шлях ·молодІ
Журнал украінської націоналістичної молоді
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Я.ОРШАН

Євген Коновалець
В 10-ту річницю героїчної смерти
сп. пам. полк. Євгена Коновальця мі
стимо статтю написану під свіжим
вражінпям траrедії 1938 р. Автор стат

ті,

відомий

діяч Української Націо

нальної Революції був замордований
rестапом

1942

р. в Києві.

23-го травня 1938 р. опалудні впав на
свойому високому пості від пекельної маши
ни внеланця Москви полк. Євген Коновалець.
Другого дня ця вістка дійшла до небагатьох,
ще не вповні підтверджена, в наступних
днях стало вповні J(сним: Євген Коновалець
не живе! ... Як тяжко бу ло поаірити в це та людина, що все а особливо в останній час,

виказувала стіЛьки енергії, що напоєна бу ла
таким гарячим: оnтимізмом, що вливала дру
гим в серця стільки запалу й віри- ця Ве
лика Людина не живе! ...

Мабуть усюди було це так само: провід
ник відділу скликав нагло всіх своїх під
владних і в панурій повазі проголошував:
«Вождь упав з рук чекіста».
Розпучливо
допитливі
погляди
десяток
очей,
сльози
в очах і затиснені пястуки. Помсти, помсти,
помсти! О так, ця помста прийде- страшна,
жорС'і'ока!!! А в найближчі дні й години від
вістки .про смерть Вождя сталяться серця

його когорт! Боротьба з ворогом іде за все:
або перемога або смерть! Вождь згинув

-

ми

о~тались. Як сплатити йому почуття довгу?
Як оправдатися перед його Пам'яттю, що Він
згинув по геройськи в боротьбі, а ми живі?
Трудом, в десяте й соте побільшеним трудом

за його ідею! Боротьбою з напруженою до
краю енергією у~іх нас. Здобудьмося на зу
силля, яких світ не бачив! Докажім немож
ливих діл! Будьмо велетнями відваги, енер

гії й відданости Ідеї. Бо як інакше заспоко
їться наше серце, що ми JІШ.ПИЛИСЯ на світі,
а Вождь поляr!?.

Роттердам. Це те місто, що перейде навіки
в історію У країни як той клаптик землі, де
в

останнє

ступала

нога

Великого

Вождя

України, де Він сповияв свої останні обов'яз
ки на службі Батьківщини й Ідеї. Ти; був від
важний, як ніхто, Ти наражав себе, бо хотів
найбільше відповідальности й найбільше обо-

в'язків. Це так годиться справжньому Вож
деві. Але ж чому, qому не сказало з нас ні
кому серце, щоб піти за Тобою? Навіть про
ти Твойого приказу! Щоб заслонити Тебе

,

грудьми перед лютим ворогом!

«Люміє». Знищені стіни, шкло, каміння,
тріски. Тут зірвалася бомба й розірвала Во
ждя в жахливий спосіб, лишаючи майже и~
торкненою тільки голову.
Чотири прохо:жі
ранені, двох із них важко. Цих останніх від
відали в лі чниці панове генерал Курманович
і радник Тариовецький і склали їм слова nо
тіхи й співчуття.
Зворушена українським
джентельменством

nлакала

ПDmИтальна

заля.

А Вождь лежить мертвий, застиг у йоrо
чертах біль. Так, щойно в цьому моменті стає
вповні ясно: Євген Коновалець не живе! ...
Від цієї наглої свідомости стискається у бо
лючій спазмі горло: все пропало. Вик."ІЮчені
можливости непорозумінь. Це бездушне, по
шматоване тіло, ці застиглі очі- це ~:мерть!
Жахлива, невідкли'Іlна.
28-го травня 1938 р. Домовина з трьома
вінками: від дружини, від Української На
ції, складена генералом Курманоничем та від

ОУН і квіти від усіх тих, що духом тут вад
дорогою могилою в Роттердамі.
Пані Коно
валець, пятьох українських націона.пістів і
один

чужинець-приятель

України

і.дутJt за

домовиною~ Промова генерала в українській
мові і радника Тариовецького в німецькій.

«Вічная память» і сповнені

сльозами

слова

дружини Полковника до нас усіх прия:ввих:

«Ви

мусите

докінчити!

Продовжуйте

йоrо

діло!»

Ці слова звернені до мільйонів!

Продов

жуємо діло Вождя!

Від зараз, від сьогодні -аж до скону! За
нами Трагедія, перед нами вороги, що забра
ли нам Вождя - а на кінці, - Перемога! Або
нас живих, або тих, що стануть на наше міс
це. І ми й вони чуємо й чутимемо, що Дух
· Євгена Коновальця вітає над нами й ІСJІИЧе
нам могутньо: Я віддав життя за Україну, за

Ідею Націоналізму докажіть, що ви не
гірші! Боріться теж не 'Жаліючи :ж:итrя! Бо
ріться і перемагайте в моє Ім'я з моїм Іме
нем на вустах!JІ
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СиМон Петлюра
Наш

національно-визвольний

р. позначений появою· різних

здвиг

1917 ·

великих осо

бистостей. Одначе цей визвольний здвиг все
ціла получений і символізований одною з
них: Симоном Петлюрою.
Петлюра- це національний Вождь, зв'я
заний нерозривно з :нашим збройним виз
вольним

зривом-етапом

національної

рево-

люції. Він П еманація й вfн її виразник. Вий
шовши з революційних низів, вибився він на
перше місце. Як дитина революції є він уосіб
лення революційної стихії і її Вождь. Він
вийшов з народу і на ньому відбилися всі пи
томі властивості цієї доби української історії.
І тому, щоби зробуміти як слід цю велику
постать, треба бачити іТ на тлі тодішніх по
дій і настроїв, думок і переконань.

Є зовсім певним, що без Петлюри рево
люцін розвивалася б зовсім інакше, прийня

ла б зовсім інакший напрямок і спричинила б
зовсім інші наслідки. Український нарід цієї
дори, щойно збудився до свідо~ого, як дехто
каже,· історичного життя. йому ще бракува
ло твердости і невмолимостt~ в боротьбі, йо
му бракувало. непохитної впе~нености у ви

ключну справедливість своєї справи і її остаточну та неминучу п~ремогу.

•

Але не лише революційної системи в нас

ще не було, не було теж дороговказів і по
лум'яних маяків, що силою своєї імператив

пости й безкомпромісовости не допускали б
до шкідливих і небажаних заламань lреволю
ційної боротьби.
Чиж не відомо, що в українському

рево

люційному зриві, який логікою речей був
звернеНий і мусів бути звер~ений проти Ро
сії, як тюрми народів, проявлялися дуже
сильні тенденції спрямувати його на про
російські рейки, а українську національну
революцію влити в річище московської со
ціяльної революції? «Культурно-освітня ав
тономія України», «За землю і волю», «Хай
живе російська демократія», «Мир без анек

сії і контрибуції», «Вся власть робітничо-се
лянським радам», «Хрй живе міжнародний

класовий солідаризм»' і десятки десятки ін
ших подібних гасел, накиданих із-зовні, а на

віть породжуваних внутрі відбивали ці тен
денції.

І саме Симон Петлюра став у тій площи
ні за бракуючі точки програми, за недостачі

політичного

світогляду

і

револІj)ційно-виз-

·

вольних концепцш. Він зірвав зі залежністю
українства від Московії, Він сповнив нашу
революцію протимосковським духом.
Ніяка
автономія в рямках російської держави, ні
яка федерація під скипетром московської ме
трополії, а тим більше ніяка російська «єди
ная НQДелимая» держава, без огляду на пір
р'я, в яке вона в даний час прибирається, а
тільки Самостійність України.

Москва, наш відвічний ворог і ніякі ви
віски, білі, червоні, чи інші ні чого в то
му не змінять. Бо доки в Росії живе дух об
щеросійськости і жадоба вдержати імперію,
доти з ними нам не по дорозі. Наші шляхи

різні. Наше завдання розбити цю імперію.
І так цю справу відчував і_ розумів ГолQвний
Отаман Симон Петлюра.

З тим пастваленням боролися українські
вояки в повстанчих і військових рядах на
всіх просторах України на протязі довrуrх ро
ків, за те щербили с~ої мечі юні бійці під
Крутами, за те ляr під Мотовилівкою Черник,

:re гомоном розлягалися бої і в Києві і під
Ки~вом, на Волині і в Галичині проти армій
за

Муравйова і Леніна, Денікіна і Врангеля, а
теж, і те треба підкреслити, з арміями Поль
щі, як з білою, червоною, чи чорною реак

цією. У цій боротьбі осв'ятився ідеал само
стійности У країни, в ній закріпилася нез га
саюча снага до всеукраїнської єдности.

На

дорозі

до

самостійности

переходить

воююча нація різні етапи, насамперед праг
нення свободи, видвигнені з народніх гли

бин в.иливаються у стихійний вибух, щоб,
пройшовши його і осягнувши вищий ступінь
історичного розвитку і самоnізнання, перейти
в стро гу

і

струнку

організовану,

планово

розгортану і доцільно кермовану дію. Вождем
стіхійности української революції і П пер
ших

подвигів

є

Головний

Отаман

Симон

Петлюра, а П організованої доби і дальшого
етапу Євген Коновалець.

І в цей спосіб

бачивши

історію

україн

ського народу в найновhиих часах оцінюємо

постать Головного Отамана Симона Петлюри
як форматqра історичної доби, в якій україн
ський нарід основно і рішуче пірвав з під
невільним сном, а став на шлях відбудови
своєї держави. На цьому шляху Симон Пет
люра по довгій історичній перерві перший
полу.м' яний дороговказ.

«Перед вами веJІИКі завдаНИJІ суспільвоrо й державвоrо будівництва, тому кожен повинен
оддати волю, душу й руки ва службу цьому ділу. Ми повниві віддати ва це всю вашу евер
rію. Година повивва бути за день, день за місяць, бо тільки таким чином освrвемо своєї мети.»
С. Петлюра

«Не словами будемо засвідчув&ти невмирущість стрілецької Ідеі.»
Є.

К он о в а л е ць

Ч.
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Це не Франциск Асизський,
Спіноза чи Кант, Декарт,
Це він неспокійний, близький,
Певний rрач із тисячами кзрт,Наполеон.
Обходить сувору Софію,
Диктуючи нам: «Вояки!
Українську скоріте стихію!
Палкі

І залізні створимо колони!
Покоривши себе, покорІІмо світ!
Геть слав'янські мрії сонні!

Мій імператорський привіт!»
І він стоіть у столиці
Над мапою України- німий.
І знаюrь rорді, войовничі, блідоJІJІці:

Час- мій!
Час

мій!

-

Час мій!
Десь у Вознесенську,, чи у дебедиві
Молодий хорунжий команду~:
«На ковв!•

І чує над сотнею клекотй орлині
ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ

(14. VI. 1891 -

Фанфар, знамен і звитяжвого дня.

23. V. 1938)

АРКАДІй ЛЮjЧЕНКО

N.Urкoлa Хвильовий
Невеликий на зріст, але жилав~, уче
пистий, Микола раз-у-раз похапцем загортав
поли

свого

чорного

давно

зношеного

пальта.

•

І

голод на

Україні

очі, темні, як лісові озера. бездонні, як саме
життя.

Змістовна втома і тиха м'яка зажурність
спокою.
Скі .."ІЬки тоді
вгадувалось, простої, природженої, глибИІ:І
ної мудрости, сердечної людяности, найніж
нішої теплоти!
Але щойно порушувався цей спокій, -

Давно знайомий, теж чорний протертий каш

леліли в них підчас

кет вуг ла сто вигорблювався на голові. Ми
кола, бувало, тицьне його недбайливо на го
лову, одним помахом нацупить і забуде, ви
кликаючи потім жартівливі закиди товари
шів. Лише якийсь час по;носив він капелю

яким насторо>Кеним блиском спахкували во

ха,

ни, який

приїхавІ.І.Ш з

закордону,

та

й

залишив,

замінив зручнішим старим кашкетом

...

нестримний

вогонь

займався,

яке

буяння, полумінь і гроза! Нічого не хотіли

З-під сукняного козирка чітко проступа

ли густі вигинисті, широко розкинуті, як ор
ляні крила, і дуже рухливі брови. Смагляве
обличчя, позначене кількома різкими харак
терними зморшками, тепер на холоді виг ля

дало ще темнішим і худорлявішим.
Проте
воно мало дивовижну властивість зберігати

тоді вони знfіти, крім найчистішої чесности.

Нічого не можна було приховати від їхнього
за нурливого nроймаючого натиску. Тривожна
їхня допитливість загрібала, вивертала чу
жу душу і, лише дійшовши істотности, твер-·
до відчувши правду,
правду,

-

починала

-

нехай гіркотну, а.ле

втихомирюватись.

яс

А коли траnлялось щось радісне чи сміш•

ніло повсякчас внутрішнім відрухом енерrії,
веселкунатої сміливости, усмішкуватої за
дирливости. Тільки в кутdчках невеликих
губ іноді стигла затятість, щелепи міцно стис
кались і коротке підборїдця уперто кам'яніло.
Можна було, однак, не звертати уваги на

не, вони переймались таким щедрим і щирим

якийсь невловимий

загальні риси

мовляли

очіJ

Ці

відбиток молодости,

все заступали й за все про

великі,

справді

прекрасні

світлом, наче ніколи на зазнавали. духового

болю· і втоми. З них, з найзатайніших їхніх
куточків, з отих золотих жаринок випромі
силенна добренної сонячно
сти, осяйного чудесного захвату. Тоді без
посередність нагадувала дещо nервісне, ці

нювалась сила

линне, мов неnqрушене ще дитинство. І тоді
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повнота радости вихлюпувалась через вінці,
а бризки її, падаючи навколо, збуджували до
сміху

хоч яке зашерхле чи пожоване, чи
шерстю обросле серце.
.
О, ці неповторні, незабутні очі Хвильо
вого!

-

Аркаша, звідки ви топаєте і куди?

-

,

ч.
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- Цікава річ!- збуджено промовив Ми
кола. Цікава, їйбо ... Ви мене випередили
цього разу лише на кілька хвилин.
Ви з редакції, а я до редакції ... і в тій самій
справі.
Не nус·каючи руки, він мене вів у проти
лежний моєму спрямованню бік, назад до ре

спитав він, пересмикуючи за звич-кою плечи-·

дакції. Я механічно посувавсЯ за ним. Ніби

ма і з звичкою ж хапливо торкаючи

ще раз rрунтовно зважуючи, остаточно ствер

пальцями кінчик

свого

носа,

двома

наче б муху

-

Та йду оце з редакції. Навіть з кіль

кох редакцій. Піднарядився махнути на пе

риферію на села.
-На села?·- сторожко, значлива пере

питав він.
- Авжеж. Маючи офіційне відрядження

зможу вільніше пёресуватись і зазирнути до
найстрапшj пхих ЗаІ$:утків.

-

обопільне

Ну, для редакцій, звісна річ, чимбудь
одпишусь, там уже видко буде. А для себе ...
не можу я, розумієте, пропустити цьоrо мо
менту. Хочу пересвідчитись наочно, що ж
саме діється на тих селах, де ж саме коріння
зла, звідки справді походять причини тієї
катастрофи, цієї чорної весни . . . ну, і які
перспективи,

чим

може

це

все

за

кінчитись.
Він ураз похмурнів, узяв мене під руку,

живосилом потяrнув кудись у бік.

Це була весна 1933 року, пам'ятна весна
голоду. ЦК комуністичної партії, висловлю
ючи казеШІо-департаментське співчуття зне
доленому народові, обвинувачував у при

чинах rолоду той же нарід. Увесь аrітацЦЬіо
пропаrандивний апарат

рішення,

він

під

-

- Так, так. Треба конче там побувати,
ознайомитись на місці. А куди іменна ви на
мірялись їхати?
_...:

Думаю спочатку в Лохвицький район.

Заїду на цукроварню до Бичка, а звідти ру
шу по селах.

Це добре, до Бичка. У Лохвиці, між
тепер працює секретарем райкому
Васильківський.
- Знаю, той, що був секретарем на ХПЗ *)
і чимсь проштрафвся?
- Він самий. Може нам пригодитись, бо
хлопець хороІ.І.lИЙ і українець.
Ми вийшли з майдану. Назустріч копи
чились старі квартали Харкова з примхливою
плутаниною вузьких вутщь та завулків. Од
разу стало зати:шніше, відчулось полегшеШІя.
- Слухайте, Микало, мені набігла непо
гана думка. А що, як би й ви туди поїхали?
- Е, цьоrо разу вже я вас випередив.
Учора була оказія, і я передав Бичкові ци

-

іншим,

Так, так. І Писати, значить, будете?

зрештою

джуючи наше

креслено сказав:

зганяв.

ретельно

працював,.

щоб довести, ніби винен у всьому селянсьКнй
консерватизм. Цей бо консерватизм не хоче
нових колективістичних засобів
господарювання і породжує безоглядну руїн-
ницьку ворохобню. Винен, мовляв, передусім
куркуль. Винні свідомі ш~ниІОf, вороги на
роду, ріжні україnськ:і націоналісти, що пра~
гнуть створити бурхливе замішання серед
трудящих, викликати обурення проти совєт
ської влади, і користаючи з обурення та .без
ладу, здійснити свої «контр-революційні» за

· сприйняти

міри. Цей примат всебічно обrрунтовувався,
обр<;>став щодня свіжими прикладами.
ранність аrентури напружувалась

до

Ста
краю,

виявлявся на всю широчінь аrітаційний спрИт

дулку, що, можливо, днями зас1очу,

пере

кійно, розважно сказав:

-

Ні. Це, на жаль,

неможливо.

Я буду

вам: заважати.

- Ні чорта подібного! Та як ви смієте
щось такого? напався я з нарочитою різ
куватістю,

знаючи

добре

йоrо

блаrородну

вдачу й дуже шанобливе ставлеШІJІ до праці
своїх товаршnів. Я доводив, що на місці ко
жен з нас робитиме своє, один одному на за
важаючи, напевне якось помиримось. Я

nідкреслював,

ї хист, вЛастивий, як відомо, большевикам.

-

можно, з веселеньким блиском в очах r ля
нув він на мене і засміявся.
-Та невже?- зрадів я і з такою ж за
диркуватістю злегка штурхнув його. От
здорово! Значить, їдемо разом!
Але криласті брови тісніше збіглись на
переніссі, очі вже задумано зосередились, все
обличчя трошки витяг лось. Хвильовий спо

що в двох нам,

безперечно,

буде охотніше, краще, тим паче в cьoro
днinnrix складних умовах. Врешті я висловив

І під навалою доказів, під впливом тала
новитого політичного крутійства заходила в

припущення, що сам я, мо:Жhиво, йому за
важатиму,- тоді інша річ.

суспільністві розгубленість, неясне розумін
ня суті подій. Звичайно, багато хто за 1 цією

- Оце вже, дійсно, ні чорта подібного, рішуче заперечив він. Але . . . але ж ви
перший взяли туди відрядження.

невтомною метушнею спостерігав нервовість,
за директивною галасливістю вбачав щось
nідозріле і переймався дедалі тривкіllІИ1ft сум
нівом. Росло ~qереможне бажання чільна

- А ви перший Бичка сповістили. От і
квит! По руках, значить ідемо.
Я простягнув йому руку.

наблизитись до явища, доторкнутись до ньо

Він

пересмик-

rо власною рукоtо і, зірвавши облуду захли-

паноі мі?ИНговости, збагнутиІ незаперечне.

-

*) Харківський паровозобудівельний завод.

ч.
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нув плечима, невиразно чмихнув, зам'явся.
Жучки очі розгублено бігали, бігали ...
- Добре, - хитнув згодом головою. Подумаю. Сьогодні вам подзвоню.
Я ще раз напосідлива зробив рух рукою,
вимагаючи на знак попередньої згоди потис

нення. І тоді між нас простяrлась третя ру
ка, довга й костява, жовта й тремтлива, як
засохлий лист на голузці. Як той скрючений
лист, жолобком трусилась долоня з гачкува
тими скоцюрбленими на холоді пальцями.
Стиха прозвучав несмілий благальний голос:
- Згляньтеся, голубчики. Не на мене на дітей ...

Просила молода ще жінка, яку горе, вид
ко,- передчас:J~о поста рило. З одягу, мови і не

досвідченої поведінки зразу було знати, що
це звичайна селянка. Тут же стояло у до
моробних свитках ії двоє посинілих, лякливо
наструнчених хлопчиків...'
Таких голодуючих з'являлося в місті
день-у-день більше. Влада розпорядилась не
пускати їх до столиці, але це не допомагало.
Вони однаково Проходили найрізнішими спо
собами, воНи вже несгримним напливом спов
няли квартали. З центральних вулиць і май
данів їх брутально проганяла міліція, без
сильна, кінець-кінцем, мов прокажені, тули:

МОЛОДІ

5

звався «Слово». Хоч помешкання тут визна
чались догідністю, зате примусове житrя в
цій «позолоченій клітці» дуже гнітило. Лю
ди, які щодня зустрічалися в редакціях, ви
давництвах, клюбах на безнастанних і обо
в'язкових нарадах, комісіях, зібраннях, кон
ференціях, пленумах,. люди, які вже давно
обридли одне одному або належали до різних
і часто ворожих літераТурних таборів, му
сіли перебувати під одним дахом, наче в ка
зармі, не nочуваючи себе навіть удома до
статньо вільними. Кожний крок, кожний вчи
нок

легко

контролювався

перІ.lІИМ-ліІПІІИМ

сусідою, голос якого досить виразно бренів за
стіною. І тому в цьому зовні імпозантному
будинкові, в його nросторих ясних кімна-nх
здебільшого хоДили навumиньках, ніби по
гарячому, і говорили тихо, мов на КJІадови
щі. А коли трохИ згодом того ж року почав
ся несамовитий розrром укрцїнської .літера
тури; колИ довкола будинку вдень і вночі од
верто, аж зухвало заставбичили сутулуваті
енкаведистські ШІІИКИ; коли державва аrен
тура дедалі настирніше взялась учащати до
цих чистеньких приміщень, грубо руйнуючи
стіни, зриваючи долівки, нишпорячи за вся
кою нелегальщиною; коли мешканці ретель

лась жінка, і раптом з розмаху рубнув кула

но заходилися палити й нищити свої руко
nиси до найдрібнішої нотатки; коли арешти
пожильців нечувано зросли й звідусі.nь за
лунали скорботні. ридання їхніх ро.цин: коJІИ
невдовзі чимало кватир спорожніло, пустив
ши своїх хазяїв у темрючну безнадійну без
одню,- цей сірий історичний будинок дістав
нову назву «крематорія», що міцно й назав
жди nрикипіла до нього.
Хвильовий жив на третьому поверсі «кре
маторія• і, nізнавщи мої кроки на сходах, за
годя одчинив двері, ждав уже на порозі.
На ньому був зношений, але зручний мис
ливський одяг: величезні болотииі чобОти, що
їх ми кілька пар якось разом придбали ДJUІ
нашого гуртка мисливців, заска.льцовава вій
ськова уніформа та геть nоруділf' ппrіРJІІІа
куртка ще часів громадянської війни. При
близно те ж саме мав на собі я, тільки за
мість куртки зодягнув UIИRe.mo.
Він nопросив nробаченни, що не всrиг до

ком nовітря.

пакувати свого наnлечника.

Ех! стогітно вирвалось з його гру
дей, але тут же опануваши себе, він nриглу
шено, злісно крізь сціплені зуби витиснув:
- Нікого так я не люблю ... як вітра-ві
тровіння.

З сусідньої кімнати непомітно, одним ли
ше відрухом голрви nокликала мене IOJda
Уманець, його дружина. Коли я наблизився.

лися на зубічних другорядних вулицях. Ім
бракувало професійного жебрацького хисту,
і часто просили вони без слів, лише одним
незграбним сумним жестом або відчайним
кричущим поглядом. От і ця жінка стояла, не
зігнувшись, стояла навіть дещо гордовито, а
простягнута ії рука стрим:іла неприродно, мов
чужа. Тільки очі горіли мукою.

Хвильовий вихопив з кишені гаманця,
згріб усе. що було в ньому, й віддав. Я теж
ві.ддав. Жінка здивовано вклонилась, nовіль
но одійшла. Слідом за нею, цупКо тримаю
чись за поли, подріботіли приго.тrомшені міс
том і лихом діти~

-

Вона перша має право на хліб, бо сама

Иого робить,

-

,

-

сумовито зронив Хвильовий

вона при соціялізмі шматочок хліба про

сить.

Він дивився у натовп, де важко плента

-

-

Його шляхи, його боління,

-

nродов

вона обережнQ причинила двері, nошепки за
говорила:

-

Я така рада, така рада, що саме ви з
знову щось nочалося.

жив я наступний рядок.

ним їдете. Ах, йому

Микола знову nоглянув у ·натовп, де зни
кла жінка, і, додумуючи· щось своє, подав ме

Дивіться ж, стримуйте його, бережіть йоrо

ні руку.

uі, ::)акліпала очима, які пойнялись СJІЬОЗОІО.

•

*

*

*

Ми жили на Барачному провулкові, у новому велиКО'f'У будинку, спеціяльно nризна
ченому для письменників,
що ~ремовисто

...

Вболіtіаючи, з хрускотом заломила nа.ль
Цю худорляву, бліду,
хопив

колись

.пагі,цну

громовий

вихор

жінку

під·

ревотоції.

колись вона лежала поруч із Михмою при
одному куJrеметі і, nодаючи набіАну стьожку!
довго, героїчно одби:ваJІась од денікінців. Та

шлях

6
потім

...

мол6,ц1

потім романтичний запал упав, за-

ч.
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пі з голодом з'явився неодмінний його супут

йшло тяжке розчаровання, свідоме «механіч-

ник

не» вибуття з партії. Тепер стояла вона виснажена, дуже постаріла, засмучена і шепотом із таємничою тривогою запевняла:
- Щось буде, щось трапиться, от пом'янете моє слово. Микола дивно якось натяkнув, а ви ж добре знаєте його страшну ... оту
його. проклятущу інтуїцію.

день більше й більше падала жертв, і зокре
ма Харків, могутній Харків, змобілізувавши
всі свої засоби дл.J;І боротьби з епідемією, не
міг умістити величезної кількости хворих.
Завдяки особистому знайомству з одним
старим залізничником нам пощастило добути
окреме купе. Ті ж численні юрби людей nри-

Справді, ми вже не раз мали нагоду

черевний і пЛямистий тиф. День у

-

ступам брали потяг. Були до краю збурені.

ne-

ресвідчитись, як він умів передчувати, май-

Пхалися

же ТОЧНО вгадувати. Навіть у справах сто-

душили одне одного, губили в шаленому вирі

навмання,

грубо

лаялись,

бились,

ранніх, навіть у випадках, що не мали нічого
сnільного з його основним життєвим спрямованням. Не дивно, отже, що в тих напружених часах виключна Миколина інтуїція особливо загострилась.
Я всіляко намагався_ за-

своїх рідних, про все забуваючи, всіх і все
проклинаючи,- аби тільки потрапити до ва
rону, де вбачався їм єдиний порятунок. По
тяг рушав nереповнений, а товпища відста
лих чіплялись останнім засліплено диІQІМ по

сnокоїти Юлію Григорівну, nообіцяв їй, що в

хвастом. Вони зривались, одкинуті·байдужою

нашій nодорожі все буде гаразд.
- Ой, пос.Лалась доріженька через яр,
через яр ... сnівомовкою нагадав про себе
Хвильовий і спитав загадково: .:. . . ._ А що ви:
думаєте, Аркадео, який той яр? Гарячий чи
холодний? Га?
Тут же, не ждучи відnовіді, додав іронічна:

nотугою машин, і ч~.сто падали під вибух зарізаного зойку. Пад~ли, зім' ялі найближчи
ми ногами або розчавлені чавунним човган
ням коліс.
Трохи зблідле обличчя Хвильового з міцно затиснутими щелепами було неnроникливе, застигле, як маска. Він мовчки ліг, затОпив незрушимий погляд у стелю. Я розумів

-

Ідемо, значить, вивчати новий карди-

його. Я теж тихцем сів у кутку, і наше т.яж

нальний процес соціялістичfІого будівництва
- голод. Ну, що ж, допоможемо, чим мож:емо. Юля, де мій трундулет? пошукував

ке мовчання тривало, аж поки прийшов кон
трольор.
Штамnуючи квитки, він nильно
оглянув нас, і ще раз. глянув і сказав Хви-.

уже за своїм nерем'ятим кашкетом,

льовому:

вжива-

ючи жартівливої назви, наданої товаришами.

-

Але видко було, що це- навмисна веселку-

людина.

ваті сть, що за нею криється неспокій, nекуча
досада.

-

Десь я вас зустрічав

...

знайома ніби-

Можливо. На віку, знаєте, як на довгій

ниві, -знехотя кинув Микола.

rJ

Від «крематорія» шлях нам ліг повз клі-

-

ніки' до знаменного у всьому Союзі хмарочоса Будинку Промисловости. Там сіли до
автобусу і nісля якоїсь чвертьгодини вже
окунулись у метушню та сморід Південного
вокзалу.

Та й ви мені ~огось ніби нагадуєте, -

примружився контролер у мій бік.
- Можливо. Хто при чому ходить, те й
знаходить, добродушно, хоч і двозначно
()1Еtався я. насторшкений занадто широкою
обізнаністю й балакучістю урядовця.

Здавалось, що вся Слобожанщина зруши-

Прозорий натяк мусів би од~азу паралі-

ла з місця, вчиняючи велетенське nереселення. Юрми людей чорним nлавом затоnлюва-

зувати його закрадливість, якщо він сnравр;і
виступав у ролі совстського детектива. Але

ли nривакзальний майдан. Міліція охриплими голосами погрозливо гукала на них, збивала тісними купами до стін. А вони збайдужіло, механічно, як nокірливий табун, горнулись одне до одного, суцільними лавами

він досить простакувато й теж добродушно
розповів, що вже багато років ходить отак
поміж незчисленних пасажирів, натрапляє
іноді на oдmrx і тих самих подорожніх, отже
в загальному калейдоскоnі постатей, що миг.:.

одхитувались то втой, то в той бік.
у самому nриміщенні пО всіх

тять перед irnм. хоч-не-хоч г)rбиться приmм-

просторих

лсною пам'яттю. Провідю1коЕtі

вагона.

який

залях, коридорах, nереходах і сходах куnчи-

його супооводнв. вііІ зообин зауваження. що

лась їх така безліч, що ніде було ногою ступити. Жінки, чоловіки, дорослі, діти ... Bne-

в куnе брудно. По правді, як на тодішні об
ст~ви'ни, куnе не виглядало брудним, - ма

реміш з вузлами, де зберігався немудрий
скарб. Уnереміш з натоптаним брудом, з ядучим nахом .поту й nрокислого одягу. Серед
безнастанного гнітючого гудіння голосів, ееред стражденної втоми й тривоги. І над цим
загноеним людським мурашником, у сивій
сутіні задушливих випарів неначе· коливалась потварна химера, неначе розп'ялась невблаганна nримара погибелі. Куди мандрували
вони? Що ждало їх там, nопереду?· Вже вку-

, буть,
·

хотів начальник виявити свою хазяй- .
новитість, а водночас прихильність до нас.
Невдовзі по його відході повернув nровід
ник із віником та ганчіркою. Похмурий, за
чухраний, з присадку'Ватим лобом і виразом

сонливим він на nерши:й погляд справляв ера
ження людини обмеженої і знеможеної. Він
не стільки прибирав, як туnцявся та нарікав.
Було тут чимало прикрих nідозрілих заки
дів на адресу вимогливого начальства і рем-

ч.
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ствувань на власну лиху долю. Потім, не зна

Стало тихо. ПровідЮІк завмер з розтуле

ходячи відгуку, він скерував рясні докори на

ним ротом. Вигляд мав стільки ж розгубле
ний, як і кумедний. Згори на раз розкотився
нестримний сміх. Микола реготав так заохот
лива, що годі 9У ло і мені самому стриматись.

голодуючих, на їхню анархічну поведінку.

-=--

Несознательний народ, бідкався він
- Тучою валить, тро

своєрідним жарrо,ном.

щить, як та банда- і нікакіх гвоздей! Опять
же, сказать, грязь розносять, заразу. Істине

. слово, не народ, а якісь паразити.
- Народ тут не винен, - зауважив я.
- Воно, конешно, і то правда, - охоче,
поспішно погодився провідник, присівши на

-

краєчок лавки.

~ке сомнєніє кругом по

чалося, така розруха, що прямо ума не nри

кладеш. І що воно, товаришу, буде? Чим во
но, по-вашому, кончиться? Га? ... Мовчите?
Видать, що й вам трудно висказаться. А я
так своїм дурним розумом понімаю, що тут
не люди винні, а власть.

Його біляві коротенькі вії часто заморга
ли, ніби він напружено міркував і вичікував

від мене потвердження. Потвердження не бу
ло. Провідник зам'явся, зітхнув. Зиркнувши
на горішню лавку, де в тій же позі, мовчазно

лежав Хвильовий, він трохи с;ум' ятно nід
вівся, взявся за клямку. Але не вийшов. Кор
тіло nродовжити розмову. З останнім спри
том, хитреньким увертом

знову

влади.

Цього

разу

вже

одверто говорИлося, що влада обдурюює, зну
щається, що nартія душить

...

...

ському, а ви

- І ми по свойському. КоJІИ б ви були' не
сознатєльний, я вас ще переконувавби, дово
див би вам. Але ж ви, бачу, цілком созна1'Єльний товариш, ще й, може, nартійний.
- Партійний чи непартійний, то не важ
но. Тільки я малограмотний, а ви:, сказать,
образовані. А про те -ви мої оumбки піддер
ж:ували. Факт! То хто ж із нас контрреволю
ціонер виходить?
-

Виходить,

той

-

...

хто виходить,

-

вства я, шарnнув двері і вказав йому на поріг.

Пj)овідник засмикався, збентежений ·но

вою несподіванкою.

Позвольте

спробував він запере-

... -

ЧИТИ.

Не nозволяю.

nосЮІа~lІИСЬ

нарікання і, як вислід, прийшло знову до nря

мого звинувачення

Ну, і шутульники. ви, бачу, ей-право,
викрутився службовець, посміхнувшись і
собі. Але такими словами шуткувати не
полагається. Я з вами, так сказать, по свой

-

-

Нікакіх

rвоздєй! -рі

шуче заnроnонував я.

Він щось хотів іЩе сказати, але натомість

кекнув, безпорадно бликнув, пішов.
А Хвильовий сміявся. А Хви.льовий сти

Е, дядю, я бачу, що ви сознатєльний,
-лагідно nеребив я його.

нався усім тілом.
- От протоплазма! І як вам вистачил:о на

Ну, конечно.
... сознатєльний контрреволюціонер,
докінчив я своє речення.

соціялістичноrо. будівництва.

-

-

-

нього терпіння?
- Що ж ... вивчаємо поглиблен: nроцеси

(Далі буде).

п.ч.

Юнак у щоденному житті
При діянню кожної організаЦії, все сус
nільство звертає велику увагу на її членство,

людські прикмети, які ми уважаємо вартіс
ними, на поведінку та спосіб ведеНВJ1 при

не як на членів

ватного життя.

· організації, але в першу

чергу як на людей, на їхній спосіб ведення
приватного життя та на всі nрикмети, які. мо

твердження:

жемо назвати

ц і о н е р а

людськими.

Вjд того, як себе. держать члени організа
ції, які їхні прикмети та яке їх nостуnуван

ня залежить у великій мірі успіх абq Зане
пад організації.

Тому ОУН звертає· на ці всі справи вели
ку увагу.

При будові кожної будівлі в першу чергу

звертається увагу на підложжя, на . фунда
мент. Найкращий nлан, найгарніший проєкт

На

самому

початку

можемо

н е м а є до б ро го

т а м,

д е

є

п о

rана

поставити

рево

n

ю

л ю д и н а.

Коли в когось немає порядку в особистих
справах то ясна річ, що в нього не може бути
порядку й у виконуванню обов' язків супроти
нації. Коли хтось н~ може зробиm :малого,
то не може тимбільше зробити веJІИКоrо. А
внас бути членом організації це вже велика
річ, бо тут людина є вже співві.дповідаJІьною
за ведення визвольної боротьби.

Завданням націоналістичного

є

яе лише

виховання

юнацтва на

вихованНя

повновар

не може бути виконаю1Й, якщо грунт до того

тісних членів організації, але й на повновар

не відnовідає. Так само ніяка nолітична сис

тісних людей. Тому nравильна засада в ІІ.JІа

тема, світогляд, nрограма і т. п. не можливі
до здійснення, доки немає до того відповід
них підстав.

В ОУН крім націоналістичного виховання

і вишколу звертається

велику

увагу на

ті

сті: п~ас:rун дбає про ~расу у . широкому
розум1НН1 цього слова. його має ЦІ.КаВИТИ не
лише духова підготовка, але й особиС'rИЙ ви
гляд. Однак :ми члени організації, беремо
ці справи у ще ширшому розумінні, бо иаціо-

ШЛ.ЯХ
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налістичне юнацтво мае більші завдання спо
внити, як тепер так і в майбутньому.
Так, як nластун, так тимбільше член на
ціоналістичного юнацтва мусить бути вихо
ваний в дусі,_ що в західній Европі зветься
духом джентельменства, а українським тер

міном кажучи в дусі л И ц а ·р с тв а.
Що ми розуміємо

під назвою

лицарства,

чи лицарської людини?
Колись лицарство _.:. це бу ла вибрана кас
та людей, я;кій за її вчинки, чи заслуги на

давала держава привілеї. Це визначення од
наче належить минувшині. Світ іде вперед.
Тепер лицарство, що мало б свої права на·
основі гербу, чи правом спадщини, може тіль
ки ослабити, а не зміцнити державу. Духово
це чуже українському націоналізмові, бо на
ціоналізм ставить націю, як цілість, як най
вищу людську спільноту, а не касту, чи
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стрілить у вас. Тут немає потреби застосову
вати засад лицарськасти супроти слабшого.,
Однак, коли ви маєте раненого ворога, то
ви не маєте права його добивати, чи знуща
тись з нього. Це було б не по лицарськи, а по
звірячому. А націоналіст помимо рішучости
і безог лядности, мусить бути людиною а
не звірем.
Лицарськість супроти
с л а б ш о г о є о з н а к о ю с и ли.

Важливою пр~кметою є лицарс~кі~ть су

проти жінки. Про це говориться сьогодні ду
же багато, однак не все правильно, а навіть.
не все людьми, що обізнані з цією проблемою.
Як відомо людство складається з жінок і
мужчин. Мало того, жінок є більше, як :муж
чин. Нам не можна проминути відношення
між тими двома половинами, тимбільше, що
це

означає

життя,

продовження

людського

роду, виховання дітей, нове покоління.

Відомо є, іцо дуже популярною темою у

клясу.

З поняттям лицарства ми не зв' язуемо, як
в деяких країнах те хто, де і коли родився, а
лише л и ц а р с ь к і п р и к м е т и
л ю д и
н и, у тому розумінні, що вони є найкращі
і їх треба розвивати.
На лицарськість складається багато при
кмет. Як першу можна б поставити в ід
в а г у у широкому розумінні. Це· не повин

на бути відвага проскочити на той, чи інший
зв' язок, перейти на зелено кордон, також не

ричерпується вона в 'бою, чи на фронті. Від
вага у бою є дуже часто випадкова. Річ ясна,
що є соромно не бу~ відважним на фронті,
але це ще не вичерпує цього поняття. До на
шого поняття відваги належить на пр. також

кинутись в ріку чи в полум'я горіючої хати
рятувати

ч.

загрожену

людину;

дальше

ви

с л о в л ю в а т и с в о ї д у м ки навіть тоді,
коли вони є непопулярні й можуть нам при

нести некористь. Коли націоналіст нАлежить
до того середовища, яке має стояти
гарді українського визволення,

як

в

аван

духового

так і політичного, то він мусить мати відвагу
ставити ці речі одверто в свойому оточенні.

Часто трапляється, що хтось дуже багато

юнаків є невідповідна поведінка супрqти дів
чат. Говориться дуже часто про дівчат погано
взагалі. Часто 14---16-літні хлопці вміють ви
словлюватися про такі речі, про які вони не
мають зеленого поняття. Річ ясна, що такі
розмови серед тих, які до того не доросли є
дуже невідповідні.
Злий погляд є думати, що жінка повинна
лише варити, прати білля, та виховувати ді
тей. Ми ставимо жінку на рівні з мужчиною.
Треба знати, що ж і н к а є та к о ю, я к о ю
ї ї х о ч е б а ч и ти м ж ч и на.
(Читай:
О. Теліга- «Якими ви нас прагнете»). Жі~
І{а лише тоді буде героїнею, . коли мужчини
будуть героями, коли вона має для кого бути
героїнею. Коли хочемо, щоб українська жін

r

Іса була :rхорядна, мудра, то мусимо знати, що
вона буде тільки тоді. такою, коли українські
мужчини будуть такими самими і схочуть та
кими бачити українських жінок. Коли ми ма
ємо добру товаришку, коли вона бачить у нас
добрі прикмети, то й вона буд~ намагатися ці
добрі прикмети засвоїти собі.
. Багато говориться, що тепер немає жінок

говорить про відвагу, посвяту, але коли од

моральних та вірних взагалі. А ми спитаємо:
чому жінки повинні бути такі, коли мужчи

нак приходить той момент, коли треба пока

ни

зати ділом, то ця людина показується зовсім

іншою, як вона була на словах. Тому треба
з таким явищем боротись. Найгірше є пока
зувати себе ліmuим, в дійсності. Кожна лю
дина має показувати себе такою, якою вона
є. Чесна людина буде говорити тільки те, що
вона: є готова обстоювати.
Тому кожний націоналіст має
мати св ою думку, мати в ід в агу
в и с л о в и т и її й с то я т и з а н е·і.
Необхідно кожному молодому націоналі
стові прищепити лицарськіс~ь супроти слаб
шого, беззахисного, раненого і т. д.
У практиці бойовика ск~зано: коли ти
стрілив у ворога і він упав, то по можливості
стріль ще раз. Це є правильно, бо те, що во
рог упав, ще не є доказом, що він убитий, чи
ранений. Коли ви не :стрілите в нього, то він

(ri, що говорять) є аморальні та невірні?
Бажання бачити жінку моральною та вір

ною є прикметою порядної людини,

само відношення до жінки,
людини

є

с ь к,о сти

основною

щодо

як ·до

прикметою

а так
порядної

л и ц а р

-

жінки.

Другою головною прикм:етою, яка повинна
характеризувати юнака-націоналіста ц е
ш у к а н н я д о б р а,
ш у к а н н я в и с о
к и х і д е й. Досвід говорить, що людина є
такою і йде у такому напрямі, який вона ува

жає за найліrппиd та за найкращий. Як лю

дину цікавлять речі

добрі,

високі,

то

вона

такою стає і навпаки.

·Стремління людини це та річ, яка формує

людину. Коли людину' цікавить якась ділян
ка, то вона старається її пізнати і дійде так

далеко, як їй вдасться залежно від її сили,
волі й витривалости.
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Коли наше юнацтво буде цікавитися до
брими речами тоді воно набуде добрі якості, а
в зустрічі зі своїми друзями буде їх пере

між побідою і поразкою, між осяrвеІІІUІІІ і
неосяг~енням мети, між щаСJІИВим і нещас
ливим життям.

Не є річчю необхідною, щоб я жив,- ка
зав Помпей, - але є необхідним, щоб в озна
ченім місці я був в означений час.
У країнський націоналіст є точний, це зв.,
що він завжди. дотримується точности в жит
ті включно аж до дрібшщь.
В часі коли большевизм нищить на Укра
їні всякі вияви українського духа а !аксамо
несе знищення якісних, товариських та сус
пільних форм нам треба звертати уваrу
на добре виховання т. зв. товариські форми.
Добре виховання не · тільки зрівноважує
всі хиби природи, але навіть переважає їх.
Не найгарніших, а найбільш симпатичних і
привабливих людей всюди люблять.
Люди
добре виховані є побажані в кожному това
ристві, вони обеззброюють заздрість і злі по
чуття, бо мають добру, зичливу в о л ю до
кожного чоловіка. Добре виховання, та това

давати.

Одною з найважніших прикмет

юнака

націоналіста є ч е с н і с т ь. Чесність це не
тільки те, що вчать в школі та церкві не
ошукуй, не бреши і т. д. (це можна відвести
до порядности), чесність в націоналістичному
розумінні це щось вище! Чесність це

значить бути чесним перед с в о їм в л а с

-

н и ~ с ум л і н н я м, ·бути людиною поряд
ною, робити такі вчинки, які відповідають
засадам

е т и к и,

м о р а л і,

9

з а са дам

с п і л ь но ти і ж и т тю л ю ди н и в н і й.
Це є надзвичайно важка справа. Чому? Тому,
що
націоналіст-революціонер
бореться
не
лише з зовніnmим врогом, але 'приходиться
йому попадати в конфлікт і з своїм власним
оточенням з тою інертною більшістю нашого
суспільства. Революціонерові деколи є важ
ко рішитися,
чи його поступовання є пра
вильне чи ні, зн. чи правильне із всенаціо
нальної ·точки погляду. Часто треба застанов
лятися. До помочі революціонерові прихо
дить власне його сумління. Однак не можна
попадати у скрайність. Не вільно власне сум

-риськість є найкращим забезпечеНВJПІ проти

них засад, виконувати те, що етика і мораль

людей нетовариських та зле вихованих. Во-.
но .надає людині поваги, яку поважають ва
віть шорсткі люди.
Людина добре вихована,
товариська є
ввічлива, скромна, привітна. Не тримає в па
м'яті дознаної образи й сама нікого не обра
зить. Вона старається обмежувати свої ба
жання, перемагає почуття, панує над собою

дозволяє для ведення

Це

і своїми словами. Ії добрі прикмети стають

може розважити найкраще революціонер то

її другою природою. Ніхто їі не зможе збити
з ніякої дороги обов'язку. Ніхто не може ви

ління так використовувати, щоб воно супере
чило чесному поступуванню, бо чесне посту
пування вимагає дотримуватися чесних, етич

чесної

боротьби.

ді, коли він людина чесна, коли він витрева
лий при своїх починах, тоді він може злама
ти всякий спротив, який йому стоїть на пере

корінити в неї тих засад, що ними вона ке

рується в житті.
Вона буде однаково як у щасті, так у не
щасті нормальною. Ніколи не згордіє і ніко

шкоді до осягнення мети.

«Український націоналіст є ч е с н и й це

ли не позволить себе зневажати. Не буде
бундючитись у щасті і не буде почувати себе

зн., що ім'я націоналіста носить чесно і ні
коли не сплямить його ніяким неЧесним
вчинком. Він завжди дотримується високих

пригніченою у нещасті, буде все відважною,

не буде говорити забагато ні про себе ві про

вимог націоналістичної моралі. Мораль опор
туністичного світу родить і плекає безділля,
страх, фарисейство, вигоди і угоди. Мораль
націоналістична, це мораль нового світу, сві
ту чину і боротьби. Вона є основою чинного
і чистого, мов кристаль, характеру націоналіста, лицаря-революціонера.»
·

та

других.

Погане виховання та нетовариськість час
то по~ертають в нівець працьовитість і най
більшу енергію.

Трапляються часто люди, які є зовсім до
бре виховані а :мають славу гордих, бундюч
них і неприступних лише через те, що дуже
скроМні і несмілі.
Занадто велику несмілість і скромиість
треба в собі поборювати. Є багато JПОдей від
важних на фронті, що в бою сміпо йдуть на

Важливою прикметою юнака-націоналіс
є с л о в н і с т ь і т о ч н і с т ь.
Людина

яка вміє
тісною.

додержувати

~ово

є

дуже

вар

Успіх можуть все запевнити два чинни
ки: точність і докладність. Тому в юнака не

найбільші небезпеки, але в товаристві ви
глядають безпорадно і невміють скласти

сміє бути пізної хвилИНи чи усної години,

.яка б не мала призначення. Немає ні одної
хвилини, що страта П не потигнула б за собою 6езповоротної страти добрих намірів і
постанов. Кожний юнак повинен виконувати
все точно. Точні люди завжди додержують

слова. Юнак, що здобув собі опінію точно
має завдаток, який завжди запевнить
йому в майбутньому успіх. Спізнення на
кілька . хвилин часто утворює ціпу різницю

сти

·

трьох слів. Несміливі люди не вірять в свої
сили й цей брак віри розуміють як с..uбість
своїх сил.

Щоб запобігти такій непотрібній сором
ливості, треба замолоду привчатнея до това
риського ЖИ'М'Я, верхової їзди, вчитиСІІ де
клямацій та танців. Нес:міпиві люди повинні
на пр. гарно одягатися. Не розуміємо під ТИІІ,
що мусять обов' язково мати нове yбpa11JJJJ.
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Воно може бути цілком старе,
але мусить
бути чисте, випрасуване, позашив~не і т. п.
Не лише убрання повинно бути приведене до
порядку, але й цілий зовнішний вигляд.

зустрічі ЮЗ, треба застановитися, що ми чи
таємо, які проблеми нас цікавлять, які лю~

Не можна, річ ясна, зовнішну красу ста
вити вище внутрішної краси духової,_ нашої
вдачі, самовідданости й виконування обов'яз
ків. Але треба мати на увазі, що приличний
зовнішний вигляд дає свободу рухів та роз

середовища та оздоровлення нашої молоді в

в'язує язик.
Є речі у веденні підпільної rtpaцi яких не
можна виконати на наказ. І не все і не всю
ди можна давати наказ. Це головно тоді коли

людина перебуває у підпіллю. Тоді саме тре
ба вміти здобувати для себе людей. Перехо
вуючись

в

одного

чи

другого

господаря,

не можемо примусити себе любити.

ми

Це все

залежить від нашої поведінки, нашого гово

рення. Коли ми заходимо в хату, витираємо

чоботи, кріса та приведемо себе до порядку,
то це буде доказом, що ми шануємо господа
рів тоді така поведінка зробить далеко
більше ніж багато промов чи погроз. В таких
випадках людяність та джентельменство ві
діграє важливу ролю.
Ми українські націоналісти мусимо знати
та пам'ятати, що на наше виховання та вза
галі на спосіб ведення нашого приватного
життя надзвичайно звертає увагу ціле наше
суспільство. За кожним разом, коли ми бу
ваємо в якомусь товаристві, чи навіть кож
ним нашим вчинком цілком приватного ха
рактеру ми непомі тн о як для себе так і для
цілої нашої організації здобуваємо опініою, а
наш кожний поступ в перед, чи крок назад

все відходить на конто нашої організації.
Мусимо також знати, що ніколи нам не
вдасться занадто довго дурити своє оточення

щодо нашої дійсної вартості.
Наше власне
«Я», що може часом криється якийсь час в
тіні, врешті зрадить нашу дійсну істоту од
ним

рухом,

ОДНИМ

ПОГЛЯДОМ,

ОДНИМ

СЛОВОМ.

Треба знати, що добре виховання, хоч воно
е ніби моральним одягом чоловіка, ще не ста
новить духової краси

людини,

як

кора

-

середини дуба. Вона, що найбільше, вказує
породу дерева, що знаходиться під нею, але
не говорить,

хнявіле

чи дерево те здорове,

чи споро

...

Накінець треба зазначити, що основною
потребою для цілого світу, а зокрема для
української національної революції є п о в
н а і з д о р о в а л ю д и н а. І замало є зна
ти приписи на пам'ять і відбувати регулярно

ські ідеали стають перед нами і нащими то

варишами.

Від того залежить формування

еміrраційній дійсності. А оздоровлення таке
може зробити лише здорова і морально силь
на людина!

Такою мусить бути кожна людина, що
уявляє собі мету. Було б великим спрощен
ням, коли б наші бажання ограничувались
тільки здобум'.ям української держави. Най
глибшим змістом української революції є не
лише здобуття української держави, але й
провести р е в о л ю ц і ю д у х о в у. Під ду
ховою революцією ми розуміємо виховання
нового типу українця з новими прикметами.
Це не значить, що ми хочемо щось лябора
торійно видумати. Ми виходимо з заложен
ня, що багатосотлітня неволя українського
народу була спрямована на те, щоб розклас
ти український народ з нутра. Коли взяти
на увагу, що наші вороги на протязі довгих
століть всіми епособами, застосовуючи увесь
свій державний апарат намагаються нас зни

щити, а ми ставимо такий сильний опір, що
їх намагання досі не здійснилися, то це тіль
ки завдяки духовій силі нашого народу. Ми
мусимо йти вперед. Тому нам треба дальше
та глибше розвивати позитивні духові вар
тості нашого народу. І треба пам'ятати, що
які ми принесемо вартості моральні та духо
ві, які збережуться традиції в Україні- та
ка буде Україна в майбутньому.
На згари
щах совєтської України треба буде багато
речей відновляти, головно відродити внутрі
шню і зовніиmу культуру,
ліст-революціонер не сміє

а тому націона
затратити розу

міння тих людських речей. Вони виробляють
та плекають нову політичну провідну вер
ству, на них будуть рости нові покоління і
лежатимуть основи відбудови нашої дер
жави.

І тому саме ОУН розрізняє ріжні ступені
виховання
та
вишколу
української молоді:
націоналістичного

1.
2.

Свідомий українець;

Націоналіст;
З. Організований націонапіст.

Але всі ці ступені зможе гідно перейти
лиш юнак з повновартісним характером; а
тому:
не занедбуймо й не легко
важмо справ виховання!

ссКоли Украіна має визволитися, вона мусить мати один Провід і одву В8ЗВОJІЬву поJJітвку.•
Андрій Мельник
«Не є українським націоваліетом той, хто націоваліетичні Засади проJІОлошуе, а в 8Втrі іх
не визнає . і протиставиться ім, хто націоналістичну мора.ль rопосвть, а своімв вчивкаки

П заперечує, хто провідницькі засади і вірвість провідиккові проповідує, а бувтом живе.•
Ярослав Барановський

ч.
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Н. ГУМІЛЬОВ

Капітани
По полирних морах і півдевних
В біJІJІх бри:жах півавих валів
Між базальтових скель, рифів темних

Море стоrне в рвучкім неспокою,

Хвилі бють о6 борти кораблів.

Курс прямий, наче зримий трима.

Швидкокрилих ведуть капітани,
ветерави

Хто боязкий, чиж ма такі руки,
Поrляд, rострий, упевнений цей?
Не злякають ні шторми, ві муки

між mтормів rрізвих.

Цих відважних, спокійвих очей.

Що земель все шукають нових;

Позейдона сини

Вік

ry лиють

-

В ввх не порох заrублевих хартій

Гребні хвиль в небеса підійма.
Капітан лиш твердою рукою

ОJІівцем по розідраній карті

О, Позейдона сиНJІ стихіf,
Лиш для смілих .ЧУ довий твій чар!
Хай же rордо ваш прапор повіє

Свій відваЖІОІЙ накресJІЮють шлих.

Над стихією бризків і хмар!

Мори сіль сивиною в висках.

Переклав: ЮРІЙ ЗЛОТОСИНІЙ
------------------,811111188W111111111111tUІННІNtІИІІІІІІUІІІІUІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІКІІІІІІІІІІІUІІІUІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІИНUІНІІНІІІІ1111111111118М1N_ІІІ8_ _ _ _ _ _ __

«ТільКJІ той дос.вrає мети, хто іде,
Тільки тоі, хто rорить, не зrориf,
Стеле КІІJІІІМ дли вьоrо житrи молоде,

Смерть вінок йому вічвий сплітаf.»
О. Олесь

«Витрввать, витрквать, брате,
У боротьбі,
Чотири rравати дли ката,
А п'вта собі!•
Олекса Стефанович

•до відваЖІDІх світ валежить.
К чорту боовь навісну!»
Іван Франко
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О. ПЯТАЧЕНКО

Формалізм
У нас часто звертають увагу на форму,
на
зовнішність.
Цілком
слушно!
Кожне
ку ль турне суспільство витворює собі певні
форми, які проявллються в_ звичаях, в по
водженні, в одежі, в мові й т. д.
Ріжні часи витворювали навіть свої ідеа
ли такого бездоганного, що до зоннішної
форми чоловіка. І -'<Калос к'аrата» старих
греків, і лицар Середньовіччя і джентельмен
нинішньої Англії всім їм спільні елемен
ти цієї формальної досконалости, як одної

прямки. Перемога ідеї українського націона
лізму не бу ла дося:rнена ні насиллям, ні те
рором - а глибшою правдою, переконливістю
своїх тверджень і кадрами молоді, що маю
чи глибоку віру в свої сили готові були свою
відцапість ідеї засвідчити повсякчасно чи
ном. Ці прикмети зробили націоналізм єди
ною небезпекою, і поважним противником

з

і т. д.

основних

вимог

людини,

що визначається

большевизму.
Через те Москва своє вістря
скеровує якраз проти «зоологічного націона
лізму»,

націоналістичних

Інші наші політичні

з поміж маси собі подібних.*)

«ухилів»

партії

не

і

т. д.

мали що

При цім одначе не вільно ніколи забува

протиставити українському націоналізмові й

ти, що формальна сторінка не вичерпувала
всієї уваги даної одиниці а була лиш серед

здавали позицію за позицією, приймаючи по
ступово основні посту ляти націоналістично
го табору. Але все ж ті партії не хотіли чи й
не мог ли зробити відповідного висновку із
фактичного стану, а щоб зберегти своє існу
вання, кинулися в обійми формалізму, щоб
все таки чимсь відріжнитися від націоналіз
му. Таким чином на перший плян вирипули
питання • несуттєві й другорядні.
Політичні
партії в основному перебра.пи засади україн
ського націоналізму й виписують на своїх
прапорах rасла, що їх перед чверть століт
тям вони так жахалися або навіть і поборю
вали. Згадайм0 хоч би гасла: &ротьба за
Самостійну Соборну Українську Держа

ником до осягнення основних завдань, які
лежали в духовій творчости або в фізичному
змаганню за nевний ідеал.
У нас без сум
ніву часто «недописує» форма. Такі елемен
тарні прогріхи супроти прийнятої форми ми
можемо в нашому оточенню щоденно спосте

рігати й під цим оглядом нам усім ще треба
багато вчитися.
Зате форма, якої нам
денному

житті

так

проявляється

гостро в цілком

невідповідних

бракує у що
у

нас

дуже

площинах. І

на цю небезпеку хочемо й ми звернути увагу.

Справа в тому, що в багатьох сучасних
українських політичних групах формалізм
набрав вирішального значіння, хоч би вже
просто лиш тому, що форма це часто єдине,
чим: ці партії ріжняться між собою. Для цьо
го є багато причин.

За перше сучасна політика большевиків
загладила багато ріжниць поміж групами а
за друге до цього спричинилися ті прояви,
про які rmcaв Р. Лісовий в статті «Суспіль

ство і Наука• (Студентський Вістник, ч. І.,
сторона

7-22).

Правда, автор цілком неспра

ведливо звернув усю свою лють проти укра

інського націоналізму й досить поверхово
приrmсав лиш йому формалістичну «метупІ
ню в кайданах обрядовости». Такі тверджен
ня надто однобічні й не вияснюють цілої суті
речі.
Основної причини того, що сучасні полі

тичні партії
нашого еміrраційного життя
зійшли. в значній мірі до порожньої форма
лістики, треба дійсно шукати в націоналі
стичному рухові, але цілком інакше, як це
думає Р. Лісовий.
За декілька років
духового
змагання
(«Тридцяті роки») український націоналізм

на ЗУЗ і еміrрації

розгр<:?мив

усі

інші

на-

•) Треба признати, що наш ідеал козака, як він
до нині живе в народній уяві, занедбує цю зовніш
ІПО сторінку. Одначе з історичної точки поглядУ це
не відповідає правді.

ву, концепція Української Національної Ре
волюції, свідомість, що без національного
визволення не буде соціяльного і т .д.
До несуттєвих і другорядІОtХ rmтань му
симо зачислити в добі визвольної боротьби
навіть такі, самі по собі дуже важливі rmтання як устрій майбутньої української дер
жави; чи вона буде монархічна, чи соціялі
стична, чи яка інша про це вирішиТь най
краще сам нарід своєю свобідною волею у
власній суверенній державі.
Сьогодня ви
старчить устійпити якою та держава не сміє

бути, щоб забезпечитися проти всякого то
талітаризму з концтаборами й переслідуван
нями опозицій і нац. меньшостей.
Подібно справа мається і з «Ріжницями»

між обома націоналістичними таборами. Ос
новне, що їх поріжнило це не засади а без
відповідальні виС"rу>іли в найкращих пред
ставників націоналізму.
Натомість видвига
ютЬся в дебатах :між обома націоналістични
ми таборами такі формалістичні моменти, що
приходится часом жахатися. Для ілюстрації
згадаємо хоч би справу нашого національно
го прапору. З проводу ОУНб напевно нема ні
одного, хто б не носИв свого часу жовто
блакитної кокарди, хоч би вже лиш тому,
що в Галичині якраз уживалися жовто-бла
китні фарби (на СУЗ е:жовтоблакитиики»)
загально й у ПJІасті й у інших організаціях.
Сьогодня цю чисто формальну справу зроб-

ч.
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лено «засадничою».
Нам доводилося навіть
читати, що жовто-блакитний прапор поши
рювали (очевидно проти блакитна-жовтого?)
на Україні німці!!!
Подібно мається і з революційним Три
зубом з мечем, емблемою, що П в 1932 р. як
відзнаку ОУН затвердив і уживав сам сл.
пам. полк. Євген Коновалець! Сьогодня тра
пляються фанатичні формалісти, що зрива
ють цю емблему з стін!
Правда з бігом часу витворилися глибші
ріжниці між обома націоналістичними табо
рами. Цим: ріжющям варто було б присвяти

ти окрему статтю; тут лиш побіжно згадає
мо ріжниці в концепції визвольної боротьби,
в відношенню до правопорядку, в увазі що.
ії присвячується духовим проблемам, в пси
хічиїй поставі до п р о я в і в нашого життя.
Цими кількома прикладами ми зовсім не
вичерпали нашої проблеми, вказали .лиш на
деякі
абсурдальні випадки Іtаших буднів.
Ось куди дівається енергія потрібна в бо
ротьбі проти нашого єдиного і спільного во-

·

рога!
1

І

саме

проти

цієї

формалістики,

проти

цієї затрати енергії мусять боротися спільно

всі націоналісти без огляду на їх партійну
приналежність, щоб оздоровити націоналіс

тичний рух, скр~ його духово й повести
до нового розквіту.

Для ЦЬОГО необхідно обом таборам порів

МОЛОДІ

ІЗ

вести свою духову потугу, показати свій до

робок у духовій площині, щоб всебічно під
готуватися до грядучих подій, бо вже ми
нула війна показала, що кожний член обох

ОУН-ів мусів бути й бійцем і духовим про
відником і пропаrатором і т. д. В майбутній
війні всього цього треба буде в ще далеко
більших розмірах.

Найкраща боротьба проти формалістики,
проти зводжування дебат на непотрібні й не
суттєві площини це творчість і снага до ду
хової діяльности.

Багато проблем чекає на те, щоб їх знай
ти, поставити й вирішити -треба лиш від
крити очі й нагострити вуха:
Найвищі бо вежі духовости ждуть

Твойого зухвалого штурму
писав О. Ольжич. Треба перемагати загаль

ний духовий маразм.
У спіх націоналізму лежить у nостійній
духовій а:ктивности, в безпереривному на
пруженню,

в

шуканню

з перешкодами,

в

правди,

в

формуванню

змаганню

життя.

Ці

прикмети мусить набути наша ммо~ щоб
nідійти до тяжкої світоглядової проб.пемати
ки та nокинуТи
формалізм
і
поверхові
сварки

..

Те, що ідея: українського націоналізму
найкраща, це їй ще не дає запоруку, що вона
переможе всі перешкоди у відбудові держа

але не в пустомельній дія

ви, але це нас примушує напружити всі си

лектичній сварці над формальними, несут
тєвими питаннями а в духовій площині. В
минулій війні обидва табори (як єдині укра
їнські групи) рівною Щрою довели, що вони
вміють боротися а коли треба то й гинути за
національну справу. Тепер вони мусять до-

Для цього
потрібно не лиш фізичної
вправности, але й найвищої духовоі потуж
ности й моральної сили.

НЯТИСЯ силами,

ли, щоб бути гідними цієї веJІИХоі ідеі і сто
яти на її сторожі та бути nовсяК118с rотови
ми на Чин.

СторІнка початківця
ЮРІЙ ЗЛОТОСИНІЙ
ВЕСНИНИЙ

БАХИЯНИН

АКОРД

Хай струни заrрають, ІІИ ставем в рвди
І серце в вас юве, rарвче
І кожен хто юний із вами ходи
Туди, ва верmиви юначе !

Дзвени ваша пісве про сміJІІІХ JПОдей,
Про мускулів rвучкі пруЖІDІІІ
Мов зорі ха8 бJППЦуТЬ зіниці очей
То ж вами, 181ерід, ва верПІИВR!

Радіймо ж, кохаймо, долаймо труди,

сеП І С Н а

ВІКІВ

f

І В•

По морю, по морю, по емві.х II8JI8X
Пливем ва зм:іІстих, зміІСТІІх човнах
За вами, за іІаІІИ буйвкІ вітер ві~
Грізна, rрізва, rрізва ВаJJькеріа!
Хто вива і тру&JDІ із
А хто в JП8Тій січі, у
Той з Одіном вічно в
Грізна, rрізва, rрізва

В змаrавві JКJIТI'R здобуваймо

Гей, хлопці

Хто ювиіі -. тоіі з В8МІІ, у ваші рJІДІІ
То ж сміі:моеь, про .юність співаймо!

Страху ми ве зваем, бо щwrом вас кр•~

молодці, меч rocтpd в руці

Промірим всі _земJІі, морв і краІ

Грізна, rрізва, rрізва Валькерів!
Аrой, Аrой, Arol!*)

«Тіль:q сІІілвві ве •-У 1 ь

Серед ,.емрвви і МJІІІ.»
О. Олесь

-

Переклав: Ю. ЗЛОТОИНІИ

•)

Аrой

-

•

золота пе,
січі умре
ВаJІЬrВJІЇ JКвіе
Ва.лькерU.!

клич моряків.
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ВСЕВОЛОД РІЗДВЯНСЬКИЙ

Син

•

завІрюхи
рія, повна юних студентських облич

І.

Дроти, за ними голі, брудні стіни, ти
сячі худих, втомлених облич, сірі, подерті
шинелі . . . На nолях Полтавщини буйні, не
скошені жита, ями в ямах скривавлені
пробиті шоломи, погорілі танки, купи незу

...

житої амуніції.
... І звалища хат

. . . Так «біла враrа на
сво теріторії» «доблесна Червона Армія».
Ясною загравою палахкотіла на Заході
київська пожежа, на сході іноді спалахува
ли блискавиці і десь далеко гриміла кано
надіі.

Воєнлікар З-ої ранrи Кам'янецький прий
шов до себе на куnі соломи, nід великим, без
однієї шиби венеціянський вікном. Прониз
ливий вітер гуляв по nросторій залі, де на
соломі один· біля одного лежали nоранені.
Чувся стогін. Ціла заля освітлена багряною
загравою,

свист

холодного,

nронизливного

вітру, стогін і крики здавалися
фантомом, витвором хворої уяви.

жахливим

Так це дійсно був шпиталь військово-nо
лонених в одній місцевості на Полтавщині,
осінню 1941 р.
Кам'янецький
хотів
nовернутися,
щоб
щільніше загорнутися в солому, але відчув
гострий біль у руці, що була двічі цростріле

на і знову втратив nритомність. Крізь заруття
він чув тиху, далеку мелодію, що лилася мов
води струмка, як сnів соловейка; то знов.
акорди ії могутніли, nідносилися під хмари,
ревіли як хвилі моря між
nрибережних

...
. . . Наче в хмарах виnливали перед ним
спогади . . . Ось сидить за фортеляном його

. ..

...

І раптом знову війна. Тисячі кривавих

ран, десятки тисяч бездуІШІИх тіл, поїзди
спущені під укіс, літаки, боІ'!.fбИ, свист куль
- все змішалося в жахливім, смертельнім
акорді ...
В радіо перервали

nереда чу

концерту й

почали передавати nодробиці німецької· «бли
скавичної війни на сході».
ІІ.
Через десять днів після того, О.'ІІьга, дру
ЖJ1На Кам'янецького відшукала його й офор
мила його звільнення з полону. Але тяжкий,
висипний тиф здолав і прикував його до ліж
ка цивільної вже лікарні. Надходила криза ...
Тимчасом до німецької командатури було
донесено, що дружина Кам'янецького жи
дівка й совєтська аrентка, а лікар, який ліку
вав хворого Кам'янецького не хотів дати йо
му необхідного застрика. Так діяла в німець
кому апараті большевицька аrентура.В остан
ній хвилині nритомности доктор благав Оль
гу, щоб ішла назад рятувати дітей- сина
Романа і доню Галину. Коли його очі nотуск
ніли поцілувала його в холонуче чоло,
дала санітарові останній золотий годинник.
«Поховайте», сказала по-христіянськи ...
далі не могла сльози давили горло, засти

лали світ. По вулицях від дому до дому хо
дило rештаnо й за кимось

уnерто

шукало.

Задвірками вийшла в поле. Вітер сумно шу
мів житами, розвівав волосся. Ішла до Києва
рятувати від голодної смерти своїх дітей.

скель

п'ятилітний син і неnевними м'якими nаль
чиками торкас клявіші в nерший раз~ Ось
він деклямує казку про те, як «Комар Кома
рович Довгий Ніс nрогнав зі свого болота Вед
медя Михайловича Куций Хвіст» -і легка

усмішка nеребігає устами Кам'янецького. йо
го син найкращий учень своєї кляси, передо
вий їі організатОр, ось він сидить за фортеnл
ном і Кам'янецький nриходить до себе -

грас ту саму Бетговенову мелодію, що несеть•ся з ясноосвітленого будинка командатури та

•

бору. Вона nориває душу, неначе кличе і"і да
леко в nростори, в безвість безконечности.
І доктор ·nригадує далі, nригадує, як в сні
гах далекої Фінляндії невимовне, nієтичне
nочутrя охоnлювало його душу, коли шnулі
і маrнети nолевого радіоnриймача приносили

з етеру цю чарівну мелодію .

. . . Стихли стріли в снігах і болотах Фін
ляндії і він знову повернувся додому, а син
його, що вже встиг вирости й змінитися зу
стрів його тою самою мелодією.
Тиха лабораторія Університету, в якім
він виКладав бактеріологію,

шум:на

авцито-

ІІІ .
Коли мати прийшла до дому й сnовісти
ла, що батько не живе, Ромко плакав в
останне в свойому житті. Мама все згадува
ла той момент, коли він, одинадцятирічний
хлоnчина взяв у руки ве~етенську сокиру і
мовив: «Мамо, я йду Тобі допомагати!» Від
тоді Ромко Кам'янецький з затиснутими уста
ми, в подертій спецовці nройшов слюсар
ський цех великого збройного заводу, rаражі
де він великою rумовою кишкою обмивав
авта, хлібозавод і велетенську централю во
рожого уnравління зернової nромисловости,
до він був на посилках.
А по вечорах він відкривав велику книж
ну шафу свого батька і при кагшщі вивчав
чужі мови. А рояль за якИй сісти не ставало
часу, забутий стояв у куті. Серед стуку мо
лотків і витrя електромоторів наче метеор,
що прорізує ясним блеском темряву ночі
до рук Рамка поnала мала .листівка ОУН, яка
сказала йому те, що він підсвідомо відчував
але до чого, сам не міг дійти: «Твоя Батьків
щина в ярмі і Ти доти не зможеш бути щас
ливим, доки вона вся від Дону до Карnат не
буде вільною»!

ч.
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бить закрут він зник
думав тоді Роман.

lV.
Чутка про те що др. Кам'янецький живе
довго непокоїла його родину і друзів. Але
ніхто і не надавав їй значення, надто ней
мовірною здавалася вона при тих обставинах. Але це все ж таки бу ла правда.
Річ
у тім, що в церковці, перед масовими похо
ронами умерлих від голоду і тифу при пере
численні бракувало одного тіла. Але виріши
ли, що це була помилка і розслідувань вести
не стали. В ту ніч др. Кам'янецький прийшов
до себе в церJСовці. Він не міr нічого пригада
ти, зрозумів тільки що знаходиться в якійсь
жахливій ситуації, вийшов в поле через від
криті двері церковці.
Був в одній білизні,
холод пронизував його до самих костей, не
далекий ліс здавався натовпом страхіть. Ки
нувся бігти, пробіг триста метрів, впав зне
можений і
втратив притомність.
Ранком
знайшли його втікачі з полону партизани,
відіrріли, вбрали і незадовго він був з ними
- сибіряками, що тут чулиСя як на чужині
і не мали куди піти, хіба до лісу.
І він йшов крізь болота й ліси, 'Ховався
по балках, пускав під укіс поїзди з тими, хто
відібрав йому все, радість життя, близьких,
навіть його власне я, бо він не :міг прига.дrти
свого минулого, і так і лишився між парти
занами, з невідомим ім'ям і минулим. Тільки
часом силився щось пригадати, тоді був са
мотній і нелюдимий.
Надходив фронт і одного дня партизани
pery лярною Ч. А. Він пройшов
крізь Київ, через руїни Хрещатика, повз· па
м'ятник Богдана, але ніщо вже не трівожило
його душі; він 'рядовий вояк Ч .. А. з невідо

...

получилися з

мим ltfИНУЛИМ навіть для себе самого.

Бог, Дністер, Букарешт, Будапешт, Ві
день і врешті лихо - в останнім бою великий
осколок шрапнелі ранить його обличчя, на
бік скручений ніс, витікає· праве око . . . ви
кривлений рот . . . страшний, нелюдський ви
гляд . . . Операцію проводив добрий німець
кий x.ipypr, вона вдалася і Іваненко, як було
написано в його новім воєннім білеті зали
шився живий. Біле як сніг волосся, рука під
вішепа до плеча, жахливе зруйноване облич
чя, згорблена постать старця так вигля
дав тепер колиnnrій доцент університету, ко:.
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...

може назавжди

-

Прощай У країно! Ось він старий золото
верхий Київ на горах, зникає в перспективі
залізниці . . . Плачуть жінки а в Рамка стис

ну лись ку лаки і він присягнув собі поба чи
ти цей Київ ще раз, але не таким, подола
ним, але гордим, прекрасним
весни сердець,

містом -ві чної

пишним, престольним містом

українського Державного Храму.
Минали краї, як на екрані змінялися пей
зажі. Привітай Баваріє знедолених, що шу
кають правди на землі!

Свистом і гл умом зустріла двох «росіян •
німецька гімназія. Але пройшов час і Ро:мко
з товаришам ходили між юрбою, що крича
ла їм: «Браво Українер, хай живе Укра
їна!» А «шлєrери» (забіяки) з німецької rік
назії не носили своїх носів так високо як до
тепер, скоштувавши українських

ку лаків.

VI.
Декілька тижнів після приходу амери
канської армії Ромко вернувся з прогульки
в Альпах. Було літо, чисте альпєйське по
вітря папувало тіло солодкою снагою, без
ліч квітів з усіх сторін кликали жити, люби
ти, .петіти на крилах весняних поривів, а вер
шини Альп вкриті вічним, блискучим снігом
манили до себе чарами, які зрозумілі тільки
орлам і молодим людям. Але страшну, не
зрозумdлу картину побачив Ромко в своєму
таборі. Повний безпорядок, вибиті вікна, ме
блі валялися поміж бльоками.
Німець що
жив недалеко сказав йому, що наСИJІЬна ре
патріяція, переведена окупаційною владою
вчора забрала всіх від малого до великого
і порадив йому якнайскорше втікати, бо й йо
му загрожує та сама участь.

VII.
Ромко сидів за столом за яким си.діпо 16
подібних до нього. Це були ті, що вирішил:и
своєю кровю, своїм життям осв'ятити ідею
боротьби за укр. Державність, вони ЙШJІИ
реалі~вати своє політичне «Вірую• Про
граму ОУН.

«Це сказав провідник, показуючи на
карті Київ мета наших стремлінь. Тут

лишнfІ:і Володимир Кам'янецький. йому як

продовжував

воєнному ветеранові дали пенсію і місце сто

двох ріЧок на чеському кордоні перейде
мо перший кордон. Застави в порозукіннію
з нами. Доведеться йти в брід, далі .лісом до
землянки, де будуть чекати свої. В дорогу
друзі, помолімось!»

рожа державної опери в Києві.

V.
Надходив фронт.
Мати Рамка вирішила
йти на захід хай мовляв діти не бачуть
того раю у нас, може далеко, навіть за океа

ном судилося їм бачити кращі дні. А Ромко
вже розгортав карту а його очі горіли жа

добою пізнати далекі світи.
Він часто згадував ось ніби зараз в
перспективу біжать каштани великої Воло
димирської, а маєстатична, горда постать геть
мана Богдана зникає в їх центрі. Авто ро-

він,

показуючи

на

схрещення

VIII.
Листівки, випущені

невідомо

звідки хо

дили з ру~ до рук і закликали до спротиву
окупантовІ. В трамваях, на станці.ях ново

збудованого метрО, біля пошт і З8JІізничних
двірців крутилися невідомі типи в капето
хах, з піднятими ковнірами. Новозбудований

міст через Дніпро злетів у повітря дві хви-

шлях

16

ч.

молодr

4-5

лини передтим як ним мав переїхати шеф
К. О. В. О (Київської Особливої Військової
Округи) ген. полк. Брадовреєв. Люди ше

засвічувалися вогні, неодна бабуся по старій
звичці кланялася тоді образам і молилася,
щоб все прийняло щасливий кінець, а люди

потіли не знаюЧи що сталося і говорили, що

трівожно чекали на щось велике і думали:

незвичайної спритности організація. заміряє
перевести державний перевор~т. На .ву л~цях

ось-ось буде початок кUюця.
Ставало небезпечно.
От-от засвітяться
світла в вікнах протилежного дому і тоді
його притулену до стіни постать буде видно
як на долоні. По подвір'ях назад небезпеч

що спорожніли, стало тихо, тІльки ІНОДІ ко_:

ваний

чобіт окупанта

тривожив

загальнии

спокій.

но і Ромко як легка тінь майнув до опери.

ІХ.

Різними шляхами 13 з 16 пробилося в
Київ. Важко описати що пережив Ромко, зу
пинившись перед будинком де провів дитин
ство. Сльози радости просились на очі, серце
здавалось хотіло вискочити з грудей. Ні од
ного знайомого обличчя, тільки будинок ли
шився все такий же, лиш

трохи

похилився

на бік і виглядав ще більшим бідолахою.
Чийсь голос в якому здавалось бу ла знай о' ~
ма нотка наспівував ~а плечима
Рамка
«Здраствуй моя Мурка, здраствуй дорогая».
Ромко обернувся ... О, демоне пекельного

дна! Аркан шеф

6

шпани в якій

Ромко

був

років тому, в обідраній спецовці, з бичком

у роті вів подругу Ромко~ого дитин~тва Стеллу, дочку польського Інженера гІрняка,
що його ще в 34 році розстріляли за «ІШІИ
гунство в КОР.ИСТЬ Польщі». Ром~о з жахли
вим зусиллям волі змусив себе ~Ідвернутись
в другий бік, зникнути в натовн1.

Через вікно туалетної кімнати пройшов на
сцену. Чорний, зловіщий рояль виблиску
вав на світлі місяця. Ромко підійшов до вік
на всюди, скільки сягала око снувало
МВД, люди що осміліли і поволі виходили

з хат вчинили метушню і гамір.
Ромкозадумався і підійшов до рояля. Під

няв· покришку,

підсунув

стілець.

Певними

ніби не мав 10-літної перерви в грі руками

торкнув клявіші. Звуки заплакали, загре
мїли як громи Божого гніву, це був біль ду
ші, що втратила все: любов, Батьків~н;у,
родину . . . Заля зникла з Ромкових очеи, ВІН
не помітив, як в ній спалахнуло світло, як
знеможений,
зморщений старець повільно
сходив з висоти гвинтовими сходами на с~е

ну. Ромко летів на хмарах у вічність, у піз

нання незбагненних тайн людської душі.
Мелодія трясла будинком, натовп, що B?fte
цілком струсив страх після пострілів і праг
нув сенсацій піднісши голови до гори стояв
перед входом. В уявіРомказ чарівним блес
ком сходило сонце, хмари підтримувані сур

х.

Іх 12-ох (7 місцевих) о півночі застукало.
МВД в канцеляриї ботанічного саду. На за
клик «руки в гору» Ромко вихопив з ки
шень дві пістолі, відскочив на бік, кинувся
в двері. Кулі випущені МВД-истами проб~
ли шиби оранжереї. Ромко ногою збив з НІг
МВД-иста, що заступав йому дорогу, дістав
прикладом у ліве рам' я але вирвався в тем
ряву ночі.
Чотирьом Ромковим товаришам
вдалося вислизнути. Перелізли через огоро
жу, побігли вулицями в напрямку Дніпра.
«Стой, стой!» кричало за ними.
Рослий
МВД-ист заступив дорогу, але Ромко заспо

коїв його рукояттю своєї пістолі. Кулеметна

черга підкосила всіх товаришів. Ромко під

свід~мо впав на брук, потім покатився на бік,
підповз до якоїсь брами, пройшов на двір,
переліз через паркан, перебіг через два по
двір'я, вийшов на вулицю. Перед ним, у світ
лі місяця зарисовувались контури дива су
часної архітекТури нової державної опе
ри. З далека долітав стукіт кованих чобіт.
подвір'ї, через яке пройшов Роман була ме
тушня, гавкали собаки. По вікнах будинків

J3

мами янголів

греміли.

дзвеніЩі,

співали ту

саму мелодію, що ії грав він.

І сторож Іваненко, ні! Доцент Володимир

Кам'янецький пригадав все і простягаючи
руки повільно наближався до Ромк~. А Ромко
грав. Стукіт кованих чобіт за й~го плечима
навіть не дійшов до його свідомости.
Він
скінчив грати ... Ніщо не ворушилося зача

роване музикою.
Пройшло кілька хвилин
напруженої тиші. Ромко обернувся: ряд баг
нетів здавалось віддавав честь майстрові.

Без слова протягнув сильні, загорілі руки.
Кайдани, вічний символ цеволі лягли на них.
Вихід був вільний, по боках стояло МВД а
за їх плечима мовчазний натовп. Ромк:Q гля
нув на людей і повільним, певним.

кроком

пішов до виходу. Багнети ішли за ~ним.
Якийсь, незнаний кволий старець побіг слі
дом за ними, плакам, лепетав щось незрозу

міле. Підбіг до Ромка, той знизав плечима і
пішов до виходу. Старий уnав на коліна ле
печучи: «Мій син! Мій син!» Чотири МВД-и
сти підвели його і повели в ішnий бік.

Зорі співали невмірушу мелодію Бетго
вена.

«Хай коЖІІJІЙ, :хто хоче баЧити Украіву вільною, дасть еві~ творчий вклад у збірні зусилля

Нації, в свідоиоетв, що перш за все ваша духова сила, жертвенвість і ваціовальво-політич
ва зрілість заважать ва дальшому розвІІТКу подій, що rридуть!
Андрій

Мельник

ч.

.
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Хай Твої милозвучні слова,
Мово рідна, мов струни бреВRТЬ
Хай зростає й міцніє нова
Будівничих і воівів pan..

ЮРІЙ ЗЛОТОСИНІЙ

Україні
',

Звиквіть окови і tрати

О музо чиста, чар ватхвевни

Бастіонів, залізВих твердинь

Співцим краси і правДІІ дай

Час майбутнє вастав будувати,

Нехай цвіте в блаrословевві,

То ж в~оліки спадщини скинь.

.
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Наш rорДИй і прекрасвиІ край.
Вже розсвіло . . . Розвіввсь ДІDІ,
Пожежі іскри поrаеають ...

Ва .rраві двох, ворожих світів
Повстане ваш, новітвій світ
Порвдку і права -ва сторожі
Стальвий, бJІІІскучий моволіт.

То ж хай під прапором Твоїм
Троивди волі nроцвітають!

М.КОВАЛЕНКО

Пластовий конtрес
(Вражів:вв учасвика)
І.

Пластовий Конrрес, що відбувся при кін-

. ці березЩІ цього року в Ашафенбурзі нале
жить до одних із важливіІ1ІИХ подій нашого

еміrраційного житrя, тому доцільно поінфор
мувати на111Их читачів докладніше про нього.

Пластовий Конrрес відбувся на закінчен
ня 35-літного ·ювілею Українського Пласто
вого Уладу і ним закінчуєтьс!І. етап 35-лі~
ної діяльності Пласту. Одначе ЦІЛЬ Конrресу
на цьому не вичерпана.

примні Дальшої
під

Він мусів дати на

діяльності Пласту, беручи

увагу ті обставини,

в

яких

доведеться

працю продовжува"І'И.

Чи осягнув свою ціль Конrрес? Це питан-.

ня JІИШаємо для наших читачів без ві,цповіді.
Хай кожний з них виробить собі сам від
повідь на нього, заnізнавUІИсь з інформація
ми про Конrрес.

в програму Конrресу входили такі основ
ні доповіді:

а) «Пройдений Шлях• -. виrолосив Сірий
Ле11, Верховний Пластун;

·

б) «До великої мети»- виголосив др. Янів
Володимир;

в) «Наше довкілля підчас мандрівки»
виголосив інж. Е. Кульчицький;

.
-

г) еВиряд у мандрівку»- збір~а :гема
виголосили: інж. Я. Гладкии, tнж. А.

Мілянич, др. Ю. Старосольськ:ий;
д) сПайблиЖІІі перспективи нашої ман
дрівки»- виголосив мrр. Рак Ярослав;
е) «Наказ перед вимаршом»

дР. Фiron.

-

виголосив

Наведена програма може викликає в чи

тача зразу переконанtІя, що це був Конrрес
Досвідчених ЖИ'М'ЯМ виховників, що замкну
лися в 4-стінах 1 не бачучи реального життя,

вирішували гарві теоретичні заложення. Тре
ба одначе призввти організаторам Конrресу,
що вони зуміли 10рrанізувати направду Пла-

р.

-1948

стовий Конrрес.
Мимо звязаності 4-ох стін,
учасники відчували, все пластову атмосфе
ру, що дозволяла їм вести себе ЯJС при гутір
ці пластовій біля ватри, чи на мандрах при.
нагоді яких обговорюється важливі справи.
Вміла декорація залі, емблеми, гасла, а го

Ловно вміле пластове ведення Конrресу сnри
чинились в великій мірі до усnішного пере
ведення його.

·

Мимо ограниченого

часу, учасники

мали

змогу на відпруження ог.1ЩНути пластову ви

ставку. чи взяти

участь

в

товариській

зу

стрічі учасників Конrресу.

Конrрес відкрив Сірий Лев проф. Се
верин Левицький, та передав ділове ведення
Ko~rpecy Голові Головної Пластової
шини др. Атанасові Фіrолеві.

Стар

11.
На ма рrінесі першого та другого дня Кон
rресу треба замітити такі моменти:
доповіль Сірого Лева та др. Янова . .
Янкеля;
2. зацікавлення Конrресом укр. rромад
ських та nолітичних чинників;
З. пластова оригінальність при відкриmо
Конrресу.
·

1.

Ад 1. Сірий Лев в своїй доповіді зясував
вичерпно
мину ле
українського
Пластv.
узrляднивши при тому всі ті впливи з-зовні.
які впливали на розвиток пластовоrо руху. В
своїй доnовіді, він вказує h8 те, що Пласт
повстав як спонтанний вияв на українськоМу
грунті, як пекуча потреба nозитивного реаrу

вання на тоА неrативний стан, в якому зна-•
ходилась тоді українська суспільність, а мо
лодь зокрема. Беручи це за основу повстання
українського Пласту, :ми легко можемо зро
зуміти, що бу ло моральним поmтов,.,м ма
сового включення укр. пластуків в ряди УСС,
УГА в часі першої світової війни, та чому тах
близько стояли українські ПJІ&стуни до на
шого революційного пі.дпілJІя на ЗУЗ за ча-

ШЛЯХ
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сів

польської,

большеницької

та

німецької

новальця-Мельника,

УГА-Вітовського
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УВО,

мала виростати «золота молодь». Ні! Україн

окупації.

«Пластун

вірний

Богові

і

Україні!»

-

один із головних обовязків пластуна, який
дає нам доказ на те, що така поведінка плас
тувів не була випадковою, 'Іільки консек
вентною послідовністю пластового вихован
ня. Цим можна пояснити близькість Пласту

на Рідних Землях до націоналістичного руху
(хотяй Пласт ніколи не був підчинений ані
УВО ані ОУН), цим можна пояснити глибоку
релігійність, яку Пласт всупереч іншим де
структивним рухам, вщеплював українській
молоді, цим можна пояснити радикальне ста
новище до ліво-комунізуючих впливів серед

української молоді того часу.

Таке консеквентне становище Пласту до

своїх ідеологічних залажень є о;,новною під
ставою того, що Пласт у різних формах про
існував впродовж З5 літ, а теnер тимбільше
не стратив на своїй актуальності.
Доповідь Сірого Лева в'яжеться.в дечому
із доповіддю др. Янова, тому ми переходимо

, до

ська молодь не піддалася тискові польської
адміністрації, яка. штовхала П на шлях «зо
лотої молоді», але пішла слідом недавної тра

диції та шляхом поступу. Живі свідки подій
минулого були дороговказами на майбутнє.
Але чи та молодь без помилок? Без сумніву,
що ні, бо вона не була б молоддю. Жодна на
ція не має доброї ·молоді, яка не робить по

милок. Молодь без помилок, це запорука не
здарности в старшому віці. Одначе, коли йде
про помилки молоді ЗО-их років, то тут ще
є в~а проблеми «батьків і дітей». Поколін. ня батьків, що створили міт для молоді не
зуміло вдержати в руках керми над нею, бо
зійшло із свойого шляху. І деякі із того по
коління тепер бояться признатись до того·
і нак.идаються лайливо на молодь. Це не ви
хід із ситуації, а недабачування помилок,
творення основ до того, щоб помилки ЗО-их
років повторилися в 50-их, чи 60~их роках.
Для усунення тих помилок, що мала мо

дальшого обговорення останньої. Так як
перша доповідь вказувала шлях історії Плас

лодь ЗО-их років що підсичувані деяким до

ту,

аморальностl,

братовбивств,

гумінкованости

-

та закінчувалась

ствердженням про те,

провадили

до

громадської

та

політичної

партІИНої

за

що Пласт і на майбутнє має дані свойого роз
витку, так друга доповідь трактувала плас
тову проблему в дещо іншому аспекті. А са

цію толеранції. Здорова толєранція зуміє на
ладнати ті помилки а не «м'якохребетність»

ме: йшло про зясування

та «Перемальовування рукавичок» під поду

пластового

вихов

ного Ідеалу в минулому та начеркнення кон

тур такого Ідеалу в майбутш,ому.
Др. Янів-Янкель зупинився над минулим

провівши аналізу його плюсів і мінусів. Свої
роздумування над виховним Ідеалом пласту,
опирає на таких ствер~еннях:

1. українцям ідеалізм Є литоменною озна
кою;

2.

виховний ідеал мусить
традиції і ttоступі;

опиратися

на

З. неrативним явищем, яке треба узгляд
нити при обговорюванні виховного ідеа
лу є український індивідуалізм, що пе
реходить дуже часто в анархіз\\1:

4.
5.

на його місце слід плекати толєранцію,
що не є резиtнацією із своїх поглядів,
але пошаною поглядів другого;
остаточний виховний ідеал викристалі
зується

з часом,

шляхом

синтез

з

цих

тверджень випливає і його становище
до нашого

пластового винулого, що за

торкало проблему людини ЗО-их років.

Др. Янів доказує, що тип

•

ч.

МОЛОДІ

молодого,

ак-

тивного, вольового українця ЗО-их років, що

був ідеалом тодішньої молоді не заслуговує
на таке безкритичне паплюження, як його
допускаються наші еміtраційні чинники, під
впливом

подуву

«західніх

вітрів в

45

р.».

Тип українця ЗО-их років був вислі.цною тих
внутрішних та зовнішних обставин в яких
знайшлася українська мо.nоць ЗУЗ. Чи мож
на думати, що на примірі УСС-ів, СС-ів Ко-

др. Янів видвигає концеп

вом чужих вітрів.

Заторкаючи сьогодніІШПО еміrраційну дій
сність др. Янів кидає кличі: «МИ не еміrран
ти ми е м і с а р и:., та як лік перед де
націоналізацією: «Не там моя батьківщина,
де мені добре, але скрізь для Батьківщини•.
·

Ад 2. На Конtресі було присутніх біля
осіб. В томv'числі дуже багато старшого
громадянства. В дискусіях брали участь ген.
Петрів, проф. Вєтухів, п. Івченко, проф. Руд
ницький. Крім того від всіх важливіших по
літичних осередків були прИвіти.
Був від
читаний привіт від полк. А. Мельника, през.
Лівицького, а С. Бандера підписався навіть

400

як пластун.

• Все це вказує на велике зацікавлення
старшого громадянства проблемою вихован
ня молоді, та дає надії, що старше громадян
ство не лИІІІе на словах, але й на ділі при
ступить до праці та тому відтинку.

Ад З. Відбігаючи від теми хочемо підрес
лити один факт, який мав місце на пластово
му Конrресі.
Продемонстровано в часі від
критrя фільм із пластового життя. Мимо його
технічних недомагань, він все ж таки є дуже
позитивним засобом в нашому інформуванні
чужинців. Ця спроба на пластовому відтин
ку повинна дати поштовх до пророблювання
дальших кроків в тому напрямі, в напряму
модернізації нaumx засобів пропаганди.

ч.

шлях
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Сл~уючі дні Конrресу

заторкали

цілий

ряд nроблем з пластового життя, одначе то

му, що неможливо є їх всіх списати зупини

Є. Кульчицького

і

дискусія

над ним.

Реферат А. Мілянича і Я. Рака.
З. Закриття Конrресу.
Ад 1.
Доповідь інж. Є. Кульчицькаго-

2.

Приблуди заторкнула дуже широку пробле
матику.

Відносини Пласту до середовища в

якому він знаходиться. Заторхаючи ділянку
за ділянкою інж. Є. Кульчицький вичерпав
свою доповідь.

увагу на форму, не дивлячись на змі сть. Те
що за форму ми можемо заплатити змістом

М. В. не обходить.

•

В багатьох дискутантів в~о питан

мось тільки над деякими:

Реферат

19

же бути. Йдеться про те, що М. В. звертає

ІІІ.

1.

мол·одІ

Одначе ряд справ вимагали

ще детальнішого обговорення тих справ, то

ня про становище Пласту до мо..11оді з СУЗ.
В бігу дискусії викристалізувалась остаточ
но думка:

«Пласт в своїх заложеннях є соборниць
кою формацією.
Організаційне вкmочення
молоді із СУЗ проходить успішно, але вони
і мусять остати органічним.
Пласт мусить

приготовитись до того, щоб ідеї Пласту в мо
мент nовороту на Рідні Землі були до сприй
няття як на СУЗ так і на ЗУЗ, як на Закар
паттю так і на іІШІИх українських землях.:.

му розгориулась дискусія над деякими спра

Ад

вами.

Хочемо

тут

висвітлити

думки

дискутан

тів відносно справи «Пласт і політика» (ст.
пл. Плавюк;, ст. пл. Маркусь), та проблеми
«Пласт і молодь СУЗ».
Коли йде прО «Пласт і політика», то тут
мо~а було обсервувати яке становище за

няли до тої проблеми
ОУН СБ.

сторонники ОУН та

Коли тракт)твати

Плавюка як «мельник:івцяt

. виступ

ст. пл.

то він зводився

до таких. стверджень:

1. Пласт на еміrрації на відтинку завніш
ної політики мусить бути ср.рмацією полі
тичною. його обовязком є вести у к р а ї н
е ь ку

на

політику,

пласт о вим и

методами

с к а в т о в о м у форумі.

2. Пласт на еміrрації на ~ішно-полі
тичному відтинку мусить бути органі:)ацією
в и х о в н о ю. Як такого, треба розділяти ста
новище до внутріпmо-політичного життя
пластового новацтва і юнацтва з одної сто
рони,

а ст. nластунства і пластового

сеньо-

рату із другої сторони.
Коли йде про новацтво та юнацтво

воно

мусить бути за.лишене поза рямцями полі
тично-партійних формацій, бо воно пережи

ває етап виховаШІя в такій стадії, що ще аб
солюТно не є приготовлеве до сприймання
справ партійно-по~'ІІітичного характеру. На
томість старше пластунство і сеньорат, яке
має нахил до nолітичного житrя повинно

активно вклюЧИТJ-rся в процес нашого політичного життя.

Ст. пл. Маркусь в противепство до думок
наведених в дискусії поставив дома

вище

гання, щоб Пласт став:

1. більqt мілітnриСТИЧНИЙ·
2. антимаркси~-тівський,
З. націоналіСТJtчний.

Дискусія, яка ~ив' язалась над його висту
nом виявила, що тут йдетЬся про такі спра

ви, які (по думці ст. пл. Маркуся) Пласт ні

коли не зможе розвязати. Ані мілітаристич

ним, антимаркс:Иrтівським, націоналісТичним
в розумінні М. В Пласт не був, не є і не мо-

2.

Реферат

А. Мілянича є замітни:й

тим, що він у господарській площині хоче
дати підбудову тезі про те, що ми не емі

rранти а емісари. Проблема дуже цікава, над
якою в нас мало хто працював. Думки рефе
рату прямували до того, щоб молодь пласто
ву вирощувати в дусі господарности та уна
прямлювати її під кутом творення сИJІЬної
господарської бази, на яку могла б опертися
всяка українська акція за кордоном.
Свої
позитивні думки-1ШІ-..QJ~Наче нещасливо сфор
мулював: «Ми мусимо на чужині обрости мо
хом», rцо дало
претекст мtр. Ракові rостро
реаtувати

проти

такого

тверджеВИR.

Коли

дивитись на ту справу з точки зору рефера
ту мtр. Рака, а саме проблеми двох батьків
щип, та взагалі загрози денаціоналізації, та
асиміляції між чужинцями, то він має рацію,

одначе в господарському аспекті має

раЦію

А. МілJtНИЧ.

Заторхаючи проблеми

«найблищих пер

спектив»· мrр. Рак подає ряд цікавих заміток
відносно того, як улаштувати да.льше п.лас
тове життя на дальшій мандрівці. Одначе як

із доnовіді так і з дискусії ясно вип.лиВаєf що

Пласт не. є здецидований остати на все на
еміr'рації, 1;ІИ nак закоnдоном. тільки трак
тvє теnеріЦІНий етаn, як етап переходовий.
Етап.. в якому· :мусить все тямити про відно
сини на Рідних Землях,
щоб повернути на
~ не як чужинці, а як пластуни-українці!
Всі ті справи найrп:rrи живе відзеока.'ІІен
ня в кінцевому
слові др. Фіrоля.
Роб.лячи
пі,.-,сvмки він підчеркнув ряд ваЖливих мо
ментів, що були на Конrресі, одначе дЬ най
ва ж.ливіших на нашу думку c.Jriд зачиСJІИТИ:

1. Koнrgec не закінчив свої nраці, тільки
зачеркнув ряд nроблем, як,і треба rрунтовно
опрацювати (це запорука. що nластова діJІJІЬ
ність в дальшому буде конструктивна та ПJІЯ ..
нова).

2. Ствердження, що Пласт вnродовж істо
рії своєї все гідно ніс прапори молоді укра
їнської, та що на майбутнє з нам:і ченого ШJІЯ
ху не пройде. Символами дальшоі мандрівки

~

ШЛЯХ
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ч.

МОЛОДІ
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Пласту є не Статуя Свободи американського

глядами на проблеми молді виказали, що во

народу, але С о фі я

ни їх розуміють, та що вони можуть їх роз

і

Ю р

і

туди шляхи

Великої Пластавої Мандрівки.

*

*

вязувати.

Це д.тrя

нас молодих

:'.tусить бути

показником того, що ми рівночасно з нашою

*

інтенсивною працею над собою, ~tас~ю в укра
їнському

гро~адянстві

сере,J:овище

людеіі

Декілька інформацій про пластовий Кон
rрес. Всего не можна подати. Одначе треба
підчеркнути ще один момент. На пластовому
Конгресі зібралось цілий ряд старших гро

ми не робили тих помилок, які бу.1и в мину

мадян з Пласту і поза нього, які СБ?їми по-

ЛО:'.'І:V -

Вишкіл спадуна

яким ми не ч~rжі, з яки::шt м:и все знай.J,е~ю

спільну мов~~- Це запорука і пересторога, щоб

не починали історії від себе.

тання відnовіді

поясненням

Десантні війська
Коли денебудь говорять про вишкіл сnа
дунів, там майже завжди nаде nитання: «Чи

всі летуни nереходять такий вишкіл?» Ні,
залоги розвідчих, баєвих і ловецьких літа
ків його не nереходять, його nереходять ли
ше т. зв. «десантні війська». На цьому у біль
Іности випадків розмова не кінчається, нав
nаки питання йде за nитанням. «Що таке де
сантні війська»?, «До чого їх застосовуєть
ся?», «Чому мусить спадун nереходити ви
шкіл?»,
«Чи всі сnадуни найnерше стри
бают з вежі?» і т. д.

Тут стисло nостараємось дати на ці nи-

школи

роду

вишколу спадунів.

,це війська, які

зістри

бують з літаків з легкоnадами, спадаІQТь до

землі,

приземлюються і збираються,
rцоб
виконати якесь тактичне завдання. Такий
відціл можна за допомогою ..1ітаків висадити
за спиною противника, в його бічнііі ф:rщазі
або далеко перед своїми в ..1асни:-.п1 передови

ми лініями і там застосувати. Він .може ОТ}КС
для творення т. зв.
«:мішків» -

служити

акруження і відрізування противника. Літак

поборює великі віддалі як також природні іі
штучні перешкоди

в

переносить

д~rже

війська

найкоротшому

скоро й

часі й

звичайно

несподівано на означене :місце. Там останню

.........................................................................................
<сВсією вапруrою волі, духа і мязів бережіть єдність ОУН, побільшуйте її боєву силу,
будьте rотові ва мій наказ! Цим здобудете своє право, яке дає вам Бог, виконаєте наказ,
що йоrо ми прийняли від Нації!))

А. Ме ль ник

Ч.

ШЛЯХ
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сам пакувати до наступних вправ. Багато тру

перешкоду-висоту усувас легкопад. Він, лег
копад

ду й часу йде на вивчення пакування легко

кінь сучасних спадунів зносить во

-

паду. Кожний легкопад, все одно якого зраз

яка · з висоти від якої кругом іде голова швид

ка до стрибка мусить бути складений з пе

ко й певно на місце бою. Тут розлучається
спадун

зі своїм

« конем

з шовку » ,

так

дантичною акуратністю,
певно бу де розвиватися.

само

як вояк кіннотного відділу, пішки йде до
бою. Якби літа кн мог ЛJt всюди сідати й ви

саджувати війська
копадів .. Але

зниженн.!ІІ

звичайно можливий

й

лише

спуск

на

в деяких

тоді він швидко й

Учень вчиться далі теоретично поводжен

не потрібно було б лег

-
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ня з легкопадом підчас

стрибка, передусім
процес відкривання, спадання й швидкості
падіння, які при тім виступають, приземлен
ня й поводження з легкопадом після nри

землю
випад

ках, отже дорога від літака до землі мусить
бути зроблена за допомогою легкопада.

t

'

землення, при незначному або
вітрі. Образи, моделі й фільми
мічники при такім навчанні.

-

сильнішому
цінні nо

Побічно дістає учень-спадун відомості про
літак і про летунство взагалі. Вибрані ділян

ки зі знання літаків, моторів, метереології,
навіrації, картографії й фотографії дають
йому зрозумію1я про літак, який його з його
легкопадом nринесе на місце бою і з яким він
і залишиться так пов' язаний.
Зараз же на
початку вишколу починається також вишкL'І
тілесний, який займає багато місця й часу й
служить спеціяльній цілі.
Так ВRШКОJІІОІОТЬСR майбутІІі
спа,цувв.

ПіДчас приземлення до спадуна присто
совується вимоги, які не є незначними й не
додержання

поранень,

Якщо

легкопад

і

допомагає

спадунам

тільки короткий час польоту до землі, все ж
таки він надає десантним військам свого
символу, надає їм своєрідний характер, ле

тіти літаком на противника, гойдатися під
відкритим парасолем легкопаду й опісля, як
наземні війська виконувати складні боєві й
тактичні завдання
такі особливості цих

яких

якщо

може

спадун

легко

привести

не навчився

до

до

цих

вимог відповідно достосовуваватися. При нор
мальних умовинах скорість
пада виносить

5-6

nадіння

легко

м 1 сек., але при змінах ат

мосферичних умови!f вона може змінятися й
доходити до 8 м,'сек. До цього досить значно
го руху додається часто позе:мий рух, який
спричиняє вітер а до того не маловажне та-

~юдерних військ.

Вишкіл спадуна поділяється на вишкіл
сухопутного· вояка і вишкіл спадуна. Остан
ній поділяється на rрунтовний вишкіл у де
сантній школі й гуртовий вишкіл вже у де
сантній частині.

<<Чому rрунтовний

вишкіл .у десантній

частині?>> Службу десантних військ не мож

на порівнювати до рятувального скоку воді11
літака, коли сталася повітряна катастрофа.
Хто

рятується за допомогою легкопада му

сить зрештою 'І'ільки знати, що він має роби
ти на випадок найвиrцої небезпеки, спадун
одначе мусить легкопад й його застосування

якнайточніше знати й опанувати. Для ньоrо ·

легкопад не є рятівничим засобом середником для

тільки

виконання особливих зав

дань. Короткою але многогранною та охоп
люючою є програма основного спадунського
вишколу.
\
Вивчення легкоnада до наjіточнішоrо знан

ня всіх частин апарата, їх призначень і за
стосування є передумовою до дальшого ви

школу .Учень напочатку дістає ссвій• легко
nад, який має плекати, пи.льнувати і завжди

СтрвІов:: ОДRВ :Ja дрJ'І'8М ВВСК&КУІО'rЬ саа,uвв
з nІтака, І nетать в СІІІЬD rпІІбЬ...

.....

кож коливання.
Отже, спадун мусить бути
вишколений. так, щоби був у змозі вИЙ'nf з
такої складної ситуації. Вже сам вибір мопо
дого спадуна й поnередній лікарський оr.пяд
узгляднює тілесну здатність кандидата.
Підчас коли при рвтункових стрибках
..
•
'
високии в1дсоток летуюв, що змушені до скоку ранят~ся, цього не (може) сміє стаmся ззі
сnадуном~
Хто робить рятунковий стрибок
може при легкому ушкоджеІПІі ноги rовори-

І

ШдЯХ
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місце старту спадуні в

4-5

переживемо з ними

перший стрибок.
Біля готового до старту літака вишикува

лись учні і учителі в· спеціяльних убраннях,
зі спакованиІ\ІИ легкопадами за плечима. Учи
тель

перевіряє

костюми,

опоясання

легко

паду й востаннє підкреслює найголовніші мо
менти спаду.

На обличчях учнів вираз на

пруJкевого очікування.
До звіту на право глянь!

Коротке

-

«Струнка»!

і учитель зголо

шус учнів готових до занять, провідникові
десантної групи. Тоді: прямо глянь! Ліворуч!

В ряд з права до літака заходь!
~'lа

... поки

група

зникла

за

дверима

-

і скоро ці

транспортного

літака. Останній заходить учитель, стартова
парашут

не розвиuетьси

і спадун

хоругов описує півколо і йде вгору, водій дає

не нічне нормально опадати в низ.

повний газ і літак стартує.

Учитель підно

ситься зі стільця, демонструє учням приготу
ти

про

дуже

успішне

приземлення,

спадун

же потребує свого тіла цілого й не ушкодже

вз.ння до скоку і підходить до дверцят. Він

п~рший

стрибає,

показуючи учням

поправ-

ного для завдань, які він має перед собою на
землі, як вояк.

Ще

перед

кінцем

тілесного

школення

учень вивчає окремі процеси падіння на ви

багливо придуманих спеціяльних тренуваль
них парашутах. При цих вправах на перше

місце висувається

тілесне

вироблення.

При

приземленні особливо грають ролю ці впра

ви, коли треба зредукувати два- до- і по
земий рухи, і цим заnобігти пораненням. Цей

момент виробляється доти, аж стане для спа
дуна абсолютною звичкою.
Тому,

що легкопад вже
при середн1и
вітру може тягнути спадуна по
землі і якщо учень не зуміє енергійними ру
швидкости

хами привернути

легкопад до

Переmко.ц.ає йому

розвинутий парашут,
вині вів ...

порядку, цей

може причинити йому зна Ч;НУ шкоду. Щоби
забрати легкопадові його силу спадун біжить
у напрямі ві тру, через що легкопад па де і
спадун може спокійно відложити опоясання.
Врешті надходить великий день, коли то
учень робить свій «перший стрибок». Викла
ди й вправи ознайомили його з усіма лодро
бицями так, що вже навіть з самим стрибком
йін добре знайомий. Найкраще вивчати стри
бок, як це робили· в німецьких школах, не з
вежі, а безпосередно з літака. Тепер підемо на

ний стрибок, підчас коли його nомічники слід
кують за правильністю nриготувань і скоку
кожного учня зокрема. В міжчасі наближу

ється літак до місця скоку, коротенький гу
сигнального ріжка і в бездоганній

док

формі nадає учитель в Глибину, підчас коли
літак ле,rким закрутом облітає місце скоку.
Учні бачать інструктора, як він легко хи
таючись під великим білим парасолем ле
тить до землі. Знову літак наближається до
місця.

Команда nомічника- nерший учень при
перериває думки всіх. Перший
готується і приступає до дверцят. Помічник
інструктора слідкує за кожним рухом учня,
але учень звичайно не робить nомилок. Вже
знову місце сnаду майже вертикально під лі
таком. Знов ріжок і перший учень стри
готуватись!

І

бає. По короткім моменті nадіння він nочуває
якусь силу, що його в nовітрі стримує. Зви
чайно це навіть не доходить до свідомости
падаючого. Цей «удар» свіДчить, що легко
п~д роз. вився і n.еретворює досить рвучко па
Спадун щаслІ~во приземш:в
си

aJie

ще

...

ДlНН.~ ТІЛа В ПОВІЛЬНИЙ спуск ДО землі. Тепер

учень

висить

nід

розвиненим

легкопадом,

ч.

ШЛЯХ
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легко

крутится

важливий момент, щоб розподілити силу зі

Тільки легенький ше

ткнення тіла з землею рівномірно на обидві

коливається сюди й туди й

довкола власної осі.

лест повітря,

що

23
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проходит:ь

через

верхній

ноги. Якщо ж на одну ногу стати легше, то
це веде до nеревантаження другої ноги, що

може nринести за собою ушкодження цієї
останньої. Майже всі учні потребують вка
зівок з землі, бо момент nриземлення при
ходить до них ду>ке несnодівано. Підчас, ко
.,.. . ' ~"1:

ли на більшій висоті вони мають почутгя, що

.~

,~І,~~:;··~··:~; ..

вони тільки дуже повільно наближаються до

' .

землі, недацінюють вони швидкість nадіння
коротко перед приземленням і це їм звичай

но є дуж:е несnодівано раптом опинитися на
землі.

Тепер приземлюється наш учень і біжить
в напрямку вітру,
Скоро й справно скидає із себе, .nускає його
вільно, і бі.жить в напрямку вітру, щоб змень

от~р перериває тишу. Внизу на полі висад
ки r стоять провідник групи та інструктор. Во
ни знають, що учень ще не звик і не може
добре оцінити «висоти», цебто швидкости па

діння. З великим рупором стоїть службовий
готовий,

якщо

треба

встрянути

з

допо-

що

наповнений

по

його напинало і nадає. Тоді від скидає опоя
саннл,

шити ТІІСК вітру на параmут.

так

вітрям легкопад раптом тратить nовітря, яке
складає легкопад до nачю1,

яку nодає

йому nомічник і йде до nровідника, якому
зголошує: «nерший скок закінчений, все в
порядку!»

На рисах його обличчя nомітно відnру
ження, його очі блестять від nережитого, в
ході й рухах nізнати гордість і самовnевне
ність. Тепер він стоїть перед інструктором,
який критикує його зіскок з літака, його по
ведінку в повітрі й підчас приземлення. По
милки прмічені при тім дають йому до уваги,
але вони затемнюють почутrя щастя, що він

зробив Значний постуn в основнім вишколі.
Так скачуть учень за учнем, аж nоки ці
ла груnа не скінчить свій «nерший стрибок,..

Після цього першого стрибка йдуть кіль

ка інших, з різних висот, при різніЙ силі ві
тру. І врешті учень закінчує свій вишкіл
і може йти до десантної частини, як спадун.
І

Це морський розвІдУвальнd літак готовий
до старту з крейсера через .каТ6пультоваRНJІ.

могою.

Наш перший учень, ще досить

ви

соко. але він вже робить оборот в бік вітру
(щоб запобігти його наслідкам nідчас nризем
.1!сння). Це ще не на часі й службовий nри
кладає рупор до уст і кричить:

«Спокійно висіти, ще є час!» Коротку мить
потім лунає: «тепер крутити, добре так, ноги
разом!»

Особливо тримання ніг разом дуже

~ІUІІІІІІSІІІПВШЛІІІІіІІІі111111811118ІUІІ!ІІ_,8111

___________

АнглІйськІ середнІ &омІардУВ&JІьввІDІ
типу БрІстоль Влевrайм.

..

ІШІLІВІ-1118--ІІ'ІІІІІІІ"8•-•=ВІІ•--ІІІІІІ-11111111118-111118111ІІІІІ·М-811111111118

_ _ _ _ _ _ _ __

«Ми підияли зброю не дли користи акоісь або порожвьоrо марнотравства, а єдино ва обо
рону Батьківщини вашої, ЖИ'М'JІ вашоrо і дітей наших. Всі ·народи, що жввуть ва світі,.
завжди захищали й будуть захищати вічно життя своє, волю і ВJІасвість!•
Боrдан Хмельницький
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ду, але в

Подав М. БОРИС
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ст. ці добрі заміри заступила

XVII.

тенденція

БОРОТЬБА

зробити з

боротьби

змагання на

життя й смерть. Знов дозволялось бити ку

Jlюдина хотіла й хоче перемагати не тіль

лаками,

тягнути за

ки у змаганні плече в плече, але й у безпос~:
редньому протиставленні сили силі, в бою чо

ти кості.

ловіка з чоловіком. Так виникла боротьба.

в

Вже старі єгиптяни довели

Ч.
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це

змаганнЯ'

чуприну,

гризти та

лама

Ці дики методи усунули заборони

XVIII. ст. а заведення системи й нового духу
90 роках ХІХ. ст. дало основу до могутньо

го розмаху боротьби,

що

посідає

провідне

до системи хватів, а греки ЙОІ'О вдосконали
JІИ. Герої грецької мітології та Гомероних пі
сень залюбки борюкались, намазавши собі
тіла олією та rюсипавши дрібним піском. До

де придержуються всіх правил чесної гри, а

зволяли всі хопи, включно до ламання паль

саме: лицарськости, коректности у відношен

ців. Црогравав

той,

кого

тричі

кинуто

на

місце між спортами минулого століття. Сьо
годні в боротьбі розріжняємо два стилі: один
кл.нсичниі'і, т. зв.

«грецько-римський»

стиль,

ні до противника, і де боротьба є контрольо

землю.

вана окремим

У стародавньому Римі боротьба посідаJш
майже місце народного спорту. В rлядія:тор

нює правильні

ських ігрищах вона відогравала важливу ро

лопатки і придержитЬ через кілька секунд,

лю, але не мала встановлених правил. Ни
рішала сила або підступ. Метою бу ло вза
галі вивести -супротивника з форми.
В середні віки боротьба, як доповнення до
бойового виховання лицарства, користувалась
великою увагою. Виробився навіть особливий

або коли противник піддається сам через по

«вільний

стиль»

«джію-джітсу».

подібний

до

сучасного

Такий вільний стиль вихо

вував спостережливість, спритність, витри
валість та зрівноваженість, властивості, на
основі, яких могла людина слабша легко по
долати супротивника, що покладався на свою
силу.

Систему
«джію-джітсу»
випрацювали
японці, що мають іще один цікавий стиль
боротьби «сума». Цей спосіб боротьби, Зна

ний в Японії кілька століть, нині славиться
як японський національний спорт. Змагають
ся виключно фахівці, що змалку спеціяльно
виховуються й тренуються та творять окремі
організації замкнені союзи. Ці союзи дві чі на
рік влаштовують змагання в Кенуrінекі народнім стадіоні в Токіо. В боротьбі дозво
лено 48 хопів з дуже комплікованими й виробленими правилами.

.

В Европі почав систематизувати боротьбу
низкою правил в

1539

р. Фабіян з Авсерваль-

правильником,

який

узгляд

хопи і неправильні. Перема

гає, цей хто противника положить на обидві

трійний удар ку~11ако:-.1 в ДQШКУ рінrу.

Над

порядком змагань надглядає спеціяльний суд

дя, який слідкує за правильністю хопів, за
додержанням

точок

правильника

та

який

темперує гострість і запальність змагунів.
І другий, т. зв. «вільний» стиль, де є пов

на свобода хопів включно до викручування
ніг і рук зі суставів, копання ногами, плюття
в лице і т. д., одним словом огидний спосіб
боротьби, розрахований тільки на ефект та
захоплення публіки, і який крамі грошеЦ не
дає жодного іншого задоволення. Тому люди,
які виступають в цьому роді боротьби це
професіонали, люди жадні легкого і доброго
заробітку. «Вільний стиль», або його найяр
кіша
відміна
«вільна
американка»
яка

узгляднює ще більш жорстоку і вишукану
боротьбу ,як нп.: боротьба по пояс в смолі
і т. д. прийнялася і розвивається в Амери
ці, де користується юироким зацікавленням

і підтримкою багатьох прихильІШків.
Дужання (боротьба клясична), джію-джі
тсу, сума

-

це роди спорту, які виховують

врівноваженість,

відвагу,

силу

й

сприт

та

вчать мистецтва самооборони.

«Нехай вічна буде слава, же през шаблі маєм права!»
Гетман І. Мазепа

ссУкраінські націоналісти мусять зрозуміти світ і життя глибше і краще

від їх оточення,

хотіти більше й упертіше від інших та працювати подвійно ~ за себе і за тих. що не працюють, або працюють зле.»
О. С е н и к

.

