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.У Шевченкові роковини
Мнву.по 87 років з ,цви с=мерти Тараса Шев
ченка. Кожві роковиви є для нас підс=~·мком

пором і духовим вождем, і ті, ДJUІ коrо Шев

пройдевоrо шлиху до здійевепня йоrо Запові
ту. Із цьоrо поr л.вду культ нашоrо великоrо

У краіву в повій неволі і Йоrо СJІОВ81111 в•

поета, вашоrо націовальвоrо rероя, духовоrо

Йоrо.

провідв:ика і пророка не має вічого подібвоrо
і рівноrо в жодній країні і в жодноrо народу.
Поколінии за покоJІівнJDІ проходять,і кож
не з ВІІХ черпає в Ньому духові і иор&JІЬві си

ли, переймаєть~ Йоrо ідеалами, Йоrо тобо

н'ю і Йоrо вевавис=тю, іде беззастережно і від
даво за Ним, прагне до Йоrо мети, бореться
за здійсвев.в Йоrо ідеалу.

'Іевко потрібний і неминучий, щоб првmаТІІ
правдатн свої каїнові вчиики. Але ТВІІ века

Шевченко ·з нами. Той справжній, баrато
rраJПІИЙ,

вічно

живий

і

актуальІІІІЙ.

ТоІ

Шевчев:ко, до икоrо ми тільки тепер почивае

мо доростати. НайrлибІПІІЙ, всебіЧІІІІЙ, сткхій
ний виразник духовости украівськоrо вароду.

Певnивний

мотор

праrвевь

Націі до

евоrо

повноrо самоздійснеВJІ і за.верmеВВJІ. Це вів

розідрав завісу історіі і показаа •хто 118, чвІ

сини, иких батьків, КВІІ, за що закуті•.Це вів

Різні nоколінии в різні історичні епохи по

різному Йоrо спрІІіма.mІ і не однаково розу

навчив нас тобити УкраІву і po:JI'OPIIJ'8 пе
ред наМІІ видиво ссживих і мертвих і веваро

міли. БуJІJІ покопіІПUІ, в ,цуmах JDDІX зваходи~

.цжевих)),

JDІ відrук JІИІПе сссадок вкmвеІUІЙ коло хати»,

ти свою правду і свою волю! -Це вів пока

і ВОВ8 здатні

зав вам ідеал «сім'ї вольвої, нової•, У'краів8

6уJІИ

JDІШе

«по-катерИВJІЧИ»

що йдуть у віках,

щоб здіІсІІІІ

плакати і марно варікати на свою дото, не

«без холопа і без пава»- до вкоі пparReiiO і

иоrJІИ підвестись до цinoro, спражвьоrо Шев

за ику боремоси. Це він rиівиим словом тав

ченка. А.ве з коЖНІІІІ ноВІІІІ uоколіВИJІМ rеиій
Шевченка щораз

11111pme

розrортає крила і

підвосJІТЬсJІ до oCJI'ЙIDIX верховии. Він вае роз

будив, ви: націю, з НИІІ ми виростали,

каn

коло вьоrо крксталізуєтьсв сучасний духовий

світ Нацjі.

Шрване

11101 ішло

боротись за

Украіву не одно покОJІЇвІuІ. І JІІІПІе з вим ми
переможемо!

'

рує «рабів, пі.циіжк.ів, rризь Москви, варПІ88ське сміття)) і возве.mчуе

ваціовальа.х rе

роів і сам, ик найбільІІІИі: ваш ваціова.'1LІІІІі
герой,

підноситься у віках вк прІІКJІаД д.-"111

всіх вас.

Ми пішJDІ і на чужину з Йоrо Запоаітом, і
хоч будемо <<караТІКь, иу'ІИ'І'ІІсь», але ве по
каемось, а rол~во перед усім світом rовор•

Шевченківські Роковини відзвачаютьсв і

тимемо «ЧИJІ правда, ЧИJІ кривда і

'IJd . .

д;і

СJІІІ'І'КУІОТЬСВ в рідвому крuо, ва УкраІні, і. на

ТИ». І за ту вашу ваціоваJІЬву правду -

'І)'жнві.

демо боротисв аж до остаточноі перемоnr. &о

З

Йоrо

ім'JІІІ ва

устах прово,цвть

«шевченківські дві• і ті ,дли коrо Вів є пра-

БОРІТЕСИ

-

він наказав нам:

ПОБОРЕТЕ!
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КJІИМКО -учаеІІІІК.

Молодь і відродження Карпатської- України
Майже тисячелітне :мадярське панування
на території Карnатської України після роз

що він свій народ і свою У Країну

валу Австро-Угорщини залишило по собі ~у

«Н русин був, єськ і бу1J3,

же тяжку спадщину.

н родився русинок,

Таких тяжких 1-{аЦlо

і релігійних переслідувань з боку
і пасте
пенної денаціоналізації, таr(ОГО страшного е
кономі чноrо визиску не зазнала на протязі
історії ні одна вітка многострадального, але
високогероїчного Українського Народу, я~
саме карпато-українська. Бо ж і не була н1
одна так довго відлучена від цілости, ні одна
не була так довго в лабетах ворога. Та ту-г
сталося чудо! Український Народ Закарпатгя
на протязі довгих століть ставив безприклад
ний в історії людства опір мадярсько-:моJП'оль
ському наїзникові і зберіг своє національне
ку ль турне і релігійне обличчя.

нальних

~есний мій рід не за буду,

окупан1·а, такого натиску плянової

uстанусь його синок»,

Не помагали ту'l' найрафінованіші способи
переслідування

українського
духовенства,
почавши від 16-ого столітrя, не помагала тут
відірвання карпатоукраїнської церкви з-під
впливів гаJІИЦЬких єпископів, щоб легше бу

ло

ti

зм.адяризувати, не помагав тут страшний

економічний визиск селянства і штучне його
розпиячування,

що

доводило

людину до

ду

хової,
моральної й економічної
руїни, не
помагала тут ~ковита
заборона україн
ського шкільництва, навіть т. зв. дяківських
шкіл (бо існували тільки мадярські школи,
а

тому

по

селах

дяки

вчили

молодь

читати

Біблію і Псалтир), не помагала тут заборона
мавіть Біблії і церковних книжок друкова
них кирилицею, не

помоrали тут вкінці ма

сові вішання селян на шибеницях за спротив
мадяризації церкви~
не помагали
різки на
тілі української дитини за вимовлене нею
кожне українське СJІово, і ТО не ті.льки в
школі, або на шкільному подвірії, але і всю
ди там, де могла дійти П рідна мова до вух
мадярського ката-вчителя. Не покагало тут
j клинове винищування інтеліrенції, не по
магала ані заборона ТОДЇJ..Ш{Ьої иар<)дної наз

'І!Nf ср ус ин» *). Народ стоїть, мов скеля не
порушено,
на сторожі своєї духовости, на
традицій,
на сторожі своrо
сторожі своїх
національного «JІ».
І колИ
Геній і Пророк
т. Шевченко над Дніпром
закликав усіх
українців «мертвих, живих і ненароджених
в Україні і не в Украіні сущих» словами:
«свою Україну любіть, любіть її во времи лю
те)), то не Срібній Землі відкликується на
родній
nробудник
Олександер
Духнєвич
(якого вороги українського руху на Закар

а коли Шевчевхо кличе: «Вставайте, кайда
ни nорвіте!», тоді О. Духвєвич на Срібній
Земл1 йом)· підслівує на с.вою нуту і р1ВИо:ж
~кликає
сlhдкарnатськії
русини, оставте
глибокий сон».
1 подібно, ак Шевченка за
слали на Сибір, так переслідуваво і Духво
вича за вищезгадані слова.

Иого пересліду

вана так, як це я:міла тоді робити мадярська
:а\:орстокість.
В зикі, при си.льних
Dрпат
ських морозах, вlДВезено його з парафії (був
священником), приблизно 20 кілометрlВ Від
даленої від llpяweвa, з о в с і 11 б о с о г о до
пряшівської визниці. Та муки не злокали
ні одного, ні дРугого.
Не зломали терпівня
і духа українського народу.
Ці терпіинJІ і перес.підувавwІ

ще більше

скріплювали ненависть до окупаитів, а вона

..з свою чергу ще більше гуртувала народ на:
вколо ідеї визволення. І так, як московсью
намагаввя знищити
українську
духовість,
вирвати серце, вирвати. са:му ~ з. вароду

на Цевтрап:ьних,

Північних 1 Сх1дн1х Зем

лях, як австрійські й польські

накаrанн.в в

Га.JІИЧИВ:і,
Леюdвтцині і Буковині, ~ ма
ДІІрСЬХі ва
Захарпаm
піпши в в 1 в е ц ь.
Вони, щоправда, ванес.ви Україні незмір~
шкоду,
ванес.пи
ухраївсьхому
ва~дов1
страшні рани, але вони не осаrну ли св_оє1 ке
- їм не пощастило знищити укра1Исько

ти

го національного духа.
Не
пощаетипо, бо
українство загартувалося, :мов крицR, 1 ета
.'ІІо непоХИТНИІL
А Т8.КІОІ воио 3&ІІИІІ.І&ЄТЬСЯ

тому, що має вповні віАцану на службу нації
молодь.

Молодь в житті нації відоrрає дуж.е важ

ливу

pomo.

помостом

Вона З ОДНОГО боку JІВJІJІЄТЬС.R

між

кожночасвою

старшою

rеие

рацією і майбутнЬІи по:кОJІЇВВІОІИ, тобто пе
пебирає дyxo!Jit мора.льні і матері&льиі на.д
баЮІя дотеперішиих поколінь, засвоює, по
г JDfблює і поширює іх та передає іх у свій
час майбутвік пo:кoJIЇJIRJDI, а з дpyroro бо:ку
вона RВJІЯЄТЬСЯ рушійвою СКІІОЮ м~
го нації. Гасло: я:ка молодь, таке JІаіОущє
нації вже нераз виправдало себе.
І тому

•) Р у с и в - це стара назва для уІфаівців. Іі
не міmатf зі СJІовом •pyccJdA•, JІКе означає коеDJІJІ.
Назву срусскій• для означення москвинfв вnрова

патті'" пізніше чомусь хотіли зробити моска
лем, щоб користуючися його
популярністю
в народі, легше робити своє брудне ДlЛО де

див аж Петро І.

націоналізаціі)

назва заховВJІася ва Закарпа"'t ще А досL

і відповідає йому по-своєму,

любить,

словами:

Русин- вживапося paиtme ва вdА УкраІвl.

Ця

М

ШJІИХ

й у ЖИТ'1'і карпатських українців молодь ві
дограла дуже важ.пиву ро.лю,
займала все,
свою важ.ливу позицію у суспільній драбині.
На істину «Чия :молодь, того й :майбутнє»
звернено особливу увагу і на Закарпатті піс
.'ІІJІ першої світової війни. Тут відразу пішла
боротьба за неї.
З огляду на брак :місцевої
інтеліrенції,
брак
місцевого
українського
учительстВа, чеський уряд покликав до пра
ці в шко.пах частину перебуваючих на За
карпатті українців з усіх земель, а частину

шкі.льиицтва передав галицьким москвофі
.~"Jам і правдивим моска..."Ія:м, бє.лоrвардій
ським еміІ'рав'rаІІ.
Тоді RX українство
взя
.лоси
до
конструК"rИБнnі,
освідомлюючої,
:~,.?,льтурно-освітвьоі
праці та до розбудови
краю, то москалі почали робити свою брудну
роботу.
Почали
ширити
москвофільство,
розкладати народ духово, виривати йому з
душі те, чого не :могли вирвати мадяри на
nротязі :майже тисячі років. Маючи в своіх
руках частину шкільництва,

взялися вони

за деиаціова.лізацію :молоді Це довело до
дуже пrк:ідливоrо т. зв.
с:мовноrо питання».
І саме ІІОJІОДЬ тут ВИЯВJІЛється тим крицева
твердих елементом, що не тільки, не nідпа

дає під вплив москвофі.чьства, а навпаки
вірно стоячи на сторожі національного «Я»,
закладає свої орrаиізації, як сІІласт», сСіч•,
різні самоосвітні гуртки, гуртки сВідрод...
ження», масово гуртується навколо «Прос
віти» і веде завзятий бій з за.лишкаии ма
.цяронства, зі штучно.,наса.цжуваним москов

ськими екіtрантами моск:вофіJІЬСТВОМ і запо
чаткованою чехізацією. Молодь З~рпаття
в заrапьному rуртуеться навколо т. зв. наро

довецького руху і стає заборолом перед чу
:яmми вrшивами. Вона дорожить народніми
тРаДИЦЇJІМИ,
дорожить
с.павним
мииу.ли:м
предків, вона органічно ненавидить всякого
окупанта і всякого
денаціона.nізатора, а за
разом

з

погордою

диви-п:,ся

на

тих

одиниць

г·..tо ві.ццалися чужим впливам.
Карпатоукраїнська молодь
молодь,

що

Се

отримує дуже

тіс'К'ИА контакт зі селом, організує по селах
«Пласт• і веде в ньому роботv, виїзджае з
театральними аматорськими
виставами і в
найг.1fVХіші закутини, nоширює добоі книж
ки і rmecy, організує читальні
«Просвіти».

бере автивну участь у народніх
з'їзд~х і сама орг:}нізує з'їзди.

святах і

Дуже важливим моментом в m:юцесі від
оодження Карпатської УКТ>аїни бvли з'Уз;ци

Їmtюдовецьхої мо.по,ці. В 1929 р. відбуваєть
СR 1-кй з'їзд нароnоиецькоі мозtоді в Ужго
РОді, иа JІКому вона зриває зі захостенізrим
«русиветвОм• t відкоИ'І'О етає на всеухраїн

ськv п.лятФорму.

Вона. не зважаючи на пе

рес.лі~аиия чехами за сІреденту•, nожвав•1ПОЄ свою роботу в каnоді з оцноrо боку, а
'""'n"!noь v ті~ контакт ~ українськими
}tаціона:rrістами з

3

fllll

припадає твореИВR

перших

КJІітии коJІОді

ОУН на Закарпа'Мі. Ідея Українського На
ціоналізму серед :молоді Карпатськоі Украї
ни знайшла дуже пригожий rруит, бо ця ко
.лодь, як і весь народ, стояла за:в.жди на заса
дах націоналізму ,вона носипа
йоrо віками
nідсвідомо в серцях і бороRИJІа nеред воро
гом.
Тепер приходилось
тільки
виявити
його з підсвіДомости на яву.
Найкращ:ик
доказом цього може бути 11. З'їзn Народо
вецької Молоді, що відбувся в 1934 р. в Му
качеві, де кількатисячні ряци здисциnзr:іно
ваної, свідомої своїх завдань мoлo.zrt стають
на шлях боєвого
новітнього
Українського
Націона.лізму,
що в його
дусі
прохо:tМть
увесь з'~зд.
Дальше пішли з 'їзди організацій молоnі
в Перечині, Рахові, Севлюгі, Середньому·.
Кальнику, Нижньому, Студеному і баrатьох
інших місцевостях.
Завдяки
інтенсивній і
невпинній праці націона.nістичноі молоді на
ціональне і політичне віцродження карпато
украінськоrо населения значно
прискорю
ється.
Духовий зв'язок з українським ми
ну.лим закріп.люеться і маніфестуЄТЬСJІ на
зовні масово
влаштованими у всіх закути
нах Закарпаття, святами в часть Матері Бо
жої- Цариці Украіни, що иідбув&JІИСЯ в
1937 р. з нагоди 900-зrІ'М'и проrоJІоmеRІІЯ Ве
.лJіrК:им
Украінськик
Книзем
Я pocmuroм

-

Мудрим ДівИ Маріі nокровите.nькою Украі
ни. Не зважаючи на масовІ арепrrи, украІн
ство СВЯТкуиаJІО

Jx

ВСЮДИ, а JІОJІО,ЦЬ Ух орrа

нІзувала.
Ку.льміиацUЬпоr
пу ни: Іuм виnу
воJІІ наро,цу був
ВсепросвітJІИськ:ий З'Узд в
Ужгороді, що відбувавсsr в осени 1937 р.. в
маніфестацІІ mroro изя.ло
учаеть ПО1Іад ЗО
тисич учасників з усього Закарnа'М'JJ. Його
історичність полягає в тому, що з трибуни
на площі князя Ф. Корятовмча мoлo.mdf иа

цtона.ліст сл. nам' яти Іван Рогач, JПDtЙ піз
'Аіше на стійці в р~rдах ОУН зrинvв rетюй

ською смертю в КмєвІ з рvк иімець.1ЮГО бру
веде активно

освідомлюючу роботу серед населення.
ре.l(НЬОШКЇJІЬна

МОЛОДІ

nругого. Саме на цей чnс

натного ката, nерший раз публічно ві,цобоаи

rmиcяrv усіх українців

Закарmrrтя на вір

ність Україні і гоrовість боротиси за ії ВОJІ!n.
30 тисяч правиць зі з.:rrоженики ,.о прнсm-и
nа.тrьцями піднеслося в

гору, і ~знее.:rосR ~

vст 30-ох "mСІМ пре,цСТ8D1ІИКів vcьoro ~
Унськоrо насепеиюr моrутнє сПрисиmемо:.!

Не помоr.ли nальmі чеські аnештк. п~

nn-

могла .nють мад~~рfв і полRків. · Ц~й ~ ві!І
цього часу оnаиvвав ие тіJІЬюf
мо.tю!І'Ь. Я'Р
видає свою ~ з «Пчі.mrою'$ і «Пnaбonf•

па чолі, але й шЩюхt народнІ М'!СИ.

J. томv.

коли наспІли
nо ,ці.І спавних
1gзR--39 m:t..
vкраіпська
моло,ць
Захарnа'М'tІ
бvm -.~
Rповнt nідготовава.
Вона теnер .цоnомаrає ,.

ne

бvцові держави всюди там.
П nоміч най
більше потрібна.
І не жа.ліе вона ні ~ці.
ні рук! и\ иеспаних ночей, иі JtPOl'И д.тrя СВJІ
тої справи нації .

Ко.пи в 19ЗR р. збільшуеться: загострення
між українцями й чехами на виутріПІRЬОJІУ

~
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відтинку з одного боку, а українцями .. і ма
;цярам:и та поляками, що висилали

c:so1x

те

рористів на Закарпа'М'я, з другого боку,
українська націоналістична
:молодь Закар
паття не опускає безрадно рук, але, як ли

чить борцеві за святе діло, організує спР?_:
тив. Треба було з краю забезпечити с~ок1и
і працю 1-ої Української Центрально1 На
родної Ради в Ужгороді, треба було хорони
ти українське духове національне і мате

ріяльне добро перед знищенням, треба бу ло
не допустити до вбивств українських закар

патських народніх діячів, треба було не до
пустити до стероризування українського на
селения

чехами,

мадярами,

поляками

та

москвофільськими недобитками. Треба бу
ло боронити дотеперішні досягнення і боро
тися за кращу долю всього українського на

селення.

Для цього потрібно було конкрет

ної сили. І то не тільки ~vхової, але й фі
зичної. То:му націоналістична :молодь 4. ве
ресня 1938 р. в Ужrоооді організує . «Укра
їнську Національну Оборону» з відділами по
всьому Закарпа'М'і. Молодь масово вступає

в їі ряди і виконує свої завдання. Особливо
в українських містах Ужгороді, Мукачеві,
Берегові, Хусті, де живуть передові люди,
де зосереджені українські орrанізації, а де
живе й частина мадярського населення, при

падає на націоналістичну молодь. УНО боро
ни важке завдання. Саме тут скріп.дено те
рор :мадярських терористів. В Мукачеві від
бувається напад на «Учительську Громаду»
саме в часі засідання· провідного політично
го аК"nПІу, в Ужгороді повтореве кілька
кратно напад на Народній Дім «Просвіти».

Молодь вийшла па сЬронт. Haпocntx ве
детhся піцrотова возrопtти зброєю. Особ.тпrво
укnаінська сеоедньоп:пdльна молодь бере на
себе тяrаn оборони місТ. Вона 'Вдень у шко
лі. а ввечоnt
розміщена по всіх
закvтках
міста на стійках.
І тільюr зJ\вдяки цьомv
vкnаУнство не понеело·зра~v біль~ ~еuтв
у mozr.яx. Бо ·qехи ве зберігали спокою. а
навп~ки самі тероризvвали
в~се.леннR вбт-t
вq,ючи
:мо.лоnих
.mол:ей
(rтnигал'lти- хочб-и
Юnка Кvпчика і Рm'ана1. Аитоооиі цих о.JІц
ків. тоді 18-.літньомv учасникові тих поmй.
Пt)ИГR.!(Vєтnся. скільки то ра.,ів rmmrnnилocJ:.
вхотrити в сvтички з теnоuис-mми. Пn'И1'~Т'{а
ти
ХОЧ ніч З 2-го на 3-го ЛИЄ't'ОТТJ:\Д'l 193R n.
в Мvк'ічеві. де м~пяnи все відmтvв.::\.'rІИ. шоб
віцnа~V ПО П1)0ГОЛОПІЄННі ВИС.Літtv В;ЦР.ПСЬКО
ГО а-nбtтражv стеооnизvвати vтrn~.ЇЯ'C'"''f{e рq

n

селРиня. а v випатткv rmизнаНRR MvТ{A.ЧP'R.cJ
за КаnпАтською Укnаїною,
шо вже віц 12.
:ж:n"Я'Т'НЯ бv.тtа ссЬетrРТW")'Dаною деnж::t.мю. зоо
fіи""И поястя.няя.
НА.м 1 так .nоводилос'h ві.ц

бИRати збuойні напади 'В ту ніч.

"!!

Д!\.'ІТЬІПаМV

РО~ВИТКV

ПОтtіf~ В K~nn~_т

c..,кHt "!!кnаfні мо.лnць Г!1::І..ЛЯ. ни~начнv nоттю.

Ті.тmки

завnяки ій пеnевР.тtР"Яn

яonмSl.'7ThHO.

п.ляново. еиакvацtю сто:mщі 'YЖrouoцv 1- ін
ших міст. Зараз пicmt переселення столиці

МОЛОДІ

N

Карпатської
України. до
Хусту,
УНО
перетворено
на
Організацію Національної
Оборони «Карпатська Січ» військо ураду
Карпатської УкраЇЮІ.
І так за неповних
СL!(а молодь не

20

літ карпатоукраїн

тільки сама

спробудилася»,

як цього бажав колись Духноиич, але вона
своїми чинами будувала державу.
Молодь
Карпатської України дала не ті.льки доказ
незвичайної живучасти української ваціі, не
тільки доказ живучости
відвічного украін
ського націоналізму в ії серцях, 'ВИявила не
тільки сnосібність, мов скеJІя,
протистави
тися зазіханням на :житгя украінської нації,
але виявила великі здібнести до конструк
тивної праці державних будівничих.
Так,
українська молоДь будувала державу!
Бу
дувала і"і, зрошуючи ії підваnини своєю кро
в'ю, і завзято боронизrа існування ії, к.nаду•
чи своі буйні rолови ва фронтах в рядах
«Карпатської Січі».
День 22. січня 1939 р., ·день 20 рі'ІІИИЦі
Українськоі Соборности, що ії святковано з
особливими урочистостями в стотщі Хусті і
no всьому краю, належить безсvм:нівво до

найсвітлішиХ моментів молоді.

Вона в ря

дах «КарпаТСІ)коі Січі»
гордо
дефіJІЮ'Ва.ла
перед урядом
Карпатської Украіни і гев.
КурмRновичем та Ярославом Баравов~ким,
відомими бойовиками за українську справу
'В рядах ОУН. Тут карпатрухраінська мо
лодь поруч з вояками сКарпатськоі Січі» з
усіх Земель Се>борноі Украіни щераз засвід
чує свою roтoJJi~ . боротися за. поине визво
.лення исьоrо
українського
народу,
щераз
nотверджує СІtою _ с о б о р н и ц ь к у
плятформу.

-

В часі виборів до І. Соймv КаопА.тськоі
Украіни. що відбулися 12. лютого 1939 р. у
всіх місцевостях
Закарпатrя
«Карпатська
Січ» влаштоиує ве.тrичаві
манісЬестації від
л;::lности наоодові та послуху
укnаінсьt:tомv
VDRrt:oвi. Вогні свобоzхи в навечеоя вибоnів

л~.лають на всіх веuхів.RХ півцеНної частини

Каuпат, вомd свободи палають v исіх м1сце
БОС'У'ЯХ і пеоек.ликую'І"Ься між собою. Вогонь
снободи ще дvжче запалав

v

сеuцях к~жно

го v:rrnaiнcькoro юнака та юна"ІІКИ.

Вони оце

вперше ві,цчvли ії 'В е .nи ч.
Вtдчvли П ті.
тцо за неі так иеипинно на пnотязі иіків бо
nолися. Вtдчvли іі нaneoeкtu воооrові ті. що
nvли вtц віків засуджені
воооrо:м на заги
біль.
І це віцчvла мозrодь. і саме томv иnнR.
ста.тт-=t ще більше дорожити здобутою свобо
дою.

Коли в половині беDеЗНя всі вороги vкоа
ін~кого маооду

-

хадяnи.

чехи.

nоляки.

рvм'vНТ'f і бо.тrьшевики. і німці. а Юt.віть дале
кі іта.лійці виповіли nішvчий бій моJtОдІй
Т<~nn~"І'О-Укnаїнсьtdй деt>ж~ві, тО сКаnnат
ст>ка Січ:>)
rouдo - С1'авить ім vеік чoJid, nо
rРnой~ьки боnонить свою деnжа:вv пеnел ·ка1'3ником.· Бооо~. бо вона знає .rаело «КРа
Уде з честю згинути,

ніж з ганьбою

жити»,

м

ШJІВХ

МОJІОДІ

якою керувалися дружинники
Святослава
Завойовника, славні Запорожці, Герої з-під
Крут, Базару і 1-го ~стопада у Львові.
І
карпатські січавики
відчули
національну
гордісrь! Вони під знаком бойового Тризуба,
з Мечем ішли гордо в бій. ІШJІИ, не зважа
ючи на матеріяльну,
збройну і кількастеву
багатократну перевагу наступаючих ворогів.
Вони йшли,~ були сильні духом! Вони зна-
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ли, що українського націокальиоrо духа не
вбити ні схорострілаки, ні бомбами вороrа.
.Do він вічно живий.
І сьогодні ми горді з чину
«Карпатської
Січі».
Потекла кров, впали жертви, але бу

де вічно жити П слава. А слава
«Карпат
ської Січі» це слава української націона
лістичної колоді!

•

ВАСJІЛЬ ПОІПТАК,
(учень ce~pin.

В_Ій на хустському по.тd
15.

березень.

В Севлюсі рух. Одні йдуть

nохмурі, другі кричать, вимахуючи кулака

ми, треті

скіютьс.я й крикuм
доповнюють
гамір.
Горожанська школа переповнена сі
човикаки, є тут селяни, професори, вчителі,
ученики горожанеької
школи, а найбільше
семинаристів.
Всі чекають на зброю з Ху
сту.
Прибіrають січавики з міста, сХвильо
вані, подають вістку: чеське
військо відхо
дить на Копаню, мад' яри у Срдівці, кулі до
Jlітають до міста.
Настав неспокій.
Буйко
К. добув десь кріса і показує .як стріляти.
Командант К. дає наказ: 20 січовиків, добро

вольців по зброю!

ГолОСRТЬся всі.

ється найвідважніших і вони
фронт.

-

Вибира

відхоДJrrь на

Мадяри наступають на місто.

Чехи від

ходять. 20 січовиків СПИИJІЄ ковrольську на
валу. Решта при школі чекає зброї, а П все

не привозять.
Якийсь дідусь
викрикує:
«Хлоrщі на чехів! Розбраймо і йдім у бій!»

Дехто Й добув кулемет чи кріс,
замало.

але все це

rранати долітають на хорзо.

Січо

вики формуються в ряди під проводом проф.
Голоти й поручинка
Чучки та відходять в
иaпpJDd Копаня-Хуст.
Сумно позирають з
вікон українки-матері на своїх синів.
Ба
дьоро .петить rо.пос пісні.
Січавики завзяті,
твердик хроком ступають. с Чи пан, чи про
пав двічі не вмірати•!

Приходимо до Ве.пихої Копані.
На ву
лиці повно народу. Всі тривожно позирають
на нас, і благають вас очима, щоб ми іх не
залишали ва пота.пу монrола:м. При кінці
Копані здоганяють нас тягарові авта. З них
злізають озброєні січовики,
що в!дступили
зі Севлюша. Вів вже З8ВJІТИЙ. На копан
ській зуmmці, бачимо, стоїть мОторовий по
їзд.
Ми ваrаємося, чи мадяри не обійшли
нас? Моторівка руши.па й перетяла нак до
рогу. З неї вискакує відділ озброєних січо
виків. Дивлюся й пізнаю: січовихи з Коро

лева. До нас прискакУє українець-жандарм,

питається, куди йдемо?
сПо зброю!» гукає
товариство. В цей час наближаються чесь-

кl вози зі зброєю.
Відділ січовиків за.ляrає
за купу залізвичих рейок. «Віддайте зброю!•
- кричить жандарм-українець ва військо й
помахує револьвером. Ті вагаються. Вів по
казує озброєний відділ січовиків і чехи під
даються.
Так озброюються ваші дві сотні,
сідають на моторіаху й ідуть до Королева.

-

«Гей! Куди?»

-

кричать на мене учитеJІЬ

В.
А 11 примкнув двері і гайда!
Надів шо
лом на rолову поверх козацької ІlІаІІКИ, на
ПJІечах новий гарний кріс аж б.пищить, під
перезавс.я паском, запасся
соткою набоїв і
їду.

Моторівка переповнена. Всі озброєні, ку
лемети стирчать крізь віхна.
Хлопці жар
тують, глузують один з дpyroro.
Професор
Голота перестерігає щоб ве гралися з грана
тами,

яких

повно

валяєтьси

по

закутках.

Кожний дивиться, як буде спускати курок.
Бачимо, пор. Чучка вже перейшов конем
Тису, теж рушаємо
через міст.
У Веряці

стаємо й формуємося в ряди в такому місці,

'де ніхто не можа вас побачити.

Починаєть

ся короткий вишкіл стрЇJІJІИИJІ. Є вас щось
три conri. З ВерRЦі прихоДІІТЬ до нас ррб
ровольці.
Дівчата
ПОСХОДИJІИСЯ і п.пачуть.
Дехто їх потішає, що всі повернемо живі,
здорові. Розrортаємося в розстріл:ьну трьох
кілометрову, і наступаємо ва Королево. То
му, що мадяри ще на 38RJIJIИ
Коропево, на
станції збірка.
Заходимо до
:моторівюІ, де
нас роздіпяють: одні йдуть на стіАхи, по мо
стах і скрізь по полю, а другі лишаються ва
поготові в поїзді.

Надходить ніч.
На двері студінь.
Стій
кові проходжуються і надслухують, чи xro
наближається непрошений. Тут 1ІР кас при
лучається знову
відділ з оКОJDЩі.
Хлопці
жартують.
Майже
кожний ще иіхо.ли не
стрілив з рушниці,
а тепер стає прJDІо до
бою з наїзднихок.
Один молодий хлопчина
з Горбків здобув якусь
стару австрійську
руІШDЩЮ і хвалиться, що як стрілив з неї,
то так йоrо штурхнула, що трохи не впав.
Дуже хотів проміюrrи ії за іншу
Потік я

~

б
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того хлопця взагалі
більше не бачив і не
знаю, чи живий він зістався, чи ні.
Ледви почало збіратись на днину, .як на
ша :моторівка руШИJІа на Хуст.
Всі ми не
були повні nочинати бій за Тисою, бо.ячись,
щоб нас мадяри не
заскочили.
Про роко
сівському каменоломі поїзд задержвас.я. Ко
манданти телефонували до Xycl'y, підготов
JlЯЛИ наступ.
З
Королева
телефонують:
«lVІадяри облягають». lVlоторівка повертаєть
ся.

На копамській зупинці застан~Jвл.нємось.
Одна частина
відходить на Копаню,
друга
до Королева. Я й ще пара семинаристів за

Jlишаємось · на ..зупинці
стійко ві.

при

пор. Чучці, як

Він те.пєфовуе то до Хусту, то до

Королева.

ІVІинуло Jdлька хвилин.

З· Коро

дева долітає регіт скорострілів.
Битва по
чалася. З Копані також лунають вистріли.
Мадяри
наступають зі всіх
боків справJк

ньою ордою.
В нас тільки легкі кулемети,
в них гармати. Точиться нерівний бій. По
ручник Чучка не відходить від телефону.
З Королева почали відступати наші. Ма
дяри половили багато се:маниристів. Юду й
коло десять інших. Всіх розс~rріляли. Мото
рівка підїхала до зупинки.
Всі
злізають.
Ставиться фронт. Від Веряці аж до Рокосо
ва попри залізницю.
Чекаємо помочі з Ху
сту.
Мадяри пруться з трьох сторін.
По
мочі нема. Тримаємось в бою до першої го
дини.
В першій годині
ведемо
наступ на
Копаню. Приходимо rеть аж під село. Ма
~ри хвилюютьс.я.
Надлітає
тяжкий літак
і січе з кулем~а по нашому лівому крилі.
З Копані мадяри б'ють з мінометів. . Почи
нається завзятий бій.
Я притулився до свіжаної землі й стрі
ляю.
Стріляючи не втямив серед гуку, що
наші. відступили.
Раз подивився, а січови
ки вже до триста метрів за мною, хопають
ся за штреку, перед мною мадяри. Я опи

нився в такій халепі,

що не

було виходу.

«ПрискОІсами» почав доганяти своіх, аJІе й
:мадяри були не далеко.
Не було
жодних

Jl D8JIKO

мрhо ДО С&ІІОrо p&BIUI,

мудрувань, тільки схопитиgя на ноги й бігти
в граді куль. Я так і зробив.
Хай дієтьсл
воля Божа . . . і за пару
хви ..·1ин наздогнав
наших.

Відступали 1І4И так чотири кілометри, беJ
перестану стріляючи.
Мене залишили си
ли, і я відірвався від товаришів, щоб пере
бігти боком корча.ки.
Зн~силений
біжучи
спіткнувся, впав, і опинився в руках мад.яр.
Н йшов дес~ коло кітометра взад, підштур
куваний рушницями на розстріл. Ішов я
ні }КИВІ-ІЙ, ні :мертвий. Місцями рокотіли ще
січові скоростріли. Тут і там розстрілювали
січовиків... Ранених дорізували. Сповня
JІося монгольське гасло:
«Нема nолонених,
ані ранених».
Ліве крило
фронту все по
лягло.

Пізніше довідався я, що там упали мої
г!\Шариші, студенти
семинарн,
як Юда та

багато іІПІІих. Коли згодом до Ракосова зво
зили забитих січовиків, що були зі мною в
боях, то я не міг, між 28, розпіЗнати ні одно
го.
Вони лежали в полі вже три дні, а до
того мадяри

пороздягалн їх ще, а обличчя

порубали.
Тим часом вояки вели мене далі. До ме
не бурмотіли :мадярські
слова й штуркали,
а я нічого не розумів.

Потім поставили мене бтцько залізниці
1 відійшли на пару кроків.
Було їх три у

чорнаих сороч.їеах. Я почав тратити пам'ять,
але кріІfко тримався на ногах. Нараз: Гур
рк!
Скоростріл ...
Я див."Іюся всі три впа.."Іи на землю. А
з корча ви.цно січову шапку. . . Я користа
ючи з замішання кинувся втікати за штре
~~у, у лози. Мадяри стріляли за мною, стрі
ляли до корча й певне,
що :мій спаситель
упав.

Коли пройшла перша кадирська навала,
я вхопив

кріса

киненого

січовпками й по

дався до лісу.

(Передрук з альманаху:

•Карпатська

У країна в боротьбі»).

КоJІІІ ІІВJІКО І ЩІІРО ко:zаеш

Щоб Воr пІмав мевІ ваІбІпьmий· дар:

raltJI'IY

N

Т..

ylora

І DІдвd овій ШDД, То ве888 ТІІ ще ,цосІ ве 3II88ID,

смерrь- не =--е УІІИР,ІПUІ.

Олена ТелІrа.

Що mобов мо•е

rop•

звервуть? І

Бор•с

rрІв•евко.

Або поrк6і..Dь, або перемоrа,

ЦІ двІ дорОІ'ІІ перед вам:в стане •••
Кира з цих ~ох нам су.цвтьса дороrа?

...

Дарма! Повстаиеи, бо дУШа повстане.

За кров, за СJІЬО3ІІ, •
руІву
Вер-, вер- . . . УкраІну!
ОJІьrа

Лео• УкраІвкL

HesaA вропувають б.паrовІщІ Д3110- Софіі!
Нехай проrре-ть вtш моrуrвІй ІШІІ'І: .

За вІльвd ваш народ, за ве38JІе1КВУ ВатькІвщмву!
ВІра Бабенко.

ВаеараІ.

ШJІИХ

f'e!
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ЮРІЙ ШЕГЕJІЕВСЬКИЙ.

Віра Бабенко
Чудового раннього ранку,
весною, козw.
так ясно сонечно світить і в повітрі повно
всяких nахощів, на nодвір'ї господаря Ба
бенка розлягся страшенний крик: Мамо! ка-

1-"'О!

••
На той крv.к вибігла з хати rосnодиня, а

·з сrайні вийшов rосподар.
Вони поба11Или,
я кіх маленька доня Вірця тікала з nодвір'я
;~о хати і кричала, а за нею

гна.1rася

rуска.

Обоє розсміялись і почали свою доюо заспо

І{Оювати.

Вон~ ж хоті:ла

мале гусятко.

.

та

.лише

гуска не дала

паnестити

.

Вірцл любила всякі тварини, nтахи, рос

лини і все їх nестил а.

цілувала і коло них

ходила.

Любила вона ці:аими годивами сидіТJі се

ред квітів, 1цо

росли у садку біля хати, nід

вікном, на сіножаті, 1цо ·за садком так rарно
~')озляг ла ся.

Цілими оберемками рвапа квіти і зноси
ла їх до хати, де плела віиочхи, а потім ни
ми всіх обдаuовува.ла. HaAJdmпi · зІстав.ля

.лися мамці і · таТvсеві, хо11 не забувала вона
if сусіднього хлопця Василька, товариша
своїх іграшок. З яким бави.nаr.я щодня.
.Люби.'1а во~а цілими r\>ДJШами талапати

С::'! з ВасильІtом у лотічку,

що

протікав за

С1.,1КОМ, копати в мокрому піску кринички А
.~ивитисrr, !'F: у m-rx наб-иралася вода. Вече
РО'~ питf'.лася мамці: сЗвіцки, мамцю, береть
ся nода в ко!пrnчці, як ії викопати?»
Пере!!; тим, як лягали спати, любила слу

Х1ТИ М~~~ІНИХ КаЗОК і nісень.

Отак у замо}кнього госпоцарл Івана Ба1),~~-!К:l в се.лі Веселих Т~рн~х. Криворізького
Т" Р:..~·г\· на КатериНОСТJавщині, рос.лR дівчина
Вlоцл.
Ко.тrи Вірці минуло
:"!1!-;"'!(

8

літ. ма.тІа BQH~ хо

ДО СЇЛJ:.СКОЇ Ш'!{Q,ТіИ, р:\1ОМ З ~n:JЇM ТОВ1.

r~~ТТ.Т!Є"М B:tc!f,ЬK'"~M

В Ш"'<О!і В1nп~ всім ці

~:~ ~іf.'1ася і безнас-г~нно

док:vч:t. rrз. вчи-r~леві

своУми nитrо-mями: «Чи пn.an11;~. що зірки на

небі. то Бо:нtії очі? І чого 1'х так б~rато? Чому nтахп літаютh. а люди не можуть?>)
ІЦоzіня B1nцfi поо щось пнтапась в учите:rrя.

а лк навч~.тrася 'читати, то все брала в пІколі

читати книжки і прочитува~'Іа іх по кІль!tа
разів.

З вибухом революції в 1917 році скрізь
по Україні пішов великий рух у різних на
прямках в інтересі села.
Одно з чl ..ThНi.urиx
місць в тих інтерсах займ~1а c11pan.::1 сідь
ської просвіти.
Селяни
здебі:ІЬшого б:lжа
л.v~ мати в себе
гімназію,
не рс:.ху:аqися ~l
своїми :матеріяльними засобами й трудно,д3~Іи, зв'язаними з переведенням цього в дит
тя.
Управи земських
с:t.моврядувань зава
лені були ухвалами селян про відкрrrм'Я у
них гімназій, на що сіЛьські rромз.!Ж,и асиrнv-
ваm1 дуЖе малі гроші,
просячи, аб'f реп.1ту
доло,кили земельні збори.
Земс"Гва мали чимало
J::юnІ)ту з таКJDІи
Cr:'.~~.. ,.t!-!, бо доводитюся витолкоnуй~ттr пг.ед
с·!·~внІп~з.м тих сіл
НР!Jеалr:.ніс~ іх бз-:-:-tа!-ІЬ.
D~·1:ЯСІІЯТН,

ЩО

МУСЯТЬ

В')НИ

n~Х,'ВаТИС.Я

З

І~ш:ільною ciTJ{OIO, виробленоFl) · УrЇравою, ~

земським бюджетом. ~

Село Веселі Терні па1іІплося в щас."І'ИВ!
ших умовинах і вже на nочатку ревотоції
спромоглося відкрити в себе :мі.ш:J.ну rЬmа
зію, давши на це з свого боку площу, будин
r:и й грошеву доnомоrу.
·Ясна річ, що одними з перших, що запи

Так nройшпо кілька .літ, Вірця скінчила
школу, стала чорноокою дівчиною не вели::
кого зросту та мала вже 1? піт, а товариш 11

дитячих іграшох,
ВаСИJІЬко,
став бравтm!
струпким хлопцем, t Аому стала чорніти
nерхня r)·ба. За цей час вони багато прочи
~али кюІжок і в~е мpiJIJDІ, _як би Ї! ді~та тись

до rімваЗіl.

Хоч батьки їх були заможніки ~ода
рями, але не настільки, щоб іх утримувати
в місті, де лише й були гімназіі.

.

"'' '

салися до rімназії, бу JDІ Віра А Васи.'ІЬ.
Учнів у гімназії буJІо повно, А життя П А:ш.ло
ПОВЮDІ ХОДОМ, ВідКJІИJСаЮ'ЬfСІІ Т&ХОЖ і ва
!·~ОЖНО1\НеВиі інтереси краю, ЩО іх ВІ'!Сvнулз

револкщійна доба тоrо часу. Мирне й бvnv
юче життя на Україні nочаJІа к~t
своУми демагогіччими гаслами комувіетична
~м~.

-
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В той час комуністи
зaxoiiИJDf владу на
Московщині й, міцно засівши там, старалися

Розмовляючи з нею і ДRВJJJtЧJteЬ ва веУ; я
просто дивувався, скіJІьки у тоі дівчини від

розповсюдиити свій вплив і на ті краї був
шої Росії, що їх не визнав8\7ІИ. Незабаром

ваrи, еІІі.mmоети, саможертви. І все те так
просто робилось, ніби то вона прийшла з су

московський комунізм, слідком за аrітацією,
напустив на Україну і свої озброєні відділи,
а потім і військо, і з того часу Україна на

сіднього села, яких 3-5 км., у rостину до
знайомих, а не такий далекий край, та ще в
найнесприятливіших умовииах,
які тільки

довго стала тереном війни.

можна собі уявити, холи на Vкраіиі навіть
дома небезпечно було сидіти, а не кажу -

Майже всі

учителі

Весело-тернівської

гімназії та Д старші учні взJІJІИся за зброю й
стали на захист Рідного Краю.

Всі вони вступили до украінського вій
ська й утворили пepucry залоrу бронеnотягу
«Україна•, який добре дався в знаки ворогові
і набув веJІИХоі слави.
На цій панцирці був і Василько.

В 1921 році на вуJІИЦJІХ міста Тарнова, де
перебував Уряд УНР,
примушений пере
важаючи:мИ ворожими силами опустити рід
ний край, появилася чорнява дівЧІmа, в ко-.
жушку і в темнозеленій хустці, з кошиком

УР~·

.

То була Віра Бабенко, вис.лаиииця пов
станчої
організації на
Катеринославщині
або, як мала називатися, Січеславщииі. Вона
тоді була гімназисткою 7. кляси.
З розмови з нею виявилося, що коли вій
ська УНР в 1918 t:юці залишили Катерино
славЩНJfу і вже не мали змоги туди вернv

тиёя, то там заснувалася

повстанча органі

зація під проводом .лікаря д-ра Галієва.

тої організації вступила і Віра,
на себе ролю розвідниці.
З

1919

і по

1921

До

прийнявши

поїхати в якусь далеку дорогу. Ко.ли по всій

Україні вешта.лися узбооєиі бан1ІМ і різні
злочинці, копи кожне місцеве «ЧЕКА» що
за·хотіло, те собі робило, коли войовничий і
пеоеможиий
московсько-жидівський кому
нізм не знав :міри свому нахабству і вилов
лював всіх хоч тРОХИ для себе підозрілих
людей. а то і просто інакше думаючих і ·іх
розстрілював - в цей час дівчина йце в не
знайому далеку дорогv й несе з собою папе
ри від своєї організаціі ,з якими якби її зло
вили, то не знали б. яких мvк для неі пои
дvмати. Серец еміtрантів з Вепикоі Укnаїни
в Таnнові знайшовся один стvдент, Феденко.
що бvв учителех у Весело-теnиівсьхій rім
назн. 1 пізнав 11. Пnобула біля тижня Ба
беиківяа в Тарнові та, одержавІІІИ nапери
від УНР, вирvши.ла
назад до дому.
А за
мі.сяць отрикапи вістку, що якийсь урядо
вець зі своіх видав всю повстанчv організа
цію і що пnиб.лизно 60 людей зловлено і ооз
стріляио. Бабеmdвнv аnепrтvва ли і МVЧИJІИ
комvЮсти стuашним способом. бо ma.'Пr. run
вон~ вико~~.nа

оолю

розвід1-mці.

ходи'ТТ:1.

.тrо '"РЯдУ УНР, і дvм~ли. шо вон~ знае. хт"
nene VЧ~СТЬ В ОРГанізаціі T:t ХОТЇ,"ІJ~ від НеЇ
дов; т:t~тися поізвищ~.

рік організація неu::\1 по

Знущ~лисJІ над нею, як над дівчиною. в

силала від себе післанців до Уряду УНР дLТІя

С1'uашний спосіб: витина.m-r на· шкірі паси

зв' язку~ але ні один з них вже назад не вер

~n:иоали з живої. забив~ли піц ніrти цвяхи й
:олки. кололи і відnі'1vва.ли п~.льці на руках
l ногах, вицовба.ли їй очі.

тався.

1921. році Віра сама виявила охоту піти
як зв'язкова. Почуваючи себе обов'язною
послужити Рідному Краеві та своїй о-r.гані
з~ції, вона радо взялася за це небе'lпечне
)"{іло. Далі свого села вон~ зроду не бvвал.з.
а потягу й на очі не бачи.ТJа, а тут прийrпл·')СЯ
пройти білл 1000 км.

Історія світу

-

ніщо ніwе, як розвиток понаття

свободи.

-

а вона ні сnо:м

замvчили се.nянськv

не дов і цв~шися в;д неї нічого ~

nідр~rб-~ли їй голову.

Честь і слава тобі, дівЧJ.nю -

мучени~~,

за Україну!

Свобода попяrає на тому,

Гебел ь.

сово бутJt забезпечним, той не заслуrовує бути ані
вІльвим, ані забезпеченим.
Франк:пін.

mку більшіет1.
Шов.

Xoro

JЧ1ТИНV і

Наоешті

щоб не робити

того.

ЩО JІІКО.ЦИТЬ івп:DnІ.

Хто може пожертвувати свободою,• щоб тимча

Свобода це аі.цпов1дальиість,
JDОдей П боІтьея.

ВидуМуВали всякі муки,
не сказала.

:

хоче ОСІП'JІУТИ бпаІ'ОСJІовенвя свободи

-

му

сить завдати собі труд;у йоrо здобути.

м в т і я с к Jl я в д і ю с.
Хто має охоту nануваІ'И над рабами, є сам ра
бом; ві.пьний той, за ким с.."ІідУЮТь вільні і хто доб
рові.-•Іьно віль~м служить.

Ра тевав.

На

nитання:

Що таке

майстер: чисте сукn::Івия.

свобода?

-

відповідає

ВільниА той хто, хоч 1 nриневолений, робить те,
що йому потрібно - ІІК c:nyra мус:ить СJІУЖИТИ, щоб

моrrи :иити; раб же дає себе змусити робити те, що
йому н~ потрібно.

Пайне.

ІВІІВІІВ'ВВВВВІВІВВВІВІ-ІВІВ-ІНІІІІІНDаааІВВІІВІВRаІІН

--

РІваропь.

QDBW

;

з JdTODIICY ОУН
(27.

січня:- З. лютого

1929 P·J·

«Боротьба Української Нації за незалежність у рр.
Поневолення У країни змінило JІИШе форму.
Кількість

окупантів

української

1917-20

скінчилася поразкою.

землізбіJ:.ошилі_ся.

Але в Qrиi боротьби вибуапо в українському народі везламне праrвенн..ч волі й оста
'l'ОЧНО оформиве~~ ідеа.п Неза .."Іежноі Соборної Української Держави, який серед тяжких
обставин сучасности впадно кличе·. УкраїнсJ)ку Націю до продовження б')оотьби аж до
f'статочноі перемоги.
Цей ідеа.п

Jiir

в основу нового українського

світогляду й нового

творчого чину, в

основу

украівськоrо 111Щі088JІЇ3му.
За короткий час націоналістичний рух перейшов
лення.
Спідок за сТJаійник постанням численних

внутрішнє

орrанізаr~йие

оформ

уrрупова& украІвсьІDІХ ваціова..'Іістів,
що провадили діяльність без спільної кер:ми й ІІJІяну, Конференція
налістів З -7 листопаду 1927 р. покликала

Українських Націо

Проаід УкраівсьКІІХ ВаціоваJdстів.
У тісній співпраці з поодинокими иаціоиалістИЧНИІІИ групами, Провід підrотовив і СІUІИ
кав 27. січка 3. JDOТOro 1929 р.

Ковtрее ·J'краІвсьІDІХ НаціоІІ8JІіетів,
в якому ВЗJІJІИ участь представвики з різних українсьJОfХ

земель

і чужини.

Конrрес

пок.пикав до життя і чину

Орrмвізацію УкраІвсьКІК НаціоІІ8JІіеті.в,

що :має охопити всі існуючі иаціонапістичні rрупи, та ухва.п:ив

ГОJІо:вні

засади

україн

ського націоналізму.

Маючи за свою мету відновлеиня, впоря

-

дкуваНИ.R, оборову та поширення

Незалежвої Соборвої УкраІвеькоІ НаціовВJІЬвоІ Дераав•,

українські націоналісти змаrатикуть до зібрання творчих сил унутрі нації та до зкіц
ВЄШІJІ їх . відпорности назовні .

. • . Орrанізацjя Українських Націона.ліс тів буде змагати, через опавува.ния ціпого
українського націона.п:ьяого ЖИ'М'Я на всіх землях України й ва чужині, до наііширшоrо
розrорвеВІUІ украІвеькоІ ваціова.пьвоІ СІІJІІІ

та до забезпечення великій Українській Нації відповідвого :місця серед інших дериаа
них народів•.

За nрезидію

-

Мккола СціборсьІDІЙ.

Секретарь

•

•

-

ВоJІо~ Мар~~~&ець.

•

«В останнім числі сРозбудови Нації» nоявиласа nрецікава листа всіх тих супереч
них і цілком неnравдивих відзивів, що їх майже кожна українська політична органі
зація поспішила видати про ОУН. Вражає ця чисто українська міщансько-демократич
на риса - вимастити якнайшвидше болотом свого схоихуревта•.
А тим часом для нас ва.ж.лива не коикуревціа, але вoJJJІ й nраця ДJІJІ тоrо, щоб усі,
хто має в собі хоч іскру живої душі, роздмухували ії в пoJJyJІ's ваціоВ8JІЬвоі пожеаі,
tцоб нитка ваціоваJІЬвоrо є,цваІІІІJІ. зав'язана у сnільній боротьбі за украіва.ку держав
вість на nолях сnустошеної України між усіма окремими частинами українськоі землі
й україпськоrо народу, аж до далеких частин його в американській та азійській екіr
рації, -не тільки не пірвалась, але зміцнилась у сталеву JІИИВу. Ми хочемо, щоб про
ідвою ідеєю кожного українця була не ідея особистооо чи партійного піднесеНИ.R, а.ле
ідея

ВеJІІІКоІ, Со&орвоІ, СаІІостійвоі Украівськоі Держави•.
(•РоЗбудова Нації»,

192Q

р.).
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НаростІж' вікна
В .. лютому 19~2 р. німецькі
розстрІляли в Києві

загарбники
українську

Укра1ни
поетку

-

революціонерку Олену Телігу.

Літературним «Вірую» Олени Теліги було:

А ось П «Козачок»:

життя з усіми його дарами й ударами та nов-·
ний вираз цілої гами переживань і nочувань

творчої душі письменника. І від самого почат
ку своєї nоетичної діяльности вона визнає це
Вірую і його реалізує. Тому то її поезії да
ють найвиразнішу та найповнішу її сильвет
ку як мистця, як людини, як жінки. Знай
шовши себе в націоналістичному світогЛІІДі й
світовідчуванні, вона розчинає нарозтіж. вік
на своєї душі.
Домінантною П духової сильветки є ра
дість життя, вітальність, захоплення й воля
жити та формувати те життя, здобути його

собі.

На тлі 1одішньої плаксивости й розгуб

лености української еміrрації

-

rолос нового

середовища був голосом відродження і голосом
не зламаних, не поборених, а загартованих у

вогні змагань борців.
Не була це глупо-оптимістична трамтадра
ція, що перочує дійсність.
Ні! Чорні фарби
сучасности бачила Олена Теліга. Вона чула
«зловіщий брязкіт днів, що б'ються на кавал
КИ», бачила «жах ночей, що затискають nлач».
Але в цій дійсності запевняла всіх: «Повір:
незнане щось у невідому пору тебе зустріне
радісним живи!»

-

Жити, ставити чо.ло життю, жити повно
ось засада Олени Теліги.
Усе - nІІІПе ве це! Не цІ спокІАвІ .цвІ,
Де всІ мова у Іарвах о.цвакових.
Думи., мов веро~.цмув,вІ .воrвІ,
Ве•"РВР -

«у мене дні, -

в 3&110роm•вх оковах.

оже вона, -

бунтують

кричать, nідвладні власним, не чужим за

конам».

Вона не

зносить

Ії дні «значать все не сірим, а чер-'

воним»

-

тобто виразним.

Тому вона ін

кличе:

Не бІйсв дв:Ів 3&ІІJІУТ&ІІІІХ ВУЗJІОІІ
Ночей бе~о~, очиавІJІJІХ равкІв.
Хай pt.e час JDІЦе -добром І :JJІомІ

Хай DaJІ.,.. еерце- ваІдрІІвІшІ р-1

Не будь

тупим і байдужим.

Будь ак-

тивним.

Т. в тІвь ве ЙДJІ. Траай в пе~ rpl,
В СJdпуче еейво ве nвкаІоь ~

Тоді
В ії
повна,
молода,

ти будеш борцем і nереможцем.
nоезії молодість та радість.
І то
розгоюfста.
Бож сама
вона була
nовна життя та сонця.
І так вона

бачить житrя.

Ії день «жовто-червоний» і

дзвінкий, мов «веселий рій». Життя «іскри

сте і багате».
волю», а

«Сміх рветься

«гостра радість

-

джерелом на

стрілою вгору».

І раЮево 110181 ТОВІЕ8ІІ. DYJUJD- DILJIJ.ЦJDІ
ТорІІ:М'ІІеь івпDІх рук І квІтІв :JаП&DІІІJІХ.

DOJJJ.O. . .

P031'0)NIIIJ'I'I.ea :ren І

бyjilld вІтер.

'

.1lllq8

Веспо~, II)'JJIIJ'POВ- квІтом.

----л ОРЕеетр• бD•:ше поцІ..QвкІв:J

Внвnа. бур~ 3&81p10D.

Але ЖИ'М'Я складається не з самої
ки

тіль-

радости.

ВІч бу.па ро3бурхава І ТWІ'вва.

Bhrep rpu І pua ва111Q'71 eтp:J'IIIL
8 IIIIJia eudТRO 88 ДО рана
Темау розпач вa.l:rlpJdппd трунок!

Та вона знає, що щастя сполучене з бо
лем. І ~іль ії не ломить. Знає, що в житті,
я~ сум 1 -~страсть сnлелися
біль і ра
дІсть.
І 11 сила не слабне иіхоJІИ.
Мо• дУІП8 й по теІІІІІм тр~
Не ::аtче е.вухат•сь порад
І 3ВО8У ра.цІсво І сrр;rвко

:ВЬU.Т. ~ вhер І ІІід rрц.

У спіхи нале>кать до жи"М'я так само, як
иевдачі. А.пе їх треба nеремагати.
«Тіль
Ю{ тим дана nеремога

тись міг».

-

хто й у болі смія

Завжди треба

ІТJІ крЬ. cl'lld в тeDJd квІnd,
КрЬь ІІІпь ро:JJІук у радІсть с!'рІ..

Певно, життя ско:мn.ліковане. Не зав
жди й не все ясне, еще не всьому звати
ся дано». Але треба без медитації йоrо сnрЮі
ма.ти. таким,_ яким воно є: сПи:й же бризки,
CBlЖl
та
Іскристі,
безіменних,
радісних
джереп».

Однак Олена Теліга завсік не nроповіду,

сірасти невираз

ности.
ших

Ко8ІІІІЙ крок ·- СJdпуча бл~~екаІІІІЦ&

Л дуmа -

вала

nасивного сприймання

ЖИ'М'JІ,

самого

радї;тя чимбудь, без розбору, або покірного
nриимання

упок:орень.

Вона

є

поеткою

твердости, чести й гордости.
В руцІ, що &ша-ве пробачу,
Не дт1 меве перемо8ІІІІЙ 111'1.

І так без розбору вона ЖИТТJDІ ве насо
лоджується.
Вона .любить
його nовноту.
Вона любІІТЬ всі його радості. сНе лічу слів.
Даю без міри ніжність», каже вона, ·але
зараз же додає: сТа там, де треба я твер
да й сувора». А спеція.п:ьно сувора вона й

~зко:мпрокісова, к~ йдеться про ворогів
Вона дає ВСІJІ свої привітні усміхи,

11 краю.
але

зазначує:

О, Q88 ІІІа, 8ОІХ 110111D пр..аt.

Не ~ від ~~еве --.цев

•por.

Так :втітовала О.лева Те.ліга молоде
українське покоління: життєрадісне, сильне,
віддане своєму краєві.

ШJІ&Х МОЛОДІ

•

11

N

СторІвка по.аткІвци
-

'-

4>/

•

•

На вимогу наших читачш ВІ,Дкриваємо
«Сторінку nочатківця• новий році.п ва
шого журналу, де будемо кістити літера
турнt сnроби Н81ШfХ JОRачок і юнаШ, а та
кож дещо з теорії ntrepaтypи і пора.ци мо
лодим, nочаткуючим nоетам і nисьменни
кам.

Р ед а к ц

J я.

Обсервер

ж.

•ВаnлІте•, ч.

4. 1927.

Думки- про молоду белетристику
(Скорочено).

Нас в даному разі турбують культурні
:zбитки- загибель
талановитоІ молоді в
огруйній,
незаслужено
сфімільній• атмос
фері.

вити
й
розв'язати
в
проблеми сідеоJІогічиі».
сам за себе відповідати
чого він написаний•.

Коли молодий
невдалу, то бити

Ідеологічна витриманість не забез~t
повноцінности твору, а є лише нео:цміJПІИІІ
елементом тієї повиоцtвнноети. Соція.льиа
повноцінність твору складається з соція.льво
потрібної ідеології і з такого художнього
оформлення, що :може формувати емоції в
ПJІині. тієї ідеології.

треба, на те він

письменник написав річ
його кілком по го..11ові не

МОJІодий

письмеJПІИк, щоб

писати недосконалі твори, навпаки, хіл
лим: треба бити тих редак"І'Орів і критиків, що
друкують, а потім вихваJUІJОТЬ ті недоскона.лі
моаодечі вправи.

Мистецтво

-

жорстока Спарта, в ккій не

дорозвинених дітей, не питаючись Іхиіх бать
кі!\, кидають із скелі

...

В еерйозних СІП>3-

вах не мусить бути сентимеитів, а JDІШе обе
режніеть

...

Художня література

орудує не_ точними

формулаки, а в пляні певної

ідеології фор

художніх
формах
Кожен твір мусить
на запиташu~ «ДЛJІ

За нудотою nрози жахає
порожяеча.
Жодної свіжої думки, не кажучи вже про
яхісь там проб.леми, жодного :мистецького
завдання.
Мо-жна подумати, що nишуть
якісь імпотентні дідуг~ а не двадцятилітні
юнаки, бо замість справжньої мистецької мо
лодос'І'И з їі вибриками, рискавними експери

-

мує емоції.

ментами, з молодики

Кристалева ясність і чіткість мови, ви
триманість ко1111озиції, збудованої на вимо

тивні запевнення про свою мОJІодечу бадьо

гах доцільности, а не красИІЮСТи.

П рилтелюй з цікавими JІЮдьми,
оІООІаЙ
міщан і mтаІШованих обJІВателів.
Письмев
микові оточеня, ях рибі вода.

Художній твір мусить не тільки

ставити

і розв'язувати с~'ТО худояоrі nробпеми, а ста-

НАДІЯ ~ЛІ'А.

думками,

дек.."'Іира

рість.

*
Над Дунаєм
Сиджу над Дунаєм і думу :мою
Журпиво вплітаю в щвидку течію.
Я знаю, и бачу- далека їй цуть.
За ХВИЛІDІИ хвилі ПJІИВуть і nливуть.
І дуки, их хвилі ... Несе іх Дукай
До ЧорJІоrо моря, де рідний мій край.
До рідного моря, туди, де колись

Човни за човнами і співи .лились,
І слава козацька гриміла, ry.mi,
І JIOJIЯ саитая в оселях цвіла· ...
&1 думами думи ... То6і їх ск..падаю

Неси в Ухраїиу, блакИ'МІИЙ дУJt&ю!

-
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ВСЕВОЛОД РІЗДВИНСЬКИЙ.

ТОРПЕДА
Довго продовжувалася лекція.
Учитель
роздовідав про події останньої світової війни,
і перед очима учнів 7-ої к.ляси постають кар1'ИНИ барикад, пожеж і походів, ·проходять
війська. Ось вони білі, червоні, ось анар
хісти-махновці, ось отамани зі своїми загона
ми, які воюють JІИШе дт1 того, щnб воювати,
ось петлюрівцt,

денікінці,

вранrелівці, кол

чакінці й інші й iнrui. Неясним, далеким, не
зрозумілим образом проходи'l'Ь повз учнів
Українська Держава, і знову ллється бруд
на голови її провідників, на кожного, хто їі
обстоював.

Учні беззаперечно сприймають все, що
говорить ім учитель. Так, це певно: у вели
кому Радянському Союзі найкраще життя, і
ми :мусимо

-

так думав кожен з них

-

допо

МОМ'И нашим братам-трудя::щик і іх дітям за

корДоном, бо їх там

паневолюють капіталі

сти, фашисти й буржуї.

·

тицю живих квітів, що стоять у склянці на

столі . . . Чому? голові заnитання

мимоволі назріває в його
... - Чому в найщасливі

шій країні мого батька, який чесно працював

на фабриці, викинули з роботи?

хотів затаїти, що був колись священиком? · ·
коли він у

своій

столиці

українською мовою, на ньому

їдкі, холодні погляди
шкільних товаришів?

.

Бо<-.яки зареготались.

Удар

сильного

Андрієвого

кулака

бу»

ві."фІовіддю ображеного. Довкруги утвори
лося коло цікавих, а МІШІКа й Андрій стояли

проти себе,

піднявши

кулаки на висоту об

личчя.

Дзвінок примусив їх відкr.асти справу на
на~ перерву.

Настоятель

школи

записував

звання

батьків кожного учня.

-

Хто ваш батько, Савченко?

-

запитав

Андрія.

-

Гм

...

Мій батько

нічвий сторож на

-

заводі.

Єво атєц пол nод маской, Ніколай Пет

ровіч.

- Я вас не rттаю, Артьомов, до того про
шу в украіиській mко.пі говорити по-україн-
ському.

-

Вот тєбє і на!

rаварі па українському!

Ведь же руский красівєє!

..

Може т-ому, Щ(\ він три роки як по~
свою тиху парафію в Пекарях над Дніпром: 1

Чому~

ти тоже нє уидьош, не байся.

-

Тільки Андрій задумано дивиться на І{И

Ах ти, хахол, даже rаваріть не укеєш

-

по человєческі. Ну, нам такіх, хак ти, нє
нужно, ми тв:є:му атцу бараду
абскублі, а

говорить

зупиняЮ'І'ЬСЯ

навіть деяких його
. Чому, зрештою, і

яке мала право втручатися нова соціялістич

на Росія в справи його батьківщини?

. . Чо

му його батьківщина найбагатша
країна
Европи- голодує!? ... Чому JUОДИ бояться
один одного, чому це все!? ...
І здавалося йому, що його :мила батьків
щина така сама. як та квітка, що П відірва
ли від кореня, а вода не може дати їй необ

хідних життєвих соків, і вона в'яне, в'яне

...

-

Заковчі'l"Ь, ані, то вийдіть з КJІ.Rси!

Какой он умни:й!

думаєте, вийду! -

І він,

І вийду,

што ж ви

оrризаю~сь, вий

шов за двері.

На перерві видовище

Мішка сильні

-

ший. звинніпmй, :жорстоко побив Аи.црія під
регіт і rолосве схвалеиия юрби.

З ображеним почуrrям вернувся Ав.црій
додо :му. Мати йоm вмерла ще під чае голо
ду, вони ж з батьком чудом врятувалися на
бруках етотщІ.
З'ївши тю.льки з сухим хлібом і запивши
водою, він вийшов у парк над Дніпро.

Весна бvла в цвіті сил.

Дніпрові Щ,учі. цвіла маса
мовчазний Дніпро

Зелень вкривала

з.ливався

квітів, а гордий,
далеко з голу

Дзвінок nерервав його міркуваНWL У від
чинені вікна було видно
квітучі· сади; сві

бим о6рІєм і котив свої хвилі під пісчаний
Трухаиів острів і новозбудовану Набережну.

жий вітер, що ввірвався до кляси, здавалося,

З чотирьох труб великої електрівні ішов
rycrиA ДИІІ, човни й меmпі пароплави пла
ваJІИ повз кісто, а святий Володимир ве."ІИ
ким хрестом благос.ловляв усе- кручі, Дні
про, простори, Задніпров'я ...

заспівав веселої, весняної пісні.
Школярі веселою зграєю висипаJІИ на
двір. Тільки Андрій був самотній зі своїми
думками. Він задумано переходив через
подвір' я, коли назустріч йому вийшло кі.ль
ка босяків, з Мишкою, сином райпарткома
першим хуліrано:м на чолі.

-

Андрєй,

воробєй,

-

закричав

він

-

чаво надулся, хаді з намі, у нас свая шайка!

-

ВідчеІDІСЬ, R хочу бути самr

Андрій.

-

відповів

Враз він відчув, що біля нього хтось зу11ИНИИСЯ.
Так, це була Оксана,
одинока з
дівчат, яка вміла бути скромною і протиста
виJІася .лихій :моді говорити по-московському.

Мала карі, задумні очі.

Ії батька давно вже

, не було .ка світі- вfн вмер наналекому за
~НRі ТІJІЬІDf тому, що ... почував себе укра
uщем.
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Вони J!ОВГО говорили, відчуваючи однако

.

вІсть ~вого становища, вони були близькі до
себе 1 п~ановили зорганізувати таємний
гурток, в RКЇ1tf :мали пропаrувати ідею націо
н:ільного і державного відродження.
Гурток ріс. Душею його були Андрій і

~к~ана.
n1с1м

.на кінець шкільного року їх було
Сl.М хлоnців і Оксана.

-

Одного разу на лекції

історії

то~ариш Андрія, член гуртка
теля,

яке

Україну

nраво

свої

ясно, сказав,

мала

спuтав учи

-

Росія посилати на

війська.
що

БОгдав

Вчитель не відповів

інтерпретувати цю справу

будуть в наступній

ІСJІясі, звів

розмову на

іmпу тему і підозріло подивився на Богдана.
Андрій і Оксана переглянулися, Мішка з
кута спостерігав усю

сцену з пильною ува

гою.

Наближався кінець шкільного року. Гур
ток Андрія, що назвав себе «Торпедою», зби
рався вечорами в хаті Оксани, і fi мати
учителька української літератури

-

вихла

дала ім історію України за ГрушевсьJDDІ.

Вони

ппdл.

проходили і військовий

передви

Мали дві пістолі й одну ручну tрана

ту, які досконало ви:вЧИJІИ.

В річницю жовтневої ревоmоції появили

ся в школі

летючки.

Вс.під за тим в одній

клясі на дошці з'явилася ве.лика карикатура,

що зображувала
снаймудріmоrо й на:йrе
нія.пьиішоrо», що тримав в обох рухах ре
вольвери направлені в спини двох rенера.лів,
геиера.пи тримали по двох ІІИ]КqИХ, і т. д., аж

герга закінчувалась довгою лавою баrиетів.
Над тим стояв напис: сВільиі у ві.пьвій країні:..

Два дні не було наsчаШІя.

.лова
також

Дирехтор, rо-

піонерської й хоксомолсьхої
між ии:ми й Мішка,

кожноrо зокрема.

Андрія

і двох

йоrо

JАей:ки,

переслухували

тоsаришів,

членів

«Торпеди», вихивено зі школи.
Але «Торпеда:. діяла дальше

ни.-

В кухві, в товариС'І'Ві бала-хучих rоспо.цинь~

обговорювалося одного разу, УІОГО то сходять

ся в Оксани ті ciмna'l'J111Нi моnоді то.ци. Тек

сзrужниця

партійного

урмовцяІ сказала, що чула раз, як так гово

рипи про якусь самоетійву Украіну.

Госпо

дині охали, наріха.пи иа моподь, а ва біду

де не взявся партієць, що прИЙШОВ попроси

ти свою дружину. щось так спеrrи.

Вів по

чув розмову, і справа йоrо заціхаВJІJІа. В
години, коли ніколо не бупо в помеm:каині,

він тихо вик.ла9 зі стіни три цеrJІИВИ й підсу
иув туди своє ліжко.

Звук

допітав

д0еит1:

ясний, особливо, коли на ву.лиці не було авт.
Чуже вороже око вrлявупо в' нутро сТор
пе.ци».

. . . Черrові

сходини

s
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. : . ~низу -

сходини, ва верху 8 поввій

типn в~яється

голова

Андрія:·

Мішки,

віЮІо, і темиа,

висунувlШfсь

пахката

чує

СJІОва

'

- Пам'ятаймо, друзі, що сказав вам в сво
єму «Заповіті» великий Шевчевхо. йоrо
правдив~ зміст - не такий, як нак пояСWІ
ють -

Sl.ЛЬНа Україна.

!ста Мішки зіrнулис~ в криву усмішку,
а в1кио тихо

зачинилося.

... За Андрієм, який вертався остаинім
непомітно майнула темна постать в капе.mосі~
Сьогодні

Андрій

ніде

не

показувався

~ого батька викинули з роботи, а жиТтя пі~
дІрвало його колись міцні сиJІИ, і тіло Aoro
розбив жорстокий параліж. ..1\идрій був бi.Jr.R
нього.
Товариші розповіпи йомv. що макv

Оксани ще минулої ночі забрав ~Чорний ~
рон:., а Оксану
забрали до «виховного:. за
кладу. Серце Андрія палало жадобою пом
сти.

Ввечо'Рі, о rод. дев'ятІй п'Я'rR8.ДЦЯТЬ, вови
зновv зібрались біля Аидріівеького eoбo"DJ'.
Не було одинокої Оксани... Горді DID'I'8JDI

київських вv.лиць поволі
листя...

rуби.пм

-пожовJtJІе

Вітер mуків ло38.МИ ва тім березі

Дніпра.

- Друзі, - сказав Ав,цріА, - вороr ии
щить нас.
Будьте rотовІ до al)emтv.
Коли
попаде:мось, -не говоріть нічоrо. Яхmо во
ни sce знаЮ'r'Ь не
за.nамаАтеся:,
r.лядІть
гор.ІJ:о в sІчі вороrа. З ім'ям Симова Петто
·РИ йдіть на смерть!
ТеМНИ'МИ сходАми спvсказrися sииз. 3-за
рОгу з'явилися вІйськоsІ з сииіми mзmt3Jt0f .

Тvт

же

стояло

чотири

с'Іоnиих аоооии:~.

Андnій sитяrає пістоль. Пц.цvть rnи стРіли.
Боrдан кидає tранзтv... Хлопці почиваІОТh
втікати .. ·. Але всі пnosvJПOf вже зaзzm.nertn;ь
бv:rти обстаsлеиі чекістами. Двох друзівпаде

забитих, АнцріА важко ранений . . . ·

...

В.1lітку схо.циви иідбувалиев далі в Окса-

ля, сільська ,ці.вІІИНа,

А!

одинадцять,

біля

Андріівськоrо собору.
Собор замикався на
мі~, великий замок. Між вітринами хмар
~ зорі, тихо, нікого ніде ...

Все затихто

...

Киів иастооожи:веа

Батько Анпnія .лежяв
помешканні.

·-

с:мерm

Місяцю.

цаn@ТОІЙ,

в темнІ•

м;с~ б1Ііций, нк пnивид, .nи

вився чеnев ві1mо.
хо,цила

ommondt

...

Тихо

иавmпивьхах під

...
ПQ7ІVМЦВ Аюtріfв батько,

-

ИР7JОСЯ'ЖНИЙ місJЩЮ.

ехажх

..•

-

..о

мv???... В тихих вvJІИЦЯХ Юета зarv~ си
реси, чотири

великі

автомобіJd ~

п">~з вікно.

Над ліжком

батька

став у натур11.nьнНі

:єс~ли. .пmі прозорий образ його дружини, !.Іа
тері Андрія, що усміхався
~~арівво-приба.в
лююче.

-

Маріє,

-

прошептав вів,

-

схажк! чо

мv ПО ТИХИХ sутщях СТО~mщі МЧаТЬ оnівночі

• Чориt ворони»,
зуть? ...

11оку?

. . . Koro

вовх ве..

- Маріє, я йду до тебе. . . Може 11 'І'е6е
краще. -І перехристився в оставкІІ: раз..
За Дніnром шуміпи пози. ..

ШЛИХ
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Проф. Г. ВАЩЕНКО.

Ідеал і мета українськоі молоді
Завдання, що ставить перед. собою люди
на, можуть бути різні з погляду їх обсягу й
:моральної вартости.
Людина мояtе постави
ти собі за :мету особистий добробут і йти до
неї, ламаючи норми суспільного життя. Вона
може ставити перед собою високі завдання,
як напр., служба своему народові, иауrtові
дослідження, мистецтво,
творчість і т. под.
З громадського боку мають вартість лише

завдання дpyroro 'І'JПІУ·

Лише вони варті то

rо, іцоб mодииа приевятила їм все своє жит
тя. Ті.льюr на основі високих ідеалів може
утворитись міцна, суцільна особістість. От
же, коли :ми хочемо виховати в українській
молоді міцну волю і суцільність характеру,
треба nерш за все nрищеnити їй праntення

/!to в~ї

мети, що об'єднувала б увесь укра

lнськии народ.

Такою метою є б л а
к і в щини.

r

о і щ а с т я б а т ь

Гослом, під яким має nровадитися

вихо

ваЮІЯ української молоді, є:

Служба

Богові і б~тьк:івІцині.

Перша абсолютна вартість для молоді є
Б о r, друга б а т ь к і в щ ин а. • Молодь му
сить 1:Jітко уявляти собі, в чім благо батьІdв
rцини.

Благо батьківщини є:

1.

Державна

незалежність,

мо,rrnивість

українського
народу,
вчеmія -Христа.

кращі. люди Київської Руси, що мужньо бо
ро.m-rсь з кочовиками.

ної nриналежности, соцілльного стану і т. ін.
-в одну спільноту, пройняту єципими твор
чими прагнениями і високим nатріотизмом.

3. Сnраведливий державНий устрій. mmй
би підтримував лад в' сусnільстві, в той же
чР.~ забезпечував особистіпрам й волю кож
ноrо rроМадянина й сприяв розвитку й прол
ву його

зцібностей,

сnрямованих в бік

rpo-

r.m:!J;cькoro добра та ос:обистого п~астя.
Справедливий соцілльний УстРій, при
fІкомv зникала б і иемо"">r<:лива була б бороть
б~ між окремими грvnами суспільств~.

4.

5.

Високий рівень народнього

rосподаР

~ТВ;t й стmавец.лива орrан1зація :йоrо. що за

безпечувала б матеріЯ.льни:й
mомадRИ і бvna позбав.пена

nзrуатаціі.

добробvт

всіх

елементів

екс-

·

редовою країною в світі.
Високий

захищали

слюд

християнський» та клали за нього свої голо

ви в завзятій

боротьбі з бусурменами. Так

розумів їх Хмельницький і маси українсько
го селянства й козацтва, що nід проводом
ве..тrикого Гетьмана повстали проти nоJП::.сько

rо nанування.

Ця традиційна :мета, як ясна

зірка на небі, мусить сіяти і перед україн
ською молоддю. Завдання служити батьків
щтпrі мусить бути усвідомлене як особистий
обов'язок nеред нею. Отже, чітко уявляючи.
чого потребує від нас батьківщина, J(ожен
мз.є здати собі сnраву в тік~ тцо він nовинен

зробити для неї особисто. Серед нашої інте
л;l'енції ч:J.сто можна зустрінути людей, що

добре вміють розмовJІЯ'm про служ:бу бать
ківщині, а на ділі служать лише своїм осо
бистим: інтересам. Вихо.:ruпь, що з поглядУ
цих .nюдей батьківщині має служити
хтось

Такі настанови
з~.суди"ГИ.

А

сусnіль·

виховуючи

молодь, треб'1 nопередити саму можливість
утворення таких настанов. Слvжбу батьхів

іцині треб~

усвідомлювати не· лише як свій

особис-n!Й обов'я'Юк, а яц: сенс всього свого

жтn-гя. без чоrо не ваото жити.

Прикладом

ДЛЯ КОЖІ-ЮГО украЇНЦЯ В ЦЬОму МуСЯТЬ бути
тахі. ве.ликі" постаті, их Святослав Хоробрий,
ВолоДИМИР Великий. Володи:ииР Мономах.
Богдав Хмел:ьИИЦ&КИЙ. Мазепа, а також ті
-mслекні невідомі rерої, що іх протягом ві

ків виставляло з-поміж себе українське ко
зацтво. селянство й міщанство: що все своє

>Кm"''Jr вид.цали в боротьбі за щастя й добро-

бут України.

Джерелом

надхвения в такій rероічиій

службі батьківщині може бути .пише свідо
мість

обов'язків

перед

нею,

сполучена з

nалкою .любов'ю до неї, до своrо народу-.

А

тобити свій народ мо:жна JІИШе ·при ваявво

сті високої національної

свідомости.

Треба

- уJІВЛJІТИ

8. Розквіт духової кул~тури українсьІ{ого
народу: науки, мистецтв.'\, освіти. ПіlНесен
mt ії на тахий рівень, щоб Укпаїна стала пе7.

Так розуміли П запо

ро>кці, що своїми грудьми

ство має рішуче

від їх територіяльного походження,· -церков

Це означає, що добробут

батьківщини має бути заснований на засадах
християнства.
Так розуміли мету
життя

іmпий, а не вони.

Об'єднан.вя всіх українців. незалежно

ЖИ'І"І'і

Що означає служба Богові разом зі служ

бою батьківщині?

по.лі.тичне, соціяльне: госnодарське і ре.лігій

2.

в

8. Високий рівень здоров'я украінського
народу, зведення до мінімума
всяких nосе
ред нього хворіб і виродження.

,1ЛR українського народУ вільно творити свое
Jt~ житrи.

реалізація

·

релігійно-моральний

рівень

собі український народ як єдину
спільноту, що об'єднує в собі nохо.лінн,и ми
нулі, еучасні й майбутні, й відчувати свою
едиїсть з цією спL"ІЬНОТОJО.
Виховати .таху
свідомість і відповідне до неї почуrrя ие ~

то легко.

ПротJП'ОІІ віків

по.&ІІКИ й- JiOCyaпj

М
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вихорішоваЛИ таку свідомість, і це не моrло
ке дати своїх восл:ідків.
При цьому треба
відзначити, що московська пмітика була
значно хитріша, ніж польська, й тому націо
напьиа свідомість насеJІенвя Галичини вища,
ніж. свідомість населения

Наддиіпрянщини.

крім того, треба взяти до уваги й те, що
наддніпрявці
й
rа.личани
протиrом
вікj.в

.AJre,

жили під різники

nід різними

вПJІИВами.

політичними

режимами,

го~подарсьКИІІИ і ку льтур ним~ І

Звідси

ріЗІDЩJІ

у мові,

побут1,

психОJІоrії.
Особлиао це треба сказати npo
інтеліrЕ:нцію, яка більше підпала· під вплив
чужинців, иіж селянство. Галицький іителі
rент своєю мовою, психо.поr\єю і поведінкою
значно більше відрізняється від інтеліrента
напцніnрmщs, ніж напр., селянин зі Стрий
щини від селянина з Поділля. А це, безnе

речно,

заваджає

стей Ід)fро й

українцям з різних обла_:

r либо ко

відчути себе як единии

народ. ДовоДІІТЬ це численні спостереження
над українцими nідчас еміrрації.
Цілком

зрозумі.JІо, наскілью1 шхід;т..иве
нання.

Не nереборовши
збудуВати України.

таке роз'єд

цього, не зможемо

М
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роду, треба разом з тим виховувати еправе.ц
ливе відношення до ішпих народів.

Є народи, що протягом довгого часу rві
ти.ли українців і не давалі їм розвиватись. Є
народи, що

прикидалися нашими друзями, а

на ділі ексnлуатували й НИІЦИJІИ нас.
роди, як напр.,

Є ва

шведи, що допомаrап:и вак у

націонаJІЬНій боротьбі й слівчували вам.
Є
нарешті народи, що терІІJІRТЬ ОДJЩКОВУ з вr
ми дoJUO під rиітом якогось іншого народу.

~о всіх тих народів відношеиия українців
мусить бути різне. Треба виховувати молодь
так, щоб вона моrла захищати права своrо
народу і здатна була віддати в боротьбі за неї
своє життя. Але виховуючи у молоді патріо
тизм, здорову національну
гордість, свідо
мість своєї національної rідности, ні в пому
разі не можна виховувати в неї безглуздої
націона.пьної пихи й презирства до інших ва
родів лише на тій підставі, що вони не укра
їнці.

Через такі історичні умови наш ~род від
став щодо ку JІЬтурного розвитку вщ ~ередо

вих народів Европи.
Щоб ДОСІП'ТИ
1ХНЬОІ'О
рівня, нам треба багато вчитись у тих наро

будуючи систему виховання ІІОJІ~

дів, а це моЖJІИВе JІИШе при

пошані до вих.

ді, треба ретельно проаналізувати властивост~
мови, побуту й nсихолоrії, характерист~1

Крім того, треба пом'ятати,

що ва rеренах

Тому,

для українців різних обл~стей. Влас:ивост1,
заnозJ.tчені в ію.uих нароДІВ, треба ВИДLЛИТИ в
одну rpyny, властивості, притаманні україн:
ському народові, в другу. Тах, :напр., в .мов1
слід виявити широко вживані ПОJІЬОШЗІІИ,
що зас:мі чують мову галичан, і руси2ми, що
засмічують мову придніпрянців. В поведін
ці треба ВИДЇJІИТИ, З ОДНОГО боку, ВJІаСТИВе

України, крім українців, жив~ і інші ва
роди. З ними нам доведеться сmвпрацювати,

а це :можливе лише при умові сnраведливого
відношення до них, при якому захищаються
права українського народу, але разом з~
ве поруurуєтьеа законів права інших нароДІВ.

Історія Польщі nоказала,

нас~ки не

безпечна дmt народу нерозумна нацюнальва

що з'явилися в наслідок пОJІЬської ~~~ьтури

лиха, nрезирливе відношення до ішпих на
родів і нарушуваиня їхніх законних прав.
Неменш яскравою ілюстрацією того може бу
ти катастрофа Німеччини, що, досягllІИ ду
>ке високого рівня техніки, культури і воєн
ної сили, поставила собі за завдання заволо
діти :аеликими територіями для себе, знищк

та Гі вІІJІивів. Така аналіза, при умов1 11 rрун

ти частину народу, що живе на цих терева.х,

деJІКИІІ

иад.циіпряІЩІоІ

зовніuпrістю

і

нехтуваввя

своєю

вульrарвість у манерах •. що

з'явилися в наслідок московських вІІJІИВ~, а

з друrого.боку, зш:mдто велику УD!'гу зо~
ності і неприроДН1СТЬ у мавєрах

1

повеДlІЩl,

товности, дость можливість розrJІRНуТИ від
мінні властивості українців різних областей
як другорядні

риси,

що

мають щезнуть в

найближчому майбутньому.

Крім тоrо, українець

~сить ..Зда™ ~і

справу в тік, які риси украшсько1
навіть властиві їй з давніх-давен,

n~ки,

с.лщ роз

rJІJІДати як позитивні, а які як неrативні. Не
все, що виробила у нашоrо народу історія, є
добре. Наприклад, не можна визвати ~ по
зитивну рису ВJІастивий багатьом украІВЦЯМ

крайній індивідуалізм. Треба зробити муж
ню й тверезу оцінку й ію.nих націои~иих
властивостей.

вувати,

а

Риси позитивні слід культи

неrативні

-

поборювати.

Наяв

ність в ухраїнсь:к:ого народа неrативвих рис
не мусить зменшувати тобови до нього тим
біJІЬше, що івші риси українців ставомять
їх високо в ряді інших народів.
В:кховуючн у молоді .любов до евого на-

а частиву обернути в своїх покірних рабів.
Така зQОлогічна політика ВИКJІИК8JІ8 до вW
ців ворожнечу всіх народів, в иаСJІідок чоrо
Німеччина катастрофа.льно була розбита. Н~·
зважаючи на великі здібноС'rі ІІіхецькоrо на
роду і на йоrо дисЦИІІJІіиоваиість та &пер
тість у роботі, трудво чекати, щоб Нwеччинз
знову. 9тала велихою державою, бо на пере
шкоді цьому буде стоити ненависть, srкy ви
к.лика.ли до себе німці у багатьох вародів
Европи й Америхи. Такик шляхом ки ні
коли не nідемо.
Український народ на собі відчув, що та
ке несправед.ливість, і сам мусить бути спра
ведливим.
Але
цього
ма.по.
Український
народ ще з початку своєї історії, протяrом ві

ків борючись за своє існуваивІІ, разок з тнм
своїми rрудьми захищав европейські вароДJt
від вавал:и дихих степових орд і ТИJІ спас єВро
пейську купьтуру. Оrже тепер, борючись
за свої права, він має об'єднати вaвJtOJIO себе
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европейські народи, що несуть на собі ярмо
неволі і намаrаються
скинути йоrо з себе.
В цьому велике історичне покликання укра

їнськоrо народу.

Йдучи за ним, у країнський

народ має спричинитися до побудови полі
тичного й суспільного ~ття не на засадах
еrоїзму, насильства і експлуатації, а на заса
дах справедливости й rуманности.

Служ~ батьківщині

наказує

підкоряти

м

ників. Шдкорюючи особисті інтереси інтере
сам батьківщини, будучи вірним тщарем іі,
українець мусить бути дисципліновании. Це
означає перш за все підляrати наказам про
воду й точно виконувати їх. Подруrе, це озна
чає, що українець мусить поступатися своїми
особистими амбіціями, коли цьоrо вимаrають
суспільні справи.

В житті

Виховання такої риси це одно з най
важливіп.mх і найтрудніших завдань укра
їнської педагогію·r.
Особисті чвари й амбі
ції занадто вже багато зробили шкоди Украї

людини діє парадоксальний закон: «Хто шу
кає .лише особистого. щастя і робить основним

ні. Пора покінчити з ними. Борець за бла
го батьківщини мас бути твердим, ріnІучим

правилом

і настирливим. Ніякі перепони не мають спи•
нити його. В боротьбі з ним має rартуватися
воля. Борець має бути мужнім і хоробрим,
але разом з тим розсудливим.
Ще Аристо
тель казав~ що мужність єсть доброчин
ність, що посідає середнє місце між .ляКJІИ
вістю та безрозсудною одчайдушністю.

свої інтереси потребам українського народу.

~ означає це зректися особистого uцастя

й радощів життя?

свого

Ні, не означає.

життя

власне

це

шукання!

той ніколи не знаходить щастя». Бо тоДl
життя людини робиться еrоїстичним і дріб
ничковим, і це ніколи не задовольнить ЛІРд

ськоrо духа. Справжні радощі, що охоплю
ють всю істоту людини і підносять її на ви
сочін, мають тільки ті, що служать великій
ідеї. Навіть в хвилини поразки й страждань
такі люди мають моральну втіху в тому, що
вони служили й служать великій ідеї. Гого
лівський «Тарас Бульба» в той момент, коли
він, прив'язаний до горіючого дуба, показу
вав козакам шлях до порятунку,

-

Не треба боятись сме~ за батьківщину,
але й не треба гратись з нею, не треба ризи
кувати своїм життям і ~ям своїх близь
ких, коли є можливість без цього досяrти
мети.

насправ

ді щасливіший від Пацюка над мискою варе-

*

о. КИІВЛВІІКА.

На смерть ОJІЬrи
lЗ-oro лютоrо 1924 року.
Сірість моно
тонних хви.лин безнадlЙНого
будня, нарір,
що сwІИВає кров'ю в непоси.."ІЬній борні, роз
гну зданий ша.л жорстокого ката,
страхіття
брудної тюрми . . .
І на цьому
жахливому
тлі кров'ю вшшсане ім'я:
О ль га Б ас а
р а б. Ії замучено в цей день за те, що вона
>кила для свого обездоленого народу, за те,
що не пам'ятала про себе, забувала власний
труд, лікуючи рани на тілі єдиної Батьків
щини.
Вона була між першими, що кину
JlИСЯ нестримною лавою у бій з ворогом, що
намаrалася високо нести пошматований пра

пор української Державности. Ії rариче, пов
не фанатичної любови до Рідного Краю сер
це билося в ритмі з іншики палкими серця
ми, П очі горіли бажанням чину, rотовістю
жертви й посвяти. За нею стежило безліч
очей, намагаючись нас.лідувати стиль П по

свяченого Батьківщині життя.
вали за не10 і хижі очі лютого

Але слідку
вороrа, на

пружено спостеріrаючи кожний її рух. Го
нисті праrнеВWІ невинної крови, вони не об
можились до обсервації: одного дня її схоп
лен9 і завезено до страшної тюрми. Жінка.
- думали кати, - вона зрадить і видасть
співробітників! Так думали кати і тріюкфу
:ва.Ли зазда.леrідь.
Але жінка :мовчала ...

1ї катовано в безпрИІt.JІадно страшии:й спосіб,
розриваво тіло на куски і завданано неJІЮд-

ський біль.

Дарма, все дарма

чала, як лицар, як rерой.

...

Вона мов

Ії бліді уста, за

тиснені корчек
страждання, не роз.ікхиу
лись ні на мить,
зберіrаючи
навіки св.нту
тайну друзів.
Тільки сірі,
(jезнадійні тю
ремні мури були німими
свідками її кук,
від яких здава.;•tося б і вони моrJІИ б по
хитнутис.я, і їі нечуваиоrо rеройства.

Сірий день JІЮТИJІ
сп.ливав брудним по
током у тюремні віконця, десь по містах і
селах бурлило житrя, а у в' язничиій келії
конала українська жінка- ревотоціонерка,
жінка rероїня. Коиа.па ОJІЬІ'а. Зломаним
поrлядом обводила келію, а в серці ясніше
розгорялось полум'я безмежвої
тобови до

України. Конала Ольrа ... І болючим зой
ком здриrався
вітер,
і скривували IІJІJUDІ
ком здригався

вітер,

і скрикували

плями

помсти за смерть.

О.льга заснула на віки, заснула під похо
ронну сикфовію вітру, під зойки в'язнів, але
й під непереможний спів ВJІасноrо святого
серця.
Господь
прийняв її світлу душу і
упокоїв навіки. А сповнені пошаною і лю
бов'ю серця сотень тих, Щ\) прийшли

неї, сПJІели їй безсмертний вінок.

після

В пам'яті

нашій живе вона вічно, зак.лихаю.чи до праці,
посвяти, до змаrу за викріяну во.лю.

За краще завтра.

~ Тебе, Україно!

ШЛЯХ
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ЛЕСЯ УКРАІНКА.
(До дня народження

-

26

лютого

1871

р.).

•

•

•

Слово, моя ти єдииая зброє •..
не боїться від ворога смерти,
Бо вільная пісня не може умерти ...

. . . Поет

•

•

•

... Месники

дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою ...

•

•

•

... Інші будуть співці по мені,
Інші будуть лунати пісні,
Вільні, гучні, одважні та горді
Поєднаються в яснім акорді
І колипуть у ті небеса,
Там на їх обізветься луною
Пісня та, що не згине зо мною.
Де сіяє одвічна краса,
t:Riam:Rfari~~IЯ'I~~JRIIЯl~~D~~~Jl.~rmrl.r:J~~~~~arJ.~~~~~~tШIНICRI~IRI

Хто раб? Хто подолавd? ТіJІьІDІ той,
Хто еамох:Іть веее ІІРІІО неволі!

Хто rордощІ вложив мені у серце?
Хто дав менІ одв&rІІ меч .цвосІЧВ86?

.Лес& УкраІвка.

Лес• УараівкL

На цьому місці будемо поміщувати статті з ділян
ки летунства. .RКі мають за ціль теоретичtю заnіз
нати наше 10нацтво в цісю
ваЖJІИВою
ділянкою
техніки. Ц. діпІІІІКВ до сьогодні не бу ла ще пору
шувана в жодних ВИДВІІJUІх для молоді (за винят

скромиоі етаnі

про

парашут у сПластуні' ч.

Хочемо, щоб вона :sваЙІWІа відnовідне
ваиия серед вашоrо

....тцтва,

1).

заіитересу

бо усвідомnюємо со-

бі, що

n

майбутньому будуть потрібні

ук:раінські:1

націі люди, які віддалися б цій ділииці всеціJІо.
Самозрозуміле, що статrі з діnsmки
летунства,
nо~rіщуаані у нашому журналі ще не зроб.пІІТь з
нашого юнацтва летуиів, але знасмо,
що напевно
знайдеться багато таких, які
почнуть шукати за
ширшими матерія.пами з цеї ділянки та візь~

до їх студlюв.анни.

·
Ред ак цlя.
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ЛЮДИНА В СТРАТОСФЕРІ
Людина відпорна на атмосферичний тиск, який
відповідає ТІrскоuі на piвtd моря, а таксамо на тиск
повітря, в якому с відповідна скількість KttCIIЮ. У
стратосфері жит rл .тrюдишt надзвичайно ускладне
не через брак кисн10.
На відповідній висоті треба

1)

Кисень

-

бути забезnеченим досить великою скільхістю кис
ню, яким nри nомочі відnовідних аnаратів людина
може дихати.
Нижче розгляне:м
ті зміни в люд
ському організ~tі, що
відбуваються і з з~rіноtо в:1соти, на яку nідноситьсл людина.

на.Аважли:вЬmtй заеіб ЖІІТТJІ.

Людина одержує кж:ень через дихання.
З леrе
пів nереходить кисень в кров, яка· розносить його
до всіх частип тіла, де він спалює органічні речо
вини та видає потрІбну енерrію, тим nовітря рідшає
(зменшуЄ'І'ЬСІІ), а відповідно
до
того змепшустьсл

ск.ількість кисню, що унеможливлює
перебування
.mодиm1 без ві.цnовідІшх
кисневих
аnаратів
(річ
ясна зі запкок кисшо) на даній висоті.
Із зростом В1ЮО'І'В, зr.te~~JDYen.cR ск:ІJJькіС'І'І. JDrcпю в крові.

2) Дш.:аJІІІJІ при помочі ІDІсuевоі
масІПІ.

Дих::uочи nри nомочі
к:исш:в:)Ї
мг.ск:Jf на внеоті від 3300 м, лету
нові
нічоrо не грозить.
Кисневу
МЗС~ МОЖ!Іа

ЗЗ.СТОСОЗ;)•uЗ'l'Іf лише

до 12 ООО м. На біпьшій вис\)тf по
r;.і.трн тзr.:~ рідке, що кисиева мас
r:а
не
всилі доставити достаТВІU

скількість

100%oro

кисню до

tqiOlltt.

:Іі'rаІОІя звичайню.r літаком па тn
кій ІНІсоті також :майже не~южли
L~е {до таких по.пьот.Ів
vжнва~:тЬ<"л
сnеціяль!ІИХ бnльо:хів).

6) ХОJІОД.
На внеоті понад 12 ООО м теяпература ВИJІСК".ИТЬ
пересічво --550 С.
fІри тa~tmt високих оОJІЬО'І'ах пе

туви мусять тепло одяrтиси. О.цяr мУ~ б)"'І'И су
хий 1 ве надто rрубий. Добре одяrати електрИчно
оrріван! хамС5івезоии. Рукавиць ве вІльзо звtкати.

ШЛЯ:Х

3) Із зростом висоти

-·

рюютLся

МОЛОДІ

з:иеuшуєrьсл тнсА. і ПОJ!~JІ

внутрІшні гази.

Із зростом і>І:сот:І :з

..1юдсько:\І)' організмі поши

r,юються газа. н~с.'Іідко.м чого вшшкас надзвичайно
нсnрно.ше почуrrя, а

часо.u шшітть уrрзта nриrом

ности.
У зв'язку з nоширюв<1нняи на більшій ви
соті газів летунам
заборонюється lсти ті nро
;{уктн, які виділюють багато газів (головно горохові
росюшн, лкі wають багато ~зоту).
На ш;соrі 10 ООО
:\І сухий газ .може поширитн свій нормадьний об'єм
tлкий MLtє на рівні о~ря> на 5 разів. а при наявності
nоди навітть

7

разів.

t) Т.ск ва аужо.
Середне вухо --- це немов •коробка~.
nовітрям nоза барабанною nеретннв:ою.
ноким отвором с Є вета тхісва труба,

вирівнює

внутрlnmі

наnовне~s
йоrо о;х;~

RJta звичаth111

тискІf у вусі nри пІ.дні»ан!!і

вгору чи еп~·сканнl вниз.

A.;te

при низькій текле

ратурі Євстахієза труба
може
замерзнути,
Ч!~м
унемохливить тис~ на барабану пер~ зі сто
рони уст і носа,
ати:м: са:.тм збі.пьmиться тиСЕ зі
зовні, 1 барабанна nеретинха коие лоПІІ)"'І'И.

На більшій висоті, np;.1 зменшеІті тиску і від
сутності достатньої скількости кисшо, розріджений
азот відді;хюсться від крови й утворює, переважно

JІ суглобах, болючі азотні пухирі, що унеможлив
люють рух рук та ніr. Подібні nухирі утворюються
також nри завурешd у ветпсу глибину.

*
КАРТА ПОГОДИ
Да8 праІІІІJІЬІІОІ'О та безпе'ІJІОrо nJ.тІUUUІ треба 3В&'І'ІІ UIJ'I'Y DOI'OIOL

СтанцІя поrоди на хожному
динком

з таємними знаками,

петовищі не є бу
кодами

чи

картами.

Цей будинок: доступний дпя к:ожвоrо летува.

Знаки поrоюt .цуzе прості, а карти при деяких

студіях не трудніші від вказівок,

JDti

одержує летун

з rазо.пінових сrанц1й.

В летунстві о.цв010 з найважJІИВіПІИХ

діпянох с

саме ці станції поrоди.
Дав1 про поrодУ, що про
ходять через веІ, 11:J711'8 часто баrато заваzуJОТЬ на

летові.

Во від noro~ 38JІе]ІDІТЬ у веп:икій мірІ пет.

При rшя:нувани1 коJІUІоrо

.аету

петуu потребує

спеціяльних Івформацій про поrолу в місці старту,
в повітряній дорозі та в кісці приизекпеввя, в так
с&JІО про поrо.цу поза траєкторією

Aoro

польоту, на

випадок, в:о.ли б потреба rt. змінити. Рівнож треба
зва'І'И, па буде поrода при поворотному польоті.
ОДІІИJІ СJІОВОІІ петув мусить ваВЧИ'І'ИСR передба-

чувати.

При спостеріrаивl довmиА •е. JDta

DOrcwt

є в сучасну пору 1 ІІКВ бупа ве.-авво, моzна бi.a&m
ueнw передбачити,
IIJd зай.Ju'ть зміни за к.l.nwta

rодии.
Річ ясна, опвкІ І 'І'Очві ІвфорІІВЦІІ одерИQ'
стьс:я в станціях nuroди, ll1d ари покочі ві.Jutовід
них обчислень моzуть зrори подати
поrоди в кожвіА ІdецеаостІ.

'І'Очві

3JІіви

Тепер зуІІИІІИМося над деякими давики про noroдy. які повинен звати
коЖ.ІІИЙ
.weryв або той.
хто цікавиться летунство!ІІ:
Вітер напрям 1 ск:орість.
Btrep вптсває ва
лет у цілій дорозі, а таксамо має П\JВаzни:А вплив

нЕf час прибуття ва місце призначенпк (сипа опору
вітру або пет за вІтром:). Від Aoro uanpanry ЗL"Іе
жить зменшення або збільшення зовнішніх Іtо.JІJt
вань.
В кожнему разі він буде вмивати ва цІ.жу
повітряну подорож, тому петун мусить

зробити собі вІ.дпоаJдкі обчиСJІе&ІUL

38.3,UJ1erf.».
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шлях

TpoDOUUІa

В~сооа1
хмар•

Хмарм

руху.

їх значешm, тиnи та напрям

-

ro.soo
9

't.soq
6е600

іхнього

Щоб пізнати, який вплив мають різного ро

да хмари на лет, треба добре ці речі простудіювати.

Ми спиню. юся лише коротко над цими справами.
Крім вищеподаних даних (рис. 1), можна ще до
дати, що верствоваі
хмари
означають «гладкий»
пет, то лет без перешкод;
клубові хмари
перед

літаком

нерівний лет; клубо-дощеві

-

решкодами.

лет з пе

-

Напрям руху хмар неменш важливий,

він вказує не тільки, де вони

знаходяться під су

900

часну пору, але й де вони будуть знаходитися піз

ніше. А коли летун піднесеться вгору, вони можуть
перешкоджати або помагати в льоті.

Багато може сказати летув про погоду на під
ставі прямої обсервації, тах ив: і моряк: на пiJicraвl
обсервації сморсьхоrо ока•.

Дим, галузки дерев, фліrери на дахах

-

це най

простіші поІtазвихі напряму вітру.

Стан обпаків та прозорість nовітря можна озна
чити, ДИВJІячись прямо

з

зем.лі.

Тиnи хмар і нарІІJUІ їхнього руху можна озна
чити на nідставі

докладної

обсервації та спосте

реження.

Але всього вищеподаного ще замало, щоб мати

06ааІоІ nопадІІ- звачеШІя і характер (рис. 2),
від чоrо залежить прозорість та віддаль бачен
ня В pi3Jii ВапряJОDІ.

-

ТеІІПература вона вппиває на
оперативність
рухів летуна, вказуєє на икість опадів (дощ, сніr,

nавний образ про поrо,ду, ІІКЗ є і яка бу де пізнІше.
Тому летун всі свої дані, ив:і запрИІІічує rолим оком,
мусить порівнювати та узrІдвювати з точними ін
формацІяки, які одержує від станцій поrоди.

ІнформацІІпро noroдy збирані і вюdнюваиі між
тисячами ставцій поrо.ци на цілому свJті. Току, що
ці всі дані дуже чисельні іх записується і пе
редається спеціяльн:ик кодок (звахаки; rляди наm1

град) І атмосферичні зІdви (тукан).

рисунхи), до чоrо призначевий спеціJulьвий апарат

Т.Ск І ІарометрJІІІІІІ :udв8
та скорі зміни поrоди.

-

-

пахазують винсоту

Крік вищеподаних ДВШfХ летун повинен звати,
ика поrода є в суqасву пору і яка була протяrом

остани!х rодив, щоб зорієнтуватися, яка може ва
стушrrи

зківа

в

вайкоротшому

часі

в

потрJбних

йому осередках.

тепетип.

Дпя всіх тих, хто ціхавиться петуиС1'80м, важно
вже заздалегідь
вивчати всі
подававі в вашому
журналі знаки та дані
зв'язав! з "петувською ді
JІJІВкою, щоб при кожній ваrоді ВИІІИ користува
тися та буrи хоч у такій мірі підrотовав:JПІ до с:пе
цfЯJІьвоrо петувського курсу.

іЗНВІВНВІВffИІІНІіИІаІ:RВJRІВІІІИІаааDааІІСІаrJ.ІЯRІr:вие:ІВІ:НИВІСІВІИВІВВВІSІІВИВІВІRІВ

І. ІРЛЯВСЬКИЙ

11.

І.

Поrаньблева

аеМJІЯ-ГУJІЯЛО тутки

3Jio,

ва ало при:Іш.ло криваве літо й осІиь.
Стурбовано аадввлеве село

.

в СJrіди тогоі що вчора відбулося:

П8JІВJІІІ обрі, тряслись шляхи
і падало і тотім амагу місто ...
У далечІиь, крізь бурю і порохи
боJІЮчі й радісиі летіли вісті.
Та ось, ааперmи віrrдих, як у еві,
се.по ~·є живий свій корІиь:

-

І

ІвакшІ зорі бJІИсвуть в виmиві

J1YX новітвІй виві ааrоворитьІ

ЗеМJІJІ, аеМJІJІ...

ЗбJдовавп по.uв
ясвіmаJОТЬ суворі чма І .1IJIIUL
Зароджується в ускі.пщІ : а е м JІ а ,ХВІL1ІІОЄ'І'ЬС8 і п.ваче у aimlцsx. ..
За неі сті.вьКІІ ввтрачево свл,
насвпаво рвдІІМОnІJІ вавко.ао;

Знівечено ч8М&JІо оишнмх сіл

І трупами зволочено іх пОJІе...
Добро роаrраблево. Ех .дме навісна,
ти оадоровишся, ти будеш краща,
бо ось росте в степах О3ВІІВВ8 ів крови рух І бото серцв нашаІ

ШЛЯХ

МОЛОДІ
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ВідК'риваючи в нашому журналі спортозу сrорінку, хочемо nі1'И
назустріч не тільки
домаrаншnt
наших юних читачів, але й за вимогою часу, який у свойому поступі несе не тільки зацікавлення
сnортом, в також вимогу стати активним сnортовц ем, щоб тим краще служити своїй Нації.
Тому в
нашій СТО}JінцІ містимемо, поруч виховних статтей, цікаві репортажі з спортових змаrань,
найновіші
сnортові відомості з цілого світу, бо нашиМ завданням є: 1) щоб юнаки засвоїли прааильний norпя.:t
на спорт,
2) виховати сnорrовців-джентельменів, які в
сnортово-грома.цсько-с~·спільно-політичиому
житті nри.цержуватимуться засад сфер nлей• (чес ної гри),
З) інформувати
юнацтво про всі po;pt
спорту, одні з них nоnуляризуват~ з нашої точки зору як ті, які мають велике значення nри сrrр1l1ленні й зміцненні фізичних прикмет тіла (сильні м'язи, здорова постава тІла,
rарт і витрива..'Jість
на труди й невигоди), і ті, які мають велике застосовання в

nрактицІ підпольної боротьби,

як бокс,

боротьба, джію-джІтсу і т. д., 4) інформувати об'єктивно про всі спортові осяrи ва цілій зеwсьІt.ій купІ

й протиставити ім наші осяги в краю і на еміtраціі
І, 38rВJІЬНО беІ'учи, нашим ОСНОВНИМ завдаННЯМ Є: BIIXOB&TW IOR&Idв СІІJІЬ..Ж ве

MWDI

дУЖОМ. &JІе

І 'І'Шо•, 8о «8 здорово• тiJd цороа дУШа•!
Редакцік.

*

ЛЕЩЕТ АРСТВО
(Подав М. Борис).

КС'Тру саме країну,

та

кі

та

північно-американські

nлемена

користува

пися nредками наших пещет, ЯJd ні формою, ні ве
личчиною ані назвою не відповідають теnерішним.
Одначе є у них баrато спільних рис на підставІ,
аких можемо твердити,

що

історія

пещет

сяrає

Іdпькана.ццяrь століть назад.

У дещо

ви.ці, десь біля

110ни до скандинав

10

ст.

Якийсь

з ІІЕОrо часу можна вва

жати за вітчину JІещет, досі ще не вдапося устій
кити. В кожному разі маємо певні відомости, що
вже старинні греки, відтак: народи Сибіру, кавDзь

'ді:йш.пи

зміненому

ських народів: норвежчів, шведів І фінів, .це знай

час

занепадає в

Hopвerti

лещетарсnо,

яким rор.цилися nередтим і визначні JІюди.
Та вже
в настуnних століттях у комунікації між закками

й містами в:живано майже виключно пещет, і вони
стали необхідними знову. Окрім тоrо лещет nочали
вживати мисливці,
головно ті, що ловили
дюtих

звірів арканами.

Але лещётарст~tо ик сnорт, вири

нає аж коло 1870 р., та стає нацІона.пьник спортом
норвежців. З nочатком 18 cr. лещетарство nочинає
знову набирати значіння.
Десь на ц~й час приnа
дає орrанізування вже окремих .'Іещетарських вій

сько~tих вt,ц,ціліз.

Лещетарі з nолудневої

частини

шли сnою батьківщину.

rіі.

Лещета згадуються вже в порвежській мітольu
·~/.rrьц. бог зи~ш. снігу та полювання з'являсться

на лещетах, rврно одRrИений у білому, блискучому
сніrу Із червоню.r обличчям та Jнесм довкола уст.

В одній noeиt з
лещет.

980 року назJmасться Оди:1 богом

Є й богиня лещет.

Мешканці nівнічної Схандинавії 11 nоловині 5 ст.
зва.'ІИ ляnаtЩів сскрі;tфієнер•,
себто
сфінни, що
совгаються no сніrу•. Норвежчі взагапі вважали
:rrяnанців за ітервісинх лещетарів.
Королева rунrільдя, яку виховували два ляпан

ці (КОЛО 920 р.) ВИСЛОВ.'ІЮЄТЬСЯ ТаК про RИХ: «Ляnан
ці такі добрі лещетарі, що nеред

скритися: ані звірі, ані люди....

(1200

ними не можуть

Норвежська Історія

р. оnовідає про ляпанців...

«коли вони nере

ходять із місця на місце, ставлять під ноrи гладкі,
~еревянІ дручки, якими nереходять гори й доли
ляnанців '38 первісних пещетарів.
Історик Оrорм думає, що в Hopвerti _уживано ле
щетарства

вже в

10

ст.

Часті зrа!{ХИ

ріж·ш'< то;-о·:асних п~с:.-1а:~

лещета

oyrrн

заrально

npo

леrт~ета в

uнразпо. що nже то;tі

вtдо.,.І.

Олсф

Триr'васон

(995--1000 рр.) був тоді найк:ращим лещетарем.

в давніх народних

nіснях

А

зrа,пується про nерегони

.rrРщетами.

краю вжиnають ву3ьких і дош их .1ещєт'їз я.1Q::·у ,,
~ер~віJ.

а в північних гірських

Підчас велии:.их морозів п.тювl лещета :rюма

лися

далеко

скорше,

бу ли дуже витривалі.

на хвостах йоrо лещет, так леrко й добре, начеб їх

nриходили

nошти.

Лещета

використовувано теж ·д.'ІЯ

ніж

би.rrи з вирізаних у пмпнІ

Tcnepiшl:r .:н~щЄ"Тарі не хочуть вірити. що одшt
лещетар у 1000 р. їхав із двома людьми, що стоя:ІИ
зовсім не бу ло.

околицях березо

вих.

Неділями відбувl!лися
А

no

.rrюдrt

з

березові.

Вязання

ро

березпвJ.ІХ

rапузои:,

що

збори

далеких

коло

окотщь

:..tерков. ку .111
та

.тrнша.'Іиt·Jі

чотири дні, щоб зробити собі лещета та nри

глядатися змаганнFІм.

Змаrаннн.

обмежувалися до

22

шлах

з'їзду по
узбіччю
(може й зі скоком).
Перегони
тривали не довше як 15 иінут.
ЦІ недільні збори
дуже

багато

причинилися

до поlШfрення

лещетар

ства між народом. Уживання лещет усувало :\юно
тонію зими,
піддержувало
відвагу та добрий на
стрій.

молодІ
ється в багатьох хісцеsостRХ,
навіть
так, де від
довшого часу було вже зовсім призабуте.
У 1866 р.
засновалося перше товариство лещетарів.
В 1867 р.
відбулися першІ великі змагання з роздачею наrо
род.
Тоді вnерше висловлене бажання, щоб леще
тарство стало порвежським націовальвик спортоJІ.
У 1877 р. визначніші люди заснува.пи
cXptcтimdя
Сrtіклюб».
Два роки пізніше :юрrавізував цей клюб

перші великі змагання, сполучені з дУЖе багатою
й цікавою виставою лещет.
На ці змагання прий
шли вперше лещетарі з околиць Телємарку.
Вони
зробили надзвичайно добре вражіння,
пройшовши
цілу дорогу вздовж Норвеrії на лещетах.

Від того часу зайшло
багато
змін.
Лещета з
одною nалкою знюс:ають, а їх заступають лещета з
дво:.~а па.тхка:ми, взірця «телє:~&арк».
Удосконалюється також вязання й лещетарство
кінець кінців стає признашІм сnортом.
З

початком

20

ст.

лещетарство

переноситьс11

більше на полудне Европи, гоJІовно в ripcьld. краї
ни: як Німеччина, Франція, Австрія, ПІваЙЦарtя, і
інші, де скоро
ІН'.!ІІР·І

У бнтвах

1808

р. норвежські

лещетарі поnиса

лися дУЖе добре, приносячи сво:ій армії

неоцінені

користи.
Та вже в кілька літ війні
лещетарство
починає знову підупадати.
Військові лещетарські
відділи зникли зовсім, підуnали колишні змагання
та роздавання нагород.
Лещетарство задержалося
ще тільки в деяких місцевостях. Аж у 1861 р. засно
вано сЦентральне товариство•, яке докладало всіх
зусиль, щоби відновити лещетарство, робило силь
ну пропаганду в краю.
І треба бу ло довго ждати

на наслідки.

Вже в

1865 р. лещетарство вlдновля-

прюшмається і стає загально nриз

спортом.

У нас щойно по nершій світовій війні почаJІося
розвиватися лещетарство. Ник з початку цікавля
тися тільки одиниці, щойно пізніше збуджУє ІШ1р
ше заінтересування, і набирає більш ширшого :та
чення.
Наші лещетарі стартують в між клюбових
з:магаtшях, з4обуваючи часом гарні
осяrи (як для
нас), але які с далеко гріші від осигів лещетарів
вище згаданих народів.
Наше лещетарство npaв.ny

сказати

є ще в

спе

ленках•, вово не розвинулося як слід 1 не вИХJІи
кало належного зрозуміння

серед

широких

іксьІtИХ мас до того роду спорту, так
рового

та

укра

гарного, здо

корисного.

*

ДЖІЮ-ДЖІТСУ
Мистецтво самооборони.

Джію-джітсу.

Спорт?

Воно щось більше за все.
й тіла.

Метода

самооборони?

Це твір яnонського дУХа

Колись в ЯпонtІ словом сджію-джlтсу»

назива

ли різні сnособи боротьби з противником

мочі рук.

мураі

-

при

Постало .цж.ію-джітсу д,уже давно.

старинва JПІОRСЬК&

ШJІJІХ'І'а,

-

по

Са

nідrотов

JUІЮЧИСІІ до бойових трудІв, .цове.пи до розцвіту ко
рисне ниетецтво дороn.би без зброї. Полягало воно

rоловно ва вмілому ІІИІtористанні фізичної сили та
ваrи противника на Aoro нек:ористь, завдяк:и точно
му знанню анатом1чноі бу~ови тіла і законів мехв
ві.Jtи.
Винахід стрільноrо

ДЖ:ію-.цж.ітсу.

пороху

зменшив

Вчителі цього мистецтва

без учнів, і нікого вже не тягло

заnал до

лишалися

навчитися

цього

способу боротьби. Аж 1802 р. проф. Кана відчиняє
в Токіо школу, ходокван, де nочинає вwurrи упJпшс
ноі методи джію-Д8.ітсу. Кана підходить до вьоrо
з боку нової психіки, вдосконалює йоrо, надає йому
систекатиччвоrо хараК'І'еРУ й здобуває цик велике

nоводження. До його школи з'їжджаІО'І'ІІеІІ хnоІЩі
з усіх закуткІв краю, а навіть приїжджають чуzо
земці з-з океиу, щоб ближче nізнати славну ІІПОВ

ськ:у методу.

Відновлене таким сnособом мистецт

во розійшлося широко по світі,
подив та

захоплення

зискуючи

всюди

маси.

До Евроnи дістаєтЬся джію-джlтсу доволі пізно.
Европа мапа вже в XV. та XVI. століттях чима.по
шкіл, як нпр., школа Ауербаха в Нюрнберrу, де
навчало вільного дужаиня, що було віДміною сьо
годиішньоrо джtю-джітсу.
Знаний німецький ма

·"'~RР Дюсер на одному зі сво!х рисунків зображує
нам змагові сцени, дуже. зб.:1;rжені до сцен, які мо-

Написав Е. Ж.

жемо спостереМ'И при боротьбі джЬо-джітеу.

Сьо

годні існують вже школи джію-джітсу, mre є чимсь
посередпl:м між спортоя в роді боксу 1:01 тяжко

атлетики й практич:иою ваукою самооборони.
Але ко.пи бІ.льшість сnортів впросла з потреби роз
ваги чи суперництва,
джію-джітсу
потреби оборонної боротьби.

Европа в початках

пізнала

nароnилося з

джію-джітсу,

так

сказати б, з другої руки. Баrато театриків в ХІХ c-r.
анrажувало зручних штукарів, які навчнлпся джію
джітсу

і

почали

ним

nописуватисл як

ЧІt~Ісь

па;t

звнчайним.
Але, крім назви, не давало rюно ~~і
чого надзвичайного. Згодом сама nублика nочн~шс
nрисвоювз.ти собі тає)[Ниці
джію-.:tжітсу.
А все

Rтrк:тикане nотребою обороШf перед бандитами і т. п.
Цілком інакше мається сnрава, коли :о.пt пізнали
таємниці джію-дж.ітсу,
тої кращої зfіrюї n ca:o.ti:-.!
п'ястуці, як ніж чи

пісто..'tЬ.

П'ясту~

-

це дпволі

сrрашна зброя. Людина мас кілька незвичайно чу
лих місць: 1) підборідок. 2) кінчик серця. 3) нерв
юtй вузол, 4) кінчик пшун&а. 5) печінка. f)) рукоять
містка, 7) иісце б..·шзьк:о вуха; ко:ш сильніше вд:t
римо в ті місця. настуnає неm-rнуча смерть.
Легкиn
удар, нанесений певно та скоро,
иоже
роззброїти
противника та вчІmити йоrо на ,1оsший час нездат
ним до боротьб~.
Джію-джітсу не вккагас ве.~икої фізичної си.ли.
Вага його поJІягає не швидкій
оріснтацtї в небез
печних ситуаціях.
Нераз сла6ий чо.-,овік чи жінка
може при відnовідній прито~mості y)f3 оборонитися
пере.ц хількома напасниками.

Хопи, JПd стрічаско в реnертуарі

джію-джtтсу,

можна подіmrrит на: 1) пmme зпесипення: натиском
па сустави, стиснення або .цужа.ш~як.
nриJJер•аи
пя~.! на зе:!.Ілі; 2) у~артt - рукою або ногою) З) пере-

м
JDQИ.

Хопів дуzе бarlrro.

AJie

ШJІ&Х

МОJІОДІ·

в коzвоку ко:zва

3а8ВUDІ'І'И три основві коме&'І'И: 1) варушеВІІR рJв
новаrи противвика, 2) забезпе'ІевнJІ своєї рІвиова
rн, 3) швІQКе та зр)"ОІе вик:оваивя
хопу.
Ті мо
мевти повивві ваступати
швидко по собі,
JІИІІЩ
шви,цкісrь рухів моzе перешкодити оборові про
тиввиха, який. просто не ІІОІ'ТИІІе зареаtувати.
Зви'Іайво nерша проба
оборони це
постара

-

тиси зловити рухи або воrи противвиха й вивести
йоrо з ріввоваrи. Ріввож часок, щоб зМИJІИТИ про

тивника,

вібито пі.д.цаємоси вапасвикові,

а

опіспи

нarJDDІ ударом випровадиуємо йоrо з рі.ввоваrи.

В цьому короткому описі rо.ці дати
хоnи та протихопи.

вичерно всі

Нема просто випадку не перед

ба'Іеноrо у .цжію-диітсу.

Чи буде це напад ножем

чи пісrопек, чи боксером - все .цжію-.цж:ітсу найде
вІдповідвий хоп до оборони. Всіх xonlв треба вчи
тися ПODOJii й систематично. А варто їх вивчитись,
тимбільше дт1 нас, перед JIJDOOf стоіть затяжна

боротьба з окупантом. Хто пізнає всі таЄІПІИЦ1
оборони та нападу ак:овськоrо .цжію-джітсу, той в
небезпечних становищах завжди дасть собі ра.цу.
Подаємо кіпька фраtментів з боротьби джію
джітсу.

1) Правою рукою хапаємо зап'ясток правоі руки
про'І'ИВНИ:К8, ТІІl'НеІІО руку ДО себе, ліву руку Пере

суваємо вад йоrо правою рукою та обіймаємо її
тах, щоб наша Jdвa рука бупа вза.ці :йоrо пік:ти.
КlСТІО підстави вашоrо ве.пикоrо папьци п:івоі руки
натискаємо руку противВИJ[8 вище Jliвoro Jlilt'rи, що
цілком утихомирить противІІИК8. Треба пише вва
жати, щоб противвик не міr зt.rвути ув'ІІЗВену рув::у,

бо виковзветься.

Це хо:~ Д0380JІ,ІІЄ вести

ІфО'І'И!І-

l3

N

вив::а, не боичись йоrо вапа,цу. Моzва :Aoro в:хвтrи
ва землю, підбиваю'ІИ йоrо nраву воrу СВОЄJО niJiolo.

2) ВипрJDІJІевою рукою підбиваємо
родок

портиввика,

праву

ноrу

пеrко підбо

стВВJUІємо

за

йоrо

правою ноrою і nerкo можемо перекинутн йоrо.

3) Протинвих хоче з.повити тебе за І"')рло. .Пови
йоrо заn'ясток лівою рукою, а правою пови
йоrо
допоню.
Потім обертаєш вправо і підриваєш руку
противника

вrору.

4) Противник

заrрожує
ударом
ноиа
зrори.
Правою рукою .повиш йоrо заn'ясток, півою рук010
вдаряєш з

nротипежноі сторони (з-за йоrо ппечей)

в йоrо рам'я 1 рівночасно обіАкаєш своє праве пе
редрами.
Оnіс.ли крок вnеред (цІ.пим тіпом) і мо
жеш nідставити або nідбити йоrо nраву воrу, а він
впаде.

5) Про1'ИВник загрожує ударом на&а в JКИВіт.
Л·івою рукою вдаряєш руку nро'І'ИВНИJ[а боком. пра
ву ноrу nідставляєш під йоrо ноrу, вдаряєш праJІІQІ
раменем в nідбородок, крок вперед і вів JІежить.

6) Перекинении через голову,• Jlовиш йоrо за ра
мена від зовні, тиrнеш йоrо до себе та присU.асш.
опираючи рівночасно свою стопу в nахвину. Опіс:JІJІ,
використовуючи наnір nротивВИJtа, падаєш на ме
че, си.пьно nідби:ваєш

себе.

йоrо та nерекидаєш

Копи противник: нахоДИТЬСJІ

nерехочуєшся на ньоrо,

через

вже ва

зеІіJІі,

чим здобуваєш переваrу.

7) Перекинении через nneчe.

JІовиш
вarJIO за
n'ясток противника обома рук:аІІИ, DIВИДJDdt зворот
так, щоб рука противних& найшnась ва твому ра

мені, і зrинаєшс.я вnеред.

•

... що

ЧИ 'ІІІ ЗВАЄІШ

... вЦ 'IOro похоДИ'І'Ь назва Европа?
ВІд rрецьк:оrо cnoaa европа, що означає в пере
JUІ&Ді ва украівське ДІUІекозора, з JDИРОІDПІ к:ру

rозором (світоrJІJІДом)о. Европа - пІвмітичви:А п~
сова& старИІІІІИХ rpelda.
... хто 'l'8ld Давтов і Робесп'єр?
КерJ.вв:ики французЬКОЇ peвoJDOцfi.

1

копи?

мець'ІСИІІИ військ:аІІИ в

... в

1815

р.

котрім місті на УкраІнІ 3В&ХОДRТЬСІІ:

~

а) сходи Ріше.пьє?

б) дзвінвиця Шеде.пя?
в~ будиаок державної

проІІІІС.tІовоети <дер.-

пром)?

а) Одеса, б) КиІв, в) Xap'Jdв.

... що 'I'Ue Ат.павт1Аськ:а ХартіІІ?
ДоrовІр, ук.аа.цевиІ: ІІІіа захt - ' " " демок:ра'І'іІІки,

ва ос:вов1 8КО1'О визваєтьс-.11 право ва самоозва'Іе!ІВJІ
нацІй.

... котра храІиа в Европі має наА61пьше бо.nот?

... хто

написав •дон Кіхота•?

СерваJІ"І'еС.

... як називається керЬІJІJІК авrJІІАс:ьк:оі ф.&О'І'И
часів Напо.пеоиа?
Непсов.

Ф1вJuІидіІL

... хто,

стапося пІд Ватерпьо

Поrром Напо.пеона СОЮЗВИІІИ авrmАСЬКІОІИ А вІ

коли і де уuав першу ук:ра~ськ:у кон

С'І'm'уціJо?

... копи
1789

вибухла фравцузьа peaoJDOцUI?

р.

ГетW1811 IlиDm Ор.nик в Вев,Аерах (ВесарабіІІ), в

1711

рсщі.

... асши 1 в ІІКОІІУ
ціА в1йві • Европі 7
8 'ІерВВЯ 1ІМ4 р. в

Jllk:цl висадмлис:JІ

Вор~ KOJIO Шербурtа.

... що таке доктрива Монро й доктрива Трумена?
Моктрива америк:анеьк:оrо президевта Мовро,
висувева в 1823 р., ПOJIJD'8Є ва повніА Ізотщіі АІІе
РИІDІ від еаропейськ:оІ ПОJІі'І'ИКИ; доирива Трукева,
висувева в ние р., - ~оввІ протипе8ВВ доктривt
Мовро.

ЧИ МО.ЖВШf

ааьявти в

... варис)'118'1'И

контури Европи, ве ~

ІІВПУ7

... варисувати Двіпро з усіма притоDІІІІ
rаІІИ Чориоrо корн (також не ДИВJІІІЧІІСЬ •
... варисувати
УкраІни?
Спроб)'А І

контури

етвоrрафічвоІ

•

1

бере
мапу)?
ІІ8DИ

