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вадруковnпо: "15~ ~истопада
р.•, треба ~n'l'е.ти •15 •
.пnc'l'one.,-a 1878 р.", Просm.(о виnравити nокит<у,

1918

RА.ЙВІЩИЙ НАУ ПРИКАЗ.
Зро~илио~ uи :вепико! години

З nozez в1~пи і по~"я воrнів
·
ІІпекав нас біп:ь по :втраті УІ<Ра!ии;
RорІfИВ ие.о гиет 1 гнів не. :ворогів.
І оо:ь· 1деu у бою життьово~r ·
Міцні, тзерд1, незломні мов гре.иіт,
Во плач не дав свQбоди ще нікоку,
А хто борець, тоn здобував сзіт.

.

.

Не хочемо ні с.'!tе.ви:, ні вапJІати,
ЗаnJІе.то:ю в:е.м радість боротьби:
Солодше НВJІ: у бою уиира.тr~,
Л1z :в путах zити, ~~ов ·німі ра6и.

·

Доволі нам руіни 1 невГоди;
Пе оміе брат на брата Ити у 611!
Пі~ nе.JІаючии npe.nopo1~ свободи
3"еднавм :весь народ :веJІикп~ с:віІ.

Веде·не.о в бій -борців упа:вmих ола:ва •••
Для вас закон-наІйищ~І то прикав:

. СОБОРНА УКРА.lнСЬКАЯ ДЕРЖАВА
Міцна й одна від Сяну по Кавкав.

-"о"- ! !

-"о"-

·

ЗАВДАППЯ І1АШО1 МОЛОДІ.

-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-

Молодість! Це наJtІ<ращий nеріод життя лІ< o'!Cpe:u:ol JІю.-и
ии, тан і цілоl rроиади - це рух вперед і заnал. Мо~о~ь у
житті сусnільства чи нації зав~ди була аІ<тивіауючи:u:, рево•
лю~ійним чиннижоv і водночас чинниІ<ом, найбільш nалаючик 1·
деяки.·Молодь була, s 1 має бути зав~•и иайб~ніст~ кожвого
народу, Іого ростучою будучиною. Отzе, зроsуvіло, яке вад
звичайне евачення має для нації відповідве виховання коло

ді, об"єднавня її в національно-свідоМJ і активпо-діюч,
rрокаду. Особливо вахливии завдаnням є виховання ноло~і в

умовах еміграції, холи тисячі

flf десятюа: тислч юна:кі:з

ві

•

дірвані від рідно1,0 краю, рідноРо народу, власно і куnь!'урІ!
і власної землі, легко УО""-"УТЬ губити сво в ваціональпе, а •

:ваsких умовах еміграційного життл, і своє людське "'я", оаоІ)
JІюдську гідність. Перед ко2ени:м ові.цомим україноьхо rром~

дяииноu

1

перед більш (.І.Rтивнt:.J час'І'иною са:иої иолоді сто

їт~ завдапня nершочергової ваги
колоді
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Мати о~ітоr~~.

Ц1К кеті мав олу~и~и і наш· чаоопис. Нкі z наІбл
ІСОИJ(ретиі вавдання стоять nеред иоло,ц,ц~? Перше 1 ду1tе ваz•
.п:иве завдаІІня в вироблення в нашої мoJIJnдi
о_~. А JI о. г о

..._,
і

х і ц и о г о

с в і т о г л я д у

ІХ& значить енатu,. що в ·основою жиwтя, в чому Іого сенс,nі
ои.п:и рухають zиття людства і охреио! ~юдини, що в ваІви•и
ки ·ІХіtmостJШи в ~итті людства, наці!, громадn, u,цини. Uа
ти овітог.п:яд, це значnть не пливти!. ва течіsю, пе бутu тр1о'
ко~,

яха носпться по волі хвиль~

не холиватися,

ях очерет

від вітру, na всі бохn, а бути твердим 1 стіUипu, певним а
ово:юJЗ власною .ttін1вю в zштті 1 знати, що J>обити в Ііайрізно
uап1тп1ІШХ ситуаціях і в:міти це робити, вірити D свою прав1ІУ 1 нати :во~ цю правду за.."':f'!Щ~~~ в~ ім своїм :ьtиттяи. Людп
пе.,

яка нав впроблений світогляд,·н~ноли не.розгубитьсяtу

мів одіювати вс 1 події, я:кі ві,цб·увают ься навхало н~:ї. і'lль
JСИ е сталим світоглядом л.nщина здjбна до творчої праді, .цо
нерівиицтва іншими 1 до чппу .. На :i:S.JtЬ >~ у в є лихої :кільІ<ости
:молодих, а та:кох
і c·rapm:ux людей немає виробленого сві1'оr11Я.ду, :неиав твердого грунту під нога1ш. Пояснюстьсл це у
ВrІач:ній мірі неспрuлтливи:ми У!Ж~вами ду:.'Со.еого :t:нття, в яких
вІІа.ходилась наша еuіграція до оЬтанніх рохів .• У іЮІІИХ ові•
тогляд виробився під ·rиcRo~t тер?рис·L'~Ічпих дер:~tв.вню:: ~истекt
духова суть Іх винривлюва.лаr- 1і .. ·~..1.псом. чу-~ими для ух:раінсьхоl

ПСUХіRИ~ .ЦЛЛ у:кра.:_І;.:СЬ:ї:\ОГО CB~'l:liCUPl!tiЧШ~HЯ ір:е..ІІ?!И 1 Я!С, Н&. •
при:клад 1 ідесю вгщости nевно:L ::юці 1 , іделмн конечности ва•
сuльсоrва.;. терору, :.1а..ху. Завдешшм МQлоді в вироблення С»і•
1'0ГJІЯ.ЦУ; JІІ<ПЙ бИ баз·~гВF.ІЕС.f.І не На BJШ!UOSU~ нодИИ:Х: Т8ЧіП 1

а ва· ВіЧ!!.,..~ ~QJ;'JH!~' на вічній ВА~ІІЧ

.tІЮДО:ЬІ<ОГО дуrу •

1 ЗИ•

роблені'П СDlТОГ'ІНду lf.ОЛОДОГО УІСР:J.ЇНЦЯ ЧОЛОВе місце L"'УСП~І

посідати вироблення спецілльво наг:j,QJ-(аJІ~ного світогляду- ,Ук
раїноьJ<uй нарід протлгс:<' довгих роr~ів свого 1ото:t>nчпого 1с·
nуІJашш був недаг11:я.Т1тrою 1-.е~~-~ю, був нацією .~.,ь~~ леною 1 rна
ио~. Навіть n:iлJ:rл свого ,цep::.:a:&i.~ouj_·o :в:1.,цро,7Т;~еnня він ЗJtову

m:вnд:ко загубн:в о вою дер~авніс:::!:.
зазнав знову нечуванІІХ нищень в

..

В останній війні нап нар~д
~оротьбі за своє національ

не існування. Про•rяго!! сотень ро:ків і навіж:ь в недалекому
1.шнулоuу, е. подекуди і зараз, визнаrmя своєї націоназLьної
nринмез:tностн, боротьба за своє національне іспуваІшв д11.я.

уt<раїнця за:кінчува..пе.о:ь наt'гостріmими panpec ія1ш. Ях наолі
до~ - тисячі й десятки тисяч українців зрікалhсь і ще й сьо
rодnі зріваються оп ого національного "я". На 'l'axo:.7 фоні ви
хованнtJ: національної·гідностп, виховання твердого національ.
вого світогляду е· завданпя:м nершорядним.
Другим ВWІJІШ3И!! завданнл:м:, яке стоіть nеред УОJІоддю,
в вироQ~еuпа.. .ugl!}. І<озmв. людина обов'' язково иусить чогось

хот1жп, до чогось nрагнути, за щось боротися - без ц:ього

вона :мертва люhнна, Але иало хотіти, 1!ало мати ідеї, треба
мати волю до здіtlс:нення цих ідей, Всі явища оусnільноrо ШІТ•
тя, ідея в витвором людсьвої дYlffiИ. Але для того, щоб ідея
була І:Ива, щоб вона творила, nо•rрібна людоRха воля, яка
б

uереводила ,думку в чин. TiJrьюd воле :ві JІ:юди е дійсниuп будів ..
нrпсшш :Ltnття, є неоціни:мим сІ<арбои кожної нації. У пер•іІ
ліnшій галузі ::шття мn uо~емо знайти тnоячі привJІадів, що
стверд:qють це. Найвnдо.тпіші вчені,. дослідІшхи новnх нре.їн,
полководці, де~авІІі діячі .. були nерш за все люди сильної
ідеї

і міцної

волі.

Вироблення

волі має провадитись щодня,

ЩО Х:ВИЛИІІіІt на RO:IHOlty :кроці .:ИТТЯ, у дрібНИЦЯХ і у ВЄЛИЮІХ
постуnоваnнлх. Треба nриавичаїтись боротись з своїuи пога •

ними звпчкани,

nодОJlУВатп лінивство,

боротись з _цасиввmr

сnогм.,:в.:впн.и, Щодня терба. с'l'авtєтп собі завдання і виконува·
тп іх, лepeцara.~'!lU ...»"o.1,. .J;,p~JUIQAi., я:кі стают11 на ШJІ.ау до
здіИсненnя поставленої :мети, Коли людина без ба~ань, без
прагнень, без ідеї - :мертва люд1лш., то JІЮдина без воJІі • на•

півмертво.. А в наслідоR певних умов

впховання, ~Б зараз ес•

ред молоді бачлио багато людей nозбавлеrпrх волі, або ду:1е

uало волевnх.

Тоталітарні устрої

зав:і:ди прагнули

·

виховати !.:а.ловоле

вuх індивідів, l!:O.Cy, лІ<а була 6 t.І.Морфниu будівниv. JJатерія
лок, сліпиu вn1еона.вцем. Як част·о ми :зустрічаємо серед нас
людеИ, лІСі на:креслюють собі nрекрасні nлянЕ, але не викону
ють 1х, uають чудові ідеї, але не втілюють їх в :.-:иття, ма

ють nевні світоглядові засали, але пливуть по волі-течії.
!u брахув волі перевести думку в чин. А скільки 1ш знаємо
ь,цей, що не мають DOJii об~е:::ити свої найдрібніші негідні
звnun!

Цю сnадщину :мп:нуJІого ми мусІІмо навчитись нещадно

nоборюватu. Плено.ннп тюлевої молоді, иол.о;\і, не тщарів Rpa•
сивІІА слів 1 о. JШ~а.ріі д11

..,

·~ ,:щmю! пайістотнішІw. sо.вда.ншш •

Трет iu завдаІІЮі::! ":'!" С!ПО1QЬ Дdf0,'1; МОЛО,ЦДD 1 в QQBi'J:Qo ЯJС

фахова, та:к і загальна j_ в першу чергу щоденна оаиоосвlта.
Я:кщо фаховій освіті нашої мuJІоді еагалоJІ nриАі'Іfяють наJІеz

ку увагу майже всюди 1 де СІ<уnчевu. чa.Jlfa еміграція, t ~еиав

:одного табору, де не було б тої чи іншuї nрофесійно~ ш:коли
чи то профес::tіних !Сурсів, то загальній освіті і воІСре:ма оа•

uоосвіті nриділяють надзвичайно нало. y:--arJІ. ЗагаJІЬНИІ рі •

вень R';:ль'l'урИ уІ(ро.їнської еuіг:ра.дійної молоді доси'l'Ь ниа:ь

:кий • Час!ІЮ•густо молодь не знав :звичаttних чу::оземних слів
і виразів, llO.ИICe не знайома з величніши:u:и тзораtш воесвіт·

иьої літератури та мистецтва, дуже рідно хто з l!OJIOД1 ue.e'
уявлення про філосо фсь:кі, рслігіfі!ні рухи, про останні до•

сягнення в окре:шrх галу2 ~х пауr<и t більше того, велиІСа •1nь ..

- 3 ність нашо! унраінс!:ко! nолоді не анав добре іс~оріі влnси~

r..Q U8.J2o,цz, його літературІt 1 унраінсь:коі І<УJІЬту;ри, роавитІ<у
УІ<ра.1Rсь:коі національно! дуv.ки. Ще гіршим в те, що в на~хі~
до:к певного

виховання

питання розвнт:ку людоької

кухьтури,

оволодіння висотЕШи .цосягенj людського дуrу навіть не прит.ІІ

гають нашу иолодь. Коли :ко~ен е uододі прагне оволодіти тии

чи· iпmmr фа:х

ou,

стати сцеціялістои,

оволодіти,

ти,. uатер!ШІЬИШ!И ДОСЯГІІеННJШИ ЦИВілізаціі 1

тах 6п нови

ТО 1!И 1

ІІа ~а.JІЬ 1

не бачимо такого саного ахтивноrо праг~ення у иолоді до то
го, o.6n стати JСультурпою і впоо:ко-ос:віченою людиною. В нас
лідо:к певна вуаість,на.віть безідейвість,частnн~;нашоі молоді,
прагне:tШЯ до аадо:волення лнше тве..Риннщх ЦQ~ - добре поїс
!1'П1 випити, пота.нцю:вати тощо. :М!і- ·т"ііи треба. не забувати, що
uатеріяльні добра віноли не nірвуть ·лzдnну до вnсохого чину,
ніколи не піднесуть її на вищі-щаблі ~иття. Ч е от ь
о х а в а
.ц о б р е
і u " я ,
г і д н і с т ь
с е
б е
в о е
ц е
д о р о х ч е
н е
т 1 11 ь к и
х л і б а
ч и
о а
о г о н у ,
а л е
д о р о
ч е
н а в 1 т ь
с а У о
о
и т т я
Що штовхало
1 штовхає велІІ:ких геніїв олова чи пензля, JlY8UJcn чи НаУІСИ до·
вайвищих щаблів творчоств
гроші і матеріальні вигоди, чи

__

,

,

-

,

u

r

z

-

їх неоnои1Uний, Dопп~пtt дух? Звичайно

s -

•

-

-

дух. Бо той, хто пра

~юе вихJІЮчно для вигоди, uo~e бути в иайкращоuу раз~ лише ре
и1овИІ<ок. А дп:а того, щоб J.ш~и веJІи:киtt дух, потрібн·6 що· ро ху,
що· дня підносити свою духрву к7-льтуру, пити е всесвітньо~о
диереп:а духової

творчооти,

дивитись mпpoxQ

FОВ:критики-очика

но. світ, У :корот:кіtі встуnній отатті uи ве 1.:o~euo дохладво
аупи:аятися на ието,Цах сD.JІоосвіти і ие є це сьогодні и~~ за
вданиян.

Але на сторін:ках нашого часопису ки докладно

зуnини

кось на цitt в6Хлпвій ділянці роботи сере~ молоді.
Ду".Аtе CRJI8ДHIO! аавде.нняu,. 1ІХ8 СТОЇТЬ nеред 1<0~РЮ UOJIO•

дою JІDдииою в W.9..die.uш:t ..

.Q.J!_Q,:ro.

~а:р.а~те;t>~,. JШдей ідеа.JІьноrо

хара:ктеру
не:ма.а, та tt розУl:інйJ!'. 1,ttёМ:ьного .характеру в опра
вою дnскусійною, Але ввявжи в основу ~деального характеру та
кі аа.со.ди, на янИА Ш:! в~е спвнялиоя, а ceue: наявнІсть і о~а
лість світогляду, волевість, :культурність, !.rи мо;:еJ~О все ж
окреслити

ro

на

ті риси хар:ктсру,

до л:ких мали

б ми прагr~ти.

ч~стg, Cl:*J1AWЬ, в~_88.~!!~q:~~,,.,Я!Шf!{· вахr~т. ,_ч~~~,1~_.,9JP1

сво

tz~O.Z{И, РЕА~!!.!А. св~-~;- ...,~~f!-З.-а.,,..~~, вит-

,,;

~ман ,:,Q~Ь 1 почуття товарІІС].')
1СОСП:'1 1 1fup6.otJ..ol1a. uu.tн:;,ц•n.aЗ. У ариватиоку zитті, еокреuа ч~сн1оть в грошових спро.ва.х, в х~АВ·

ні, принци,;tовіоть повед~:ки

гідність оебе,

poayuimrя

1

...

точ·

ge виконання овоїх о6ою"яв~lв, дисциплівованlсть, uовага до

інших людеtt 1 тОJІеро.нтніоть у ввавиоDідносинах з іншиuи, до•
дериnшіл слова, культурне поводzення у rpouaдi, в родині, ви
тривалість духово. 1 фізична, с:кромність - ось низ:ка т~~ ду
хових чеснот, я:к1, uабуть, ие_ Еи:кляvть дІІскусії щодо 11ого,
що

oaue

вони

Колп

в рисаин

до цього

ідеального

,цод11ти,

xaPk1'epy,·

що. l':on:oдo. людшІе. не 1~а.е

~m.:пке.тп

оа в собі; иуоить бути
гро~'n·;~О'Ь:КОD, енергійною, вu1ти nрn.цю
во.ти, o..uo вlііти 1 бавптпсь, :мусить Іtра.гпути бути в оселим '.L'О
ва.ришеu, відда.пи!! приятелем, чесюаt D :коханні, о. в })Oдnuнouy

иитті га.рниl! ЧОJluві:кон, друzиною, добрии бt:lТЬКОІJІ J.Ю1'ір"ю ШІ J.:ОГJІИ б оІ~а.зо.тІІ: "доdре ciyJXo 6 бути ca.ue то.ниu." Е1льш1ст»
цих чеснот ц iJIFOl! мо~лива. до здHfr.:memtя. Мп зно.є1:с .. nrнїJ~~~ .... ".J
1 В OTapit! 1 В НОDій іС1'О!ііЇ JІЮДСТВ8 1 ВОІtре:ма НО.ШОl ІІQ.Ц~~ 1

-

"-1- -

велиних чеснот. Хіба не е наmик світлик генієм Велинии Коб
зар У:країни
Тарас Шевченко з Иого без:меиною любов"ю до Ув
раїни, хіба :не світять наu ясним по.лу:м"яu зі'О~ії минувшини
nостаті Богдана Ьельницьного, Сагайдачного, Павла По.луботна,·
хіба не схилявио ми свою голову nеред БаИдою, який загинув,
але не зрадив своєї віри?
Чи не охоплює нас подив nеред світлою постаттю Лесі Ув
раїн:ки, яна все своє ~иття горіла ідеєю і в для нас пpanopou

пере:моги велин:-:ого духу не.,ц хворик тілом? Чи не в для нас чу
довим зразвоu Ьасарабова, яна воліла приUняти тортури, ні~
зрадити своїх товаришів? Чи забуде1rо ми :коли безіиенних геро
ів Крут та Базару, які вмирали, але не відступали~
Ми знавмо тисячі і десятки тисяч молодих, повних сил і
~иття люде~, яві з посмішвою Зустрічали сиерть в :катівнях
.нквд, польсь:ких тюрках, німецькоJс,у Гестапо, :концентраційних
таборах та в"язницях, але не згинались, не схилялИ свого nра
пора, не зраджували своіх друзів.
На воьоиу великому zертвенnоиу иляху УRРаїноь:кого народу
uи бачиио привлади :ве.пп:ких хара:ктер1:в, привJІади геро1Ч1tИХ
вчин:ків, привлади велико! любови до волі
вепивоl неиавuоти
до гноблення, приІСладlІ nереuоги -духа над тілои,
У:краlноь:кий національний прапор яовий і овітлп~: голубий,

1

я:к у:кра!нсь:ке небо і золотий, як у:країноь:ке поле, вже оотн1

ро:ків переходить

s

рух в ру:ки від одного

ки У:країви до друrого

вепnвого сина чи донь

від одного похолінна ентузіастів увра

їись:кої націанальноі !деl до другого, ~рииавться.не вбро~ною
ои.п:ою, не сиJІою иатеріяльною,

ції.

а :вели:кuУ духок,

вз.чии:u: духои на

завданвім, завданням ухраlпськоі молоді в еміграції
в бути готовп:u: прийняти цеІ прапор
з честю трииати його і пе

Ramnu

редати незапля:u:ове.нии, та:ким ze ов!тлии і ясним, настуnІІИК по
колінням.

А ДJI.R цього ми иуоико добре готуватись, аби бути гідними
нооія:vп укра!нсьвоІ націопмьної іде!, гідниУИ носіями ~ічних
всесвітніх,

але за:в~ди нов~~ людських ідеаJІів добра,

правди,

:волі.

Мп знав:мо, а багато і пе знаємо, привладів відданої JІDбо
'вн, сВJlоnоzерт:ви за друаів, гідно і по ведіпви і омідивости і
відваги.

Коли ми добре нриднвlІиось 1

то

і в нашоttу щоденпо:u:у о

точенnі 1ш бачимо світлі прикJІади Друzби, прnнциnовости, смі
JІивости, віддаrІости справі, обов" яввовости, слух" яности і пал
:кос-ти,

D.Терн,

"" - о - ""
Людя:u: не бракув сили, але бракув волі.

-" -" -

Вінтор Гюго,

Нуzд~ в джерелом сміливости духа, гостроти розуму ~ енергі!
чину.

Дрюден.

Поборені труднощі не т іль1си вчать нас перемагати, але й гар
тують до :майбутньої боротьби.

-"-

mapne.

Кожен сам собі визначає ціну; :ми ставмо великими чи малими
~ з~wе~ност1
від нашо! волі,
с • Снl'лес
Qo/..
....
t
~

-" -

- 5."14
.......
-.-•
и

Xatl во~еи в н~с папвий фано.~и•,
Але ни внаеио і те, Що Доля наи не ок~е: "Н~те
Те, що від мене ви zдете,"
Творік самі овою еліту,
Врізайuооя у овіт rрудьии!

С~і poзбypxtmouy світу
Дока.зуйuо, що l!И в
:М и.

Cf.'.J!i

~діи крізь бурі 1t війни

До овоrо ·во~а tl алтаря,

Хе.й Ухро.lна. С амоот іИна
н~ буде, яв свата зоряl

м.с.

.. -.- ...

ДОРОГУ ДУЖ1ІМ

!,,

-.~.-.-.-.-

Гр охоче день - овва.вся ду1~их похід,·
Зивuсисurи всwаявши в і:илі,
Во і~ обі~uи розкрива епоха,
СжGбих ве.бувши окарrи·і халі.
.

І

·

,

!u оо~е падав п~ горді лиця, .

Ніи1в далеч Dід вогню в· очах.

іх.sброя -·во&:

і v."иви tt 'І<ута :криця,

Сnитих зuаrань аорстоиіоть

-

1хн11 илях,

Воии;~руд:ьми }>вучи сnлетіиня
І,ц}"tь, як JІицо.рі, і :коnну 1шть

·

xa.m.1D,

,Гоtов з вих ·ко2:ен кинутись у riu.DІY '·
Щоб власнии тілом

anipa
. '·' .·

·аадуИИть •

ДJIR них, що у nустель rnyx~ пол6И1
І~ають щ~отя roлyбitt оаз.

·

Неwв слова. "відст~_.ll.. ..аев.сахол1
f!вердо.. lx 110110. -r-твёрди~ но.:ко.в •· ·

Доро~у

Во. во 1Х
:В.о

*

· ·
- ·:·

імt ·вітаn~е іхвій похід

u.s.xa.x

і в а:кру•J7 з.х с те=ок,

lи об111ич розкрива

eno1r··

ИД}"ІИ JIИlll Т 1Л1.1СИ З НИ!.!И - ~і.~ОІ~ у RpOX е,
Петро Кз.рпеtі:ко-Криница.

•
• • ••
·!·--·'·
•

Xte &q1xye,

•о хтооь

привиачить

;о~у якуоь.пра.ц» ва

0111~1, - умре, по:ки ~ось зробить.

ЛоDеJІь.

- о ПериоD уuовою D Житті є еооер~дження еиерrіі, а пай~
rір•им JІПХо~ - розпорошення овоіх сил.
Емерсон.
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СІ~~ОН ПЕТЛЮРА І ЙОГО РОЛЯ В БОРОТЬБІ ЗА

-.-.-.-.-.-.-.-.- ...

-.-.~.-.~.-.-.-.-.-

~РАЇНСЬRУ ДЕРЖАВУ.
~·-·~·-.-.~.~.-.-.~

Ітеви по ~оповіді, прочитаніff на Самоосвітньому Гуртну
·
Молоді І . "І

1.

В історіі ~ralf:вre :ко:trного народу в і:мена, що вони не
'!'ільки· гі,цні того, щоб бути •nиса.ни:ми в Пантеон то
го наро~, ахе, більше того, вони отають сиvоо~ами
отя~а
~и ці~оі доби в народньому житті. Такими були, сиажімо,
статі атенця Періtсла, :македонця Олекса.н~ра, римлянина Юлія
Цезаря, чеха Яна Гуса, німця Лютера, а в новітні часи
корсиканця Бонапарта, турка Кемаля, :китаІfця Сун-ят-сена то
що. В нашій. істогі! такю' був Велnий Гетьман Богдан ::U!еJІь
нидьииff, У житті ~ боротьбі українського народу в ХХ ст. а
налогічне vі~це посідав
п р о в і д н и к
в и в в о л ь
н о ї
б о р о т ь б и
н а
у :к р а ї н і
С и
м о н
п е т л ю р а

-

uo.

-

-

•

-

Рожя його визначається не хількістю баrнетів, якики

він у той або той період цівs· боротьби порядкував, не обоя

гом підвладної йому території, але силою його духово~о впJІи
ву
RJCПfJt ЧПНИJІО на широкі Jraoи У1fРаЇНСЬ1СОІ'О народу саме .

ім 1 я Петлюри, в яко:му ті ~~аси бачили втілення o&w:oi ідеї во

JІі1незапеzности, сусnільної справедливости, бачили часто нe
cnlдouo, ін~у!тnвно. З цього погляду для нашо! історії зна

чінии Пе~люри в чи не більшим, аніж значення американця Ва
mінr~она й італійця Гарібальді для !х :кра!в і народів •

.

Петлюра

2.

-

кров від кроnи М плоть від плоті Fароду

у:кра!нського, Иогоглибинних сил .. 1tого особистий і

гронадсько -полі'l'ичниt! ЖІІттєвий шлях nідбиває nрагнення і
ВJ.Jагання того mrrpmoгo хола укре.їнськоrо гро~.,.адянства, зв"я

~аного органічно з народttьою гущавиною, яке, усвідо1rившtі се
бе національно й політично, mухало шляхів до волі і кращого
маІfбутнього свого народу.
На початку отоліття Петлюра стає до лав українсьио
го національного авангарду на ]jЗеликій Україн! - до Револю

ційно! Укра!ноько! Партії \РУПІ, що ~тала першою українсь

кою націона..пьною активною силmю на схід від Збруча.

На nрапорах РУП були наnисані гасла державно! само

отійности Y:кpa!nrr й уота~овлення для українського народу
вільноІ"о і справедливого суопільно-поJІітичного порядку.
Складність суспільно-політrrчно! fJt ідейної обстанови на то

дішні! Уt<раїні пгизвод~-Jть до тактично-організаційного роз

лаJq РУТІ, від яко! відриваєr:ься неури:миреннв, самостійницьха група 1Українсьна Народня Партія , а такох помірновані

не.цlонально ~ соціяльно nолітики І Радикально -Де:м·ократичне.
Партія/ і, зрештою, група людей, які, дезорівнтувавmnсь у
тогочасніff складній trаціональній 1 політRчній обстанqві,по
суті, відходять від у:країнсJІкого національного,руху !Укра

їнська ~оціял-Денократv.чна Спілка/.

Позостала РУП /у скпад і яко j' був і Петлr:~ра/ nриtf:.шв

на.sву Українськоі Соціял-Де!~.:о:кратичпоl Р~бітничої Партії.

Ос'!'ання,

принципово обстоюmчи права унр~1нського народу на

;Ї ..т;;;- ~і-реко~'ендує:мо nикорнстати, rі:к ''flтеріял ·до відвна
чеР.ня дня смерти С.Петл."ри.

Ред.

дер~е.птту с~н~ост1 tfтт1.сть,

'

".

др.•нt~·Рчrто

свvєю ~·етою

сто.:вr•ть у на.

ціанальній 'Іtаоти~і овоєі nрогрю.•и боротьбу за автоно:v.іl' Ук·
раІип, ввв:m:а'~~'~чи це за nевниtt, більш або !feчm довготриве..zшІt
е!аП у J:ИT'l'i М рОВ:ВИТRУ' 'qaд,zr,нirtpЯFCЬROi У'І<раінn.

Вся .ція.пьяіоть ТТе'l'JІ:юрв в nеріод· між ~BO?'tt ревожищі
FTA те, щоб працюве.'!'и па:~
вnpoблenP.tn' уtере.інсьІ<оі nолітично! гротз..цсько-.-озрілоі дуN•
Rn. Не бу,цучn Ji_ ·nе.рт!~нюк теорет:иІ<оJІ,. ні лі,це:ро!', ні npoo~c
профеоійнІП!
політJ~ком, Пе'l'люре. віддав овоІ ~е абиякі журна
.п1сtnчн1 ~· організаційні здібпости оправі піднеоеннR о~упеи•
укра!нс:ькоі грощ.tдtfько -політично!!: овідО!'ОСТИ, e.x'l'nвno працю

ями I19Q5 - 1Q17r була crrpm•oвr:шa

ю•n в херівн~цjві украінського журнаяу"УкраинсІСвя Жнзнь"fро·
оіttоькоІ\ :u:oвo1D
в МосRві. HaJiexaчrr до ne.p'l'i!, ПетJІюрn раеох
в тrm вавждn був чyжntt і дaJieRпlt зояRО)ку вузько1~ nар!'іІип
цtву lif nnniт.nt<a~cтв)r, вnьтуnаІ'Ічи звичаffно в попітnио'.~ ~ит

'1'1 J:!

на rроІ~А.ДОJІR1М ниві, як речник

1

оборонець· mпpoxnx, ае.

rе.п:ьRо-нац1онп.льJшх nроб.пе:м і зав,ц~ль. r.кuoygпlf, зо:вн11ІRЬо
пеnоиааит"ff, він Ра nepmnff rтогJІя,ц Re сnравJІя:в вре.:rеття вида'!'

по! а будь-якоrо боку nостаті. до того и піn не цурався в

евоr~ діяльности жодно!

оRаватн б, "qорно!" роботи /в sур

иаліо'l'и~1, наnрnкпе.д, в!н наоаиnер~~ почав BFR~JIR'l'П себе n ·
окро,,ні&t poJii Kpi!TI!Ra й реJtІ)НВенте.І • AJre ._ ці Ісаво в ідзнn.1lиttи,

•о навіть у тод1мнn, nenov1rцr еовн1 пору свое~ діяпь~ос!'и,
ПеІJ.ІJІУЗра оправJІя:в на JІ~дей ,. які ttoro б.иихче n1анаnА.JІИ, R&&DИ•
•attиe,

ОИJІ!Іне врапінРJІ.

·

~~дина,

Xap~к'l'epno,

•о

ви акад.Rорm,

· ·

·

така, порівн~~и дaneR~ від поnі!'икп,
буква~ьно пророче вивначипа Пеt~"ру,

nпиrучи: "У'крА.!нці oeJ-:1 не. знnrі'l'Ь, коrо вони '~а"'l'ь оеред се
бе. Боиа :raдan'l'ь: ПeтJt1Jpa. видатнпt1 редвк'і'ор, па!'ріооr, rpo··
~адоьки&t діяч тощо. Це nce·npnnдa, ane не
вся nравда. Пе•
!'JID])B бевкопе11:но вищий за 'l'e, що про ньоrо ду!'аD'l'Ь. Вів е
породи воzдіn, хю,цина в того 'l'ic'l'a., •о колись, у старовИRУ
ваи.иа,цахп ,цпнnсті! 1 а в наш ,це:r.•ократnччи~ чао ота."ть нauio
пo.JiьHm!Jt rеро.1ши.

ze

~иt=~е він

npn

несnриятливих

7!-'0Dax, не !lO•
Dce Rавкруrи' • •

виявити себе.· Та хто знав, чи не В1,іяи'l'ься

А кoJin З!~інит..,ся, буде він вожде1' унріноького народу•.
Ме.исm.' Roвaлencьt<пtt а прnnоду вистуnу Пе'l'х"ри на l!fen"'eикoD()•
1Г!І свя'fі в nетербурзі 1() 11 року nкпзав: "J'з в'!'оrо ,~о.ио.цоrо
че~овехе. будет толк."

ВелетепсьJ<l}. світова вовюrо-похітt!чна крrн~'\ 1914 ро
ху nоотав~JІа оргппіsоване ухрnїнст~о в обох бокіn Збр~а у
падзвичайко тя~кі ~,ов~. Тоді, НR rе.пицько-ужраінськ~ rрq

!.'е.доьІ<ість 1 частина eJ~:iгpe.н'l'iD \·Союз ВизвоJІення Укрnіни І

Qтае рішуче no боці. цен'l'раJІьн~х держав, сnодіве.nчись па ров.
rром Росі! й ст:сорення· в тпх уvове.х Україноьtсо~ Дер?авп,
t'\1JІЬІІІ1ОТЬ ухраіtІСЬRОГО R8ДДН1UрЯІ'ІСЬІ< ~ГО Гр01!8.ДЯНС'l'D8 Не ПОА

~іляе .тих сподіванок і вво.жRе за доцільЕе кинути оргалізо
nапі уt<рnїнсь:кі силп на доnомогову nкцію,

JCIO~ Jra.oe.м українського народу,

~емля яног~

тnІ< '~отр1бпу ииро•
сте.во.JІ~ тepeRO!f

zорстоао! :Dовяноі руіні!, Ці ~fіркувn.ння абуд~ють nет.пюру
J"О.ПОСИТИ НО. :UШВ.JІ.:Ь'І'В.Х "Yкpan:HCtcOtt .~!1'ЗНИсv деКJІІІраціm iv." JDl

nn•
Y'Jt•

раУ ПОЬІШХ OpГtl'НiSODARИX :К' JI, ЯКЕ'. SA.TCЛJ·Hf'1Л8., D ТllКТІ!ЧП!а ці
.JІJІХ, }J.O ~ьояльяостu укрuJ'т:сr~ого гр~,,"дянотDА. •одо Росі! •

.

з.

РеFО,.1І!)Ція

191.7 poRy

ДО!' УО:!JІИГОС'J'~

!!ід:криrзn. nеред у:кр6інськmr ивро•

]{О n1ДІ18рН.іЇ n.кціі, СПрЮ,,ОІ"\RОЇ НІ\

Іt1тсопите· нrщіоно.льпе tf ~оц1.апьне J:Іпзrюпепття. Вже necnn.

1C)t7

РОІ<У отав часом, копи opгo.нisnnit1rd здібності Петлnр, nиan•

- 8 ля~ться nеред широкими кол~v.и укрпїнстnа.

J.rac

nизлольних

У русі українських

Петлюра став однією з це1!Jтральних фігур.

буnши зоnсіч nittcьRonи:м:,

Петлюра стn.в,

проте,

Не

голоnою У"tсра.

Інського Воjцького Центру ІУкра!нський Генеральний ~i"cькo

Комітет . і nершиt' nittcьt<ODИM :міністром УкраІни І ГеFераль
НИl~- СенретареУ Віt!ськоnих Спраю УнрпJ'ноько! Центральної Ра

nntt

ди

1.

Це яDиm.е зonciJr не nиnадкеnе. Хоч як сичали й нас-н:іха

лиоя на а.цресу "воtН)вн·ичого бухгалтера" вороги з чуж~нец:ько
го табору, а подеR'fдИ :цехто t.:t в "зе~,ляків", глибоко "цивіль

на"постать ПетJІюри органічно зрослась із виненРенн.я!' і роз витко:м ·українсьt<ої }rілітарно! сили та з самою і:цевю збро~ної
боротьби за волю й незалежність батьківщини. Під час, як в
умовах жорстохо! і,цеtf-но!, політичнеі tf военно! кризи на nо
чатну 1918 р. треба було не олова!'И, а ділОJ!, а:ктивни:м чином
стати в обороні Jtолодо-І, · тільви-но народжено! уt<раїнської
дер~авности, ніхто інший, .як скромний "цивіль" у во.яцькій m;нелі, СИУон Петлюра, став на чолі "слобідсьних гайдамаків",
щоб на nідступах до укра!нсьної столиці та в с~нrо17 Києві бо
ронити українсьну са:мостійність і державність. Особиста. скро
мність і бран честолюбства й а!.'біціtf, характерні для Петлm
рn, ЗМj"mують його до відходу Dі,Ц а.нтивно! політичної діяльно
сти на весні 1918 року.
Але це він ~е роз~'іє, ян зиільнення від обов"язків

:nсре.інсь:кого патріота і громадянина, що приводить його вліт
rу- 1918 р. до в"язниц1.
По:вотання ! JІистопа,ці того ро:ку,роз
поча.те в обороні ухра.їнсьхоt

1ержа:вноі оа.vостійности,

вису

вав Петлюру не. чfльне місце І член Дrоrренторії і Головний Ота- ... ~

J~ан Війська УНР , на я·:коJ~ він 1 залиmе.втьо.я до дня своє!
загибелі.
Тернисти~ шлях боротьби за у:кре.!нську волю і держав
ність, з його усп!хаJ~и, виnробовуве.няк, nеремогамп 1 поразка.
lrи, нерозривнюr.и, кро:енИJхи зв".яа:каJ!И пов"язаний з і?~енем Пе
тлюри. Хоч nоДР1і;:f.ЦИ не всі українські національні сили обr·єд
нувались у таборі, що на чолі його стояв Петлrзра, проте 1 в
очах широного зага.~ народнього і для ворогів у:країнської
визвольн6!

акції

Петлюра відтоді став

си:мволо)r українських

визвольнn.х nрагнень і змагань. Свідомий своєї бею!ірно тяжко!
й високо! відпов1дальности, він мужньо-стоїчно несе-хрест Ії,
не

валОJ.1 JІЮ1')ЧИОЬ і в найтяzчі, найнритичніmі хвилини.
Від.царmи себе служінн:' р-ації ціJІRо:м, він остаточно·

зріхаєтьс.я вся~ого партійницт:ва., вийшовши \на ча.с боротьби,

як він нахе І в о.кла.ду Yr.ЛPn. Абсолютно безсторонній, вц~;да

ниtf тіль:кn справі створеПРFІ j·т~раїнсь:кої Народньої ДержавІ-т,

Петлюра. nрагне залучити .цо праці всі nив і національні СІ! ЛИ,
миJrо Іх nартіttної nриналеzности. В :мо-,,енти найскрутніших nо
літичних :крt~а, Петлюра залиmа.вться в таборі визвольної бо ротьби зразкшr витривалости. моральної, духово і t! політnчної.
Тах було на весиі 1919 р. у ВіРниці і в Рівнш.rу ~·Так
було :в листоnаді - грудні того :а: року. У винятково т.яжк1,
здавалось бn: безнА.~іt'tні для рра~·нсь:ко! визвольної спr:ави

MOJ!eHTJ! 1 RОЛИ с:рацfІОЛіТИЧНИХ lВійСЬІ~ОВИХ ЧИННИКіВ укра.1ІІСЬRО
ГО табору брали гору nоразницьRі і :каnітул.янські настрої,
рішучість і незлю"ність Петлюр~,.його віра в :конечність даль
шо! боротьби, стримувала :катастрофу і нових сил на~авала
СТОJt.ЛеНИУ

і

ЗР"евіреюm • "КОЛИ ВіН І·-.. ""0РИВ 1

-

ро ЗПОВlДВ.ЮТЬ

ttoгo дру.:, • t! співучасюt:ки, - тоді пас..: .. , "'ь звичаt!ної л•:, •.
танула, зн<·~ла, відмінялась в nоста.ть всле.Lттq: духу_\ ~ол1.,
Обличчя Иого

:нрео бр.:.~~~ лося,

світилося,

горіло

.:. --у :·.r _..

:м

- q вoгнev·nanxol· любови до ~атьківщини, його ~олос звучав fвегдо,
рішуче, його олова. були такі nовН"І віри в nереиогу І! осягнен-.
ня nоотв.влеио! vети,· тв.к вимагали ціві nереNоги, що ця віра
nередавалао~· війську, nідіймала ~ого ~ух, наче електривувала
Мого, 1 воно, еа6ува~чи ~сі ~руднощі, не6езпеху, перенесені
алидні і втоvу, відважно кидалося в біІ!."
Беличевно~· історичною вв.слуго~ Петпnри перед упрв.!н
ським народом в те,
його енергія і внутрішня духова. сипа
були джереJІОv ~·опоруукрв.їнсьt<ого визвольного руху, що :sо
ни спричинились, величезною мірою, до того, що нерІвна бороть
ба нашого народу тривала в.х до ?.1 року, а не була злакана

·

mo

десь

в nерших фазах.

;

Опинивmмсь ва vежаии рідно! вемлі, Петлюра залиmаеfьоя на ·тих же пози-ціях . залиmав~ьон й далі патси:v
і
нeBJІ!DlИIOl оборонцем іде! зброЙної бор,отьби за укра!нську BOJIJ),

4.

не

·

зважаючи на ворожу акцію і

зневір'я декого

в слабих духоv

колишніх с~о!х соратників і однедумців, Зовнішньо беsсипи~
беззброІtииtt вигнанець
він лишається отрашни,с- ворогові, бо бу~
сиJс:волок боротьби проти ворожого нанувnпня на ухраінськіі! яеv

..

пі. Це став причииою його трагічно~ зв.гибе~і, ~~ичинено! зпо

ЧИ?ВО•Підступною руко!> ворсиого наt'ІІ~ита 25. тра:вRJІ 1Q26 роху.
Ще до свое! ov.ep4lи в t.roиy z 192.6 році 14 статті "ПВJІ!'krн попег
хих ва ~ерzавність" Летжюра nише: "В ~ні свят УtсраіРськоі Дер

zавиос!'И• вс'!'аD'1'Ь nepe~i Jmoю .nQоте.т.і лицарів і мучеників вепи-

tео! ідеі ••• І Вони І створпли cniJiьюm чииоv овоrо хит!'Я наі!хращу
легенду наці! - л·еген,цу оружноі боротьби і! ва своє право zп!'и
віл.ьною t'f держАвно незалежпою."
···
••• " ШJГях звіпьяення кохної нації rуото ироnитьои кров"r •••
воро:в:о" і рідною. 'f(pott закінчує глибахі nроцес• націонмьних
e1~oцitt• усвідО1'JІеяь, організаціttноі праці! ідеuогічяоl твор-

ЧООТИ,

ВСЬОГоmтого 1

ристовує

ЩО нація і свідО~fО

для·отверджении

свого

права

на

і

·

+рраціОНАJІЬНО .ВИКО•
державне

~ИТ'l'Яі

·

Tenno

Rpvв~ npoJIИ'l'a дхя це~ ~елихо! ме'!'и, не засихав.
і і все '!'еnпиІ' буде 1 в душі ва ці!, все відограватР-Vе роJІю не
nокоючого, 'l'ривоrного фермен~, mо·нагадув про нескінчене і
хличе на продовж.ення розпоча'!'ого,

5.

•• "

Нв.ве,11;ене вище nожавує, :в чому оа}'е буха сила U чари
імени Симона Пе'!'люри. Вони nолигали не в геніяльности,

не в ~a~tipi талантів, не в нкихооь,

сказати б,ти'!'анічних рп-

сах духовоІ постаті Гоповноrо Отамана.

·

Він не був ані :винятковим nолітиком, ані cnoкymeн~tc і

.

•

раф1Fова.нпu дипльоІІаТОJ(, ~ні вида!'ним вісь:ко:вико:-r-отрат'Ігох
Українська револлція висунула в своіх лав л~деІ високого гро
''адсьІЮго, інтелектуального й політичного рівня.

визвольна ві~на породила талановитих nолководnів. У
ті або ті фази визвопьnих знагань ті або ті особи очолювали
провід v.олодоі держави. Але украінсьха vaoa не стала ані "гіу
mев"янською", ні "винниченхівською", ні "сжоропадс~R1вською ,
ні "nавленківсьхою"
томо, вона залишилась на загал "nетп~рів
оькоl>", бо оа~'е в f'RpoJrнiй nостаті Головного ОтюrА.на таїлась
та ле вичерnна. хиву-m:А. сила,

pa!RCЬFO!

..

J

І

визвольно~

~-

ідеІ

яка

була.

яв.nорукою нев~'J'ручости

YR-

і яка пр:v;тяга..ла. до Петлпрr~ серця і

"Петлюрівська" традиція ~ертвР.Р~О! боротьби буЛа про
довжене: до наших днів ма!'fже

груmwи·,

не

nорядІ<У,

які

всіма уJ<раі'Jч~ьними національниУи

:~е.лежно від розходжень

'li:r

-

іде~ного або тантичного

ними ісНують.

nетлтс.,а
втілення віри у неза.лежність
ра!Rоького в~~вольвого дужання, у дононечніоть
ВRТИВRОГО

ВИЗ10JІЬНОГО

і правду УR
і неодмінність

чину.

він був для сучаснинів,
наступних nоколінь.

Ta.Rmt

·

-о-!

такюr і

залишиться .ЦJІЯ

'І О. ю.

" ! -о-

П А В І Ц и Т В І ~ •
"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-~Коли хитався п"лниtt бій
І очі нам ~огнем сліnило,
І губи mерхли,

Моливел л:

-

внриті nилом,

Навіни твій!

Коли сичав нривавиИ вмій,
~ало встромляючи у горло,
Я не ридав,
дивився гордо

-

І знову клявсь:

-

Навіни тві«r

Коли ми вnали в люті· злій
На обезсилені ноліна,
І отр~!еніла нров орлина,
Is ран ли·лось:- Навіни твій!
І Ти ло:вила голос Jкit!
На чогиих згарищах руіни.
О, cr··· ~-с,.. )ра. Укра. 'і но, ·
Сто тисьq раз я 1вiff, я твіW!
1С)4с;.

Петро Ківке.

- ! • : -о ! о ... : • ! .-

Ударить грlм

-

Rадійдуrь xjкa~rv.

хи'!·а ,.,тьсл світи!
- нетуmаться JJ:юдИ8

І Fрини і відЧt:і.}'І: 11 0~, що то б'tде? ••
Куди нам дітись 1 Rуди іти?! ••
Куди

-

n:rтат-1нл

це

сіяє,

світить

і живе!

іти?

не

нове

•••

Немає сон~л? - Гляньте всі незрячі,
Он там 1 за.·хмярани: велике і гаряче,
Воно

••.

~к. Щеuба.х.

• 11 лr~,

.

m.o

:яr,~волить УКРА ТНУ •

-.--.-.-.-.- ........ -.-.- ..... -.-.= Легенда =

є такі nовір"я, що_ в часі збуреFРR Заnорізька! Січі
хе.рактерийх отюrе.н Лженд~елій не захотів nіддатись мocкe.JIJU!
і рівно х не хотів іти під -турка за Луне.Іf. Він зібрав Зоо заnорожців 1 nimoв 8 ни~и світ 8е.очі.
·
Коли заnорох::!і nрийшли ,цо гори, прощаmrР.сь навіки з
рідниv кpasJ4:, !:м виt!mов якийсь ,цід назус'l'річ і ::3апитав:
- Чого nри~mли с111ди в~, діти?
- Січ не.mу J.'O о :калі спалили, еру~нуве.хи, иoJtn зажуиили і кnзе.цьху Ме.ти·-Україну в кайдани зе.:ку:ве.JІи. Тох и~~а ,.е
на~~ nодітись, З J~оске.лячи нюf не жити И до бусурненів і'fи з
np~Stv.и - се:рце не леsить. Нехай каJ(іння:v. І<раИІ,е стане)[! - Тах
відnовіВ 88. KOr-\В.JCiB отюrан Дzенджелій.
Кре,rезна nостать діда розігнулв.оь, його вже зге.сJІі

очі зе.іоІСрv.лися вогнеJ.-':,

-

Скидайте,

Rітхнув старий тaltt ваzе:

діти,

·

ваші шаблі та всі до о .. ного.

І здіймапи мовчки вапор~жці де.J.fе.оьІ<і
шабJІі, :nto '!И
сячі·гоJІів вороzих nос':rинв.ли, й не. RYrr:f перед .цідои !х BJfOzили.

ПогnярУв·дід навколо, очі вгору зніс- і nохуv.іиь

вехnха спахе.хнупа.·rтопилися шаблі в огні, нене.~е б т~ не
c':ranь була, а віск.
От ро~горнув дід поnіл, і вз,црілn в~і великиR vеч;

обидвох боків гострий та блискуч.иt!, а.пе тяжJшй, !R~І<ИЙ •••
- Лоrrгобуйте-но, діти, хто з :rш.с це~ ·м:еч вдопає ni•
.ці~нятn! - озвався стиха дід.

8

І пробували всі
6ув !ЯПИЙ,

.

та силІСу:вАлrкся,

e.Jre

~пя ко~-ного

:він

-

А ну, пімліть гінців а~ річку, ~е. .Цуна~, чи не
знаІtдеться ІСОRарлюга., що 3може ерушити цього чечв..
Гінці, як вітер, полетіли, і ось з~ конях бистро
ІСрnлих Братерство С1чове·nрийmло ява Тихого Дунаю.
- Лоnробуt!те-но, ді тю·~, хто а вас це~ ,.,еч sдолае
nідіМняти! - озвався стиха дід.
·
І·nробувалп всі та силку:ва.лиоя, але ;тr.ля кохного був

він тяьиІ.•

зе.цьке.

То mліт:ь гінців ще на Кубань,

3anopozcьi<a.

бо й туди nімJІа ио

сипа.

Сокола1ш nо линули гінці,

і на 6paт~itif ГОJІОС оs:в8JІо-

ся ~ присуцуло КовапьІ<е Товариство з-під Кубані.
-Ну,
озвався

щоz!

знову тихо

- Ott,
ню,

net:!

:=tYoxe
·-

-

дід.

І nробували всі та сFІ"л:кува.JІись,
ВіН TRXKI-!W •
подолав

·

Лоnробуttте М БИ ц:ього :r-.reчa зрухну!'и,

бачу,

але дJІя кожиого

dra

дітки,

JЦО не'!В. такого :а1'ежи ве.ки, Х!'О б
- uроJювив C1'J"THO дід.
Fа:м, а хто х його пі~ніне і Х!'О

'~еч один nідняти,·

Скажи,

дідусю,

воJ>вати'?

-

сnитав ·отаrrа.н Джен.цжеліtt.

То буде, сину, а noнi:!!t лицарі з ~~огутнНt JІице.р, u
:rreзP.aRиlt. Цей неч :в ttoгo рунах nepO'!I( JrегенЬІ<Ю' стане. Hm~ в~.
л", він а,цо~уде, і л:rrme тоді вш,іхFеться радісно стара козе.ц11ха
"Нати-Украіна.

,

- 12 А як Fe буде ~1щтись він? • о'І'а"е.н ~нову ве.nита:в.
Р. Д R 1 с '1' Ь
буде Ио~~ іv"я. Коли у боротьбі
s"в,D;наеться брат е братоІ!, кола серця· в одRо зіJІJІТІ'І'Ься, ко
ли eanpoдnnn1 М зрадники переведуться, - сказав вос~анне еи9ИІ дід 1· крізь seJ~JI!' nровалився.

•

ся,

А иа.sІСруги :есе за:вrу1кіло, яагуло:
- Р. д 1-r і с т ь! .ЯХ гріJ' :в стеnу Ляіnро:ві,, ПОІСОТИJІО•

иідбилося ~но~ об Кавкав

1

ва Карпатаvи оввалооь:

ЄДFПСТЬl!

f

-------- .. -ТІРОЛЬСЬКА

r.-к Прооtсуремсо.

БРАНКА.

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"/Опо:ві,це.шrлчко/.
ЗОJІОТОІ SCJIOTO tf _SOJIOTO ПJІИВ1ІО ДО pyt(,J!t)JIO.ЦOГO, сувороrе
барона..Б1д холодно! Прnбалтини ~ до горио~ого Тірол~
е,и;ив він во і отетел ff дороги, полютчи ~та е:r.rіграитів !'е!'~Уапе.

awy.

Орлика.

І за це .вуое.!'иff Ягу~ит-т.ський,

а.!'еР.т це.ря Петра, дару

вав ffo~7 золоті дукачі, а в додачу срі1Р.1 іРбоваиі rрощу.

Ні1'ець-баро1~ ощадно складав ці иr:едрі· даруш<и. Те: одноttо
дяя не sахо!'ів він більше аР.і золота, ані срібла, а sa.

ХО!'ів ту иpe.cy-Fn-бpe.PRy, иr:о виJСрав І і в Орликово го па~,ету
для

вvоатого

~т

1

ні не.

агента.

FаОІСочила

:t<poiC •.

·

Rа,~інь.

Rooa·Ra

ЛrухиRськиff не вс~авая

Він вне. в, що nл .:кра-суня в одна з чиолеrmоrо

rетьнано:во:вого· почету і ва нака.еоJІ :царя Петра не смів він зо
оте.виtи ані ~і,·· ані :когось іnшого в е!!іrре.нті:в тут у E~pon1.
Отоz, не ПОГОДЮ:ІШИС:Ь !!8. добрі!к OJIOBi агент і барон СХО•
nиJІиоя ва шаблі. Два ~лnскучі леза схреотипися й брязну

ли в повітрі. Іскри· посrtпаJптсн tта всі сторони. Одна ПІабла за
співала халібнень:t<о,' прорізала дуго~ по:ві~ря tt встроиилаоя
в иокриff берег веленоводного

Інну.
Агент програв. Він nідняв збрО!)'! піиrов геть, еліоно бJrИ•
снувmи · своіvи вузея:ькю..rи очш.ш.
Те'"НіJІи rори ·в осіиньс,.,
1!1 nередвечір"і. з пона.д гір рва.вся вітер. Барон оів НА. :коня
1 повlлЬІ!О рушив mлнхом до свого дідг.чного savкy. В його обій~ах ле~ала відвоNова.на бранnа.

..

З

того

часу

господар

о

-

~аховRноrо

овоі лови на Ч"'JХОБе~-щів.

в

-ttopax

замху ttокпнув

Він nрод~в дорогі дарунхи,

зіб

рав усе золото й срібло 1 з·а ці :t<оmти· прибрав :кра.суию-nоло
няНJtУ. тав пишно, як Rита.tlс:ьку по.рівну. А слуюrицяv. накn.за:в
берегти й mа~вати іі, як ttoro власну дру:n:ину.

Та не захотіла. t<ра.суня-чуя.инка. :n:ити виуп1 А гірнлко!І-бе.:

роно~,

і

'F!'e

вгодиJшс.н ·стати tloгo

дружино !'І,

відвертn.лася, колп nіп nідходиn до пеі,

хр1вь вікно

D до.JІечін:ь,

кmкпоь '~о.ніrщm'И,

Вона мовчtеи

годnРю.~и диnиааоя

і,хто Ана., чи І!е ВJt!'али·

щоб одяої nочі в техтv. в anvкy.

!! дуУІСи Я•

- 1з

-

І за~n.всл J'олодиМ r.k:.por:, ч1ч· же nри.лили'l'и Ц!'.'І гарну
чушппсу до сР.бе, В!;д!!о ~:re r.opoгюrn rr.т1mнюr}lt суквячn,не·

.

блnскучt~У~v. З(].~.~орсьюпrt~r корнлm~и, а хі бn ч~п~ооь !ff sne.toмИY,
npueJ~ню.r, ~~охе С!!ОГІ1~ш·п пр'о батЬJ{іЕЩJПtу, ріднn.", nісне1'.:1 е.бо•
ІЦО •

І через кількn день непокірлива. красуня nрок~wзzаол не

нп.че зовсі!' в інnrім спіті, ненn.че десь ,1t0~'8.• 'Бо всі оті
пи D СDіТJІИЦі були рОS}1ИС8.Ні ~ poз~,t1JIЬONtRi і 3,~t'.EO.JIOOЯ 1 JltO
все ne напкруги - стеnи,
голосnстnя соловеМ.

ліси,

в і тр .яки,

а. з tcy'lИf'1. за.nnавоя

·

О, як це хро.с:::·о вроблеJtо! - снn залn ~ptlНRn..
~к'1RJІИБО D01тn. ПO."YJ·'8.JI8. 1 ЩО цeft сувориМ R8 nepm1~t! 1!0Г.JІJІД
госnодар н"..штраnді ду'!l.е сшrрn.тичнІ~tl; n. ~lOJ:JIИБO !f~ cтn.-

-

JIO nрпвмно, що DiJ~ тn.киМ уl\сr.нт·~Н до JWi.
! ROJIИ ДО ТіА! ЗО.":МОD МОJІОДИИ бn.роН DOHfl Dnepn~e tci!RyJit\
но. нього спооn. лед:nе-по)~ітни" .ва.цікn.nлениt1 погляд. Бn

ne

рон npиttmon
ст~. Він nривів в собою бандур1~С'1'f1, Tr..R '1'!lІCn
спро.ngнього козnк~-б~f~иста, яки~ l7Сів роевеоел~'1'И брпнку

я:кпИ бнп по отрр.ох, вдаряв по·прJ!!струнх~х, тупотів-дрібо
ті:n і підморгупаn та приоnівував 1 .як сп~авхиі~ січовnи. Та -

1

ких 1rузик бра.mса бачила :колись в Полтаві.

Хто

зна.,

чи не був

і це один і~ них?
·
·
··
Він зупинився прти неі, розотавnв, лк дуб uіцні, вsуті
в сап"янці ноги і ~аопівав дивну nіоню,.спалюючи діnчиву пo-

rJtя.цou

:

.

·

.

·- .fhc сонце заtlде, - говорив він, - яJС TAJІRo о!'ане, в1.д-·

криff,

дівчnно, своє віконце. Я доnоможу тобі в~~R'lИ з нево~і.
Rевільнпцл-браRRа СJІУХаючи пі~ню nохилпла го~оnу. Що не
АрОйУJ•ів бе.рон, те зроз~,іла вона. Барси підіМшов до неі
і. спита. в, ч:и ::~адоtюпеиа. вона? А вона вr.:е не кинула на ньоrо
павіть того ~ацікавле~ого погляду, що nеред~хви~е~, а ~овчwп
відвернулася.
·

· Вароно ві

в грудях заttлекотіІІ гнів..
·
-.О, nроІ<JІяттл! Тут нічого не вдіn~ь· ані питні сухві, ,
ані роз:цал:ьова.rrі стіна,. ані блазні-мувихи. Тут 'l'ребе. mука~п
1mrr~:x: шляхів. І я ЗІ!аю ~х, Ці шляхи. Re пізніше як 8R.:втре.

хр~сунн

стетrе

J.roвm.

І він суворо

!t

r>imyчe ~.'J;BJП"FYB брове.:ми.

-

о

-

Опівночі СJІУRР-иця зatlmлa в світлицю до чуzинкп 1 поба~
чнла !ї ~,rертвою. С.пушшця во!1кну.nа і, вр&~ ~ f:'81fODJCR1D-

m~, в острахо!! nокосилас я УІа uолодого
вуст&ки стояв білл двереtt.

барона,

що

з О'1'ИОну!'mrИ

За вікпо:v. гунав дпкиtt птах.
Спухниця боком виоли~чула з німна'1'n.
Нолодиtt барон кілька .-..~випин стояв непоруmно

був бл1ди!1,

як стіна.

t! ,ца.11і. Він
Бо оа~.: • !'іJІ:tки-но ввіt:tmовmи до JСінпати,

побачив! що ftoгo гарр·а noлo:frю·rкa леgнть порівана ff :м·ертва.
Він пов1JІЬF!О
потер ва,~умане ЧОJІО і nрТАгаде.в собі, що в баи

дуриста-б.п:е.~пл хоч і пе було тих довrпх mов:коnих

'1'а ЛГуаинського,
хитрі очі.

тв.к

:?В.!l'е ще

:nyoiD

в.геи

во~'1'а.JІисл ті ~! !!ого в1зеnt)х1

-"·"-

Євген raгaR.
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1918 р. Лисенко писав м.д~аго~анову:
старію шкіл народніх на Украіні і старію вза

15.листопада.

" ••• Перечитуючи

галі

того

всього дітературного руху,

як йому одразу паМдувале

і як дмі старші браття сRасували, :S!Уйнували останне добро
дідівськоі слави
слово::, ЯR тут і своі ренега~и-чиновники

-

по:магми, пригадаєш до того гірке, ,ц\уче опізнення, що забо

рона українського розукового zиття по всіх сферах дійства не
вkвергла а украінськоі інтелігенції навіть довору, ремства :ма..
лаго: немов так тому треба було статися, бо в тіu один ляд

:мав піклуватися. Читаєш ті сумні сторінки,

злість, 6еасила лютість, розбуд~ув все те

явусь пеІ<учу: помсту,

-

а: у лі:ку підкида

\у мене принаймні\

з"їв би усю ту негідь, зневагу,

несла

ву родини."lАрхів М.Драгоманова т.І, ст,157, Варшава 1937/.
У хвилини відчаю великий І<оипозитор /а ще більший патрі

от/ україноьки~ а сорому за поведінну провідної верстви на шої в XVIII - ХІХ ст. називав навіть уою націю українську "nа
скудноІJ", "гнусною" в ті часи, коли на .шиї УІ<Раlнсьвоі інтелі

генціі моральна петля затягалася з року на рік сильніше й не
давала зкоrи вільно ~ахати.
Але ще пізніше ці страшні

слова не

раз

зривалися

з уот

чи пера ве в о~вого українського патріота, гіркі спова докору
українські! а,успільніtt верхівці доби руїни нашої дерхавности
та духу 1 в Великого Бунтара за те, що ухраінська отаршина

/чи ширше

-

•

елі~а/ після страшного для України 17о9 року ніби

то нереuстиво прийияJІа удар долі і,

повабившись но. иову JiyJCa..

ву ~а "лакокствn нещасні" но.чебто зреІ<лась своєї націі.
·
В якій кірі о6в~нуво.чення ті мають під собою історичні

підстави? Hn пи~nния це сьогодні махна дати тільІ<ц негативІ~
відповідь. У 7о-8о р.р. ХІХ ст., коли історія України була на·ухово розроблен~ мало, ЛисенІ<ові й його товаришам по Старій
Громаді сnравді uогло вид~ватись, що після Мазепи визво~ьні

в:мо.гшmя Украіни, керовані їі старшиною) завкерли в душі нації.
Але украінська дійсність у роках 1917·21 розвія~а сумніви ве
одного скептика та ворогів українс~ва і нині, ко~яв герой Б •
.ЯНовського,

"nовертається на кін

істоlІії придушена,

ме zива

нація і вzе грізно й тривоzно вітають її сурии", Уявления про

цілковите зnв:мір!Wня укрnінської на.ціоиальиоі ідеі У XVIII та
початІ<у ХІХ cr. и~. відnовідають історпчніt:t дНtсності: иертві
воскреса~Jть тільки в єванrельсьхі часи та на стратиону оуді,а
не в и~ прозаїчну епоху! І ісТоjична наука розвія~а невесе
лі легенди, од яких ще недавно впадми :в вневіру ті, що хо!j
ли перетворити кіт у дійсність і на прапорі своєку вапиоапи:

хонтра опек сперо! lбез надії сподіваюсь/.

Шевченко і отарогромадяни знали з історіі XVIII от. піс
ля Мазепи по оут 1 лпше ().ЦИН яс:кравиtl прря:в "саиоот ійвпцькоі" ·
1део~ог11 Непоб()рисі Yxpaitzи "Ic!f'opil) Русов". Тіпька П or •,
а надто ()C!aRHi ео років, ВИКрИЛИ фаКТИ 8 1СТФр11 8К&Ган~ УК•
раіни за свою'неза~е~ність від часіu Мазепи до Кирилоиетодіїв~
ців.

-~----------------"/
Фрагмент з rвору

rієї ~ назви.

- 15 Нині nісля: історичних розслідіD І.Борщака та д-ра Круп
ницького, не т і.пьки фа.хіDді-істори:ки, але М mиро:кий ужраїнсь:
киtt загал, з за.хопленняu nрочитали споL.:rоппй неnохитної :вірn

в здіttснения української ·ідеї "діяріуm" /щоденник/ гетьмана
Пилипа ОрJІика, я:х наtlзахватніш~'Lі1 історичниtl роман, nрочитали

.

засновану на архівних фр&Іцjзьких даних біографію сина вели
кого :мазепинця, генерал-поручника JШдови:ка
блискучого
дипльомата ухраїнсь:кого,Рригора Орлика. НИні :вида~ться орди~

XIV U

нарнішою nостать невідомого HWi точно веJІи:кого ерудита та па

тріота, автора "Історії Русов", що :книга tloгo вадихала вірою

не.одного уtераїнського читача середини минулого

в:коJІо імени автора "Історії- Рус о :в"

століття:,

На

ось ухе к~.ль:ка десятків

років точиться гаряча дискусія !1 істогики вю:~унули багато
"претендентів" на авторство цієї славетної пам"яткr., У~е сан
цetr фа:кт про:wовляє за те, що nоруч ''благородних налоросі11сь
:ких дворян", які! діставши з рук "nресвітли:А:" імnераторів та

імпермриць земл

,

хутірці

доволі сильна група

11

"дуmі" ~ткраїнських селян, буJІа

української аристок:ра'lії,

настроєна по-

"иазепинсь:ко~t."У' •"

Самостіllницькі /чи nрина11:мні автоноиістичні/ а:маганнJі ух

раінсь:кого панства далися урядові в знаки,

коли Катерина,

на

читавшись :модних тоді французьких філософів та політичних ми
СJІителів, заходилась :коло реформ у своїtі держ~і та хотіJІа

скликати :комісію, ~а /у згоді з наказом вибор!в депутатів/,

уклала нове "ульnе~".
"Єти люди, - nЕсав імnера~риці про українськи~ дворян
Ру1.rяtщев, - lінахо пе отзиваются, что нигде нет ничего хоро
шего, ничего noJreaнoгo 11 :нпчего nря::мо свободного, чтоби иu го
диться :могло, и все, что у них есть, то лучше всего,"
То х не ":комплекс меяшевартости" інородця, приго~оиmено
го 6ис~ри:м бігом pocitlcьRoї тр111:ки" а щось зовсі11с nротилеюtе,
хара:ктеризув Пересічного українського дворянина другої полави

ни XVIII ст. Не кв.zу вхе за духово наtlnовновартіщу частину на
шої аристократії, з яхої виходили автор11 "Разговора ВеJІИІСорос
сии с Maлopoccnell", "Історії Русов" та інших не:.шлих серцІ> Ру
ияпцева творів.

Імnератр1щя вирішnJІа зліквідувати на Україні усі рештхи
од:u:інв:остеІ супроти ":коріІП·ПL"'t:" росіtlських областе1L та "при:му
читn"

запоропців.

Кола украінської аристократ~ї 11 у яхих і на нить не заn~:.: ...
-рала надія на визво11ення своєї Ухра.їни, вдаються: до інших, Е<:
тільки літературних,

сІі:ооо6ів боротьби.

Це видно із :ме:морілJrів фро.нцузь:ких агентів на У:країні,я:кі
діяли там в 9о роІСа.х :XVIII от. за дорученняt~и: від уряду рево
люціtlноі Франції, ОдШІ з таких таємних агентів надсилає 24.ХІІ
1795 ро1су листа до :міністра зо.:кордонних (•'"!рав своєї країни, в
якому заnевняє, що в "поборюванні московської сиJІи·треба., го
JІовниУ чином, рал~вати на :козацьку си~ на Ухраїні. Цеt. народ,
колись вільни11, н~ забув ще, чиv він буr_:. Не Зв8J:tаючи на ,ц~спотизм Росії,

свободи.

що

все душить,

вдасться nідбурити Ужраїр-· ~

головну,

козаць:ка нація зберегJІа nочуття

По--суті це буде· сиертельню.!l ударом для: Росії, :коли
пка тоді

відіграє

велику,

якщо не

роJІю у сnраві вІ.:~зво-лення всіх с.пов"янсьхи.х націU, що

~ -і. :. ... .І ... ;:, ПіД l1 О С '::С'! В~ Ьl<И:М Ер!~:!. ОМ, 11
У вересні 1796 р.
член Дирек~орії Рев~~~ь на~сuлає на

Україну ще одного таf'~·тtого ~гзп',~а Myl:'cu~~д,j,Ja. J.1J. .::чт ІJ;Є~ nобу
вав на Нrt:~-.н'б':.fJР···ніИ УRГ"і~ні 1 o,n.F·i ттІ")u Київ те. Пол·r~.ву і в

- 16 травні наступиого року повернувел до Франції і подав Ревбеле
ві великого раnорта,

в якому м1и іншим пише:

армія В!!аІfде сім

м1.11ь1онів иеmханців, яні а запало:м: до по ..

"Раз виса,цивmИQЬ на пів,цеиноuу березі Украіни французь:ка

1.11

uоцуть фравцуааu роз~кти росіян. Рооійоь:кий уряд не моhе ро
ара~овувати ва свdв війсьхо на Ухраїиі, бо воно в uерев~ній
бі~ьшооті свRадавтьоя з украІисtких козаків. А відірвавши Ух
раіну від Роо11, Франція завдасть останнього рішучого удару,
від яиоrо ця. .:DШцка дер~;ава віколи не з:мо~е опа!!" ятатися, бо
едине хворе uісце рооН1оьІ<оі 1:мперіі
це Украіна
Скрізь в
оцих степах я поиітив неиавиот~ населения до росі~сьного ярuа,
Всі ~алхують, що входять ,цо схла,цу дер=ави рабів. Вови голос"
ио JСJІичуть фравцуаів і свободу".
TaJC іифор~~ь овій уряд таємні аrеи~и. Ще раніше колип
вій офіційний предотавник Франціі в Росіі Жене р~див Конвенто
ві п1,цrотуважи повстання в Росіі, а в першу чер~ на Україні,
бо ця"храіиа повна славетних традицій а войовиичою иацівю,
сильно розАратованою косковоьхим ярмои".
У твердпеннях офіційних і неофіціІиих tраидузьних пред
с~авникіз в~ Украіні в, ио~ливо, деякі перебільшеиия. Моиливо,

-

•••

~ут. мала вначеиия 1 відока праця Во~~ера "Історія Карла ХІІ",
де сказано буJІо ясно, щр "Ухраlва ва~и прагнула свободи". Але,
ях би таи ве бум, .бевперечиик в, що навіть чу::еозеvець не l!ir

не nомітити виразвих антиросіІсьхих иастро!в серед ухраlиськоl

людиости "ираlик

Маеепи",

,.ще перед пераою світовою війною серед секретних nаперів

Пруськоrо де~авноrо

що р,1791,

архіву анайдено документи,

з яких видно,

коли кіз П~сівю й Росівю nсувались взаєиинп,

Пруського м1ніо~ра Ге~ерrа приlздив ухраlнець Каnііст

1

до

nро

хав від ікеви зеuляк1в своіх, доведених до відчаю тиранівю ро
с1Іськоrо уряду •і квлея Потьоккіпа", -допомогти Украіні в
боротьбі проти Росіі, Доси~ь було ааrллнути ухраїнськоиу істо

рикові до дер3авиих архіві:в француаьхих, щоб иатр~ити на сен
саційні докуuенти з

пepmol ПОRавИНИ

·

історіі украінських визвольних амагань

XVIII

ст,

Силу :м~теріялу, .в::кий свідчить, ~to Західна Европа виявл.а

~а иеабия:киІ івтерео до подіІ иа Україні не ~ільки часів Хьель
ии~~І<оrоІ аае й_ півнtших, знайдено по тод1шн1х англійських,
фраицуеькn, иікецьЮІх raзe'J!ax, :,::урналах, !!емуарах та історич
них працях,

А скільки дих uатеріяхlв леnить ве ~ушених рукою

дослідника-українця чи зникають вині

no

архівах Варшави ~ ін

иих европеІоьких кіст?

РоцQртавко жовот1 'J!о:ми отарого рооіі!!смсого ~Исіорнчес-
коrо Веаt*іІа• sa рік 1891. Уитра:впевій і червнеь1 й кнШІ:ках ·
иатраплsвуо'ва опоrади с.в.скапов-Капн1ст, nпеuіннпці унраїн
о:ькоrо емісара, я:киtt рівно с~о роісів 11еред ти:м їздив у вельки
риапковапу noдo~os до Прус11.

ув~в:

Пишучи про дядька,

авторка за-

.

"Загалои віи ~рав участь у всьому, що отосувалось Украї-

ип і ніби стра:r,цав разом е нею. Беруч1t близько до с·::,ого сгрц.я

ну2д~ своrо краю, »ін еавnди сумував 1 був у недо6~ому дусі.
Свято~авмнnм б~аппnи його було відІІОDИТИ холиmніИ добробут
та бо.rацтво Укра1:шІ, O::tliBИ'l'JІ нарt\Ц, що пa.Jl" nт~в ще в~~ю, а в
·. ~tt час терпів од утпоків та непра~и зенсь~ої поліц11." .

~'Ja.T Василр: Капніоте., вольтеР' -4ЦЬ, атеїст, ш.с r:- .,.,н~рто "t:Ітr
янляD ::.~-.rшлс!ТRЯ Наполеоном, I<OJIII. тott ішов пс . . -"тrt::~!.І на .1\u.v""~~вy

1ніl!агав від священика в с.єов,..~ селі говог"ти :казання в церкві
Ті11ЬІСП укра.ЇІ-ІСЬ!СО:Ю l!OBOI> •

- 1'І

•

Та:ку uіць духа 1 ТDердість у:країнсь:ких перІ.:}КОН(І.НЬ nихо
nала D CDoix синах, очеDидно, мати їх.ня:, що, я:п згадує- онуха.,
не злюбила. дJ?y:!IIHll сDого сина Вn.силя - росіНІnсу, Нааиnа.па i l
не інаІС.mе, я:к 'kоскоnка" 1 то" не зnахаючи нt~. "янгольську ду
rЕу, лаrідаість nдачі то. надзпичаUну npo)ry неnістки,"
Ліnінrотон, шуJСаючи д~ерел рі:к:и.Ні.пу, :u:ycin пер~бороrrи
неабиякі rrру,цно.вr,1, щоб розібратІІов D заnлутаній uepe:ai афрn
ко.вс:ьхsхх рік, noдocno.дiD та nopoгiD по хащах npeлicir:, Негри,
що аилu над Ніло:мJне .:мог;.ш абt1.гнути,
:мець~так nильно доnитуєтьсн

їх про

чому цGй диnах-чуgозе

те як саме

і

авідхи

тече

DOДOD ЯRОЮ ІШDИЛИСL DОПИ З діда.-nрадідn.·
.
· - Ти nитавшоа про д~ерела рі:ки? - хазали nони дослідви
RОDі, .. нащо? Ми n"є:мо собі а неї ІJОду сІ<іJІ:ЬRИ хочеuо, а ре•та nоди хо.й со б і тече д8.1.tі.
.
.·
Такий Ае "реалізм" nияnля:в:мо часто й. ми, коли Уова дохо
дить до річища нашого духоnого націонмьного роаІЗйтку. Не
тільки українсьІ<и~ "загал" але й українсьх~ історг.ки задо
nольняютьсs часто видимою, сказати б, наземною частиною течіі
Ріки УRРа!нстnа 1 nтрачо.ют:ь ціх~віст~ до неі, своро тільки те
чія та анихав десь у аеuді.
Ми часто тільк~ знеDаzлиnо поr:о
,ЦИ1lо ПЛt;ЧИКа, 1СОЛИ ХТОСЬ із ДОСЛіДНИІСіD nробt"Є ЗtiQTOCYDO.IfИ ДО
рі:ка,

DUjЧyDQИHЯ нашого дуАОDно-національного розnнт~у.~uтоду жоrо
слаnного природІО.іRа, я:хий тюердо зелвJІяв: "дай1"е t!ені кістку
аІСо!оь неюідоко1 мепі і зниклої даDно на зеuлі тnВ:ривп і а ре-

!СонстрУJ'D цілий її орго.ціз:к."

·

.

.

Дкптро Ростоюський нагадує сnоїм читача~ юідоку nсік іо
жину,

що дереDо походить

"n

Dід одІ·ІОГО зерна,

нelt бпж~ кореню

і дреDу і DiTDiЄY і ЛllOTDЯM і 11JІО"ДОУ 1 не ЯJСО j'!re. 'ra.ll СУТЬ 1 НО
sво іцу~:ь ожтуди бати, вгдато верно насад~ено бпnш~ прозябнет
і Dозросте."
"Myдpnt,
воиентує ці слоnа сJІаnетного ухра1вця сучас
ний публіцист, -це тotl, :сто nuів·з того зерна, :ко;tноrо ;ryxonoгo з"япищо., ·як nоно що~но к~итьоя своїм духовим зерноu
уздріти в:е вирослі з нього дерева
цвіт." . .
Тои, у nоведінці неосвіченої матері Капніста, слід доба
ча~и дух Сірка та Наливайва, а в nереданій нею своїм синSІтвер
дості духа, яву не иоrли зломити несприятливі дефетистсьхі,"по
ра.аенс:ьві"· настрої, що 6у.1111 аж надто сильні в добі нв.Stбі.JІьаої
~о:во! ру1ни наприкінці XVIII ст,, те в nершій трnс·•ні JriX ст.
треба вбачати зерно,зякого :виросли герої :Крут і Базару.

-

n

! ! - ·':о! о: J

n.пехо.

-

!!

МУЖНІСТЬ.
-.-.-.-.-.-.~.~.-

Йоиу даваяи золота принадУ,

tt

Вогнем nекли sісохлі рухи
оnину,
Таяаден бу! каратись він до згину,
Ані~ стягти
себе чорну зраду.

na

Сто двадцять діб Б воро~оuу no~i
В nевельних муІ<В.Х тіло

:t1ого

р13МИ,

І він ехонав в холодному nідвапі,
Трир·:5 J вамя:кліtt стиснувши долоні.

1945.

Петро

Кізко,

- 18 В О С К Р Е С

ХРИСТОС

!

Світ~иtt празних Христового Воскресіння, празник обнои
леиня лnдської природи, свято примирення грішного Адаuовоrо
плеиені з Бічною Правдою радісно святкує увесь христіянськи~
світ
.AJie paaou з тим наш український народ святиує ще tt
своє стародавив свято
свято відрадженого с . . . 3Дя, ві.цро,ц'
~еної природи, овято Ве~икого Дня, коли сонце вхе почало о

•

-

живляти природу;

холи рослиnи

пророс~ають,

птахи несуться

і

ввірі паруються. Череs ціле тисячеліmтя христіянсьиого життя
иаm иарод·зберіГ sвnча! своїх далеких пращурів дохристіяиоь
ких часів. Caua назва свята "Велик-День~ вкаsуе на те, •о
народ святкує тotl день, що став великим, бо подію Христово
го Боскресіпня святкується урочистою відправою·виочі.
А наше великодне червоне яєчко не що інше, як прада~вій
символ вагненного

сонця

та початку всякого

життя.

Вzиваеуо

ще tt дооі вепревину на свв:то Великого Дня, бо наші предttи вва
жали ве~рпцю аа символ плодовитости. Не дивлячись на це; ваші
великодві звичаї носять наffбільm христіяноьхиtt хара1Стер. До
велuкодиrа свят побознntt ухра~нець nочинає пригоиовляти оебе

вzе із nермого дня велпкого'посту. В жилавиf:t папеділох їдять
гірхі ростnни~ хрін, редьху, часних, пампушки з цибулею ~а
"mулпхn" в иаковим uолокои, при цьому горілкою прополоохую
ться уста від вчоряmньої окороиини.
У пермих великопіснп:Іt поклонах сам овященпх nepmШL у
церкDі прооnть в· своїх пpnxo)!aJr прощеяни гріхів, тав СВУО nро
сять прощення одпп в о.цпого і прnхо:-:е.нn, а ві.цпо:sі,ць на те
все однаково традnціffна: "Хай Господь простить". Протягом ці
лого посту не виn:sають скоромини. Побожні сел~n поотят~ у-

·

весь :se~nкnй піст.

.

У Лазареву суботу свя~ених роАдає свячену вербу. По зи
ході is церввп вірні б"ють легенько одnн одного ГSJІУЗхаuи ,
прШІовлв:ючn:

~не я б"ю, верба б"є,
~а ТИ2:ДеП~ Ве~ІШ,Цеf!Ь~
Не вuире.й, не в1шраt.t,
Великодня дожидай!"

Дівчина
та пnльно

na

виданні

nоливає

ї~

• .ffR

сад:n:ть принесе:ну· галузку на городі
верба. прпttмет:ься,

то

цього

рову до

.цівчnни завітають старости. У Лазареву неділю навіть ченjЯJL

доззоляється їота рrтбу та ВІ-шити по І<расовулі
IIS..

/1,5

JІітра

вn ..

Ha~гo.n:oDnimi дні Страстно~ Сед1~иці це Чистий Четвер та
Чnста П"ятнnця. В Чистиft Четnер nідбувається читання 12 евав
rеп:ій про С'!'расті Хрнстові ·Людп отоять із заnаленими свічка
ІІІ!, наmР.!~ прегарним звпча.єм, що сш.rволізув
собою жертву Бо
гові і горіння сердець любов"ю до Бога. Побоюш" українець
стре.стну сDічку, запалет:rу в церкві, приносІ~ть додоиу і на по
Rуті перед свят1ШІІ обрааюш на свіжевибіленіМ сте~і накурює

..

·

страстниtl хрест.
Сама Велrшодпа відnрf.\ТІ~ незвичаttно урочиста.

пть її вночі,

1fі. Хто
І<рес!

",

щоб

".Хрnстос Bu~;~:ps·J!

Відnравля

", засnівати точrіо оп1вно-

DJ!ep в часі трьох днів, ІСОJJ.~~нролу:нало r:христос Вос
того душа іде просто до раю, я:юш би вІ?лпхnм гріmни-

- 1 '? кок він у хnт!'і не був. Па анан прІ~~шрення в Бoro!f і цароь'І
хі ворота в церкві ллmа.nться відкритими ціли~ тРzдень. По

великій ні~гіі ~ідбувається
nавнопо церкви свячення на
!.и;к1в 1 нan~'l'JC1D. Розговляються авичв.t!но яйп.ен - дzереJІок

1

ЖП'l'ТЯ

.ас'l'я,

·

що ttдe від вічного дж~репа ясно~ Даzдь Боrа.

Ме М досі подекуди литився звичай на Веппх.ценt» вnзоди•
тп веоня!ПСи !'а гагіmш. На вигоні,· на по .понині або tt· кохо
церхви вбираються хлоnці

в sеоло

1

"'J'a

і дівчата#

беруться

аа p~n,

ст&D!'Ь

cninaют~t, рухаючись лІС святе :коло - сонцР..
виплинь оеJІезию
та DИnJПIF·ь ~а водою"

·

Та .пю.пі .п~.песеяьни&, та виnли~ь за водо~ ••• "

В цій сnі~анці елавляться сонце, весна і ~гадувться о'l'аро
да~ніtt·о.пов"яноькиff бог Лель, що був nоганськm' бо~ом
.пnбов~. Суче.f'!на ~"8ТР.-унреJ~нкв nnоnі1.1уючи над нолnскоn сво ві
дитини: "JІю.п1-JІІ"JІ1" і в тлм:ці не мав, що :вона Rличе того z
бога JIIOбOJJI' 1 КОТрОГО I<JIИI<SJIИ ОО б і ЇЇ npS~'a'l'Є!'i ІСОJШСЬ '1 CBJI•
то весни ВеJІихого Дня, ~пбра.:вmи собі onoro JIOJioдoro - каttбУ'f
ньоrо ~олозіка. От~е, більшість наших великодних зnиче.tв но.
сять не. со.бі оаяакн сивоі давнини. Вонп такі сnоєрідні tt ~е
кра.сн1,. що JlИ може:ко сnравді nохвалитися тією багатою 1 пре

гарною сnадщиною.

Tm1

більший сором для нас. копи ми іі о•1·

доко, чи :Rеовідо}tО зе.буваено і сnроJІІУвмо. •Іи муоиио· вбереr~•
наші гарні авичаі та nере,цати іх дальшим nокоJrіНИRІІ 1 бо оака.
~ою·mляхетности якогось роду є ~ого давність та rариі ~·~·

ції, а :.rи !Іав:но опа,цщину- безnеречно бе.І"е.тmу 1t краиrу, ніz тоі

Re.mi

суnіди.

·

ЧИ 5НАЄТ~ В!' '!ВОЮ

І.

Г.

ЛІ~РАТУ'РУ?

PI,JtW

~.~.~.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1.

Виевачіть,

в якnх творів "Rобааря"

е./ Не дайте натер і,

взяті.урпвки:

не дatt'!'e і ·

В рухах у І<Е+Та. rrponaдEtтьr

б/ В cвoitl хаті
І сила,

8/

Ворітеся

-

воляl

1

-

••

своя npa.n,цa.,

••

поборете!

••

~. Хто і в приводу чого те:н писав'
"За~инилооь в Украіні
Покутнє ві:конце!
Заховалось nід зе~лею
Укра!нське сонце."

••

.

з.

Про кого

та~ мисав поет в.лисянс~tки~:

"Обидва-гені!, стихійно-саv.обу~пі,
Обидва - наці! nравдиві! сини,
Обидва ~ силою сво~х iдetl vогу~и1,
Учителі, :воzді 1 віщунn."

-

?о -

4,

Роsnо:відаnть, що один з наmих·n~~ик1в, у від
поsід!І на питання кого-сь із др:rзів "ян він :иве~ на:.,мював~

ва себе каринатуру /нарmир~ з рушницею/ 1 написав nід нею:
"Отак,
Хто то

.

як бачите!"

був?

5·,

Хто в УJСра~·нсьних писЬl(енюпсів nиоав про "хвітки
о~ьоеами И с~!Іози з кsітнами"?

s

б. Наеви двох маttже суміЖних но~, взяті раеоu 1 творят!І

наrо~овок .піричноrо твору Шевченка,
~в явоиу :ві·н,· до речі,
говорит!~, що· в %Итті своєму чесно ttmoв і R~!as зерна неправди ва со бою • ••
Що то за
1 яні то ноти?

sipm

7.

За допомогою 1о літер ціпХ9u·точsо ff·поввіотю напи

в.

Один

mіт:ь ім" я і nрізвшце письненниці- Олени Пчітси 1

s

...

наших пореволюційних rzоетів nnoa:в
"•, 1

npo
••

1

я по:а.tа.н.друю,

І

~к. С!Соворода",

І

'

І

••

·oecSe:

.

·

"Бути JIYROЮ, -· будйttи rjнy,Долі свовія не хл~ну."

...

Наевіttь nріе:вище ц!Іого пиоьиенника.

9,

"Гуртом і батька ~erme бит~". Хто ц~ в таиіtt zар~іи
~ивій формі ВИСJІО BRB ГJІІНSо:ку lJ.Y1'KY?

.

.

1о.

Під я~ою назво~ иattбiJiьme sиають.читачі "Пропащу oиz,r"?
r

•

'

•

Просm'о шановних ЧR'l'а.чів на.цси~ати не. iu" я ре,цаиціі сво! ~і,ц ..
nosiдi. В наступно!?· ~ислі·~налу будуть поміщені вірні від
повіді та елідіючі пnтання.
---.х

S
-.-.-.....
•••
ГriroPY:

~---- х.Хх -----

---

СПРАВЖ!І дРУЗІ.

-~- х

----

- Як мйло: ви такі ~аrідні~ ніжні е

Натахочиою, я:к рідні сестри, Да~но ви.nоенаttоми~nсь?
• В:і, всього два ~lісяці, я:к у не~ ~а:кохався J!ій наречений.
;
:.::::2

В ХУдmr~пй МАЙСТЕРНІ •

• Пане·Х, чому
- Touy, що моя

-

"

-

ви малюєте янrопів·в·чорники крилами?
дру2ина бпьондинка •••

-

"

-

