, де мала відбутися сві
'67". Обрано навіть діловий комітет для тієї цілі.

това виставка "ЕХРО

Такі були пляни, але як знаємо, реальність була іншою. Були також

інші проєкти. Ось цитата із згаданої статті: "Постаномено видати юві
лейний альманах з приводу 35-річного існування українського сту
дентського осередку в Лювені, яке припаде в

1966

році. До редакції

альманаху запрошенод-ра В. Поповича, д-ра М. Лабуньку, проф. М.

Мельника і проф. О. Біланюка." Виготомено також тимчасовий спи
сок іадресарколишніх лювенців. Одержано і вислано також привітан
ня, але ніде не записано від кого і кому.
Немає згадки про організаторів зустрічі, хоч можна здогадуватися,
що В. Козачинський був одним із головних ініціяторів, разом із тими,

прізвища яких появляться у наступних з'їздах. У неділю,

6 жовтня,

пі

сля Служби Божої у каплиці і після спільного обіду в ]Дальні, учасники
з родинами роз'їхалися, переповнені приємними враженнями і наді
єю на наступну зустріч.

•

Після "двадцяти" літ

Пройшло багато літ. Як знаємо, виставка "ЕХРО '67" у Монтреалі
відбулася, але ювілейної зустрічі, з різних причин, не вдалося зреалізу

вати,

-

навіть при найкращій волі ініціяторів. Наступна зустріч відбу

лася щойно

1974 року. Трудно пояснити

цю довгу перерву, але такою є

людська вдача.

У короткому бюлетені із червня

1974

р., що його розіслали пош

тою, за підписами Я. Туркала і В. Козачинського, повідомляли про
пляновану зустріч

2-3 листопада 1974 р. Там було згадано,

що в ініція

тинній групі, крім підписаних, були: Михайло Лоrуш, Анатолій Рома
нюк, Роман Герасимович і Зенко Татарський. Відмічено також, що на
з'їзді відзначать 550-ті роковини заснування університету у Лювені

1424 року, що є одним із найстарших університетів в Европі. Напевно,
1974 році виникла енерrетична

багато читачів пригадують собі, що в
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криза, і тому, максимальну швидкість на дорогах Америки зменшили
до

55

миль на годину. Не дивно, що дехто, по дорозі на "Союзівку"

одержав карний квиток.

Борис Ващук у дописі в "Гомоні України" із
що на з'їзд прибуло

25

21

грудня

1974 р. згадує,

колишніх студентів з родинами, і якщо додати

ще декількох гостей, то на зустрічі було понад

60

осіб. Наспіли також

привітання від товаришів, які не могли приїхати.
У суботу, біля 5-ої год. вечора відбувся коктейл і пономення зна
йомств. Пізніше була вечеря-бенкет із вступним словом голови з'їзду,
М. Лоrуша, привітаннями, вшануванням пам'яти 11-ти померших то
варишів і короткою інформацією про минуле й сучасне Лювенського
університету, про 550-ті його роковини. Присутні також із цікавістю

вислухали спогади одного із сеньйорів

-

передвоєнного студента, інж.

агронома С. Симказ Оrrави, який був також диригентом студентсько
го хору і продовжував свою культурну працю в Лювені після закінчен
ня своїх студій, а потім ще деякий час і після війни. Бенкет закінчився
танцями при звуках оркестри "Союзівки".
У неділю вранці, лювенці зійІІШися на коротку ділову нараду для

обговорення дальших зв'язків між колишніми студентами. У дописі Б.
Ващук не згадує про плян видати ювілейний альманах. На з'їзді зі
брали підписи на зверненні до американського уряду в справі оборони
Валентина Мороза. Наступний з'їзд заплянували маштунати за

5 ро

ків. До успіху цієї зустрічі найбільше спричинилися: В. Козачинський,
Я. Туркало і М. Лоrуш. З того часу- проплИRЛо багато води ...

•

Після "тридцяти" літ

Третій з'їзд відбувся щойно через 1О років, 27-28 жовтня 1984 року
і на нюму відзначили 50-ті роковини заснування Української Сту

дентської Громади у Лювенському університеті. На заклик організато
рів зустрічі: Ярослава Туркала, Володі Козачинеького та Ігоря Гайди

з'їхалося

28 студентів,

з родинами

- разом 55 осіб,

-

щоб вшанувати сту

дентів-засновників та всіх тих, що продовжували традиції українських
студентських громад. Ця зустріч добре задокументована. Вона зна

менна також тим, що з'їхалися цим разом люди з далеких сторін, напр.
Мирослав Антохій з Німеччини, В. Візір із Каліфорнії, а багато лювен-
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ців приїхали перший раз, як Юрій Фіяла, Роман Антохій (брат Миро
слава), Олександер Харченко і Надя Ріпак-Сілецьказ донькою. Треба

згадати, що родина Лоrушів привезла зі собою (на з'їзд) велику, симпа
тичму собаку на ім'я Мая.

Діяльність з'їзду почалася у суботу після обіду, коли Володя Коза
чинський маштував коктейл у своїй кімнаті в павільйоні "Ворохта".
Це дало нагоду привітатися і відпружитися ДІІЯ тих, що тільки що при

їхали. У веселій атмосфері, композитор Ю. Фіяла роздав усім копіїнот
маршу "Ми українська еліта",

- музика і слова написані

ним ще у Лю

вені. Багатьом учасникам з'їзду пригадалося також, як маестро Фіяла
муштрував у Лювені студентський хор, який їздив із концертами по
Бельгії. У цьому хорі співали студенти, які мали слух, могли дихати і

вміли видавати звуки. У Лювені був також "анти-хор" для тих, що не
мали таких талантів і кваліфікацій.
Після коктейлу почались групові знімки, на яких усі намагалися

виглядати відпруженими й веселими. О

6- ій

год. вечора відбувся дру

гий коктейл у головному сальоні "Союзівки", на який усі прийшли
елегантно вдягнені, щоб пізніше перейтидоЩальні на святковий бен

кет. Пані Марія Лоrуш у статті у "Вільному Слові" згадує, що третя зус
тріч була "навіяна якимсь особливо радісним почуrrям, що ось мов
ляв, ми знову разом ... " Це, у контрасті до першої зустрічі
ще "відчувалася якась відстань" між студентами

(1963), коли
1947-52 років, і тими,

що студіювали раніше, чи пізніше. Крім того, "Відчуженість помітна
була й між дружинами, які себе раніше зовсім не знали." Це дуже ці
каве спостерження, і багато учасників з ним погоджується. Можливо,

що на цьому з'їзді обидва коктейли і прийняття прискорили процес
братання. Інші спостергливі особи помітили, що більшість "молод

ших" учасників зустрічі почали вживати окуляри ДІІЯ читання текстів і
оглядання знімок. Це ознака діяння часу. Під час вечері Михайло Ло
rуш привітав присутніх і попросив вшанувати пам'ять померших това
ришів. Тоді ведучий вечора запропонував, щоб кожний учасник з'їзду
по черзі представив себе, подавши дані, коли і що студіював у Лювені,
де тепер живе і в якій ділянці працює. Під час цієї точки можна було
добре посміятися, бо майже кожний розказував про себе коротко і до

тепно. Мирослав Антохій подав короткий нарис діяльности україн
ських студентських організацій у Лювені і на закінчення прочитав свій
твір, у якому поетично і з гумором описав життя і події у Студентсько-
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му Домі в Лювені під час свого там побУJУ від

1947 року.
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Після вечері

Петро Гурський виконав на бандурі низку народних пісень, після чого
при фортеліяні всі відспівали "Марш лювенських студентів" та інші

пісні. Товариство забаRЛЯЛося до лізної ночі.
Наступного дня у неділю вранці відбулися збори учасників, на яких

заплянонано зустріч на
Лювені

1988

1986 рік,

а також запропоновано відбути з'їзд у

року. Найважлишішою точкою було опрацювання і ви

дання пропам'ятної книги, або альманаху про Український Студент

ський Центр у Лювені, справа яку обмірковували ще на першому з'їзді.
Мирослав Лабунька підкреслив, що коли ми самі про себе нічого не
напишемо, то ніхто інший про нас тим більше нічого не напише. Аль

манах може стати частиною історії нашої еміrрації. Збори вирішили
пожвавити підготовку цього проєкту і одноголосно обрали головним

редактором Євгена Федоренка, який мав підібрати своїх співробітни
ків. Віталій Гречнів узяв на себе обов'язок збирати фонди на видання

альманаха, і для цієї мети відкрили конто в Нью-Йорку. Виготовили
також листу жертводавців, які до того часу зложили на фонд видання
альманаха декілька сотень долярів.

З'їзд закінчився з надією, що лювенці щедро підтримають цю спра
ву. Після з'їзду, всі лювенці отримали у грудні "Бюлетень ч.

1", що його

виготовила пані М. Лоrуш. У бюлетені був також опис перебігу зустрі
чі. Товариші Я. Туркало, В. Козачинський та І. Гайда, які провели збір
ку на канцелярійні видатки і поза-програмові напитки, вислали усім
фінансовий звіт. Виготомено також обширний адресар лювенців, що
живуть у різних країнах світу. Для історії варто додати, що

1984 року, на
-

"Союзівці", кошт кімнати на одну особу із повним харчуванням
становив приблизно

•

40 долярів на добу.

Два роки пізніше

Як заплянонано на попередній зустрічі, 4-ий з'їзд відбувся два ро
ки пізніше, у суботу й неділю

4-5

жовтня

1986

року. Організаційний

Комітет у складі: Я. Туркала, В. Козачинеького та І. Гайди вислав за
здалеrіть повідомлення, зазначуючи, що в той сам час на "Союзівці"
відбуватиметься зустріч товариств українських лікарів та інженерів

Америки. Кількість учасників-лювенців ніде не занотовано, але із фо-
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тографій та інших довідок можна твердити, що було їх

16

rшюс їхні

дружини. Ті, що не могли приїхати, прислали привітання: Митропо

лит Максим Германюк, Таня Симиренко, Зенон Татарський, Василь
Томашівський та Ігор Шевченко. Андрій Кішка, який мав намір при
їхати, був перешкоджений поїздкою до Бельгії, прислав із міста Кве
беку обширНИЙ ЛИСТ, ВіТаЮЧИ 4-ИЙ Зrізд і ВИСЛОRJІЮЮЧИ СВОЇ побажан

НЯ на майбуrнє. Цей зrізд був менш формальний, з уваги на малу кіль
кість учасників. Як звичайно, були коктейли у приватних кімнатах,
зате вечеря і танці відбувалися спільно з лікарями та інженерами.
У неділю вранці відбулися збори, якими по традиції, керував Ми
хайло Лоrуш. На бажання присуrніх, поширено редакційну колегію

альманаху. Крім Є. Федоренка, туди увійшли: Мирослав Лабунька,
Микола Когуr і Володимир Попович. Обрано також людей до таких
комісій: а) адміністративна

- Ярослав

Туркало, Михайло Лоrуш, Ігор

Гайда і Теодор Шумовський; б) фінансова

-

Володимир Козачин

ський, Віталій Гречнів, Петро Гурський і Зенон Татарський; в) преса
Марія Лоrуш

- дописи до часописів.

На зrізді заново перевірили і доповнили адресар лювенців, що жи
вуrь по різних країнах світу. Присутні виявили бажання зустрінуrися
за один рік,

1987 року, разом із лікарями та інженерами. Були пропо
1988 року у Лювені, із мандрівками у сусідні країни.

зиції зустрінуrися

•

З'їзд ентузіястів

Про 5-ий зrізд можна дуже мало сказати. В. Козачинський вислав
лювенцям повідомлення ще міті, але на зrізд

10-11

жовтня

1987 року

приїхала лише горстка людей, переважно ті, що жили поблизу "Сою

зівки". Як запляновано, ця зустріч відбулась разом із лікарями та інже
нерами із США. Ніде не записано кількости їі учасників, але здається,

ЩО на зrізді не було більше десятка колишніх студентів Лювенського

Університету. Його можна було б назвати "міні-зrіздом". Погода також
не дописала, так що люди зустрічалися у приватних кімнатах і не ро
били групових фотознімок. Хоч говорилося про альманах, але жодних
формальних нарад на зустрічі не було.
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Остання надія альманаху

6-ий "міні-з'їзд", або товариська зустріч лювенців відбулася 19-20
жовтня

1996 року з участю

8-ох колишніх студентів і трьох їхніх дру

жин. Інші не могли приїхати з уваги на пізне повідомлення. Головним
мотором зустрічі був Зенон Татарський, який передав усні привітання

від тих, що не моглли приїхати. Учасники з'їзду отримали також листа
від Мирослава Лабуньки, в якому він обіцяв свою співрацю над
альманахом, не дивлячись на смертельну хворобу своєї дружини. Це

"врятувало альманах", бо невеликою більшістю рішено ще не переда
вати зібраних

5,000 долярів на якусь харитативну ціль.

Помимо, а може завдяки малій кількосrі учасників, вирішено при
скорити видання альманаха, збираючи матеріяли листовно і телефо
нічна. З. Татарський обіцяв поговорити з А Кішкою про доступ до архі
вів у Лювені і в Римі. Вирішено також скликати ювілейний з'їзд лювен

ців

4-5 жовrня 1997 р.

на "Союзівці", щоб відзначити

50 років від часу,

коли після війни велика група С'І)'деmів прибула з Німеччини до Лювену.

•

Ювілейна зустріч

На ювілейну зустріч, у суботу і неділю 4-5 жовтня 1997 р. приїхало
27 колишніх студентів, а з дружинами їхня кількість дійшла до 47 осіб.
(1947-97) з'їзд ко

У той сам час, на "Союзівці" відбувався ювілейний

лишніх учнів Української Гімназії у Берхтесrадені, Німеччина. З уваги
на те, що багато лювенців закінчили згадану гімназію (автор також за

раховує себе до берхтесrаденської "мафії"), ми організували спільні
коктейли і спільний бенкет із танцями. Можна собі уявити радість та
емоції деяких товаришів і товаришок, які не бачили одні одних

50 літ.

Реєстрацію лювенців провели пані Рома Гайда і Галина Кіс. На столах
були розкладені архіви з Лювену, фотографії, карикатури з "Єліти" і
деякі підготовані вже матеріяли для видання альманаху. У суботу після

обіду в залі бібліотеки відбулась ділова нарада, яку відкрив Зенон Та
тарський. Зборами проводив Михайло Лоrуш, який прочитав приві

тання від Андрія Кішки, Богдана Казимири, Йосифа Лесіва, Григорія
Панчука, Анатолія Романюка, Бориса Витязя (Південна Африка),
Ігоря Лесика, Зенона Леrедзи і Мирослава Брига. Координатор у
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справі жипєписів лювенців, З. Татарський, звітував про позитивні ре
зультати праці В. Візіра у США та Григорія Панчука в Европі. До того

часу в Канаді, США та Европі зібрано понад

150

адрес лювенців і

93

жипєписи. Також, навесні того ж року З. Татарський відвідав у місті
Квебеку інж. А. Кішку, від якого одержав копії його архіву. Решта ма
теріялів зберігається у національному Архіві в Orraвi. Збори вислали
до Андрія Кішки подяку і привітання.

Мирослав Лабунька представив присуrнім справу "Альманаху
Українських Сrудентів Лювенського Католицького Університе'І)'", як
назву пропам'ятної книги. Збори прийняли цю назву, як також пого
дилися на його пропозицію щодо формату, редакції і змісrу альманаху.
М. Лабунька обіцяв старатися про дозвіл на доступ до архіву мадики
Івана Бучка у Римі, а під час поїздки до Львова обіцяв відвідати архів
Митрополита Андрея Шептицького. КоІІПИ видання альманаху оці

нено на

15,000 до 20,000 долярів,

якщо дотримуватись якісної форми

видання, як прийнято на Заході. Після дискусії вирішено, що кожний

лювенець повинен зложити по

200 дол. на згадане видання. Євген Фе

доренко подав фінансовий звіт, який показав, що на конті фонду аль

манаху було

5,300 долярів. У доповненні до цього, більшість присуrніх

зложила свої пожертви, і наприкінці з'їзду фонд становив приблизно

8,000 амер. долярів.

З. Татарський представив зборам пропозицію Ан

дрія Кішки у справі організації ювілейних святкувань українського
сrудентського осередку в Лювені у

2000 році,

із присутністю представ

ників урядів України, Бельгії і Ватикану. Із практичних міркувань, цю
справу передали на розгляд европейським лювенцям у Бельгії. На
пропозицію З. Татарського робоча група д;ІЯ підготовки альманаху за

лишилася в існуючому складі: Й. Лесів, [ Панчук, В. Візір, І. Гайда і З.
Татарський. Вирішено також вислати привітання ректорові Лювен
ського університету, текст якого виготовила французькою мовою На
дя Ріпак -Сілецька.
Тим часом, професійний фотограф зробив декілька групових зні

мок. Суботу закінчили спільним коктейлом і бенкетом з танцями на
спілку із берхтесrаденцями. Під час бенкету, від лювенців промомяв
М. Лабунька, а Петро Гурський виконав на бандурі декілька пісень.

Від берхтесrаденців промомяв Орест Памів. Берхтесrаденці предста

вили випускників трьох відділів 8-ої кляси гімназії із

1947

року. Між

ними були Злювенці (І. Гайда, Б. Ковалюк, Т. Шумовський). Відспіва-
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ли Gaudeamus igitur • Коктейл, бенкет і забава були дуже вдалі. У не
1

11

ділю вранці після Служби Божої в українській католицькій церкві на
Союзівці, отець відправив панахиду за померших лювенців і берхтес

rаденців. Після обіду всі учасники роз'їхалися, але ніхто не говорив
про наступну зустріч.
Як видно, зустрічі були не тільки успішними, але й корисними, бо

багато спричинилися до підготовки появи альманаху. Їх можна наз
вати "історією видання нашого альманаху". Це вказує також на те, що
наші з'їзди мали відповідну цілеспрямованість. В іншому випадку ми
перетворилися б на товариство взаємної адорації. Можливо, що пош

товх до видання нашого альманаху дав останній з'їзд, на якому берх
тесrаденці мали вже надруковану свою пропам'ятну книгу. У цьому
випередили університет, не зважаючи на те, що Андрій Кішка уважав
нас "українською елітою". Але, "краще пізно, як ніколи". І хоч альма

нах не є епохальною подією, як напр. поява "ЕнеЩи" Котрляревсько
го, то все ж таки, можемо його назвати нашим "проєктом тисячоліття".
Це один із доказів, що ми письменні ...
А зустрічі треба продовжувати. Не чекаймо, аж будемо ходити із

палками ("на трьох ногах") і виглядатимемо, як ветерани Першої Сві
тової Війни. На останніх зустрічах можна було почути й таке: "Я приї
хав перевірити, хто ще живий ... " Навіть "Союзівка" починає завмира
ти, так що

-

справа негайна. Не відкладаймо! 1

ЗУСТРІЧІ У ЛЮВЕНІ
Микола Когут

Наші зустрічі були зовсім відмінними від зустрічей наших колеr за
океаном. Тих, що студіювали наприкінці сорокових і на початку п'ять
десятих років, залишилось у Бельгії всього кільканадцяць. Бельгія ма
ла країна і всі ми, що жили тут чи там, бачилися, чи навіть спільно пра
цювали у громадських організаціях. Та все ж таки ми не забували, що
наше професійне знання ми набули у ЛКУ і завдяки нашого славного

гуртожитку на rue des Brasseurs. Ось тому, ми час від часу збиралися у
тому гуртожитку, щоб пригадати собі недавні наші роки в університеті
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і побувати в середовищі нових молодих студентів.

У тому часі у Бельrії жило

16 тих,

що закінчили студії у ЛКУ і

8 тих,

що закінчили студії у інших університетах Бельrії, і були свого часу

активними членами НаСУС. Тут подаю імена і прізвища тих колишніх
абсольвентів ЛКУ, що жили в Бельгії: Софійка Колі баба-Зелена, Женя
Вар іна, Микола Демчук, Кузьма Дмитрик, Василь Дюг-Садовінський,

Володимир Гапишин, Роман Зибенко, Андрій Кішка, Микола Когут,

Омелян Коваль, Йосиф Лесів, Петро Лукасевич, Володимир Попо
вич, Микола Синюк, Федір Сметанка, Юрій Шухевич, Роман Якем
чук. Ті, що закінчили студії в інших університетах Бельгії і були колись

активними членами НаСУС: Рома Гусак, М. Габора, Андрій Конд
рацький, Октавіян Лазар, Володимир Лютик,

?.

Мельник, Юрій Со

роківський, Андрій Яковлів.

•

Перша Зустріч

1955 року, кілька колишніх абсольвентів ЛКУ, на одній прина
rідній зустрічі у студенському гуртожитку в Лювені, прийшли до вис
новку, що треба було б відновити ТУАJІУ (Товариство Українських

Абсольвентів Лювенського Університету). Але щойно у квітні

1957

р.

вдалося нам зібратися на ширшу зустріч, знову ж таки у нашому гур

тожитку в Лювені.
Зустріч почалася Службою Божою, яку відправив о. Іван Кіт. У ко
роткій проповіді о. радник підкреслив важливість вдержування зв'яз
ків між колишніми лювенцями і поблагословив наміри ТУАJІУ Відбу
лися наради, у яких взяло участь

15

осіб. Нарадами керував Микола

Демчук. На початку він прочитав кілька листів від колишніх лювенців
із США і Канади, в першу чергу від Митрополита Максима Германю

ка, де між іншим було сказано:

... "3

правдивою радістю стрічаю Ваші

зусилля відновити діяльність ТУАJІУ ... Буду тішитися кожною вісткою
про Ваш розвій та успіхи" ... В усіх листах, від колишніх студентів була
повна піддержка наших намірів і різні пропозиції. Тоді обрано тимча
сову управу, до якої увійшли: Микола Демчук

- голова, Микола Когут
- заступник голови, Йосиф Лесів - секретар та Влодко Попович -

скарбник. Прийняли також рішення, щоб управу в тодішньому тим
часовому складі, доповнити двома заступниками голови, по одному із
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США і Канади. Намічено, що до кількох місяців мають відбуrися
офіційні загальні збори, а також запропонували: а) видавати бюлетень

"Лювенець", б) організувати студійний фонд, в) збирати матеріяли і
світлини-знимки з минулого для видання "Збірника" про колишніх
лювенців.

•

Зустріч з Митрополитом Максимом

Вліті того ж 1957 р. управа ТУАТІУ довідалась, що новоназначений
Митрополит на Канаду, Архиєп. Максим Германюк, поЩе до Риму.
Оrож, зразу написали до Преосв. Владики, щоб він по дорозі загостив
до Лювену. Так і сталося. У суботу,

14 вересня

відбулась зустріч з на

шим вийнятковим Гостем, колишнім лювенцем, Митр. Максимом

Германюком. На зустрічі було

35 осіб. З кожним присутнім Достойний

Гість вітався і ділився спогадами. Властива зустріч почалася вечерею,
яку приготували дружини колишніх студентів. Під час вечері від

ТУАТІУ промовляв Микола Демчук. Були й інші привіти. Накінець
звернувся до нас зі словом наш Достойний Гість. Між іншим, він ска

зав:

... "Нашим

найважнітим завданням є зрозуміти події і середови

ще, де ми знаходимось. Зрозумівши події і середовище, знайти спосіб
впливати і на події, і на середовище так, щоб одні і другі були нам ко

рисні і сприяли нашим ідеалам ... Багато дечого змінилося і змінюється
на наших очах, а ми все ще дуже частопоступаємо так, як наші прадіди

робили. Йдеться тут про еволюцію світової опінії до нашої справи, як
і наших поглядів у відношенні до нашого краю і до світової опінії... Ми

повинні буrи людьми суспільними. Не замикатися у собі, але йти з по

міччю нашим ближнім. Ми отримали скарби і колись відповідатиме

мо за "схований скарб". Найбільшою нашою остоєю є Церква ... Вона
одинока збереже нашу душу плекаючи наше мистецтво, пісню, мову і

традиції. Нам треба довкола неї гуртуватися і там створити синтезу ду
ховного і політичного проводу" ... Це для прикладу, лише декілька слів
із виступу Достойного Владики Максима. Колишній лювенець гово
рив майже одну годину. Всі ми з увагою вислухали його порад і пропо

зицій. Зустріч закінчилася досить пізно, бо всі бажали особисто пого
ворити з Владикою. Ми обіцяли, що скоро знову зберемося.
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Світова Виставка

1958 р.

1958 рікдобре запам'ятався всім нам у Бельгії, бо в тому році від
булася славна Світова Виставка

(Exposition Mondiale),

перша після

жорстокої Другої Світової Війни. Згадую про цю виставку

1958 р.,

бо з

тієї нагоди ми знову мали прекрасну зустріч у нашому rуртожитку.

Рішили відвідати виставку наші науковці з УВУ (з Мюнхену) та з
НТШ у Сарселі. У тому часі ці наші установи були ще у повному роз

квіті. Організатором цієї зустрічі був д-р Володимир Янів, який знав
мене особисто ще зі студентських часів. Пригадую, що Володимир
Янів вже раніше організував побут групи людей у Лювені

1955 р.,

коли

був Конrрес УХР (Українського Християнського Руху), а директором
rуртожитку був о. Д. Дзвоник. Отже, тепер, він звернувся до мене з
проханням, чи не можна було б знову примістити всіх гостей у Лювені,
у rуртожитку і постаратися про їхній доїзд до Брюсселю.

Хоч це були вакації і в гуртожитку не було наших студентів, то все
ж таки, приміщень не вистачало і треба було їх шукати серед знайомих
бельгійських родин. Остаточно, до Лювену прибуло понад тридцять

відомих наших професорів, деякі з дружинами. Я постарався про авто
бус, який кожного ранку завозив наших гостей на Виставку до Брюс
селю, а під вечір привозив до Лювену.
Після відпруження і вечері, наші гості і лювенці, які жили у Лювені,
чи поблизу, збиралися в гуртожитку і проводили радісні й приємні ве
чори. Між гістьми були вже досвідчені люди у таких зустрічах, то мушу
сказати, що це була правдива насолода побувати в такому милому то

варистві. Одного вечора було нас більше, так, що колишня їДальня і

один сальон ледве поміщували всіх присутніх. Була спільна вечеря,
відтак кілька коротких промов, а потім співали різні пісні, розповідали

жарти і знайомилися одні з одними. До лізної ночі всі присутні забав
лялися, ніхто не хотів залишати це принагідне, але миле товариство.

Однак ті, що жили в домах бельгійських родин, мусіли відходити рані
ше, бо чемність вимагала не надуживати доброти. Після тижня ми сер
дечно прощалися й обіцяли, що треба частіше організувати такі зустрі

чі, але на обіцянках так і залишилося.
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Незабутній Свят- Вечір

Нас1)'ПНа зустріч колишніх лювенців, цим разом із студентами,
відбулася на початку

1960 р.

Це було майже прощання з нашим rурто

житком на rue des Brasseurs. Всі, що пpoЙIII.Jrn через гуртожиток, зна
ють, як ми цінили наші великі реліrійні празники, а головно Свят- Ве
чір, Різдво та Великдень. Але наприкінці

1959 р. ми, колишні товенці,

довідалися, що новий директор, о. Ван де Вал, не думає організувати
спільної Святої- Вечері згідно з нашою традицією. У кухні не було вже

української кухарки, але бельrійка. Оrож, ми вирішили не лише зу
стрінутися на Свят- Вечір, але постаратися, щоб була повна святвечір

r

ня трапеза. Після згоди наших дружин, а головно Меланії атппин,
яка кілька років працювала у студентській кухні, ми взялися за готу
вання наших традиційних страв. Очевидно, ми піпти на переговори з

о. директором. Ми, колишні студенти, заявили, що покриваємо всі
кошти і беремо на себе організацію праці. Він спершу вагався, але
остаточно погодився. Самозрозуміло, що наші студенти, жителі гур
тожитку, були захоплені цією ініціятивою.
У день зустрічі, тобто на Свят- Вечір, вже зранку, в кухні кипіла ро
бота. Але десь перед обідом почав падати сильний сніг і не переставав.
Ті, що трудилися в кухні думали, що Свят- Вечеря і наша зустріч буде
лише з нами кількома, тими, що жили у Лювені та місцевими студен

тами. Яке було наше здивування і захоплення, коли під вечір почали
з'їзджатися наші колеrи, що жили подальше. Наш колеrа Юрко Шухе
вич (Ціба), що багато допомагав у кухні, підганяв пань господинь і сам
варив вареники (пироги), а їх було кількасот.

У шостій годині вечора, після молитви і моrуrньої коляди "Бог
Предвічний" почалася Свята Вечеря. Було кілька різдвяних привітів.
Чергувалися наші традиційні страви і мелюдійні та улюблені наші

коляди. Раділи студенти і організатори, тобто абсольвенти ЛКУ. Була
вже пізна година, як ми розходилися, чи від~іжджали до наших домів.
Пригадую ще таку цікаву історію. Всіх страв приготували досить
багато, отже після Святої Вечері ще залилишилося багато всього, а
головно борщу, вареників і голубців. Наші студенти, які не довіряли о.

директорові, занесли всі ці страви до кімнати голови НаСУС (здається
Івана Мигула). Коли на Різдво рано я прийшов до студентського дому,

то директор о. Ван де Вал каже мені, що йому пропали великі баняки
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та великі полумиски. Я заспокоїв його, що вони зовсім не пропали, і
додав при цьому, що він не пmребуватиме варити обіду для студенrів,

бо є ще досить усього із попереднього дня. Такою вісткою він дуже за
довольнився.

•

Ми знову в Лювені між студентами

Наступна зустріч, знову на Свят-Вечір, була вже 1965 р., коли ди
ректором гуртожитку був о. Іван Кіт. Тоді ми, колишні студенти, зби

ралися вже не самі, але з нашими сім'ями. Ця зустріч відбувалася у
простірній залі нового гуртожитку при вул. Галфмартстрат

15.

У той

час, не було вже між нами голови ТУАJІУ Миколи Демчука, що перед
часно відійшов у вічність. Натомість були нові абсольвенти.

Організацією зустрічі і Свят- Вечора займалася управа Т-ва "Апо
стольська Візитатура", при допомозі декого з українців з Лювену, го
ловно подружжя Стефанії і Петра Шевчуків. У кухні тоді працювали
сестри монахині із Згромадження Св. Вінкентія, одна українка і одна

бельгійка. Отець Кіт запросив не лише студенrів, які на свята не від'їж
джали до батьків, але також колишніх студенrів з родинами, наших
сестер монахинь, які були у різних бельгійських згромадженнях і цих
наших земляків, що жили на околицях Лювену. Усіх нас було біля

80

осіб. Як звичай велить, свят-вечірня трапеза почалась молитвою, а від
так о. Кіт привітав усіх присутніх і склав святочні побажання. Під час
вечері ми споживали не лише традиційні страви, але багато колядува
ли. Немало людей вперше побачили один одних. Мінялися місця при
столах і робили знайомства, раділи зустріччю та ще й у такий вийнят

ковий день, як Свят- Вечір. Були й діти

-

майбутні студенти. Вони всі

зайняли місця разом, і ними опікувався та забавляв їх Григорій Пан
чук, якого всі коротко звали Гриць.

•

Наша новорічна зустріч у Роми й Ігоря Гайдів

На початку 70-их років до Бельrії повернувся Ігор Гайда. Його пе
ренесла до Брюсселю харчова фірма

Ralston Purina на позицію дирек

тора їхніх лябораторій в Европі. Перші місяці Ігор був сам, а відтак до
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нього долучилась його симпатична і всіма улюблена родина. Вони
зразу включилися у церковне і rромадське ЖИ1ТЯ, хоч через працю,

Ігор був часто в дорозі. Підля того, як Гайдн уже добре обізналися з
нашим ЖИ1ТЯМ у Бельгії, тоді, в навечер'я нового

1972 року, на Малан

ку, вони запросили до своєї обширної хати, на спільну зустріч, нас, ко
лишніх лювенців, разом з дружинами. Це була справді для всіх нас ду
же гарна несподіванка.

Більшість лювенців віщукнулася і прибула на цю зустріч. Я навіть
завдав собі труду і підготовив прозірки про НаСУС. Разом було понад

150 фотознімок з ЖИ1ТЯ і діяльности українських СІУдентів, почавши
від 1930 аж до 1970 року. Сеанс був з коментарем і навіть з музикою.
Деякі неукраїномовні дружини колишніх СІУдентів жалували, що по
яснення не були французькою мовою. Загалом, зустріч була дуже вда
лою, бо господиня приготовила не лише добру і багату вечерю, але й

різні несподіванки. На стінах були розвішені сильветки "Єліти" робо
ти Володимира Поповича- карикатури із студентських часів. Прибули
на цю зустріч не лише ми з Бельгії, але, загостив також Олекса Біла
нюк (Брисько) з дружиною, що у той час жив у Парижі. Парижани
Кирило і Марійка Митровичі також прибули на цю родинну зустріч.
Це була справжня і мила для всіх нас несподіванка. Як часто буває на
таких зустрічах велися різні розмови про минуле, про теперішніх укра
їнських (за походженням) студентів, і навіть про пляни на майбуrнє.

Але час не стояв на місці, треба було розходитись. Пізно вночі ми
безмежно дякували Ромі та Ігореві за їхню гостинність і за таку гарну
нагоду зібратися нам, майже всім колишнім студентам, на таку
приємну зустріч. Ми поверталися домів, коли, за словами Шевченка ...

"вже треті півні проспівали і ніхто нігде не гомонів" ...

•

Зустріч із мамою Федя Сметанки

У нас була ще одна родинна зустріч. Несподівано 1973 р. приїхала
з України, з Криму, на відвідини мама Федя Сметанка. Для Федя це
була така велика радість, що він хотів поділитися з нами, колеrами сту

дійних років, і запросив нас на спільну зустріч з мамою. У той час, гості
з України то була рідкість, просто не до повірення. Ми радо прибули,
не лише щоб побачити маму, але й щоб почути якісь цінні новини з
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України. Як звичай велить, зустріч почалася вечерою, яку приготови

ли мама Федя і Гарієт, його дружина. Очевидно, подали український
борщ і вареНИЮІ, а хто бажав, міг мати навіть заправку з часнику (зда
ється, спеціяльність Криму). Та найголовнішою, була розмова з доро
гою гостею з України. Всі ми напереміну засипували питаннями не
спокійну маму, бо хотіли багато довідатися.
Але вона знала, що мусить повертатися додому і була дуже обереж

ною. Вона радше слухала, що ми розказували. Постійно просила Фе
дя, щоб вийшов і подивився чи хтось не підслуховує під вікном. До
держувалась нашого прислів'я, що "береженого Бог береже". З нами
були також Ігор і Рома Гайди, які у той час ще жили у Бельгії. До пізної

ночі ми розмовляли з мамою Федя про різні наші проблеми і про пля
ни на майбутнє.

•

Інші зустрічі

Наступні зустрічі відбувалися з нагоди річних забав, що їх органі
зувала управа НаСУС. Очевидно, це не були зустрічі виключно ко
лишніх студентів. Ми приходили на ті студентські забави, щоб поба

читися, поговорити і обмінятися думками. У Бельгії ми мали багато
моЖТІивостей зустрічатися разом. Всі ми знали добре не лише одні
одних, але й їхні родини, жінок і дітей. Багато із нас були собі кумами,
а це було вже зовсім близьке посвоячення. Саме із цих причин не було
потреби організувати таких зустрічей, як це робили колишні лювенці,
що жили в Канаді та у США. До речі, з деякими, що у професійних
справах приїжджали до Бельгії, ми зустрічалися. Ми також відrукува
лися на заклики наших колеr з-за океану і старалися, в міру можли
востей, з ними співпрацювати.

Дехто із нас у Бельгії, щасливі тим, що наше діло студентського
життя не закінчилося на нас, але його гідно продовжують наші діти, а
це вже запорука майбуrнього. 1
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СТИПЕНДІЙНІ ФУНДАЦІІ
Григорій Ощипко

Останніми роками я був постійно у зв'язку з Андрієм Кішкою,
який живе тепер у Місті Квебеку, а я у Монтреалі. Ми багато разів зу
стрічалися, обмінювалися листами, телефонували та обговорювали

різні громадські і політичні питання. З його розмов виходило, що він
має масну концепцію громадської праці. Він не любить академій і

уважає їх змарнованим часом. Критикував також відзначування

1000-

літrя христинства України, а радше його висліди: брак статтей і розго
лосу у великих щоденниках Америки, Канади, Европи. Брак заяв ве
ликих церковних достойників, брак належного відгомону у світових
засобах масової інформації. А це була подія великої історичної ваги.
Великим недоліком він уважає брак відповідної установи, яка керу
вала б підготовкою вибраних людей з України ДJІЯ студій у закордон
них університетах з метою формування керівної еліти д;ІЯ служби

Україні. У часи перебудови f орбачова виникла ідея Фундації д;ІЯ про
довження Студентського Осередку у Лювені.

Починаючи з

1989 р. Андрій Кішка розпочав широку кореспонден

цію з багатьма лювенцями і в обмін висилав копії їхніх відповідей. Се

ред них були: С. Симко, Ф. Сметанко, Я. Туркало, І. Суховерський,
панство Лоrуші, О. Біланюк, А. Романюк, А Сацюк,

[

Ощипко, а мо

жливо й інші.
Треба підкреслити, що Андрій Кішка у листуванні був скорий, точ
ний, послідовний, з поданням дат телефонних розмов, що свідчить
про добру організацію і нотування справ та розмов. Він зумів переко

нати декількох колишніх то венців, які його підтримали. Першим по
годився повернути стипендію з побільшенням С. Симко та оформив

це відповідним документом. Ф. Сметанко прислав
Ощипко задеклярував

2,500 дол.

1,000

дол., Г.

Погодилися також А. Роман і О. Са

цюк (завіщання).
Плянували звернутися до колишніх лювенців про зворот стипен

дій, які вони одержали на оплату студій, харч і помешкання. У парі з
тим виринула справа скільки вимагати, бо студії
коштували стільки, як

1989 р.

30-40 років тому

не

Після засяrнеlШЯ інформацій встанов-
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лен о скромну суму

4-5

тисяч американських долярів. Заклик до ко

лишніх товенців виготовив [ Ощипко, хоч із різІШХ причин він не був
висланий до всіх то венців. Я наполягав на тому, що крім інідіятивної
групи мусить бути ще звернення Андрія Кішки, що одm-юкий має мо
ральне право вимагати звороту стипендій.
Найбільш конкретні заходи зробила ініціятивна група у Бельrії, що

її очолив Ф. Сметанка. Ця група розіслала запрошення на установчий
з'їзд до Лювену на

5 жовтня 1991

р. до найактивніших колишніх С'І)'

дентів в Америці і Канаді:

"Ми приєднуємося до Інідіятивної Групи в Канаді і поділяє
мо думку, що наша спільна акція могла б бути втілена у формі

Фундації, під назвою, наприклад: "Українська Університетська
Фундація у Бельгії". Це могло б бути і "Українською Універеп
тетською Фундацією у Західному Світі". Воно дозволило б нам
створиrn широку базу для діяння на користь, не тільки С'І)'дію
ючої християнської еліти з України, а також вже дипломованих

з вищої освіти в Україні. Ми могли б допомагати і тим, кому по
трібно ознайомиrnся з різними галузями західної практики та

доповнити свою спеціяльність. Таким чином вони б стали до
цільнішими відбудовниками зруйнованої України.

З таких причин ми запрошуємо Вас усіх на зустріч, що запля
нована в Лювені, в Українському Студентському Домі на 5-го

жовтня

1991 р. о год. 15:00. Адреса дому: Apostolische Visitatuur
voor de Oekrainers in Belgie, Half Maartstraat, 15, 3000 Leuven. Тел.
016/22.48.71."
У зустрічі взяло участь 11 колишніх С'І)'дентів: Ф. Сметанко, Й. Ле

сів, В. Дюг, І. Охримович, Р. Демчук, Ю. Шухевич, Ліда Демчук, Ганя
Раделицька, Женя Варіна, О. Коваль і М. Коrут

-

всі з Бельrії (з поза

Бельrії надійшли привіти від: митр. М. Германюка, О. Біланюка, І.
Гайди, З. Татарського). Вони обговорили заснування УкраїнськоїУні

верситетської Фундації з осідком у Лювені. Для матеріяльної підтрим
ки праці цієї групи запропоновано оформити тимчасове "Товариство

сприяння створенню У. У. Ф.", куди запрошені всі сущі то венці. Член
ська вкладка мала виносити

500

бел. франків на рік. Відтак опрацю

вали ста'І)'Т Фундації французькою мовою для урядової реєстрації під

назвою:

Belgique.

Association de Soutien

а Іа

Fondation Universitaire Ukrainienne en

З ' І З Д И , З УСТ РІЧ І , ФУ Н ДА ЦІ І

t
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З ініціятиви товенців у Бельrії,

4 rрудня 1991 р. створено Бельгій
ську асоціяцію для українських студій (Association Belge pour les Etudes
Ukrainiennes) головою якої став проф. Франсіс Томсон, секретарем проф. Шарль Муrон, а скарбником - Емануель Вегеманс. Членами
мали буrи викладачі вmцих шкіл, журналісти, підприємці і т. п. Асо

ціяція дальше існує, однак впродовж ocтamrix п'яти років не проявила
активности.

У Квебеку й Онтаріо (Канада) (поза вищеподаними задеклярова

ними фондами) справа Фундації, під оглядом конкретних вислідів,
була менш успішною. Відбулося дві зустрічі у малому колі. Одна із них

25 листопада 1989 р. у Монтреалі при участі Андрія Кішки, А. Сацюка
та [ Ощипка. Андрій Кішка заступав також неприсуrніх: С. Симка, Ф.
Сметанка та А Романюка. Вислід: інформації, розподіл праці, обмін
думками.

Кореспонденція між головним ініціятором і прихильниками фун

дації тривала ще пів десятка років. Але раптом наприкінці

1996 р. Ан

дрій Кішка повідомив листовно своїх співробітників, що резиrнує з
ІUІена інідіятивної rрупи фундації "дефінітивно і невідюІИчно", однак

справу вважає гідною продовження і просить Ф. Сметанка буrи її де
позитором. Причини своєї демісії Андрій Кішка не подав і про неї
можна лише здогадуватися. Правдоподібно була замала підтримка
більшої кількости лювенців, а головно найбільш фінансово спромож

них. Але і це має своє виправдання. Це були часи, коли Україна стала
незалежною державою і велика частина товенців включилася у пра

цю допомоги Україні, яку вважали більш важливою за фундацію. Іні
ціятива Андрія Кішки заслуговує на признання і піддержку. Можливо

що ще колись видвигнуrь її в тій чи іншій формі колишні товенські
студенти, коли одержать у руки цю книжку.

Наприкінці хочу зазначити, якщо я когось не згадав у цій статті, або
замало підкреслив його заслуги, то не зі злої волі, а радше із браку
інформації та документації. 1
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Повідомлення про 2-ий з'їзд, на якому заснували Товариство Україн
ських Студентів Лювенського Університету.
Ню rевев, Іо жовтня
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До нашо! насоrупио~ зус~ічі заJІИІІВвтьси rіJп.ІІИ три 'І"ИПі..
і тому ми поспіmаемо nодвтв Ваu .цепі ,цоJ,8'І'Кові іифорtаЦіі.
Спо.цівсвмосн, що друзі почцуть при6ува'і'11 на

•cOJ)5i:mq"

в суботу 2-ого листоnа.r.,а попо.лудя:і. КоJІо 5-о~ rодипи 6уде кокте!JІ

та ві,JІJІовnнв:я знайоме '!'Ва зі отарими JqJZit'1'$JUDII та J[OJI81"8!al. Спі.Jа.
ва вечеря rdд6у;цеТЬСSІ коло

6 :ЗО

з вс '1'УІІJПІІІ CJIOIIOU I'OJI01JI(

приві 'l'аННStІІИ '1'8 RОроткоn інtІЮ~ЄІІ

JtOro

npo UIOIJ.IIe

s" ї зд1 ,

І сучасне JJIOМJIOЬ

уні~роюету.
Лicmr :ве1ісрі ві:цбудеn.ся за6а.ва при ввухах оркестри С011-

зіви.
В недіJІІІ вранці ввенці з:їЬуться ва 1t0~ Jti.10вy иа
ра,цу д,1ІЯ визначення rтостійноrо се~tретаріяоrу .uк да.1ЬІІВ'ІХ мвТВRтЬ
Ш JШВевсЬRИМІІ студептамк 'І'& маІСSу'rИіх зус'І'річей.

f~ато товарnІ!Іів JІИСЛОВИJІІ'І ~.af!Rii uривеЗ'l"ІJ зі coбQIJ
O'l':JдeJIOьld JІаПКІІ....мазеІІІШJСВ '1'8 фоrоІ'рафі} зі

cmpu:

;~~;о6рп часів.

Ві];ЕІІО, 110 всі друзі радо прІІЇДJ'І'Іt вз зус'І'іч.
З rовариськии ЩІ'Ші том та до скорого по6ачеВВSІ,

Ярослав І\. Турпа.1ю
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Е. Uвмdе•іствІ,

~.

Т•ачевхо, Іо. РовІІкІDа,
•с:аачвне~квІ,

І. ГвІжа

в~о•аж•т• opraa1san1~ вастуиио~ ЗJстрі'Іі,

. . . . . .ева1,

88смо

оооеав~•• саwтвнеат

AD

wвsorc JВ1версвтету

та

АО вс•оrо. ~ аов'••••• а D.вм ст~ро•••••• ва,.о••• 1 •••ч•~•"•• а&k•~хом.
Цеrо

p08J .. смо

ооо6авв7 ваrсАІ-

~Оті роховвна аасвовваив Ухре~не•ко~

rpo....... ID8eнc••o•J 7в1версатеті. Віж.вІмо ПО88ВJ
•••т••-••с~ ..... та всім ,... •о Dpoжo••:r•••• трва.ціІD уара~Ес•коr

Стz•••то•аоІ

...атс•ао~ rpo..u.

В

аі.ааов1м тоаврас•а1

••'••••·

qJDil

роа•~:~ві враrаА8-І•о -і С7f.Аеатс•к1

••

Ка 1'оаарвс•&1 8JС'І'р1ч аапрІ:ІМJСМО воі•, ~о •••••с•
а

Jraeai, ••

Ажрес•

ОУJ&емта,

earaт•oz

аіжовмта

1

••• ••

ааожот•т•

Dpotecopa,
а1аом1,

сво~х

а таао• вв~е~нчі

~•е~ениої

8JСТр1ч -~··•ціа 81АСуает•св ••"CaІDa1aui~

•

CJбOTJ І Re&~~

sабеапечене.

27-28ro

вовтвв.

18В4rо

pO•J•

Ааа•аі 1вфор ..u1ї буае ро31еаано

3ro•o.eaaa,

аеу.. rк

•

в

та

nере~уааам

чм а1~••1

~астм

ст:r-

ui

саухач1.

так то просама nоож•воамх тоаар .. 1в

аруаів ао

СТJ-

по

рож•••••·

Керrок&сон, н~ Иорв,

Реаерваu1в кімват б;rже
свосчасво.

та uoe~ . .••• прос•мо перес•••т•

не

е&ресу:

'hlrD8JJIV к. тunala, 1'10
100 l'ark !it •
..., Н.vвn. СТ 06511
З товар•е•••• прввітом,

••

орrав1ааnвІ••А kо•1твт

~~,е.~..и-- ~/ »-s-~·")

JI''Pa~.'faв Іt. TJp&a•o

8оаоо~.•••Р КоІІвч•·•с•••І

~~.a-S1_
1д;' ~- ratж•

384 +

Л Ю В Е Н : І 9З О - І 985

, iГOEAtucno

УКРАfКС\КИХ. СІУ~ЕНШ
АЮtЕНСtКОГО YIOUfCИTETY
S

~ А Е Ж Е Н Ь

ч.2

Дороr1 ~евц1,

J ~nк1 1і85 ро~у в1д~ужи~и нарад. 1и1u1итавної rрупи
а редавтором майбутвьоrо ••~ввв про уирвїв~ьииМ ~ту
девтс~к.И осередок
~еиl,
~•resoм Федореихом.
Вс1 присут•1 поrо-.~вся, •о таке •~ввя веобхlдве:
•ово буАе веа.ко» Ц1вв1~т~ жан воввоrо жавеаци, бо
вово Іавотус переб1r подіІ, статвствиу, ви.ад ваших
~евц1в в оиреких д1аавиах,
твким чввом ~а&вшвт~
ж~ 1отор1ї пост1Rиу аrадиу.

•

-

1

Во~одвмв~ Ко38чвgс~ииІ

по К&ваJІ1

,

JІе

11

~прав1

ве.-вво поверsу.си

а подоров1

ІІІІJQ&ВВЯ про .:ьовев мав аrоду

роаvов~и~• а баrат~ма, ••~.чво 11 lвіціитороv та rо~ов
вим opr-aвlaat-opo!i у.раівськоrо .Ь:.еву
1вв. Ав.u;р1єх

-

KiDOJO.
Надсижасwо 1вФорматввну ав~ету,

ІІRдaRRR,
жУВ8

1

•о

стосусt-ьси вamoro

просимо 1ї повернути .часно.

допомове

редакторові

11

Roro

UR

акхета

п~u1.

Dpвra.u;ycмo, •о ваступва ~устріч аавевu1в в1дбудетьс~
восени 1986 року. Про ~ аустр1ч всі будуть вчасво по
ві.ІІОІІLІІев1.

Вхжа.ІІSсмо •~ по.ааруво~ А.ІJІ коввоrо .аJОВевnя уперае
уираїsсьиоJО мовою Dgcaиy

•

попужирну ФормоJО та вев

тrа .. ьну свосJО васt-аsоІІОІ)
- прашо Яросжа:ва К. Тур~еа.ио
а цер~о3ної 1стор1І равв•оrо •і3авт1Rс~•оrо Dер1оЖу.

~'В~!
2Z'ea.ш.t 1114 щ~~
~e.udtКJНi.t {!J_gж І
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Перша зустріч на "Союзівці"

1963 р.

І Сидять зліва: ХриСТЮІа Татарська, Оксана Бучацька, Олена Бучацька, Марія Ло
rуш,

?, Оленка

Шумовська, понад Оленкою Марійка Ковалюк, Надія Троян. Сто

ять, перший ряд від ліва: Петро Гурський, Христя Попадинець, Роман Трач, Воло
димир Козачинський, Ігор Гайда, Рома Гайда, Михайло Лоrуш, Мирослав Мель
ник, Аркадій Гончарів. І Другий ряд від ліва: Анатоль Романюк, Ярослав Петрух,
Євген Чижів (в окулярах), Зенон Татарський, Олекса Біланюк, Богдан Цимбаліс
тий, Василь Хміляк і Мирослав Троян.

Гурт лювеЮJ.ів-побратимів під час з~ізду на "Союзівці"

1984 року.

І Від ліва: Богдан Ковалюк, Юрій Фіяла, Евген Федоренко, Дорко Шумовський,
Борис Ващук, Ярослав Туркало, Володимир Козачинський і Юрій Бучацький.

З'ІЗДИ, ЗУСТРІЧІ, ФУНДАЦІІ

З'їзд Лювенців

27 -го і 28-го жовmя 1984 р.

І Сидять зліва: Роман Антохій, Богдан Ковалюк,
ський, Марія Лоrуш,

?, Оленка Шумовська,

?,

t 387

на "Союзівці".

Федір Ткаченко, Петро Гур

Віталій Візір. І Стоять, перший ряд від

ліва: Віталій Гречнів, Зіна Гречнів, Григорій Ощипко, Марія Ощипко, Олена Бу
чацька, Надійка Ріпак Сілецька, Ляриса Біланюк, Олекса Біланюк, Надія Троян,
Борис Ващук. І Останній "ряд": Володимир Козачинський, Зенон Татарський, Ми
рослав Троян, Мирослав Антохій, Юрій Фіяла, Ігор Гайда, Михайло Лоrуш, Евген

Федоренко,

?, Ярослав Туркало,

Василь Хміляк, Юрій Бучацький.

Чacnrna учасників з'їзду "останньої надїі альманаху"

19-го і

20-ro жовmя 1996 р.

І Від ліва: Володимир Козачинський, Евген Федоренко, Христина
Татарська, Віталій Гречнів, Зіна Гречнів, Надя Трач, Роман Трач і Зе

нон Татарський. І Відсугні: Ярослав Туркало, Ігор Гайда, Віталій Візір.

388

t

Л Ю В Е Н : І 9З О - І 985

1 i(OI..UUCТJO

fі'РАіНСІХИХ. cn'МKm
.ЛЮlЕНСLКОСО УНІШСИТПУ
З НАГОДИ 5О ..ЛJТІ'Я
ВІДНОВЛЕННЯ сr'УДВНТСЬКОl ГРОМАДИ В

ЛЮВЕНСЬКОМУ УНІВЕРСНТЕЛ. БЕЛЬГІН

-ЗАПРОШУЄМОКШlllІІІНІХ СТУДЕН'ЛВ l3 РадннААІИ НА

ЮВІЛЕЙНУ ЗУСТРІЧ
4-5-t.o жовІІШ.R 1997 р. па СОЮЗІВЦІ
ПРОГРАМА
СУБОТА ~ГО ЖОВТНJІ

ГОЛОВНИЙ ВУДННОК

~у фое 6»>JDDZY
12:0D-13:30 ОіобіАний обі,.( .u JШае&'о.ю івЩUпивtво
JЗ:JO.l4:30 ІЬrf;;т:uвв.у бiomoreцl арЮ.ВВХ nt особ.вспrх мarepiJDШJ
l1JIO 1Ьt:1,аtщ (~ OГOJIO.ПleВll& llP01'0ЖOJDl, "ЄJiira "... )

11 :00-12:()()

14:30

ВідІФІІ'l'п Зустрі'lі у бібИотеzd з 111ЮlJIIINDIO:
о

ПрІІВіпІ

О

Звіт 3 DЇ,l(n)тOвчoillJМll) до .IIЦlJlliUr ЛJЮll8МЖ'l'flOЇ Кввгв

О

Звіf' Мв:рос.тІsва ЛабJ'ІDЮІ J"'...''ВВlQП' pцarropa

<l

П~Книпr
ФU.aco.di З11іf' ra провrr 6удже!у Пронааrвої Кнвrв
пJЮВО3-. формвJІІJІоrо ю~ ~ г ЛІDВев.і

-о
о
-Q-

/ЬІСІУШ і pjmeввR
Вибір PoбoiJ'Ol I'pYJlll )111• ){ІUІЬШОЇ праЩ ll4lf ~
JJPOU'lDIIf, спЬавJj .!li'JliiD

ВВСВJІКА

18:00

Кожтв.і.ІЦ Cl1ЇJIЬl1a .9JlJIМD

19:00

БвнРт і 3абава (вerdpнi/l t\lrИ1
(CIIiJD,вo i:J )"i•cюmrвor бер~ sycrpi'll)

НРДІЛJІ 5-ГО ЖОВТНЯ
10:00
CJryжN Бажа і ПІІRІJZІІД8 за фJI1l)(liТDJiiв ..I'IID.ВCI.lC.oro
С!у)(Є~l'О още.цу і студсвПв

12:00

~oб.iJf!l·~~

З'ІЗДИ, ЗУСТРІЧІ, ФУНДАЦІІ

Ювілейний З'їзд Лювенців на "Союзівці",
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4-5 жоВ'ІНЯ 1997 р.

Президія З'їзду.

І

Зліва:

Зенон

Татар

ський, Михайло Лоrуш,
Мирослав Лабунька.

Північно-американ
ська частина "Робочої
Групи".

І Зліва: Ігор Гайда, Зе
нон Татарський, Віталій

Візір.

В дорозі на святковий бенкет.
І

Зліва:

Зенон

Орест Павлів

-

Татарський,

промовець на

бенкеті від "Берхтесrаденців" і
мовний

коректор

"Лювен"-у,

Христина Татарська, Ірина Пав
лів

і

промовець

ректор УВУ
бунька.

-

"Лювенців",

Мирослав Ла

~

•
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=
m
::с

-...,

\D
Q

-

\D
ое

VI

УчасЮІКИ Ювілейного З~ізду на "Союзівці"

4-5 жовrня 1997 р.

І У першому ряді сидять зліва: Галина Л ошенко Кіс, Роман Трач, Ярослав Туркало, Василь Хміляк, Мирослав Лабунька, Михайло
Лоrуш, Остап Коцюба, Евген Федоренко і Василь Наконечний. Другий ряд: Євген Чижів, Дарія МарК){:ь, Олекса Біланюк,
Аркадій Гончарів, Богдан Ковалюк, Мирослав Мельник, Ігор Гайда, Зенон Янковський і Зенон Татарський. Третій ряд: Любомир

Бачинський, Федір Ткаченко, Віталій Візір, Теофіль Кіс, Дорко Шумовський, Евген Гановський і Петро Гурський. Відсуrні:
Володимир Козачинський і Мирослав Троян.

З ' l3 Д И , З УСТ Р І Ч І , ФУ Н ДА Ц І
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1958

РінІ

392 t

Л Ю В Е Н : І 93О - І 98 S

У Бюлетені помістили цей тимчасовий статуr як також репортаж із
відвідин товеJЩем Владикою Максимом Германюком Українського
Студентського Дому

1957 року.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ТИМЧАСОВИЙ ОТАТУТ Т-иа УКРА!ЕЦІВ-АБСОЛЬВЕНТІВ ЛЮВЕНСЬКОГО УНІВЕР
СИТЕТУ.

§ 1

Назва:

Товариство Украінців-Абсоnьвентів Люиенськоrо
Університету.

§ 2 Осілок:

Лювеи /IJenьriя/

§ 3

1./

Ціль:

nлекатJІ дРуж..иі

жувати

зв"иоки між членами,

традицію nшвенськоrо

нятись до йоrо ро3витку:
~ів

із всіма приятелями україиськоrо

rо

nродов

та nричи-

лювенсько

осередку,

2./
§ 4 Члени:

осередку

через J!держувания з.а''яз

допомагати морально і матеріально українсь

ким

студентам лювенськоru університету.

1./
2./

почесні
дійсні:

всі українці,

коrо університету,

3./

надавмчайні:

uожуть

абсольвенти лювевсь

б)·ти при1:1яті за зrодою

т-ва тех бо студенти-уr.раїнці лювеиськоrо уні
верситету, що тільки часово на ньому студіюва
ли та є в посіданні університетських дипломів.
L~. І nрихиль!іики:

'l' і, які ділом прислужиr..ися укр
аїнському студёнтському ос.gредкові, одначе вони
не

ма~ть

ні

активного,

ні

пазивноrо

права.

§ 5 Найвищим opra~ou т-ва: є за~альні Збори, які СКЛИК86ТЬСЯ, що
найменше,

§ б Управа т-ва:

одивраз

на

дRа роки.

почесниU Президент
а./ Голова

1-wий і 2-rий Містоrолова
1-ший і 2-rий Секретар

Скарбник

б.j Коитро~ьна Комісія

§

7

§ 8

/3

члени/

Засоби:

членські

Ліквідація!

майно nередається такій ;.}·країнській устано
ві, що своєю діяльністю зближена до цілей

внески,

Товарист ва"

лювен,

11.

вересня

1949

.Р•

пожертви,

тощо

'""
'""

~

:s:

''<""

(j

-і
"Q

..с

Митрополит УКЦ Канади Преосвященний Максим Германюк відвідав
Дім у Лювені.

14-ro вересня 1957 р. Український Сrудентський

Tyr відбулася його зустріч із tUІенами Товариства Українських Абсольвентів Лювенського Університету.

І Сидять зліва: пані Божик, пані ЗінаіДа Витязь, о. митр. Яків Перрідон, Владика Максим ГерманюкЯКУ

е

'<
::с

1933-35 і 1939-47,

~

о. крил. Григорій Фуканьчик, представник Апостоляту Об'єднання, Микола Демчук. І Стоять, перший ряд зліва:

.J::

І. Мартинів, Дарія Гасюк, Марія Лесів, Софійка Колібаба Зелена, Л іда Демчук, о. Іван Кіт, о. А Музичка, д-р Степан Божик,
о. А Рижак, Жанн: Кішка, д-р Октавіян Лазар, Андрій Кішка, о. Данило Дзвоник. І Другий ряд зліва: о. Іван Тилявський,

Юрій Сороківський, Йосиф Лесів, Микола Кшуr, д-р Володимир Попович, д-р Петро Зелений і Микола Синюк.

:>

•w

\0

w
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930-44
Зенон Татарський

АНДРУЩАК Володимир Андрій
(07 .03.1908 Краків,

ПОJІІоІІІ,а)

•

ЛКУ:

Здав матуру у Львові . У Лювені

1932-33

1932-33, студіював на першому році будівельної

інженерu. Дальша доля невідома.

БАРАНСЬКИЙ Роман Володимир
(26.11.1910 Northhampton, Авrліи) • ЛКУ: 1932-33
Здав матуру у Жовкві. У Лювені

1932-33,

студіював у Підготовчому Інституті

Інженерu. Д.д.н. Помер у США.

БОДНАР Роман
(20.01.19141Ростянець, Тернопільська обл.)

Здав матуру у Золочеві. У Лювені

•

ЛКУ:

1932-33

1932-33, приготовлився до вступного іспиту на

політичні і соціяльні науки. Д.д.н. Помер у США.

БОЯРСЬКИЙ Володимир
(13.07.1908

Монастир, Львівська обл.)

У Лювені

1936-37,

•

ЛКУ:

1936-37

студіював політичні і соціяльні науки, а також англійську,

італійську й еспанську мови. Д.д.н.

БРИКОВИЧ Еміль
(15.10.1913 Тернопіль) •

ЛКУ:

1932-33

Матуру здав у Ярославі. У Лювені
Інженерії. Д.д.н.

1932-33,

студіював у Підготовчому Інституті
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БЕРГУНІван

(12.02.1914

Цеблів, Соuльщина)

•

ЛКУ:

1937-41

Середню освіту закінчив в Українській Реформованій реальній
Гімназії у Празі-Ржевницях . Склав матуру

1934. Вступив у Празі

до Українського Вільного Університету, а в Карловому універси
теті вивчав медицину.

1937 розпочав агрономію у ЛКУ. У вересні 1941 одержав
1943 до 1945 працював окружним агрономом у
Філії "С.Г' у Раві Руській. Із наступом Червоної Армії, покинув Україну і 1947 ро

диШІом інженера-агронома. Від

ку влаштувався на працю у Франції в галузі металургії, як інженер-хемік. Пра
цював у тій ділянці до пенсії
ції. Від

1977. Активний член української діяспори у Фран
1982 доцент Українського Технічно-Господарського ІнституІу (УfП) у Мюн

хені. Автор численних наукових розвідок і статтей, опублікованих у фахових

журналах українською та французькою мовами з питань кольорових металів,
сталі й чавуну. Серед української спільноти І. Еерrун зокрема відомий, як до

слідник історичних зв'язків між Францією й Україною. Серед інших праць, йо
го наукові розвідки про Реймську Євангелію, про українських козаків під Дюн
кірком, про гетьмана Мазепу та інші. Автор монографії про рідне село Цеблів,

а також його спогади під назвою "Чужиною"

( 1992) та про українську еміrрацію

у Франції. Одружений із Дарією Жук. Мають сина Романа і доньку Оксану.
КООРДИНАm:

lvon Verhun, Bd de I'Aurore 19, F59430 Soint

РоІ

sur Mer, Fronce

ВИННИЦЬКИЙ Роман
(07.11.1911 Довrомостиська, Львівська обл.- 1947) •
Матуру здав

1931

року у Стрию. У Лювені

ЛКУ:

1932-39

1932-39, студіював медицину і здобув

з великим відзначенням диШІом доктора медицини, спеціяліста лярингології і
дерматології.

1942

року відкрив приватну практику у Стрию . Ще під час нав

чання у гімназії, належав до Пласту, а потім став членом ОУН. Працюючи під
час дня у власній клініці, вечорами часто виїздив у лісисту місцевість Стрийши
ни або Сколівщини, де лікував поранених і хворих воїнів УПА. Знали його під
псевдом "Максимович". Загинув як воїн УПА

1947 року.

ВШЬНИЦЬКИЙ Михайло
(07.11.1911 Дичкіа, Львівщина) •

ЛКУ:

Здав матуру у Львові. У Лювені

1932-33

1932-33, студіював фармацію.

Д .д.н .

ВЛАСЕНКО Мирон

(28.10.1910

Варшава)

•

ЛКУ:

1932-35

Здав матуру у Дрогобичі. У Лювені

1932-35,

студіював медицину і закінчив з

успіхом три роки медичних студій. Продовжував студії медицини у Данціrу.

Після війни жив і працював лікарем у США. Д.д.н .

ХТО І КОЛИ 1930-44
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ГАЛАЙЧУК Богдан Тадей
(21.07.1911

Уrерсько, р-и Стрий

- 31.07.1974 Bs. Aires) •

ЛКУ:

1932-35

Матуру здав в українській гімназії у Стрию. У Лювені

1932-35,

студіював соціяльно-політичні науки і завершив студії ступенем

ліценціята з великим відзначенням. Повернувся у Галичину, де
був активний у проводі ОУН. Був співробітником часопису Діло. Підписав

1937

р. звернення до Апостоляту З'єдинення (Голляндія) в справі Бельго-Україн

сько-Голляндського Стипендійного Фонду. Під час війни студіював в універси

теті у rрацу, Австрія, і одержав науковий ступінь доктора політичних наук, а

1948 року одержав

в УВУ наукове звання доктора права. Того ж року еміrрував

до Арrентини. Директор бібліотеки Католицького Університету у Буенос Айресі

1950-58, а згодом професор і завідуючий катедрою міжнароднього права 195874. У роках 1964-74 займав цей сам пост в Університеті Бельграно. Організатор
філії Українського Католицького Університету у Буенос Айресі і директор відді

лу славістики

1964-74. Доцент УВУ,

постійний співробітник Енциклопедії Укра

їнознавства (Кубійович) та часописів і журналів: "Час", "Свобода", "Український

Самостійник", "Сучасність", "Prologue", "Ukrainian Quarterly" і міжнародних нау
кових журналів з ділянки міжнародного права німецькою, французькою, еспан

ською та англійською мовами. Член ОУН -Закордоном, близький співробітник

Миколи Лебедя. Активний член Пласту, голова КПС Арrентини

1956-58 і

кіль

какратно голова КПРади. Керівник вишкільних пластових таборів. Голова

Українського Католицького Об'єднання
Інформативно- Видавничого

1968-74.

Активний член Українського

Інституту у Буенос Айресі. Автор друкованих

праць: "Нація Поневолена але Державна", Буенос Айрес,

1953, "ЕІ Orden lnterna-

tional en un Mundo Desunito", Bs. Aires, 1958, "Historia da Іа Organizacion FЬiitica
de Europa Oriental", Roma, 1972, "Derecho lnternacional Publico" (manual universitario), Bs. Aires 1972 і інші. Одружений, троє дітей. Помер на інфаркт серця

31.07.1974.

ГЕРМАНЮК Митр. Максим, ЧНІ

(30.10.1911

Нове Село, Львівська обл.-

03.05.1996 Вінніпеr) •

ЛКУ:

1933-47

Середню освіту здобув у Колеrії отців редемптористів у Збоїсках.
У Лювені

1933-35,

студіював філософію, а потім у роках

1935-39

богословські науки у католицькій духовній семінарії у Beaupla-

teau у Бельгії. 1938 року висвячений на священика. У роках 1939-47 знову сту
діював у ЛКУ, де здобув наукові ступені: бакалаврат з теології і східньої філо

софії

1941

і докторат з теології

1943. 1947 року осягнув науковий титул maitre en

theologle і тим самим здобув право викладати теологію у католицьких універ
ситетах. У роках

1943-45 був професором моральної теології,

соціології та геб-

ЛЮВЕН: 1930-1985
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рейської мови в духовній семінарії Beauplateau. ЕміГрував у Канаду
щоб прийняти сан протоігумена ЧНІ США і Канади. У роках

1949-51

1948

р.,

виЮІа

дав моральну теологію і Святе Письмо у семінарії отців редемптористів у

Waterford, ON. Висвячений на єпископа 1951 року і ломіновамий єпископом
помічником Вінніпезької архиєпархії.

1956

р. був номінований, спершу апо

стольським адміністратором а згодом вінніпезьким архиєпископом і митро

политом УКЦеркви у Канаді. Це становище займав Владика Максим аж до
виходу на пенсію

1992 року.

Серед визначних, важливих, та широко закроєних

діяльностей Митр. Максима були: активна і провідна участь у Другому Вати

канському Соборі

1962-65, членство у Секретаріяті для Пропаrування Христи
1963, участь у робочій групі Світової Ради Церков 1969, членс
Секретаріяту Вселенського Єпископського Синоду у роках 1977 та

янської Єдности
тво у Раді

1983

і членство у Пантифікальній Комісії Кодексу Східнього Канонічного

Права. Був співосновником і членом управи Українського Допомогового Ко
мітету в Бельгії та організатором українського католицького студентського

товариства Обнова у Бельгії

1946-48

і в Канаді

1953.

Впродовж багатьох років

був членом президії СКВУ і постійним членом НТШ, Mark Twain Society та ін
ших наукових і громадських організацій. За свою наукову і громадську працю
одержав почесний докторат від Торантського університету і був відзначений

державною медалею Order of Canada. Автор двох книг, "La Parabole Evangelique"

1947

і "Our Duty"

1960

та багатьох наукових статтей, що їх містив у журналі

"Логос" (що його Владика заснував і був головним редактором у роках
і

1993)

1950-57

та в чужомовних журналах. Був також засновником у Бельгії журналу

"Голос Христа Чоловіколюбця", який появляється досі. Помер у Вінніпезі З-го

травня 1996 року. Його єпископське мотто було: "Нехай прийде Царство Твоє".

ГОРОБІЙОВСЬКИЙ Юрій
(01.04.1907 Львів) •

ЛКУ:

1929-34

Матуру здав

1926 року в Українській Академічній Гімназії у
Львові. У Лювені 1929-34, студіював інженерію і одержав диплом
інженера. 1935 року повернувся до Львова, а під час війни виїхав
у Німеччину. 1946 року еміrрував у Бразилію, де працював інженером-директо
ром компанії "Editora Guaira". 1960 року виїхав до США. Тепер на пенсії. Був
ініціятором ЮІюбу копаного м'яча "Русалка" при Академічній Гімназії у Львові.
У Бразилії та США співав у церковних хорах. Одружився у Львові з Катрею

Супінською. Мають дві доні: Лярису Войтович і Таїсу Корж.
КООРДИНАТИ:

Horobijowskyj George, 3049 Hi(korymede Dr.,EIIi(otf City, MD 21042, USA
ТеІ.:

(440) 461-1755
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ГОРОДЛІВСЬКИЙ Йосиф
(01.04.1907 Львів)

о ЛКУ:

1932-33

Матуру здав у Львові. У Лювені

1932-33,

студіював у Підготовчому Інституті

Інженерії. Д. д.н.

ГОРНЯТКЕВИЧ Йосафат
(08.12.1911

Модрич, Львівська обл.-

1967 Ірвінгrон)

Матуру здав у Станиславові. У Лювені

о ЛКУ:

1931-35

студіював у Під

1931-35,

готовчому Інституті Інженерії. Згодом повернувся у Галичину.

Цікавився театральним мистецтвом і працював в українських
театрах. Одружився з артисткою Наталією Мелех. Виїхали на еміrрацію, а після

війни еміrрували до США. Жили у Форт Вейні біля Дітройту, а опісля посе

лилися у Ньюарку, Н.Дж. Працював креслярем у Нью Йорку. Помер 1967 року
в Ірвінrrоні, Н.Дж.

ГОРНЯТКЕВИЧ ТОМАШЕВСЬКА Марія Марта
(09.10.1913Дрогобич-

Матуру здала
ні

1932 р.

12.04.1997 Orraвa)

о ЛКУ:

1932-39

у Станиславові, Івано-Франківськ. У Л юве

1932-39, студіювала медицину з кожнорічним

великим відзна

ченням, і одержала диплом доктора медицини. У роках

працювала у лікарні св. Єлисавети у Брюсселі.

1952

1939-52

року еміrрувала у Канаду і

поселилася в Опаві. Спочатку працювала у французькій лікарні Монфор, а
згодом у лікарні св. Вінсентія. Одружилася з архітектом Василем Томашев
ським. Померла в Огrаві

12.04.1997.

ГРАБ Йосиф Роман
(01.01.1909

Перемишль) о ЛКУ:

1932-33

Матуру здав у Перемишлі. У Лювені

1932-33,

студіював у Підготовчому Інсти

туті Інженерії. Залишився у Бельгії, де жили його батьки і брат Микола. Д.д.н.

ГРЕГОЛИНСЬКА КОСТЮК Марія

(10.10.1910

Буців, Львівська обл.) о ЛКУ:

1932-33

Матуру здала у Перемишлі. У Лювені

1932-33, студіювала

цину. Жила свого часу в Австрії. Д.д.н.

ГРЕІЦАК Михайло

(

22.10.1908JУринка, Львівська обл.) о ЛКУ:

Матуру здав у Львові. У Лювені

1932-33

1932-33, студіював медицину.

Д.д.н.

меди
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ГУЦУЛЯК Василь

(26.04.1910

Серафииці, Львівська обл.-

Матуру здав у Львові. У Лювені

1994 Флорида) •

1932-33,

ЛКУ:

1932-33

студіював у Підготовчому Інституті

Інженерії. Згодом продовжував студії протягом двох років у Загребі, Хорватія.

Після війни жив у Льос Анджелесі, Каліфорнія. Помер на Флориді

1994 року.

ГУРАЛЬ Андрій
(28.11.1911

Гумниська)

•

ЛКУ:

1932-33

Здав матуру у Золочеві. У Лювені

1932-33, студіював медицину. Д.д.н.

ДЕМЧУК Микола

(13.10.1910,

Биmів, Львівська обл.-

28.04.1962,

Льєж:)

•

ЛКУ:

1931-32,

38-42
Економіст, громадський діяч. Закінчив Академічну Гімназію у
Львові.

1932

приїхав до ЛКУ, де поступив на економічний, фа

культет. Згодом довелось припинити науку через матеріяльні труднощі.

1938 ро
1942 дипломом ліценціята торговельно
фінансових наук. Голова НаСУС 1939-42. Працював дорадником у різних бель
гійських торговельних фірмах. 1945 - співзасновник Українського Допомогово
ку відновивши вищі студії, закінчив їх

го Комітету (УДК), член Українського Християнського Руху (УХР) та Україн
ського Науково-Освітного Товариства (УНОТ). Був також делеrатом міжнарод
ної організації втікачів

(IRO),

засновником і головою Товариства українських

Абсольвентів Лювенського університету (ТУАЛУ) та представником ОУН полк.

А. Мельника на Бельгію. Одружився з "лювенкою" Лідою ДИБАЙЛО. Мали
двох синів: Миколу та Андрія.

ДЕРКАЧ Богдан

(12.02.1911

Львів-

1943 Львів) •

ЛКУ:

Матуру здав у Львові. У Лювені

одержав

1940

1932-40

1932-40,

студіював медицину і

року диплом доктора медицини. У роках

1940-41

практикував медицину у Брюсселі і на околицях, заступаючи

бельгійських лікарів, які перебували тоді у німецькому полоні.

1942

цював в одній периферійній львівській лікарні, де помер на тиф восени

року пра

1943 року.

ДЕРЖКО Юліян

(20.05.1913

Стрий-

Матуру здав

1932-33,

1931

1997 Ліон) •

ЛКУ:

1932-33

року у Стрию. У роках

1931-32 студіював у

Парижі. У Лювені

студіював медицину. Повернувся до Франції і у Парижі закінчив інже

нерію. Залишився у Франції. Працював інженером у підприємствах на відпові-
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дальних становищах. Помер у Ліоні, Франція,
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1997

року. Залишив дружину

ЛКУ:

1932-33, 1936-43

францужанку, синів Жерарда і Жоржа та доньку.

ДЕХНИК Олександер

(30.03.1909

Володимир ВоJІИНськ:ий

) •

Матуру здав у Володимирі. У Лювені

1932-33 і 1936-41 студіював
1941-43 дентистику. Мав власну дентистич
ну практику у Лювені. Одружився з бельгійкою Жани і мав 6 до
1945-46 роках прийняв на тимчасовий побут у своїй хаті понад десять
медицину, а в роках

ньок. У

українських студентів, які прибули з першою повоєнною студентською хвилею
із Німеччини. У лютому

1947 виїхав з родиною до південної Франції.

Там наро

дилися у них ще два сини. Купив хутір і займався випасом худоби в околиці

Мон де Марсан. Д.д.н.

ДИБААндрій

(01.01.1910

Стрий)

У Лювені

1932-33, студіював романську філологію.

ЛКУ:

•

1932-33
Жив у Вінніпезі. Д.д.н.

ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ Боrдан
(02.04.1914

Ро--tцче)

•

ЛКУ:

1937-40

Матуру здав у Люблині, Польща. У Лювені
ціяльні науки.

1938

1937-40,

року здобув ступінь ліценціята, а

студіював політичні і со

1940

року з великим від

значенням здобув науковий ступінь доктора політичних і соціяльних наук. Д.д.н.

ДУТКА Микола

(18.12.1912 Чарів) •

ЛКУ:

1932-33

Матуру здав в українській гімназії у Чехословаччині. Почав університетські сту
дії у Празі. У Лювені

1932-33,

студіював медицину. Продовжував студії у Загре

бі, Хорватія. Д.д.н.

ДУШНИК Володимир

(24.09.1908

Заставче, ри. Підrайці, Тернопільська обл.

- 05.09.1985

Нью

Йорк) • ЛКУ: 1932-35
Закінчив українську гімназію у Бережанах. Матуру здав у Малій

Духовній Семінарії у Львові

1931

року. У Лювені

1932-35, сту
Licencie en

діював політичні й соціяльні науки і одержав з відзначенням диплом

Science Politiques et Sociales. 1935 року емігрував у США і поселився у Нью Йор
ку. У роках 1937-40 студіював у Columbia University і одержав науковий ступінь
М.А. in Political Science and lnternational Relations. 1965 року захистив в Україн
ському Вільному Університеті працю "Українська Центральна Рада і Росій-
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ський Провізоричний Уряд" та одержав науковий ступінь доктора історичних
наук. Крім української мови володів польською, російською, німецькою, фран

цузькою, англійською і португальською мовами. Уроках

1942-45 служив в аме

риканській армії. Наприкінці війни був перекладачем у штабі ген. Мек Артура
у Манілі і у Токіо. Визначний журналіст та громадсько-політичний діяч. Ще у
гімназії, а потім у Лювені дописував до українських і бельгійських газет і здобув
собі признання та зав'язав особисті контакти з українськими політичними дія

чами. Був редактором періодичних видань: "Україна", "Націоналіст", "The Tri-

dent" 1935-40, "Ukrainian Weekly" 1959-65, "The Ukrainian Bulletin" 1948-70,
"Ukrainian Quarterly" і "Ukrainian Newsletter''. Був автором англомовних праць: "The
Ukrainian Central Rada and the Russian Provisional Government", "Death and
Devastation оп the Curson Line", "Martyrdom in Ukraine", "ln Quest of Freedom", "The
Ukrainian Rite Catholic Church at the Eucumenical Council

1962-65". Був

співробітником "Енциклопедії Славоніка" і англомовної Енциклопедії Украї

нознавства, що ії видав УНС. Його статті вміщували "New York Times", "The Sign",

"America", "Columbia", "Piain Talk" та інші періодики. У роках 1953-56 був дирек
тором американської католицької еміrраційної місії у Бразилії, а в роках

68

1965-

працював у Фордгемському Університеті як заступник директора спеціяль

ного проєкту, що включав поїздки до Европи, Північної Африки, Близького

Сходу та Південної Америки. Відзначений хрестом заслуги (УНР), пропам'ят
ною плитою (Карпатські Січовики) та почесною грамотою (Американські Ве

терани). Помер 05.09.1985 у Нью Йорку. Залишив дружину Марію з дому Стале
ні і сина Марка.
КООРДИНАТИ:

Wolter Dushnyck.

ЗБОНОК Володимир
(11.05.1915JУстановичі, Львівська Обл.)

У Лювені

1932-33,

•

ЛКУ:

1932-33

студіював комерційні науки. Д.д.н.

ЗЯТИК Святослав

(30.05.1911
У Лювені

Святе)

•

ЛКУ:

1932-33

1932-33, студіював медицину.

Продовжував студії у Відні. Під час вій

ни жив у Відні. Скінчив медицину. Д.д.н. Помер у США

КАЗИМИРА Богдан

(19.10.1913 Черніів,

Зах. Україна)

•

ЛКУ:

1932-35

Здав матуру в гімназії Рідної Школи у Золочеві

1932-35,

1931

р. У Лювені

здобув ступінь маrістра суспільно-політичних наук.

Був викладачем у Львівській Католицькій Богословській Ака

демії у роках

1935-39.

Підписав

1937

р. звернення до Апостоляту З'єдинення
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(Голляндія) в справі Бельго-Українсько-Голляндського Стипендійного Фонду.
У Віденському Університеті

1941-45

одержав ступінь доктора історії.

1948

р.

прибув на короткий час до Лювену, де виконував обов'язки адміністратора лю
венського студентського дому. Був також викладачем Богословської Семінарії у
Кулемборrу у Голляндії. У

верситеті Мкrілл здобув

1950 р. емігрував у Канаду. У монтреальському уні
1954 р. бакалаврат бібліотекарських наук. Працював

бібліотекарем і архіварем у міністерстві хліборобства в Отrаві, у Централі Елек
троенергії у Саскачевані та в Університеті Саскачевану у Ріджайні, де викладав

теж історію. Автор понад 60-ти друкованих студій і праць. Постійно активний у
Пласті та у громадському і церковному житrі, як теж у професійних і наукових
організаціях (дійсний член НТШ та УВАН). Одружений з Єлисаветою Дорота.
Мають троє дітей: дочки Надію і Марту та сина Дмитра.
КООРДИНАТИ:

4ЕЗ,

Bohdan Kazymyra, 2100 MacPherson Ave., Regina, SK, S4S

Canada

КАJІЬБА Симеон Ярослав

(22.10.1911

Мозолівка, Зах. Украіна-

Матуру здав

1930

25.08.1996 Торонто)

о ЛКУ:

1937-38

року у тернопільській гімназії, хоч ходив до гімназії у Бере

жанах і з політичних причин його не допустили до матури.

1934 р.

закінчив пра

во у Львівському Університеті і працював адвокатом, а згодом провадив адво
катську канцелярію у Львові. У Лювені

1937-38 студіював

політичну економію і

повернувся до Львова. Під час війни студіював в Українському Вільному Уні
верситеті у Празі і

1944

року одержав ступінь доктора права. Після війни, у

французькій зоні Німеччини, одержав дозвіл практикувати право.

1950 р.

емі

rрував з родиною до США, де після одного року праці, фірма вислала його до

Монтреалю, як керівника канадського бюро, а
європейського бюро.

1960 р.

1956 р.

до Бельгії, як керівника

повернувся в Канаду, до Торонта. Згодом став екзе

кутивним директором централі Конгресу Українців Канади у Вінніпезі. Вий

шов на пенсію

1980 р.

і повернувся до Торонта, де брав активну участь в україн

ському громадському житrі. Помер у Торонті

25.08.1996.

Залишив дружину Со

фію Гаврищук та сина Конрада- Касіяна.

КИЧУНРоман

(02.08.1912 Россібва, Станиславів.- 23.05.1970Абіджан)
Матуру здав у Станиславові. У Лювені

о ЛКУ:

1932-36

1932-36, студіював меди

цину. Згодом переїхав у Францію, де закінчив медичні студії.
Працював лікарем в Африці (Побережжя Слонової Кости). Там
загинув в автомобільній катастрофі 23-го травня
Абіджані.

1970

року. Похований у місті
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КИІІІАКЕВИЧ Володимир
(12.04.1912 Боvппив, JЬ.вівсІІU обл.- 05.12.1994 JЬ.вів) •
Матуру здав

1932

ЛКУ:

1932-41

року в Українській Державній Гімназії у Пе

ремиІШІі. У Лювені

1932-41, студіював медицину,

відзначенням

року здобувши диплом доктора внуrрішніх

1939

яку закінчив з

хворіб, хірургії, терапії і гінекології. На запрошення університету залишився у

ЛКУ на науковій праці аж до виїзду

1941

року в окуповану німцями Галичину.

Там займав становище повітового лікаря в Олеську.

1944 року

радянська влада

назначила його директором 2-гої львівської клініки туберкульози. Як щирого
українського патріота,

1949 року його звільнили з посади і дозволили влаштува

тися лиш ординатором у Науково-Досліднім Інституті туберкульози. Згодом
звільнили його із цієї наукової праці і перевели на працю у туберкульозну лікар

ню. Одначе, влада здавала собі справу про незаступимість того визначного ме
дичного спеціяліста й адміністратора, і тому назначила його головним лікарем

обласної туберкульозної лікарні, а

1956

року, головним обласним лікарем. Тут

він мав можливість влаштовувати на працю українських католицьких священи
ків і навіть єпископа Величковського. За це його звільнили з посади і перевели
до обласної клінічної лікарні, як заступника головного лікаря, а потім знову на
наукову працю у ГДІ туберкульози, де він працював аж до пенсії
мер у Львові

5- го грудня 1994 року.

1979 року.

По

Залишив дружину Доброславу Дудик і донь

ку Ірину.

КІШКА Андрій
(23.10.1909 Дахнів, пов. Любачів, Зах. Україна) •

ЛКУ:

1931-35, 1937-39

Здав матуру
мишлі. У
інженера

1930 року у Державній Українській Гімназії у Пере
Лювені 1931-35 і 1937-39. 1935 року одержав ступінь
агрономії, 1938 року став ліценціятом економічних

наук, а

1939 року комерційних наук. Під час студій відбував практику у Голлян
бельгійському Boerenbond та співпрацював із "Сільським Господарем" у

дії, у

Львові як референт міжнародних господарських відносин. Був організатором
українського студентського осередку у Лювені, Бельго-Українсько-Голлянд

ського Стипендійного Фонду для українських студентів у ЛКУ та головою На

СУС

1932-35, 1937-39 і президентом Cercle lnternational des Etudiants Etrangers. У
1940-45 працював у німецьких державних установах у Берліні як еконо

роках

мічний дослідник і референт соціяльної допомоги українським робітникам.

Активний у Національному Союзі Українських Студентських Організацій Ні

меччини (НаСУСОН).

1940

реорганізації ціеї установи.

року його обрали головою НаСУСОН з мандатом

1945

р. повернувся до Бельгії, допомагав першим

повоєнним українським студентам ЛКУ та був ініціятором акції віднови На

СУС.

1946

року був організатором і став Генеральним секретарем

Comite Belge
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d'Assistance aux Universitaires Slaves Orientaux (CoB,AJJSO). У роках 1946-51 був
адміністратором стипендийного фонду для україськ:их студентів у Лювені.

1948-49

був обраний головою Українського Допомогового Комітету у Бельгії.

Був також президентом Pro Europa, міжнародної організації інтелектуалів в
екзилі. У

1951 р.

виїхав до Мадриду де працював у східньо-европейському відді

лі еспанського радіо.

1964 року емі.rрував у Канаду і поселився у Монтреалі. Став

ши спільником і адміністратором фірми Continental lron and Titanium Corpora-

tion, перенісся до Міста Квебеку. Якийсь час був також представником Україн
ського Робітничого (тепер: Братського) Союзу та lnvestors Overseas Services Ca-

nada Ltd. Одружений з бельгійкою Joanne G. van Noten, колишньою головою
суспільної служби при ЛКУ. Мають двоє дітей, доньку Марусю і сина Павла.
КООРДИНАТИ:

AndreKishka,2160 26erue,Apt.4, Quebec, QC, G1J 1J5, Canada
ТеІ 418-667-0841
КМЕТИК Володимир
(21.06.1903 Бооиків- 08.07.19831Ьровто) •

ЛКУ:

Здав матуру у Станиславові. У Лювені

1932-33

1932-33,

студіював ко

мерційні науки. Повернувся до Львова і поступив на працю, як

ревізор, у Ревізійний Союз.
чину.

1948 року еміrрував

1944 року виїхав з родиною у Німеч

у Канаду і поселився у Монтреалі. Працював книго

водом у підприємствах і став першим станичним Пластавої Станиці у Монтре
алі.

1972 року переїхав до Торопта і працював

книговодом в Українському Домі

ім. Івана Франка для людей похилого віку. Був одружений з Михайлиною Яцке
вич, яка мала сина Любомира і дочку Тетяну. Помер у Торонті

08.07.1983.

КОРБА о. Йосиф, ЧНІ
(03.01.1903 Тhннна,
1922-24, 31-32
Матуру здав

1921

Львівська обл.

- 01.08.1995 Thunder

Вау)

28

ЛКУ:

р. в Акадепічній Гімназії у Львові. Після мату

ри оо. Редемптористи вислали його на студії до Бельгії:

новіціят у Сен Тронді,

•

1922-24 студії філософії й

1921-22
1924-

історії церкви у Лювені,

студії богословії і канонічного права у семінарії Боплято.

1927 року висвяче
1928 р. повернувся у Галичину і у монастирі у Збоїсках
префектом братів монахів та учителем у малій семінарії. 1931 р.

ний на свяшеника-монаха.

його назначили

прибув знову до Лювену на пост капеляна російських а пізніше й українських
студентів. У ЛКУ
личину

1931-32, студіював історію і східню теологію. Повернувся у Га
1932 р., де на прохання адміністрації Колеrії св. Белярміна і НаСУС по

інформував українські церковні власті про можливості одержати стипендії на
студії у ЛКУ. У роках
стала його у Римі.

1932-39 проводив місією на Волині й Підляшші. Війна за
1940 р. виїхав у Канаду, де був редактором місячника "Голос

Спасителя", учителем малої семінарії і професором великої семінарії. У США
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був капеляном дівочої академії ес. Василіянок і сотрудником вашінrгонської
парафії. Останньо був парохом розлогої парафії Де Пас у північній Манітобі.
Вийшов на пенсію на 75-му році життя. Маючи

1995 року.

роки упокоївся у Бозі

92

01.08.

Похований у Вінніпезі.

КОСИЙБорис
(04. 06. 1905

Рівне-

02.01.1983

Брюссель) о ЛКУ:

Здав матуру у Рівному. У Лювені

1932-36

1932-36, студіював хемічні нау

ки. Залишився у Бельгії. Працював адміністратором у "Action

Catholique des Hommes", за що одержав відзначення. Після вій
ни часто відвідував український студентський дім у Лювені. Був головою Союзу

Українців у Бельгії- СУБ і Спілки Українських Робітників у Бельгії- СУРБ. Був
членом товариства "Апостольська Візитатура". Помер у Брюсселі

02.01.1983.

КОЧЕНАШ Рудольф
(04.04.1910

ПеремиІDЛЬ) о ЛКУ:

1930-35

Вступив до новіціяту оо. Редемптористів і в роках

1926-28 учив

ся у богословській семінарії у Beauplateau, Бельгія. Повернувся
у Галичину і здав матуру

назії у Перемишлі. У Лювені

1930-35,

1930

р. в Українській Державній Гім

здобув ступінь

Licencie політичних ісус

пільних наук. Після Лювену перебував у Львові, Кракові й Інсбруку. Дописував
до львівського католицького часопису Нова Зоря. Підписав

1937 -гор.

звернен

ня до Апостоляту З'єдинення (Голляндія) в справі Бельго-Українсько-Голлянд
ського Стипендійного Фонду. В роках

1945-48,

від імени Комітету Українців

Австрії, працював офіційним перекладачем при французькій адміністрації Ти

ролю. Згодом еміrрував у Канаду і поселився у Торонті. Працював дорадником
у міністерстві скарбу провінції Онтаріо. Від

1975 р.

на пенсії. Одружений зі Сте

фанією з роду Кицька. Мають дочку Ліду-Христину.

КООРДИНАТИ:

Rudolf Kochenosh, 260 Scorlet Rd.,Apt. 1313, Toronfo, ON M6N
(416) 767-2725

3Х6,

Canada

ТеІ.:

ЛЕБЕДОВИЧ Роман
(13.02.1911

Горднщі) о ЛКУ:

1932-33

Матуру здав у Львові. У Лювені

1932-33, студіював медицину.

Пізніше закінчив

медичні студії поза Лювеном і був лікарем у Німеччині. Д.д.н.

ЛИСИШИН Василь
(27.02.1913

Гаї Внжні, Дрогобиччина) о ЛКУ:

Матуру здав у Стрию. У Лювені

1932-39

1932-39,

закінчив будівельну

інженерію. Залишився на працю у Брюсселі в електро-механіч
нім підприємстві. Д.д.н.
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ЛОГИН Ярослав

(24.01.1911

Байлівці, Тернопіт.щина)

•

ЛКУ:

Здав матуру у Тернополі. У Лювені

1932-33

1932-33,

студіював медици

ну. Провадив студентським ансамблем українських танців. У
роках

проживав у Кракові. Після війни еміrрував у

1939-40

Арrентину. Д.д.н.

ЛУКАСЕВИЧ Петро

(05.01.1902 Тhрноруда,
У Лювені

Польща)

•

ЛКУ:

1932-35, 1936-37

1932-35 і 1936-37, студіював комерційні науки та російську мову.

Здо

був диплом ліценціята комерційних наук. Жив у Брюсселі. Д.д.н.

МАРfИЩУК Теодор

(26.07.1917

Че'Іори, Гуцулwцина)

•

ЛКУ:

Здав маrуру у Коломиї. У Лювені

1937-39

1937-39,

студіював агрономію. Д.д.н.

МАТВІЄЙКО Мирон
(24.01.1914

Беремівці, Тервопіт.. обл.-

Матуру здав

1932 року у Львові.
1937 року,

дицину. Згодом, до

05.10.1984) •

У Лювені

ЛКУ:

1932-33,

1932-33

студіював ме

продовжував студії медицини у

Познані і повернувся до Львова у Медичний Інститут. Член

активу ОУН. У роках

жив у Берліні. Працював у розвідці ОУН. Був засла

1939-41

ний німцями на працю в Абвер, звідки передавав цінну інформацію для ОУН. Пі
сля звільнення Степана Бандери з концентраційного табору Мирон був у його

розпорядженні. У травні

1951

року, як член десантної групи ОУН, його скинули з

англійського літака в Україну і завдяки англійського зрадника Кіма Філбі попав

у руки КГБ. Помимо тортур і знущань не зрадив. Після звільнення
селився у Павліві на Радехівщині. Помер передчасно

05.10. 1984

1982 року по

з причин підір

ваного здоров'я слідчими КГБ. Був одружений з Евгенією Щиголь.

МАТВІІВ Микола
(18.01.1914

Білявці, р-и Броди)

•

ЛКУ:

Матуру здав у Бродах. У Лювені

1937-39

1937-39,

студіював політичну економію. Д.д.н.

МЕЛЕХ Павло
(08.07.1910

ЗалесІоU Воля)

У Лювені

1932-34,

•

ЛКУ:

1932-34

з успіхом студіював на вищих роках комерційних наук і за

вершив студії ліценціятом. Працював по професії у Львові. Підписав

1937

р.

звернення до Апостоляту З'єдинення (Голляндія) в справі Бельго-Українсько

Голляндського Стипендійного Фонду. Д.Д.н.
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ОБУШКЕВИЧ Лев
(21.10.1913 Джурів- 1987 Дітройт)
Матуру здав

1932

о ЛКУ:

1932-40

року в українській державній гімназії у Ста

ниславові. У Лювені

1932-40,

студіював медицину і закінчив її

дипломом доктора хірургії і гінекології. У роках

1940-44 пра
1945-49, також у Німеччині,
працював лікарем при міжнародній організації IRO. 1949 року еміrрував з роди
ною до США і поселився у Дітройті. Там у роках 1949-50 відбув лікарську прак
тику, після якої пр~цював в індустріяльній клініці. У роках 1962-65 спеціялізу
вався у загальній хірургії у Providence Hospital, Sautfield, МІ. Провадив приватну
практику із загальної хірургії у Дірборні, Міч. 1983 року вийшов на пенсію. Був
активним членом українського лікарського товариства. Помер 1987 року. Зали
цював шпитальним лікарем у Німеччині, а в роках

шив дружину Тетяну Стебновську і дітей Лідію, Христину, Марію і Лева.

ОГАРЕНКО Володимир
(24.12.1914 Львів)

о ЛКУ:

1936-39

Матуру здав

1934 року у філії Львівської Академічної Гімназії. У
Лювені 1936-39, студіював комерційні науки і одержав диплом
Licencie en Science Commerciales et Financieres. У між-універси
тетських змаганнях у Брюсселі здобув 4-те місце у гімнастичних змаганнях на
поруччях. Під час війни працював у копальні вугілля. Під кінець літа

1942 року

виїхав в Україну. Там працював у Центробанку. Одружився у Львові з Любо
мирою Коць (майбутньою студенткою ЛКУ) і подружжя виїхало на еміrрацію.

У день закінчення війни

1945

року, вони прибули до Бельгії. Тут Володимир

працював за професією касієром в Українському Допомоговому Комітеті. Був

співосновником Рідної Школи і Кооперативи. У Бельгії опатентунав переносні
інкадесцентні лямпи спеціяльного призначення.

1951 року еміrрував з родиною

до США і поселився, спершу у Рочестері, Н.Й., а опісля у Чікаrо. Тут заснував
своє підприємство і зареєстрував
лямпи.

6 патентів на інкадесцентні і флюоресцентні
1985 року повернув Лювенському університетові 1,ООО долярів (88,000 б.

фр.) за студентські оплати. Подружжя Огаренків має двоє дітей, доньку Марію
і сина Івана.
КООРДИНАТИ:

Volodymyr Ohorenko, 904 NCompbell Ave.Chi(ogo, IL 60622, USA
ТеІ.:

(773) 276-5906

ПАВЛУСЬ Еміліян
(09.06.1909

Бичків, Тернопі.Jп.щива) о ЛКУ:

Матуру здав у Тернополі. У Лювені

1932-33

1932-33,

студіював медицину. Д.д.н.
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ПАJІАНИЦЯ Володимир

(29.03.1916

Коломия)

•

ЛКУ:

1934-35

Здав матуру у Коломиї. У Лювені

1934-35,

студіював медицину. Д.д.н.

ПАЦЛАВСЬКИЙ Андрій
(15.02.1912 Лучинці,

Зах. Украіна)

•

ЛКУ:

Матуру здав у Дрогобичі. У Лювені

1932-35

1932-35,

закінчив з відзначенням перші три

роки медицини. Медичні студії закінчив у Німеччині і там працював лікарем.
Д.д.н.

ПИРІГ Михайло

(18.02.1900

Роrатин, Іва.но-Фраmdвська обл.)

Матуру здав у Рогатині. У Лювені
науки. Одержав ліценціят

1934

•

ЛКУ:

1930-36,

1930-36

студіював політичні і дипломатичні

року і продовжував студії на науковий ступінь

доктора політичних і дипломатичних наук. Був прийнятий до тодішнього ро

сійського студентського дому у Колегії св. Белярміна, але не як український
студент. Д.д.н.

ПОДJІЯШЕЦЬКИЙ Ярослав
(31.05.1914 Любора,

Зах. Украіва)

•

ЛКУ:

Матуру здав у Перемишлі. У Лювені

1932-36

1932-36,

здобув ліценціят

політичних і соціяльних наук. Повернувся на працю до Львова і
опісля до Кракова, де
ляту З'єдинення у справі

1937 року

підписав звернення до Апосто

Бельго- Українсько- Голляндського Стипендійного

Фонду. Д.д.н.

ПРИДАТКЕБИЧ Ярослав

(24.06.1913
•

ЛКУ:

Репуж:енці,

Зах.

Украіна

-

23.09.1992

Гамільтон)

1932-33

Матуру здав

1931 року у Станиславові, Івано-Ффранківськ. У
Лювені 1932-33, студіював медицину. Повернувся до Львова, де
студіював у Львівському університеті і 1935 року одержав диплом маrістра ко
мерційних наук. Згодом 1937 року закінчив Торговельну Академію, експортівку.
У роках 1938-44 учителював у торговельній школі у Володаві. У Німеччині 194448, працював книговодом в УНРРА і виїхав до Бразилії. Там працював книгово
дом у німецькій фірмі паперу. Обдарований чудовим голосом співав у хорах і

1954 року

виступав із сольоспівом на Світовому Евхаристійному Конrресі у Ріо

де Жанейро.

1959 року

переїхав у Канаду, спочатку до Монтреалю, а тоді до Га

мільтону, де працював книговодом і у керівництві індустрійного підприємства
аж до пенсії. Помер у Гамільтоні

23.09.1992. Два роки перед смертю втратив дру-
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жину Дарію з дому Посацька. Залишили сина Романа і доньку Любу.

ПРИХОДЬКО Евген

(26.04.1912

Кам'янець Подільський)

•

ЛКУ:

1932-33

Матуру здав у Левніці, Чехословаччина. У Лювені

1932-33, студіював комерцій

ні науки. Д.д.н.

ПРОЦЯШИН Жиrмонт

(07.03.1910 Кавськє- 1945 tem) • ЛКУ: 1932-35, 1937-39
Матуру здав у Львові. У Лювені

і

1932-35

1937-39,

отримав лі

ценціят з політично-соціяльних наук, а згодом здобув науковий
ступінь доктора політично-суспільних наук. У роках

1935-37

жив у Львові і постійно дописував до українських журналів і преси. Підписав

1937 р.

звернення до Апостоляту З'єдинення (Голляндія) у справі Бельго-Укра

їнсько-Голляндського Стипендійного Фонду. Працював доцентом в універси

r

теті у енті, Бельгія та дописував до міжнародньої преси і журналів на політичні
теми. Одружений з бельгійкою. Помер у

r енті 1945 року.

РИЖИЙАдам
(23.10.1913 Львів) •

ЛКУ:

1935-36

Матуру здав у Львові. У Лювені

1935-36, студіював медицину.

Д.д.н.

САЛДАН Петро

(26.06.1909 Ливчиці,

Стрийщина)

•

ЛКУ:

Матуру здав у Стрию. У Лювені

1932-33

1932-33,

студіював у Підготовчому Інституті

Інженерії. Д.д.н.

СИМКО Степан

(27.07.1905 Дахнів,

пов. Любачів-

Матуру здав запізнено

24.05.1992 Orraвa) •

1932 року,

ЛКУ:

1932-36

(з уваги на політичний арешт і

військову службу), у львівській Малій Семінарії. Митр. Шеп

тицький оплатив йому дорогу до Лювену. У Лювені
діював агрономію і

1936 року одержав диплом

1932-36, сту

інженера агрономії. Спершу по

чав дослідну працю у Польщі для бельгійського

Boerenbond, а опісля у Галичині
1937 р. звернення до

у Сільському Господарі як повітовий агроном. Підписав

Апостоляту З'єдинення (Голляндія) у справі Бельго- Українсько- Голляндського

Стипендійного Фонду. У роках
роках

1941-44 повітовим

1939-41

працював професійно на Холмщині, а в

агрономом у Дрогобичі, де виплекав новий сорт пше

ниці Галичанка-17 і новий вид жита названий прізвищем дослідника, "Симко".
У роках

1944-45,

з дружиною, трьома дітьми та із

300

колосками української
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пшениці і жита виїхав у Німеччину, а вліті
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року знову прибув до Лювену.

1945

Tyr працював у ЛКУ асистентом професора агрономії, А. Г. Дюмонда. 1948 року
Степан Симко з дружиною і чотирьома дітьми еміrрували у Канаду. Через Сас
качеван і Вінніпег дорога привела його в Оттаву, де Степан розпочав свою

27-

літню дослідну працю у Державній Центральній Експериментальній Фармі.

Tyr

він схрестив, ним привезені українську пшеницю і жито з їх канадськими вида

ми, у результаті чого постали славні

Triticale і Marquis.

Степан Симко є автором

монографії "Вклад Української Пшениці в Розвиток Канадського і Світового
Хліборобства". Після виходу на пенсію

1975

року не переставав працювати у

зерновій генетиці. Прикладний громадянин і батько родини. Діяльний в укра
їнському національному і релігійному житті. Помер в Оттаві

24.05.1992.

Похо

ронні богослуження відправив і надгробне слово виголосив Митр. Максим Гер
манюк. Залишив дружину-односельчанку Юлію Жук, синів Ореста, Ярему і
Ярослава та доньку Віру.

СОРОКІНСЬКИЙ Володимир
(1~.01.1911 Добромиль, Львівська обл.)

•

Здав матуру у Добромилі. У Лювені

ЛКУ:

1931-33

1931-33, студіював комерційні

науки. Всту

пив до Французького Чужинецького Легіону і загинув у бою.

СТЕПАН КонстаІПИн
(11.12..192.0

Махнів,

noatr

Раа Руська, Л~овівська обл.)

Матуру здав у Львові. У Лювені

•

ЛКУ:

1941-42, студіював

1941-42.

право. Д.д.н.

СТЕПАН Михайло
(11.10.1909

Махнів, пов. Рава Рус~ока, ЛьвівсІока обл.)

Матуру здав

1929

•

ЛКУ:

1931-38

р. в українській гімназії у Львові. У Лювені

1931-38, студіював медицину і одержав 1938 року диплом докто
1950 року провадив приватну лікар

ра педіятричної хірургії. До

ську практику у Генті, Бельгія. Згодом емігрував у Канаду і поселився у Мон
треалі. Спершу працював у шпиталях у Монтреалі і Шербруку, а від

1956 року
вів самостійно лікарську практику у Шербруку аж до виходу на пенсію 1970 ро
ку. Від 1970 року живе у Монтреалі у резиденції для старших. Одружився з бель
гійкою Марією Векенс, яка померла 1987 року. Має дві доні і п'ятеро внуків.
СТЕПАНЯК Роман
ЛКУ:

1932-33

У Лювені

1932-33,

студіював історію мистецтва і був першим

диригентом українського студентського хору. Після виїзду з

Лювену закінчив архітектуру. Проживав у США. Д.д.н.
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СТЕРНЮК Володимир, Архиєпископ УГКЦ
(12.02.1907

Пустомиrи, Львівщина-

29.09.1997 Львів) •

ЛКУ:

1928-30

Матуру здав у малій семінарії оо. редемптористів. У липні

1927

року вступив до монастиря ощів редемптористів у Сан- Тронді у
Бельгії і

1928

року склав тимчасові чернечі обіти, а

1931

року

-

довічні. Під час навчання у Бельгії закінчив курси філософії та богословії у Бо
плято і у ЛКУ

1928-30.

У липні

1931

року прийняв у Лювені священичі соячен

ня з рук єпископа Вінніпеrу Василя Ладики. Повернувся у Галичину, де від

1932

року працював провінційним консультантом отців редемптористів на Волині, у
Тернополі, Станиславові та у Львові.
нення в Архангельській обл. до

1947 року був арештований і відбув ув'яз
1952 року. Після повернення з ув'язнення в Га

личину, працював сторожем, книговодом, санітаром і медбратом та потайки ви

конував священичі обов'язки.

1967 року владика

Всеволод Величковський під

пільно висвятив його на єпископа. 1972 року Патріярх Йосиф Сліпий назначив
його місцеблюстителем і старшим єпископом Галицької Митрополії. На цьому
становищі він перебував до повернення в Україну патріярха УГКЦ Мирослава

Івана кардинала Любачівського. Упокоївся у Бозі у резиденції катедри Св. Юрія
у Льнові

29-ro вересня 1997 року.
СТОЛЯРІван
(27.06.1913 Верчани, СJрийщина- 29.10.1988 Wuтen, РА) •
Матуру здав у Стрию. У Лювені

1939

медицину і

1932-39

і

ЛКУ:

1932-39,41-42

1941-42,

студіював

року закінчив студії дипломом доктора ме

дицини з великим відзначенням. У роках

1941-42

студіював

кримінологію. Під час війни працював лікарем у Бельгії, заступаючи лікарів
бельгійців. Після війни еміrрував у Канаду і поселився у Вінніпезі. Згодом

переїхав до США. Працював лікарем-психіятром у

Warren State Hospital

Warren, штат Пенсильванія.

Залишивдружину Анну,

Помер

yWarren 29.10.1988.

у

доньку Аліну, Маргариту і Лярису та синів Івана, Вілліяма і Петра.

ТАБІНСЬКИЙ Константин
(15.03.1915

Петерсбурr, Росія)

•

ЛКУ:

1933-36

Матуру здав у Кремянці Подільському. У Лювені

1933-36,

студіював будівельну

інженерію. Син православного священика, який під впливом митрополита
Шептицького став священиком УГКЦеркви. Д.д.н.

ТИМКІВ Зенон
(01.10.1912

Заліщики, Тернопільська обл.)

•

Матуру здав у Станиславові. У Лювені

ЛКУ:

1932-33

1932-33,

студіював медицину. Д.д.н.
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ТИШИНСЬКИЙ Богдан
(25.12.1908
•

ЛКУ:

Jрабівці, ри. Борщів, Тернопільська обл.

- 1993

Милвокі)

1932-33, 34-35

Матуру здав

1930

року у Львові. У Лювені

Підготовчому Інституrі Інженерії, а в

1932-33 студіював у
роках 1934-35 студіював

хемію. Відомий у Лювені як "Граф Тишинскі". Мав мотоцикель, був добрим фо
тографом і сам викликував знимки. Згодом студіював агрономію у Відні. Після
війни еміГрував до США, де остаточно поселився у Милвокі, Віс. Працював
техніком на підприємствах. Мав широкі зацікавлення, а головно механікою,
фотографією, агрономією та музикою. Довголітній секретар відділу УККА у
Милвокі та активний член парафії УГК Церкви св. Михаїла. Помер

1993

року.

Залишив дружину Параскенію Харабарук і дітей: Марту, Александра, Марійку,

Уляну, Ярему, Юрія, Ольrу і Володимира.

ТОДОРІВ ВасИJІЬ
(03.01.19081Ьвмачик, Коломия-

Здав матуру

1930

21.02.1989 Ст.

Кеrеринс)

•

ЛКУ:

1932-41

року в українській гімназії у Коломиї. У Лю

вені

1932-41, студіював будівельну і електричну інженерію і 1941
1935-37 був
Працював у Німеччині у фірмі TODD. 1948 року еміГрував у

року одержав диплом інженера електрика. У роках

головою НаСУС.

Канаду і поселився у Монтреалі. Працював по фаху в інженерних фірмах, а та

кож у

Continental lron and Titanium Corporation.

Після виходу на пенсію

1975

року персїхав до Ст. Кетерине в Онтаріо, де був активний у громадських орга
нізаціях, і "J його почину збудували там український піклувальний дім для стар

ших. Помер у Ст. Кетерине

21.02.1989.

ТУРКАЛО Іалина Марія, ЧСВВ

(27.01.1913

Плуrів, Тернопільська обл.)

•

ЛКУ:

1939-42

Матуру здала
ліянок у

1933 року у Львові і вступила до чину Сестер Васи
Підмихайлівцих під монашим ім'ям Марія. 1938 року

сестра Марія разом із сестрою Макриною Худяк виїхали до
Бельгії на студії. Впродовж одного року вона вивчала систему навчання хлібо

робського господарства у ЕсоІе

Menagere у Bastogne,

а згодом у Лювені

1939-42,

закінчила з відзначенням агрономію. Залишилася у Бельгії, де з підтримкою о.

Максима Германюка, займалася місійною працею серед українок, що одружи
лися з бельгійцями.

1947 року

виїхала в Аргентину, де у стейті Місіонес прова

дила катехизацію по кольоніях і вчителювала у парафіяльній школі у місті Апо
столес.

1971

року, як делегатка до Генеральної Капітули ЧСВВ, виїхала до Риму

після обрання генеральною секретаркою і дорадницею, там залишилася до
року. Повернувшись до Аргентини, виконувала до

1997

1985

року обов'язки секре-
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тарки у Провінції "Христа Царя", у Буенос Айресі. За словами сестри Марії, їі
теперішнім завданням є:

"... молитися за нашу Церкву,

наш НарЩ, наш Чин Св.

Василія Великого, за цілий світ і жертвувати наші старечі немочі за мир, за бра
терську любов".
КООРДИНАТИ:

Hna. Maria Halina, Caracas 370, 1406 Buenos Aires, Argentina

ФАЛЕНДИК Роман

(21.08.1912

Пилипче)

•

ЛКУ:

1932-33

Матуру здав у Львові. У Лювені

1932-33,

студіював у ПЩготовчому Інституті

Інженерії. Д.д.н.

ФЕДЕРИЧ Володимир
(19.10.1911 ВИПІатичі, пов. Перемишль) •

ЛКУ:

Матуру здав у Перемишлі. У Лювені

1932-33

1932-33,

студіював соціяльно-політичні

науки. Д.д.н.

ФЕДИШИН Іван

(28.01.1912

Братичів, Івано-Франківська обл.-

05.02.1976 Дітройт) •

ЛКУ:

1932-33

Матуру здав у Станиславові. Почав університетські студії у Празькому універ
ситеті. У Лювені

1932-33,

студіював медицину. Пізніше студіював у Загребі,

Хорватія. Закінчив право. Після війни еміrрував до США і поселився у Дітрой

ті. Працював в автомобільній індустрії. Був одружений зі Софією Кальбою. По

мер

05.02.1976.

Залишив доньку Марту.

ФЕДОРИШИН Мирослава
(28.11.1910

Рогатин, Івано-Фраківська обл.)

•

ЛКУ:

1932-37

Матуру здала у Рогатині. Приїхала до Лювену після двох років

студій комерційних наук. У Лювені

1932-37, поступила на третій

рік комерційних наук, а згодом на третій рік конеулярних наук.

Одержала обидва ліценціяти. Жила в Австрії. Д.д.н.

ХОМИН Роман о.

(05.01.1907

ПодlІ.НЇстріяни, Львівська обл.)

•

ЛКУ:

1932-33

Матуру здав в Академічній Гімназії у Львові. Закінчив Бого
словську Академію і прийняв ієрейські свячення. Митрополит

Шептицький вислав його

1932 року разом із "групою 56" україн
1932-33, студіював історію

ських студентів до Лювену, як катехита. У Лювені

мистецтва і археологію. Із-за незнання французької мови, незрозуміння його

ролі студентами і труднощів з капеляном російських студентів, повернувся у Га
личину. Вступив до чину оо. Студитів пjд ім'ям Рафаїл. Загинув виконуючи обо
в'язки капеляня УПА
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ХУДЯК Марія Макрина, ЧСВВ

(22.04.1914

Стаииславів/Івано-Франківськ) о ЛКУ:

Здала матуру

і

1934 року у Гуманістичній

1936 року вступила до Чину Сестер

цях під монашим іменем Макрина.

1939-42

Гімназії у Станиславові

Василіянок у Підмихайлів

1938

року, сестра Макрина

разом із сестрою Марією Туркало виїхала до Бельгії на студії. Впродовж одного

року вивчала систему навчання хліборобської господарки у ЕсоІе

Bastogne,

а згодом, у Лювені

1939-42,

Menagere

у

закінчила з відзначенням агрономію. За

лишилася у Бельгії, де із підтримкою о. Максима Германюка, займалася місій
ною працею серед українок, що одружилися з бельгійцями.

1947 року виїхала в
1954 року,

Арrентину, де у монашому домі у Беріссо була Учителькою Новичок.

як делеrатка до Генеральної Капітули ЧСВВ, виїхала до Риму, де після обрання
генеральною секретаркою і генеральною дорадницею, там залишилася до

року. Повернувшись до Арrентини, виконувала до

1976

1971

року обов'язки насто

ятельки дому у Беріссо і була дорадницею у провінційному заряді Провінції
"Христа Царя". Згодом, сестра Макрина виїхала до Бразилії, де впродовж 7-ми
років займала пост головної настоятельки, а відтак наступних

1О

років перебу

вала на пості секретарки у Куритибі і займалася місійною працею.

1994 року по

вернулась до Беріссо і допомагає у виховуванні молодих новичок- своїм при

кладом:

... "молитви- злуки з Богом, любови,

покори, потіхи, розради і веселос

ті духа, помимо немочей старшого віку".

ЧАЙКОВСЬКИЙ Нестор
(09.11.1911

Бережници, Зах. Україна) о ЛКУ:

У Лювені

1932-33,

1932-33

студіював соціяльно-політичні науки. Д.д.н.

Хто і коли

1945-59
Зенон Татарський,
Микола

Koryr ( 14 жит.)

і Григорій Панчук

( 11

жит. )

АНТОНІВ Юрій

(1928

Криниця, Лемківщииа)

У Лювені

•

ЛКУ:

1948-49

1948-49, студіював у Підготовчому Інституті Інженерії.

Повернувся до

Німеччини. Д.д.н.

АНТОХІЙ Мирослав Орест
(15.10.1920 Чернівці) •
Матуру здав

1939

ЛКУ:

1947-50

року у Чернівцях. У роках

1939-40 студіював
1946-47 студіював
У Лювені 1947-50,

хемію у Чернівецькому університеті, а у роках
романістику у Мюнхенському університеті.

студіював романську філологію, одначе коротко перед кінцем студій захворів і

перебував довший час на лікуванні у санаторії у Евпен, Бельгія. Повернувся до

Мюнхену, де у роках

1965-69

студіював славістику і філософію, і одержав сту

пінь магістра. Був доцентом французької мови у Народнім Університеті, секре
тарем філософічного факультету УВУ, лектором української мови у Мюнхен
ському університеті ім. Людвика-Максиміліяна і досі є викладачем Педагогіч

ного Інституту УВУ. Автор кількох літературознавчих праць, виданих україн
ською, французькою і німецькою мовами, керівник Осередку НТШ у Мюнхені,
містоголова Товариства Сприяння Українській Науці, член Українського Істо
ричного Товариства і член редколегії київського журналу Самостійна Україна.
КООРДИНАТИ:

Antochy Miroslaw Orest, Heiglhofstr. 101, D-81377 Munchen, Germany
ТеІ.

(809) 7149038

АНТОХІЙ Роман
(14.02.1925 Чернівці) •

ЛКУ:

1947-49

Матуру здав у Берліні 1942-го року. У Лювені

1947-49, студіював

агрономію. Залишився у Бельгії до 1954-го року, а згодом пере
їхав до Мюнхену.

1957 року емігрував до США.

Працював у тор-
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гівлі будівельним деревом. Від

1993

року на пенсії. Одружений з Розалією

Шварц. Мають чотирьох синів: Олександер, Юрій, Роман і Микола.
КООРДИНАm:

Anto(hy Romon, 1001 Eoston Rood, Apt. 801М, Willow Grow,
ТеІ.: (215) 657-0453

РА

19090, USA

АРТИЩУК Монік
•

ЛКУ:

1953-55

У Лювені

1953-55,

студіювала успішно на 2-ому і З-ому році медицини. Д.д.н.

БАЧИНСЬКИЙ Любомир
(12.12.1934 Лаппdвка,
Матуру здав

Чернівецька обл.)

•

ЛКУ:

1955-58

1954 року в Athenee Royal du Dour, Бельгія.

Закінчив

один рік студій на природознавчому факультеті університету

Сорбона у Парижі. Там був головою української студентської
громади. У Лювені

1955-58,

студіював хемію і

1958

року одержав

Licence en

Science. Був головою НаСУСу 1957-58 рр. Згодом працював три роки асис
тентом на фармацевтичному факультеті ЛКУ.

1961 року еміrрував у Канаду, по
1966 року науковий ступінь док

ступив у Монтреальський університет і здобув

тора хемічних наук . У роках

1967-68 продовжував наукову працю постдоктор
1968-71 в університеті McMoster у Гамільтоні,

ськими студіями на МІТ і в роках
Канада.

1971 року переїхав до

Капямазу, Мічиrан, на працю до "Upjohn" як стар

ший науковець, звідки відійшов на пенсію у липні

1996 року.

Був членом цілого

ряду наукових та професійних товариств. Одружений з Іриною Шимків. Мають
чотири доньки: Наталку, Лярису, Оксану і Христю.
КООРДИНАm:

Lubomyr Bo(zynskyj, 5412 Texos Drive, Kolomozoo, МІ 49009, USA
(616) 372-9338, Fox: (616) 372-1967, lubomyrb1@worldnet.on.net

ТеІ.:

БЕЛЕЙ Мирослав
(13.12.1933

ВоЙRИЛЇВ, Івано-Франківська обл.)

Середню школу закінчив

1953 р.

•

ЛКУ:

1955-58

у Букаві, Бельг. Конго. У Лювені

1955-58, сту

діював медицину. Виїхав до США і поселився у Філядельфії. Закінчив бакаляв
рат з біології
ті Темпл.

1964 р . і здобув ступінь маrістра фармакології 1968 р. в Університе
1972 року здобув науковий ступінь доктора фармакології в Університе

ті Томас Джеферсон. Автор 16-ти наукових праць з фармакологічних наук . Пра
цює фармакологом . Одружений з Радославою, мають двоє дітей : Андрія і Дану.
КООРДИНАm:

Belej Miroslow, 53 Mognolio Ave., Denville, NJ 07834, USA
(973) 625-4431

ТеІ:

БЕРЕЗЮК Марта
(1935

Зах. Україна)

У Лювені

•

ЛКУ:

1957-59

1957-59, студіювала суспільно-політичні

науки . Д.д.н.

ХТО І КОЛИ 1945-59
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БЕРЕНФЕЛЬД Володимир
(06.06.1921

Киів)

У Лювені

1946-50,

•

ЛКУ:

1946-50

студіював геологію і одержав диплом інже

нера геології. "Перша дошка" студентської шахової команди
(колишній чемпіон юніорів УРСР). Виїхав на працю до північ
ної Африки. Д.д.н.

БШАНЮК Олекса
(15.12.1926

с. Синічок, Лемківщина)

•

ЛКУ:

1947-51

У роках

1945-46 пройшов матуральні курси і студіював в Універ
ситеті UNRRA у Мюнхені, а в роках 1946-47 у Technische
Hochschule в Карльсруrе, Німеччина. У Лювені 1947-51, закін
чив чотири роки електричної інженерії дипломом інженера з великим відзна
'Існням. Лювснське псевдо: "Брисько". Жив у "Кузьні".

1951 р. еміrрував до
США. У роках 1951-57 продовжував студії в University of Michigan, де отримав
ступені маrістра фізики, магістра математики та докторат з ядерної фізики [M.S.
(Physics), М.А. (Moth.), Ph.D. (Nuclear Physics)]. У роках 1964-92 професор фізики
у Swor1hmore College у Пенсильванії. Як професор-гість проводив ядерні дослі
дження у Німеччині (1966-67, 1988), Франції (1972, 1980), Україні (1976) та Іта
лії ( 1984). Довголітній член головних управ НТШ та УВАН-США. 1992 року
обраний іноземним членом Національної Академії Наук України, а 1998 року
головою УВАН-США. Часто відвідує Україну, де співпрацює професійно з нау
ковцями ядерної фізики. Одружений з Лярисою Зубаль. Мають дві, вже одру
жені, доньки.
КООРДИНАТИ:

Olekso Biloniuk, 100 Plush МіІІ Rood, Wollingford, РА 19086-6019, USA
ТеІ.: (610} 566-0352, Fax: (610} 566-6250, obiloni1@sworthmore.edu

БШОУСАнна

(1935

Полтавщина)

•

ЛКУ:

1955-59

Середню школу закінчила

1954 року у

Монс, Бельгія. У Лювені

1955-59,

закін

чила романську філологію ступенем ліценціята. Активна в студентській гро

маді. Секретар НаСУС

56-57.

Працювала у Бельгії викладачем французької мо

ви. Вийшла замуж за бельгійця. Д.д.н.

БШЯКРоман
(1929

Поморянн, Тернопільська обл.)

Матуру здав

1946 року в таборі

•

ЛКУ:

1947-53

біженців у Байройті, Німеччина,

і там поступив на медичний факультет Байрайтеького універси

тету. У Лювені
доктора медицини.

1953

1947-53,

студіював медицину і одержав диплом

року еміrрував до США, настрифікував диплом і спе-
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ціялізувався у хірургії.

1960

року поселився у Кеноша, Вісконсин, де працює

хірургом. Активний у місцевих медичних товариствах. Член Українського Ме
дичного Товариства США. Вдівець. Діти від першого подружжя: Іванка, Хри
стина, Стефан і Андрій.

КООРДИНАТИ:

Roman Bilak, 4126 7th Street, Kenosha, Wl 53144, USA
(414) 552-8464

ТеІ.:

БОЖИК Ігор Василь
(1.01.1939 Львів- 02.03.1964, Лювен) •

ЛКУ:

Нотар. Середню освіту закінчив у Ваврі

1957-63

(Wavre),

пров. Брабант, Бельгія.

1963 р.

захистив докторську дисертацію на правмичому факультеті ЛКУ. Спеціялізу
вався, як нотар. Виступав у бельгійській пресі проти явних перекручень інфор
мацій про Україну.

БОЖИКУляна
(1940 Лювен,

Бельгія)

•

ЛКУ:

1957-64

Середню школу закінчила

1957

року у Лювені. У ЛКУ

1957-64,

одержала дип

лом доктора загальної медицини з великим відзначенням. Часом появляється в
українській громаді Бельгії. Вийшла замуж за лікаря і з ним заснувала приватну

клініку. Мають двоє дітей: доньку і сина.

БОРЕЦЬКИЙ Осип
(1921

Зах. Україна)

У Лювені

•

ЛКУ:

1947-49

1947-49, студіював політичні

науки. Д.д.н.

БРИГ( Мирослав Михайло
(15.05.1923

Борислав, Львівська обл.)

Матуру здав

1942

•

ЛКУ:

1946-47

року у Сокалі. У Лювені

перший рік медицини. В роках

1947-55

1946-47,

закінчив

продовжував медичні

студії в університеті у Льєж і одержав ступінь доктора медицини

1955 року. 1956 року еміГрував до США і відбув лікарську практику в Sioux Falls,
SD. У роках 1957-62 працював у лікарнях Міннеаполісу, а в роках 1962-64 сту
діював анестезіологію у Міннесотському університеті і 1967 р. одержав звання
Certified Anasthesiologist. У роках 1964-87 працював у військовому шпиталі у
Leavenworth, KS як анестезіолог і голова відділу анестезіології. З уваги на здо
ров'я, 1987 року вийшов на пенсію. З дружиною Марією мають шестеро дітей:
Маргарета, Іван, Катерина, Данило, Михайло і Андрій.
КООРДИНАТИ:

Myroslav Brygg, 4421 Valley View Road, Leavenworth, KS 66048, USA
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БРОДАЦЬКИЙ Едвард
( 13.10.1926 Полос:кн,

Під!Іяuппя)

•

ЛКУ:

1953-58

Навчався у Державній Учительській Семінарії у Самборі

Матуру здав

44.

1946

1942-

року в українській гімназії у таборі поло

нених у Ріміні, Італія і переїхав до Англії. У Лювені
закінчив факультет суспільно-політичних наук.

1959

1953-58,

р. повернувся до Англії. У

Лондоні успішно закінчив курс удосконалення живих мов для вчителів середніх
шкіл. Згодом влаштувався на працю гімназійного учителя французької мови, а

останніх десять літ виконував обов'язки завідуючого відділом живих мов.

1991

року вийшов на пенсію. Є членом Академічного Товариства у Лондоні і КОДУС.
КООРдинлm:

Edward Brodacky, 8 Haslemere Close, Hampton, Middx.
ТеІ.:

ТW12 ЗJТ,

UK

(0208) 979-7568

БУЧАЦЬКИЙ Юрій
(15.11.1923
•

ЛКУ:

ТИсьмениця,

Львівська

обл.

- 15.08.1991

Монтреаль)

1947-48

Матуру здав у Закопанім, Польща.

1946 року виїхав з Німеччи
1947-48 і здобув сту

ни до Бельгії. У Лювені студіював у роках

пінь маrістра тіловиховання.
треалі.

1951

1949

року еміrрував у Канаду і поселився у Мон

року виїхав до Монктону, Нью Брансвік, де викладав фізкультуру у

місцевому університеті. Два роки пізніше повернувся до Монтреалю і в Мон
треальському університеті організував відділ тіловиховання та став його голо

вою і головним викладачем до

1973

року. Протягом

22

років академічної праці

Юрій розробив програму тіловиховання і виховав цілий ряд фізкультурників. За
його вклад у студії тіловиховання Монтреальський університет відзначив Юрія
спеціяльною грамотою, яка з його знимкою виставлена на почесному місці
університету.

1973 року провінційний уряд Квебеку номінупав його директором
1975 року повернувся до
здобув докторат з тіловиховання. Помер передчасно 15.08.1991. Залишив

департаменту тіловиховання на провінцію Квебек.
ЛКУ і

дружину Олену Олішкевич і доньку Оксану.

ВАРІНА €вrевія

(22.15.1923 Донецьк) •

ЛКУ:

1945-51

Студіювала два роки у медичному інституті у Донецьку. У Лю

вені

1945-51,

1951

завершила студії дипломом доктора медицини

року. Працювала аж до пенсії у клініці професора Добресса

у відділі радіографії. У 90-тих роках включилася у благодійну акцію української

громади в Бельгії

-

опіки і допомоги дітям-жертвам Чорнобильської катастро-
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фи. Вдова по чоловікові фінляндцеві російського походження. Має троє дітей:
сина і дві дочки.

КООРДИНАТИ:

Varina Genia, Berghoekstr.ll, 3012Wilsele, Belgium
ВАІЦУК Борис
(10.05.1928

Броди, Тернопільська обл.)

Здав матуру

•

ЛКУ:

1946 року в українській

1952-57

гімназії в таборі біженців у

Фюссені, Зах. Німеччина. Студіював ветеринарію

(2 сем.) в уні

верситетіУНРРАу Мюнхені. У Лювені

одержав сту

пінь ліценціята торговельно-фінансових наук.

1952-57,

року еміГрував у Канаду і

1957

поселився у Торонті, де після курсів, практики й іспитів одержав звання Char-

tered Accountant. Працював у фірмі публічних книговодів, торговельному під
приємстві та старшим книговодом у фінансовому відділі управи міста Торонто.
В Европі був активний у СУМ, Обнові, НаСУС і ЦЕСУС, а в Канаді у Брацтві
Українців Католиків. Від

1993 р.

на пенсії. З дружиною Анною мають сина Пав

ла і доньку Олександру.
КООРДИНАТИ:

Borys Waschuk, 187 Grenview Blvd., Toronto, ON

М8У 3Т7,

(anada,

ТеІ.:

(416) 233-6886

ВЕСОЛОВСЬКИЙ Олеr
(1929 Стриrавці,
Матуру здав

Тернопільська обл.)

•

ЛКУ:

1947 року в українській

1948-57

гімназії в таборі біженців у

Бад-Верісrофені, Німеччина. У Лювені

1948-57,

студіював пер

ші два роки медицину, а згодом міжнародні зв'язки і економію.

1955 року здобув ступінь Licencie en Relations lnternationales, а 1957 р. Licencie en
Science Economiques Appliquees. 1957 року еміГрував до США і поселився у Чіка
rо. Тут в університеті De Paul доповнив студії із книговедення. 39 років працю
вав в актуарійному бюро аж до виходу на пенсію 1997 року. Активний в україн
ській католицькій катедрі св. Миколая, член церковного хору, парафіяльної ра
ди, співредактор парафіяльної радіопрограми, секретар двох відділів СУК "Про

видіння" і радний того ж братського асекураційного союзу. Одружений з Юзею
Войтович. Мають доньку Софію.
КООРДИНАТИ:

Oleh Wesolowsky, 7723 W. Rosedale Avenue, Chicago, IL 60631-2215, USA
ТеІ.: (773) 763-1650
ВИТЯЗЬ Борис
(02.04.1928 Харків) •
У роках

ЛКУ:

1948-57

1946-47 вчився в українській

гімназії в таборі біженців у

Реrенсбурзі, Німеччина, а матуру здав

Есперанс, Бельгія. У Лювені

1948-57,

1947 року в

коледжі Бон

почав студії на факультеті

політичних наук, наступного року перейшов на медицину і закінчив медичні
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Після однорічної лікарської практики у "Єпископальній Лікар

ні" у Філядельфії, США, одержав у ЛКУ

59

t

1958 року диплом лікаря.

Уроках

1958-

пройшов стаж у галузях дитячих і інфекційних недуг в університетських лі

карнях Парижу, а

1959 року

виїхав до Марокко, де отримав пост директора ма

лого шпиталю. Після двох років його перевели до міста Тарудант, де згодом став

головним лікарем провіції та шпиталю.

1968

року переведений до міста Мара

кеш, де довгі роки займав посаду директора бюро гігієни і лікаря легіста, як та
кож викладав медицину у школі офіцерів марокканської жандармерії.

1978 року
1979-80 спеціялізувався у
галузях публічного здоров'я і гігієни у Ліонському університеті. 1988 року виїхав
настрифікував медичний диплом у Франції і в роках

до Південно-Африканської Республіки, де працює лікарем консультантом у

Департаменті Денних Шпиталів, а від

1996 року є

головним лікарем в одному із

них. Є фундатором церкви і бібліотеки Симона Петлюри у Парижі і подарував

декілька експонатів українському музеєві у Бавнд Бруку. Одружений із Марі
Маргаріт Рено і мають дві доньки: Олену і Тетяну та сина Кирила.
КООРДИНАТИ:

Borys Witjas, 405 Parkhof, Park Road Gardens, 8001 Саре Town, Republic of South Africa
Tei/Fox.: (2721) 423-9599 Work tel.: (2721) 694-1730, fox: (2721) 694-0879
ВІЗІР Віталій

(08.01.1931

Корсунь, Черuсьu обл.)

Здав матуру

1948

•

ЛКУ:

1952-58

р. в українській гімназії у таборі біженців у

Шляйсгаймі біля Мюнхену. У Шляйсгаймі студіював радіотех
ніку. У Лювені

електрика. Голова НаСУС

1952-58, одержав 1958 року диплом інженера
1956-57. Згодом спеціялізувався у ділянці півпровід

ників у Лондоні. У Санта Кляра, Каліфорнія, здобув титул МВА. Має наукові
праці з ділянки вимірів епітаксіяльних півпровідниконих депозитів (шарів).

Працював у Бельгії та у Лондоні.
працю, як науковий дослідник до

Packard у

1968 року еміГрував до США, де поступив на
Fairchild Semiconductors, а згодом до Hewlett-

Пало Альто. Згодом став керівником лабораторії та технічного відділу.

Вийшов на пенсію у

2000

р. Є головою православної громади і заступником го

лови УКРади у Сан Франціскота скарбником Товариства Св. Андрія, що допо
магає українським церквам в Україні. Колишній член ІЕЕЕ і член ЕІА. Одру
жений з Вірою Бідною. Має четверо дітей: Олега, Вероніку, Наталку і Андрія.
КООРДИНАТИ:

Vitali Vizir, 1023 Yorkshire Drive, Los Altos,
ТеІ./fоІ:

СА

94024, USA

(650) 968-6425 E-mail: VitaliVizir@agilent.com

ВОЛКОВІНСЬКИЙ Юрій
(04.04.1928

Киів)

•

ЛКУ:

1947-49

Середню школу закінчив у Києві. У Лювені

1947-49,

студіював інженерію.

Успішно продовжував студії в Европейському Університеті у Страсбургу. Д.д.н.
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ГАЙДА Е. Ігор
(28.03.1929 Тернопіль) •
Матуру здав

ЛКУ:

1947-52

1947 року в українській

гімназії в таборі біженців у

Берхтесrадені, Німеччина. У Лювені

1947-52,

закінчив студії на

агрономічному факультеті дипломом інженера харчевої про
мисловости із спеціялізацією у броварництві.

року еміrрував до США і

1953

поселився у Дітройті. Працював по фаху в харчовій промисловості і продовжу

вав студії на Wayne State University, де здобув ступінь MS Food Science і у Western

Michigan University, де здобув ступінь МВд. Працював як Food Scientist-Regulatory
Compliance. Вийшов на пенсію восени 2000 року. Займає провідні пости у Плас
ті, Патріярхальному Товаристві, Українському Народному Союзі і Українсько

му Музеї у Нью Йорку. Фундатор НТШ, УВУ, УМНЙ та Українського Інституту
при Гарвардському університеті. Одружений з Ромою Княгиницькою. Мають
чотирьох синів: Бориса, Марка, Романа і Павла.
КООРДИНАТИ:

lhor Hoydo, 60 Stone Throw Rood, Eoston,

СТ

06612-1424, USA

Tei./Fox: (203) 261-4530, hoydo.ort@snet.net

ГАНОВСЬКИЙ €вrен
(5.04.1927 Улашківці, Тернопільська обл.) •
Матуру здав

1947 року в українській

ЛКУ:

1951-55, 1958-60

гімназії у таборі біженців у

Діллінrені, Німеччина. Вищі студії розпочав в Українському
Вільному Університеті у Мюнхені на праоничому факультеті

(три семестри). У Лювені

1951-55 і 1958-60. 1955 року здобув ступіньліценціята
1960 року закінчив Високу
Екомічну Школу. Був головою НаСУС 1953-55, а згодом ЦеСУС. 1956 рокуемі
rрував до США і поселився у Чікаrо, а 1961 року переїхав до Нью Йорку. Tyr

з політичних, соціяльних та економічних наук, а

дістав працю в департаменті Імпорт/Експорт великого нью-йоркського банку
ІрвінІїон Траст. На терені США довгі роки очолював Спілку Української Моло
ді СУМА, а відтак ії світову управу. Останньо очолює Організацію Оборони Чо
тирьох Свобід України ООЧСУ та Українсько-Американську Фундацію "Воля".

Впродовж

15 років займався редагуванням українського суспільно-громадсько

го і політичного тижневика "Національна Трибуна". Голова Президії Світової
Конференції Державницьких Організацій. Одружений з Мирославою Дарією
Корановською.
КООРДИНАТИ:

Eugene Honowsky, 30-13 36th Street, Long lslond City, NY
ТеІ.:

718) 932-5847, Fox: (2121 473-0188

lllOЗ,

USA
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ГАСЮК МАРКУСЬ Дарія

(15.01.1935

Батятичі, Львівсьо обл.)

Здала матуру
ках

1952-55

•

ЛКУ:

1955-57

1952 року у Bloor Collegiate lnstitute у Торонті.

У ро

студіювала політичні науки і соціолоrію у Торант

ському університеті і одержала ступінь бакалявра. У Лювені

1955-57,

продовжувала студії політичних наук і міжнародних відносин і закін

чила їх ступенем ліценціята. Продовжувала студії в Університеті Лойола у Ші
каrо і завершила їх науковим ступенем доктора філософії з ділянки історії і фі

лософії освіти. Викладала в університетах Де Пол і Лойола у Чікаrо та в Універ
ситеті Індіяна Нортвест. Автор праці "Українськими слідами по Римі й Італії'',

редактор "Ethnic Heritage in America: Greeks, Jews, Lithuanians and Ukrainians" та
"Українці в Чікаrо А ІлліноА" написала також: цілий ряд довідок і статтей до

збірників і до Encyclopedia of Ukraine. Пластунка, голова відцілу у Шікаrо Союзу
Українок Америки

1972-75

і член головної управи СУА

1978-81.

Ініціятор захо

дів у справі відкриття українського консульства у Чікаrо і голова 'Клюбу
для його фінансової підтримки. У роках

тором

IREX-

1993-95

500'

відкрила у Києві і була дирек

Ради міжнародніх наукових досліджень та обмінів. Від

1995

р. є

співредактором американського тому Енциклопедії Української Діяспори.
Одружена з Василем Маркусем, мають троє дітей: Таїса, Устина і Василь.
КООРДИНАm:

Marcus Daria, 5733 N Cenlral Park Ave., Chicago, IL 60659, USA
ТеІ.:

(773) 478-3587

ГЕВКО Володимир

(09.01.1931

Веrревил, Альберта, Канада)

Середню освіту закінчив
роках

1949-53

1949

•

ЛКУ:

1954-61

року у Едмонтоні, Альберта. У

закінчив на Альбертському Універенеті стислі

науки ступенем бакалявра. У Лювені

1954-61,

одержав диплом

доктора медицини. Відбував резидентуру у Grace Hospital у Вінніпезі. Згодом
відбував резидентуру у психіятрії в University of Syracuse і у New York School of

Psychiatry у Нью Йорку. Після закінчення курсів у Columbia University, одержав

1971

року від American Board of Psychiatry and Neurology звання Board Certified in

Psychiatry. Працювавлікарем психіятром у штаті Нью-Йорк, США, аж до виходу
на пенсію

1992

р. Одружений з бельгійкою Lucette-lvonne Vandermeulen. Мають

шестеро дітей: Гертруда, Карль, Анна, Патриція, Марко і Григорій.
КООРДИНАm:

Hewko Walter,

Р.О. Вох149,

Tei./Fox (315) 328-4274

Nicholville, NY 12965, USA
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ГЕРАСИМОВИЧ Роман
(10.10.1924 Львів) •
Матуру здав

ЛКУ:

1947-52

1943 року у Львові.

У Лювені

1947-52,

закінчив сту

дії на агрономічному факультеті дипломом інженера харчевої
промисловости із спеціялізацією у броварництві.

1952 еміГрував

до США. Працював по фаху на чільних становищах у броварних підприємствах.
Тепер на пенсії.
КООРДИНАТИ:

Romon Herosymowycz, 6013 Hunt Ridge Rood, Boltimore, MD 21210, USA
ТеІ.:

(410) 377-3398.

ГЕРМАНЮК Митр. Максим, ЧНІ
Тhяди "Хто і Коли

1930-44"
ГЛАДУН Віктор

(30.06.1925

Запоріжжи)

•

ЛКУ:

1947-48

У Запоріжжі вчився у балетно-танцювальній школі і згодом
працював солістом балету Запорізького Театру ім. Марії Зань

ковецької. Матуру здав

1947 року в українській гімназії у таборі
1947-48, студіював агрономію. Ке
рівник студентського ансамблю народніх танців. У роках 1948-50 працював со
лістом балету в королівській опері у Льєжі та Брюсселі. 1951 року еміГрував у
біженців в Оберцені, Німеччина. У Лювені

Канаду і поселився у Монтреалі. Там закінчив трирічну вищу технічну школу
дипломом індустрійного дезайнера і спеціяліста по зварюванні металів. У Мон
треалі, а пізніше у Торонті, працював в індустрії машинобудування високого

тиснення для атомних двигунів, як chief estimator, chief inspector, chief engineer і

Quality Control Manager. Від 1994 року на пенсії, однак продовжує працювати
професійно у своєму власному підприємстві. Член канадських та американ

ських професійних асоціяцій. У Монтреалі протягом 5-ти років був власником
і диктором радіопрограми "Український Час". Був також, у Монтреалі і у Торон
ті, власником та балетмайстром балетно-танцювальних шкіл. Одружений із Пе
тронелею Булигою. Мають дочку Раїсу.
КООРДИНАТИ:

W.

Уі(

ТеІ.:

Hlodun, 217 Ashridge

РІо(е,

Mississougo, ON L4L

1К6,

Conodo

(905) 848-1553

ГОНЧАРІВ Аркадій

(7.04.1933

Новоrрад Волинський, Житомирська обл.)

Матуру здав

1951

•

ЛКУ:

1951-55

року в українській гімназії у таборі біженців у

Шляйсrаймі, Німеччина. У Лювені
но-політичні науки.

1955 р.

1951-55,

студіював суспіль

еміrрував до США. Після військової
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служби в американському війську працював канцеляристом у фірмі брокера на

Wall Street.

Згодом працював креслярем мостів, будинків і доріг. Закінчив одно

річний курс програмщиків компютерів та трирічний заочний курс електроніки

компютерів. Від

1976

року працює програмщиком компютерів. Співає у нью

йоркському хорі "Думка", а також у церковному хорі. Неодружений.
КООРДИНАТИ:

Arkody Hon(horiv, 129 Terra(e View Avenue, Bronx, NY 10463, USA
ТеІ.:

(212) 562-9404

ГРЕЧПІВ Віталій
(1928

Новий Буr, Мполаівськ:а обл.) о ЛКУ:

У Лювені

1950-54

1950-54, студіював фармакологію. 1954 року еміrрував

до США. Набувши кваліфікації аналіста інвестицій і конструк

тора компютерних систем, працював у Нью- Йорку у фінансо
вих установах. Як віцепрезидент, а пізніше директор, очолював плянування і

втілення у житrя систем Нью-Йоркської Біржі. На пенсії від 1992 р. фінансово
допомагав закласти амбасаду України у Вашінrrоні та консуляту Нью-Йорку.
Одружений із Зіною Смірновою. Мають сина Віктора.
КООРДИНАТИ:

Vitaliy Gre(hniw, 2 (arla (ourt, Huntigton Sta, NY 11746, USA
ТеІ.:

(516) 549-9052.

ГУРСЬКИЙ Петро
(22.10.1925 ЖолдаІDІ,
Матуру здав

Сумська обл.) о ЛКУ:

1946 року в

1947-52

українській гімназії у таборі біженців у

Травнштайні, Німеччина. У роках

1946-47

студіював хемію в

університеті у таборі Соммер Казерне в Авrсбурrу. У Лювені

1947-52, студіював будівельну інженерію і одержав диПлом будівельного інже
нера. 1952 року еміrрував до США і поселився у Філядельфії. 1963 року одержав
звання професійного інженера. Від 1953 року аж до виходу на пенсію 1985 року,
працював у Атлантік Річфільд Ко. на відповідальних постах, головно при про
єктуванні рафінерій нафти. Постійно активний на провідних постах в україн
ських громадських організаціях, а зокрема у Центральному Комітеті ОДУМ -у.
Від

1952

р. дириrент церковного хору та організатор Школи Українознавства і

Релігії при парафії св. Покрови у Філядельфії.
навчання гри на бандурі, а з

1967 р.

на оселі ОДУМ "Київ" у Кетскильських горах.
Щадниці, а від

1996

1965

року започаткував школу

керував 13-ма літніми таборами кобзарства

21

рік був у дирекції Української

року у дирекції Українського Освітно-Культурного Центру

у Філядельфії. Одружений із волинянкою Ольгою Криворучко. Мають сина
Павла та доньок Галю і Наталю.
КООРДИНАТИ:

Petro Hursky, 50 John Road, Cheltenham,
ТеІ.: (215) 635-1522

РА

19012, USA
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ГАПИШИН Володимир
с. Дички, Івано-Франківська обл.-

(26.07.1921

19.02.1970 Лювев) •

ЛКУ:

1949-53

Науковець-економіст. Навчався у гімназіях Рогатина і Ярослава, де склав іспит
зрілости. Поступив до Віденського університету на медичний факультет. Після
тривалої перерви в науці відновив навчання на економічному факультеті Лю
венського університету.

1953

р. одержав диплом маrістра із фінансово-торго

вельних наук. Потім закінчив ліценціят із славістики. Працював у ЛКУ на еко
номічному факультеті, як аспірант. Готував докторську дисертацію. Був членом

СУМ-ута УНОТ -у. Одружився із нині покійною уже Меланією Кудрик (помер
ла у січні

1997 р.).

У них три доньки: Марта, Ліда, Тереза та син Іванко.

ДАНИЛЯК Ольrа

(4.10.1936 Торонто) •
Матуру здала

ЛКУ:

1958-59

1954 року у Торонті

у St. Joseph High School. Сту

діювала у Торантському Університеті і здобула ступені ВА

MSW (Master of Social Work) '64 і AdDSW '74. У Лювені

'58,
1958-59,

була вільним слухачем курсів психології та соціології. Брала активну участь в
українській студентській громаді. Працює у ділянці суспільної служби у канад
ських урядових і добродійних установах. Була організатором і активним членом
управи Суспільної Служби Українців Канади, а у роках

1989-92 очолювала П
1969 рокуПобрали першою головою Світової Ради Суспільної Служ
СКВУ і знову прийняла цей пост 1993 року. Від 1992 року допомагає

централю.
би при

Суспільній Службі України в організаційній ділянці та у вишколі працівників

добровольців в Україні. Від

1989

року вдова по мужеві Володимирові Довга

нюкові, акторові, гумористові, широко відомому у діяспорі.
КООРДИНАТИ:

Olha Danylak, 302 South Kingsway, Apf. 4, Toronfo, ON M6S
ТеІ.:

3Т9,

(anada

(416) 762-2840

ДАЦЕНКО Михайло

(1928

Рівне)

•

ЛКУ:

1948-52

Здав матуру

1947 року в українській гімназії в таборі біженців у Німеччині. У
Лювені 1948-52, закінчив підготовчий інститут і студіював інженерію. 1952 року
еміrрував у Канаду і поселився у Вінніпезі. У роках 1954-57 студіював інже
нерію у Манітобському університеті і одержав диплом будівельного інженера.

Довгі роки працював будівельним інженером у Canadian Pacific Railways. Д.д.н.

ДЕРЕВ'ЯНКА Іван, Архиєпископ Йоан
(1937 Чериіrівщнна) •

ЛКУ:

1959-61

Середню освіту закінчив у Бельгії. У Лювені

1959-61,

студіював хемію.

1982

року
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висвячений на священика, а
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року висвячений на єпископа Лондонського

1991

Української Автокефальної Православної Церкви, УАПЦ, з юрисдикцією на За

хідню Европу. У

1999 Р-

підвищений на соборі УАПЦ до чину архиєпископа.

ДИБАЙЛО Віра
(02.12.1929 Львів- 1947 Eisden-Maasmechelen,

Бельгія)

Середню освіту здобула у Львові і Радехові.
батьками до Бельгії. У Лювені
Загинула під час купелівліті

1945

•

ЛКУ:

1945-47

року прибула з

студіювала економію.

1945-47,
1947 року.

ДИБАЙЛО ДЕМЧУК Ліда
(11.12.1927 Львів) •

ЛКУ:

1945-47

Середню освіту здобула у Львові і у Радехові.
з батьками до Бельгії. У Лювені

1945-47,

1945 року

Одружилася з лювенцем Миколою Демчуком

ським діячем у Бельгії

(+1962).

прибула

студіювала економію.

(38-45),

громад

Подружжя мало двох синів Миколу і Андрія.

Завжди активна у громадському житті. Довгі роки була головою "Об'єднання
Українок у БельгіГ'. Від дня незалежности часто їздить в Україну з допомогою і

спроваджує дітей до Бельгії на відпочинок.
кооРдинлm:

Demt(houk Lidia, Rue Mognee, 4, 4590 Ouffet, Belgium
ТеІ.: (32-8) 636-6323
ДМИТРИК Кузьма

(05.11.1921

Велика Димерка, Киівсьu обл.)

У Лювені

1948-54,

•

ЛКУ:

1948-54, 1967-69

студіював суспільно-політичні науки і закін

чив перші три роки. Продовжував студії у роках

1967-69

і завер

шив їх ступенем ліценціята. Залишився у Бельгії. Працював на
працях не пов'язаних із своїми студіями. Поет, публікує свої твори українською

мовою в українських журналах і пресі. Французькою та іншими мовами поя

вився збірник "Le Miroir de Vanites", і лише французькою мовою "Hantise de Zapo-

rogues". Одружений з бельгійкою, яка розмалювала православну церкву в Генк.
Мають одного сина.

ДУБИНА Дмитро

(1925

Черниrівщина-

У Лювені

1948-52,

1957

Намюр, Бельгія)

•

ЛКУ:

1948-52

студіював у Підготовчому Інституті і хемію.

Здібний і бистро думаючий шахіст. Граючи проти

15

студентів

ЛКУ виграв проти І З, а з двома зіграв у нічию. Був одним з чіль
них шахістів Бельгії. При кінці студій умово захворів і перебував у лікарні у На
мюр, де помер.
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ДЮГ САДОВІНСЬКИЙ Василь
(14.01.1924

с. Почапинці, Хмельницька обл.)

•

ЛКУ:

1950-58

Фармацевт. Навчався у Драганівській середній школі (Чеме
ровецький р-н).

21

червня

1941

р., у день вторгнення гітлерів

ських військ на територію України, одержав атестат зрілости.
Протягом академічних років
них наук при ЛКУ, які

1997

1950-58 відвідував курси факультету фармацевтич
закінчив 1958 р. дипломом фармацевта. Працював до

року у власній аптеці. Одружений, має двоє дітей.

КООРДИНАТИ:

Vosyl Djuh, Hoogkouter
ТеІ.:

ЗО, В

1653 Dworp, Belgium

(0032-2) 380-1173

ЗАЗУЛЯК Володимир
(1925

Монастирищі, Львівська обл.)

Матуру здав

•

ЛКУ:

1946 року в українській

1953-58

гімназії у таборі полонених

у Ріміні, Італія і переїхав до Англії. У Лювені

1953-58, студіював

хемію і осягнув диплом ліценціята хемічних наук. Дириrент сту
дентського хору.

1958

року еміrрував до США, де продовжував студії на

Rutgers

University і одержав диплом маrістра хемії MSc. Поселився в Рочестері, НЙ, де
Chemicals і Pennwalt.

працював на відповідальних становищах в компаніях Allied

Учителював в українській суботній школі ім. Т. Шевченка у Рочестері. Одруже
ний з Дарією Цюпкою. Мають п'ятеро дітей: Володимира, Олега, Христю, Таню

і Богданну.
КООРДИНАТИ:

Volodymyr Zozulok, 129 Keorney Avenue, Ro(hester, NY 14617, USA
ТеІ.:

(716) 342-6238

ЗАКАJІЬНИЦЬКИЙ Володимир
(1938

Зах. УІQ»аіна)

•

ЛКУ:

1959-65

Матуру здав в Українській Малій Семінарії у Римі. У Лювені

ліценціят із соціяльно-політичних наук. Голова "Обнови"

1959-65, одержав
1965-66. Кілька років

пізніше повернувся на студії до ЛКУ і завершив їх науковим ступенем доктора
політичних наук. Працює на високих постах у бельгійському міністерстві фі

нансів. Активний в українському суспільстві, має об'ємисту бібліотеку, у тому й
україністику. Має одну доньку.

ЗАЄЦЬ Борне
(01.08.1922
У Лювені
ті.Д.д.н.

Васютинці, Черкаська обл.)

•

ЛКУ:

1946-49, студіював агрономію.

1946-49

Виїхав до Канади і поселився у Торон

ХТО І КОЛИ 1945-59
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ті. Д.д.н.

ЗИБЕНКО Роман
(1928

Західня Украіна-

1972 Мюнхен) •

ЛКУ:

1947-52

Матуру здав
чині. У

1946 року в українськім таборі біженців у Німеч
Лювені 1947-52, студіював економічні науки і одержав

диплом ліценціята економічних наук. Виїхав до Австралії, а згодом поселився у

Мюнхені, де працював у Radio Free Europe (Радіо Вільна Европа). Помер

9.22.1972.

ЗМІЯЙосиф
(10.02.1922 Львів) •

ЛКУ:

1953-56

Матуру здав
у Ріміні,

1946 року в українській гімназії в таборі полонених
Італія і переїхав до Англії. У Лювені 1953-56, студіював

дентистику. Захворів, перервав студії і якийсь час перебував у санаторії в Евпен.
Закінчив дентистику у Німеччині, де працював як дентист. Д.д.н.

ЗУБРИЦЬКИЙ Микола
(18.12.1921

Стебник, Львівщина)

•

ЛКУ:

Закінчив середню технічну школу

1948-57

1941

р. у Дрогобичі. Працю

вав технологом в інженерних підприємствах у Німеччині

45.

Студіював

1945

1941-

р. у Високій Технічній Школі у Відні, а в

роках
пінь

1946-48 в університетіУНРРАу Мюнхені. У Лювені 1948-57, одержав сту
маrістра хемії (1953) та доктора хемічних наук (1957). Згодом еміrрував у

Канаду і в Едмонтоні працював науковим дослідником і дорадником у металур

гійному підприємстві. У роках

1968-75

був технічним директором бразилій

ського металургійного комбінату у Сан-Павльо. Є автором 6-ти наукових пу

блікацій і 19-ти опатентованих винаходів із металургійної ділянки.

1989 р.

пере

їхав до Бритійської Колумбії, де живе разом з дружиноюЛідою Гермак. Мають
двоє дітей, сина Стефана і доньку Марію.
КООРДИНАТИ:

Nicolaus Zubryckyj, 223 Houston Street, Nelson,
ТеІ.:

ВС

V1L 5Hl, Canada

(205) 352-2606

ІСКРИЖИЦЬКИЙ Осип
(1928

Киів)

У Лювені

•

ЛКУ:

1947-51

1947-51,

студіював інженерію. Закінчив інженерію.

Одружився з бельгійкою і еміrрував до США. Не бажав служити
в американській армії і повернувся до Бельгії, де помер.
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ЙОГАНСОН Маріна
о ЛКУ:

1947-48

У Лювені

1947-48, студіювала хемію на частинній стипендії CoBAUSO. Д.д.н.

КАЛИТОВСЬКА Марта

(22.10.1916

Стрий, Львівська обл.-

18.01.1990 Париж)

о ЛКУ:

1947-52

Середню освіту одержала у Дівочому Інституті в ПеремиІІІЛі. У
Лювені

1947-52, студіювала історію мистецтва і одержалаліцен

ціят гуманістичних наук. Поселилася у Франції. Короткий час
працювала в НТШ у Сарселі. Згодом поступила на працю у бібліотеку Держав

ного Інституту Східних Мов у Парижі, а опісля в українську секцію для іммі
Грантів при Міністерстві Закордонних Справ. Познайомившись з українською

письменницею Софією Яблонською переїхала

Noirmountier

згаданому острові. Видала три збірки

(1959)

1960 року жити до неї на острів
18.01.1990 у Парижі, їі поховали на
поезій: "Лірика" (1955), "Рими і нерими"

на Атлянтику. Після смерти

і "Світлотіні"

(1987).

Дописувала про життя французької столиці до

"Української Літературної Газети", "Сучасности", "Українського Слова" і "Сво
боди".

КАРАБИН Богдан (Бальдвин)

(19.04.1937

Ст. Фолкен, Франція) о ЛКУ:

Середню освіту закінчив

1956 р.

1958-60

У Лювені

1958-60, студіював медицину.

Згодом

закінчив студії медицини у Франції. Був членом НаСУС. Працює лікарем у

Франції.

КАЧМАР ДАНИК Ляриса

(28.11.1938 Львів)
Здала матуру

о ЛКУ:

1955

1955-59

року у США. У Лювені

1955-59,

студіювала

політичні науки і одержала ступінь ліценціята політичних і со

ціяльних наук у вересні

1959 року. Згодом повернулася до Нью
Montclair State University і одержала ступінь МА in
Education. Від 1972 року працює у відділі суспільної опіки у NJ Commission for the
Blind. Одружена із Борисом Даником. Мали трьох синів: Андрія (1967), Олек
сандра (1970) і Степана (1972). Андрій помер 1994 року.

Джерзі, США, де студіювала у

КООРДИНАm:

Lorisso DonikKo(hmor, 23
ТеІ.:

(973) 226-2208

МарІе

Drive, NColdwell, NJ 07006, Conodo

ХТО І КОЛИ 1945-59
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КІС (КОС) Теофіль, Іван

(4.10.1927

Гошів, Іваво-Франківська обл.)

•

ЛКУ:

1956-64

Вчився в українській гімназії в таборі біженців у Гайденаві, Ні

меччина. Матуру здав

1955 року в УВУ,

Мюнхен. У Лювені

здобув ступінь доктора соціяльно-політичних та економіч

64

них наук із спеціялізацією у міжнародній і порівняльній політиці. У роках

66

19561964-

працював науковим співробітником-дослідником у Лювенському універси

теті.

1966 року еміrрував у

Канади і протягом років

1966-93 був професором по
1993 року став

літичних наук в Оrгавському університеті. Після виходу на пенсію

співголовою, а згодом головою Вченої Ради та екзекутивним директором кате
дри українських студій при Оrгавському університеті. Є автором трьох книжок
і біля

100

моноrрафічних статтей, енциклопедичних гасел, розділів у книжках,

спільних робіт та експертизних звідомлень. Дійсний член низки професійно
наукових організацій та об'єднань, включно із УВАН і НТШ. Одружений із лю
венською студенткою Галиною В. Лощенко. Мають двох синів: Юрія і Осипа.
КООРДИНАm:

Theofill. Kis, 1600 Featherston Drive, Otlawa, ON
ТеІ.: (613) 731-3379, hkis@sympati(O.(O

К1Н 6Р2,

Canada

КЛИМЮстин

(14.06.1929

Сєдльце, Польща)

Здав матуру

1947

•

ЛКУ:

1948-50

р. в українській гімназії в таборі біженців у

Берхтесгадені, Німеччина. У Лювені
рію, а у Брюсселі,
вав у Канаду і

1955

1948-50, студіював інжене
1951-53, студіював архітектуру. 1953 р. еміrру

р. закінчив студії архітектури у Торантському університеті.

Живе і працює, як самостійний архітектор у Дон Міллс біля Торонто. Одруже

ний із Жакелін Схольс із Лювену. Мають четверо дітей: Михайло, Павло, На
талка і Марко.
КООРДИНАm:

Justin Klym, 9 Wren Court, Don Mills, ON
ТеІ.: (416) 447-0366

МЗС

2GB, Canada

КМЕ:КЛЮК Казимир

(04.07.1920

Краків)

•

ЛКУ:

1947-49

Матуру здав

1938 р. у Львові. У роках 1944-45 студіював геологію у Парижі. У
Л юве ні 1947-49, продовжував студії геології і одержав диплом інженера геології.
Повернувся у Францію. Д.д.н. (1999 року перебував важко хворий у лікарні.)
КОВАЛЮК Богдан
(22.01.1929

Коломия, Івано-Франківська обл.)

Здав матуру

1947

•

ЛКУ:

1948-53

р. в українській гімназії у таборі біженців у

БерхтесГадені, Німеччина. Уроках

1947-48 студіював інженерію
1948-53 продовжував інже-

в університеті Регенсбург. У Лювені
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нерські студії.

1953

року еміrрував у Канаду і поселився у Монтреалі. Тут по

ступив у Мекrільський університет і одержав

трика. Протягом

34 років

1957 року диплом

інженера елек

працював професійно у фірмі Northern Telecom інже

нером відповідальним за будову телекомунікаційних проєктів. Від

1990 року на

пенсії. Активний у громадській праці. Був постійно активний на провідних ви
ховних та адміністративних постах монтреальської пластавої станиці і очолю
вав акцію збірки фондів для видання Енциклопедії Українознавства. Одруже

ний із Марією Матвіяс- Гасюк. Мають доньки Маланку і Таню та сина Маркіяна.
КООРДИНАТИ:

К1В 3Х8,

Bohdan Kovaluk, 48 Bearbrook Road, Gloucester, ON
ТеІ.:

Canada

(613) 834-2892

КОВАЛЬ Дмитро

(10.11.1935 Лисичеве,

Закарпатська обл.)

Історик, педагог. Склав матуру
філософію у Римі.

1957

•

ЛКУ:

1954 р.

1957-61

у Турне, Бельгія. Вивчав

р. вступив доЛКУна історію.

1961

р.

склав маrістерку і виїхав до Руанди, Африка, де викладав істо
рію у гімназії. Після повернення в Европу, крім підготовки до аrреrації (педа
гогічний диплом), брав участь у вищих курсах українознавства, організованих

УВУ у Мюнхені. Активний член НаСУС-у. Після закінчення аrреrації одержав
номінацію на посаду викладача історії в одній із державних гімназій м. Монс,
Бельгія. Займав у освітній мережі різні адміністративні посади (провізор і пре

фект). Від

1996 р. -

на пенсії. Член Апостольської Візитатури у Бельгії, співпра

цює у християнському профспілковому русі та в Екуменічному русі. Дружина

-

Марі-Гелен Жілар, історик, заступниця директора Педагогічного інституту у

Монсі. Мають двоє дітей
КООРДИНАТИ:

-

Сара і Клемент.

Demeter Koval, Chasse du Bon Dieu 6-8,
ТеІ.:

В

7000 Mons, Belgium

(0032-65) 315-325

КОВАЛЬ Омелян

(24.02.1920

Рахиня, Івано-Франківська обл.)

•

ЛКУ:

Як учасник Державного Акту 30-го червня

1948-50

1941

року був ареш

тований німцями і пережив концентраційні табори Авшвіц,

Мавтгавзен, Мельк і Ебензе. Після звільнення американцями
ходив на курси педагогіки і психології проф.

теті у Мюнхені. Здав матуру

r

Ващенка у Народнім Універси

1946 року в українській

гімназії в таборі біженців у

Реrенсбурзі, Німеччина. Поступив на студії економії в УПГ

1946-48. У Лювені
1948-50, завершив студії дипломом ліценціята комерційних і конеулярних наук.

Рішив залишитися у Бельгії, щоб служити українській громаді. Секретар, а від

1989 року голова УДК.

У роках

1958-78 голова ЦУ СУМ. Директор кооперативи
"Дніпро" аж до виходу на пенсію 1985 року. Організатор друкарні і голова видав-
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член президії, а в 90-их роках голова Координаційного Осередку Українських

Громадських Організацій в Европі. Постійний член президії СКВУ\СКУ. Веде
допомогону акцію Україні. Співорганізатор установчого конrресу Всеукраїн
ського Педагогічного Товариства ім. Г. Ващенка у

1995 р. у Києві.

Очолює орга

нізаційний відділ Фундації його імени. Член Бельгійської Асоціяції Сеніарів

Дорадників в економічній програмі

TACIS

ЕС і з його рамени відбуває поїздки

до підприємств в Україні. Одружений з Анною Куропась. Мають дітей: Зоресла
ву, Зенона, Віру і Юрія.

КООРДИНАТИ:

Omelon Kowol, 72 Blvd. Chorlemogne, 1000 Bruxelles, Belgium
ТеІ.: (32-21 230-8549, Fox: (32-21 230-5411
КОГУТ Микола
(13.12.1924

Конюхи, Тернопільська обл.)

Економіст, громадський діяч.

•

ЛКУ:

1948 склав

1948-52

матуру в таборі біжен

ців у Берхтесrадені, Західна Німеччина.

1952 одержав диплом
1967 р. брав участь
організованих в lnstitut St. Luc у Брюс

маrістра торговельно-фінансових наук у ЛКУ.
у семінарах з питань податкової системи,
селі. До пенсії

1990 працював

за фахом у різних бельгійських фірмах головним

бухгалтером та завідуючим фінансами. Займав відповідальні посади в україн
ському громадському житті. Член НТШ в Европі. Головний організатор діяль
ности Українського Науково-Освітнього Товариства у Бельгії (УНОТ) та Рідної
Школи. Активний член організацій і товариств, як: Пласт, СУМ, "Обнова", Ко
ДУС, УДК, УХР, Т-во "Апостольська Візитатура", Т-во "За Патріярхат УГКЦ",
Т-во "Св. Софія", Виховно-Відпочинковий Центр "Франкополе". Одружений із

Єлисаветою Феярц. Мають четверо дітей: Маруся, Ганя, Христя і Павло.
КООРДИНАТИ:

Mykolo Kohut, Ponoromoloon 42,
ТеІ.:

В-3012

Leuven, Belgium

(0032-161 296-360, Fox: (00321 071834363, myko01@infonie.be

КОЗАЧИНСЬКИЙ Володимир
(1928

Пщяч, Полтавщина-

24.10.1997

Приїхав з батьками до Бельгії
гілля. У Лювені

1947-53,

Бавнд Брук)

•

ЛКУ:

1947-53

1946 року на працю у копальні ву

студіював будівельну інженерію. Зго

дом завершив студії інженерії у Страсбурзькій Академії у Фран
ції. Еміrрував до США і поселився у Стемфорді, Конектікат. Працював довгі
роки інженером у фірмі проєктування мостів. Вийшов на пенсію

1986 року і пе

реїхав до Баунд Бруку, НДж. Там одружився з Олею Ковалів. Активний у право
славній церковній громаді і кредитовій спілці. Фінансово допомагав у відбудові
Успенського Собору у Гадячі. Постійний ініціятор і організатор усіх товарись
ких зустрічей північно-американських лювенців. Без його, постійно усучасне-

438 t

Л ЮВЕ Н: І 9 3 О - І 9 8 5

ного адресаря лювенців у світі, праця над цією Книгою була б багато важчою.
Всіми улюблений і шанований друг, якого, вже важко хворого на серце, товари
ші лювенці мали можливість вітати останній раз на зустрічі на Союзівці у жов
тні

1997 року.

Три тижні після цієї зустрічі наспіла сумна вістка, що Володя, ві

домий між товаришами, як "Пляма", відійшов у вічність

24- го жовтня 1997 року.

КОЛІБАБА Софія

(01.12.1923

Тh.личнва-

19.01.1979 Антверпен,

Бет.rіи)

•

ЛКУ:

1944-49

Громадська діячка. Середню освіту одержала в м. Льєж, Бельгія.

1949

р. закінчила університетські студії у ЛКУ. Маrістер торго

вельно-консульських наук. Займала керівні посади в Об'єднан
ні Українок Бельгії (ОУБ), була членом Українського Науково-Освітнього То
вариства (УНОТ), а також Українського Допомогового Комітету (УДК). Заміж
ня за відомого науковця-агронома та церковно-громадського діяча, проф. д-ра

Петра Зеленого

( 1908-91).

Мали доньку

-

Надію

( 1950-79).

КОСЕНКО Евген

(27.06.1921

Петербурr)

•

ЛКУ:

1948-50

До Лювену приїхав з Франції, де студіював геологію. У Лювені

1948-49,

про

довжував студії геології і одержав диплом інженера геології. Виїхав до Франції,
де працював геологом. Д.д.н.

КОСИК Дик Дмитро

(18.07.1932 Moyfoir, Soskothewon, Conodo) •
Матуру здав

1951-55

ЛКУ:

1955-58

1950 року у North Battleford Collegiate, Sask. У роках

закінчив агрономію у Саскачеванському університеті у

Саскатуні. У Лювені

1955-58,

студіював лісництво і агрономію

та одержав диплом інженера агрономії і лісництва. Повернувся у Канаду і пра

цював інженером лісництва у фірмі Tahsis Со. у місцевості Gold River, ВС, а зго
дом головним інженером лісництва цієї ж фірми і був заступником головного

лісничого до

1990 року,

а в кінці став управителем посілостей фірми.

1998 року

вийшов на пенсію і працює приватно, як консультант лісництва. Член і радний

парафії української католицької церкви св. Архангела Михаїла у

Nanaimo, ВС.

Одружений з Памелею Ан, мають четверо дітей: Катерина, Карін, Тара і Микола.
КООРдиНАm:

Kosick Dick, 467 Songster Dr., Quolicum.BC V9K1J6, Conodo
ТеІ

250-752-6425, Fox 250-752-6427
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КОЦЮБА Остап
(18.07.1923

Бре.лІІІdв, п. Лісько, Лемкіащива)

Матуру здав

1946 року в українській

•

ЛКУ:

1951-56

гімназії в таборі полонених

у Ріміні, Італія_ Після переїзду до Англії здав

1950 року заочний
1951-56,

курс на вступ до Лондонського університету. У Лювені

студіював романську філологію і одержав ступінь

Licence en Philosophie et L.ettres.

Згодом студіював славістику в університеті Сорбон біля Парижу та одержав сту
пінь

Licence en Lettres. 1963 року розпочав, і 1975 року захистив докторську пра

цю у Колюмбійському університеті і одержав науковий ступінь доктора філосо

фії. Учителював у середніх школах у Бельгії, Німеччині, Канаді і США, як теж

в Академії св. Юра у Нью Йорку та у Духовній Семінарії у Стемфорді, Кон.
Одружений із Вірою Бедрій.
КООРДИНАТИ:

Kociuba Ostap, 318 Е 9th St., Apt. 2, New York, NY 10003, USA
ТеІ .: (212) 674-2929
КРАВЦЬО( -ЦІВ) Ольга
(24.09.1938 Аrвадут.це,

Панама)

•

ЛКУ:

1957-59

Матуру здала
Панама. У

1956 року в lnstituto Nacional de Panama у місті
Лювені 1957-59, студіювала медицину, навчилася

української мови і танцювала в ансамблі українських танців.

Згодом виїхала до Еспанії, де продовжувала медичні студії в Університеті Са
ляманка і завершила їх дипломом доктора медицини

1965

року. Повернувшись

до Панами відбувала медичну практику і закінчила спеціялізацією Гінеколога.

Працює у лікарні міста

Santiago de Veragua,

а крім того провадить приватну

лікарську практику. Одружена з Деметріо Вільалба. Мають четверо дітей: Хуан
Мануель, Іван, Деметріо і Хуан-Карльос.
КООРДИНАТИ:

Olha Kravcio Villalba, Apartado 72, Santiago, Veraguos, Ponomo
ТеІ . (507) 998-4323
КРАВЦЬО(-ЦІВ) Радко
(25.06.1934 Аrвадут.се,
Матуру здав

Панама)

•

ЛКУ:

1952-57

1952 року в lnstituto Nacional de Panama у місті Па
1952-57, студіював медицину, навчився україн

нама. У Лювені

ської мови, був членом управи НаСУС-у і танцював в ансамблі
українських танців. У роках

1957-59 продовжував

студії медицини в Університеті

Льєж. Згодом виїхав до Еспанu, де продовжував медичні студU в Університеті

Саляманка і завершив їх дипломом доктора медицини

1956 року.

Повернувшись

до Панами відбував медичну практику і закінчив спеціялізацію Гінеколога. Довгі
роки працював у своїй спеціялізацU у лікарні свого родинного міста, а крім того
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провадив приватну лікарську практику. Від

1996 року працює виключно у лікарні.

Одружений з Едитою Пуrо. Мають троє дітей: Радка, Стефана і Лярису.
КООРДИНАТИ:

Krovcio Rodko, соІІе Los Pinos 6151, Aguodulce, Ponomo
ТеІ.: (507) 997-4164

КРИЖАНІВСЬКИЙ Роман
(28.10.1925 Львів) •
У Лювені

ЛКУ:

1946-48

студіював дентистику. Згодом продовжував

1946-48,

студії дентистики у Брюссельському університеті і одержав дип

лом доктора дентистики

1961

року. Успішно провадив приватну

дентистичну практику у Брюсселі. У 90-тих роках продав свою практику. Живе
у Бельгії і подорожує по світі. Одружений з бельгійкою італійського роду. Бездітні.

КООРДИНАТИ:

ТеІ.:

{322) 673-6305

КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ Іван
(12.02.1926

Одеса-

27.08.1983

Редінr, Англія)

•

ЛКУ:

1953-54

Матуру здав
У Лювені

1946 року в українській гімназії у таборі полонених у Ріміні, Італія.
1953-54, студіював хемію. Видавець газети "Українська Думка" і жур

налу "Голос Молоді" в Англії. Постійно активний у СУМ. Голова Краєвої Упра

ви СУМ Великої Британії

Помер у Редінг, Англія

1955-57.

1983

року.

КУПЧИНСЬКИЙ Юрій
(24.03.1929

Брюссель)

•

ЛКУ:

Середню школу закінчив

1947-52

1947 р. у Брюсселі.

У Лювені

1947-52, одержавдиплом

інженера. Стипендист КоБАУЗО, не був членом НаСУС. Д.д.н.

КУТНЯК Олесь
(18.02.1936 Лібсркур,

Франція)

•

ЛКУ:

1955-59

Викладач. Склав матуру
хемічний

1955 р. у Ліль, Франція. Поступив на
факультет ЛКУ. 1959- маrістер хемічних наук. Викла

дає у середніх школах. Член Товариства ім. Івана Франка
(УНЄ). Філятеліст. Одружений з Іриною Жук, педагогом. Мають двоє дітей
Аня і Микола.
КООРДИНАТИ:

Oles Kutniok, Route de Wohognies 31, F 62820 Libercourt, Fronce
Tei./Fox: {00330-3) 2174-0754

КУЧЕРЕНКО Віра

(17.09.1926
У Лювені

Центральна Україна)

1947-48,

•

ЛКУ:

1947-48

студіювала медицину. Одружилася з лювенцем д-ром Богда

ном Цимбалою. Д.д.н.
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ЛАБУНЬКА Мирослав

(23.03.1927

Котів, Тернопільська обл.)

Здав матуру

1947

•

ЛКУ:

1951-55

р. в українській гімназії в таборі біженців у

Травнштайні, в Баварії. У роках

1947-51

студіював філософію і

теологію в Українській Католицькій Семінарії у Баварії і Гол
ляндії та у Мюнхенському університеті. У Лювені

1951-55, одержав диплом кан

дидата історичних наук. Після виїзду до США здобув у Колюмбійському уні
верситеті диплом кандидата бібліотекознавства та ступінь доктора філософії у
ділянці історії середньовіччя Східньої і Західньої Европи. Професор Універси
тету Ля Саль (Філядельфія), Українського Католицького Універсутету (Рим) та
Українського Вільного Університету (Мюнхен). Крім цього, має ще дві спеціяль

ності: еклезіолог і бібліотекар/бібліограф. Дослідна праця і науковий доробок:
монографії і етаnі у наукових журналах і збірниках українською і чужими мова
ми (англійська, німецька, французька). Дописувач до українських пресових
органів. Організатор і співорганізатор міжнародніх наукових конrресів, конфе

ренцій і симпозіюмів. Учасник наукового обміну між Болгарією і США та
СРСР і США

(1965, 1986).

Студентський діяч, членуправ ідеологічних студент

ських організацій "Обнова" і ТУСМ. Активний у Пласті: як член президії Голов
ної Пластсвої Ради і Крайової Пластсвої Старшини у США. Кандидат на На
чального Пластуна. Дійсний член НТШ і УВАН у США. Ректор Українського

Вільного Університету
Іван Павло

1995/96-1997/98. У листопаді 1997 року Святійший Отець

11 відзначив

Мирослава за його особливі заслути для Церкви і наро

ду гідністю лицаря Ордену св. Григорія Великого. Відзначений також Галиць

ким Хрестом

1999

р. У жовтні

1996

р. недута забрала його довголітню подругу

жиnя Марію з дому Ровенчук, колишню провідну діячку ОУН- УПА на Закер
зонні. Батько трьох дітей: Ірини, Олекси та Іллі.
КООРДИНАТИ:

Myroslov lobunko, 5130 North 15th St., Philodelphio,

РА

19141, USA

Tei./Fox: (215) 455-9183

ЛЕ(ЕДЗА Зенон
(27 .02.1929 Дроrобич, Львівська обл.) •
Матуру здав

1947 року

ЛКУ:

в українській гімназії в таборі біженців у

Берхтесrадені, Німеччина. У Лювені
техніку і

НаСУС

1953 року.

1953

1947-53

1947-53,

студіював елекро

року одержав диплом інженера електрика. Голова

Дириrент студентського хору.

1954 р.

еміrрував до США і по

селився у Springfield, NJ. Продовжував студії елекроніки у New York University і
одержав ступінь Master of Electrical Engineering. Довгі роки працював інженером
телекомунікації у ВеІІ Laboratories, а також в інших фірмах із спорідненою спе
ціялізацією. Від

1994

року на пенсії і час-від-часу працює принагідно як кон-
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сультант. Є активним членом Пласту. Має дві доньки, Анну і Уляну.
КООРДИНАm:

Zenon Legedzo, 37(-3 Sondro Cir(le, Westfield, NJ 08090-lll4, USA
ТеІ.:

(908) 301-0817, lzenon@emoil.msn.(om

ЛЕВИЦЬКИЙ Іван
(10.10.1930
ЛКУ:

Білі Ослави, Івано-Франківська обл.

- 06.12.2000

Бельrія) о

1953-60

Матуру здав

1949 р. у таборі біженців у Бад Верісrофені, Німеч
1953-60, закінчив студії дипломом механічного

чина. У Лювені

інженера. Згодом працював у Лювенському університеті асистентом професора

до

1968 року.

Опісля виїхав на шість років на працю до Марокко. Повернувся до

Лювену і працював знову асистентом професора аж до виходу на пенсію
року. В роках

1949-53

1996

працював в АБН у Мюнхені. Довгі роки був активний і

очолював СУМ у Бельгії. Є почесним головою СУМ -у і заступником голови
УДК у Бельгії. Помер у

Court St. Etienne 6-го грудня 2000 року.

Залишив дружи

ну Ірину Лощенко і дітей Оксану, Рому, Миколу і Павла.

ЛЕСИК

lrop

(05.05.1921

Голеmів, Львівська обл.) о ЛКУ:

Здав матуру

Роман

1939 року у

1948-51

Стрию. Студіював музику, композицію

і дириrентуру у музичній консерваторії у Вісбадені, Німеччина.

Жив у Лювені

1949-51,

провадив студентським хором і водно

час, як стипендист КоБАВЗО, студіював у Королівській Музичній Консервато
рії у Брюсселі і одержав ступінь ліценціята.
лився у Клівленді, Огайо.

1952 року еміrрував до США і посе
1958 року переїхав до Каліфорнії, до міста Давні біля

Льос-Анджелесу. Студіював електроніку у Western States College of Engineering і
здобув

1965 року ступінь BSEE. 25

років працював у Rockwell lnternational як instru-

mentation engineer. У Льос-Анджелесі вів хором, був членом управи Товариства
Інженерів, головою Патріярхального Товариства, активний в Українському
Культурному Осередку і в Товаристві Допомоги Україні. Дописує до "Свободи",
США, та в Україні до "Гомону Волі" і "Вечірнього Києва". Одружений з Таїсією.
КООРДИНАm:

lhor Lesyk, 13036 Brookshire Avenue, Downey,
ТеІ.:

СА

90242, USA

(562) 923-3784

ЛЕСІВ Йосиф
(1924

Уrорники, р-и Тлумач, Івано-Франківська обл.) о ЛКУ:

Матуру здав

1947

1947-52

р. в українській гімназії у таборі біженців у

Берхтесrадені, Німеччина. У Лювені

1947-52, студіював суспіль

но-політичні і фінансові науки та осянув дипломи ліценціята
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Працював на европейському терені в американ

ській фірмі на чільних становищах у фінансовій сфері. На пенсії від

1987 року.

Автор двох юшжок: "Про світовий політичний порядок після совєтської імпе
рії"

( 1993) французькою мовою і "Методи менеджменту в умовах ринкової еко
(1998), Київ, українською мовою. Є звичайним членом НТШ в Европі.

номіки"

Допомагає інтенсивно українським підприємствам (частинно у рамках програ

ми

TACIS

ЕС) у становленні ділових і партнерських зв'язків з підприємствами

Західньої Европи. Одружений з Марією, бельгійкою. Маюгь три доньки і двох сшrів.
КООРдиНАm:

Joseph Lesiw І rue de Domaine de Waroux 87 4340 Awans Belgium
1

1

Tei./Fox: (32-4) 247-1812 joseph.lesiw@belgocom.net
1

ЛИСТОКАндрій
(Зах. Украіна

У Лювені

- 1966

Канада)

1945-46,

•

ЛКУ:

1945-46

студіював філософію. Переїхав до Мадриду на еспанську

стипендію. Закінчив студії філософії і літератури у Мадридському університеті

1955 року.

Еміrрував до Канади, де передчасно помер

1966 року.

ЛОfУШ Михайло
(05.02.1916 Язлівець,
Матуру здав

1936-40
1941-45

Тернопільська обл.)

1935 року в

•

ЛКУ:

1947-49

польській rімназії у Теребовлі. У роках

студіював право у Львівському університеті, а в роках

завершив студії політичної економії титулом Folkswirt в

університеті Friedrichs Wilhelm у Берліні. Рівночасно вивчив французьку та
італійську мови. Після війни продовжував студії в університеті Ерлянrен на

науковий ступінь доктора економії. Тут
русею Ігнатишин.

1947

1946 року одружився із студенткою Ма
1947-49,

року подружжя виїхало до Бельгії. У Лювені

Михайло настрифікував свої економічні студії, здобувши диплом магістра еко

номії- Licencie en Science Economiques. Віцепрезидент Cercle lnternational.

1949

року Лоrуші виїхали у Канаду і поселилися у Монтреалі. Михайло почав пра

цювати у великій асекураційній компанії Sun Life of Canada, а внедозві здружи
ною відкрили власну асекураційну агенцію, в якій успішно працювали
до виходу на пенсію

1989 року.

35 літ аж

Поряд із професійною працею багато працюють

у культурно-громадському житгі. Мають одІюго сина Руслана, відомого мистця.

КООРДИНАТИ:

Michoel Logushl 37
ТеІ.:

12е

(514) 683-0995

Avenuel Roxborol QC

НВУ

2R2 USA
1
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ЛОЩЕНКО КІС Галина Вероніка
(11.06.1935

Берлін, Німмеччина) о ЛКУ:

Матуру здала

59,

1956 року у

1956-59

Бамберrу, Німеччина. У Лювені

1956-

студіювала один рік медицину і два роки хемії закінчивши

кандидатуру із хемії. У роках

1959-63

працювала і студіювала

компютерну технологію у мюнхенському Технологічному Інституті, а у роках

1963-66

викладала німецьку літературу в гімназії міста Тільдонк, Бельгія.

1966

року еміГрувала у Канаду і поселилася в Оттаві, де працювала компютерним

технологом в Оттавському Університеті. У роках

Archives of Canada,

1979-94

працювала у

у зберіганні електронних документів. Від

1994 року

National
на пен

сії. Займалася координацією технічної допомоги й обміном архівістами між

National Archives of Canada

і Головною Архівною Адміністрацією у Києві. Була

активним членом Пласту в Німеччині і Канаді. Член жіночої організації Німеч

чини і до

1985

року член Міжнародної Федерації Жінок. Одружена з Теофілем

Кісом, колишнім студентом лювенського університету (в той час науковим

співробітником-дослідником Лювенського університету). Мають двох синів,
Юрія і Осипа.
КООРДИНАТИ:

Halyna V. Kis, 1600 Featherston Drive, Onawa, ON
ТеІ.:

К1Н 6Р2,

Canada

(613) 731-3379, hkis@sympati(O.(O

ЛОЩЕНКО Ольга Олександра
(12.11.1937

Берлін, Німеччина) о ЛКУ:

Матуру здала

60,

1957 року

1957-60

в Бамберrу, Німеччина. У Лювені

1957-

студіювала медицину. Перервала студії і виїхала на три роки

на працю до Марокко. Після повернення до Бельгії продовжу
вала медичні студії у Брюссельському університеті, а опісля у Вірцбурrу, Німеч

чина. Тут поступила на працю, а
адміністратором у підприємстві

1986
GMF.

року переїхала до Мюнхену, де працює
Член Пласту та активна в українській

громаді.
КООРДИНАТИ:

Olga Los(ht(henko, 8 Mun(hen SO,
ТеІ.:

Мах

Wonner Strasse 26/S, Germany

(49-89) lS0-6390

МАКАРЕНКО Борис
(1921

Праrа-

16.12.1970 Нью Джерзі,

Середню освіту закінчив

1939

США) о ЛКУ:

1947-54

року у Празі. У Лювені

1947-54,

студіював право, політичні і дипломатичні науки та завершив їх

ліценціятом. Згодом продовжував студії щоб осягнути докторат
політичних наук. ЕміГрував до США і поселився у штаті Нью Джерзі. Член
ОУН, і учасник походу в Україну

1941

року. Голова та довголітній член Україн-
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ської Акаденічної Громади у Празі, заступник голови управи ЦЕСУС. Помер

16

грудня 1970-го року у Нью Джерзі. Похований на цвинтарі у Бавнд Бруку, НДж.

Залишив дружину Ганну Деха і синів Романа та Павла.

МАРКІВ Олександер

(12.09.1921
•

ЛКУ:

Синевідсько Вижнє, Стрийщина

- 10.03.1963

Монтреаль)

1948-51

Матуру здав

1930 р.

в українській гімназії у Станиславові, Івано

Франківськ. У воєнні роки вступив до Української Національ
ної Армії і мав ранГу хорунжого. Перебував у таборі полонених у Ріміні, а пізні
ше в Англії. У Лювені

1948-51,

здобув диплом інженера електрика. ЕміГрував у

Канаду і поселився у Монтреалі, де працював по фаху в Canadian Aviation

Electronics при проєктуванні літакових симуляторів. Був теж одним із заснов
ників Continental Titanium Corporation. Передчасно помер

10.03. 1963.

Залишив

дружину Оксану Старух і дві доньки: Тересу- Марію і Анну- Бернадету.

МАРЧЕНКО Богдан

(27 .02.1925 Дніпропетровськ) •
Матуру здав

ЛКУ:

1953-55

1946 року в українській гімназії у таборі біженців у
1947-49 студіював металургію у

Гайденаві, Німеччина. У роках

Гановерському університеті, а згодом вступив до допоміжної
служби британської окупаційної армії.

1953-55,

1951

року виїхав до Англії. У Лювені

студіював математичні науки. Уроках

1956-70 студіював у

Нотінrгам

ському університеті і одержав ступінь маrістра математичних наук. Викладав

математичні науки у гімназії аж до виходу на пенсію

1992

року. Довгі роки був

інспектором шкіл українознавства в Англії. Активний член СУМ. Вліті постій
но подорожують з дружиною по Україні своїм автом. Одружений з Ніною Сесь.

Мають п'ятеро дітей: Оленку, Наталку, Христю, Остапа і Анатолія.
КООРДИНАТИ:

Bohdan Martschenko, 27 Westfield Road, Leicester,
ТеІ.: (0116) 285-8419

LЕЗ 6НТ,

UK

МАРЧЕНКО Олекса
(1929 )\убань) • ЛКУ: 1948-49
У Лювені

1948-49,

студіював у Підготовчому Інституті Інженерії. Виїхав до Ка

нади і поселився у Торонто. Помер передчасно

1960 року.

МАЦЬКІВ Володимир

(4.10.1923

Станисл,.вів-

Здав матуру

1941

31.01.2001

Торокrо)

•

ЛКУ:

1947-48

р. у німецькій гімназії у Кракові. Студіював хе

мію в університеті у Бресляві у роках

1941-45 і

в Ерлянrені

де одержав ступінь маrістра хемічних наук. У Лювені

1946,
1947-48,
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продовжував студії на ступінь доктора хемічних наук.

1948 р.

еміrрував у Кана

ду, до Вінніпегу, де працював хемічним інженером у копальні золота та у про
вінційному Гірничому Департаменті.

1949

р. переїхав до Едмонтону на працю

хемічного дослідника у Sherritt Gordon Mines, де згодом авансував на становища:
шефадослідів

1952, директорадослідів і розвитку 1955, директора підприємства
1964-90 і екзекуrивного віцепрезидента 1972-88 (1,100 працівників). Після вихо

ду на пенсію був постійним консультантом фірми. Недавно споруджений бу

динок модерної металургійної либораторії названий його іменем. Автор, або
співавтор понад 50-ти публікацій та 45-ти патентів з ділянки металургії, гідроме
талургії та спорошкованих металів, головно нікелю, кобальту, міді, цинку, оло
ва, золота, урану та їхніх стопів. Був членом багатьох професійних і наукових
товариств, як теж головою деяких із них, включно із НТШ у Торонті і Нью

Йорку. Крім медалей, одержав почесний докторат Альбертійського університету.
Помер

31.01.2001 у Торонті.
Mapry і Оленку.

Залишив дружину Богданну Шиманську і три доньки:

Христину,

МЕЛЬНИК Андрій
(02.12.1927

Звениrород, Тернопільська обл.) о ЛКУ:

Матуру здав

1947

1947-48

р. в українській гімназії у таборі біженців у

Берхтесrадені, Німеччина. У Лювені

1947-48,

студіював меди

цину. Еміrрував до США і поступив на студії у Ст. Прокопіюсі,

а згодом у Розари Колледж у Рівер Форрест, Ілл., де
бакалявра, а

1960

1954 року

одержав ступінь

року ступінь маrістра бібліотекарських наук. Продовжував

студії у Розари Колледжі і в Іллінойському університеті, здобувши науковий

ступінь рівнозначний із докторським із бібліотекарських наук. Від

1963 до 1996

року працював бібліотекарем і професором бібліотекарських наук у Чікаrо Ситі
Калледж аж до виходу на пенсію. Протягом двадцяти років поміщував у профе

сійних публікаціях статті на бібліотекарські теми. У Чікаrо був членомуправ
Студентської Громади та Академічного Клюбу. Працює добровільно в Україн

ському Інституті Модерного Мистецтва та в Українському Національному Му
зеї у Чікаrо.
КООРДИНАТИ:

1991 року померла його дружина Ірена Гром'як.
Andrij Melnyk, 906 N. Oakley Blvd., Chicago, IL 60622, USA
ТеІ.:

Має сина Андрія.

(7731 486-8657

МЕЛЬНИК Мирослав (Мирон)
(1920

Перемищииа) о ЛКУ:

Матуру здав

1944-45

1938 р. в українській гімназії у Перемишлі. У роках
1941-42 і 1944-45 студіював економію і державну адміністрацію
в університеті Friedrich-Wilhelm у Берліні, а згодом, у роках 1945-
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в університеті Friedrich Alexander в Ерлянrені. Студії завершив ступенем

Diplom Volkswirt. У Лювені 1947-51, здобув ступінь Licencie en Sciences Economiques і ступінь доктора економічних наук. Голова НаСУС 1948-49. Після емі
rрації до США, у роках

був надзвичайним слухачем докторської про

1952-53,

грами у Гарвардському університеті. Працював професором в університетах:

Southern lllinois, John Carroll і Kent State. Тепер на пенсії з титулом professor-emeritus. Був два роки (між 1942-44) політичним в'язнем у концентраційному таборі
Саксенrаузен біля Берліна. Одружений з Дарією Горошко, мають двох синів:
Марка і Бориса. Дописує до "Свободи" в Америці та "Українського Голосу" у Ка
наді. (Кілька його статтей надрукував "Вечірній Київ".) Є також часто в Управі
Українсько-Американської Асоціяції Університетських Професорів.
КООРДИНАТИ:

Myroslav Melnyk, 36 Westvue Drive, Tallmadge,
ТеІ.: (330) 630-3857

ОН

44278, USA

МИГУЛІван

(9.09.1940

Белз, Львівська обл.)

Матуру здав

1958

•

ЛКУ:

1958-63

року в Marshall High School, у Міннеаполісі,

Minnesota, USA. У Лювені 1958-63, одержав ступінь Licence з
політичних і соціяльних наук. Був головою НАСУС
ків. Пізніше студіював у Російському Інституті (сьогодні
теті політичних наук у Колюмбійському університеті.

1959-61

ро

Hariman) і на факуль

1973 року одержав науко
1968 року

вий ступінь доктора політичних наук і Certificate (Russian lnstitute). Від
був професором політичних наук у Bishop's

University, Lennoxville, Quebec,

Canada. 2001 року вийшов на пенсію. Професор-гість у ЛКУ і в Україні.
КООРДИНАТИ:

Yкpcmta, 79000 ЛьвІв,
leopolis2 @yahoo. са

Головна Поwта, А/С

212

МИКИТЕНКО Зенко Павло

(07.08.1935

Франція)

•

ЛКУ:

Середню школу закінчив

1955-59

1955 року.

У Лювені

1955-59,

одержав

ступінь ліценціята з хемії. Повернувся у Францію і в Парижі

навчався в ЕсоІе Nationale Superieur du Petrole et du Moteur. Після
служби у французькій армії повернувся

1963 року до ЛКУ і 1965 року здобув на

уковий ступінь доктора хемічних наук. Був кілька разів членом управи НаСУС,

активний у танцювальній групі і спорті. Після повернення у Францію, впро

довждовгих років викладав хемію в ЕсоІе Nationale Superieur du Petrole et du Mo-

teur. Вийшов на пенсію у квітні 2000 року. Одружений з Ніною, українкою із
Франції, мають троє дітей, два сини і одну доньку.
КООРДИНАТИ:

Zenon Mykytenko, 25 L'oree de Marly, 78590 Noisy
Tei./Fox: 3056 5145

Іе

Roy, France
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МИТРОВИЧ Кирнло
Не подав інформації

У Лювені

•

1947-52,

ЛКУ:

1947-52

студіював на факультеті філософії і одержав ступень ліцен

ціята і доктора філософічних наук. Живе у Франції.

МОРОБИК Евген
(1933

Франція)

У Лювені

•

ЛКУ:

1953-54

1953-54, студіював хемію.

Загинув в автомобільному випадку поверта

ючись до Лювену матоциклем з відвідин батьків у Франції.

НАКОНЕЧНИЙ Василь
(22.08.1918 Лука
Матуру здав

1939-41

Войнилівська, Івано-Франківська обл.)

1939

•

ЛКУ:

1945-46

р. в гімназії у Рогатині, Зах. Україна. У роках

студіював у Львівській Політехніці, а в роках

Технічному Університеті у

1941-42 у

rрацу, Австрія. Згодом продовжував

студії у Технічному Університеті у Відні, де

1945 року одержав абсолюторіюм із
1945-46, одержав дип
лом суднобудівельного інженера. У роках 1946-51 працював інженером у фірмі
будови і направи кораблів Beliard, Crighton & Со. Ltd. в Антверпені, Бельгія. 1951
року еміrрував у Канаду і поселився у Монтреалі. Тут працював по фаху 6 років
у конструкційних бюрах фірми будови кораблів Canadian Vickers Ltd. 1957 року
переїхав до США на працю у David Taylor Naval Ship R&D Center, Bethesda, MD.
корабельного будівництва і морської інженерії. У Лювені

Тут займав відповідальні науково-дослідні становища аж до виходу на пенсію

1994 року.

Під час того періоду здобув

1963 року науковий ступінь доктора інже
нерії у Католицькому Вашінrrонському Університеті. Автор понад 40 технічно
наукових праць і понад 15 перекладів праць з інших мов. Член цілого ряду між
народніх і українських наукових та професійних товариств. Був головою сту

дентського товариства Січ у (рацу
дента СегсІе

lnternationale.

1942 р.

і НаСУС

1945-46, заступником прези

Був ініціятором і співзасновником Товариства Укра

їнських Інженерів і Техніків, відділ у Монтреалі (був секретарем, а згодом голо
вою

1952-57).

Був теж головою вашінrrонського відділу Товариства Україн

ських Інженерів. США
шінrrоні. У роках

1968-70 і 1976-85, а тепер є головою Осередку НТШ у Ва
1982-90 був одним із двох мужів довір'я Українського Като

лицького Собору Св. Родини у Вашінrrоні. Одружений із співачкою і піяніст

кою Ольгою Сушко. Мають дві доні: Марусю і Софій ку.
КООРДИНАТИ:

Dr. Basil Nakonechny, 5304 Wakefield Road, Bethesda, MD 20816-2840, USA
ТеІ.:

(301) 656-4359
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НЕЛІПА Василь

(1926

Качалівка, Харківщина)

•

ЛКУ:

1949-51

Матуру здав
чина. У

1946 р. в українській гімназії в таборі біженців у Пассаві, Німеч
Лювені 1949-51, студіював економію. Виїхав у Канаду і поселився у

Торонті.

НЕЛІПА Jриrорій, Петрович

(1.09.1928

Качалівка, Харківщина)

Матуру здав

1947

•

1949-52

року в українській гімназії в таборі біженців у

Пассаві, Німеччина. У Лювені

1952 р.

ЛКУ:

1949-52,

студіював інженерію.

еміrрував у Канаду. У Торонті закінчив lnstitute of Science

and Technology та був прийнятий до асоціяції професійних інженерів. Працював
інженером у різних підприємствах, а останніх

20 років був головним

інженером

в Emerson Electric. Постійно активнийвОДУМі в громадському та церковному
житті. Співосновник і постійний член управи відпочинкової оселі ОДУМ
"Україна" біля Лондону, Онтаріо. Був також головою церковної громади при
церкві Івана Хрестителя в Ошаві. Одружений з Тамарою Носенко з Харків
щини. Мають двоє дітей: Наталку і Петра.
КООРДИНАТИ:

Gregory Neli ро, 10 Prince Rupert Drive, Courtice, ON LlE 1Z4, Conodo
ТеІ.: (905) 723-5493, neli popeq@ool.com
ОГАРЕНКО КОЦЬ Любомира Зеновія
(20.11.1923 Львів) •

ЛКУ:

1946-47

Матуру здала у Головній Академічній Гімназії у Львові. Студію
вала у Львівській Політехніці хемічну інженерію. У Лювені про
довжувала (без стипендії), студії хемічної інженерії у роках

1946-47.

Також студіювала різьбу у Лювенській Академії Мистецтв.

1951

року

виїхала з родиною до США і поселилася у Рочестері, НЙ, а опісля у Чікаrо. Тут
студіювала хемію в університеті Лойола і

1956 року одержала диплом MSc.

Зго

дом закінчила студії хемічної інженерії в Іллінойському Інституті Технології.

Працювала при дослідах у Northwestern University у Чікаrо та в індустрії. Має
один патент. Студіювала сольо-спів (драматичне сопрано) в університеті Ді

Пол, де дала два повні во кальні речиталі у

1966 і 1968 роках.

Мала дві малярські

виставки своїх робіт, у флямандсько-клясичному стилі: в Чікаrо

1998 року.
(88,000 Б.ФР.)

(1988 і 1991) і у
1985 року 1,000доля

Львові

ПовернулаЛювенськомууніверситетові

рів

за студентську оплату. Суспільно працювала в СУМ, Союзі

Українок, Українському Золотому Хресті і хорах Чікаrо. Одружена з лювенцем
Володимиром Огаренком. Мають двоє дітей, доньку Марію і сина Івана.
КООРДИНАТИ:

Lubomyro Ohorenko, 904 N. Compbell Avenue, Chicogo, IL 60622, USA
ТеІ.: (773) 276-5906
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ОГАРЕНКО Володимир
1930-44"

Тhядн "Хто і Коли

ОДРИНА-ЧЕРКАСЬКИЙ Дмитро
(26.04.1929

Киів)

•

ЛКУ:

1948

Матуру здав

1948-49

року в українській гімназії в таборі біженців в Авrсбурrу,

Німеччина. У Лювені

1948-49, студіював у підготовчій

школі до вступу на інже

нерію. Виїхав до США, де студіював у Milwaukee School of Engineering, а згодом
у Drexel lnstitute of Technology (Drexel University), де

1962

року одержав диплом

інженера електрика. Спочатку працював у галузі інструментації автоматичних

контролей у Leeds & Northrup Со. у Філядельфії. Згодом змінив кваліфікацію і
працював у корабельно-будівничій ділянці в General Dynamics Corp., Groton, СТ
як інженер спеціяліст у галузі продукції, розповсюдження і контролю електро

енергії на кораблях. Від
нектікат від

1965

1993 року на

пенсії. Професійний інженер у штаті Ко

року. До виходу на пенсію був членом Американського Това

риства Професійних Інженерів

(NSPE), де займав високі становища. Був одним

із засновників ОДУМ-у. Одружений із Ніною Чумаковою. Мають трьох синів:
Віктора, Петра і Михайла.
КООРДИНАm:

Dmytro Odryna, 3508 Riviera Drive, Sorasota, FL 34232, USA
ТеІ.:

(9411 925-2859, Fax: (9411 927-9149, dnohome@gte.net

ОМЕЛЯН Павло
(1922

Запорізька обл.)

У Лювені

•

ЛКУ:

1947-48

1947-48, студіював філософію.

Еміrрував у Канаду, де працював аген

том в асекураційній компанії. На пенсії від

1992 року.

Одружився з бельгійкою

Сімон Верон, бездітні.
КООРДИНАm:

Paul Omeljan, 20 rue de Bourgogne, Kirkland, QC
ТеІ.:

Н9Н

584, Canada

(5141 426-0568

ОЩИПКО ІРигорій

(08.01.1926 ЛаІІІПИІІ,

Тернопільська обл.)

Матуру здав

р. в українській гімназії в таборі біженців у

1946

Берхтесrадені, Німеччина. У роках

•

ЛКУ:

1947-54

1947-49

студіював на філо

софському факультеті Українського Вільного Університету. У

Лювені

1949-56,

одержав ступінь ліценціята із суспільно-політичних, а також з

економічних наук. Крім короткого побуту у Франції, був впродовж декількох
років головою СУМ у Бельгії, а в роках
тральної Управи СУМ.
роках

1969-71

1962-69- генеральним секретарем

1969 року еміrрував у Канаду і

Цен

поселився у Монтреалі. У

студіював в Оrтавському університеті і одержав ступінь бакалявра

бібліотекарства. Працював понад

20 років

у College Francais у Монтреалі, спо-
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чатку бібліотекарем, а згодом директором бібліотеки і викладачем бібліоте
карства. По своїй професії брав активну участь у наукових конференціях. Був у
Монтреалі учителем та директором курсів українознавства при СУМ, як теж
виховником і комендантом сумівських таборів. Є членом управ громадських

організацій. Поміщує статті в українській пресі і збірниках. Від
Цитований в

Ukrainians in North America. Одружений з

КООРДИНАm:

Hryhory Os(hypko, 157 Willowdale, Outremont,
ТеІ. :

Q( Н3Т

1992 р. на пенсії.

Марією Буцьорою.

1G6, Canada

(514) 344-3899, bu(iora@(olba.net

ПАВЛИЧЕНКО Петро
(1928

Центральна Україна)

У Лювені

1953-55,

•

ЛКУ:

1953-55

студіював у Підготовчому Інституrі і на першому році

інженерії. Виїхав у Німеччину і поступив на допомогону службу при американ
ській армії. Д.д.н.

ПАНЕК Іванка
(Зах. Україна)

У Лювені

•

ЛКУ:

1948-49,

1948-49

студіювала хемію. Вступила до монастиря.

ПАРОБЕК Дзвоник Ліліяня
(4.02.1935 Авrусвіль,
Матуру здала

Манітоба, Канада)

•

ЛКУ:

1955-56

року у гімназії в Ангусвілі і в тому самому

1953

році поступила на факультет філософії у Брандон Колледжі. У
роках

1954-55 продовжувала студії у Манітобському універси
1955-56, студіювала педагогію і психологію. Повернув
студіювала в роках 1957-58 в Учительському Колледжі у Торон

теті у Вінніпегу. У Лювені
шись у Канаду

то і одержала звання учительки. Учителювала у школах впродовж наступних

п'яти років.

1964 року

переїхала з родиною до Кенори, Манітоба, де вчила до

ривочно у школах і разом з чоловіком учителювала в українській школі при
"Просвіті".

1990 року переїхали до

Вінніпегу. Рішила відійти передчасно на пен

сію, щоб допомогти чоловікові у праці серед української громади , а найважніше
присвятити більше часу своєму покликанню в ділянці образотворчого мистец

тва. Швидко добилася гарних успіхів у тематиці української спадщини, краєви
дів прерій та озер, квітів і натюр-мортів. Мала декілька самостійних виставок і

притягнула уваrу Національної Мистецької

f алерії в Оттаві,

яка закупила два ії

твори із українською тематикою для своєї постійної виставки. Була одружена з
Евстахієм Дзвоником, який помер

1997 року.

Має четверо дітей: Данила, Пазю,

Зенона і Таїсу.
КООРДИНАm:

Lillian Dzwonyk, 38 Keith Bla(k
(204) 667-4379

ТеІ.:

Вау,

Winni peg,

МВ

R2G 3N4, Canada
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ПАХОЛЮВ Адріян

(03.12.1924

Івано-Франківськ) о ЛКУ:

Матуру здав

1945-47

1942 року в українській гімназії у Луцьку. 1943 року

виїхав з родиною до Німеччини на роботу. Наприкінці війни
німці мобілізували його до війська. Оrець Максим Германюк,
який зустрів його у таборі інтернованих німецьких вояків у Бельгії, радив йому

"скинути" однострій і допоміг йому залишитися у Бельгії. У Лювені
студіював хемію.

1948

1945-47,

року еміГрував у Канаду, де опинилися його батьки і по

селився у Судбурах, північне Онтаріо. Тут поступив на працю до великого під
приємства видобутку нікелю Інко, де працював

38 років улябораторії як хемік.

Його батько був там православним священиком. Адріян був активний у громаді
і дириГував церковним хором. Автор гимну лювенців, який
слав НаСУС. Помер

1983

1956 року він

пере

року. Залишив дружину Ільзу Вітті п'ятеро дітей: Да

нила, Соню, Марка, Рому і Тому.

ПЕТРУХ Ярослав

(08.08.1928 Держів, Львівська обл.)
Здав матуру

о ЛКУ:

1949 року в українській

1953-55

гімназії у Мюнхені. Студію

вав історію в Українському Вільному Університеті у Мюнхені. У
Лювені
до США

1957 року.

1953-55,

продовжував студії історичних наук. ЕміГрував

Працював у друкарських підприємствах, у тому понад

ків в українському щоденнику "Свобода". На пенсії від

1993 року.

7 ро

Був активний

у СУМА, ТУСМ, УККА, спортових організаціях і Пласт-Прияті. Одружений з
Юлією Будною. Мають двох синів: Романа і Мирона.
КООРДИНАm:

Joroslow Petruch, 1158 Coldwell Avenue, Union, NJ 07083-5816, USA
ТеІ.: (908) 687-5753
ПИЛИПЕЦЬ Нестор

(01.07.1937

Білі Ослави, Івано-Франківська обл.) о ЛКУ:

1956

Матуру здав

1955 року у St. Paul Academy, Washington, D.C. Зго
State University.
Приїхав на студії до Лювену 1956 р., однак, через спізнення його
прийняли до ЛКУ. Студіював медицину в університеті Лієж у роках 1956-57 і
дом поступив на медичний факультет у Реп.

не

в той час був членом НаСУС і частим гостем лювенського студентського осе
редку. Після повернення до США студіював французьку і російську мови у

Georgetown University. 1961

року поступив на працю до Аіг

Transport Association,
1986 року заступ

де після успішної праці на керівних постах його назначили

ником президента. Активний в Українській Асоціяції Вашінrrону, Вашінгrон
ській Групі, ансамблі бандуристів і українській католицькій церкві Пресвятої

Трійці. Має синів Адріяна і Лева та доньку Ларису. Найстарший син Роман по-
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1982 р.

КООРДИНАТИ:

РуІуре(, 4825 Sangamore Road, Bethesda, MD 20816, USA
(3011 229-5138, Fox: (2021 626-4264, npylype(@air-transport.org

Nestor N.
ТеІ.:

ПЛАСКАЧ Богдан
Бережниця, Львівська обл.

(20.03.1918,
•

ЛКУ:

- 20.08.1992

АІІлов, Канада)

1945-46

Матуру здав у Самборі

1936 року.

У роках

1942-45 студіював ро
1945-

манську філологію у Берлінському університеті. У Лювені

46,

студіював романську філологію. Згодом переїхав до Мадриду, де як стипен

дист Обра Католіка продовжував студії і одержав докторський ступінь із роман

ської філології. Повернувся до Бельгії, а

1952

року еміrрував у Канаду і посе

лився в Огrаві. Тут викладав в Огrавському університеті, а також одержав сту

пінь доктора слов'янської філології. Згодом викладав в університетах в Едмон
тоні, у Батон Руж, Люїзіяні, знову в Едмонтоні, а накінець в роках

1969-83

на

факультеті слов'янських студій в Огrавському університеті. Одружений з бель

гійкою Truus de Graaf. Помер

20.08. 1992 в Allove, QC.

Залишив дружину Truus і

дітей Катерину, Ігоря, Романа й Ірену.

ПОПАДИНЕЦЬ СОХОЦЬКА Христина
(Тернопіль)

•

ЛКУ:

Матуру здала

1959-60

1955

р. у Монтреалі у D'Arcy McGee High School.

Після додаткових студій одержала учительський диплом. У Лю

вені

1959-60,

студіювала на Faculte des Lettres. Повернувшись до

Монтреалю вчила у гімназії, студіювала в Universite de Montreal і
жала ступені В.А. і

1967 року одер

Licenciee en Lettres. З переїздом до Пітсбурrу, Пенсильванія,

вчила французьку мову у La Roche College, Pittsburgh і студіювала в University of

Pittsburgh, де одержала ступінь маrістра бібліотекарських наук 1990 року і сту
пінь доктора бібліотекарських наук

1994 року. 1995

року повернулася до Мон

треалю. Одружена з Матвієм Сохоцьким. Мають сина Павла і доньку Наталю.
КООРДИНАТИ:

Christina So(ho(ky, 384 Ret(hers Bea(onsfield, QC H9W
ТеІ.:

1Т9,

Canada

(5141 697-0772

ПОПОВИЧ Володимир
(7.12.1922,

с. Вільшани, повіт ПеремИПІЛЬ)

•

ЛКУ:

1945-53

Лікар, мистецький критик, публіцист. Середню освіту одержав у
гімназіях у Перемишлі, Холмі та Львові.

1942

р. розпочав у

Львові медичні студії. Після війни продовжував медицину у Лю
венському університеті до вручення йому диплому

1950

року. Згодом,

закінчив спеціялізацію в Інституті неврології у Лювені. Від

1953 р.,
1953 до 1989 р. пра-
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цював у клініці ім. Св. Вінкентія у бельгійському місті Гент, Фляндрія. Під час
навчання у ЛКУ заснував і провадив хроніку, архів і фотоальбом НаСУС, які,
проте, не збереглися повністю. Поряд лікарської діяльности був активний на
громадській ниві. У періоді від

19 51

до

1989 року був головою Українського До
1971-89 був редактором двомі

помогового Комітету (УДК) в Бельгії, а в роках

сячника УДК "Вісті". Відомий у світі образотворчого мистецтва як колекціонер
мистецьких творів, а у світі книг, як художній критик, мистецтвознавець і автор

низки монографій про Михайла Адрієнка
Дольницьку

(1978),

( 1969),

Григорія Крука

співавтор праці про Галину Мазепу

(1982).

( 1969),

Марію

Написав понад

ІЗО статтей і спогадів про українських мистців, що вміщені у різних журналах і
публікаціях:"Нотатки з мистецтва", "Сучасність", "Аванrард" тощо. Дружина

Наталка Очеретна походить із Франції. Подружжя Поповичів має доньку Ірину

та сина Івана. Від
КООРДИНАТИ:

1989 живе у Франції.
Ророwуп,

Dr. Volodymyr
ТеІ.:

Villa de

ВеІ

Air

З,

F-93800

Еріпау

sur Seine, Fran(e

334 2351624

ПРОЦЬЕвrен

(27.02.1931

ПереМИІWІЬ) о ЛКУ:

Матуру здав

1947 року у

1953-54

Німеччині. У Лювені

1953-54,

студіював у Підготовчо

му Інституті інженерії. Захворів і перебував на лікуванні у санаторії в Евпен.

Був активним членом СУМ. Д.д.н.

РІПАК Роман

(20.08.1937

Брюссель) о ЛКУ:

Середню освіту закінчив

1956-61

1956 року у Брюсселі.

У Лювені

1956-61, студіював ме

ханічну інженерію і одержав диплом інженера. Був членом НаСУС. Одружений
з бельгійкою, мають троє дітей.

РІПАК Сілецька-Джурдж Надя

(09.09.1932

Брюссель)

Середню освіту закінчила

1950

року у Lycee de I'Enfant Jesus у

Брюсселі. Студіювала у ЕсоІе Sociale у Брюсселі. У роках

1946-55

постійно виступала у студентському ансамблі українських на
родніх танців у Лювені. Популярна студентка, відома як "Діді", брала активну
участь у студентських імпрезах і в управі НаСУС. Працювала у суспільних служ

бах Бельгії і Німеччини.

1956

р. еміrрувала до США і поселилася у штаті

Mary-

land. Поступила в University of Maryland і здобула МА із французької мови і літе
ратури. Працювала у наукових інституціях і університетах на факультетах чужих
мов, як викладач, організатор семінарів і конференцій. Була переводчиком і пе-
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рекладачем на світовій олімпіяді у Лос Анджелес. Має троє дітей: сина Марка та

доньки Тамару і Таїсу.
КООРДИНАm:

nosielonnopolis@ool.com

РОГОВИЙ Петро
(1925

Центральва Україна)

У Лювені

1952-54,

•

ЛКУ:

1952-54

студіював геолоrію. Виїхав до Франції, а згодом повернувся

до СРСР.

РОМАНЮК Анатоль

(28.02.1924

Запорожави, Хотввський к:рай)

Матуру здав

• ЛКУ: 1948-53

року у Перемишлі. У Німеччині студіював

1944

історію і філософію в Ерлянrенському університеті. У Лювені

1948-53,

студіював соціяльно-політичні й економічні науки та

одержав диплом доктора економіки. Професор демографії. Працював на різних
урядових і академічних посадах: шеф демографічного бюро в Бельгійському
Конrо, науковий співробітник Прінстонського університету у США, професор
в Огrавському і Монтреальському університетах, директор демографічного від

ділу при Федеральному Бюро Статистики Канади. Президент Федерації Канад
ських Демографів. Автор ряду наукових публікацій з демографії.

1997 р.

Націо

нальна Академія Наук видала його вибрані праці "Демографічні студії"'' в україн

ському перекладі. На пенсії з

1993

року. Веде наукову і благодійну діяльність в

Україні. Одружений з македонкою, Марією. Мають сина Алексу і доньку Л ару.
КООРДИНАm:

Anotole Romoniuc, 1977 Highridge Avenue, Onawo, ON К1Н 5Н1, Conodo
ТеІ.: {613) 739-2680, Fox: {613) 739-2661, romoniuc@moil.netrover.com

САВКІВ Богдан

(05.03.1945

Німеччвва)

•

ЛКУ:

1964-66

Середню освіту закінчив у США. У Лювені

1964-66,

студіював соціяльно-полі

тичні науки. Повернувся у США, здобув бакаляпрат гуманістичних наук і учи
тельський сертифікат. Працював у шкільній адміністрації штату Пенсильванія.
На пенсії. Одружений.
КООРДИНАm:

Bohdon Sowkiw,

Р.О. Вох

358, Lehighton,

РА

18235, USA

СВОБОДА Олександер

•

ЛКУ:

1953-54

У Лювені

1953-54, студіював

інженерію. Д.д.н.

СИМИРЕНКО Тетяна
• ЛКУ: 1947-50

Не подала інформації

У Лювені

1947-50, студіювала соціяльно-політичні науки.

Еміrрувала у Канаду.
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СИНЮК Микола

(21.06.1918

Застава, Волинь)

Матуру здав

1938

•

ЛКУ:

1945-50

року у Рівному. У Лювені

1945-50,

студіював

комерційні науки і завершив їх ліценціятом. Керівник танцю

вального гуртка,

1945-47

і

1949-53

та знаменитий виконавець

чумака (бельгійська публіка реагувала із занепокоєнням, на "зломання ноги").
Працював по професії у Брюсселі. Уроках

1955-57 помагав у провадженні тан

цювального гуртка НаСУС. Працював по професії в Австралії і Брюсселі.

СМЕТАНКО Федір
(27.09.1924 с.

Оградівка, Херсонщина)

Середню школу закінчив

•

ЛКУ:

1945-52

1942 р. у портовому містечку Генічеськ

надОзівським морем. Вписався до Інституту енерrетики Хар
ківського університету, але воєнні обставини примусили його
припинити навчання. Депортований у Німеччину як "Остарбайтер". Після за

кінчення війни виїхав у травні

1945

р. до Бельгії. Працював на різних важких

фізичних роботах (у копальні, на фермі).

повоєнної управи НаСУС.

1952

1945 р.

поступив у ЛКУ. Член першої

р. одержав диплом інженера-електрика. Одру

жився і виїхав до Бельгійського Конrо, де працював головним інженером гірни

чого підприємства.

1962

р. повернувся до Бельгії. Працював у військовій про

мисловості у фірмі "РКВ", яка виконувала, серед інших, замовлення для НАТО.
Став одним із керівників бельгійської військової індустрії, як директор заводу,

а зокрема, як директор військового сектора фірми

"Gehem".

Від

1989 р.

на пен

сії. Член УДК. Секретар Українського релігійно-культурного центру "Св. Со
фія". Одружений із Генрикою Ферстрінге. Мають п'ятеро дітей (Ріту-Марійку,
Ольгу-Домніку, Ігоря-Амадеуса, Ніну-Анну і Кіру-Лярису).
КООРДИНАТИ:

Fedir Smetanko Kroosterlei
ТеІ.: (32-15) 76072
1

З1

2861

О. L. V.

Waver

СОЛОНЧУК Володимир

(16.10.1920

Горкі)

•

ЛКУ:

1947-49

Середню школу закінчив

1941 року у Горках.
агрономію на стипендії CoBAUSO. Д.д.н.

У Лювені

1947-49,

студіював

СТАДНИК Володимир

(1921

Тернопіль)

У Лювені

•

ЛКУ:

1945-46,

1945-46

студіював на факультеті стислих наук. При

пинив студії з приводу лікування у санаторії Евпен, Бельгія.

1947-48

був відповідальний за господарку у Студентському До

мі. 1948 року еміrрував до США, поселився у Нью- Йорку. Працював у друкарс-
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тві та учителював в американських школах. Виконує службу дяка у місцевій
церкві. Основник і перший голова місцевого Товариства за Патріярхат. Був

одружений з Анною Термецькою

(+ 1995).

Має трьох синів і доньку: Володими

ра, Андрія, Ігоря і Надію.
КООРдиНАm:

Volodymyr Stadnyk, 20 Mangan, Cohoes, NY 12047, USA
ТеІ.:

{518) 237-7478

СТОЛЯР Марійка
Не подала інформації.

У Лювені

•

ЛКУ:

1946-51

1946-51, студіювала суспільно-політичні науки і меди

цину. Живе у Франції.

СУЛИМА Мирон

(30.08.1933 Львів - 22.04.2000
Середню школу закінчив

54 і 1956-58, студіював

Мюнхен)

1951

•

ЛКУ:

1953-54 і 1956-58

року у Мюнхені. У Лювені

1953-

медицину. Продовжував медичні студії у

Мюнхені і одержав диплом доктора медицини. Працював спер

шу як медичний дослідник у фармацевтичній індустрії до

1984 року.

Згодом від

крив своє власне видавництво медичних книжок у Мюнхені. Помер

22.04.2000

року. Залишив дружину Ельзу і сина Андреаса.

СУХОБЕРСЬКИЙ Ігор
(29.07.1927 Чернівці- 19.07.1996 Торонто) •

1945

ЛКУ:

1947-49

року закінчив матуральні курси в Університеті УНРРА у

Мюнхені. У роках

1945-47 студіював

інженерію у Мюнхенсько

1947-49, одержав диплом
1947-48. У роках 1949-51 про

му Інституті Технології. У Лювені

інженера механіка. Був головою НаСУС у роках

довжував інженерні студії у Федеральному Інституті Технології у Цюріху,
Швайцарія, де одержав диплом маrістра аеронавтичної інженерії. Тут поступив

на працю до европейського відділу канадської компанії Alcan Aluminum Limited,
а

1952 року переїхав у Канаду на працю для

цієї ж компанії до Кінrстону, Онта

ріо. Протягом своєї довгої і дуже успішної професійної карієри в АІсап займав
високі пости технічного і менеджментського характеру: Франкфурт, Німеччи
на, Клівленд та Освіrо, США.

ром

1970 року став президентом і головним директо
Sheet and Plate Division, Cleveland, а 1975 року менаджерам і застуником

президента Alcan на Европу з осідком у Швайцарії. Після повернення до Кана

ди

1982 року,

авансував до позиції Vice-President of Research and Technology.

1987

року назначений президентом Alcan lnternational Limited і обраний до дирекції

АІсап Aluminum Limited. Після виходу на пенсію

1989 року став професором і ви-
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кладав три роки у Міжнародньому Інституті Менеджменту у Києві. Активний
член багатьох канадських і міжнародніх професійних та наукових товариств, у

тому і НТШ. Член Пласту. Помер передчасно

19.07.1996

р. Залишив дружину

Марію Скрипник і доньки: Катрусю Бойко і Тамару.

ТАРАНЬКО Любомир
(02.07.1930 Львів) •

ЛКУ:

Матуру здав

р. у Бамберrу, Німеччина. У Лювені

1950

1952-54

студіював хемію. Дириrент студентського хору.

1952-54,

Еміrрував у

США і поселився у Нью Джерзі. Продовжував студії хемії в уні

верситеті Фордгам і здобув

MS з хемії, а 1963 року науковий
ступінь доктора хемічних наук. У роках 1962-71 працював хеміком в Esso
Research & Engineering Со., а у роках 1971-93 в American Home Products Согр.
спочатку старшим хеміком, а опісля як Director of Licensing. Від 1993 року на
1958

року ступінь

пенсії. Одружений зЛідою Лапкою. Мають троє дітей: Петра, Лесю і Стефана.
КООРДИНАТИ:

Toronko Lubomyr, 39 Golden Spring Drive, Lokewood, NJ 08701, USA
ТеІ.: (732) 960-2249, toronkolb@ool.com

ТАТАРСЬКИЙ Зенон Ярослав
(27.02.1930

Судова Вишня, Львівська обл.)

•

ЛКУ:

1947-53

Здав матуру

1947 року в українській гімназії у таборі біженців у
Гайденаві, Німеччина. У Лювені 1947-53, студіював інженерію і
одержав 1953 року диплом будівельного інженера. Брав курси
гімназійних учителів математики. Активний в ансамблі українських танців і
хорі. Член шахової команди.

1954

року еміrрував у Канаду і поселився у То

ронті. Працював структуральним інженером, головою відділу та був спільни
ком інженерних підприємств. Мав нагоду кількакратно подорожувати, як ке
рівник проєктів на Середній Схід. Останніх

11

років був директором будівель

ного відділу при міській управі Торонта (East York). Від

1995 р.

на пенсії. Працює

доривочно будівельним консультантом. Постійно активний у Пласті, де займає

різні пости у Станиці і Крайовій Старшині, як також у громадському житті. Від

2001

року секретар НТШ Канади і голова Станичної Ради. Одружений з Христи

ною Гнатів. Мають трьох синів: Юрія, Андрія і Романа.
КООРДИНАТИ:

Zenon J. Totorsky, 35 Humbercrest Blvd., Toronto, ON M6S 4К6, Conodo
(416) 767-3723, Fox: (416) 767-5862, zenchris@pothcom.com

ТеІ.:

ТКАЛЬ Олександер
(?

Зах. Украіна)

У Лювені

•

ЛКУ:

1948-49,

1948-49

студіював геологію. Д.д.н.
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ТКАЧЕНКО Федір
(1926 Дніпропетровщина,
У Лювені

Україна)

•

ЛКУ:

1951-54

1951-54, студіював політичні науки і соціологію. Емі
1954 року. Працював в інженерній компанії.

rрував у Канаду

Постійно активний в українському громадському житті. Довго

літній голова Суспільної Служби і Приятелів Руху. На пенсії від

1991

року.

Одружений з Іриною Михалевич. Мають синів Юрія і Олексу та доньку Ніну.
КООРДИНАТИ:

F. lkochenko, 4199 Fernwood Crescent, Niogoro Folls, ON l2E 6J3, Conodo
(90S) 354-1866

ТеІ.:

ТОВТ (ТОТН) Юрій
(20.03.1930

Закарпатська Україна)

•

ЛКУ:

1954-62

Середню освіту закінчив

1950 року у Бельгії. Вступив до моиа
шого новіціяту у Бельгії. У роках 1951-54 студіював богословію
у Колеrії св. Йосафата у Римі. У Лювені 1954-62, студіював ме
дицину і одержав диплом доктора медицини гематолога. 1962 працював лікарем
у США, а 1963-64 у Тунізії. 1964 р. еміrрував у Канаду і у роках 1964-69 закінчив
спеціялізацію гематолога в Університеті McGill у Монтреалі. Довгі роки працю
вав лікарем гематологом у місті Ste-Foy, у провінції Квебек. Вийшов на пенсію

1998

року. Одружений з Blanche van Oppen. Мають шестеро дітей: Винцент,

Степан, Женевієв, Миріям, Бернард і Ізабеля.
КООРДИНАТИ:

Toth George, 1032 rue de
ТеІ 418-652-8456

Іо

loire, Ste-Foy, Q( G1V 2ZS, (onodo

ТРАЧ Роман
(1927

Коломия, Івано-Франк:івськ:а обл.)

•

ЛКУ:

1947-52

Студіював психологію і педагогіку в УВУ та у Мюнхенському
університеті. У Лювені

1947-52,

продовжував ці ж студії і одер

жав ступінь ліценціята. Дириrент студентського хору. У тому ж

часі студіював на стипендії CoBAUSO впродовж одного року у Сорбоні біля Па
рижу. Еміrрував у Канаду, а опісля переїхав до США. Працював професором

психології в New York State University і St. John Fisher College, Penfield, NY.

1971 ро

ку успішно захистив в УВУ докторську дисертацію з питань психології. На пен

сії від

1993

року. Активний в українському шкільництві. Був головою Світової

Виховно-Освітньої Ради СКВУ. Активний член організації Американці в Обо
роні Людських Прав в Україні і Товариства Українсько-Жидівських Зв'язків.
Співпрацює з українськими науковцями-психологами з Інституту Психології і
Академії Педагогічних Наук у Києві. Одружений з Надею Дебрин, мають сина
Андрія і доньку Соню.
КООРДИНАТИ:

Trotch Romon, 1747 Scribner Rood, Penfield, NY 14526, USA
ТеІ.: (716) 381-8006, Fox: (716) 248-2881, trotch@sjfc.edu
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ТРОЯН Мирослав
(26.02.1926

Ходорів, Львівська обл.)

•

ЛКУ:

1947-52

Здав матуру в Академічній Гімназії у Львові

1944

р. Два роки

студіював в університетіУНРРАу Мюнхені. У Лювені

1947-52,

студіював електричну інженерію і одержав диплом інженера
електрика. Після трьох років професійної праці у Брюсселі еміrрував до США.

Поселився спершу в Нью Йорку, а опісля у Вотертавні, Кони. Працював про
фесійно у різних інженерних підприємствах, де займав відповідальні станови
ща. Був активний у проводах Товариства Українських Інженерів, Пласту, Укра
їнського Народного Союзу та Товариства за Патріярхат УГКЦ. Від

1990

р. на

пенсії. Живе з дружиною Надією із Перегінських у Вотертавні, Кони. Мають
чотири доні: Дарцю, Віру, Христю і Наталку.
КООРДИНАm:

Myroslav Trojan, 90 Cherry Avenue, Watertown,
ТеІ.:

СТ

06795, USA

(203) 274-1677

ТУРКАЛО Ярослав
(21.06.1924

Киів)

•

ЛКУ:

1946-50

Закінчив середню школу

1941

року у Слобідці біля Києва. Того

ж року поступив у Київський Медичний Інститут, а

1943 року на

медичний факультет Віденського університету. Воєнні події пе

рервали студії і після війни Ярослав опинився у Франції. Довідавшись про мож
ливості стипендій, прибув до Лювену. У Лювені

1946-50,

студіював медицину і

одержав диплом доктора медицини. Згодом еміrрував до США, де стажувався,
як хірург. У роках

1951-53 служив у війську,

як лікар хірург під час війни у Кореї

і закінчив свою службу у ранзі полковника. Працює як лікар хірург у загальних

лікарнях. Уроках

1960 і 1972 подорожував по різних закутинах землі. Автор нау
(325-

кової праці виданої у формі книжки "Нарис Історії Вселенських Соборів

787)".

Від довшого часу працює надатлясом оперативної хірургії українською

мовою у 10-ох томах із пляном невдовзі завершити цю енциклопедичну працю.

Одружений із Ладою В'єтухів. Мають сина Марка і дочку Наталку.
КООРДИНАТИ:

Turkalo Jaroslav, 894 Orange Road, Orange,
ТеІ.: (203) 776-8609

СТ

06477, USA

ФЕДОРЕНКО Евген
(28.01.1929 Харків) •

ЛКУ:

Матуру здав

року в українській гімназії у Ганновері, Ні

1948

меччина. У Лювені

1949-55

1949-55, студіював політично-дипломатичні

науки і осягнув ступінь ліценціята, а згодом пройшов повний

курс економічних наук. Голова НаСУС у роках

1951-53.

Виїхав до США і посе

лився у Нью- Йорку. 1963 року одержав в Університеті Фордгам ступінь магістра
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із російської мови і літератури. У роках 1963-69 продовжував студії в Нью-Йорк
ському університеті і осягнув докторську риrорозу із слов'янської літератури, а

в роках

студіював в УВУ і одержав науковий стуnінь доктора україн

1961-71

ської літератури. Працював викладачем у Нью-Йоркському університеті 1963-

65, у Радrерськомууніверситеті у Ньюарку 1963-77, професором у Джерзей Ситі
Стейт Коледжі 1977-80 і у Федеральному Департаменті Юстиції 1980-95. Спів
робітник Радіо Свобода і Голосу Америки. Автор і редактор 11-ти книжок, по
стійно друкується в українських та англомовних виданнях, а впродовж минулих
восьми років і в Україні (понад сто статтей, рецензій, оглядів), зокрема книжки

"Українське Слово" і "Хрестоматія Української Літератури та Літературна Кри
тика ХХ-го ст.",

4 томи,

Київ,

року. Голова ЦК ОДУМ-у
від

1983 р.

1994-95. Редактор журналу "Рідна Школа" від 1978
1955-65. Голова Української Шкільної Ради в США

Член у прав УВАН, НТШ та Коодинаційної Ради Допомоги Україні.

Директор Школи Українознавства від

1975 р. Член Спілки

Письменників Укра

їни, Академії Вищої Школи України, Академії Педагогічних Наук України, Між

народньої Слов'янської Академії Наук. Член Вченої Ради Інституту Україно
знавства Київського Національного Університету, почесний член Січового Ко
лєгіюму та інших. Нагороджений медалею "Будівничі України" Всеукраїнсько
го Товариства "Просвіта". Одружений з Аїдою Рачок, мають троє дітей: Оксану,
Василя і Тараса.
КООРДИНАТИ:

Eugene W. Fedorenko, 10 Morston Drive, Moris Ploins, NJ 07950-3126, USA
ТеІ.: (973) 887-9048, Fox: (973) 887-4638
ФЕДОРИКА Дам' ян
(02.11.1940

Краків, Польща)

•

ЛКУ:

1956-62

Середню школу закінчив 1958 р. у Regis High School, Нью Йорк.
У Лювені

1958-62,

закінчив політичні науки. Повернувся до

США, де у Fordham University студіював філософію і одержав на

уковий ступінь MA(Phil). Згодом осягнув науковий ступіньдоктора стислої філо
софії в Universitat von Salzburg. Був професором у: Franciscan University, Steuben-

ville, ОН, University of Rhode lsland і University of Dallas, Texas. Згодом був прези
дентом: Newman College, St. Louis і Christendom College,

VA. Тепер займає стано

вище- Chairman, Department of Philosophy, St. Mary's, Orchard Lake, МІ. Викладає
філософію у Львівській Семінарії, у Львівській Богословській Академії і в уні

верситеті ім. І. Франка. Одружений з Іреною Кондра. Мають десятеро дітей:
Катерина, Тереса, Маруся, Софія, Дам'ян, Олександер, Галина, Данило, Ляри
са, Мелянія. Подружя створило родинний хор і оркестру. Виступали у вишива
них строях виконаних власними силами.

КООРДИНАТИ:

Fedoryko Domion, 227 Virginio Ave., Front Royol, VA 22630, USA
540-636-8335, fedoryko@shentel.net

ТеІ
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ФІЯЛАЮрій
(31.03.1922

Киів)

Лювен:

•

1947-48

Закінчив Київську Консерваторію і Берлінську Музичну Акаде
мію. У Лювені

1947-48, диригент та музичний керівник студент

ського хору. Студіював у Брюссельській Консерваторії при фі
нансовій допомозі стипендійного фонду КоБАУЗО. Композитор, піяніст і ди
ригент, у композиціях якого відчутний сильний вплив нових течій сучасної му
зики.

1947 року

еміГрував у Канаду і поселився у Монтреалі. Своїми музични

ми творами здобув собі ім'я визначного канадського композитора. Багато його
фортеліяноних творів для молодих виконавців є обов'язковими при музичних
іспитах. Працював довгі роки продюсером у Канадському Міжнародному Ра
діо. Від

1987 року на пенсії.
George Rolo, 5607 Merimoc Rood, Cote St. Luke, Montreal, QC H4W 1S5, Conada
ТеІ.: (514) 484-8082

КООРДИНАТИ:

ХАБУРСЬКИЙ о. Ігор
(05.01.1930 Львів) •

ЛКУ:

1948-49

Як заочний студент з Парижа здав матуру

1948

року в укра

їнській гімназії у таборі біженців у Берхтесгадені, Німеччина. У

Лювені

1948-49,

студіював агрономію.

1950 року виїхав з

Фран

ції у Канаду і поселився у Торонто. Тут студіював книговодство і одержав зван

ня

Chartered Accountant.

Працював

26 років книговодом і контролером у Депар

таментах Транспорту і Фінансової Контролі в уряді провінції Онтаріо. У роках

1968-71

студіював теологію в Колегії св. Михаїла при Торонтському універси

теті, а у роках

1973-76 у семінарії св. Августина у Торонто. 1975 року висвячений
1983 року на священика у Львові, у підпільній УГКЦ.

на диякона УГКЦеркви, а

Був парохом у Кіченері, а тепер у Кембріджі, Онтаріо. Одружений із Ромою
Зобнів. Мають доньку Ренату і сина Ореста.
КООРДИНАТИ:

Rev. lhor Chobursky, 97 Brodley Drive, Kitchener, ON N2A
(519) 354-1866

1КЗ,

Conodo

ТеІ.:

ХАРЧЕНКО Олександер
(1930 Дніпропетровщина) • ЛКУ: 1949-51
У Лювені

1949-51 , закінчив

підготовчий інститут, як вимогу до вступу на інже

нерію і студіював на факультеті комерційної інженерії.

1951

року еміГрував у

Канаду. Вважає, що Лювен мав на нього дуже позитивний вплив, який дав йо

му поштовх до дальших студій. У Торонтському і Ватерлю університетах здобув

диплом магістра англійської літератури. Працює у редакції українського відділу
Канадського Міжнародного Радіо. Є співредактором журналу ОДУМ "Молода
Україна". Одружений із Любою Худяк. Мають двоє дітей і двох внуків.
КООРДИНАТИ:

okhorchenko@ulti.net
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ХМІЛЯК Василь

(1928 Завадка,

Зах. Україна)

•

ЛКУ:

1953-58

Перед Лювеном студіював електрику і механіку у Перувелз,
Бельгія. У Лювені
керівником

1953-58, студіював будівельну інженерію і був
студентського танцювального ансамблю. 1958 року

еміrрував у Канаду, де працював у м'ясній і ливарній індустріях. На запрошен

ня американської фірми, переїхав

1967 року до США.

Після інженерських іспи

тів працював інженером-консультантом у ділянках: огрівання, охолоджування,

будування залізничних вагонів, ефективності індустріяльної продукції, альтер

нативних енергоносіїв в Африці та будування сховищ від ядерної радіяції. На
пенсії від
пис". Від

1993 року. 1990 року видав українську комп'ютерну програму "Редаго
1991 року активно працює над отриманням фінансів для українських

виробників в Україні. Активний в ОДВУ та в інженерних товариствах США.
Одружений з Оленою Лучишин. Мають дочок: Олю і Надію.
КООРДИНАТИ:

Wosil Chmilok, 8418 Visto Lone, Pormo,
Tei./Fax: (440} 884-6716

ОН

44130, USA

ЦИМБАЛА Боrдан

(05.02.1923 Львів) •

ЛКУ:

1950-53

Стипендист КоБАУЗО. Студіював медицину в університеті у Льєжі і одержав

диплом доктора медицини

1949

роцу. В роках

1950-53

був асистентом профе

сора і спеціялізувався у мікробіології на медичному факультеті ЛКУ. Еміrрував
до США і працював лікарем спеціяліетом у штатах Нью Джерсі, Колорадо, Ка
ліфорнія і Кентакі. Д.д.н.

ЦИМБАЛІСТИЙ Боrдан
(05.08.1919 Борщів, Тернопільська обл.- 16.08.1991 (лен Спей, Н.Й.) • ЛКУ: 1947-48
Матуру здав

1938 року у Львові.

лінському університеті і

Студіював психологію: у Львові

1939-40, у Бер

r етінrенському університеті, де здобув науковий сту

пінь доктора психології. У Лювені

1947-48,

студіював на післядокторській про

грамі психології ЛКУ. Захворів на туберкульозу і перебував на лікуванні у сана
торії ЛКУ в Евпен.

1952

року виїхав до Мадриду, де працював в українському

відділі Радіо Еспанія та співробітником Центру Східніх Студій і квартальника

"Орієнте".

1960 року

еміrрував до США і поселився у штаті Нью Джерзі. Пра

цював консультантом виховником, інструктором психології у

Extension Division

Rutgers University 1969-70. Від 1970 року вів приватну практику клінічної психо
логії. Член American Psychological Association. Автор численних праць, довідок і
статтей публікованих у професійних журналах англійською, еспанською, фран
цузькою і українською мовами. Довголітній президент Українського Музею у

Нью-Йорку. Помер 16.08.1991 р. у Глен Спей, Н.Й. Залишив дружину Марту
Волоницьку і прибрану доньку.
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ЧАЛИЙ Всеволод
Не подав інформації

•

ЛКУ:

1947-49

До Лювену прибув із Франції. У Лювені
олога

1948 року і

1947-49,

одержав диrтом інженера ге

продовжував студії на здобутrя наукового ступеня доктора ге

ології. Еміrрував у Канаду.

ЧЕРВАК Федір
(13.06.1937 Хидя,

Закарпатська Україна)

Середню освіту закінчив у Бельгії

•

ЛКУ:

1957-59

1957 року.

У Лювені

1957-59,

студіював хемію. Продовжував студії в університеті у Льєжі. За
лишився в Бельгії. Неодружений. Бере участь в українському
громадському житті.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Юрій
(1927

Схіц. Україна)

У Лювені

1950-54,

•

ЛКУ:

1950-54

студіював соціяльно-політичні науки. Д.д.н.

ЧИЖІВЄвген
(9.03.1926

Басань, Запорізька обл.)

Здав матуру

194 7

•

ЛКУ:

1950-51

р. в українській гімназії в таборі біженців в

Ашаффенбурзі, Німеччина. У роках

1948-49 студіював у вищій
1949 року виїхав до Бельгії і сту
діював у Брюсселі у Технічному Інституті Кардинала Мерсіє. У Лювені 1950-51,
студіював у підготовчому інституті інженерії. 1951 року еміrрував у Канаду і по
технічній школі в Карльсруге.

селився у Монтреалі. Працював ЗІ рік в управі міста Моитреаль технологом по

освітленні спортивних площ. Поряд із цим студіював в університеті

1968

року здобув ступінь

BSc.

Concordia

і

Був одним із засновників ОДУМ у Монтреалі.

Має доньку Єлисавету.
КООРДИНАТИ:

Ewhen Czyziw, 3590 Dezery Street, Apt. 14, Montreal, QC H1W 2S7, Canada
ТеІ.:

(514) 525-9057

ЧОПИК Богдан
(02.01.1925

Бенева, Тернопільська обл.)

Матуру здав

1946 року

Травнштайні,

•

ЛКУ:

1953-54

в українській гімназії в таборі біженців у

Баварія. Студіював у Теологічній Семінарії у

Гіршберrу, правничі науки в УВУ і порівняльні релігії в Альберт
Швайцер Колледжі у Швайцарії. У Лювені

1953-54, студіював комерційну інже
1957 року до США Тут студію

нерію. Виїхав до Швайцарії, згодом до Англії, а

вав славістику в університеті Кольорадо і одержав науковий ступінь магістра
літератури. Згодом студіював у Вашінrrонському університеті і осягнув доктор-
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року здобув науковий ступінь доктора слов'ян

ського мовознавства в УВУ. Від
з виходом на пенсію

65

був президентом

1969 року був професором в University of Utah, а
1996 року залишився професором-емеритом. У роках 1962Jeffco Foreign Language Teachers, в роках 1978-80-84 прези

дентом-членом дирекції Rocky Mountain Association of Slavic Studies, а в роках

1980-81 президентом lnternational lvan Franko Association. Публікації: Поезії
(1982), "Навчання Мови" (1976), "Системи Фонем СУЛМ" (1976), "Gregory Skovoroda" (1990), "Шляхи та Думки" (1990). Дійсний член НТШ, УВАН, МАУ.
Академік Міжнародної Інформаційної Академії і їі віце-президент. Член Між
народної Світової Організації Козаків і Кубанського Козацтва у ранзі генерал
майора. Одружений з Олександрою А. Кудряшевою. Мають четверо дітей: Ро
бін Гр., Мімі Надя, Вілліям Б. і Олександер Р.
КООРДИНАТИ:

Don Bohdon Chopyk, 106 Guodeloupe Drive, Tomos River, NJ 08757, USA
Tei./Fax: (732) 240-5884
ШЕВЧЕНКО Ігор
(10.02.1922

Радосьць біля Варшави, Польща)

Матуру здав

1939

•

ЛКУ:

1946-49

року у польській гімназії і ліцею Адама Міц

кевича у Варшаві. Студіював клясичну філологію, старинну
історію та порівняльну лінrвістику у німецькому Карловому

університеті у Празі до травня

1945 року. У Лювені 1946-49, студіював клясичну
1947 року ступінь ліценціята, а 1949 року
літератури. Одночасно у роках 1947-49 буs акаде

філологію і візантологію та здобнув
ступінь доктора філософії і

мічним членом семінарів з питань візантійської історії у брюссельській Візан

тійській Фундації. Був головою НаСУС

1947

року. Від

1949

року аж по сьогод

нішній день займав визначні професорські, дослідні та наукові пости, а саме:

Dumbarton Oaks (Harvard) 1948-50, University of California (Berkley) І Ford Foundation, Washington, DC 1950-51, Cambridge, МА 1952-53, University of Michigan
1953-57, Princeton, NJ 1955-56, Columbia University 1957-72, University of Munich
1969, Universita di Studi di Bari Sep./Oct. 1976, 1977, 1978, АІІ Soouls College,
Oxford 1979-80, College de France, Мау 1980, Мау/ June 1985, Dumbarton Oaks
(Harvard) 1965-73, Harvard University, Professor of Byzantine History and Literature
1973-present. У тому ж часі займав адміністративні пости в University of Michigan,
Columbia University, Dumbarton Oaks, National Committee for Byzantines Studies,
American Research lnstitute of Turkey, Association lnternationale des Etude Byzantine
(President), Harvard University, Ukrainian Research lnstitute, Associate Director 1973present, Acting Director 1977, 1985. Є членом численних міжнародніх, німець
ких, італійських, грецьких, австрійських, бельгійських і американських профе
сійних ассоціяцій. Був відзначений

1985 року за наукову працю у Німеччині

на

городою Фундації Александра фон Гумбольта. Є автором приблизно сотні опу-
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блікованих монографій, наукових праць і дослідів, як також книжок, з яких

найновіша- Ukraine Between East and West
КООРДИНАm:

(1996).

lhor Shevchenko, с/о Horvord University, Ukroinion Reseorch lnstitute
1583 Mossochusetls Avenue, Combridge, МА 02138, USA

ШЕВЧЕНКО Оксана

(20.03.1925

Кам'янець Подільський)

Середню школу закінчила

1942-45,

•

1942

ЛКУ:

1946-49

року у Моджанах, Чехословаччина. У роках

студіювала у музичній консерваторії у Празі. У Лювені

1946-49,

сти

пендистка CoBAUSO, студіювала у музичній консерваторії у Брюсселі. Дружина
студента ЛКУ Ігоря Шевченка.

ШЕВЧУК Василь

(03.09.1922 Дубно, Ланьцутський noвtr,
Матуру здав

Польща)

•

ЛКУ:

1947-48

теті економію. У Лювені

1945-47 студіював у Мюнхенському Універси
1947-48, студіював політично-соціяльні науки на сти

пендії CoBAUSO.

еміГрував в Аргентину. Д.д.н.

1943

р. у Ярославі.

1948 р.

ШИКІН Володимир

(04.02.1919 Донецька обл.) •

ЛКУ:

Середню школу закінчив

1937 р. у місті Червоний

неччина.

1937-41

1946-48
Промінь, До

рр., студіював медицину у Донецьку. У Лювені

1946-48, продовжував студії медицини.

Виїхав до Франції. Д.д.н.

ШУМОВСЬКИЙ Теодор (Дорко)
(19.02.1929

Краків)

•

ЛКУ:

1947-51

Здав матуру в українській гімназії у Мюнхені

1947-51,

1947 р.

У Лювені

студіював агрономію і одержав ступінь Candidat lnge-

nieur Agronome.

ЕміГрував у Канаду

1951

р. Працював ляборан

том, землеміром і технічним креслярем у різних інженерних фірмах у західній

Канаді й Монтреалі.

1973 р.

змінив фах і почав працювати перекладачем і полі

тичним аналітиком для федерального уряду Канади в Orraвi. Здобув бакаливрат
з еспанської мови в Огrавському університеті. На пенсії від грудня

1992

року.

Активний в українських і місцевих канадських організаціях. Одружений з пари
жанкою Оленою Татарською. Мають сина Сергія і доньку Наталку.
КООРДИНАm:

Theodore Shumovsky, 334 Stone Quory Priv., Onowo, ON
ТеІ.:

(613) 741-0167

К1К

312, Conodo
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ШУХЕВИЧ Юрій
(06.08.1922 Львів- 02.06.1996

Опіиі, БельrіJІ)

•

ЛКУ:

1947-52

Професор ЛКУ. Середня освіту з матурою закінчив у Академіч
ній гімназії у Львові. Розпочав інженерні студії у Шарлотен
бурзі, Німеччина. Згодом, від
ЛКУ.

1952
1969

року продовжував студії у

р. одержав диплом інженера харчевої індустрії із спеціялізацією у

млинарстві. Голова НаСУС
вості.

1947

1949-50.

Працював за фахом у харчевій промисло

р. Лювенський університет викликав його на посаду викладача на

факультеті агрономії.

1976 р. -

номінований звичайним професором ЛКУ. Брав

активну участь у різних громадських організаціях (СУМ, УДК та УНОТ). Був
одружений з Івон Мішот. Мав четверо дітей: Стефан, Пилип, Іван і Катерина.

ЯВОРСЬКИЙ Ярослав
•

ЛКУ:

1945-46

У Лювені

1945-46,

студіював агрономію. ЕміГрував до США, де

у штаті Вашінrrон був власником фірми будівельного дерева.

ЯКЕМЧУК Роман

(23.09.1925 Львів) •

ЛКУ:

Матуру здав

року у Львові. Студіював інженерію у Мюн

1943

1947-55

хенській Політехніці. У Лювені

1947-55,

студівав політологію.

Здобув ступінь ліценціята з високим відзначенням

1951

року і

науковий ступінь доктора політичних і дипломатичних наук 1955 року. Його
докторська праця про ООН була відзначена міжнародніми фундаціями. Чіль
ний член шахової і відбиванконої команд НаСУС. Член Пласту. Згодом здобув
ступіньдоктора міжнародного права захищаючи наукову працю "Україна у між
народному праві". Продовжував студії у Гаазькій Академії Міжнародного Пра
ва. Був професором університету

Louvanium у Конго-Кіншаса. Від 1959 р. про

фесор ЛКУ. Один з чільних знавців політичного і економічного розвитку дер
жав Африки. Відомий експерт і дорадник у ділянці міжнародного права. Автор

23

книг, в тому: "~Ukraine en droit intemational" - 1954, "The Foreign РоІісу of Soviet

Russia"- 1956, "~Ukraine sur іе plan diplomatique"- І 957, "La ligne Curzon et Іа 2е
Guere Mondiale" - 1957, "Україна як підмет міжнародного права"- 1962, "Lindependance de ~Ukraine" - 1993. Автор більш як сотні наукових розвідок і статтей
з питань міжнародної політики та міжнародного права, зокрема проблем Украї

ни, колишнього СРСР і СНД, які друкувалися англійською, французькою, ні
мецькою, українською, російською, флямандською і турецькою мовами. Був

спів-організатором конференції у ЛКУ присвяченій Україні. Приймав, від імені
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Королівського Інституту Міжнародних Відносин Бельгії, делегації уряду і
Верховної Ради УкраІни та організував стажування у бельгійському парляменті
трьох комісій Верховної Ради.

1995

року був головою конференції ОБСЕ у

Брюсселі-Будапешті, де розглядалися східно-европейські проблеми. Громадя

нин Бельгії. Член Бельгійської Академії Наук і командир Ордена Корони.
КООРДИНАТИ:

Prof. Romon Yokemtchouk, ovenue Honno 5, 1450Chostre, Belgium

ЯНКОВСЬКИЙ Зенон, Йосип
(8.07.1919

Володимирці, Іваво-Франківська обл.) о ЛКУ:

Матуру здав

1938

1946-49

року у Ярославі. Два роки студіював у Львів

ському Політехнічному Інституті

1939-41, а від серпня 1941 ро
1944 року працював директором Повітового Союзу
Кооператив у Любачеві. У Лювені 1946-49, студіював в Інституті Економічних
Наук і одержав диплом Licencie en Science Economique. Голова НаСУС 1948-49.
1950 року еміГрував у Канаду, де працював у суспільній службі міста Вінніпегу.
1956 року виїхав до Огrави і працював там економістом у федеральному уряді
ку до липня

Канади. Спершу працював у департаменті економічних дослідів, а згодом у

відділі міждержавних зв'язків. Як делегат Канади брав участь у різних міжна
родніх конференціях в Европі, Південній Америці та США. Був активний у гро

мадському житті: КонГрес Українців Канади, Ліга Україців Канади і українська
кредитова кооперація. Від

1985

р. на пенсії. Одружений з Євгенією Гаврилюк.

Мають синів Богдана й Ігоря.
КООРДИНАТИ:

Zenon Yonkowsky, 57 Costlethorpe Crestent, Nepeon, ON K2G SP8, Conodo
ТеІ.:

{613) 225-1275

ЯХТЕЛЬСЬКИЙ Лев
(1925 Чортків,

Тернопільська обл.) о ЛКУ:

Середню освіту закінчив

1941

1953-54

року у Чорткові. У Львові

1941-43,

студіював у

Вищій Медичній Школі. Вступив до Дивізії "Галичина" і служив у медичній

службі. Із Ріміні, Італія, переїхав до Англії. У Лювені

1953-54, студіював на дру

гому році медицини. Повернувся до Лондону, де закінчив медичну школу і пра

цював у шпиталях медиком. Згодом викладав на курсах медиків. Неодружений.
Помер

1992 року у Лондоні.

І

Хто і коли

1960-83
Микола Когут, Григорій Панчук,
Зенон Татарський

АБДУЛАІНДмитро
(01.05.46

Прфонтен, Німеччина)

•

ЛКУ:

1966-67

Середню школу закінчив у Льєжі. У Лювені

1966-67,

студіював у Підготовчому

Інституті інженерії. Д.д.н.

АЛЕШКЕВИЧ Юрій
ЛКУ:

1970-71

У Лювені

.

1970-71,

~'-·. ·.,~· ·-.·
·<:·..

.....

~'

..

·"
.

студіював архітектуру. Д.Д.н.

БАБОВАЛ Роман

(02.09.1950 Льєж,

Бельrія)

ЛКУ:

•

1968-80

Лікар, поет, перекладач. Середня освіта: Українська Папська

Мала Семінарія, Рим. Склав матуру

1968

р. Того ж року розпо

чав студії медицини у ЛКУ. Секретар НаСУС-у.

тив дисертацію на ступінь доктора медичних наук.
ділянки ядерної терапії-онкології.

1977

р.

-

1975 року захис

диплом фахівця з

1980 р.- диплом фахівця у галузі діяrностич

ної ядерної медицини. Працює керівником відділів радіотерапії та ядерної ме

дицини у трьох лікарнях міста Шарлеруа

(Charleroi,

Бельгія). Викладач ядерної

діяrностичної медицини в Університетському Центрі м. Шарлеруа. Займається

програмуванням комп'ютерів, зокрема у ділянці ядерної діяrностики. Член

Нью-Йоркської Групи поетів, українського відділу Пен-Клюбу, Спілки Пись
менників України. Редактор- кореспондент літературно- мистецького журналу

Світо-Вид (Київ- Нью-Йорк). Друкувався зокрема у низці літературних газет і
журналів в Україні й в діяспорі. Автор ряду поетичних збірок українською та

французькою мовами. Серед них, Навіщо про те згадую (Лювен,

1969), Подорож

поза Форми (Нью-Йорк, 1972), Омана молока і листи до коханок (Шарлеруа,

1985),

Нічні перекази (Брюссель,

1987),

Подорожники ймовірного (Київ,

1993),
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Пам'ять фраrментарна (Шарлеруа,

1994), La nuit des oiseaux(Paris, 1972), Voyage
au quotidien (1990), Residuelles (1992). Перекладач французькою мовою творів
Ігоря Калинця Le couronnement de l'epouvantail, Beuvry (F), 1996. Лавреат літе
11
11
ратурного конкурсу Art Pluriel 1990 • Дружина - Норма r віцолін італійського
роду. Донька - Меланія, студентка, 1977 року народження.
КООРДИНАm:
Dr. Romon Bobovol, Rue des Rossignols 74, В-6110 Montigny-le-Тilleul, Belgium
ТеІ. 0032 71 510661, Fox: 0032 71 422308

БАЧИНСЬКИЙ Евген
(25.08.1945

Байройт, Німеччина)

•

ЛКУ:

1965-70

Середню освіту закінчив 1963-року у Брюсселі. У Лювені

70,

1965-

студіював медицину. Згодом продовжував медичні студії у

Брюссельському Університеті і одержав диплом доктора вну

трішніх хворіб. Був головою НаСУС у

1965-66 роках.

Працював медичним ди

ректором у фармацевтичній компанії Деляrранж Астра. Одружився з Мірей Ван

дер Стратен і є батьком трьох дітей: Людмила, Ниль і Лаврентій.
КООРдиНАm:

Bo(zynsky Evhen, rue Bordiou 51, 1000 Bruxelles, Belgium
БЕЗУШКО Володимир
(16.01.1947

Ноймарп, Німеччина)

•

ЛКУ:

1968-73

Середню школу закінчив у Льєжі. У Лювені

1968-73,

студіював

хемію і одержав ступінь ліценціята. Був постійно в управі На

СУС і два роки був його головою. За його головетва помітно по
жвавилася діяльність НаСУС. Піц час його головування появлявся листок зв'яз
ку НаСУС "Надщерблена Катедра". Був добрим провідником танцювального
гуртка. Одружений з українкою. Мають двох синів. Були членами організованої

української громади. Тепер живуть у Франції.
КООРДИНАm:

Bezuszko Volodymyr, Corriere Vol

З,

59700 Mor(q en Boroeui, Fron(e

БИЛИНА Володимир
(13.09.1942

Серен, Бельrія)

•

ЛКУ:

1965-66

Інженер. Середня освіта: греко-латинський відділ,

College Saint
Madelin, Бізе (Vise, Бельrія), математичний відділ, College Saint
Barthelemy, Льєж, Бельгія. Впродовж академічного року 1965-66
навчався на факультеті прикладних наук (інженерія) у ЛКУ. 1969 року закінчив
Льєжський університет дипломом інженера-наглядача з ділянки інженерних
робіт. Член НаСУС. Працює головним інженером-наглядачем технічної служби
у Льєжській провінції. Одружений. Має дві доньки

1973 та 1977 рр.
(FGTB).
Wolodymyr Bylyno, Rue Verte 193, 4100 Seroing, Belgium

ня. Активний у бельгійському профспілковому русі
КООРДИНАm:

народжен
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БОЗЬОРоман
(29.03.1951

Манчестер, Англія)

Середню освіту закінчив
роках

1969-7 З

•

ЛКУ:

1973-76

1969 року у

колегії св. Василія Великого у Торонті. У

студіював філософію у Великій Семінарії і в університеті Pro-

paganda Fide у Римі і осягнув ступінь ліценціята. У Лювені 1973-76, студіював
теологію і осягнув ступінь ліценціята. Голова НаСУС

1975-76.

Виїхав до Денве

ру, Колорадо, США, де один рік учив теологію у середній католицькій школі.

Згодом поступив на працю у Денвері у Service Corporation lnternational (похорон
ні услуги). Займаючи у фірмі адміністративні пости, працював у штатах Фльо
риді, Джорджії, а тепер працює у Луївіл, Кентаки. Одружений з Іркою Мотник.

Мають сина Андрія і доньку Катерину.
КООРДИНАТИ:

Bozio Roman, 7801 Hermits Run Road, Louisville,
ТеІ. (502) 231-1990, romanbozio@home.com

КУ

40291 USA

БОЙКО Дмитро
(24.08.1960

Брюссель)

•

ЛКУ:

1978-81

Середню школу закінчив у Бельгії

1978

року. У Лювені

1978-81,

студіював у

Підготовчому Інституті інженерії, а згодом у Технічній Школі. Уроках
студіював у спеціялізованій школі електроніки у Брюсселі.

1981-83

Був активним

членом НаСУС, співав у хорі і брав участь у танцювальній групі. Одружився з

Наталкою Пачехою. Мають двоє дітей, дочку Софійку і сина Олеся. Живуть у
Реймсі, Франція, де Дмитро має власне підприємство.

БОЙКО Катерина
(02.04.1959

Брюссель)

•

ЛКУ:

1977-82

Філолог. Середню освіту закінчила

1977

р. в одній із брюссельських гімназій.

Поступила на факультет філософії й літератури ЛКУ. Секретар і скарбник
НаСУС. Маrістер романської філології

1982

р. Викладає у середніх школах.

Член співочого ансамблю "Явір". Заміжня за Павла Когута- колишнього сту
дента ЛКУ. Подружжя має троє дітей
КООРДИНАТИ:

-

Бояна, Кирила і Славку.

Kateryna Bojko-Kohut, Spaanse Kroonlaan 20,
(0032) 16 260895

В

3000 Leuven, Belgium

ТеІ.

БОЧАН Богдан
(17.07.43

Іайворовка, Тенопільськ:а обл.)

Середню освіту закінчив

роках

1962-63

1962

•

ЛКУ:

1963-65

р. у римській Малій Семінарії. У

студіював у Римі філософію. У Лювені

1963-65,

студіював політичні науки. Згодом еміrрував у США і поселився
у штаті Індіяна.

1977 року осягнув у

Міннесотському Універстеті науковий сту-
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пінь доктора германської і романської філологій. Працює професором герман

ської філології в lndiana University Southern. Автор численних публікацій. Одру
жений з Уляною Крамарчук. Мають двох синів: Маркіян і Данил о.
КООРДИНАТИ:

Bochan Bohdan 123 Wellington Dr. New Albany IN 47150-6369 USA
1

ТеІ.

1

{812) 945-6569 bbochan@iusmail.ius
1

БРАТКОПСЬКИЙ Олексадер
(07 .04.1947

Вайдем

(Weidem),

Німеччина)

•

ЛКУ:

1966-67

Викладач, співак. Середню освіту закінчив

1966 р. у St.-Jozefs-College, Берінrен,
1966-67 навчався у ЛКУ, а згодом переїхав
ДО r ентського Державного Університету, Бельгія, де 1972 р. одержав диплом
майстра східньо-европейського мовознавства та історії. Від 1974 до 1977 року
працював у бельгійсько-радянському підприємстві, а від жовтня 1977 року ви
Бельгія. Впродовж академічного року

кладав східнослов'янські мови в Інституті перекладів у Антверпені, Бельгія.

Вивчав ЬеІ canto і водночас удосконалював знання східньо-европознавства у
різних бельгійських вищих навчальних установах. Від березня

1989

р. співає у

Флямандському Оперному Театрі. Розлучений, має дві доньки: Яда і Раїса. Го
тує компакт-диск українських народних та естрадних пісень. Залюбки займа
ється огородництвом.

КООРДИНАТИ:

Alexander Bratkowski Riemenstr. 19 І
1

ТеІ.

В

2290 Vorselaarl Belgium

{0032) 14 516662

ГАЙДАМАХА Андрій
(27.11.1945 Лет,

Бельrія)

•

ЛКУ:

1963-67

Журналіст. Середню освіту здобув в Українській Папській Ма

лій Семінарії у Римі. Атестат зрілости одержав у червні
Навчався спочатку на хемічному факультеті ЛКУ

1963 р.
1963-64 (фля

мандський відділ), а згодом nерейшов на факультет політичних і суспільних
наук

1964-67 (французькомовний відділ). Член

НаСУС; делегат на з'їздах Союзу

Українських Студентських Товариств в Европі (СУСТЕ) та ЦеСУС. Після закін
чення військової служби (Г.А.

капітан бельгійських збройних сил) відновив

університетське навчання.

р.

1973

-

здобув ступінь маrістра східньо-европей

ського мовознавства та історії у Державному Університеті м.

[ ент,

Бельгія. Док

торант УВУ з літературознавства. Активний член УНОТ (Українське Науково
Освітнє Товариство у Бельгії), колишній генеральний секретар СУМ і колиш
ній редактор журналу "Аванrард" у Брюсселі. Редактор у Мюнхені тижневика

"Шлях Перемоги"
да" у Мюнхені

(1973-1982). Журналіст в українській редакції Радіо "Свобо
(1982-1992). 1992-2000 р.р. - керівник київського бюро Радіо
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"Свобода". Від

2000

р.

-

t
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Голова Проводу ОУН(б). Любитель української літера

тури й музики, займається спортом. Одружений з Вірою Лавриненко з Бельгії

-

за фахом педагог, координатор СУМ в Україні і Голова світової Управи СУМ.
кооrдинлm:

Андрій Гамдамаха, вул. Ярослава Вал

Тел.

(00380) 44 246 4804 (77, 78),

9,

п.

Фокс:

5,

Киів

01034,

Украіна

(00380) 44 246 4783,

hajda@carrier.kiev.ua

ГАЛАБУРДА Одарка
(1961

Бельrія) о ЛКУ:

1979-83

Середню школу закінчила у Бельгії. У Лювені

1979-83, студіювала два роки гер

манську філологію, а згодом навчалася на факультеті торговельних наук у Се
кретарському відділі та успішно закінчила студії дипломом адміністратора.

Активний член НаСУС, танцювального ансамблю і співочого гуртка. Працює
по професії головною секретаркою у торговельній міжнародній фірмі. Виступає
у співучому гуртку "Явір" і є секретаркою "Об'єднання Українок Бельгії". Одру

жена з італійцем. Мають одного сина.
КООРДИНАm:

Halaburda Natalka, wegnr. Zwartberg 122, 3660 Oplabbeek, Belgium

ГАТАJІА ЯДУТА Оксана
(10.02.1952

Бельrія) о ЛКУ:

1969-74

Середню школу закінчила

1969

р. у Бельгії. У Лювені

1969-74,

студіювала хемію і одержала ступінь ліценціята хемічних наук.

Член НаСУС, танцювального ансамблю, хору і драматичного
гуртка, у якому успішно грала ролю Наталки Полтавки. Працює учителькою
хемії. Одружена з колишнім студентом ЛКУ Евrеном Ядутою. Мають одного сина.
КООРДИНАm:

Hatala Yaduto Oksano, route de Ster 361

А,

4970 Francorchomps, Belgium

ГІРНА Ірина

(27.11.1943

Кам'яно Струмілоаа, Львівсьо обл.) о ЛКУ:

Середню освіту закінчила

69,

1963

1963-69

року у Мюнхені. У Лювені

1963-

студіювала педагогію, психологію і соціяльні науки та одер

жала ступінь ліценціята. Активний член управи НаСУС. У роках

1965-67 голова СУСТЕ. У роках 1969-74 жила в Мюнхені. Була членом Пласту.
1974 року виїхала у Бразилію і поселилася у Сао Паульо. Працює секретарем у
міжнародніх фірмах. Одружена, бездітна.
КООРдинлm:

Hirnyj lrene Maria, Ruo Alexandre Dumas, 1392, apt. 171, 04717-003 Sao Paulo, Brazil
ТеІ.

55-11-381995 46, -9261 27 87, Fax: 55-11-38198405, noble@osite.com.br
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ЮВЕНКО Богдан
(02.08.1951

Буасієр, Бельrія)

•

Середню школу закінчив

ЛКУ:

1969-74

1969 року у Бельгії.

У Лювені

1969-74, студіював хемію

і одержав стуnінь ліценціята. Член НаСУС. Активний у танцювальному гуртку.
Одружений з бельгійкою мають троє дітей.

ГУЦЕНКО Володимир

(1946

Німеччина-

13.10.1967

Бельrія)

•

ЛКУ:

Середню освіту закінчив
ничній катастрофі

1966 року у
13.10.1967 р.

1966-67

Бельгії. У Лювені

1966-67.

Згинув у заліз

(ЕРЕ(А Галя
(16.12.1953

Шарльруа, Бельrія)

•

ЛКУ:

1971-73

Середню освіту закінчила
студіювала економію.

1971 року у Бельгії. У Лювені 1971 -73,
1975 року закінчила студії в Інституті Чу

жих мов у Брюсселі. Член управи НаСУС. Активна у громаді і
танцювальному гуртку. Працювала в банку у Брюсселі.
КООРдинлm:

Gerega

НаІа,

rue Jourdan 40, 1060 Bruxelles, Belgium

ДЕМЧУК Микола (мол.)

(20.05.1948 Льєж,

Бел.

- 10.06.1973 Бельrія) •

Середню школу закінчив

1966

ЛКУ:

1966-70

року у Льєжі. У Лювені

тичні науки, які закінчив з найвищим відзначенням
НаСУС.

1971

1966-70, студіював полі
1970 року. Активний член

року почав працювати викладачем у ЛКУ (Новий Лювен). Був по

етом і надійним політичним діячем. Загинув трагічно в автомобільному випад
ку 10-го червня

1973

р.

ДЕРЕВ'ЯНКА о. Віталій

(12.04.41

Черніrівщина)

•

ЛКУ:

1960-61

Середню школу закінчив у Бельгії. У Л юве ні

1960-61, студіював у Підготовчому

Інституті інженерії. Згодом закінчив Вищу Технічну Школу у Гасельті, Бельгія.
Довгі роки працював на відповідальних постах у фірмі електричного устатку

вання Філіпс. Ввесь час працює ДЛЯ української православної громади у

rенку.

Довгі роки провадив танцювальною групою. Очолював комітет будови право

славної церкви у Генку. Був головою церковної громади, сповияв обов'язки дя
ка, пізніше прийняв дияконські свячення, а 22-го жовтня

2000

р. отримав іє

рейські соячення з рук Митрополита УАПЦ Константина. Часто їздить з дру
жиною на Чернігівщину з допомогою. Одружений із Фрідою Тертешник. Ма
ють четверо дітей: дві доньки і два сини.
КООРДИНАm:

Р.

Derevianka Vitalij, Pruimelaarstr. 7, 3530 Houthallen, Belgium
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ДИБАЙЛО Богдан
(14.06.1941

Радехів, Львівсьо обл.)

Матуру склав

1960-62,

•

ЛКУ:

1960-62

1960 року у Маасмехелені,

Бельrія. Протягом адкадемічних років

вивчав у ЛКУ клясичну філологію. Член НаСУС. Згодом закінчив Ви

щий Педагогічний Інститут у Гасельті, Бельrія. Завідуючий відділом бухгальтер

ського департаменту заводу Форда у

f енку.

Член СУМ. Дружина Ганя Шпинда,

художниця, за професією -учителька. Мають двоє дітей

-

Олега та Оксану. Лю

битель музики, історії та вболівальник спорту.
КООРДИНАТИ:

Dybajlo Bohdan, Viseweg 152, 3700
ТеІ.

МаІ,

Belgiuque

(32) 12 394176

ДИБАЙЛО Маруся
(03.09.1944

MtЩtaзГOJJ, Австрія)

Середню школу закінчила

•

ЛКУ:

1964.. 65

1964 року у

Еіздені, Бельrія. У Лювені

1964-65,

сту

діювала економію. Була активним членом НаСУС. Продовжувала студії в·Еко

номічно-торговельному Інституті у Мазейку, Бельгія, які закінчила

1968

року.

Працює по професії. Одружена з бельгійцем. Мають дві доньки.
КООРДИНАТИ:

Dybajlo Marussia, Hoefkimpsfr. 50, 3560 Bilsen, Belgie
ДОБОШ Ярослав

(19.07.1947

fаrельсберr, Німеччина)

•

ЛКУ:

1967-69

Середню школу закінчив у римській Малій Семінарії. У Лювені

1967-69, студіював медицину,

а в наступному академічному році

соціяльно-політичні науки. Голова НаСУС

1968-69.

Під час сту

дій поїхав з відвідинами в Україну, де його заарештувало КГБ. Завдяки інтер
венції ректора ЛКУ і бельгійського уряду, Ярослав повернувся у Бельrію. Голова

СУМ

1969-73.

Впродовж двох років був секретарем УНОТ. Працює на відпові

дальному становищі у бельгійській асе кураційній фірмі. Неодружений.
КООРДИНАТИ:

Dobos(h Jaroslaw, Konijnenberg 7, 2180 Antwerpen, Belgium
ТеІ.

(04) 227 33 91

ЖУКОВСЬКИЙ Андропік
ЛКУ:

1969-70

У Лювені

1969-70,

студіював дентистику. Продовжував студії у Брюсселі, де

одержав диплом доктора дентиста. Д.д.н.

ЗІНЬКО Віктор

(22.09.1947

Наллендорф, Німеччина

Середню школу закінчив

1967

- 1994

Бельrія)

•

ЛКУ:

1967-69

року у Бельгії. У Лювені

1967-69,

студіював

476 t

ЛЮВЕН: 1930-1985

клясичну філологію. Був членом управи НаСУС. Працював у банку. Був одру
жений з бельгійкою і мали одну доньку. Нагло помер на розрив серця

1994 р.

ІВАНКІВ Василь

(13.10.50

Бельrія)

•

ЛКУ:

1969-74

Середню школу закінчив

1969

року у колегії Бон Есперанс, Бельгія. У Лювені

1969-74, студіював інженерію і одержав диплом будівельного

інженера. Був чле

номНаСУСі танцювального ансамблю. Працює урядовцем у ділянці не пов'я
заній із професією. Одружений з бельгійкою.
КООРДИНАТИ:

lvankiw Vasyl, Ste. Vi(foire 58, 7301 Hornu, Belgium

КАРПА Галина

(28.02.1950.

Ватерсхей, Бельrія)

Середню школу закінчила

•

ЛКУ:

1968

1968-70

року у Бельгії. У Лювені

медицину. Продовжувала студії в Антверпені

1968-70, студіювала
- спочатку на ляборантку, а згодом

закінчила студії медсестри. Член НаСУС. Працює медсестрою.
КООРДИНАТИ:

Karpa
ТеІ.

НаІіа,

Lamber(hfshoekenlaan 93, 2170 Antwerpen, Belgium

(03) 647 26 90

КАЧНИСЬКИЙ Богдан
(02.04.1946 Льєж,

Бельrія)

•

Середню школу закінчив

ЛКУ:

1965

1965-67
року у Льєжі. У Лювені

студіював медицину. У роках

1967-69

1965-67,

продовжував студії у

Льєжському Університеті. Поступив на працю до банку, де пра
цює успішно на відовідальних постах. Одружений з бельгійкою. Мають одну
дитину.

КООРДИНАТИ:

Kat(hynsky Bohdan, Rue des Aeurs 1, 4041 Herstal, Belgique
(04) 227 33 91

ТеІ.

КОВАЛЬ Зенон

(26.11.1954

Брюссель)

•

ЛКУ:

1974-78

Дипломат.

1972 здав іспит зрілости в lnstitut Saint Louis у Брюссе
лі. Протягом двох років (1972-74) відвідував лекції правничого
відділу Facultes Universiteires Saint Louis у Брюсселі, де склав іспи
ти на кандидата правничих наук. Згодом, впродовж академічних років 1974-78
навчався на праоничому факультеті ЛКУ. 1978 одержав ступінь магістра прав
ничих наук. 1980 закінчив вищі студії з европейської політики у Вільному
Брюссельському Університеті. Член управи НаСУС, заступник голови СУСТЕ

(1978-80), член Українського Допомогового

Комітету (УДК), від

1988 р.-

голова

Центрального Товариського Суду СУМ. Працював радником міністра міжна-
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родних взаємин Французькомовної Спільноти Бельгії
ним радником посольства України у Брюсселі

( 1988-92), був спеціяль
(1992-95). Від 1995 р. був предс

тавником уряду Французькомовної Спільноти Бельгії у Празі для країн Східної
Европи. Від вересня

2000

р. є представником цього ж уряду у Ганой, В'єтнам.

Викладав курс міжнародної політики в Українському католицькому універси
теті (УКУ) у Лондоні. Неодружений. Цікавиться шахами, гітарист, любить рок
музику.

КООРдинлm:

Zenon Kovol, Delegotion de
ТеІ.

Іо

(ommunoute froncoise de Belgique,

Напої,

Vietnom

008448315240, Fox: 008448315242, wolbru,honoi@gpk.vn

КОВАJІЬ Зореслава
(06.02.1953

Брюссе.m.)

•

ЛКУ:

1973-74

Журналістка, поетеса, перекладач.

Retraite du Sacre-Coeur у

Брюсселі.

Навчалася у гімназії

1971

р.

-

La

закінчила середню

освіту. Розпочала студії германістики у Брюсселі

Universitaires St. Louis)

і продовжувала у ЛКУ (академічний рік

лишній голова НаСУС.

(Facultes
1973-1974). Ко

1975-81 р.р. працювала секретарем-координатором в
(Kirche in Not, Konigstein, Німеччина). Продовж

організації "Церква в потребі"

вісімдесятих років займалася журналіетичною діяльністю. Вивчала політологію
в Українському Вільному Університеті у Мюнхені і

магістра політичних наук.

1996

1993

року одержала ступінь

р.- диплом асистента менеджменту (Баварська

Академія зовнішньої економії). Перекладач під час офіційних зустрічей Украї
на-Німеччина. Любить мистецтво, поезію, пише вірші, друкує у різних літера
турних журналах, як Світовид, Зерна, Дзвін. Опублікувала три збірки: Білий ряст

(Брюссель-Лювен,

1996),

На шкірі шелестить верба (Київ,

талю (Львів-Париж-Цвікав,
КООРДИНАm:

1998).

1996) та

Пісня Криш

Розлучена. Виховує дві дорослі доні.

Zoreslowo Kovol, Pleuferstr. 12, D81373 Miinchen, Germony
+ Fox: (0049) 89 77 21 44, zoreslowa@gmx.net

ТеІ.

КОГУТ Ганя
(23.02.1956 Лювев,

Бельrі.и)

•

Середню школу закінчила

ЛКУ:

1975-76

1975

академії мистецтв ЛКУ. У роках

року у Лювені. Почала студії в

1976-78

успішно продовжувала

студії внутрішньої архітектури у Вищій Школі св. Луки у Брюс

селі. Активний член НаСУС, танцювального ансамблю і співочого гуртка. За
кінчила кур и українознавства організовані УВУ при співпраці із СУСТЕ.
Одружена з голляндцем. Мають трьох синів і одну доньку. Сім'я держиться
УКЦеркви та української громади. Симон, батько сім'ї, опанував кирилицю і
читає по-українському, співав
КООРдинлm:

8 років

у "Ювілейному Хорі Тисячоліття".

Kohut Hania, St. Martensstr. 60, 3000 Leuven, Belgium
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КОГУТ Маруся

(15.08.1954 Лювев,
Службовець.

Бельrія)

ЛКУ:

•

1973 склала

1973-75

матуру у Лювені (грека-латина). Всту

пила на романістику у ЛКУ, а згодом перейшла до Педагогіч
ного Інституrу для викладачів нижчого циклу середньої освіти і
закінчила Інституr

1977. Голова

НаСУС. Працює у страхувальному відділі транс

національного пивоварного підприємства. Вдова, має двоє дітей. Любить спорт.
КООРДИНАТИ:

Moroussia Kohut, Avenue de
ТеІ.

Іо

В

Closeraie 67,

4000 Ro(ourf, Belgium

(0032) 4 2251890

КОГУТ Павло

(21.12.1959 Лювен) •

ЛКУ:

1977-82

Кадровий співробітник. Закінчив середню освіту
Поступив на факультет філософії і літератури

1977 у Лювені.
ЛКУ. 1982 одер

жав диплом магістра романської філології. Займав різні пости у

НаС УС, у тому, був головою студентської організації. Впродовж трьох років ви
кладав у середніх школах, але вирішив змінити професійні зацікавлення.

1988

р. склав іспити у галузі електроніки і почав працювати у різних автомобільних
фірмах. Останньо координує комерційну політику японської фірми Тойота у

країнах Східної Европи. Секретар Апостольської Візитатури у Бельгії. Банду
рист, член співочого ансамблю "Явір". Причинився до появи цієї книжки уrри
муючи електронну комунікацію Лювен-Брююсель-Торонто. Одружений з Ка
териною Бойко

-

колишньою студенткою ЛКУ, викладачкою середніх шкіл.

Мають троє дітей: Бояна, Кирила та Славку.
КООРДИНАТИ:

Povlo Kohut, Spoonse Kroonloon 20,

В

3000 leuven, Belgium

poul_ kohut@toyoto-motor-europe.(om
КОГУТ Христина

(29.04.1958 Лювев) •

ЛКУ:

1976-80

Викладачка. Середню освіту здобула в Інституrі Парідане

(Paridaens), Лювен, латинсько-математичний відділ. Склала матуру
1976. Поступила на факультет романістики у ЛКУ. Згодом, пе
рейшла до Вищого педагогічного Інституrу (lnstituut Heilig-Hart, Heverlee, Бель
гія) і закінчила його 1981 р. Колишня голова НаСУС. 1992 р. отримала диплом
з комп'ютерного редагування. Працює викладачем. Голова Товариства "Св. Со

фія" у Бельгії. Бандуристка, співачка. Одружена із Зенком Гаврою, підприєм
цем. Мають троє дітей: Ксеня (нар.
КООРДИНАТИ:

1987),

Васяні Андрусь (нар.

Kristine Gowro-Kohut, Rue du Progres 29,
ТеІ.

(0032) 4 278 37 SS

В

4041 Milmorf, Belgium

1989).
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КОЗАКПетро

(26.05.1952

Вам, Бельrія)

•

ЛКУ:

1971-72

Вчився у римській Малій Семінарії. Середню школу закінчив

rії. У Лювені

1971-72,

1971

року у Бель

студіював економію. Продовжував студії у Вищій Школі

у Мансі. Був членом НаС УС. Успішно працює у міжнародному банку у Німеччині.

КОЗИЦЬКА Оля

(01.01.1947

Бельrія)

•

ЛКУ:

1965-66

Середню школу закінчила у Бельrії. У Лювені

1965-66

студіювала клясичну

філологію. Проживає у Бельrії.
КООРДИНАТИ:

Kozy(ko
ТеІ.

ОІо, А.

Wensstroot 11, 2180 Antwerpen, Belgium

(03) 545 5011

КОЗІЙ Юрій
(20.05.1952 ( евк, Бельrіи) • ЛКУ: 1970-77
Хірург. Середню освіту здобув в Українській Папській Малій Семінарії у Римі,

де склав матуру

1970.

Поступив на медичний факультет ЛКУ.

докторську дисертацію. До

1984

1977

р. захистив

спеціялізувався у галузі загальної хірургії. За

вершив студії у Парижі. Член НаС УС, учасник студентського музичного ансам
блю Кобза, член паризького товариства Друзі Украіни.

1984 р.

поселився у Тон

rерені (Tongeren), Бельгія, де працює хірургом-травматологом і гастро-ентеро
логом. Член товариств "Св. Софія"-Лімбурr і Патріяршого Фонду. Займається

гуманітарною допомогою лікарням в Україні. Любить філософію, колекціонер

ікон. Одружений із Лілі Марте не. Мають двоє дітей- дочку Стефані (нар.
сина Пол-Ганрі (нар.
КООРДИНАТИ:

Joris Koziej, Pliniuswol19,
ТеІ.

1986),

1988).
В

3700 Tongeren, Belgium

+ Fox: (0032) 12 235793

КОНИКІгор

(21.01.1947

Фравціи)

•

ЛКУ:

1967-73

Юрист, державний службовець. Середню освіту одержав у

Lycee

Mallarme у Sens, Франція. 1967 р. склав матуру. Поступив на
юридичний факультет ЛКУ.

1973

р. став маrістром правничих

наук, потім здобув ліценціят з европейського права, а в Лільському універси

теті, Франція, захистив диплом із публічного права. Член НаСУС. Впродовж
десяти років був адвокатом у Брюсселі. Від

1984 р.

працює спец-комісарем при

бельгійському міністерстві економічних справ. Автор низки статтей у міжна-
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родних юридичних журналах, учасник конференцій, як доповідач на теми, по

в'язані зі своєю професією. Удруге одружений з АІісе Fainnes, психологом. Ма
ють дві доньки.
КООРДИНАТИ:

lhor Konykl

Тiensesteenweg

265

В

1

3010 Kessel-lo Belgium
1

КУРОПАСЬ Леся
(04.03.1945

Свіков, Німеччина)

Середню освіту закінчила

67, студіювала археолоrію.

ЛКУ:

•

1964 р.

1965-67

у Філядельфії. У Лювені

1965-

Повернулася до США. Одружена з Май

кель Ді Майо. Мають трьох синів: Майкел, Франк і Грегорі.
КООРДИНАТИ:

Di

Маіо

ТеІ.

Lesia 100 Old State Rd. Sprigfield
(610) 328-1418
1

1

1

РА

19064 USA
1

КУРОПАСЬ Роман
(16.08.1942

ПеремИІWІь)

•

ЛКУ:

Середню освіту закінчив
дельфії.
ні

1963-64

1961 року у Dobbins Technical H.S. у Філя

1962-63 студіював фізику у St. Joseph College, РА. У Л юве

1963-64,

студіював політичні та економічні науки. У 1970-их

роках студіював в University of Wisconsin комерційні науки із спеціялізацією в

адміністрації кредитних спілок. Впродовж

33 років працює технологом (design &

produd development) у General Dynamics. Був ЗІ рік секретарем відділу Україн
ського Народного Союзу (УНС) і два рази радним головного уряду УНС. Актив
ний на провідних постах у Республіканській Партії і протягом

20 років

був деле

гатом на їі конвенціях. Секретар міжштатної торговельної комісії штату Мічіrен.
Колишній скарбник і управитель кредитної спілки "Будучність" у

Warren, МІ.

Одружений з Тамарою Дужою. Мають троє дітей: Марта, Роман і Адріяна. Осо
бисті зацікавлення: "Жінка, діти, родина, приятелі. Служити добрим людям на

добро Америки й України і всім, що вірять у rідність людини і людства. Передати
молодому поколінню правду, віру і незломний дух бути собою".
КООРДИНАТИ:

Kuropas Roman Jl 24619
ТеІ.

НіІІІ

Warren

1

МІ

48091 USA
1

(810) 756-1627 Fox: (810) 756-1229 kuropas@gdls.com
1

1

КУТНИЙ Петро
(16.11.1955

Езо, Бельrія)

•

ЛКУ:

1975-83

Матуру здав у римській Малій Семінарії і студіював у Римі філо
софію.

1975-83

студіював психологію і кримінологію у ЛКУ

Лювен, а згодом теологію в ЛКУ у Новому Лювені. Одержав
ступені ліценціята з усіх трьох наук. Активний член НаСУС і співочого гуртка.
Працює учителем філософії і реліrії у середніх школах. Одружений з бельгій-
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філософії і релігії у середніх школах. Одружений з бельгійкою. Любитель
музики і співу. Співає у хорах. Провадить мужеським квінтетом, з яким успішно
виступає перед бельгійською і міжнародною публикою.
КООРДИНАТИ:

Kutny Petro, rue Champs Vert 67, 5020 Champion, Belgium

МАКАРУШКА Ігор Богдан
(14.04.1942

Бієльско, Польща)

Середню освіту закінчив у
логії одержав у

Brooklyn Prep, Brooklyn, NY.

St. Peter's University, NJ. 1969-76

диплом доктора медицини

-

Ступінь бакалявра з біо

студіював у Брюсселі і одержав

педіятрії. Жив з родиною у Лювені. Був активним

членом НаСУС і Обнови. Після повернення до США відбув педіятричну прак

тику як резидент у

New England Medical Centre, Boston.

становища: клінічний інструктор у
головний лікар педіятрії у

Згодом займав визначні

Harvard Medical Shool і Tufts Medical School,

Harvard Community Health Centre і Salem Hospital,

також був головою медичного персоналу у

як

North Shore Children Hospital, Salem,

МА. З дружиною Діяною мають троє дітей: Христя, Марта і Дам' ян.
КООРДИНАТИ:

lhor Bohdan Makarushka, 10 Janus Lane, Salem,

МА

01970, USA

ihor19@hotmail.com

МЕЛЬХІОР ПИJІИІІ
(Бельгія)

•

ЛКУ:

1968-69

Середню освіту закінчив у Бельгі. У Лювені

1968-69,

студіював теологію. Мав

намір, під впливом о. Кота, стати священиком схjднього обряду. Д.д.н.

ПАЗИМОК Ірина
(05.06.1946 Ульм,

Німеччина)

•

ЛКУ:

1967-69

Середню освіту закінчила

69, студіювала історію.

1967 року у Брюсселі. У Лювені 19671982 року виїхала до США. Працює екзе

кутивним асистентом. Має доньку Уляну.

КООРДИНАТИ:

Nasimok lrene, 124 Nichols Ave., Huntington,
ТеІ. (203) 926-6836

СТ

06484, USA

ОХРИМОВИЧ Іван
(1941

Праrа)

•

ЛКУ:

1961-67

Середню школу закінчив у Нотінrrамі в Англії. У Лювені

1961-67,

студіював

агрономію і одержав диплом інженера агрономії. Не подав про себе іншої ін-
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формації.

ПАJІАН Іван
ОН, США)

(30.09.1943 Youngstown,

Середню школу закінчив

1961

•

ЛКУ:

1965-72

року у Struthers, Ohio, США. У

Duquesne University, Pittsburgh, РА студіював філософію і 1965 ро
ку осягнув ступінь бакалявра. У Лювені

1965-72, студіював філософію і
1971 і 1972 ступеніліценціятаз обох дисциплін. Був
головою у роках 1970-71 і делеrатом на з'їзд СУСТЕ.

теологію та осягнув у роках
членом НаСУС, його

Згодом продовжував студії філософії в Оксфордському університеті в Англії і
осягнув

року науковий ступінь доктора філософічних наук.

1977

Під час

підготовки дисертації, впродовж двох років учив релігію у школах Брюсселю. У

роках

професор філософії і теології у Marymount College of Salina, KS.

Від

працює як науковий спеціяліст у шкільному відділі Colorado

1976-85,
1985 року

Department of Corrections і викладає у Regis University. З дружиною Христиною
мають сина Миколу і доньку Наталію.
КООРДИНАТИ:

Polon John R., 810 Don(inghorse Dr., Colorodo Springs,
{718) 548-0787, plotojp@oex.net

СО

80919, USA

ТеІ.

ПАНЧУК Григорій
Руа

(13.02.1940

(Roye),

Франція)

•

ЛКУ:

1960-65

Радіожурналіст. Середню освіту одержав в Українському Інсти

туті ім. св. Івана Боско, Castel Gandolfo, Італія
року одержав атестат на закінчення гімназії.

1960 р.

(1952-1958). 1958
1965 року

поступив у ЛКУ.

захистив дипломну працю на ступінь маrістра суспільно-політичних наук,

міжнародні

взаємини.

Відвідував лекції

Інституту

розвивалися при ЛКУ. Докторант. Як голова НаСУС

вивчення

-

країн,

які

співорганізатор двох

з'їздів Союзу Українських Студентських Товариств в Европі (СУСТЕ) на почат

ку 60-их років. Співпрацював з українськими організаціями у Бельгії (УНОТ та
Рідна Школа). Згодом виїхав до Німеччини на працю до української редакції
Радіо "Свобода", де займав різні посади. Був зокрема відповідальним за переда
чі про український Самвидав. В останні роки перед закриттям Радіо у Мюнхені

1995 р.,

був керівником програм "Українська перспектива" та "Українська пано

рама". Одружений з Оксаною Торган, медсестрою. Мають троє дітей: Наталія

(нар.

1967),

Валерія (нар.

КООРДИНАТИ:

1971), Тома

ПРОКОПЕЦЬ Орест

(04.01.1946

(нар.

1975).

Gregoire Ponczuk, Rue du Presbytere ВА, В 4460 Velroux, Belgium
ТеІ. {0032) 4 2503447, Fox: (0032) 4 2509075, gregpon@hotmoil.(om

Німеччина)

•

ЛКУ:

1968-69

ХТО І КОЛИ 1960-83

t

483

Середню школу закінчв у римській Малій Семінарії. Згодом студіював упро

довж двох років філософію у

1968-69,

rреrоріянському Університеті у

Римі. У Лювені

студіював медицину. Живе у Бельгії, працює урядником.

РАДЕЛИЦЬКИЙ Васнль
(28.04.1953 (еик, Бельгія) • ЛКУ: 1975-76
Середню освіту здобув у Генку і Брюсселі, Бельгія. У Лювені

1975-76,

почав студіювати психологію. Член управи НаСУС.

Працював архіварем у ЛКУ, а тепер працює у головній бібліотеці ЛКУ. Кожно
часно допомагає у підтукуванні в архівах ЛКУ інформацій про українських
студентів. Одружений з Орисею Козицькою. Мають двоє дітей, Катю і Романа.
КООРДИНАТИ:

Rodelicki Wosyl, Berkenhof 19,

ЗЗОО

lienen, Belgium

Tei./Fax: (32) 16 825531, Wasyi.Radelicki@bib.kuleuven.ac.be

РАДЕЛИЦЬКА КАЧМАРСЬКА Тhня

(16.02.47

Іамборн, Німеччина)

Середню освіту закінчила

•

ЛКУ:

1967

1969-71

року у Генку, Бельгія. Згодом студіювала у Ви

сокій Торговельній Школі у Гусельті. У Лювені

1969-71,

Спеціялізованій торговельній школі. Член НаСУС.

продовжувала студії у

Одружена з Богданом

Качмарським. Мають троє дітей, доньки Наталку і Лярису та сина Маркіяна.
КООРДИНАТИ:

Katchmarska Hania, Trolierberg 124, 3010 Kessei-Lo, Belgium

САЦЮК Олександер

(23. 11.1942 Берлін) •
Матуру здав
вені

1964-69,

ЛКУ:

1964-69

1962 року у College St. Louis у Льєжі,

Бельгія. У Лю

студіював психологію і одержав ступінь Licence en

Psychologie (Maltrice). 1970 року еміrрував у Канаду і поселився у
Шербруку, провінція Квебек. Там став професором психології в I'Universite de

Sherbrooke і на цьому академічному становищі працює по сьогоднішний день.
У роках

1978-81

продовжував студії в I'Universite de Montreal і осягнув науковий

ступінь доктора клінічної психології. Автор двох книжок і цілого ряду статтей у
професійних публікаціях та автор доповідей на конференціях. Рівно ж виступає
експертом перед арбітражними трибуналами. Одружений з
КООРДИНАТИ:

Satsiouk Oleksander, 1493 rue Duplessis, Sherbrooke,
Tei./Fax: {819) 346-2105

Monique Gevers.

Q( ЛК 2Н1,

Canada
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САВКІВ Богдан
(05.03.1945

Німеччина)

• ЛКУ: 1964-66

Середню школу закінчив у США. У Лювені

1964-66

студіював

соціяльно-політичні науки. Повернувся до США, де продовжу
вав студії і одержав ступінь бакалявра соціяльно-політичних
наук. Працював у шкільній адміністрації штату Пенсильванія. Тепер на пенсії.
КООРДИНАТИ:

Sowkiw Bohdon, Lehighton,
ТеІ.

РА

18235,

Р.О. Вох

358, USA

{570) 386-5890

евистович Микола
(22.01.1947
Інженер.

Мюнхен)

1966

•

ЛКУ:

1966-68

р. склав матуру (латина

-

точні науки) у гімназії

міста Льєжа-

Athenee Destenay, Бельгія. Протягом академічних

років

вивчав біологію у ЛКУ. Тоді поступив в Інститут

1966-68

хемії у Льєжі. Диплом інженера здобув

1970 р.

Член НаСУС. Працював інжене

ром у різних підприємствах на посаді завідувача служби контролю якости про

дукції. Від

1986

р.

-

інженер технічної служби фірми

SGL Carbon Sa, відпові

дальний за клієнтуру за кордоном (Африка, Близький і Далекий Схід, незалеж
ні держави колишнього СРСР). Любитель книг, займається спортом (плаван
ня). Одружений з Надією Посипайло. Мають сина Юрія.
КООРДИНАТИ:

Ni(olos
ТеІ.

Swystowyп,

Rue des Hoies 72,

В

4470 Soint Georges, Belgium

{0032) 4 2753020

СЕНИКПетро

(03.03.1953 Генк, Бельrія- 10.03.1992 Бельrія) • ЛКУ: 1972-74
Середню освіту закінчив
Лювені

1972

року у римській Малій Семінарії. У

1972-74, студіював, спершу медицину, а в наступному році -

дентистику. Згодом студіював у Льєжському Університеті психо

логію та економію і

1979 року одержав ступінь ліценціята економії. Активний член

НаСУС. Працював успішно у своїй професії. Був директором великої торговельної
фірми. Активний в українській громаді, а зокрема, як скарбник Центру св. Софії на
Бельгію. Відійшов у вічність у повному розквіті життя 1О-го березня

1992 року. Зали

шив дружину лювенку Марусю Кшуr, сина Марка і доньку Рому.

СЕНИЧАК Андрій

(16.07.1964 Генк, Бельrія) • ЛКУ: 1983-85
Середню освіту розпочав у римській Малій Семінарії і закінчив

Генку. У Лювені

1983-85, студіював слов'янську філологію.

1983

року у

Останній голова На

СУС. Служив у бельгійському війську і в Німеччині одружився з українкою

ХТО І КОЛИ 1960-83

t
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Стефою Дукаль. Після військової служби продовжував студії у Технічній Школі

у

rенку. Активний в українському громадському житті. Виїхав до Мюнхену, де

працює спеціяліетом у мебельній промисловості. Подружжя має доньку Адріяну.
КООРДИНАm:

Senyczok Andre, Motorstr. 38, 80809 Munchen, Germony

СЕНИЧАК Оксана

(04.08.1969 ( енк, Бельгія) о ЛКУ: 1989-90
Середню школу закінчила

1989 року у r енку. У Лювені 1989-90, студіювала ме
1993 року закінчи

дицину. Остання свідома українська студентка ЛКУ. Згодом,

ла студії в Інституті Мов в Антверпені. Заприсяжений перекладач голлянд
ською, німецькою, англійською, польською і українською мовами. Має власне

бюро перекладів. Одружена з Ігорем Матичаком із Тернополя. Мають сина Юліяна.
КООРДИНАm:

Senyczok Oksono, Plontin en Moretuslei 71, 2918 Antwerpen, Belgium
ТеІ. (03) 213 02 64

ХРЕПТОВСЬКИЙ Богдан
(29.04.1947

Реrенсбурr, Німеччина) о ЛКУ:

1965-66

Вчився у римській Малій Семінарії. Матуру здав
меччина. У Лювені

1965-66,

1965

р. у Новому-Ульмі, Ні

студіював романську філологію. Д.д.н.

ЧЕМЕРИС Галя
(1946

Німеччина) о ЛКУ:

1965-69

З великим успіхом закінчила
вені

1965-69,

1965 року середню школу у r енку, Бельгія. У Лю

студіювала романську філологію і одержала ступінь ліценціята.

Була членом НаСУС. Одружилася із студентом ЛКУ з Венезуелі і виїхала туди
на постійний побут. Д.д.н.

ЧИЧКАРоман

(19.09.1946

Мюльrуз, Фраmdя) о ЛКУ:

Середню школу закінчив

1965

1967-68

року у Франції. У Лювені

1967-68,

студіював ме

дицину. Повернувся у Францію і закінчив Педагогічний Інститут у Мюльгузі.
Понад

20

років виконує обов'язки директора найбільшої початкової школи у

Мюльгузі. Українськомовний, член УКЦ. Одружений з бельгійкою, мають одну
доньку.

КООРДИНАТИ:

Czyczko Romon, 9, rue du Juro, 68440 Zimmersheim, Fronce
(389) 642891

ТеІ.

ШУХЕВИЧ Іван
(02.07 .1955 Лювен,

Бельгія) о ЛКУ:

Середню школу закінчив

1973

1973-75
року у Брюсселі. У Лювені

1973-75,

студіював
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будівельну інженерію. У роках

197 5-77 студіював архітектуру у Вищій Школі св.

Луки у Брюсселі і одержав диплом архітекта. Працює по професії. Одружений.

Мають три сини і одну доньку.
КООРДИНАm:

s,hou,hevyt'h lvan, rue Cans 6, 1050 Bruxelles, Belgium

ІІІУХЕВИЧ Пилип

(19.06.1954 Лювев,

Бельrіи)

ЛКУ:

•

Середню школу закінчив

1972-77

1972 року у Брюсселі.

У Лювені

женерію і одержав диплом будівельного інженера.

1972-77, студіював ін
1978-82 продовжував інже

нерні студії в університеті Колюмбія у Нью- Йорку, з метою одержати вищий
науковий ступінь.

1982-83

одержав у ЛКУ диплом з інформатики.

діював у спеціялізованій вищій школі

1986 р.

сту

Член НаСУС. Цікавився україн

Solvay.

ськими справами. З відновленням незалежности України виїхав до Києва, де
має приватне б'юро інформації та порад у справі засновування і ведення під
приємств.

КООРДИНАm:

Шухевич Пилиn,

253034

Киів, вул. Пушкіна

106,

кв.

21,

Украіна

ІІІУХЕВИЧ Степан
(27.04.53 Лювев,

Бельrіи)

•

ЛКУ:

Середню школу закінчив

1971-78

1971

року у Лювені. У ЛКУ

1971-78,

студіював меди

цину і одержує диплом доктора медицини. Був короткий час членом НаСУС.
Працює лікарем. Одружений. Мають двоє дітей, сина і доньку.
КООРДИНАТИ:

s,hou,hevyt(h Stephan, Chausseede Wavre

З,

1360 Pervez, Belgique

ЯДУТАЕвrен

(26.04.1950

Бельrіи)

ЛКУ:

•

1970-75

Середню школу закінчив

1969

року у Бельгії і поступив на фа

культет архітектури у Брюссельський Університет. У Лювені

1970-75, студіював хемію і одержавдиплом інженера хемії.

Про

довжував студії на факультеті агрономії і одержав диплом інженера харчової
індустрії. Член НаС УС і танцювального ансамблю. Постійний працівник між

народньої фірми

lnterbrew (Artois).

Одружений із колишньою студенткою ЛКУ

Оксаною Гаталою. Мають одного сина.
КООРДИНАТИ:

Yaduta Evhen, route de Ster

361А,

4970

Fran,oпhamps,

Belgium

етика
Зенон Тата~ський

НаприкіІщі збирання особистих інформацій і редагування жит
ТЄШІсів зродилась думка упорядкувати ці персональні і студійні дані

лювеІЩів у формі єдиної табелі, яка покривала б всі три лювенські пе

ріоди. Коли всі ці дані, включно із С1Удіями перед і після ЛКУ, були
уведені у цю загальну табелю, видалось корисним поширити засяг цих

табель на після-сrудійне :житrя лювеІЩів. У першу чергу, вjдповідно

було внести у табелю інформації про ·місця перебування, звання і про
фесійну карієру лювеІЩів. Згодом, постійно приходило на думку ШІ
тання про, вjдому нам вjд років, активну діяльність бататьох лювеІЩів,

пЩ час і після студій, у молодечих, студентських, релігійних, громад

ських, політичних і професійних організаціях та про їхюо публіцис
тичну діяльність. Щоб не оминуrи дорогої нам ділянки діяльности,
присвячено у цьому розділі табелі окрему колонку ділових контакrів і

допомоги Україні. Як завершеІПІЯ, проведено також табуляцію родин
ного ЖИІТЯ лювеІЩів.

Так постала, і росла своїм обсягом і кількістю показників головна
багато-сторінкона Табеля Ч.1. У ній введено майже

300 імен і прізвmц
36 колонках подано про них різнорjдні показники. Був
на приблизно 10,000 показників, однак, не всі місця, із

лювеІЩів, а у
потенціял

різних причин, можна було заповнити. У п'ятій колонці

''d.d.

11

(дата

смерти) подано тільки вЩомі дати. За вийнятком шістьох ще живих,
смерть ішпих СІУдентів періоду

1930-44 є

правдоподібною. Брак дат у

колонці відносно інших періодів не стверджує, що всі ці лювенці ще

живі. У колонці 'То", поміщеній після даних про студії у ЛКУ, подано
країни у яких лювенці залишилися, виїхали зразу після студій, або
тимчасово проживали (у Бельrії або в іншій поданій країні). Коли у

488 +
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колонці

11

Emigrtd 11 порожно, чи є повтореІіlіЯ, це значить, що побуr там

був постійний. Решта інформацій повинна бути зрозумілою.

Табелі Ч.

2,

З і

4є

похідними Табелі Ч.l, бо подають в іншій формі

частину їі показників. Кожна із них покриває окремі періоди

45-59

і

59-85).

(30-44,

Вони більш проглядно подають роки сrудій кожного

лювенця і дають їм моЖJПІВість легко собі пригадати, хто з ними сrу
діював у даному академічному році. У передостанньому рядку подано
кількість сrудентів, що сrудіювали у ЛКУ даного академічного року, а
в останньому рядку подано кількісний щорічний приплив нових сту

дентів.

Tyr треба підкреслити,

що членами НаСУС були також студен

ти інших бельгійських університетів, або інших високошкільних

інституцій. Тому відносно мала кількість студентів ЛКУ у періоді 60-85
не віддзеркалює повної кількости членства і потенціялу діяльности
НаСУС. Однак, не було у пляні включати цих інших студентів, і було

мало можливостей, та й "не стало сили" відшукувати всіх нелюнен
ських членів НаСУС

.

Відомості подані у табелях, не повні, й часом вони вони можуть

бути неточні. (Більшість відомостей одержано у роках

1996-2000.)

Просто не можна було собі пригадали всіх лювенців, а декого з них так
і не віднайдено. Коли ми взялися за це діло, ми думали про максимум

250 прізвищ, а віднайдено 295 -майже 300! Шкода, що, помимо наших
старань, нам забракло ще декілька прізвищ, бо "понад 300" звучало б
багато краще. Ми певні, що вони існували!
Заохочуємо читачів прочитати уважно наступний розділ

- Демоrра

фічний Портрет, у якому Анатоль Романюк майстерно проаналізував
статистичні дані Табелі Ч.l і подав цікаві висновки. 1
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Анатоль Романюк

Приблизно триста сrудентів українського походження студіювало
у Лювенському університеті у часі від

1930 до 1985

року. Після

1980

року студіювали вже одиниці і їхні характеристики не підлягають
цьому нарису.

Метою цього розділу є дати демоrрафічний портрет українських

С1)'Дентів ЛКУ впродовж зазначеного часу, на підставі індивідуальних
даних зібраних і зістамених Зеноном Татарським у статистичній табе
лі Ч.1 поміщеній у попередньому розділі. Насамперед, розглянемо їх
нє походження за основним територіяльним поділом України до Дру

гої Світової Війни: Західня і Східня Україна; далі визначимо, які дис
циrтіни вони студіювали, скільки із них остаточно закінчило навчан
ня і отримало дипломи (вказавши і на рівень диплому); нарешті -їхнє
розміщення по країнах поселення та основна їхня зайнятість. Ми роз
глянемо також сімейний стан і деякі інші характеристики наших сту
дентів.

Виділяються три головні хвилі напливу українських студентів до

Лювену, а саме: між двома світовими війнами; від

після

1945 до 1960 року;

1960 року (Таблиця 1).

ТАБЛИЦЯ 1. Кількість студентів чоловічої і жіночої статі за
періодами навчання
П ЕРіОД НАВЧАННЯ

1945 року
1945-1959 рр.
1960 і пізніше

до

Разом

чоловіки

жінки

73
130
46
244

5

21
20
45

РАЗОМ

78
151
66
295

і

500
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ЛЮВЕН:

1930-1985

Кожна із цих хвиль мала свою притаманність. Перед Другою Світо
вою Війною це були майже виключно виходці із західно-українських

земель, точніше, з Галичини і Волині, греко-католики. Найбільша
частка,

51% усіх студентів, припадає на післявоєнний період (з 1945 по

1959 рік).

Це переважно втікачі або діти втікачів з українських земель,

які опинилися на Заході внаслідок війни. Їхнє територіяльне похо
дження і реліrійна приналежність
шість, а саме

48%,

-

різноманітні. Хоч відносна біль

за походженням і віросповіданням це греко-като

лики з Галичини, однак православні із східних і центральних україн

ських земель нараховували
(Таблиця

2).

33%.

Решта,

19%,

походили з інших країн

І нарешті третя хвиля, що становила

22%

усіх студентів

-

це вже переважно виходці з різних країн (Бельгії, Німеччини, Франції
та інших). Еміrрація із самої України і країн Східної Европи, зрозумі
ло, була повністю перекрита залізною заслоною.
ТАБЛИЦЯ 2. Розподіл студентів за місцем народження (або
постійного проживання) та періодами навчання

КРАЇНА НАРОДЖЕННЯ
ПЕРіОД НАВЧАННЯ

АБО ПРОЖИВАННЯ

ДО
Україна

75

Західна Україна
Східна Україна

1945 р.

1945-59 рр.

РАЗОМ

1960 і

пізніше

123

9

208

70

73

7

150

6

50

2

58

6

Польща

8

Чехословаччина
Інші Країни Центральної
і Східної Европи

Німеччина

2

15

17

Франція

4

3

7

Бельгія

7

32

39

Інші Країни Західної Европи

2

4

3

4

США
Канада
Інші Країни і Невідомі

Разом

78

4
151

2

6

66

295

Який же був розподіл наших студентів за галузями навчання? Що
саме вони студіювали? Таблиця З дає уявлення про розподіл студентів
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за ділянками науки, яКі поділено на дві категорії: суспільні й гумані
тарні (політичні і coцioлori1ffii, економі1ffіі студії, література, філосо
фія т. ін.) і точні та природничі науки (медицина, хемія, агрономія,
технологія).
ТАБЛИЦЯ З. Розподіл студентів за навчальними дисциплінами
кілЬкіСТЬ СТУДЕНТіВ

ГАЛУЗЬ НАВЧАННЯ

Суспільні і гуманітарні науки:

127

Суспільно-політичні науки І Міжнародні відносини

41

Економія І Комерція

З7

Література І Лінгвістика І Філологія

Теолоrія

15
6
4

Інші

24

Філософія

Спеціялізація у точних і природничих науках:
Медицина
Стоматологія
Фармацевтика

З

Психологія І Псиціятрія

5

Хемія
Інженерія

19
47

Агрономія

18

Інші

8

Інші науки і невідомі

4

Р~ом

Як бачимо,
а

43%-

165
62
2

~5

56% усіх студентів припадає на тo1ffii і споріднені науки,
1%,- це інші ді

на суспільні і гуманітарні науки. Реппа, біля

лянки, або невизначені. Якими ж результатами увінчалися студійні зу

СИJUІЯ наших лювенців? Таблиця

4

відтворює картину цих наслідків.

Звертає увшу факт, що досягнуті успіхи

-

зна1ffіі. Переважаюча біль

шість студентів, що почали навчання у Лювенському університеті, за
кінчили його там же, або інших університетах, отримавши дипломи

того чи іншого рівня. Дев'ять відсотків завершили свої студії отримав

ши бакаляврати, а 35% досягли ступеня ліценціята (маГістра). Подиву
rідним фактом є те, що аж

38 студентів здобули докторати.

Ці, самі по

502 +

ЛЮВЕН: 1930-1985

собі похвальні результати набувають ще більшої ваги, коли врахувати,
що чимало колишніх лювенців продовжували згодом сrудії в країнах

їхнього проживання, набуваючи додаткових кваліфікацій.
ТАБЛИЦЯ

4.

Здобуті наукові ступені

СТУПіНЬ

кілЬкіСТЬ СТУДЕНТіВ

26

Бакаляврат
Ліценціят або маrістер та інженери

101
42

Доктор медицини

Доктор інших наук

38

Незакінчені студії, інші ступені

88

Разом

295

Для великої більшости ко.1ІИІШіЇХ сrудентів Лювену, Бельrія стала
перехідним місцем проживання. Повоєнні обставини в Европі були
такими, що більшість біженців з України й інших країн Східної Евро
пи, що опинилися у сфері радянських впливів, у тому числі і наші сrу

денти, мали намір еміr'рувати за океан. Все таки, як видно із Таблиці

5,

де відображено перелік країн остато'П-Іого поселення (еміrраціі), Бель

rію, як країну постійного проживання обрало аж
тів. До цього слід також додати

41

63 із усіх 295 сrуден

сrудента, які осіли в інших країнах

Західної Европи. Та найбільшу притягальну силу виявІШИ США, де

лоселилося аж

65

колишні студенти. У Канаді лоселилося

На жаль, для зна'П-ІОЇ кількости студентів

-

тобто для

36

54

особи.

осіб не вста

новлено країн їхньої еміrрації. Можливо, серед сrудентів цієї катеrорії

є чимало осіб, яких вже немає у живих. Крім того,

24 сrуденти повер

нулися в Україну. Це, мабугь, виходці з Галичини, які студіювали у Лю
вені між двома війнами і повернулися на батьківщину ще перед ії за

хопленням Радянським Союзом.
ТАБЛИЦЯ 5. Розподіл студентів за місцем нинішнього проживання
або еміrрації

КРАЇНИ ПРОЖИВАННЯ АЮ ЕміrРлції

Бельгія

кількість СГУДЕНТЇВ

Україна (повернулися в Україну)

63
24

Інші европейські країни

41

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

США

Австралія І Нова Зеляндія

65
54
2

Інші країни

10

Канада

Невідомо

t
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36
295

Разом

Студії, зокрема вищі, є важливим етапом ЖИ1ТЯ кожної людини,
оскільки вони є підготовкою до професії. Остаточний успіх, однак, не
визначається лише ступенем завершення цих студій і mриманням
диrшому. Мірилом успіху є, очевидно, якість зайнятости і виконуван

ня обов'язків. З цього погляду, студії у ЛКУ дали вельми задовільні

результати. Таблиця

6 подає приблизну картину зайнятости колишніх

лювеІЩЇВ. "Приблизний", бо професія і зайнятість не підлягають
однозначній клясифікації. Все таки можна відтворити загальний роз
поділ колишніх студентів Лювенського університету за основними ка

теrоріями їхньої зайнятости. На зайнятість, що пов'язана із зберіган
ням здоров'я, припадає

аж

35 осіб, серед них 31 лікар.

56 колишніх лювенців,

З освітою пов'язані

серед них ЗО університетських професорів.

Чимало працювало у бизнесі, адміністрації, банках, фінансових уста
новах, бухгалтерії. З Лювену вийшло
них

42 інженери і 8 хеміків, деякі з
- винахідники, що опатентували свої винаходи. Лювен дав чимало

особистостей у культурній і мистецькій сферах ЖИ1ТЯ. Слід згадати

композиторів Юрія Фіялу й Ігоря Лесика, які студіювали у консерва
торії у Брюсселі, але були тісно пов'язані з Лювеном. Як і можна було
очікувати, з цього католицького університету вийшло чимало предс
тавників духовенства

- священиків, монахів і монахинь - серед них два

визначні митрополити Української Греко-католицької Церкви, Мак

сим Германюк і Володимир Стернюк. Один колишній товенець Іван

Дерев'янка став згодом Архиєпископом Української Автокефальної
Православної Церкви.
ТАБЛИЦЯ

6.

Розподіл за фахом (основною зайнятістю)

ФАХ І ЗАЙНЯТіСТЬ

кількість СТУдЕнтів

Зайнятість пов'язана із здоров'ям
Лікарі (доктор медицини)

35
31

504 +
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Медсестри

Дентисти (Стоматологи)

2

Аптекарі (Фармацевти)
Зайнятість пов'язана з освітою

56

Професори вищих шкіл

ЗО

Учителі середніх і початкових шкіл

17
9

Бібліотекарі

Зайнятість пов'язана з технікою
Інженери

~~m
Геологи
Лісничі
АJрономи

56
42
8
2
1
З

Зайнятість пов'язана з управлінням, фінансами,
бизнесом і адвокатурою
Бизнес

Фінанси І Банm
Юристи І Нотарі

48
18
15
З

Адміністрація (державна і приватна)

12

Зайнятість пов'язана з духовним життям, соціяльна
опіка, письменники, журналісти
16

Священики, монахи
Соціяльна опіка

Журналісти
Громадська діяльність

м~~
Невідомі, незайняті і незакінчені студії

Разом

6
2
6
1
1
84
295

Звісно, Лювен це славний, стародавній університет, двері якого бy

;rn: відкриті і для не католиків. Як ми вже згадували раніше, чимало
українських студентів було з Волині, Буковини, цеmральних і східних
земель, зокрема, у повоєю-юму періоді. У Лювенському університеті

студіювало всього

60

до

70

осіб православного віросповідання. Слід

підкреслити толерантність викладачів і адміністрації університету
супроти студентів інших віросповідань, яка панувала у цьому, за своїм

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

t

505

характером, катошщькому університеті. Про це може засвідчити анrор

цієї статrі, сам православного віросповідання. Доречно зазначити, що
толерантність була властивістю Лювену у противагу до Брюссельсько
го, так званого Вільного Університету, який наполегливо деклярував і
пропаrував толерантність у теорії, але на практиці був дуже непослі
довним у цьому відношенні.

Було б цікаво замислитись над

cyro демографічною характеристи

кою наших лювенських друзів. Але, існуючі дані надто скупі, щоб

можна було створити таблицю смертности (тривалости житrя) і вия
вити, як формувалися їхні poдmrn і як проходило відтворення поко
лінь шляхом репродукції. Та все ж, деякі показники можна підрахува
ти. Так, наприЮІад, ми знаємо роки народження і смерти тих, що по
мерли до нинішнього дня

жили

59 років.

(2000

року). У середньому, ці останні про

Сьогодні, середній вік, до якого доживають чоловіки у

розвинугих країнах- становить приблизно

75 років, а жінок- 80 років.

Слід однак зазначити, що чимало тих, які відійшли вже у вічність, на
лежать до генерацій народжеЮІХ у давнішому минулому, коли смерт

ність була вищою.
ТАБЛИЦЯ

7.

Розподіл студентів за роками народження

РОКИ

кількісгь

ЖИВУГЬДО

З<\ГАЛЬНА кількісгь

НАРОджЕННЯ

СІУДЕmів

днів(2000)

УВідСОТКАХ

до

1920 року

82

5

(6,1)

1920-1929 рр.

101

85

(84, 1)

1930-1939 рр.

37

34

(91,9)

1940-1949 рр.

39

37

(94,9)

1950 і

28

27

(96,4)

8

8

(100,0)

295

196

(66,4)

пізніше

Невідомо
Разом

Статистика щодо сімейного стану українських студентів

- лювенців
дуже неповна. Для значної частини лювенців, тобто 121 із 295, - родин
ний стан невідомий. За поданими даними 172 одружених. Одружені
особи народили 386 дітей (стільки ж хлопців, як і дівчат), у середньому,
на одного одруженого припадає 2,24 дитини. Цей показник співпадає
більш-менш із середнім показником народжуваности в Европі й Аме
риці для тих поколінь, до яких належать наші лювенці.
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8.

Сімейний стан і кількість дітей

СіМЕЙНИЙ

кількість

кількість

кількість

СТАН

СТУДЕНТіВ

дочок

синів

Одружені

172

Невідомо

123

Разом

295

ЗАГАЛЬНА

кількість дітЕй

193

193

386

193

193

386

Які висновки можна зробити з цієї статистичної аналізи демогра
фічної картини колишніх студентів Лювенського університету? Від

радний сам факт, що майже

300 молодих українців здобули вищу осві

ту і професійні кваліфікації, необхідні для працевлаштування. Як уже
зазначено, ЗО університетських професорів,

31 лікар, 42 інженери, де

кілька теолоrів, двоє з яких досягли найвищих чинів митрополитів
Української Греко-католицької Церкви

-

це вельми значущі показни

ки успіху, а крім цього, і немалий внесок у те, що економісти назива

ють "людським капіталом" (human capital). УцьомувеликазаслугаЛю
венського університету та інституцій і осіб-українців, таких як Архи
єпископ Іван Бучко та інженер Андрій Кішка, і не-українців, як відомі

професори ЛКУ, які мали безпосереднє відношення до цієї справи.
Про наших добродіїв мова в інших розділах цієї книжки. Уважаю
однак приємним обов'язком згадати туr Леона Дюпріє (Leon Dupriez)
економіста світової слави, мого професора і ментора. Джерела вище

згаданих "інвестицій" у формування людського капіталу були не-укра
їнські. Вони йшли майже виключно, у першу чергу із Східньої Кон
rреrації, із ЛКУ та від інших католицьких інституцій, однак знайшли
родючий фунт серед українських студентів. Кинуге зерно

- дало добрі

плоди.

Наші юнаки і дівчата, що пройшли важкі випробування воєнних
часів, бажаючи вчитися, зуміли подолати мовні труднощі (усі вони, за

вийнятком студентів із Франції і Бельгії, не знали французької мови) і
оволоділи високими стандартами навчання у Лювенському універси
теті. Хоч багато із них, зокрема тих, що виїхали згодом до Америки,
змушені були перекваліфіковуватися і вивчати англійську мову, однак
Лювен став для них пробним каменем, і досвідом необхідним для успі
ху у важких обставинах. Вони, з великим успіхом склали цей іспит

свого життя!
Той факт, що студенти спільно проживали в одному гуртожитку

Д Е М О ГР А Ф І Ч Н И Й П О Р Т Р ЕТ

протягом декількох років навчання

-
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також дав позитивні наслідки.

Насамперед, живучи спільним жmтям, вони зав'язували довюrривалі
дружні стосунки. Лише у молодому віці справжня тривала дружба
найлегше утверджується. По-друге, Лювен, його громадське ЖИ1ТЯ
було кузнею, у якій зароджувалися і формувалися почуrrя і свідомість
української громадськості. Навіть політичні і партійні суперечки, між
партійні змагання за вибір управи нашої студентської громади, які з

плином часу, у зрілому віці видаються маловажними, у певній мірі,
також мали свої позитиви, оскільки вели до формування громадської
активности. Багато колишніх лювеІЩЇВ нині беруrь активну участь в
українському житті

-

громадському, культурному і науковому. Як тіль

ки Україна стала на шлях незалежности, чимало колишніх лювенців
поспішили в той чи інший спосіб внести свій, нехай і скромний, вне
сок у розбудову українськоїдержавности. Зацікавлений читач знайде
відповідні дані про громадську діяльність кожного окремоголювенця

у основній таблиці циrоrовленій Зеноном Татарським, які є по мішені
у цій книжці.
До неrативних сторінок нашої студентської громади у Лювені мож

на віднести хіба той факт, що склад її за статевою приналежністю був
надто однорідним

-

на одну дівчину припадало більше 5-ти юнаків.

Це, очевидно, обмежувало можливості одруження між собою. Все ж
таки, чимало лювенців одружилися з українками пізніше, після виїзду
з Лювену в країни поселення, зокрема, у США і в Канаді, де живе чис
ленна українська діяспора. Хоч кількість тих, що одружилися з чужин
ками, точно невідома, їх було досить багато серед осіб, які залишилися
проживати у Бельrії (і одружилися з бельгійками). Але й тут, усвідом
лення своєї національної ідентичности відіграло свою ролю або від

чутно виявилось. Так, вони зуміли "українізувати" не тільки своїх дру
жин і дітей, але й найближчу рідню. Найяскравішим прикладом цього

може послужити сім'я нашого друга Миколи Ко .-уга, який одружився
з дівчиною флямандського походження і залишився жити таки у са
мому Лювені.
Лювен має вагоме значення в історії формування нашої професій

ної, наукової і духовної інтеліrенції закордоном. Серед іноземних осе
редків, де навчалася наша молодь, Лювен займає одне із передових
місць. І
Отrава, листопад

2000 р.

Підсумки

·

Кінцеве слово
Олекса "Брисько" Біланюк

•

Орrанізовна присутність

llрисуrність веJПІКої кількости українських С'І)'Дентів у Лювен
ському Університеті тривала біля

50 років-

від початку 1930-ихдо по

ловини 1980-их років. У деяких роках Лювен був одним із найбільших

українських С'І)'Дентських осередків у Західній Европі. Так було у роках

1932-33 перед
1947-49, коли

Другою Світовою Війною, а також після неї, у роках
кількість С'І)'Дентів перевmцала шістьдесять. Однак, в

інші часи, ця кількість меmпала і зводилась до кількох десятків, до
кільканадцяти і згодом

- до кількох студентів.

Визначною особливістю цієї присутности було спільне проживан
ня у студентських rуртожитках. Перед Другою Світовою Війною укра
їнські студенти жили із російськими, а згодом бельгійськими С'І)'Ден

тами у Колеrії св. Белярміна. Після війни більшість студентів жила в

Українському Студентському Домі, а від

1960 року -

у будинку Апос

тольської Візитатури УКЦеркви.

•

Успіхи

За увесь цей час через Лювенський Університет перейшло біля 300
українських С'І)'Дентів (у цьому-

43% закінчили
там свої студії, 25% закінчили їх в інших університетах, а 32% , покину
45

студенток), з яких

ли студії незакінчивІІІИ їх.

Завдяки успішній більшості, колишні лювенці, можуrь гордитися
неабиякими досягненнями. З їхніх лав вИЙІШІИ провідні громадські
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діячі, дійсні члени Наукового Товариства ім. Шевченка (головою ка
надського НТШ був лювенець) і Української Вільної Академії Наук

(лювенець

-

президент УВАН у США), академіки Національної Ака

демії Наук України. Митрополит української католицької церкви Ка
нади, верховний єпископ підпільної української католицької церкви в
Україні, архиєпископ Української Автокефальної Православної Цер

кви, ректор Українського Вільного Університету, Голова ОУН(б), ви
соко кваліфіковані науковці, інженери, що стали у проводах чільних

світових підприємств, українських громадських установ, політичних
партій, організацій молоді і в мирямському русі, ЗО професорів універ

ситеrів (шістьох у самому таки Лювені) та понад сотня повноцінних
професіоналістів. Попри відданість своїм спеціяльностям, вони всю
ди і завжди гордилися своїм українським походженням і значною мі
рою причинилися до доброго імени України в усьому світі.

•

Неуспіхи

Впродовж усього існування "українського академічного Лювену"
співіснували два типи студентів. Більшість студентів були обов'язкові,
працьовиті і самовіддані українській справі. Та на жаль, було доволі і
таких, що проявляли недостаток відповідальности, ледачість і байду

жість.

Немов відзеркалюючи не лише світло, але й тіні людського життя,
від самого початку, український Лювен затьмарювали прояви деяких
від'ємних рис наших, менш відповідальних друзів. Ще у 1930-их роках
комітетові, що опікувався українськими студентами, довелось усунуrи

з гуртожитку і позбавити стипендій п'ятьох українських студентів за
"лінивство і неrідну поведінку." В той час, із
менше половини здало іспити:

33

62

студентів і студенток

студенти( -тки) або зовсім не при

ступили до іспитів, або провалилися.
Не багато кращою є статистика і післявоєнного періоду. У допов

ненні до сказаного, в останніх роках "українського академічного Лю
вену" чимало студентів українського походження характеризувала від
сутність чіткої свідомости свого українства. Багато із них уважали себе
в першу черrу французами, або американцями і не дбали про свою
українську мову, уважаючи її, як мову для порозуміння з іншомов
ними студентами українського походження.

КІНЦЕВЕ СЛОВО
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Навіть при найбільІІІИХ зусИJUІЯХ неможливо очікувати, щоб усі сту
денти, без вийнятку, були безнастанно працелюбними. Але, немає
сумніву, що ненадійних студентів могло бугибагато меШІІе. Проаналі
зуймо джерела недоліків. Висновки можугь стати корисними для май
буrнього.
Впродовж існування українських студентських rуртожитків

- надто

строгі правильники перевищували своїми вимогами обов'язки студен
rів у інших rуртожитках. Це непmрібно угруднювало відносини між

дирекцією і дорослими студентами вищих років. Добрими студент
ськими капелянами були оо. Максим Германюк, Іван Тилявський та
Іван Кіт. Недоліком була неспроможність церковних чинників своє
часно замінювати отців капелянів-директорів, які, може й не з власної
вини, не могли належно служити студентам своїм приюшдом, своєю
духовістю, поставою і вирозумінням.

• Підбір студентів

Погляньмо на підбір студентів. З великим подивом і вдячністю всі
ми шануємо філянтропів, які віддано і безкорисно присвячували свій
час, працю і свої кошти на допомоrу бідолашним студентам і студент
кам скитальцям. Та вирішувати хто із пmребуючих студенrів заслуго
вує на допомоrу

-

вони не мали, і не мали даних для цього, ні моЖJІи

востей. Це завдання припадало на українську сторону

- на Академічну

Громаду і КоДУС. Із перспективи часу тепер видається, що саме ця
обставина була найслабшою ланкою ланцюга допоміжної акції.
Можна твердити, що українській стороні cJriд було звертати багато

більше уваги на характерність кандидаrів, які на кількість. Звичайно,
це в першу черrу стосується до кандидаrів на стипендію і до певної
міри й студентів із багаТІІІИХ родин, яких у 1930-их роках заохочували

їхати з Галичини до Лювену на студії на власні кошти. Для деяких по
воєнних кандидаrів з таборів уrікачів, Лювен був "переходовим табо
ром" під час того, як їхні родини переселялися за океан. Тоді у Лювені
було б менше ледачих, для яких лювенський академічний режим був
надто вимогливим, і які покидали науку та поверталися домів, або ви

їзджали до родин, не закінчивши навіть одного року навчання. Цим
вони завдавали шкоди доброму імени українського студента.
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Проблема мови навчання

У 1930-их роках, і в роках безпосередньо після Другої Світової
Війни, "ахілевою п'ятою" навіть для відповідальних студентів

-

була

мова навчання. (За малими вийнятками це стосується мови французь
кої, бо наші студенти вибирали французькомовні виклади і лиш деякі

одиниці вrrnсувалися до флямандського відділення університету.) З
віддалі понад пів сторіччя важко зрозуміти, чому у 1930-их роках з
Галичини, а поrім у 1940-их роках, із таборів переміщених осіб у Ні
меччині,

-

стипендії до Лювену отримували студенти без достатнього

(часто навіть елементарного), знання французької мови. Інтенсивні
підготовчі курси французької мови уможливили б успішним стипен

діямтам вкточитися у процес навчання без затрати часу на сяке-таке
освоєння мови. Рівночасно, такі курси могли б служити завчасному
відсіюванні тих кандидаrів, які несерйозно ставились до науки. Ви
щий відсоток успішних студентів краще оправдовував би зусилля

українських і чужинецьких філянтропів, що приходили з допомогою
українським студентам.

•

Екуменізм

Деякі не-українські добродії мали на увазі країни Східної Европи,
а не лише Україну. Після Першої Світової Війни вони спершу зосере
джували свої зусилля на допомозі російським студентам. Та коли на
перешкоді будь-якому екуменічному зближетпо ставала притаманна

російським православним недовіра до всього католицького,- ці добро
чинці поступово переключались на допомоrу українським студентам.
Треба признати, що у Лювенському Католицькому Університеті
повністю панував дух екуменізму. Наші добродії мали на увазі вихова

ти глибокоморальних християн. Ніколи не було навіть якогось відвер
того натяку на те, що католицизм мовляв, кращий за православ'я.
Навпаки, під кінець

1940- их років,

коли у лювенському українському

rуртожитку опинилося доволі багато православних, наші католицькі

опікуни допомогли здійснити відносно частий приїзд із Льєжу право

славного священика для правлення Служби Божої. Цей екуменічний
підхід причинився до того, що навіть студенти зі Східної України, яких
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піц комунізмом виховували в атеїстичному дусі, з часом набиралися
християнського світосприймання.

З приємністю стверджуємо, що за ввесь час існуваюm "україн

ського академічного Лювену" між католиками і православними пану
вала повна злагода. Найкращим доказом цього є той факт, що у роках
1940-их і 1950-их, шість із обраних голів НаСУС

1948

-

були православні.

р. студентський хор співав Службу Божу для православних вір

них, яку віцпрашІЯВ Владика Михаїл Хороший. Коли кардинал Тіссе
рант відвідував наш лювенський гуртожиток, його вітав голова На

СУС

- православний.

''Український академічний Лювен" може служи

ти прикладом усьому християнству, яким повинен буги ·справжній

екуменізм.

•

Християнство

Без сумніву, люди є людьми, навіть коли вони священики. Хоч бу
вало, що деякі священики своїми вчинками кидали погане світло на
християнські ідеали. Однак сукупність нашого лювенського досвіду
дозволила нам зрозуміти, що не сліц винуватити християнську реліrію
за вчинки поодиноких її представників. Що більше, ті із нас, що роби

ли висновки з нашої лювенської школи жmтя, починали розуміти, що
реліrію можна сприймати примітивно і наївно, або навпаки

- квестіо

нуючи її на кожному кроці. У висліді можна було дійти до переконан
ня, що реліrійність освіченої, думаючої людини стає повноцінною ли

ше тоді, коли така людина не боїться квестіонувати своєї віри і готова
перетоплювати свої сумніви у горнилі глибоких роздумів.

Ось, таке глибоке розуміння реліrійности можна було винести із
курсу філософії, що його на першому році доводилось брати багатьом
студентам ЛКУ. Більшість українських студентів спершу думали, що

цей курс буде звичайною католицькою індоктринацією. Але ті, кому
пощастило мати на цьому курсі таких професорів, як шануан Леклерк

(chanoine Jacques L.eclercq 1891-1971 ), мали особливу нагоду форму
вати свій світогляд не на догмах, а на спроможностях свого інтелекту.
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Політика

llристойною, в загальному, була також політична злагода. Як це
було тоді усюди в українському діяспорному сусІrільстві, так і в Люве
ні, конкурували одні з одними два політичні угрупування: "бандерівці"

і "мельниківці". Між нашими старшими колегами були члени прово
дів на Бельгію обох цих напрямків. Більшість часу вони дружньо жили

в нашому rуртожитку і давали добрий приклад молодшим "непартій
ним" студентам. Лише перед виборами студентського проводу партій
ні холоднішали одні до одних. Згодом "непартійні" назвали себе 'Тре
тьою силою" з наміром виставити на виборах своїх кандидатів і вигра
ли вибори. Із признанням та вдоволенням слід згадати, що і після цих

виборів дальше пануваладРужня атмосфера між членами )Сіх "трюх сил".

•

Фінанси (Зенон Татарський)

У розділах Між Двома Війнами, Свідки Війни і Нова Генерація при
свячено місце для опису коштів студій, які в основному лоносили па
трони, меценати і добродії. Було б цікаво, і навіть корисно, встанови
ти хоч би приблизну суму грошей пmрібну на угримування на студіях
у ЛКУ

300 українських студентів у спосіб

і в обставинах, що подані у

книзі ЛЮ БЕН, вживаючи сучасні кошти студій і побуту у 2000-01 ака
демічному році.

У розділі Статистика поміщено у табелі Ч.

кість років студій кожного студента і суму

1966

в колонці УГS кіль
11

11

тих студент/років.

Однак, треба взяти під увагу, що деякі студенти студіювали на власні

кошти, або mримували частинні стипендії. На цій основі число

780

приймаємо, як найвіроrідніше.

В академічному році

2000-01

кошти пересічних студій у Л КУ, із

прожитком у досить гарних умовах, оцінюють на 200,000 Б.ФР. і більше.

Однак, цього не можна порівнювати із скромними і спартанськими
умовинами, у яких студіювала більшість українських студентів. Коли,

задля встановлення коштів, прийняти

180,000 Б.ФР.

як суму коштів за

академічний рік, тоді вИЯRЛЯється, що меценати українських студентів

подарували на їхні студії у ЛКУ рівновартісну сучасну суму

140,000,000

Б.ФР., або три з половиною мільйони американських долярів.
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Найбільшим меценатом була Апостольська Столиця, внески якої

складали прибШІзно 60 відсотків усіх фондів. Різні катоJШЦЬкі, світські
і церковні установи та міжнародні організації покрИJШ

37

відсотків

витрат, тоді коШІ українські установи США і Канади та українські цер
ковні кола у Бельrії дарували З відсотки загальної суми витраченої на
угримування українських студенrів під час їхніх студій у ЛКУ.

•

Оправдані сподівання

Не-українські доброчинці присвячували нам свої зусилля і свої
кошти з метою "формувати
і гШІбокою любов'ю

... українську еліту - яка могла б

... стати на службу своїй

з гідністю

церкві і народові ... " Вони

навіть надіялись, що ця еліта буде "благодійно діяти у своєму майбуг
ньому середовищі в Україні". Лиш під цим останнім оглядом, навіть
найбільш відповідальні із нас не оправдали в усій своїй повноrі їхніх
сподівань. І при вимріяній незалежності України ніхто із товенців не
повернувся на постійно в Україну. Та це не через байдужість, але тому,

що живучи в Европі, Канаді чи США і співпрацюючи з нашими про
фесійними колеrами в Україні, ми можемо зробити ДТІЯ України багато

більше, як ми могШІ б робити живучи в Україні. Для понад 60-ти то
венців, які включилися у цю працю, така патріотично конструктивна

співпраця

60

-

це ціль і зміст їхнього жютя. Треба додати, що приблизно

лювенців бере активну участь в українських церковних громадах,

тоді як

85 працює або працювала на чільних постах в українській гро

маді. Тому можна сміло сказати, що ці товенці повністю здійснюють
надії наших доброчинців. КоШІ ж брати на увагу всіх стипендистів, то

ді треба чесно сказати, що "показник корисної дії" повинен буrи знач
но вищим

•

...

Вислови подяки

На сторінках цієї книжки многократио висловлено ГШІбоку вдяч
ність нашим благодійникам. Між ними були катоJШЦЬкі кола Бельrії,
Нідерляндів і Ватикану, високі достойники Української Католицької
Церкви та миряни ідеалісти, які вірИШІ, що своїми зусиллями вони
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причиняються до встаномення кращого життя на землі. Годі всіх їх 1Yf
ще раз вичисляти. Хай значні досягнення їхніх товенських підопіч
них будуrь д1ІЯ них доказом успіпrnости їхніх зусиль.

•

fРомадська Школа

Спільне проживання у студенrських резиденціях сприяло розвит
кові організованого життя під проводом своєї студенrської організації
Національного Союзу Українських Студентів у Бельгії

-

НаСУС. Ді

яльність НаСУС була у формі репрезентації перед адміністрацією rур
тожитків і перед чужинцями та в галузі культурно-освітної праці у
формі хорів і танцювальних ансамблів у відзначуванні церковних і на
ціональних свят, організуванні вищих курсів українознавства, вітання

у гуртожитку достойних гостей та українських науковців і громадських
діячів, як також чільну участь у надбудовах українських студенrських
організацій Европи. До цього треба додати співучасть у адміністрації і
уrримуванні у доброму стані Українського Студентського Дому.

Згадані завдання і праці студенти виконували день у день і рік за
роком, і тим самим набирали практичних знань і вмілостей. Коли до

цього додати активну громадську і міжмародню діяльність груп сту
дентів із Обнови, СУМ і Пласту, то можна з певністю ствердити, що з
лювенського студенrського осередку виходили молоді люди, загарто
вані у громадській праці

- майбутні українські провідники.

•Дружба

Хоч прИЮІад дружнього відношення "трьох сил" стосується лише
до поодиноких років, він все ж тахи відзеркалює дружню атмосферу,
яка панувала у студенrській громаді. Звідси, вона перенеслася і у роки
після студій і дала свій найкращий вислів у числеmшх організованих і
приватних зустрічах.

Співвідношення колишніх українських товенців відрізняється від

нормальних відносин між випускниками різних

Alma Mater тим,

що

через українство і спільне життя у не завжди відрадних обставинах,
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дружні вузли стали багато сильнішими. Можна назвати багато при
кладів, де товенці радо співпрацюють у різних галузях громадської і
наукової праці.

•ЛЮВЕН

Це никазалося якнайяскравіше у праці над виданням цієї книжки,
коли під час комунікацій на довгі відстані незнайомі товенці різних

студійних років порозумівалися у товариському тоні, дослівно після

першого речення потрібного для ідентифікації.

rальванізував цю при

ятельську співпрацю Зенко Татарський. Знали його у Лювені, як від
повідального студента і пізніше, як високо-кваліфікованого інженера.
Коли задум видати цю книжку почав зводитися у нівець, товенці від

крили, що Зенко неабиякий організатор і нещадний "підганяч". Лиш
завдяки його невсипущій праці і сотням ділових листів та наполегли
вих телефонних розмов

- книга ЛЮВЕН побачила світ.

Глибока йому

зацевдяка!
Однією із важливих цілей ЛЮБЕН-у є скріпититовенські вузли
дружби і спрямувати цю дружбу на спільну працю у наших церквах, в

українській громаді і в сферах духової, наукової та економічної відбу
дови нашої спільної Батьківщини

- України. 1
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Gaudeomus igitur

Gaudeamus igitur

Веселімось юнаки,

luvenes dum sumus.

Поки в нас є сила.

Post iucundam iuventutem,

Мине молодість щаслива,

Post molestam senedutem,

Мине старість докучлива,

Nos habebit humus.

Вкриє нас могила.

Vita nostra brevis est,

Ми не довго живемо,

Brevi finietur.

Швидко вік минає,

Venit mors velociter,

Смерть не гаючись прилине

Rapit nos atraciter

Без розбору всіх поглине

Nemini parcetur.

Смерть жалю не знає.

Vivat Academia,

Хай живе нам ввесь Сенат,

Vivat professores.

Вся наша еліта:

Vivat membrum quoblibet

Професори і доценти,

Vivat membra quaelibet

доІсrОранти і студенти

Semper sint in flore.

"Многая їм літа!"
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Андрій Кішка

1. Rapport Moral, Andre Кishka, 1951, 114 cr.
2. Lettres, ге: Rapport МогаІ, Кishka/Dumont, 1951/52, 24 cr.
З. Assemblees Generales, CoBAUSO, Dumont, 1946/57, 1З cr.
4. Conseil d Administration, CoBAUSO, Dumont, 1946/57, 14 cr.
5. Le Comtes, CoBAUSO, Dumont, 1947/58, 40 cr.
6. Oekraiense Studenten aan de KUL (193 1-51 ), Janick Fierens, 1993, 107 cr.
7. Украllщі в Бельrії, М. Кшуr, 1989, 18 cr.
8. Українська Універсиrетська Фундація, А Кішка, 1989, 50 cr.
9. Стаnів пресі (різні), ЗО cr.
1О. Українські С!уденm в Лювені, cтarrn - ''Мета", Львів, А Кішка, 1934, 7 ст.
11. Сnmендійні Фонди, орг. документи, А Кішка, 46 cr.
12. Програми студентських мистецьких виступів
13. Списки студенrів, 4 cr.
14. Кореспонденція - Тіссеран, Сліпий, Германюк, Кішка
15. Господарські звіти, квитанції і т.п., З9 cr.
1

• Katholieke Universiteit Leuven, Universiteitsarchief (Йосиф Лесів,
Василь Раделицький)

1. Індивjдуальні знимки: кард.

Мерсіє, кард. Ван Руї,

рекrор Ван Ваенберr, проф. Лямбен, проф. Ноблесс

2. Біографічні нотатки: оо.

Р. Журден, Ч. Ноблесс і проф. Лямбен

З. Мапа Лювену з позначенням 9 рю де Брассер, як Український
Студентський Дім, і Cercle lnternational.

4. Лист вЩ архівара ЛКУ з проханням подавати ЛКУ як джерело і
о кілька примірників книги.

5.

З архіву В. Поповича (архів ЛКУ):

.1

Інформаційний Листок НаСУС-у квітень

57
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.2 Статrі 10 і 20-ліпя Укр.
6.

Ст. Осередку

Некрологи: ректор Ван Васнверr, віцеректор Фернанд Ліп

• Archieves Jesuites de Іа Province Belge Meridionale (М. Koryr)
1. Памфлет- Foyer Universitaire Slave, 161 rue de Malines

2.

Некролог

- о.

Робер Журден

• Архів Апостольської Візитатури, Лювен ([ Панчук і Й. Лесів)
1.
2.

Книга протоколів засідань управ НаСУС 195З-58

Списки студентів:

1947-48, 1948-49,

195З-54,

1955-56

З. Висліди іспитів 195З-54

4. Лист, Дюмон, CoBAUU- Ліп,

5.

1955

Протокол із засідання Студійної Комісії

6. Лист,
7. Лист,

•

віцеректор,

1969
- Петро Зелений, 1970
Петро Зелений - Владика Бучка, 1970

Владика Бучка

Олекса Біланюк

1. Альбом з товенськими знимками 1947-51,
2. Альбом і матеріяли стінної газетки 'Єліти'
З. Карикатури студентів Генрика Цимбали: Дубина, Симиренко,

Шевченко, Фіяла, Макаренко, М. Мельник, Стадник, Лшуш,
Бриrт, Р. Антохій, Беренфельд, Марків, Синюк, Бучацький,

Гладун, Якимчук, А. Мельник.

4. "L'Ergo", журнал вальонських студентів:

стапя

-

"I'Ukraine'~

5. "Ons Leven", журнал флямандських студентів: стапя -

1950

"Oekraine'~

Ф. Сметанка

6.

Спогад про І. Суховерськоm і лювенських колег: Зrі:щ "арисюкрагів"
у Швайцарії у

1948 р.,

"Комета"

7. Йосиф Лесів, Report оп the History and the Present Activity of Association of
Ukrainian Students in Belgium.

8.

Нарис Історії Української Студентської Громади і Українських
Поселень в Еспанїі, Яримович Білик-Волинський, книжка, 196 СІ:

• Йосиф Лесів і Микола Koryr
1. З:нимки:
.1
.2

Студентський хор 19ЗЗ
Посвячення студентського дому

.З Студенти з членами CoBAUSO

.4 Кир Іван,

1947
1946

нунцій Ченто і ректор Ван Ваєнберr

.5 Кард. Тіссеран і друrі
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.6 Студенти з Кир Максимом, 1951
.7 Студентський хор, 1949-51
.8 Копії знимок Українською Студентською Дому
2. Житrєписи оо. дир.: Д. Дзвоник, А

•

Ван де Вал і І. Кіт

Василь Наконечний

1.
2.

Статті у Свободі
Спогади про студll в ЛКУ та про працю НаСУС-у

З. Промова з наmди закінчення академічною року 1945-46
4. Повідомлення про загальні збори НаСУС-у 02.09.47
5. Лист від Андрія Кішки до НаСУС-у
6. Доповнення до споминів
7. Програмка із Шевченківської Академії У Л єжі 1946
8. Листування з Монт Сезар (Лювен)
9. Зобов'язання супроти ЛКУ повернутишшату іпосвідка звороту
10. Згадки у "Вістях" 15\2\46 проНаСУСі статгя студ. А. Пахолківа
11. Статrя у "Америці" (за "Вістями") 15.06.46 про НаСУС
12. Знимка управи НаСУС 1945-46
13. Знимка студентів (із оо. Ноблєсс, Германюком і А. Кішкою)
14. Знимка студентів і громади з архиєп. Кир Івана Бучка 1947
15. Інші знимки з ідентифікацією осіб та різні документи

•

Уляна і ЯремаТишинські (донька і син пок. Богдана Тишинського,
ЛКУ

1932-35)

1. Альбом з лювенськими знимками (прибл. 250 знимок)
2. Понад 200 пробних знимок виконаних п. Яремою з негативів

•

Любомир Бачинський

1. 12 знимкок з ідентифікацією осіб роки 1955-58

•

Дорко Шумовський

1.

Знимки із з'їздів на Союзівці

• Василь Хміляк
1.
2.

Кільканадцять знимок, з ідентифікацією осіб,

• Михайло Логуш
1.

1953-58

Проrрамки з мистецьких імпрез і виступів студ. ансамблів

Матеріяли із з'їздів на Союзівці
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Статrі Марії Лоrуш у пресі про лювенський осередок і з'їзди

Микола КоІУГ

1. Надщерблена Катедра- бюлетень НаСУС 1971
2. Листи і повідомлення про імпрези- НаСУС 1976, 1977 і 1978
З. Повідомлення про конференцію СУСТЕ 1977
4. Знимки сrуденrських ансамблів, курсів і конференцій періоду 1977-78

•

Григорій Панчук

1. Товариські знимки періоду 1960-64

•

Студентський ВісІШК ЦеСУС-у4.3,1948- статrі:

1. Міжн. Допомогова Акція Укр. Сrудентам - Мирослав МельІШК
2. Українські Сrуденти в Бельrії - Мирослав Антохій

Summary
Inhoudstafel
Sommaire

Тhe

book1s title - ЛЮВЕН - translates into Leuven or Louvain. Yes, it is
the name, in Ukrainion, of а city in Belgium where 300 Ukrainian students
lived during 1930-1985 period, while studying at its famous Universite
Catholique de Louvain - UCL І Katholike Universiteit Leuven - KUL. No, not
аІІ 300 students at the same time. They were members of the Ukrainian stl}dent corporation NaSUS (National Association of Ukrainian Students in
Belgium}, founded at Liege University in 1929.
lt is quite fortunote for the non-Ukrainian reader that ЛЮВЕН contains а
series of tables, in L.atin alphabet, which summarize the personal data of аІІ
students. The tables show that the record for maximum length of sta)&
achieved Ьу а rare student, stands at almost nine years. On the other hand,
11
11
а number of students limited the length of their Visit to the city to only one
academic уеаг. This does not mean that they did not enjoy their stay in leuven.
On the contrary, some of them enjoyed themselves too much.
One way to introduce you tоЛЮВЕН would Ье to 11Walk you through 11 the
table of contents, and give а running commentary.
The Foreword written Ьу lvan Verhun, UCL 41 , who lives in France, tells
1

us why it was so important to publish ЛЮВЕН . А graduate agronomical
engineer, who made а carrier in chemistry and metallurg~ lvan is also known
for his writings on history of Franco-Ukrainian relations. As may Ье expeded,
lvan Verhun views ЛЮВЕН as а book of Ukrainian student history.
ln the lntrodudion, Zenon Tatarsky, UCL 153, consulting engineer, who
lives in Canada, tries to explain why it took so long to put ЛЮВЕН together, and the reasons why it was so important to persevere and finalize the efforts
of his predecessors. А groduate civil engineer who, apart from numerous pro
fessional technicol reports, never ventured into the rarified atmosphere of
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book writing and editing. The lntroduc.tion also gives а 11 blow Ьу blow11 account
of the last, and this time successful, effort to publish ЛЮВЕН. Of course, at
the end, there are the usual 11thank yous11 and acknowledgments to аІІ contributors.
This brings us to the First Chapter consisting of short Histories of
1
UCLIKUL and Leuven. Borys Waschuk, UCL 57, who lives in Canada,
wrote about the university. Не is а graduate economist and chartered accountant. Vasyl Radelicki, at UCL 1975/76, who lives in Belgium, contributed the
history of Leuven. Не is а member of staff at the centrallibrary of IOJL. Some
photographs and а map of the city are posted in this chapter in order to
refresh the memories of former Ukrainian students, and to give the readers
information on а prestigious institution of high learning. and on the historically important Belgian city of linen weavers/traders and brewmasters.
The Second Chapter- Вetween Two Wa~, written Ьу Zenon Tatarsky,
deals with the 1930-44 period. Among other matters, it monitors the
progress, successes and failures of the 56 students who arrived in 1932 from
Western Ukraine to study at UCL and reside at the College de saint Bellarmin
in Leuven. lt explains how this massive exodus was caused Ьу the FЬiish governmenfs university enrollment restrictions for Ukrainian students. lt also
describes the desire of the director of the College, Jesuit !Ьbert Jourdain, to
help Ukrainian students and his visit to Lviv in 'v\estem Ukraine. lt highlights
the successful attempt Ьу former student Andre Kishka to organize with
Metropolitan Sheptycky1s help а Belgo-Ukrainian-Dutch Scholarship
Foundation for Ukrainian students at UCL The important role of NaSUS in
organizing social, cutural and public relation activities is illustrated.
Documents, some in French, and many photographs of the period round out
the chapter.
Chapter Three was contributed Ьу Zenon Tatarsky and Lubomyr Bachynsky,
UCL 158, who lives in the USA. L.ubomyr obtained an MSc at UCL, а PhD at
Universite de Montreal, and а postdoctorate at МІТ This chapter illustrates the
1
reestablishing, in 1945, of the Ukrainian students presence at UCL at its own
Foyer Ukrainien on Brouwersstraat, which operated continuously until 1959.
The students of that period а ге World War 11 refugees and the chapter is therefore aptly named Witnesses ofWar. Funds received from Sacred College for
Oriental Church and other sources were administered Ьу Comite Belge
d 1Assistance aux Universitaires Slaves Orientaux (CoBIOSO), and later Ьу
Comite Belge d Assistance aux Universitaires Ukrainiens (CoB,AJJU).
1
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Honourary Patron and Honourary President of the Committees were respectively Joseph Cardinal Van Roey and Msgr. Honore Van WaeyenЬergh, redor
of the University. The crucial roles of Eugene Cardinal Тisserant, Msgr. lvan
Buchko and Andre Кishka in the creation and the long existence of the Foyer
Ukrainien are presented. This chapter of ЛЮВЕН also deals with the adivi1
ties organized Ьу the Ukrainian students goveming body NaSUS. They included: conferences on Ukraine, promotion of church unity Ьу choir singing of
eastern rite masses and religious music in many Belgian cities, produdion of
first class concerts of Ukrainian music and dances for students and the general public, informal meeting with Belgian and foreign student corporations,
welcoming and hosting many dignitaries at the Foyer Ukrainien and carrying
out therein аІІ house services, maintenance and purchasing in order to reduce
costs. Documents and photographs are attached.
Chapter Four of ЛЮВЕН is dedicated to the third period (1960-85) of
the organized Ukrainian students 1 presence in Leuven. lt carries the title of
New Generation. Foyer was no longer located at Brouwersstraat. The function of CoBAUU was taken over Ьу the Apostolic Administration of the
Ukrainian Catholic Church in Benelux and the new Foyer Ukrainien was
accommodated in its building on Halfmaartstraat. Ukrainian students were no
longer refugees. They were the children of Ukrainian refugees, mostly Belgian
nationals, and also students of German, French, Canadian and American citizenship. Their strong common bond was their Ukrainian heritage, and their
ability to bridge the linguistic divide with the use of Ukrainian. While being
members of NaSUS and adively participating in its adivities, as described in
the previous chapter, а number of them, other than Belgians, were also members of the student federations of their country of origin. The contributors to
this chapter of ЛЮВЕН are Mykola Kohut, UCL 152, graduated in finance
and commerce, who lives in Leuven, and Gп§goire Panczuk, UCL 65, who
was born in France, and graduated in social and political sciences, now а
retired Ukrainian radio-journalist living in Belgium. Documents and photographs are attached.
His Excellency Archbishop Myroslav Marusyn, Secretary of the Sacred
Congregation for Oriental Church, graciously agreed to contribute the material for the Fifth Chapter, named Archshepherd of Refugees, in memory of
Archbishop of the Ukrainian Catholic Church lvan Buchko. Residing during
and after the WW 11 in Rome, Msgr. lvan Buchko was an ardent patron of
Ukrainian students.
1
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Chapter Six was

coпtributed іп Freпch Ьу Oleksaпder Satsiouk, UCL 69,
1

who graduated from UCL with Master іп Psychology, апd subsequeпtly
obtaiпed а PhD іп сІіпісаІ psychology from Uпiversite de МопtгеаІ - а professor at Uпiversite de Sherbrooke іп Сапаdа. The chapter is а tribute to his
godfather апd carries а self-explaпatory title of Andre Kishka: l'homme et
son свиvге. For поп-Frапсорhопе readers, а short Ukгаіпіап resume was
provided.
The importaпce of the Seventh Chapter of ЛЮВЕН is as vital as sayiпg
thaпk you. lts title - Patrons, Benefadors, Builders, Administrators and
Diredors- poiпts out to whom expressioпs of gratitude а ге due. Short biogrophies of iпdividuals апd histories of iпstitutioпs are augmeпted Ьу descriptioп
of the ways апd meaпs Ьу which they geпerously coпtributed to the educatioп
апd welfare of Ukгаіпіап studeпts at UCL This chapter was compiled Ьу
Zепоп Tatarsky, with some data supplied Ьу Mykola Кohut.
The twelve Reminiscences гесепtІу writteп Ьу former studeпts апd Ьу а
diredor of the Foyer, as well as several selectioпs of poetry Ьу former studeпts,
аге preseпted іп

Chapter Eight.

Studeпt humour of the years 194 7-51 was posted оп the readiпg room

wall of the Foyer Ukraiпieп. Most of it was saved апd the best is reproduced
іп the Ninth Chapter, which carries the title ЄЛПА. The preteпtious паmе of
the wall mouпted пewspaper - ЄЛІТА meaпs Elite. lts editor was Oleksa
1
Bilaпiuk, UCL 51, MSc іп electrical епgіпееrіпg, subsequeпtly obtaiпed the
degrees of M.S. (Physics), М.А. (Math.) Апd PhD (Nuclear Physics) іп the USA.
Oleksa is поw professor emeritus of пuclear physics at Swarthmore College,
РА. Some of the material is easy to uпderstaпd without kпowledge of
Ukгаіпіап, because of cartooпs, music апd photographs. Selectioп of the
material апd its arraпgemeпt with added commeпtaries was made Ьу Zепоп
Tatarsky, former coпtributor to ЄЛІТА.
Conventions and Meetings іп the USA апd Belgium of former Ukraiпiaп
studeпts are recouпted іп the Chapter Ten. Publicatioп of ЛЮВЕН is the
result of iпitiatives Ьу the Associatioп of Ukraiпiaп Studeпts of Uпiversite
Catholique de Louvaiп. This eпdeavor domiпated the deliberatioпs of their
seveп USA сопvепtіопs апd meetiпgs. Meetiпgs іп Belgium were оп а smal~
ег scale. Theodore Shumovsky, UCL 194 7-51, agroпomy, who lives іп
Сапаdа, reported оп USA сопvепtіопs, while Mykola Кohut coпtributed the
article оп meetiпgs іп Belgium. The chapter also сопtаіпs ап article Ьу Нгуhогу
Oschypko оп the attempts to establish а scholarship fouпdatioп for Ukraiпiaп
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students at UCUKUL. Hryhory, UCL 154, who graduated in political science
and economy, lives in Canada.
The short biographies, with photographs, addresses, telephones, faxes,
and e-mail addresses, contained in the next three chapters, required collection of personal data of close to 300 former Ukrainian students of UCU~L
- а major effort. They are arranged in Ukrainian alphabetical order (correlotion with Latin alphabet is provided at the end of this chapter) in accordance
with the year during which the student enrolled for the first time at UCUjq.JL.
Chapters Eleven, Twelve, and Thirteen carry titles Who and When 7930-44,
Who and When 7945-59 and Who and When 7960-85. The majority
of data colledion and drafting of biographies was carried out Ьу Zenon
Tatarsky, with significant contributions from Mykola Кohut and Gregoire
Panczuk as well as lhor Hayda, Vitaly Vizir and others.
Personal data of аІІ students was summarized Ьу Zenon otarsky in the statistical tables in Chapter Fourteen, Statistics.
The Demographic Portrait of the Ukrainian students is presented in
Chapter Fifteen Ьу Anatole Romaniuc, а professor of demography, UCL 53,
PhD in socio-political studies and economics, who lives in Canada. Anatole
is former professor of University of Ottawa and Universite de Montreal. The
demographic study is based оп statistical tables presented in the previous
chapter.
This brings us to the second last Sixteenth Chapter of ЛЮВЕН, contributed Ьу Oleksa Bilaniuk, the nuclear physicist. lt bears the title Recapitulation. Oleksa was entrusted with this task since he promised that
Chapter Sixteen will remain intad, should the previous 500+ pages of
ЛЮВЕН melt down in а Chornobyl type nuclear accident.
The good news is that the last, Seveteenth Chapter- English, Dutch and
French Summariesof ЛЮВЕН as well as ЄЛПА are also meltdown proof!

De titel van het boek- ЛЮВЕН - is de transcriptie van Leuven. Jawel,
het is de naam - in het Oekraїens - van de stad in ВеІgіё waar 300
Oekraїense studenten geleefd hebben in de periode 1930-1985, toen ze er
studeerden aan haar Ьeroemde Кotholieke Universiteit Leuven - KUL І
Universite Catholique de louvain UCL. Niet аІІе 300 studenten tezelfdertijd.
Zij waren lid van de Oekraїense studentenorganisatie NaSUS (Nationale
Vereniging van Oekraїense studenten in ВеІgіё}, opgericht in universiteitskri~
gen van Luik in 1929.
Gelukkig voor de niet-Oekraїense lezer bevat ЛЮВЕН een aantal lijsten
in Latijnse karakters met de persoonlijke gegevens van аІІе studenten. De
lijsten leren dat het record voor het langste verЬiijt behaald door een zeidzame student, bijna negen jaar bedraagt. Anderzijds beperkten een aantal
studenten de duur van hun 11 bezoek11 aan de stad tбt siechts een academisch
jaar. Wat niet betekent dat zij hun verЬiijf in Leuven niet aangenaam vonden.
Wel integendeel, sommigen vonden het er maar аІ te prettig.
Om kennis te maken met ЛЮВЕН zouden we u willen 11 meenemen''
doorheen de inhoudstafel, en gaandeweg commentaargeven .
Het Voorwoord geschreven door lvan Verhun, UCL '41 , woonachtig in
Frankrijk, vertelt ons waarom het zo belangrijk was оmЛЮВЕН uit te geven.
Afgestudeerd аїs londbouwkundig ingenieur maar met een ІоорЬааn in de
chemische en metallurgische nijverheid, is van lvan ook geweten dat hij
papers schrijft over de geschiedenis van de Frans-Oekraїense betrekkingen.
Zoals verwacht, Ьeschouwt lvan Verhun ЛЮВЕН аїs een historisch relaas
van het Oekraїense studentenwezen.
ln de lnleiding proЬeert Zenon Tatarsky, UCL '53, consulterend ingenieur
die in Canada leeft, uit te leggen waarom het zo lang geduurd heeft om
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ЛЮВЕН te voltooien, en de redenen waarom het zo belangrijk was vol te

houden en de inspanningen van voorgangers tбt een goed einde te brengen.
Hij is een burgerlijk ingenieur die, afgezien van talrijke professionele technische rapporten, nooit in de ijle atmosfeer van boeken schrijven en uitgeven vertoefd heeft. De inleiding geeft tevens het verslag in detail van de laatste, maar
tevens geslaagde inspanning om ЛЮВЕН te publiceren. Natuurlijk volgen
ор het einde de gebruikelijke dankbetuigingen jegens iedereen die zijn steen-

tje bijgedragen heeft.
Dit brengt ons naar het Eerste hoofdstuk bestaande uit een korte

Geschiedenis van de KUL/UCL en Leuven. Borys Waschuk, UCL 57,
1

woonachtig in Canada, heeft over de universiteit geschreven. Hij studeerde af
аїs economist en is accountant. Vasyl Radelicki, KUL 75/76, woonachtig in

ВеІgіё, heeft de bijdrage over de geschiedenis van Leuven geschreven. Hij

behoort tбt het personeel van de centrale bibliotheek van КIJL. ln dit hoofd1

stuk werden een aantal foto s en een kaart van de stad ingelast om de
geheugens van de Oekraїense studenten van weleer ор te frissen, maar ook
om de lezers informatie te verstrekken over een prestigieuze instelling voor un~
versitair onderwijs en over de historisch belangrijke Belgische stad van lakenwevers/handelaars en meesterbrouwers.

Het fweede hoofdstuk -

Tussen Twee Oorlogen - geschreven door

Zenon Tatarsky, gaat over de periode 1930-44. We volgen er onder andere
de vooruitgang, successen en mislukkingen van de 56 studenten die in 1932
van West-Oekraїne naar Leuven kwamen om te studeren aan de UCL en
verbleven in het College de Saint-Bellarmin. Er wordt in uitgelegd hoe deze
massale exodus veroorzaakt werd door de fЬolse regering toen deze het aantal inschrijvingen van Oekraїense studenten aan de universiteit beperkte. Er
wordt ook gewag gemaakt van de wil van de diredeur van het College, de
Jezuїet Robert Jourdain, om Oekraїense studenten te helpen en van zijn

bezoek aan Lviv in West-Oekraїne. Er wordt met nadruk gesproken over de
met succes bekroonde poging van alumnus Andre Кishka om met de hulp
van Metropoliet Sheptycky een Belgisch-Oekraїens-Nederlands studiefonds
ор te richten voor Oekraїense studenten aan de UCL De belangrijke roi van

NaSUS in het organiseren van sociale, culturele en public relation adiviteiten
wordt ge"І11ustreerd. Documenten, sommige in het Frans, en veel foto s van de
1

periode ronden het hoofdstuk af.

Hoofdstuk З werd samengesteld door Zenon Tatarsky en Lubomyr
1

Bachynsky, UCL 58, woonachtig in de VS. Lubomyr behaalde een weten-
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schappelijke graad aan de UCL, een PhD aan de Universiteit van Montreюl
en een postdodoraat aan de МП: Dit hoofdstuk illustreert het herstel, in 1945,
van de aanwezigheid van Oekraїense studenten aan de UCL en een eigen
Foyer Ukrainien in de Brouwersstraat, continu bevolkt tot 1959. De studenten
van die periode zijn WO 11 vluchtelingen en het hoofdstuk wordt derhalve
gepast Oorlogsgetuigen genoemd. Fondsen gekregen van het Heilige
College voor de Oosterse Кегk en andere bronnen werden beheerd door het
Comite Belge d Assistance aux Universitaires Slaves Orientaux (CoBPUSO),
en later door het Comite Belge d1Assistance aux Universitaires Ukrainiens
(CoBAUU). Erepatroon en Erepresident van de Comites waren respedievelijk
Kardinaal Jozef Van Roey en Mgr Honore Van Waeyenbergh, redor van de
Universiteit. De cruciale гоі die Кordinaal Eugene Тisserant, Mgr lvan Buchko
en Andre Кishka gespeeld hebben in de oprichting en het lange bestaan van
de Foyer Ukrainien wordt hier toegelicht. Dit hoofdstuk van ЛЮВЕН gaat
ook over de adiviteiten georganiseerd door het bestuursorgaan van de
Oekraїense studenten, NaSUS. We vermelden: conferenties over Oekraїne,
promotie van de eenheid van de kerk door het opiuisteren met koorgezangen
van de mis in Oosterse ritus en sacrale muziek in verschillende Belgische steden, het ten beste geven van eersteklasconcerten van Oekraїense muziek en
dans voor studenten en het algemene publiek; informele bijeenkomsten met
Belgische en buitenlandse studentenorganisaties; het ontvangen en herЬer
gen van talrijke dignitarissen in de Foyer Ukrainien waarЬij аІІе huishoudelijke
taken, onderhoud en aankopen door de studenten zelf uitgevoerd werden ten
einde de kosten te drukken. Documenten, foto S en plannen zijn toegevoegd.
1

1

Hoofdstuk 4 van ЛЮВЕН is gewijd aan de derde periode (1960-85) van
de georganiseerde aanwezigheid van Oekraїense studenten in l.euven. Het
draagt аїs titel Nieuwe Generatie. De Foyer bevond zich niet langer in de
Brouwersstraat. De fundie van het CoB,AJJU was overgenomen door de
Apostolische Administratie van de Oekraїense Кotholieke Kerk in de Benelux
en de nieuwe Foyer Ukrainien was ondergebracht in haar gebouw aan de
Halfmaartstraat. Oekraїense studenten waren geen vluchtelingen meer Zij
waren de kinderen van Oekraїense vluchtelingen, meestal van Belgische
nationaliteit, maar ook studenten met Duits, Frans, Canadees en Amerikaans
staatsburgerschap. Hun sterke gemeenschappelijke band was het Oekraїense
erfgoed en hun bekwaamheid om de taalverdeeldheid ор te lossen door het
gebruik van het Oekraїens. Hoewel ze аїs leden van NaSUS adief deelnamen
aan аІІе adiviteiten die beschreven staan in het vorige hoofdstuk, waren som-
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mige niet-Belgen onder hen ook nog lid van de studentenorganisatie van hun
land van oorsprong. De bijdragen tбt dit hoofdstuk van ЛЮВЕН werden
1
geleverd door Mykola Kohut, UCL 52, afgestudeerd in Financiёn en Handel
1
en wonend te Leuven, en Gregoire Panczuk, UCL 65, geboren in Frankrijk en
afgestudeerd in Sociale en Politieke wetenschappen. Hij is radiojournalist met
pensioen en woont in ВеІgіё. Documenten en foto 1s zijn bijgevoegd.
Zijne Excellentie Aartsbisschop Myroslav Marusyn, Secretaris van de
Heilige Congregatie voor de Oosterse Кerk, heeft welwillend ingestemd om
de inhoud van Hoofdstuk 5, Aartsherder van Vluchtelingen genaamd,
samen te stellen, ter nagedachtenis aan de Aartsbisschop van de Oekraїense
Katholieke Kerk, lvan Buchko. Mgr lvan Buchko die tijdens en па WO 11 in
Rome verbleef, was een vurige patroon van Oekraїense studenten.
Hoofdstuk 6 werd in het Frans overgemaakt door Oleksander Satsiouk,
UCL 169, die in Leuven zijn doctoraat in de Psychologie behaalde, en vervolgens een PhD behaalde in klinische psychologie aan de Universiteit van
Montreal, thans professer aan de Universiteit van Sherbrooke in Canada. Het
hoofdstuk is een hulde aan zijn peter en draagt de voor zich sprekende titel
Andre Kishka: de топ en zijn werk Voor niet-franstalige lezers werd een
beknopte samenvatting in het Oekraїens voorzien.
Het belang van Hoofdstuk 7 van ЛЮВЕН is even vitaal аїs dank u te
zeggen. Zijn titel - Patroons, Weldoeners, Stichters, Administrators en
Diredeurs - wijst егор aan wie dankbetuigingen verschuldigd zijn. l<orte
biografieen van de personen en de geschiedenis van de instituties worden
aangevuld door de beschrijving van de manier waarop en de middelen
waarmee ze bijgedragen hebben tбt de ontwikkeling en het welzijn van de
Oekraїense studenten aan de UCL. Dit hoofdstuk werd samengesteld door
Zenon Tatarsky, waarЬij sommige gegevens verstrekt werden door Mykola
Kohut.
De twaaif Reminiscenties oniangs geschreven door alumni en door een
directeur van de Foyer, alsook een gevarieerde bloemiezing van ролzіе van
alumni, worden voorgesteld in Hoofdstuk 8.
Studentenhumor van de jaren 194 7-51 werd aan de muur van de leeszoal van de Foyer Ukrainien opgehangen. Het meeste ervan is bewaard
gebleven en wordt in Hoofdstuk 9 weergegeven onder de naam €ЛІТА. De
pretentieuze naam van het muurkrantje - ЄЛПА betekent Elite. Zijn redacteur was Oleksa Bilaniuk, UCL 51 . Hij werd doctorandus in de natuurweterr
schappen, richting elektriciteit, en behaalde vervolgens in de VS de graden
1
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van M.S. (Fysica), М.А. (Wiskunde) en PhD (Nucleaire Fysica). Oleksa is nu
professer emeritus in nucleaire fysica aan het Swarthmore College, ~- Een
gedeelte van het materiaal is zonder meer te begrijpen zonder kennis van het
Oekraїens, dankzij cartoons, muziek en foto s. Een seledie in het materiaal en
de presentatie met commentaar werd gerealiseerd door Zenon Юtarsky, oudmedewerker van ЄЛІТА.
Van de Conventies en Bijeenkomsten in de VS en Belgie van
Oekraїense alumni wordt verslag uitgebracht in Hoofdstuk 7О. De publicatie
van ЛЮВЕН is het resultaat van initiatieven van de Association of Ukrainian
Students of Universite Catholique de Louvain. Deze betrachting was de rode
draad doorheen de beraadslagingen van de 7 bijeenkomsten en vergaderingen in de VS. Vergaderingen in Belgie werden ор kleinere schaal gehouden.
Theodore Shumovsky, UCL 194 7-51 , landbouwkunde, woonachtig in
Canada, heeft het verslag geschreven van de conventies van de VS, terwiji
Mykola Kohut het artikel over de Belgische vergaderingen verzorgd heeft. Het
hoofdstuk bevat tevens een artikel door Hryhory Oschypko over de pogingen
om een studiebeursfonds voor Oekraїense studenten aan de UCL/КIJL ор te
richten.
Om de korte biografieёn met foto 1S, adressen, telefoon, fax en e-mail
adressen in de volgende drie hoofdstukken samen te stellen, moesten persoonlijke gegevens van om en bij de 300 alumni van de UCL/КIJL verzameld
worden: een hele klus. Zij zijn opgesteld in Oekraїense alfabetische volgorde
(de correlatie naar het Lotijnse alfabet wordt verstrekt ор het einde van dit
hoofdstuk) volgens het jaar waarin de student zich voor het eerst ingeschreven
1

heeft aan de UCL!KUL. Hoofdstukken 7 7, 72 en 7З dragen de titel Wie en
Wanneer 1930-44, Wie en Wanneer 1945-59 en Wie en Wanneer
1960-85. Het grootste deel van gegevensverzameling en het opstellen van
biografieёn werd gedaan door Zenon Tatarsky met belangrijke bijdragen van
Mykola Kohut en Gregoire Panczuk alsook lhor Hayda, Vitaly Vizir en
anderen.
Persoonlijke data van аІІе studenten werden door Zenon Юtarsky
samengevat in bijgevoegde statistische tabellen in Hoofdstuk 74. Zijn titel -

Statistiek.
Het Demografische Portret van de

Oekraїense studenten wordt

voorgesteld in Hoofdstuk 75 door Anatole Romaniuc, professer in
demografie, UCL 153, dodorandus in sociale en politieke wetenschappen en
economie, en woonachtig in Canada. Anatole is oud-prof van de Universiteit
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van Ottawa en Universite de Montreal. De demografische studie is gebaseerd
ор de tabellen voorgesteld in Hoofdstuk 14.
Oit voert ons naar het voorlaatste Zestiende Hoofdstuk, verzorgd door
Oleksa Bilaniuk, nucleair fysicus. Het voert аїs titel - Samenvatting. Deze
taak werd aan Oleksa toevertrouwd omdat hij beloofd heeft dat Hoofdstuk
16 intad zai blijven, аІ zouden de vorige 500 en pagina 1s vanЛIOBEH vernietigd worden ten gevolge van een kemramp zoals die van 5hornobyl.
Het goede nieuws is dat het laatste, Zeventiende Hoofdstuk - Engelse,

Nederlandse, Franse en Samenvattingen van

ЛЮВЕН alsook ЄЛПА

eveneens bestand zijn tegen nucleair geweld.
Deze samenvatting werd vertaald door Pawlo Kohut, KUL '82, licentiaat in de
Romaanse Filologie en wonend te Leuven.

Le titre du livre- ЛЮВЕН- est Іа transcription de leuven. 11 s'agit bien du
nom - en ukrainien - de Іа ville en Belgique ou 300 etudiants ukrainiens
vecurent dans Іа periode 1930-1985, alors qu'ils у etudiaient а son illustre
Universite Catholique de Louvain UCL І Katholieke Universiteit leuven KUL.
Pas tous les 300 en meme temps. lls etaient membres de l'organisation estlfdiantine NaSUS (Organisation Nationale des Etudiants Ukrainiens en
Belgique), fondee dans les milieux universitaires de Liege en 1929.
Heureusement pour Іе ledeur non ukrainien, ЛЮВЕН fournit un certain
nombre de listes en caraderes latins contenant les donnees personnelles de
tous les etudiants. les listes nous apprennent que Іе record du sejour Іе plus
long, detenu par un etudiant rare, s'eleve а neuf ans. D'autre part un certain
nombre d'etudiants limiterent leur ''visite'' de Іа ville а une annee academique.
Се qui ne veut pas dire pour autant qu'ils n'appreciaient pas leur sejour а

Louvain. Bien au contraire, certains ne s'y plaisaient que trop bien.
Une maniere de vous faire decouvrir ЛЮВЕН serait de vous "emmener'
а travers Іа ТаЬІе des Matieres et de faire des commentaires en evoluant.
La Preface, ecrite par lvan Verhun, UCL '41, residant en France, nous
raconte pourquoi іІ etait tellement important de publier ЛЮВЕН. Etant
ingenieur agronome qui fit carriere dans Іа chimie et Іа metallurgie, lvan est
egalement connu pour ses ecrits sur l'histoire des relations franco-ukrainiennes. Comme on pouvait s'y attendre, lvan Verhun considere ЛЮВЕН
comme un livre de l'histoire des etudiants ukrainiens.
Dans /'lntrodudion, Zenon Tatarsky, UCL '53, ingenieur conseil, vivant au
Canada, essaie d'expliquer pourquoi іІа fallu si longtemps pour mener а bien
ЛЮВЕН et les raisons pourquoi іІ etait si important de perseverer et de
finaliser les efforts de ses predecesseurs. Diplбme comme ingenieur civil qui,
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ЛЮВЕН: 1930-1985

excepte de nombгeux гapports techniques pгofessionnels, ne
1

1

1

S est

jamais

aventuгe dans 1 atmospheгe гагеfіее de 1 ecrituгe ou de 1edition de livгes.
1

Lintroduction гend egalement compte рог Іе menu de Іа dегnіеге, et cette fois,
1

fгudueuse tentative de рuЬІіег ЛЮВЕН. 11 va de soi qu

a Іа fin on trouve les

1

tгadionnels гemeгciements а tous ceux qui ont apporte Іеuг ріегге а 1edifice.
1

Сесі nous amene au

Chapitre Premier, consistant d une Ьгеvе Histoire de
1'UCL/ KUL et Louvain. Borys Waschuk, UCL 57, vivant au Canada, а есгіt
1

1

suг 1universite. 11 est economiste et expert comptable. \Osyl Radelicki, KUL
1

1975/76, qui vit en Belgique,

а donne 1 histoiгe de Leuven. 11 est employe а
1

Іа bibliotheque centгale de Іа КUL. Quelques photos ainsi qu un plan de Іа
1

ville sont гергіs dans ее chapitгe afin de гаfгаІсhіг les memoiгes des anciens
etudiants ukгainiens, et afin de donneг de 1 infoгmation aux lecteurs suг une
1

institition pгestigieuse d etudes universitaiгes, et suг l importance histoгique de
1

1

cette ville belge de tisseuгs et commeп;ants de dгарегіеs et de maltгes
bгasseuгs.

Le Deuxieme Chapitre- Entre Deux Gue"es, есгіt рог Zenon Tataгsky,
tгaite de Іа регіоdе 1930-44. 11 passe en гevue, entгe autгes choses, Іе рго
gгes, les succes et echecs des 56 etudiants qui аггіvегеnt en 1932 de 1 Ukгaine
1

occidentale роuг etudieг а 1UCL et qui demeuгeгent au College de Saint1

Bellarmin а Louvain. 11 explique comment cet exode massif fut pгovoque рог
Іе gouveгnement polonais en limitant Іе nombгe d inscгiptions d etudiants
1

1

ukгainiens а 1 univeгsite. Се chapitгe illustгe egalement Іе desiг du diгecteuг du
1

College, Іе jesuite Robert Jouгdain, а аіdег les etudiants ukrainiens et decгit
sa visite а Lviv en Ukгaine occidentale. 11 met en exeгgue 1effort fгudueux de
1

1ancien etudiant Andгe Kishka d oгganiseг avec 1aide du metгopolite
1

1

1

Sheptycky une Fondation belgo-ukгainien-hollandaise роuг des bourses d1etudes роuг les etudiants ukгainiens а 1UCL Le гбІе important du NaSUS dans
1

1 oгganisation d adivites sociales, cultuгelles et de гelations publiques est illus1

1

tгe. Des documents, certains en fгanc;ais, et de nombгeuses photos d epoque
1

terminent Іе chapitгe.
Le

Chapitre trois а ete есгіt рог Zenon Tataгsky et Lubomyг Bachynsky, UCL

58, vivant aux Е.- U. Lubomyг а obtenu un MSc а 1UCL, un PhD а 1Universite

1

1

1

de Montгeal, et un postdoctoгat au МІТ Се chapitгe illustгe Іе гetablissement,
en

1945, de

Іа pгesence d etudiants ukгainiens а 1UCL а Іеuг рrорге Fоуег
1

1

Ukrainien de Іа Bгouweгsstraat, continuellement ouvert jusqu en
1

1959. les

etudiants de cette регіоdе sont des гefugies de Іа Deuxieme GM si bien que
te chapitгe porte Іе nom tout adapte de Temoins de /а

Gue"e. Les fonds
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rec;us du College Saere pour 11Eglise Orientale et d 1autres sourees furent geres
1
раг Іе Comite Belge d Assistanee aux Universitaires Slaves Orientaux
1
(CoBAUSO), et plus par Іе Comite Belge d Assistanee aux Universitaires
Ukrainiens (CoBAUU). Le Patron honoraire et Іе President honoraire etaient
respeetivement Іе Cardinal Joseph Van Roey et Mgr Honore Van
Waeyenbergh, redeur de 11Universite. І..е гбІе erueial du Cardinal Eugene
1
Tisserant, de Mgr lvan Buehko et d Andre Kishka dans Іа ereation et Іа longue
histoire du Foyer Ukrainien est presente. Се ehapitre de ЛЮВЕН reprend
aussi les adivites organisees par Іе eorps exeeutif des etudiants ukrainiens, Іе
NaSUS. Celles-ei eomprenaient: des eonferenees sur 11Ukraine, Іа promotion
de 11unite de 11Eglise par des messes et des ehants saeres, ehantes раг des
ehceurs dans de nombreuses villes belges, produdion de eoneerts premiere
elasse de musique ukrainienne et de danees pour etudiants et Іе publie
general, reunion informelle avee des eorporations belges et etrangeres d 1etudiants, l'aeeueil et 11hebergement de nombreux dignitaires au Foyer Ukrainien
1
et ее en exeeutant toutes les taehes domestiques, 1entretien et les aehats afin
de reduire les eoOts. Des doeuments et photos sont inelus.
Le Chapitre 4 de ЛЮВЕН est dedie а Іа troisieme periode (1960-85) de
1
Іа presenee organisee d etudiants ukrainiens а l..euven. 11 porte Іе titre de
Nouvelle Generation. Le Foyer ne se trouvait plus а Іа Brouwersstraat. Lo
fondion du CoBAUU fut reprise раг I'Administration apostolique de 11Eglise
ukrainienne eatholique au Benelux et Іе nouveau Foyer Ukrainien fut installe
dans sa maison de Іа Halfmaartstraat. l..es etudiants ukrainiens n1etaient plus
des refugies. lls etaient les enfants de гefugies ukrainiens, pour Іа plupart de
nationalite belge, mais egalement des etudiants de nationalite allemande,
franc;aise, eanadienne ou americaine. l..eur lien eommun fort etait 11heritage
ukrainien et leur capaeite а surmonter Іа barriere linguistique раг 11usage de
l'ukrainien. Tout en etant membres du NaSUS et impliques adivement dans
toutes ses adivites, eomme deerit dans Іе ehapitre preeedent, certains d 1entre
eux, non-Belges, etaient egalement membres des federations etudiantes de
leur pays d 1origine. Ont eontribue а ее chapitre de ЛЮВЕН: Mykola Kohut,
1
UCL 52, diplбme en finanee et eommeree, habitant а l..euven, et Gregoire
1
Panczuk, UCL 65, ne en Franee, diplбme en scienees politiques et soeiales,
1
aujourd hui journaliste radio retraite et vivant en Belgique. Chapitre eomplete
рог des documents, des photos et des tableaux.
Son Exeellenee 11Areheveque Myroslav Marusyn, Secretaire de Іа
Congregation Sacree pour 11Eglise Orientale, а graeieusement aeeepte de
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contгibueг au

арреІе

Chapitre 5,

1

Archipasteur des Refugies, en

memoiгe

de 1 Aгcheveque de 1Eglise Catholique Ukгainienne lvan Buchko. Residant а
1

Rome duгant et аргеs Іа Deuxieme GM, Мgг lvan Buchko etait un aгdent
patгon des etudiants ukгainiens.

Le

Chapifre 6 fut гedige en fгan<;ais

рог Oleksandeг Satsiouk, UCL 69 І qui
1

obtint une maitгise en Psychologie а 1UCL, et ensuite un PhD en psychologie
1

clinique а 11Universite de Montгeal- pгofesseuг а 1 Univeгsite de Sheгbгooke au
1

Canada. Le chapitгe est un hommage а son раггаіn et porte Іе titгe evident
de

Andre Kishka: l'homme et son reuvre.

Роuг les lecteurs non fгancoph

ones, un Ьгеf гesume en ukгainien est inclus.

Chapifre 7 de ЛЮВЕН est aussi vitale que de dіге mегсі.
Patrons, Bienfaiteurs, Fondateurs, Administrateurs et

L1importance du
Son titгe -

Directeurs- designe ceux

а qui des expгessions de gratitude sont dues. De

bгeves biogгaphies des individus et 1 histoiгe des institutions est completee рог
1

Іа descгiption des manieгes et des moyens рог lesquels ils contгibueгent а Іа
foгmation et au bien-etгe des etudiants ukгainiens а 1UCL Се chapitгe fut
1

compile рог Zenon Tatarsky, un certain nombгe de donnees fut apporte рог
Mykola Kohut.
Les douze

Reminiscences ecгites

гecemment рог d anciens etudiants et
1

рог un diгecteuг du Foyer, de meme qu un floгilege de poesie есгіtе рог d an1

1

ciens etudiants, sont pгesentes dans Іе
L humouг etudiant des annees
1

Chapitre 8.

194 7-51 fut accroche au muг de Іа salle

de lectuгe du Fоуег ukгainien.
moгceaux sont гeproduits au

La majoгite а ete sauvegaгdee et les meilleuгs
Chapitre 9, qui porte Іе titгe de ЄЛІТА. Le nom

pгetentieux de Іа gazette murale - ЄЛІТА signifie Elite. Son editeur etait

Oleksa Bilaniuk, UCL 51. MSc en ingenieгie electгique, ensuite des diplбmes
1

aux E.-U. de M.S. (en Physique), Маіtге es Arts (en Maths) et PhD (en Physique
nucleaiгe). Aujouгd hui Oleksa est professeuг геtгаіtе de physique nucleaiгe au
1

Swarthmoгe College, РА. Quelques moгceaux sont faciles а compгendгe sans

connaissance de 1 ukгainien, gгбсе aux dessins, а Іа musique et aux photos.
1

La selection du mateгiel et son aггangement avec commentaiгes ont ete геа~
ises рог Zenon Tataгsky, ancien соІІаЬогаtеuг de ЄЛІТА.

Conventions et Reunions aux E.-U. et en Belgique d anciens
etudiants ukrainiens qu il est question dans Іе Chapitre 7О. La publication de
1

Cest des

1

ЛЮВЕН est Іе гesultat d initiatives de IIAssociation d Etudiants Ukгainiens de
1

1

I'Universite Catholique de Louvain. Се desiг domina les delibeгations de Іеuг
sept conventions et гeunions aux E.-U .. Les гeunions en Belgique se tinгent а
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une echelle plus гeduite. Theodoгe Shumovsky, UCL 1947-51 І licencie en
agгonomie et vivant au Canada, а couvert les conventions aux E.-U., tandis

que tv\ykola Kohut а foumi 1article suг les гeunions en Belgique. Le chapitгe
1

contient egalement un article есгіt рог Hryhory Oschypko suг les tentatives
роuг еtаЬІіг une fondation роuг des bourses d etudes роuг les etudiants
1

ukгainiens de 1 UCUKUL. Hryhory, UCL 54, qui teгmina des etudes de sci1

1

ences politiques et sociales, vit au Canada.
Les courtes biogгaphies avec photos, adгesses, telephones, fax et adгess
es e-mail contenues dans les tгois chapitгes suivants, ont гequis Іа collede de
1
donnees personnelles d a peu ргеs 300 anciens etudiants ukгainiens de
UCUKUL - un effort majeuг. Elles sont aггangees en огdге alphabetique

1

1

ukгainien (І а correlation avec 1 alphabet latin est foumie а Іа fin de ее chapitгe)
1

suivant 1annee de ргеmіеге inscription а 1UCUKUL. Les Chapifres 11/ 12 et
1

1

1З portent les titгes Qui ef quand 1930-44/ Qui ef quand 1945-59, et
Qui ef quand 1960-85. La majeuгe partie de Іа collede de donnees et
d ecгituгe des biographies fut геаІіsее рог Zenon Tatarsky avec d importantes
1

1

contгibutions de Mykola Kohut et Gгеgоіге Panczuk de meme que Іhог

Hayda, Vitaly Viziг et d autгes еnсоге.
Les donnees peгsonnelles de tous les etudiants fuгent гesumees рог Zenon
1

Tatarsky dans les tableaux statistiques au Chapifre 14- Stafisfique.
Le Porfraif Demographique de 1 etudiant ukгainien est pгesente dans Іе
Chap1fre 15 рог Anatole Romaniuc, pгofesseuг de demogгaphie, UCL 153,
1

PhD en Sciences Politiques et Sociales et Economie, гesidant au Canada.
Anatole est ancien pгofesseur de 1 Universite d 0ttawa et de 1 Universite de
1

1

1

Montгeal. Letude demogгaphique est basee suг des tableaux pгesentes а Іа
1

fin du chapitгe pгecedent.
Сесі nous amene а 1 avant-demieг Chapitre 16 de ЛЮВЕН, une contгi
1

bution de Oleksa Bilaniuk, physicien nucleaiгe. 11 porte Іе nom de

Recapitulation. Oleksa fut chaгge de cette tache etant donne qu il promit
que Іе Chapifre 16 геstега intad, meme si les plus de 500 pages pгecedentes
1

1

devaient S aneantiг dans une catastгophe nucleaiгe comme Choгnobyl.

La bonne nouvelle est que

Іе dегnіег Chapifre/

Іе dix-septieme -

Sommaires en anglais/ en neerlandais ef en franfais de ЛЮВЕН ainsi
que €ЛІТА sont egalement а 1 аЬгі de Іа desintegration nucleaire.
1

Traduit рог Paul Kohut, KUL '82, licencie en Philologie romane et habitant а Leuven.
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ЛЮВЕН появився завдяки щедрій фінансовій допомозі лювенців і
приятелів:

Роман Герасимович

Едвард Бродацький

Олекса Біланюк

Дарія Гасюк Маркусь

Любомир Бачинський

Микола

Koryr

Віталій Візір

ЙосифЛесів

Ляриса Качмар Даник

Григорій Неліпа

Борис Витязь

Нестор Пилилець

Ігор Гайда

Анатолій Романюк

Петро Гурський

Федір Сметанко

Марія Дуurnик

Євген Чижів

Богдан Ковалюк

Ольга Даниляк

Мирослав Лабунька

Рудольф Коченаш

Михайло Лоrуш

Любомира Огаренко

Зенон Татарський

Володимир Огаренко

Евген Федоренко

Мирослав Бриrr

Василь Наконечний

Надя Ріпак Сілецька

Віктор Гладун

Татяна Беднарська

Ігор Сухонерський

Юрій Бучацький

Богдан Бочан

Борис Вашук

Олег Весоловський

Роман Біляк

Евген Гановський

Остап Коцюба

Віталій Гречнів

Аркадій Гончарів

Володимир Козачинський

Володимир Зазуляк

Андрій Мельник

Богдан Марченко

Ярослав Петрух

Володимир Мацьків

Володимир Стадник

Мирон Мельник

Теодор Ткаченко

Богдан Казимира

РоманТрач

Зенон Леrедза

Василь Хміляк

ІгорЛесик

Андрій Кішка

Ліліяна Паробек Дзвоник

Дмитро Косик

ОлексаІЩер Сацюк

Дмитро Одрина

ЮрійТовт

Григорій Ощипко

Мирослав Троян

Зенон Янковський

Теодор Шумовський

TRANSLIТERATION

Transliteration of Ukrainian

AlphaЬet

UКRAINIAN

ENGLISH І USA
MODIREO-LC.

NEDERLANDS

COURANТE

INТERNATIONAL

Аа

А

А

А

А

Бб

в

в

в

в

FRENCH

Вв

V

V

V

V

Гг

н

н

н

н

G
D

G (zoals in "gщon"}
D

G,Gh
D

G
D

rr
Дд

Ее

Е

Е

Е

Е

Єє

Je
Zh ~zoals in "jamЬon"}

Іе, Уе

Je

Жж

YeLie
Zh

Зз

z

z

z

Ии

у

Ее

у

Іі

І

Іе

І

J

Її

І

у Li

Ji
J

Уі

Йй

у

z
z

Ji
J

Кк

к

к

к

к

Лл

L

L

L

L

Мм

м

м

м

м

Нн

N

N

N

N

Оо

о

о

о

о

Пп

р

р

р

р

PQ

R

R

R

R

Сс

s

s

s

s

Тт

т

т

т

т

Уу

u

Ое

Ou

u

Фф

F

Хх

Кh

Цц

Ts
Ch
Sh
Shch

Чч
Шш
Щщ

Юю
Яя
Ьь

YuLiu
YaLia
[omit]

F
F
Ch
Кh
Ts
Ts
Tch
Tsch
Ch
Sh
Chtch
Shtsh
Joe
Iou, You
Іа, Уа
Ja
verzachtingsteken
Neant.
(maatd Yclll ьаrаё rnёdeklirikers zachte)

F
Ch
с

с

s
sc
Ju
Ja
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About the book iacket ...
The fleur de lis, а stylized first
letter of the word UkraineУкраїна- appears throughout the

book. lt became the crest of the Ukrainian
students and continues to Ье used Ьу their
alumni association today.

І On the front is the Foyer Ukrainien at

Brouwersstraat 9- official and exclusive
residence of Ukrainian students of the
1946-1960 period.
І On the back is the St. Bellarmin College

at Mechelsestraat 161, Ukrainian student
residence from 1931 to 1943.
І Halfmaartstraat 15 was the last student

residence during the 1960-1983 years.
The Ukrainian Catholic Church continues
to own the building to this day.
І The 1963 reunion in the USA shows the

camaraderie of young, exuberant
professionals.

The book ЛЮВЕН is dedicated to the
blessed memory of the Metropolitan of the
Ukrainian Catholic Church Andrey
Sheptytsky, whose three visits to Belgium in
the 1920's as the Apostle of Unity paved
the way for Ukrainian students to the
Catholic University of Leuven.

