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Ст.2. Б І Б Л О С ч.з.(І2&) 

OustJІ ~tнижоІt і PfiJJrzн~ii 

Штеп~,Павл_о: МО С К О В СТ fЗ О його походження, зміст, форми й історична 
ТЯГJІlСТЬ. Книга nеrша,стор. 345 Видав Семен Стасишин, Торонто, 1968 

Ue саме: Книга друга, сторін 346 -701. 

Праця Павла Штепи '1 О С ~~ О В С Т В О - це ве.11иканськиіі збір матеріяJІів LJП r\ ТІ В Т Л 
~інних думок і сп?стережень різних авторів, мос< вин ів та чужинців, а пон'адто порівнань 
І унаг_JJЯ~нень, яю автор вивів з великим вк.'Іадом труду і праці. 

Не зва~аючи, .uю ця велика праця появилася машинопи~ом-uиклости.11ем, а.11е вона onpa!Ue
нa у вдІ велию книги, які представляють собою се.11ику вартість д.11я кожної .'!юдини своїм 
дуже цікави\І З\1іСТО\1. Ніхто не \1оже сказати, І•ю він не знае москвинів, аJІе ше VІенше ми 
ми можемо сказати, то їх знаою. \Jloilнo, коди прочитати ті дві ве.11икі книги П.Штепи,тоді 
!\1ожна порівняти нашР- знання пере.::~ читанням і після прочитання. 

Коли 6 ця компіляuія-збір матеріялів nули ви,1ані нор~шльним друком, nуло б це .зе11юю і 
принадою та по.ле~шеюр~я ока, FJo на,'fростудіІnванням ціеї колоса.11ьної праці тprna .'1уже 
напружувати зІр І ува • . 

Понадто .1ля утривалення і закріnлення TitX документальних даних, було 15 дуже nобажане, 
mof ав1ор nри наведенні цитатів і виписок, полавав був повніші джере.'Іа. Са~ої 1rадки,шо 
наnр. таку то дvмкv. саас.теnе'*ення .чи сентенцію висловив такий то~· -. автор, і сама на
зва місця ше не вистарчае. Тим більше, коли нам mдить про шдкрес.11ення даної істини шоб 
її nо.'ІатиІ-штачеві, як джерело походження, то те лжерело ~1усить буr·и подане вичерпно;mо~ 
і свНі і чужинець мали перед собою джерF>.ло авторитету , на· якиіі а~тор покликається. 

ЗгаJуеІ'ю '\ІИ про ті недотягнення ті.1ьки то\ ІУ, шо перед нами книга і матеріяJІи першоря.'1ної 
вартости, і подаючи їх за nевю1\ІИ джерелами, треба б було конечно ті джерела подавати так 
шоб у них і ворог не міг сумніватися; шоб легко можна було їх знайти та навіть у петреобі по 
ширити та провірити. На жа.~н того автор не всюди придержува-вс.:я.А шкода ве.11ика! 

Та nраця вnовні заслуговує собі на ТР, шоб ї nереложити навіть на англійську та інші мови, 
але в такі!\Їперекладі треба невідкладно узгляднити та доповнин1 всі J.аНі, шо відносяться і 
ДО ЦИТаТ та ІІІОДО ВСіХ джерел,на ЯКі автор у ТіІі nраці ПОКJІИКУС''ІЬСЯ,ЇХ ЦИТУС,ЧИ ЛИШе ЗГадуЄ. 

Нам не доводилося читати шось кpaure і nовніше шодо nізнання і характеристики \1осквинів,бо 
фактично на жаль на українській !\ІОВі досі такого збірника і nоказчика у тім відноu:енні в 
flac НР було! 

Тож nрацю П.І!~теnи трРfіа трактува. rи nоважно, як цінний ВКJ1ад автора в одну дуже важ.11ивих 
ділянок, а ІІР в .1ілянку nізнання наших національних ворогів і nоневоJІювачів. ~оли с наші і 
nредки і \ІИ са:о.1і, знали f\ краше натуру \юсквиніn, можливо м11 сьоrоLІні були б амбасадораМІ 
в світі віп Вільної України, а не шtгнанці з rі.щих Земель; МО».ЛІ1Во там на тих землях t-1114 ш .• 
:оділи б , а н•' ;.r\Іf\І.С,Е.сь~:і жорr·т,, .. · .'~Іt~)'ІІИ. 

ЗІtаrмс, шо знаrідеться багато і таких читачів, шо nобачивши ті недотягнення, будуть старати
ся поменшити вартість та значРнІІЯ тієї nраці, fio завжди .~екше е валити, як будувати. Нз на
шу думку та npatJя заслугопуr соВ і серіозної упаги, доnовнення і nиправ.~Рння тих НРІ1отягнень 
і nерекладу на англі!іську і інші чужі мови, а нr дИШ(' на критику і нРrащю. 

~1и не може:' І • JJf· :!ЩШІИ'rІf ·того ве.1ю..:ого вкла,1:у nраІІІ і часу, шо 1tor'o автор в.юж11Б у свій 
твір, бо це nраця і!\шозантна та дуже потрібна не .ШШ(' для чужинців, але в першу чРргу для 
кожного українця на те , шоб "'" всі крашР nізнали натуру свого історичного понРвоJІювача 
і ката - московську гидру. 

~·!и не ЗІШЄ\10 заІ\Іірів автоrш, а.'ІР, КО.'111 б вів навітt> f'ільше нічого не зроfив, то вже іі Tf' І 
шо він ;1аІJ - творить трипа.1иіі nа\1ЯТНІ1К. 

Луже похnально,ІІrо зна~шовся Ш'ІІРІІат п.[е\І('JІ Ст~сюrrин і видав ту працю:} riy.лuo f ду*е 
nохвальне, коли 6 зна ~шо вся ше так11:і :\1f'ІІРнат, шоr ту пра шо в~~ав на ~~г.~шс.ькнt мовІ, а
ле КОНРЧНО З ДОПОВ\Іf'ІН1~1И П0Кі.1JІ\11Кі.11\ІИ лжере.1, ~О це lt::\I13CTb ТІІІ ВеЛІ1КІІІ ПраЦІ ВаГИ ЛОКу
ментаЛЬНОГО твору, а всР на пшьfіу московським опришкам-гноnителя!\t. 

Хоч машиноnисниіІ шриf~.т nPpr ... :yч~·c око читача, а.~Р ca!\ra r~·абу.'Іа така ІІікава, ~110 ані одна 
людина, шо візьмr ІЮ рукту праrн:'- rtrвi.1.IJO)kИтt• не nро~итавши з ВР.~иким заtн!Рресу~а~ 
ням "відд оп~ !tоr:Іошки" така нrлика притягаJІ>На сила ншн2го ~·акта ж у на сторtнкахu ЦІrІ 
великої nраці ''~\ () С 1\ О Г С Т Н О" 1\ав.ла Іt\ТРПІІ. За весь 1юго труд МІt cк.'ta,1ar~to иому 

подяку та признання. 
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а а к і " • а : 
1111 e,.zaa б вповні по.~;авати опнеп всяких назов , кн'Іжок. тощо, що н:' ~і ча~
.~~••ть,а.а~ иа аа.11ь не все ми мавмо.Баrат" ІІазnп у нас неvас і ми хоч !х 
tвко~• onweycм~,тn не wавж~w в иае т ~ання •· Тому пр~еиvо uати •ne 
ва J888i ко~• ааwоВJІяєте в нас якуеь назву,що ВИ'ІRТа~и 11 в нaworo аур 
ваІwк• ··flн~.atte' о H:'lt'fкn ... щe бу.ао б,ко.ІR б нsv ~ві в-ва посплаJпf бо~аІ по 
I-Z иpwv.cвotx ew~sн~ і мw vвJІw б 8ам1 т~ мог~w б .~;pyrwv бо~аА векаІІ-
t-w! 
·····························--···········*******************~········· 
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ANNOUNCING 

EDUCATION 
INTHE 
SOVIET 
UKRAfN"E 

А STUDY IN DI~ <IMINATION AND 
RUSSIFICAТION 

Bere~ foro the firoвt time~ ів а close and 
damning апаlувів of Ruвsian cultUPal and 
ethnic impe~liгm ~thin the Soviet Union. 
John Коtавkу'в вuperobly documented indict
mer.t giveв the lie to Soviet claims aЬout 
the generoosity of Rиввіап troeatment of 
mino'Pity cultиPeв ~thin the Soviet Uпіоп~ 
and undermines the U.S.S.R. 'в вtance ав the 
pl'Otвctoro of mino'Pity nationaliвt Pightв 
the ьюrоU overo. 

Education in the Soviet Ukraine ів eвsential 
roeading foro educatoroв~ вtudentв of the 
Sovi.et Union and Cormnmism~ and evepYone 
interoeвted in the 'Pights of ethnic and lin
guiвtic mino:t'itieв in evepY land. 

А BOМВSHELL 
Carefully researched, meticulously 

accurate and completely documented, John 
XQlasky's powerful study demonstrates that 
the historic drives of Russian Imperialism 
~ а force in world history since the days 
of Ivan the Terrible -- continue to func
tion in spite of the public pronouncements 
of Soviet functionaries. Th~ princes of 
Muscovy over the centuries have always 
been concerned with the extension of Russian 
language, culture and control westward into 
Europe and eastward into farthest Asia. 
From Ivan to Brezhnev, the theme is constant. 

FROМ LENIN тn ТНЕ FІFТІЕТН ANNIVERSARY 
Lenin spoke of the importance of pre

serving the rights and languages of the 
nationalities and minority groups within 
the Soviet Union. Yet, аз John Kolasky 
de80nstrates, Soviet officals, whi1e st111 
paying lip-service to Lenin's vision, have 
consistently and ruthlessly eroded the 
rights of а11 but Russians, in а determined 
effort to homogenize the population of the 
Soviet Union. 

EDUCATION IN ТНЕ SOVIET UKRAINE 
Mr Kolasky's primary interest, and the 

major source of his documentation, is edu
cation in the Ukranian Soviet Socialist 

ч.з.(І26) 

Rerublic. Не demonstrates 7 in а masterful 
combination of detective work, academic 
research and personal observation, that the 
Russians are systematically and de1iberately 
attempting to eradicate the Ukranian language 
and culture. Through statistica1 analysis, 
actual documents, interviews, personal 
experiences and official statements, Mr 
Kolasky shows that native Russians h~ve come 
to dominate and control the educational sys
tem of the Ukraine, that deliberate policies 
discourage the use of the Ukranian language 
in schools and institutions of higher learn
ing, that Ukranians find the road to personal 
and professiona1 advancement barred to them 
un1ess they foreswear their native language 
and cu1ture and adopt those of their Russian 
masters. 

ТНЕ EVIDENCE 
The evidence has a1ways been there for 

anyone to find. But westerners generally and 
apologists for the Soviet Union in particular 
have tendPd ~о accept official Soviet state
ments on the treatment of minorities within 
the U.S.S.R., to ignore the facts. Now John 
Kolasky has brought the facts to the fore in 
а damning indictment which, inevitably, must 
weaken the claim of the Soviets to speak for 
the rights of oppressed minorities everywhere. 

ТНЕ AUTHOR 

JOHN KOLASKY was born in the s11ver-mining 
town of Cobalt, Ontario, of Ukranian-born 
parєnts. Не left home at the age of 15 
to seek work in the depths of the Depression. 
Finding only occasional employment, he was 
swept up in the wave of radica11sm of the 
unemployed and became а Marxist and а fervent 
supporter of the Soviet system. When the 
depression ended he found steady work in the 
building trades and was able to finish his 
secondary education. Subsequently, still 
supporting himself, he went on to earn his 
В.А. at the University of Saskatchewan, М.А. 
in History from the University of Toronto, 
and В. Ped. from the University of Manitoba. 
Не then taught high school in Transcona and 
Rossburn in Manitoba, Barrie and Etobicoke 
in Ontario. In 1963 he left Canada to study 
in Kiev in the l~ranian SSR. Education in 
the Soviet Ukгaine arises from his two years 
in Kiev. Mr Кolasky, а bachelor, nov 11ves 
in Toronto. 

EDUCATION IN ТНЕ SOVIET UKRAINE is pub
lished Ьу Peter Martin Associates Ltd 
in two editions: paperbound at $3.50 and 
clothbound with jacket at $6.00. In ad
dition to text, it contains tables, illus
trations, notes, g1ossary, appendices. 
Publication date: January 21, 1968 
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Виданни ·r арвардської СерП 
Україназнавства. 

І двох томах. Перший 
передрук найкращоrо ви· 

дання літопису авторства 

Ореста Левицького (Киів, 

1878) з передмовою гар-
Гарвардський комітет Document- "Слово о пол- вардського п р 0 фе с ора 

для українознавчих сту·І ку Ігоревім" як історич- Олександра Оглоблина; 
дій, JКИЙ діє при Гарвард ний ДQкумент (Русь· Тму· другий _ зредаrований 
ському універентеті від,.торокань . · Половецький проф. Омеляном Пріца· 
створення в ньому катед- степ). Політичне і куль· ком, являєrьсІ збіркою 
ри української історії в Турне положення на Русі усіх важливіших моно· 
1968 році, запшrнував ви· та Половецькому степу в графій, які стосуються 
дання "Гарвардської ее· ХІ·ХІІІ ст. Використано ідентичности анонімного 
рії українознавства", яка усі доступні староруські автора літопису та мета· 
від вересня ц.' р. появіія· та азійські джерела та да- дологічних п'итань само· 
тиметься nостійно, як од· ти зі "Слова о ПQлку". ro джерела. Разом около 
не із серійних видань уні· Порівняльна метода дає 1,200 сторінок. 
верситету. відповідь на довгооспо- 13. Кирнло Тарнавсь· 
Покликано до життя рювану проблему автен· кий (Гарвардський уні· 

редакційну колеrію для тичности твору. Около верситет): "Студії над 
Гарвардської серії укра· 680 -стор. верснфікацією Т а р а с а 
їнознавства, в склад якої 3. Володимир Розов: Шевченка" - Studies in 
входять професори Гар· Ukrainian Charters and Versification of Та r a·s 
вардського університету Documents of the 14-th Shevchenko. Около 200 
Віктор Вайитравб, Гора- and the First 'Half of the сторінок. 
цій Дж. Лант, Ричард Е. 15-th Centuries - "Укра-~ 14. Мирон Кордуба: La 
Пайпс т~ Ігор Шевченко.\ їнські грамоти 14-ro · і Litterature Historique Sо
Очолив ії голова Науко- першої половини 15-го! vietique Ukrainienne Сот
вої Ради катедри укра- ст." Передрук важливої І ptes-Rendus, 1917·1931. -
їнознав~тва проф." Оме· збірк.~ первісно вида~юї І Передрук важливого біб· 
лян Прщак. І Украшською Ака.и.ем1єю ліографічного огляду ви· 
Видання 1з Гарвардсь- 1 Наук в Києві (1928) тіль- даного в Варшаві (1938). 

кої серії українознавства ки у 200 екземплярах. Пе· Передмова проф. Омеля· 
являтимуться цінним і редмова проф. Олекси на Пріцака. Около 400 
необхідним джерелом та Горбача з Франкфуртсь- стQрінок. 
базою для професорів, кого університету. Около\ 15-18. Олександер Ла· 
працівників катедр та 300 сторінок. заревський: Descriptions 
студентів записаних на 4. Хведір Тітов: Fore- of Old Little Russia.- Пе
курси 3 ділянки україно- words to Ukrainian Incu- редрук "Опі~;аіІія Старой 
зиавства. Вони являти· nabula and Early P1·inted Малоросії" .· основна 
муться основою для роз· Books. Передрук "Мате- довідкова книга для сту· 

витку науКQВОГО досліду ріялів для книжної сп ра· щи історії V краінської 
позсі межами України в ви в Україні в XVI-XVIII Козацько · гетьманської 
ділянках української іс- вв." виданих Українською І Держави. Первісно вида· 
торії, літератури, мови Академією Наук в Києві І на російською мовою в 
та фолкльору. (1924) ті:1ьки у 200 ек- Києві у трЬQх· ТQмах: 

Гарвардська серія· ук· земплярах. Передмова І. Стаrодубський полк 
раїнознавства складати- проф. Ігоря J?евченка. управління ( 1888) 
меться з ориrінальних Около 600 сторІнок. 11. Ніж~нський полк 
праць, передруків рідкіс- 5. Кат~р~на ГJ?ушевсь- 0893 ) 
них видань та розвідок, ~~:а: Ukrюшa~ Epl~. Songs,rl ІІІ. Прилуцький полк 
збірки творів на окремі Передрук ~.крюнських (190l) 
т .еми, у~1ве~итет~ьких Народних дум У дво~ то-І IV. Буде містити Лаза· 
ш_дручнию~, б l_б л югра-І мах, видани_х Vкрашсь-1 ревеького незакінче-
фlч~их зб1рниюв, слов- 1 кою . Академ_1єю Наук ~ ну працю про Пол· 
никІв та виб~аних ( а~о І КиєвІ ( 1929 31 ) . Перед тавський. полк та ре· 
повн~) твор1в кл~сиюв І мова гарвард. ського про· цензії на головну 
украшських rумаюстич- фесора_ Аль~рта ~- Лор· працю Лазаревсько-
них наук. Передруки зав· да. Вс~ 33 основю думи го авторства Д. Ба· 
жди будуть мати . перед- в. ангшйському п~рекла· галія, 1. Лучицько-
мову, де стан дослщів бу· дl. Около 600 сторІнок. го, В. М'якотипа та 
де доведений до сьогод· 6·10. Іван Франко: Uk- І Джиджори. Пе· 
нішнього дня та речеві, ~ainian Apocr!pha. Збірку р~дмова проф. 0. 
географічні та поіменні Апокрифи 1 леrенди з Оглоблина. р а з ом 
покажчики, якщо їх не· українських рукописів" около 2,000 стор~' 
має в ориrіІtальних ви· видалQ обмеженим тира-
даннях. жем Наукове Товариство 19·21. Олександер Огло-
Редакційна ко ле r і я ім. Т. Шевченка· у Л~вові блин: А Нistory of Ukrа

Гарвардськрї серії укра· v п'яти томах ( 1896·1910). inian Industry. - Пере· 
інознавства заплянувала Вона містить апокрифи з друк праці у трьох томах: 

в 1969- 1970 академічно· Старого і Нового Завітів, 1. Мануфактура в Геть 
му році ьидання таких 25 ескатологічні апокрифи манщині (Київ, 1925 
різних назв: та апQкрифічні леrенди _ рос. мовою) 

1. Ігор Ше.вченкQ: Тhе про Свитих. Передмова 11. Пер~дкапіталістична 
Lives of Constantine and гайдельберrського профе- фабрика (Київ, 1925, 
Methodius - "Життя св. сора Дмитра Чижевсько- рос. МОВQЮ) 
Константипа і Методія". го. Разом около 2,000 сто· ІІІ. Кріпацька фабрика 
Передмова, англійський рінок. (Київ, 1931, укр. мо· 
текст і візантинолоrічний 11·12. "Літопис Само-
коментар. Около 600 сто· видця" • Eyewitness Сhrо
рінок. nicle- найстарший т. зв. 

мовою; ніколи не 

була в продажі). 

2. Омелян Пріцак: Тhе ухраїнський к о з ацький Погляд автора на цю 
т .... "". 'Т'аІ ... ""' •я. HiRtnrical літопис XVIІ-XVIII ст. у свою працю, ВидаНу май· 
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же 45 роІ<іn то.\tу. Р<~.:ю~t і 25. Li!it of Root-Morphe
oкoлo 750 сторінше І mc:-; of Contemporary Stan-

22. Ф с дір С<~.вчснко: dard Ukrainan. - "Слов

Тhе Prohibition of the Uk-1 ш1к морфсм української 
t·ainian Movcment in 1876.! мови. 114,000 rасел. Око
Персдрук "З<Іборони Ук- 1\ло І ,ООО сторінок. 
раїнетва 1876 р." містить Усі вищезгадані видан

обширну _зб~рку архівних \ня .. Гарвардської_ серії ук~ 
докуменпн 1 розnщку ав-~ рашозиавства, як теж усІ 

тора, виданих Українсь- майбутні видання, nовв

кою Академісю На\'К .в литимуться в обмеженій 
Киев і (1930). За цю пра-. кількости примірників, я
цю автор буn ,...з<~.сланий, D J ка,... потрібна, ~об ними 
с<Іма прLщя uула скоро, заuсзпечити уНІверситет

знята з обігу. Передмоnа: ські та спсціяльні бібліо
ироф. Василя Дмитриши-j теки, дослідчі інститути 
на, Пuртлянд Стейт Ка- 1 та науковців спеціялістів. 
ТІС:Іж. ОІї:uло 460 стор. і Тому кожний, хто бажає 

23. Васнш.. сім 0 вич і придбати собі цілу ссрі1о, 
( 1880 - 1944) _ Selected : або окремі їі вида•~"-~, 
\\' orks _ під рсдакцісю; повинен. замовити соб1 ІХ 
проф. Юрія Шеос.Іьоnа. ~аздалепль. 
к0,110 .,1 бійський уніnерси- За\юА:Існня і запити у 
тет. Около 500 сторінок. ній спраnі пр оси т ь ся 

снрямоnуnати на адресу 

24. JoReph А. van Caf!1- юлоои нилаоничоrо pe
pen, Stanfot·d University, сорту Наукової Ради Ka
Reversed AlphaЬetical Dic- т с др и УІ<раїнозІІавства 
tionary of Contemporary ПJУ.>ф. Миколи Боrатюка: 
S t а n d а r d Ukrainian -
"Зворотний словник уJ<
раїнської мови" Около 
500 сторінок. 
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fJ І 

tJ 
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tJ Piano Introduction 

fj L 

tJ 

fJ І 
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л '-в.!. 
и - кун, кра-1 - во, 

f 

... . 
Ли - куй, Вкра-і - ио, , 
lf ._ в '. І 
.,!и- куи, кра-1 - во, 

~ . 
Ли - куй, Вкра- і - во, 

f 

ето - {о- ~о ко- ха- ва, при-
,р 

.. - - .. .. .. 
ето - ро -во ко - ха - ва; пр•-

r.. r. --, І ,. _r: 
ето - ро- во ко- ха- ва, при-

,р 

~ 

ето- ро- во во- ха- ва, при-

свій, Ли-куй, за мор-ська віт-чи-во при-бра-ва, 

3 3а ко - ри m.1e -ко за кор-еька віт-чи- во при-бра- ва, 

віт - бі 3 3а ко - ри Ш.Іе -ко кор-еька віт-чи-во при-бра- ва, 

віт То-бі з 3& ко- ри Ш.Іе- .мо свій, Ли- .куй, 3& кор-еька віт- чи-во при-бра- ва, 

.... р 

..... ~ r • - r 
Ми п~ ro- ри ни. шо в: ас при- ВJІ - .1& 3& СВО - ІХ Al- 'І'еИ,_ -
р 

r .h І ra ~во - f:x • І ._ ,. 
М.и пЦ зо- ри - ним що нас рв-ни - .І& АІ- теи._ 

- • - "..--.. р 

що вае при-ви - .Jia. за сво- іх АЇ- тей._ Ми І. 
пц 30 -

• ~· 1"- ~ .. .. "..--... р ~ ~ І . 
• І І ~. ~~~-~ -

ЩО вас при- ви - .1& за ево- іх АІ- теи,_ Ми пЦ- 30- pJI - вим .. 
ПЕРЕuП,..І,АН О ~ ОТОТІТПО~.І 3 ІІАГО,.J,П 75-ЛІТТИ УІІСО103У 
ІІю ;~орн I9fi9 ГОUЕРЛН 

. 



На~род-ний Со- юз, __ в наш У- кра- ін - ськиіІ Ha-poJ:- ншІ Со- юз._ 



~К ЗітtЯ ПВХІІС ... 
Де si сей ~:шах •(улз? 
Ох. :tшtю s1, вже :шatn: 
Як ще ІІев;tн.нз бую1 
h тихім пtізл.очку, ІJ г~ю. 
Та,.. ... В рідНіМ КріНО. 
Там м журби не зІІала : 
Як ніч стрясла зіркамІІ, 
Толі солодко cnaJІa 
Піп. криламн у мами. 
Ох, ЗІtаю я, вже зtшю, 
lЦn тре1а серцю мому : 
11іщо юt<е 11е жаааю 
І ХО'ІУ лиш ДО ДОІІ\у. 

Дtt:lt!KU 1t ІІіfJ.•,І.ІІіІІ : ... ДО ДОМу, ДО До1МV ... 

Ніч. 
НстаНІ:-, вітре, B':Tattt•, 
Сюди nоглянь! 
Tyr пташка Е: отся, 
Що була блудниця, 
Тепер пnкутниця, 
А то заслуга лиш твоя. 

. RітеJІ tІІCnІflf.' і н.а.бдn:жоtтш:н. дп llo•щ): 

OJ:i, не лиш моя, Ніченько тиха 
В тім є заслуга твоч велика, 
Що ти лиш "!есних до сну колиu1еш 
Нечесним засуд безсQННЯ пишеш. 

( f/tP/lfJnt< ІUІ umatUK!f, ІmmрІJЇ !ІІІІІt~ .mлp11mr зm:.UJ/ItІ/11 llo:ti 1 
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Так, то nott;{ є, сІ!НИ'ІІ\?. а гаю' 
Тепер ве,шs.у tн1JІ.ЇІ\J м~ю. 
Ulo не д;:р~,:,ш<t nyтt, мся ·Jула. . 
Яt< r·ГJіІа тихо --- чи вже ·исІІУJНt? 

Живу о naJfal'ax, 
В -rеремах снп.жу, 
~оджу у wатах, 
И щастя не виджу ... 

Да.tсNІсіі иііJ.:о.АІіІt: Не виджу ... не шщжу ... 

В день я сміюся, 
Весела ходжУ, 
А а 'ніч журюся, 
Вснути не мо•у. 

Дп.r""";' r•ukn.'tciн : Не можу ... не можу .. 

Лиш зіЯдуть авіздм, 
Лиш місаць бJІИсне, 
Птах злетить в гніадо 
Щось серце стисне. 

Да,мкш'і иідгимін: Щось стисне ... щоса. ClHCtІe •.• 

UlііJходшщ, iJ11 1/ooti, llfJmpa_ J& m.oil ЧflC все 
тала ІІUmJІш іJtJвдола Ііущів.). 

Ніч.·' 

. Ніченько ЯСНІ, ТИХа, nрекрасна,. 
3 прядива сну деП мені .нитоІfКу, 
Най tІа часиночку і я засну ... 

\ 

Нема дЛЯ тебе НИТО1ІКИ В МЄІtС' 
Ані ку соч ка ! 
ОстаJІа в краю, в зеЛенім гаю 
Біля поточка. -

CltJ/611.11& іі .-ltll· 

Верrлв ро.п.ину, nішЛА в чужнву 
f)є;і ЖІЛЮ·бОЛІО •• •, • - · 
І краеt ·свій p~JtlJjit:i і.!Нів. сво(ііднИИ 
Про дала J1 ВOJJJOJ. . . 

е::і'fІЩМІ{ 

HirP.j! 

r•ttll!a. 

ФіяJІна 

Чв ПІК, ВітрhІ·;у, 1ЛіІІ<~С.ІU? 
СІІj)аІІді, добре счщс маєш! 

А тн думав, я лихеньки~І ?. 
Не лиш добрий, хто тих~нькиtІ. 

11. 
Дякую, тобі, ~диІtи~. 
1'\t\иний Вітре з Верхоnн11н. 

І~ітри:<у наш, милий друж€:1 

l'r • ІІе штука JШШ казати, 
Треба діЛом докаsатІ-'. 
::\зпах да~. роже чудова, 
То повірю а твої слова. 

На тобі оден листочок; 
Jl'1t:J будt. тихо, хоІJ часочnк. 

:запаху і в мене повно, 
Бери собі кілько вгодно. 

Я мзлень~~:а і смирненька 
Та н•~ запах багатенька. 

Ііратчик 
1\\ої шати а оксаміту; 
JІюби~ заnах з мого цвіту. 

АзІ!іночон 
Jl'1BЇt1Ki1 М'ОЇ дрібНО ДЗВОНЯТЬ, 
Іііжний заnах з себе ронять. 

( J/іІ/1.' /' J·nilt!IJ.'/, І;Їі) ІІ'lЇІІІН/l до ІtІІіЛІNІІ і Jfill/)flt' 3t11111.1'/lj, 

ВІте11 
Дяку:() LІам мої милі, 
Іllc• так мене обдарили. 

Jlpyra дfя. 
! ·, 1,.Rii. nредо: 1 и.w:1а& JUІ8.1ІІ&іі: о.:я.д.- Гарні ШІі.ОІ&бк іІІ :8;811:аtІІІ. ·-

11 <АІІtІfНІ.ІІІІ- чуж:~о. - Суиерк по ІІВ.J:О;ІІ.і С()аи;и. 

Ніч (ІІJІІt ІІііІІU:сf.nню за-наІІіеи сtЮІUМ під дep~o.tt. і ирІІtІt~, 
а n.plfiJ;g'lll СІJіІІаІ) : 

Oit uрв.и,у, uрнду 
До••·~· UИ'І'ІіУ сву ... · 
~ ·го·І"У внrву тоаесе~с.>ку, 

Обuо'l•аю •сю аемлеаьr•у, 

Цt;Іиіі соІт <ІВ.CJL'liO ! 

(:)і пр11р,у, uvвAY; 
Тв~І сои веду ... 
Нв. Дівочі нові очІ, 
Нв. н6llllcow діточі, 
Iri. нвіта в саду_! 

1 Встта: і muxu~ n.ІІави,u_ хоіJо.м. о6хtЮ,.•• f:tJд, ~'Р~' 'ІЇ А д~рс:н~-, 
ІtІІ/''Іі, нвіпит o6.мrJmy• 1І«Rp.AilfJHU.fiU питна.ми, СІШІtJЮ'ІU da;u.): 

_ СП•, аекnе•ь'801 ouli · 
$)6М:ОТ&11& JJ СJРІн• . 

У OJd ёерце ваекучttwе 
нще' .щ•~ у-rр•'І•ие -

. ~ПИ,· ~0, }ІDJІ! 

ІІтер ( вхоfJнм• кoJJ~U ~rpІUtІJUІ) : 
У СОННі, НІІТОЧІСИ обМОТІІІМІІ садрЧРtt ; 
Боюся nоруwмть ОАІJІ. хоч ~мсточоJ 
Вою ся' Ибруwить, . бuкх:Ь: сJоJІмхнути 
\~р-и -нічн.і ІСрасунІ :.бо~,я. 11 ;~.~хнути .. 
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Ніч.· 

Вітер. 

Ніч. 

В: тер. 

;~ таю:'і\ щtJIOM можу 1:мі.10 
Ртню1щ-ги с1ює діJю. 
/)удьте, КВЇ'tОІІЬІ<И, :ЩОІЮ"і 
В гаю, в лузі і-» діброRТ, 
На долині, на rруиочку 
І в ёадочку і в лісочку. 
Колись до ~ас за~итмо 
І весело і'tогулию ; 
Тепер мушу я сnішити, 
!Доби .n.іло -закінчити. 
На~ ніхто не скаже то1·о, 
Що той Іітрик ні-до чоrо ... 
Неі тут в мирі проживаИте 
'Ган на .мене· памятайте -
Ііа Нітрика не забуJІ.ьте . . · 
І DL:i вра3 здерові оvд .. те! {оіхІіJІІІІІ/,·1. 

3 .А ~ І С А. 

Цить~ вітре, цить, 
Бо все довкола· спить: 
В колисках Діти, на Луках квіrи. 
Цить! · 

Ніченько яснаи, чарівничеuько, Jk~ ')/'; ~ 
Hafi лиш увиджу я твоє личенько, '· t· 
З тsо.rого JІиченька чаJ)оttьки схоnлю 
Запахом ша:!'оньки твої покроnто, ' 
То вже _!fe ~~~я. нt по,'t\андру.ю, 
При ТВОІХ' НІЖеньках переНОЧ}Ю. 

На~ вже так бу.ІІ.е, вітре кри.rІатиИ; 
Цивися в личко і кропи ша111 --
ТІльки скажи 'rи, з якого краю 
Прино-сиш запах для нjчки в ,\•ШО ;:. 

Я .народився на Україні, _ - ~, r '-

А колисався ка Верховині, . fv-..l~~ !!'-І lt."'~ 
Полокав крила в бистрому Угу 1 І 
І приніс заnах з -рідного лугу. · 
Увидиш, ІІі-чко,- нічко чудова, 
Як пахне :луг наш; наша діброва; 
Повволь, покроплю заслону твою 
До місяченька, до перекрою. 

( Huii.ttae баньочк!! Jроме_ну J нори й лttcm" щтuвнсн_ІІ ,," 
пажо.м t кротtть шаmtІ с'і Jac:roщt HWt-iJ: 

НІч. 

Хто з мого _краю тут dливь tючує, 
Той. певно запах скоро- почує -
ХиСJа, ·що cepu.e зівсім завмерло 
І про родину память завергло; 

Ому тут -близько я ппtчку .. :і Нено, 
ЗаІіWJІа -ЧІІ'~ певно з ин шого краю: .. 

}(r< сr.іт ШИJ10І<JІtі -- ІlfЮПІШ Tnii1 СІЮІ<ііІ 
І сР.!І (C·JIOІJKиrl. 
f)ул.еш 6луканt, (іе~- роду ~~ х:пІt 
Бог :-пtає. доки.!. 

СмнtІЧка І 
1\Іченько, ясtІа, НічеНJ.,КО·Іtене, 
ДJІИ ВСІХ ТИ добра, Л~ІХ::t ДЛЯ Mf'll(' 1 

-Bcl~' я однака, для всіх пр•tєМІІ:J, 
Лиш тnоя совість гріхамн тем11а. 

Синмчtш І. 

НІ• І. 

Нtож я такеє -1'обі ВЧИІtиnа; 
Чи що укр;шз. чи кд1с(> вбилІ ';) · 

І)била ти честь .сІЮЮ в-ласну 
Сnлямила чес:'І'ь свого роду, 
Пішла в nуть блудну, нещuс11у 
Та заnродаЛа -свободу. 
Сестрі вкрала радість ясну, 
Полишила в серці рани ; 
Славу добру, землю красну 
Проміняла за личмани. 
Душі 'твоє і гордість. пиха 
Спричинила горя много ~ 
Не- .в.аст·ь тобі нічка тиха 
Із сну пасма зoJІotoro 
Ані ttиточки ... 

Сини•Іна І. (ТІ.-tл.нпє 11.еред llo .. eю, ховає_ ?n<toH?f 11 .Іat'.-7/ill_ll): 

Ой твоя nравда, - Ніченька ясна, 
Зле я вчинила біДна, нещасна. 

( /іІІ.ІІl /.І JaC.UliШ оfівіІІІІ ЇЇ ;Jа1/а.І:. piiJІIOlO Ji.:tЛII, f'"llll:J'_1!f! ito/0, 

ІІОО-ІІlІ.ІfІІ грудь.•m. l'овориіпь із JiJІІrtoнttrtІtt:.JІ): 

ВІтер. 

Як твоє швття nахне 
Заnашними квіткз."и· 

Прибрана ·смішно, співає чуднr,, 
Жи8е в достатках, а все їй нудно. 
Як шtш г.очну я нитки сtІувати, 
Вона з сnоєї виходить хати, 
Чогось С\'Мує, чогось глядає, 
Що ій хЙ'бує, - сама не знає. 

Хибує голос своїй гро~ади 
І тисне душу чорниtі rpix зради ! 
.~она прийшла тут s наwс:~го краю. 
J.i я всюди тепер шукаю, 
Ії сестричка о ее просила 
Tai:f одказати було не сила. 

То добре, Вітре, і я з ·тобою 
Докін-чу разом роботу твою. .. 
З;шах, що waпt скроnив ти мо• 
Проникне серце птички блудної; 
Тіл-ьки ceti заnах вона почує_. · 
За всім, що рідне...- враз засумує. 
Тепер -ти, Вітре, ляж трохи спати, 
А я ще буду нu1'ки снувати - ·· 
Нитки снувати, С!-І~ чарувати. 
Спи, Вітре люби А - час віАпочіпи ! 
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( f:imrp сл,у;СR.ЛН.О ,U/гrifJ ІЮ ntpaвi, ІtaNf11UUlftf1fbCII KJ'ltЛlJAU• 
lliv сн.че дадисе питни по садо•еч; .. :lrt :J;вtt:ruнy Jtpu:r:odrJІН" 
Ctt!lll'ІN(J /, оіJлгне11а, як у 11єрші~ іJії; r.uглlfiJ .tt.ae cy/t~mt/1, 

говиритr, гтомлеNІut, г:іуз·ttА гu.z,д;"АС), 

Синичка І. 
ХодЖу, блукаЮ 
Світами брожу. 
·щастя ГJІJІАаю, 
НаМт•t не можу. 
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Унраїнсьна Нннrинн-св. Опьrа 

ЗАКЛИК 
У 1000-літні роковини 

У липні 1969 р. сповниться 1000 років від хвилини, коли Рівно
апо'::тольна Свята Ольга, володарка Княжої Держави, відійшла 
у вічність. Вона покинула цей світ, але по ній зосталась- опо
вита леrендами - світла пам'ять і тривка основа княжої держа

ви, яку розбудували пізніше її син і внук. 

Оглядаючись на цю велику постать нашої історії, що промі
нює до нас через віки, звертаємось до всього українського гро
мадянства, а зокрема до українського жіноцтва з закликом -
врочисто відзначити в 1969 р. знаменні роковини. Залежно від 
умовин, це можна влаштувати в кожній країні нашого поселення. 
Ця річниця проречисто свідчить про історичну давність нас, 

як державного народу; пригадує про духові первні кvльтvри 

народу, володарка якого :відчула потребу принести світло Хри
стової віри і правди в Русь-Україну. Ця річниця пригадує зара
зом про велику духову мужність і рішучість великої княгині. 
яка зуміла всупереч усім течіям зберегти престіл для малоліт
нього сина. Княгиня Ольга знайшла в собі силv протиставитись 
усім суперечностям і своїм достойним прикладом вказала своєму 
народові шлях до світла. правди і добра. Історія прославила її 
мудрість, а наша Свята Церква визнала її Рівноапостольною 
і Святою. 

То ж нехай цей рік: буде для всіх нас. зокрема для жіноцтва. 
роком застанови над тими прадавніми і тривкими вартостями, 
що стали невід'ємною частиною української дvховости. що дали 
і дають нам, далеким нащадкам - снагу перетривати всі лихо

ліття. Бо ж саме тепер, у це 1000-ліття, розпочалась нова хвиля 
переслідувань нашої віри і Церкви в Україні. Арештування свя
щеникЇJв і монахинь, ліквідація Фроловеького манастиря біля 
Києва - це видимі ознаки того походУ. То ж вшановуючи Рів
ноапостольну святу Ольгу цим засвідчи:чо тисячелітню давність 
нашої віри, що переходить тепер v Рідному Краю чергову важкv 
пробу. 

Управа Світової Федерації Українських Жіночих 
Організацій (СФУЖО) 
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ РОДИЧІВ 

·І НОВА ЗСРJІ .. HEдDIJI • І ЧЕРВНJІ 1969. • І 
Ко•ввІ батько, кожна wa• 

тв, щоб wornв ціпком зрозумі• 
тв своє становище, своє завдав• 

u та обов'.взхи суnроти своїх 
;РтеІ, вони мусJІть насамnеред 

<Юиовиу ревізію історичних фаж• 
тів, nостатей та деJІІСИХ тез 

що вони JІІС родина nризначені 
Творцем на те, щоб зrідио з 
Його волею буJІИ nпідивми І 
иanOBHJIJIR ЗеМЛЮ. 

Виходить, що інтенцією Бо• 
га бупо створекив людини .ик 

давц.и і ввховивка тих, що ма• 

ють наnовнвти світ. Вірніше, 
завданн•м батька І матері є 
формувати І виховувати дітей. 
До цього ми вже нині може• 
мо ще додати, що дитину фор· 
мує також церхва і шхопа, а 

також суспільне оточенн.и. 
· Одначе ми з певністю зна• 

ємо, що в давнину не бупо ані 
церкви, ані шхоJІВ, ані суспіпь• 
ства. Апе з такою самою пев· 

ністю ми знаємо, що спершу 

бупа родина. А значить, .икщо 

бупа родина, то пор.идком ін· 
теИІnї ТворЦJІ приходвJІИ на світ 
також діти. 

Апе хоч у тому давньому 

часі й не бупо ані церкви, ані 
шхопв, ані суспільства, не бу· 
по тав:ож ще абетжи, ані хниж• 

ки, ані опівЦJІ, ані паперу, од• 

наче була родина і бупи діти. 
Тож батьв:и буJІВ першими їх 
родвтеп.имв, кормитеп.ими, учи• 

теп.имв й виховниками своїх ді• 
тей від сотворении свіrу. Дар 
опіхуватисJІ, навчати та вихо• 

вуватв дітей батьки здобуJІВ від 
Бога, тобто це дар првродвій. 

Все це нам потрібно зрозу• 
міти, щоб ми могJІИ в дапьшо• 
му виразно усвідомити собі своє 
становище, свої обов'взжи і свої 
першорJІдні завдаНИJІ. Зрозумів· 
ши свій стан у світі, ми в:ра• 
ще можемо зрозуміти і своє 
значеив.и в родині, свої потре• 

бs й обов'изв:в у громаді, а най• 
головніше зрозуміти свої обов'• 
.изки у родиниому вогнвщі, .ихе 

ми самі, .ик ба тьжи, творимо. 
Зрозумівши це, ми перехо• 

иаємо себе та всіх батьnв• 
невдах, що ми, .их батьки, є 
першими учитеп.имв, а наші ді· 

ти лmше сприймають нашу нау· 

ху. Вони, діти, є імітаторами, 

иаспідувачами тоrо, що переби• 
рають від бать:ків. Та:кі почат• 
хв. А JІВ:ВХ же середни:ків пот· 

рібно вжити до першого навчан• 
н.и своїх спадкоємців? 

ДJІJІ доброго иавчанн.11 пот· 

рібна насамперед пюбов. А то• 
му Бог від самих початків об· 

дарував батьків цією сильною 
прив:метою•пюбов'ю, .иха є при• 
таманна :кожному нормальному 

подру•аю. Бо cawe nодружж.в 
зв' sзуєтьс.в на основі почуттв 
.шобови, .иха ие тіпьхи в'.иже 
подру•ж•, апе й тримає Іого 
та наказує нам інших любити, 
хормити І виховувати. 

Батьки мають найкращі nри• 
кмети і найnевніші дані ввхо• 
вувати, виро~вати та навчати 

своїх дітей, бо вони їх пюбJІJІть. 
А без пюбови Дуже т.иж:хо нав• 
чати, а найчастhuе неможпнво 

дос.игнути успіху в цій діпвн• 

ці Примусовими засобами, .иких 
дос.игають добрі ба тьхи при до• 
помозі пюбови. 

Другою, крім любови, ~:онеч• 

ністю дпJІ виховани.и потрібне 
знанн.и і певний досвід, JІJ:НЙ не 
пшuе набуваєтьс.и, апе й усnад• 
:ковуєтьс.и від батьків. В заnпа• 

ту і діти відппачуютьс.и, JІJ: пра• 
ввпо, своїм батьхам пюбов'ю, 
послухом та nошаною, бо ніхто 

іюuвй тах не mобить, не гопу• 
бить, не виховує, .ик рідна доб• 
ра мама й тато. 

Кожний батько І мати ма• 
ють вроджену прпкмету пюбитв 
себе взаємно, і вони ту mобов 
також переJІВвають і ва своїх 
дітей. 

Знову ж діти, .их правило, 

відчуваЮТЬ іНСТИИJ:ТИВИО і ро• 
зумом впарі зі зростом, залеж• 
ність і вдичвість за те, що 

батьхв їм даJІВ: жнвпенн.и, опі· 
ка, пюбов, нау1:а й виховани.и. 
За все це діти, звичайно пор.ид• 
ні, відопачують бать~:ам доброw 

за добро. 
Звичайно, тут мова в даио• 

му випадку Іде про нормаль· 

не подружжв і иормапьиих батЬ • 
ків та дітей, а не про ов:ре• 

мі виuтJ:и, бо це івша тема, 
.иха зовсім не вміщуєтьс.и в на• 
шій темі. 

Ми бо хочемо показати, чо• 
му батьки буJІВ, є і мус.ить бу• 
ти першими учитеJІJІми, першв• 

ми хормитеп.ими і першими ви• 

ховатеп.ими своїх дітей. Таке 
бо є перщочерrове завданв.и ро• 
дичів. 

f.Uxтo іmшвй, .их тіпьхи ба• 
тьхи, не мав і не має таких 

хопосапьиих можпввостей нав• 
чати своїх дітей. Ніхто не зу• 
міє витиснути у своєму серці 
ані стільки щирої mобови, аві 
стіпь:ки опіки, ані да ти стіпь• 
хв правдивого тепла і захисту 
та незіпсутої науки, .и:в: це мо• 

же дати і дає рідна мама і 
тато своїй рідвій дитині. 

Батьжв на перших :в:ро:в:ах 

иавчанв.и своїх дітей не потре• 
бують ні грамати~:и, ні підруч• 

ни:в:а, ні математики, а лmше 

.DЮС5ов, sxy вони мають і знав• 
нs, що Іого перебрапи вонв від 
своїх попередІDІків, з досвіду 

інших, а в наші .дні також з 
:в:нижох. 

НавчаниJІ батьхами своїх ді• 
теІ nриходить хожиоrо днs, від 
nepworo дюІ иароджени• двтвив. 
Та наука сnочатку відбуваєтьс• 
інтимно, з mобов'ю переходить 

в мопоці матері, в пісні над 
ХОJІИСХОЮ, В рідному CJIOBi, В 
гарJІчій материнській моJІИтві. 
Вона, неначе промені coнwr, сп• 
пвває та входить в душу й ті· 
по мапенхого сотворіни.и, sxe 
зростає й навчаєтьсJІ в першій 
ш~:опі, у наЬращих учитепів• 
своїх рідних бать~:ів. 

Бать:в:и, можJІВво, не завж:• 

дв здають собі справу з того, 

що їхні діти навчаютьс.ІІ з хож• 

ноrо поруху своїх батьків не JІИ· 
ше в праці, апе в кожному за• 

Іи.итті, навіть в мопитві, пісні, 
в слові в •арті в науці в пох• 
вапах. Сповоw в усьому,. що 
вови пвwе бачать, чуюrь, до 

чго дотиІ:аюrьсJІ, що їх ото• 
чує. Наспідуючв часто своїх ба· 
тьків у словах і діJІах. 

Двт.вче охо все бачить або 
хоче бачити, дит.вче ухо все чує 

або хоче чути, двт.ича ручень• 

ха все робить або хоче роби• 
ти, дит.ича ніжень~:а завжди бі• 
гає або хоче бігати. 

Дитина сприймає поодино1:і 
спова, вона стараєтьс.в їх по• 

своєму оформити та розуміти 
Потім пізнає їх властиве зна• 
чевн.ІІ та разом з ба'J"ьхами зро· 
стає в пасці, в mобові та в 
духовому йфізвчному захріппен• 
ві. А все це ва радість бать• 
1:ам і на спавv Боrові·Творuе• 
ві, до .ІІJ[)ГО двтииа разом з 

батьками ваІсІ:орwе заносить 
своє спово юпитви і mобови 
тієї Бозі, що любить тата й 
маму і дитинку, а всі вони ра• 
зом дуже mобJІJІть Бозю. 

Це перша наука в родиІDІіІ 

ш:в:опі, иха сжріппює родиние вог• 
ивще вірою у краще та набJІВ• 
жує ·r·i до свого Творц.и. Тієї 
вауJ:в і пра~:твкв МІІ. С5 не ра

двпи нікому забувати, не заиед• 

бувати "r"i, а головно тоді, ко• 
пв бажаємо мати на собі пос.!": 
тійне Боже бпагосповен:qи, опі• 
ху й поміч, .ІІJ:ої потребуємо хон• 

че до сnовнении своїх батьків• 
ських та учвтепьсьжвх завдань. 

Кожна мати, кожнвй батьхо 
мусить знати, що навчати свою 

дитину успішно можна й треба 

пвwе ва рідній мові, у1:раїнсь• 

:в:ій, бо мова•це дар евитого 
Духа, і цим даром ми всі ма• 
ємо дорожити, розвввати loro, 
пле~:ати та його не осхвернюва· 
ти І 

л.n М. Си.ІІоо•ЧарторийсьJ:ий. 



Памяті заслужевої лю.аиІ8 

УІ<раїнська наука у вільному світі зазнала вел.Lої втрати. Дня 
'27-r о І<нітня 1969 р. помер у Вашінгтоні на 77-м~fроці життя, по 
коротІ\ііі і нажкій недузі, довголітній Президент' Головної Ради 
Наукових То1:1ариств Ім. Ше~tченка І голова Америка~ськоrо НТШ -
проф. д-р Роман Смаль-Сrонькнй. 

Остання дорога бл. п. проф. д-ра 
Романа Смаль-Стоцького 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Па. - Українська Громада в r либ<Жому смутку 
відпровадила на вічний спочинок одного з найвидатніших Україюtів, 

ученого, діяча і виховника проф. д-ра Романа Смаль-Стоцького. 

Ті.ю Покійного nеревезено R 

сере:ху, 30-то К'Пітня 1969 року, з 
Вашінпону . .Jo Митропо.1ичого 

Собору Непорочного Зачаття у 

Фі.lя:tе:rьфії nри яу.1ині Фрf\нк.1ін 

і тут ВПреосв. Митропо.1ит Кир 
Аш1р01ій Се.ниши•н, ЧСВВ, ·яі,.Jоу

жив Панахи1у ·в асисті Всв. о. 

пре:rата Е\Іі.1я Ман.-:стирськсго, 

ві.шор:-·чник;J Преосв. Кир йоси
фа llJ,trJtJ:Іt<n:a із Сте\Іфор.l'У, Bn•p. 
о. ш;"rб. :r-pa Васи.1я Макуха, 
ректора ,1ухонної Се\Іінарії сн . 
йосафата у Вашінrтоні, Bnp. о. 
ttt;J\1'6. Мирnс.1ава Харини, фі.lя

.1t'.tьф:н,·L·КСГО .1tf.::;нa і г<~.l. п;н:.1· 

сі.1ника СУІ\ "Про;оt.1іння''. та 

І3пр. о. ша\Іб. Васн.rя JІосrнна. 

;;р:оrепархія.1ьнсго екопо\1;!. 

Jlept.l за·кі•нченнюr lІана,хинt, 

11пр. о. ШЗ':\І'б. Миро.:.1ав Харина 

,:і.tЧ1нав останню во~ю· Покійно
r·о. як:-· ·він перес.1ав у .нtс ri :10 

ВПреосв. ;\\и11рополита пі:t J.атою 

20-гn к11ітня 1969 р. і ·R якій По

кійний вис.lmІин сної побажа,ння, 

шruo в:rаштуваиня пс.хорону. 

r Іонний. текст останньо_ї во.1і є на 

і ІіШО\1.\' \ІЇС ІІЇ І! і~Ї .:торЇ'ІІКИ. 

С:rі.1ува.1о Пос.1і.1'не ні.1ування, 

ni.1 час якого nрисутні 11 нерr<ві 

- - Ро.1и·на, nре.1ставники україн

ського науко·вого й гро\Іа.J·ськсго 

життя ЗСА й Канади та 'f'ІJЮ\Іа

.Jянство з Ню йорку, Вашінгто
ну, Філя.1е:rьфії й око:Іині -- ni.l
xo.Jи.lи .10 В:rа . .Jикн, щоб поні.lу

аати хрест і nопрощатися з По

кійнІ!·Ч. 

B.l?.:.JИKa Митрсnо.1ит в!.1пров.:~

.1ИІІ ;ю\Іовину .1о приТ'вору Собn

ру, .1е їІідчита·ІІ заупо.кійне с•в. Є

нанге.lіє. а зві.ні.1я похоронпий 

ІІ<~:х:.1 лі_r "'t)L.:ІCJ.C\1 13Преос:а. Mи
!ponn lИT;J віJїхан на новий архи

tп<ІрхіН.їhНИЙ шшнтар Стра.1аю•rої 

І>ожої ,\\атерії в :lенггорн, Па,. де 

.'v\rІТрnпо.1ит Kr1•p А\Іврозій у ній 

Жt! са:\tій асисті нідС.l)'ЖІФв Пана

.'.И.Jу' та заnечата; грrб. 
Ві..J.так учасники •юхорону по

верну.lися ·.10 Собору, де, згідно 
з во.1ею покійного д-ра Ро~ш1на 

С·\ІЗЛh Стоuького, Вла:шка Ми

трспо:rит ні.1nракrш З;1упокійну 

Божественн'У JІіту,ргію. 



Ст. 14. БІБЛОС ч.з.(І28) 

БІБЛІОТЕКА Й МУЗЕЙ ім. ~. ШЕВЧЕНКА В ЛОНДОНІ 

ЗВЕРНЕННЯ 

Приємно наu пов:ідоми'І'И українське· громадянство у в:іпьноuу cni
'lli про успішну розбудову Б:і бп:і от.еки й Музею iu. т. Шевченка 1 яка 

є Секц1єю Союзу:Українціn у Великій Британії. Книжки в БібпіотеQі 

ім. т. Шеnчеяка rруnуються за такими віддіп~миz Церкnn.й pen1riн 1 
українська ноnа uona 7 українська п:1тератур~, rеоrраф:ія, соціопо

rія, політика 7 наукоnа л:ітер~тур~, українськ:і культур~ й мистецт-. 
no, ШеІіченкознаnстnо, cn:i тоnа література, педа.r'оrіка, ІІК:іnьництnо, 

чужомовна україніка, молодечі і студентські nидання, українська 

nизnольна боротьба.,. економія, праnо, n:ійськоnознаnстnо й piзJd ін

ші nидання. 

Бібліотека злобуnає щораз більші признання та оцінку n україн
ському й чужинецькому сnітах та утримує широкі ділоn:і зn"язки •. Ро
збудоnується також і Музей ім. т. Шеnченка~ попоnнююЧись р1зноurі

ні тниuи ці нии ми ексnона тзuи. 

Курат()рія Бібліотеки й Музею має палке· бажання, Щоб· ця нашn 

Бібліотека стала однією з найкращих українських бібліотек у nіль

ному еві~, й до цьо~о nона змаrає. З nеликою приємністи стnерджу

ємо, що значе-ння нашої Бібліотеки uисоко цінять численні наші доб

род:і.ї, як:і. сnоїми подарунками й nожертnами доnомаrають нам розбу

доnуnа ти Бібліотеку й Музей, як базу для нз.укоrюї ї mорчої nраці 

українських учених, письмениикіn, митц:і n, журналіст:і.D, neдarorin, 

nихоnникіn, л:іячіn культурного ~ осnі~ньоrо фрон7іn і молодих ук

раїнських адептіn науки. 

BlUOiиDe значення Бі бл:і.о'Пеки ім. Т. Шеnчеяка n Лондоні збільшу
ється ще й тим, що Лондон є не лише центром м:і.:хсна.ролнього полі тич

ноrо життя, але теж і nажлиnим осередком сnітоnої культури й нау

ки. 

'!'ому, йдучи no лі:нії дальшої розбудоnи нашої Бібліотеки й Му~ 
зею, зnертаємося зі закликом до українських уст~ноD, орrані.зз.ц:ій, 

nидаnництn, редакцій, наукоnціn, митціn, anтopin, як тако• і до 

ncьoro українського громалянст~а у nільному сnіт:і - надсилати сnої 

nидання, книжки, журнали та. експонати D дарунку .!tЛЯ нnшої Бібліо

теки. Всі подараnані книжки бу:гт,уть мати nідмічення на обгортках 

про жертnодаrщі.n. 

Будемо теж п.уже nдячні за. фj нз.нсоn:і r:ожертr;.и й JІ.отаці ї на да

льшу розбулоnу Бібліотеки й Музею. 

Бібліотека й Музей ім. т. Шеnченкn стають триnзлою nистаnою 

української· к~ижки й цjнностей укр~їнської культури у В~ликій Бр~ 

та.н:ії. ТЬе Libreгy of rвrPs Shevchenko 
49 Linden Gardens, 
London., 2, '\\'., 2., 
Grea t .13ri tain 



Ч. J. ( I2fi) ~ 1 l) .Іl о с 

Звервеввв 
СЕКРЕТАРІЯТ)' СВІТОВОГО КОІІГРЕQ' ..,...._ WPADtІUB 
ДО УКРАІНСЬКОІ СПІЛЬНОТИ V IUIWIOMV С8ПІ V ЗВЯЗІО' 
З ПОСИЛЕНИМИ ПЕРЕСЛІДУВАНЮІМИ. ТА РVСИ!МКАЦІЕЮ 

УКРАІНИ 
Украінці А Украіиюt! 

З Украіни .аохо;tнть все бі.1ьш триножні містки, що росііІсько
соиетськиА уряд поси.1юt? оюї наоупи на українськиіІ нарід з ни

разиою мето10 припинити н:ІІІіона.-.І.нІtіІ рn:шиток 11 Україні, спряму
вати Аого у всеросНІське рус10 й, заодно, чергоний раз уларити no 
всіх, хто має відвагу чинити опір російські А руїииинькііІ політнні. ~ 
На)tагаючись лікиідунзпt с1рем.1іинн українського наролу ло нattio· 
на.1ьної незалежности іі nо.1ітичної т:t сонія~tьної спободи, росіАсько
сонетськиіІ режим nмкорнетонує неі :tасоби, ІІК.1Іnчно до крн~tінальних 

І З.'ІОЧНИіR, За ЯКі, 11 НО\НІа.lЬННХ ущІІІ:JХ, З.10ЧИНІ1ЇІІ ПрИТЯГаЄТЬСЯ ]10 

карної нідпоиідальности. 

Чи ж не е злочнно~• нарварське ІtИIIlCІtttfl ку.1ьтурних історичних 

памяток народу ті.1ьки тому, що ні nамятки українські, а не росііі

ські? Хіба ж руйнунання старовниних нсркон, ~•анастирін та інших 

історичних споруд, підnал~пиаІtня біб.1іотек та архівіи, де зберіга.1исn 
цінні документи, шо перетринали найнажчі часи лихоліття україн

ської історії, не е нскраним доказо" нарнарського руйнунання укр:t· 

інської нації? І, голонне, коли на лоручення уряду, українські істо

ричні культурні памятки руйнуються, то ней же уряд асигнує веле

тенські суми грашеА для репанрунання іІ збереження таких же ро
сіАськнх па~tяток. Досі ше не бу.1о 11іднотонано ннпадку, шоб у по· 
военні роки в Росії згоріла бібліотека з nаж.1иnюІи документа\ІИ, чи 

було зруАновано хоч я-кусь історичної паvrости споруду. Російсько

советськнА уряд, руйнуючи нее шо не-росііІське, докладає всіх ста

рань, щоб зберегти кожну наіІменшу nа~•ятку російської куль,тури. 

Україна стогне під навалом росііІських нндань. Молодь, якшо 

хоче пробити собі ш.1ях у маіІбутне, З)Іушена нанчатнея в. ·уніве~. 
ситетах та внших учбоних зак.1адах з росіАською мовою вЩtладаJП;Ія, 

розмовляти по-російському н щоденному житті. Ллsа єtфіnлення руси

фікації, уряд СССР корІtстується нсі~•а зaj~1Ht )Іасоиої КО)Іунік:І 

ції. Русифікується кожну ділянку ку,,ьтурн'Ьго, nолітrчного, грамаі 
СЬК{)ГО, наукового життя. Будь-які сnроби протиставитися цій Пq'Jii· 

тиці сонетськиА уряд здавлює, застосовуючи терор, nерес,1ідун1Ііня, 
арешти, зас.1ання. Русифікаторн ~•ають ло сноїх nocлvr :І!НІіІ?t. nар

тію, професійні·~ rоміомол, nіонерські загони. 
Упродовж ~ місянів уряд СССР ше пильніu.е· стеЖИІt · 

і переслідує ~ ~,··-::wого народу, які >d'ю'J'\ 'МРІІ«У 
.-g м +а ІіІІІІ ІІІІІf1юлі~.в.-..У~ " aaa.t.8u-.a. .. 
дпи .України .акнх сами~ прав, які має Росія. 

Про розміри нелюдських переслідувань та русифікацію снідчнтh 
факт, шо Українці, які не можуть знести наруги над українським на

родом, у знак проте::ту рішаються на самоспалення. У листопаді 
1968 року в Києві на Хрешатику спалив себе вірний син украін
ського народу Василь Макух. 

Українська спільнота у вільному світі глибоко стурбована по

Діями в Україні. Тому Секретаріят Світового Конгресу Вільних Укра

їнців черговий раз піднімає голос протесту в обороні переслідуваних 

братік і сестер в Україні, які в самообороні вибирають вязниці, за

слання, переслідування, але не здають своїх позицій. 

Чи маємо ми право дозво.1ити, шоб жертва са~юспа.1ення в Києві 
пішла на марне? Чи не тяжить на нас братній обовязок доnомогти 
нашому народові? 

Секретаріят Світового Конгресу Вільних Українців уважае, шо 
сучасне становище українського народу вимагае постіАної, обедна

ної протидії. В обличчі смертельної загрози з боку Росії, українська 
спільнота мусить внетупити обеднаним фронтом. Тільки єдність може 
бути запорукою нашого успіху. У цьому обеднаному фронті мусять 
стати наші Церкви, наші політичні партії й середовніца, наша молодь, 
наші культурні А громадські організації. 

В обороні українського народу в Україні Світовий І<онгрес 
Вільних Українців організувати~•е тривалуіІ плянову роботу, охоплю
ючи нею всі ділянки українського організованого життя у вільному 
світі та мобілізуючи для цього найдоцільніші засоби й форми. 
Украінці А Українки! 

Існування нашого народу в Україні nід більшою загрозою сьо
годні, ніж будь-коли раніше. Хай у ціА важкііІ для нашого народу 
годині не буде серед .нас нікого, хто б став осторонь цього відпо
відального завдання -- оборони своїх братів і сестер. Кожен з нас 
повинен постіАно, при кожній нагоді використовувати всі можливості, 
шоб справа переслідувань українського народу, сnрава насильної ру
сифікації А фізичного винищунання його на мить не зникала з nоля 
уваrа публічної опінії світу. 

Вінніпег, 18 квітня 1969 року. 

ПРЕЗИДІЯ СЕКРЕТ АРІЯТУ СКВУ: 
о. д-р Василь Кушнір, президент 
Іван Г. Сиринк, заступник президента 
Мико.nа ПJІuюк, генеральний секретар 
••·р. Іван Іванчук, скарбник 

Ст. І5. 



Б І Б Л О С ч.з.(І26J 

Sfp 2 '? 1969 


	30001
	30002
	30003
	30004
	30005
	30006
	30007
	30008
	30009
	30010
	30011
	30012
	30013
	30014
	30015
	30016

