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В OJI Я

•

Ми gивеко в ~верді часи# часи боротьби світогJІядів, бо
ро~ьби ва право иа життя: окреиої людини і цілих наці~. Біхь
аіотD в иаа уже переzиJІи дві найкривавіиі війни, під чао аиах
nеред народами і окрекики JІ~дьми бухи nостаВJІеиі надsввчайві
иикоrи до витривапооти і твердости, Не знавко, що чекав нао
д~і. Моzливо, що дon.s: закине нас в ~і краї, де на.іІ ви~
ривахооті буд~ь nоставлепі нові ісnитио МИ куоико б~в ro~o
~i до ріжних
труднощів і через це ~оDипні відповідно ~К%087•
В&~И

СВОЮ

ВОЛЮ.

.

Z-

"Лю,ц.JDІ не бракув сили,. ме бра.ку·є во.лі
снавав воивоІІ
Вік~ор Гюго. І це дійсно золоті слова.
У иаші~·українськіИ історії ки кожеvо знайти деоя~~·
приаа,ців току, як тверда ВОJ!Я nеремагала найбіJІЬ:аі ~рудвоІd ·
1 впивала незкірику силу навітЬ у ~воле тіло,
·
Зrа,цаь·о нашу улюблену nc-awecy Лесю УкраіИІ<у. Жіика, nopa иа важку хворобу, кіолцями прикована до ліzха, вова вавдs
хи иеапаині• воnі видобувала з свого хорого тіла с~іJІьки еиеР
r11, запапу, що буха дійсним провідвином сво~ого похспінвя 1
вавжд~ лиmаsтьоя для вао приRЛадок бадьорооти, енергійноотв 1
рево.пюційности.
Це не хто інший, як Леся Укра!нка кинула неsвzчайниН по
no своїй силі. ваRJІик:
~ні, я хочу крізь сльови сміятись;
- Серед лиха співати nісні,
Вез надії таки опод1ватиоь,
Жити хочу! Геть,дуки сукні!
Чи багато серед наших хлопців в таких, які о yvinи "ое
ред лиха співати пісні" і сnодізатися иавіть"без надій?"
У великої частини наmої·иолоді хи

зустрічавко вакіс~~

'вердоl ваnі- вузький егоізм 1 замість віри
в nрийдешию сві~
лу Oi~7~~sy, в·перемогу правди- чорний пє~имівм, вневіру в
ідемах і л.tPrax, А ях чаот о, на жаль • ми кажемо почтrи ві.- ва
мих.
дівчат· сІ:а:рги на те~ що життя нудне,. що немає перспек~вJІ
ва ~айбутнв,·а навіть і таке: "я нічого не ченаю від sит~а 1
h!l'И не хочУ."
Не хочу zитиі
Не хотіти жити теnер, ио.аи в1,
~оzно~ в нас доба вимагає стільки діла$ ~оли ми мусимо 1 ка··,
w.ио иоzливість щодня, щохвилини робити нашу ухраіноьку на~tо-·
иап~ну справу,

боротися

за nеремогу правди· і вапі.

ROJiи б копйй ~ахиІ иитnк, 'Nwість ни.ціння, поrлJІИУ~ навхоао
еебе уважно, придивився: до своїх сусідів по бльоху! до с~ок
УJ<раїиQькоі колоді, яка ми:ве без нерка і вітршІ-,
спробував
хоч бп півгодини
часу в день
віддати тому, щоб поставиtи пе
~ед оо6о» і·овоіu оуоідои обріі боротьби за JІюдсьну вопю, хв~
О.!»Х7 nравду, за во.пю і ДOJID нашої :кра.1нц - коnна бух о б бУ'f1!

'1пе:вненик; що вів перестав би охпгли'l'и і :nття не було б lto-

JLY'

вудвпк.

.

А яку велпну волю ~ав Ч. Дарвіп. Впродовж сорока рЬиів
:вів не ааанав ні одного дня адоров".s:, нена.стапно терм.ІІЧИ JLYtcи :в1д
страеоі хвороби, а :иіх тим ч.е не зе.ва.цWІо Іоку peryJJ:яpнo пщ~цnватн і дати геніm.Іьпиіїі тв1р " Поход3tЄННЯ JІDдивп".
Осtс 1хьюІ не схожа на цю оллу духу поведіяна деного в ва

•о!. uолоді, які принаЬешпій вагоді ухил.s:ю'l· ься від :o,ttиoi пра
ді, посилаючпо:ь ua квмість,, ріzні іспуючі 1 а ще часІЬе ва

пе іону».чі .хворобrt.

- ?.
лл.кають труднощі, тоРІ ні~<оли нічого не ,ЦООJІ!"'!U! 8 , ..
J"'.Cpl!B Жан Гунтер.
· Чu не ~уємо :м:и постійно павиело себе nоВJІи:кань· на ~pyJt
ноm;і, невіру у мо~и~ість перебороти :найменші е них,

".Ro-N)

"У nьому мn не будемо мати успіху", "це надзвичайно трудно

..

1

це неко:ливо" чи не в найулюблепіmпми словамп багатьох а на

аuх иолод~ друзів. Ім бn
ро:ва, яхий говорив людям,
хочите лише н а n о л о в
•кію", "не можливо" - цей
мухати

•

варт було нагадати привааиу СУ»О
що не мали успіХ{: "десь, пе~ие,
и н у . " А олі в
не :можу", "не . · •
вели~и~ пол:ководець не хотів 1

· .

Лк часто ип посилаємось на несприятливі обота:вини, ~·

за:ва.zам:ь·пам ви:конати те чи інШе завдання. А помикаипа ва

бр~ чаоу 1 брах можливостей це в засіб беевопе:вих JІЮАеІ.
·. To1r Едісон не мав ходних засобів до іону:ве.ипв і uуопа
роепочл:аатu свою :кар"вру.я::к продавець rаеет иа зм1ениц1.
Хіба це завадило йо:м:у от~и найславетнішик ·:винахіднииох • •
о:віту, багатою і ~пли:во:вою люд~но~. Копи Иоrо заnитапи! ааиu

апахоu.~і~о# в~н до ола:вu 1.багатот:ва, ~о.

r-.·'
~-

:в1н аідпо:в

•t ·

"~.~;-.-~-о-.-.-.-,-.-.~.-.-.-.~~~-.-.=.~=.в,•,
~-б~_вав~і~дu aдaюanuвиU_y_вQьnuv _к_р і u
nn 1 п,4 !, .
,в,8 - Буррітон володів 18-ма мовами і знав

1

32 ,ціJШеtсІ!П. Вив10-12 rодив ва

чи :в :&ін мови, працюЮЧІі водночас у :кувні по
дев~. Він здобув своі знання в та:ких·несприа~~ивих умовах,
про які
й не снпт~оя багатьом з нас,
Волю тр.аба ~иховуватп щоденно;на нмеиІиих ді.JІах. По
кидховим в думати, що валіана ~оля: проявnяетьоя ~ільtси иа
:вехихих вчинках, у особливо відповідальні хви.пии~. Не
цюючи nад соб~ІІ щодеІmо, не виробnш волевооти.
СиJІьна во•
.пл рідво давтьоя: я:к уродnена риса характеру; а чаотіае вона
:ввробпювться: роками упертоі праці над собою.
Прикуои!rи себе вчасно підвестись з ліхка уракnі :в tочво ~ив:..

·

·

npa•

начепу раа назавжди годину'· зро.бити обов" язио:во ранио!у rік•
иаоти:ку, намітити ~а :коинии день пля:н праці 1 виховаtи Ко~,

:відиовитись від гуляn:киf щоб зробити я:кеоь rрокадоько- •ори•
оие діло, поставити собl еавданнкм не JІВЯтись і :вииоваtи це.
оо~ капень:кі діла, я:кі вже поклад~ь основи до виховаивя во
JІ1,
А щоденне zиття: поставить nеред хохник тисячі коzав•оо
тей випроб..>.t:J:ьати і виховувати свою :волю,
ЗвичайноL значно легше, покли:кавшись иа брак чаоу а

u•••

тий чи деся:тии раз ~ідкласти давно заnлянозаву ,цукиу :ви..и~м
поча'!:КИ англіt.!ськоі :мови, ·або а :м:ір:кувань ІfОВариоь:комв каDJІ
ІfИОЬ саиоrону замість того,
аби nроявити свою вопю 1 :ввиоиа
т• поставлене
собі завд~ння:
не пити, вивчиtи мову.

-

Значно легше дати обіця:н:ку-·Правлінню :КЛюбу иа:ка.uю:ва-ttв СМS 1 а8)"

про настуn~ лекцію,

а вамість цього піти ва ~ри rодини ва
~аиці і пот~:м гсворитІ~ "не було часу".·
Ду:е лег~~ пооила~исs 1 на те, що, ковпяв, sкеоь •екw•е
.7.t1ие:8 ~ виконав 1 але дрібниці :мене пе цікавлять і sопи, маон&,
не nо':рібні
забуваючи, що 11:иття: снладаsтьоя o8Jie гопо:впе
а дріб:~п:ь, що ШJІЯХом Щоденної уnерт~ї праці ии досяrаеко

-

бЦьиих yC;L:1xlв.
Великий Каменяр Іван Франко Rли:кав:

".ЛytreJtтe цю скалу! Нехай ні

Не сnинить вао!

·

uap;

ні хмод

Зносіть і труд, і сп~агу,

І га.~,

Ва вам призначено с:квлу оцю ррзбит:ьІ
Т1пsкн спільною,упертою,щоденною працею яюдеU з міцно~ во
~еD,
не спиняв "ві
ні х~од~, ві наві~ь незроеу
к1пия в1.ц на.в:s: 1лиm:ніх JIЦJCel- д о б у в а в ~ ь о я
д о .11 .11

RXRX

1 •

в о т я

zap;

.

н а р о д

7•

"І та:к ми всі йдемо, в одну громаду oкrti
Святою дукпою, а Уо.пот~ Jt руках.

lteXai

·

прок.пяті кІ! і c~i'l'ou поааб~і,•

МИ .поuимо с:калу, рі~вяех правді ~1,А щастя всіх прІ!ИДе по наиих
к1с~аах1•
Наде:епчаUно вмиІСе зиачепн.и дхs. виховаив• воа1 кае
:коиашrа lШяну повсякденноі роб·оти. Ко:на к().J!a.Jt& аЦІUІиа nnк
иа прие:ввчаітись ок.падатп.собі nияв робоrи ва кіа•~•, '~е~
при!читись неухиnьнQ виконувати йоrо.
. .
-"lnooira година ранку. Я, Едвард Iptt1Ш' ,_ ~1ЦІІD ooCS1 вавЧu'!-ьоя·rрець:ких сшів, що починаютІtоs-на "а"
до
rодnни."
У віоік годин він напноав: "Біоька rодав~ раи87.
виконав те, щ~ постанrвив,"
· -.·
· Цей Едвард кіr бутп упевненим, що за ,Іопомоrоа ааое! ве

az

...

1

·

·

1 "••

aoouol

JІі »ін otra.нe пе :~тіJІьз;:и знамепи'l'ии ліиr»1О'rО1і 1 ме І II}18JUIQOII
:в~евоі JІDдипи......

,: .... ,. ..
· .·
•
•
,. ~о КДу просто д·о o:&osi' иет:а, пё~и~~ аое, е • ва .-a:ppt& •
.
·Yano приІкати якеоь рішенвs., обо2"иеиоsик •·•..o.,.at•
loro. Біпьmе '!ОГ~, в шкідливих дпа 2аховаавs •оа1 црвІк&~•
р1JІеИНJІ
1· іх не виІ<онува!'и. О~ие, ваиреожD~ · ШІJІВ овоеt .
діяп~иоота, ~реба добре·~бмірковуsа~и ово1 caaw 1 •~uов1~
до цtto:ro бра~и завдаtmя, · Але, :вея»n вuдакиа, по~р16ио !х
иеу.хил~но викопувати.
·

·'.

-."ЛІстЦьІ<и'·n,n~йuу pimeЩta.,- roвopиJt иам1иаа РS.-и

.

о. Морден
пиие: "Часто хи даs:м:о порад• коаа.-1 1 - ' ві
ва 2ибирма c~u1 :s nтті JП<yor, виоо:ку цiit.J о пора.цу вuе

имо б в:v:інити таІ<ик опособок; в и б а р а

'

а и<у

.Ме
..

.

1· · о

к е ~-·у

с я

а

r

.

,

я к у

1t т е

s

11" •

к о

··

.

s е '1' е

' '

е

а

•

а е·

о~ о а І' в 7 ~ •

•

Духе~ :ваsпивим у оправі вихо:вапаа воа1 • 1 ЖО9рRКа&К8
мо~а~ В!.rіти вико•ати ово., обіuшсу, ,по,ршrаІ!коа оиrо оае
ва, в . Q6p:вr .z!3RC·J.t ttoj!Po~
.:І"...,цвни.
Але СSеадоrакко це ped8tfll
вОJІе:ва. JІІ)дина.

--- о ~о" І "О• о ---

ІтвЬов • яИ ·рс:к '· ос~tаю~і«· чао,
ПІдкравсь вевlДано, веврико,

І веа:в поета невловимь,
Осиро'!ИВШИ Rревно пасо '
·Ре,цаІ snе~олена Впраіно.
Спі~ецr,,не доrорівии,s~асf ·
Поrас,не~ов sорs 1 Поет

(.

RрИШ'!&ПЬRО

ЧИСТО!) ДушеІ) 1

ДАОПіВ&ВШІ! РІ&Д

:de

eewrel) •.

Своіj\ пісень під бур1 ае~.
та 11·. допише nne над неD, .
P'..r{ J1c,9c, rocтput~ · иа.JІІ ба.rнм І
І

t

--------------ПАМ" ~І СПІВЦЯ НАЦІОНАJІ ЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
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УКРА!ЕW;
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І.

Охес~ • иайтал~вит1~U, найsд1бх1иий укрв1во~ии«
першо! по~о~иви ХХ от~1т~я.Мувика йо~о вірs1в еде4~•·
иеsвичаІао JІегва, приви:ва, вахомююча •.А.ие едоб~п :в~
приРQ.цu npeiCpacпиtt JJ;a.p поета - :еіпь:во орудувати куеи:коtі оJІо

noe!
aoro
.
-~·

:0

ва ~ . _:віи, на ~а.п:ь, аві особистою вдачею то. смоn· д~ І .d
~ иИ бачимо у Шевченка, Франка, Лесі Украіаки /, аві •ідповідно вдобrою ваухою І як це 1rи бе.чи:u:о евову а ~вви '1
Фрвика й .neo У:кра-іНІСи, або й у Тmиии ~а РВJІ:ЬОІІ!СО~ І ие
екіІ" ,цопоtшnJІІи своrо природи:ьоrо поетичного дару• Вів не

··

дав ~ворів поввих rJІибоко~о Фіпоооt~:ьІСого еміс~у- яві під•
!осят:& ве~икі'дум:ки і іде!, які йказуют~ u.s:1: у хаІб)"!вв
пориваю~D за ооб~ю каси людей. У и:ього ки ве вкаІ~ска 'О•
root, подібного. дь . Лісоnо! пі·оні ", аб() до " lІойоеа ", абе
~о" йеофітів "чи·~ Кавиазу "• Спроба да~и щоо~ под1бао~

ве ·вдалася Олеаеві, йсrо дря.иатична поема
ку

"

"

ви«шла бліда, нег~ибо~а своїм зм1оток.

По дорові D · ха,е.

та це недровинв поета. Він дав те, що кіr даtиJ Віи ве
стаз учителем овоrо народу, він не став проводирем йоrоІ.Іо.е
П'DОРок-ои. Пр.оте став вів: і був справхні11 співцем, ~ра, вЦ·
даним ~ливик до болів та отра:дан~ своrо народу.

ЬоезіЯ Олеся - це відбиток настро1в, думои 1 баzав~·в~

щих синів нашої Батьківщини, серед яких він zив і •~орв2.
Завор.іпо в:а папому українському небQсхи.uі абQ, б.n:uoцvzo
сонце зеа хмар - і вже в поета nіднісся наотріИ, зязиааоs
·
наділ на волю, він в~е сповнений радощів, пісні Іо~о na~,~•,
давенять як соJІов"євиtt спів на весні 4 Згадаймо, ваприкиад,
·
вірm:,·напи-са.ний піс.ця револmці~ного зриву
р., хми -уир,
народ, з~уА~~~~ вибухом революnіі, пробув nідвестисв. о'а'и
на ноги і розірватu кайдани московсDкого ра.бстйа.Z
"лка краса. -- .відродпення краіии!..
.
Ще рік, ще день назад тут чувся ппв,_ро.біz,

1905

·

Мовчапи десь свааі під попелом ру!ни
1
~журно дзвін_отарий по ме~воvу ~д в.

·

Коли вддrtіJІ:ЬСD взЯJІасн uіц:ь шалено.,·
Нк буря, все Еиве схоnи~а, проttняпа,
І

ось

-

дизись:

в руках зш!ая.пи

,
•

знеJІена,

І rіин побід сn1ва невільnа сторона ••

,"

ААо ~~j ~~ивхиt.нап~сані в 1917р. nісля другоі вехяsо! ре•
:во:з::ю •••. і й Рос11.

nживи,УRраіно,~ИБИ для краси,

І.

Д1tя сили 1 д~л nрав,цn, д~я волі f ••
Шуми,Україно, як рідні лicnli
вітер в широко:иу nолі

· .як

. . --ооо---

•• ,

":Миnул:и на-віки дні чорних негод •
:r..иne УІ<раїно.! І вільmtИ народ,
ЯІ< з попелу фенікс, о~ІИ:В 1 злетів·
І зорями зміряв nр~стори степів,,.";

' 1·

.З.У .1917р.

І

... 5 ...

А насунулш Чорні :хнар'1 1 .З[l~L'п.::·J.C::l наше пебоо.Й2тw~» пвау

Ба.т!І:ківщину неnрозсрнп:tl туман под~·.;. L!'rJ:no! реа.кціі • 1 пoett
зиевірениtt TQ зtшJl!U).нn-tt·It:opcтoi<e:ю л,ііJс:ністю, з:.се роsrубввоа,
вае в -розпачі,. fl
·
· •
"Над нани ніч бе згnдісrнз. 1 осіииа •• о
Куди :tти? ~І) Нудою пам тlк~тп? о.
\
Сточені вусюди· хато:м к1, ••
:Коли не с:м:е:рт:D-9 так вічні гра.тІІ
Прокллто! ~юрuиі"

І 191Ор./

--о,..~~~

?

~.-.вa.wQ- .. ' І а

і'ІНадіе ~ H.:l.~iEt ~ ·облудна 1щ:рао о •
• •·
Ти розпачу мати, і вра.дп .cec•rpo. t о,."

·

·

І191Ор./

·

~ О;

Во."!епь:t<о ~ _u!1ЛИІІОfІЬКо !{()JJ. •.
·н~мn тобі ,;:ит'тя на.· світі! ••

···
Засохнеш па гран1~!. ~ •• "

Т:а-ар.ца у

no.c

зе:млл.

І 1917р./

ІІо
CJnpaвltnє rtріgвгще О ~;OJrecл

...

ОлеІссандер І<аа,цпба. Парод1!8•

ся він 2"3 (\~ист оnада. 1878'Ро яn. .,.. ··::?т.сівщииі і дитячі ·роик про:ІШ8
на. CeJI~ 1 в темному; глухому зі\тсутку"

·
Науку він зд.пбу:о т:1.1tу~ sllкinчиn середню х.иіборо(Sсьиу
:
ико.лу у селі д~.РR~ча.х 1 близмсu· ХС\рRова,· а потім sй.КіКЧИІJ Х&р.
ківсьниt! nетеринарниИ inc:::'I1~;)"'1' і с~rав neтepиaapmut .11ікареи,
За тn часіD' no в~:tх n:шола.х Вели:t(о! України юпме.дове.
мова бJma рссіt!ькао Учням no цпх ШRОJН.І.Х npищemiJJDtum поаавуй любов до росtсл'!<о~ !<:у'Льr:::у:рн і літератури, JІюбов ge до о»о
ві Вв.тЬ:ківщиmІ ,., УRр!).ЇНП.; нr...'3пru:<п - nриспмюrи, а до рі,ІЩО!
yчRm[ ухраінсьІ<оJ: нови nри::'І:ешrюпз.:т.ш паnіть· юідраду 1 преев~м
ях до мови-: мопляn, :м:уgу,р:і~о~. ~ }ІсR-rльт:у-рної. о,
·
· 8роЗу;.,.іло; ЩО t1 Q,;есл /.i:Tr і ц:_.Jl1. -IIn.JЦi ПОRОJІіНИJІ ПіД М•
:...'" , .. це.ронсо1 P~::.:il І вuуі~ I:'<,cu::Lд .:мп':.! jІ1tра.!нцем з поr.падrоrи 11
UODІ.. .;J 1t обще}!~С'1. 19 ~ lie ,1\lЕП!С ~ ~О іі Пf.:' _р::..: і і1ОГО Dipmi буJІП ППСО.ві

російс~RОЮ MODOIOt
І та H·'\дifi:rn.o:u "; 903 ~~=-~1. і" D ~.tuТ'J:ї:ЯД.J..Х Олеся зідбуJІООІІ ОJШЬJ!&
exino. • Цьоrс Jю:к;;·~· mt n~до:,-:о s D І По:іта:зі відбулося відzриІf'l'ІІ
пв.м)fятшtюз. .r:зauy ltoтJнrpe:ucь::oмyQ На. r~e кулr,турве с:вя'l'.о в усіх.

кінців

eewri

ваціон~ьно

уІ<раІнсьхо!. з'"' :Схмпся до Полтави t<іJІ:ьиа тисяч

... с nідомої ·.У1~ра5.псьІtої ііr'l'еліr'енц11 ,· а в ~ФІУ

чполі оа.r~то пре,!tотавнийln lШC>J.•eцrF:вa, лj.тератури, науии,

поJІ1тично! думки, молоді ш:::ї:.а"(ИХ ш:кі.л тощо.
·
Рооіі1сь:кий цо.рсьюrИ лnд ваборо·.rив yciu,

охрін

roo'fel

іеза .:кордону І з ГалІІчнЕи; B}'RODI'IIJ.ТІ ·:со що І, хористуватноя

·

у С:ЗС.~Х ПІJИ.П:ЮДНИJ:: DIICTyiiD.X HQ. ДЬСm.у СВЯТі rpa.ЇHCЬROD l4:0B0J) 8

:r

·

Ото:·
себе дона!' на цьо~~У слп.:::і
у R р а. · н с t к о і иуа,.
,:оурп~ У к р а ~ н ч і б~/·зш nсзоавлпні :моuивости rовори!'и
своею рі,~нс:ю у х р а 1. п с ь :::{ t r иовою • ••
.. ~·Оце чер!'све б::і)у!L'а.7!:;,не И Ціпtі чІІе насмьство· вими•мо
Ус DС.1.і.л. npr.б:prи.z.: ::зелиnс обуренпле С.'І3лто перетюор:алося 1\ деuсщ..
трац

:ю

:... Q .;)

•

•
•
;, 0Jrccь () Все, що віп nоба.чиl\

но. цr,o~ry свнт~. о ув
чув там, ро~будило IJ пь.ого нац:1.опальну св1дом1ст:ь,
8В.ГОJЗОрП.J:О. JІЮДСЬІ<f\ 1~ lІШ1} OII0.7!Л!J:t;~ ГОр,тсіеть.

·

1 'nо
в пt.otry

-

-,

;)

Віп epoзyx1JJ ,· що нeJlo~e, не.z(тра.тивши· сnо вІ аи,цоt.ио! r1дкоо ..
тп, ~толти оо,оронь nід свого паро,~у, а муситt~ п<>д1JІ•tи з ШІн ~~ого до.пю. Ці перехонання стали ще rJiибd, :коаи резоаІ)

ціл 1905р., стрровуБmtt Бс1вm тодіmн~ю Роо!вю, роsбудИJІа

·

~раtну.

В одноку в в1рж1D • що бую наnисаний у пери1. ·ро:ки твор-

чости,

OJr~c:ь таtс хахе про· де t.

·

.....

."

~

І

••

О,nравда, ні~ народ схіивиU бев ираи •••
С.;іппtt, rорбатиtl

1

чудвий,

В1в старцен а .uірою бJІу-Rав
·І
І вав1~~ хто вів - вів не вn~а •••
•

·

Te.xl'it!, •. беапаи"ятний тшсиn.· ••
Але я воіи·nрплюдио прпзнаюелІ
Я син його •• , 1! старціD сшt t
За руву, ГJІлпьте, е нии беруся

І вавидп а'нии іти хпянуон
Кудись нв. гори із дОJІип,
Врати!·Ваш гл~! 1 диквtl оиіх аувае~

Людці!

·

Н1, тotl на-Dі:к га.вебни11 спи,

•.

Хто.п~в і ість,

1

в аnот1 оае,

А б'аf!'п:ко руву прос!'яrо.в
І навіЧ сnати йде під тнн,
І

ІІІ.
Отпе, починаючи з І904р,, Олесь пиши в:ие ~murnв:o ,ира1но:ьиоІ) мовою. В~ши nре:красuи}( лірихои, n!IIt проте 1 ·sе
обиез;:уsтьси у cвoitt творчості теио.ми лірикп 1.птп•но1, оооdис
тоі·, НаDІІави, юіи щиро nідгуt<увтьсл на. всіпрояви но.иоrо tryJІ:ь

!L'YPПOIJo-. 1 на.діонмьnо-громадс]):кого, пмітичиоrо пиття.
- Ото:: не даремно проввмо ОJІеся сnівцем иа-ціопмьпоІ'О-

·~tдро~енпя Увраіви, бо поден ~раінськпn пое~ пераоі папо
вини 20 ст~іття це да.D тr.~оі велико! к!JІькости поезій нn теии ~amoro суспільного хиттл і до тоrо ще в такі~ прекраа
ніМ в nогляду ху,цо~-н:ьоrо Фор1~і. Треба було пти в ті ча.сп·

ffflб вв:а.ти, ·я:к діЯJІа. uysa О.nесл· на :молоде ухра.інсьхе попм!~ ..
, ях своsю красою будиJІа. вона. tloro від сну, яи поривма.
tloi"o

наперед

r

.

ІУ.

Ві~ 1904р. ~ 1917р. Олесь встиг на.пnса.ти і надруttу»аІІи
п"Я!І!:Ь- внихоR віршів та. ·драма.тичнах етюд1rн · ·
·

~н.1·. - "З ~~ою pajticт~ ~б,нmась" І 1907р./,,и. 2 -· поеаіІ
. ~jA:· ~tечеч мо1м" І 1909P"'IJ хн.з ~ .fІоезії 4
19'1 р./, •
жп. ІУ. -Драматичні тDори

"

7

191Зр./, хн,5

-

Поевіі 71917р./.

Крік тоrо у де~ ne період Оnес:ь пере~ав і надр~аD
П1онІІ про Гаllавату"; велиниt поетичниfl тюір аиерикnис!Іиоrо

пuошеНШ!Rа .nонгфеJLПо.

У.

Зо.в~яки тоиу, що Олесь не стонD осторои~ иа.о1 ~изDопь
по! боротьби, а брав у ній участь, як cniDenь, йоку·~овєпооs
п1т~ не. еніграці.ю, щоб не бути знищенпи охупантnюt • ·
занеnад нащоі дер~аDности під удараии суа1д1D - воро~і~
т~о по~ва.чився U на творчості Олеся. Поета ого~~~є гпітD•
чиtl сум:

·

R Б zурбі Л СОНЦЮ не рад1юJ·~·
Б сльозах пе

бачу я весни.,.

В душі П:ОІЛУ ЄДІІну l'tpiю 1

- 7Одну Ії пещу~

пелію,

Вночі і вдень вдnні· еви:
Це·

w

Rpatl

мій,"-

.

е гірвотоm nисав він.15,ІІІ.1919р.

' ЙОІ'О творчість і ~uла.tІт на е:міrраці1 пouit'BO anвeкn.wtв•

utz, Це н~очно доводит~ ЕНо уІІ його тDорів, •о aиtt.aa під~
ваеао~ "Чуttиною". Щоп~аnда, він nрацюв і ва •ордоиок, на
·

eui~aцiit апе ріВНЯ~ЧИ менше, а ОВК8 rono~вe DiB р~о 81ІІМІ!І та.І<у ОИJІУ nоетпчпогс ТО.JІа.нту1 як це буио ао. П01IO.fl~J' ~~~
в nеріод кіп двох революці~ 1905·1~17рр. НnUб1as• помі~

tюорои, що його Опесь дав під ч~о овоrо·екіrрв~о~воrо пи"•

D Че:хо-Спо:ве.ччині, є Dіршоnшш ото.іовцІmа. іоторіа ІЮІІСІ Ьr.
хівщи:ви під :во.евоm
~кшmа У:кро.1на. , не.пиоо.ио. 1J1l.ІІ. коио.. і.

На О'!о.ріс'!:ь,

оR:рін :uели:ких огірче:в:ь rpouaдczиta

JІODi•

аооа О.Пеое:ві перехнти ще t1 тяпие огірчення родвиие. fi.,aa--·
р1во~ке rеота.по заарештупало ttoro сино. Onero., uааод~о
tc. 1 е.втп:вноrо украlнсь:-<ого гро!!О.до:ьхоrо дівча..
·
Oaeoeni виученому ппт~лм; ц:ьоrо бУJІо sпе вабD.І"а~о.

uoe-

22.7.19~р. О~ес:ь :вiдitlmc~ Dід но.с ••• n~oro п рожу 8 ri.aepi!iO:Pitl иатівпі ваrинуD і JдcciD спи Опеr, •о :вJіо~упаs 7

аі!ера~урі. під прибро.ш1м ін~' m.t Ол~~ичо..

.

.

УІІс

Наша хмод:ь 1 зно.Ион.ллчnс:ь в lf:вoriotJ) о.аеоя, CSne xan ·
ве ~іп!ии велпну но.солоhу nід крnои
и~ичиоо~и gero wao~••

а й JЧИтике~:ься у н~ого вел~ко1 поеtичио! укtи~сtи tn ~ра!
U віддо.ио!/n~бови до свого схриDд~евоrо иnреду, де о:вее! 888•
допево! Ва~:ЬХіDЩИНВ.

·

Оиео:ь писо.в:

"Л вірю п диюоf Прийде час,-

І Dільв:і tl різзІІі.БСТа.ву'!'! -JІJ)ДИ

І з.ціf.1спя:~:r, мрі1 всі ~ро.в!"
ме ц~"дпюо" для но.с мо~е ІІастати ие само о~бсJ), ·а :в
ПD.аJІ1дох .ппше велете:псьнсго :з:м~го.ння, !І!Яnкоі бopotar.CSa, ~о
"Тільки тo:tl· дос:rго.є мe'rf.l • хто іде, · ·
·
Тіл:ькп тоі1.; X'l'O горпт:ь, Ite згорав!.
писаю Опео:ь зо. часіn ре~оrюці! 1917 року. І ~е 'peda. Аобре

.

,"-/n.Y./

7ОDі.цоиитu наш1t1 ноло;~і, нхо. хоче 1 :муоит:ь б~и аориоко»

свое!tу на.родоюі, хоче слу!tатn tlo:мy, продов::tу))чи бopOt't.Cfy

\QJtOh:

баt:ь:ків за сюлт і ідео..'tп своrо вароду.
=с

==-==
•=====

===:..:

=·
====
===·
·=

ІІІ:::.:::==·

!ве~а. пос~аноюа є н~tlnnщoю uудрі~~ю.

В:о.п0.1tеои.

Копи :ии еано.дто доnго I:ipRysuo, а:к potUIO"«~O.'fИ nрац-.м
в~йчаоtіше пора. для роботи минав,
··
KвiитiJI1tlJIS'O•

•=
=а=

ЯJС Otpineц~ вир1DН1DЄ Сl'рілу, ':О.К кудрий вар1uн Q1)08
tf хитиу дуЕ:в.у J песлухнлну t1 иеnонірцу.
·

иео~му

ByдitlOЬJCQ. кудр101Jt.•

- 8 -

І

о

~РУЙПУВАРЁя СІЧІ 1775.р •

·

... - - - - - - -·t- - - - - - І ;rсторnна довідка

/

•(ооков'о'ЬІmІf дарс:ькиИ у:рнд 13ід самого почат:ку вілЬRОЖ'О
s'є,Jtна:ния·Уtсраін~ в Москівщиною.Rрок за. zq>окоv,підступно І·
зре.дJІиво, иещить nр~ва _it :вольності укра.інські,обучовлеиі Вере

яgJІівсьхой · tгt?,І;OJ)

16J;4·. р. ї :Fie пройшло ще tf 150 років від ча- -

о~~,Бq~рана-~е~ьниц:ького,ЛR усі дерхавні права УRРаінськоrо
;в:аро,цt,що. ~з.ре.~тували tto~ вiзr:r.r!иU ві;ц :московсьиого втруча.ния
ро&Вптоtс,буЛи охасовані.()дним а ocтamtix аиті!J цього насих~>

сt.rва бtло- р.руге І! -·оqта~_отrне · аруИ:ауваmrя Запоріжськоі Січі,
скасування ~апqрі~:ьR6г6 Ві~ська та перетворення України на
ЦЇПОВИ!ІУ'·R~JJОНіD _МОсtсівщини.
.
· . · 14.7.1775 :p.,ca·~.re після закінчення мосховсьRо-турецьхо!
иійни.в якій Запорожці чимало допомогли московським війс~>как,
1'8 n;ісля підписання ·з Туреччиною мирово-rо договору,ца.риця ка:.
теряна виріmиJІа анищити останнD ознаку са:r.!остійиости УУраіни.

Б .zteoя:!l'epo б_ільmе московське :військо па чоJІі з геиера.•
JІОХ ТехеJІіЄJl,яке' поверталося s !rурец:ького .фронту, з 1!ак8.Q' ца~ ..•
риц! Кат·ерини ~І. внена.цьt<а. ff зрадливо оточило Січ Запорізt.нr 1
заttроnону-ва.ло ко зака!І ліддатися 8 З.апорожц.ІШ пе ок.па бу.по ~оро~и-
ся. Вони.· почІWU! ~реГовори f:f зат лг ли !х, а tt Техелія вилросип
1'И)(1(асои ~ОВ1tі.л ходити :козакам на.рj.чку ловит-и рибу.Sа. кі.п:БJ(&
.цен~:>< tyee ·UQ.Jroмe ко.еац!l'~о ,.СІ<орuставши з .. !'().rO ,цозвоq; по:вт-ііtа.по

'

е СічііЛИmиJІоси~т~ті.иJз:ки трохи с!l'арих ,ці,ців.h !l'О,кінец~t..;.

иіицек,і nодонили vоска.лі·,та ще- захопили на Січі'усі запорозькі
скарба ~а Q~aporo КоmовогQ'Петра R4л:ь~иmевсь:коrо,що мав тоді
вже,84 роки.Січ зруІиува~и.Ось як народ оспівав цю подію в дуК1:
· ~
..
Ізза гори, зза. лиману. вітер nовівав,
·,
-.- .-··'J'a вze .. z Ноеква нашу Січу круго:м.обступав.

•.

·

. Ой облягле., обступила. та в город встуnиJІа,
'МОсRовськимИ знаиена~и rород-ва.красила.

·

Проклл~і драгуни

t '( ·

1. . ~ t.·•
;

t;

Іmла МосІСва по хурінях запасу збира~и.

. -

,. ·

:!.~

запас одбирали~

·

Заnорожці в чиот :tu noзri 1 ЛR орли, лі тали; ·
А. російс.ькі генерали церков грабували~ ••
Круго)! -Ц.еJн<ви сі't{Рвої. ка.рЕ:вулои стали,

·

Священни'КУ ,отцю Владимиру, служити не .цаJІи.
""\<

Взяли

суд.цю,ко"шового

Ой nокрилось

.

і nисаря nолкового:

-Щоб I:Je було ..3апорОЖЖЯ 1 ПОКИ CR~T& ТОГОf'

- не·

Заnорожжя густиии лозами,··'

поверне щас·тя-дол:І: гірj<ини сльоза.ии...

._
' ~руйну:ва~я Сі чі, лі. 'і . . онасування року 1764 rе'l'ь:кана!'J' ··

иа• Уирв.іпі,~робилосл д.ил того, ях mзала· сама. цариця Катерипа
ІІ. "чтоби вєх і і:мя гетьманов іочезла,нетокмо б пероона :ка

ІС&JІ била проіеведена "в онов--лосто!нство" ;для того,щоб зни

щити серед УRРаїнців "развратпов инвніє,по коєиу поста.вляюr

сєбJІ' народок от здеmнвrо/·'цебто 1!ООІСо·вського/ cop.c·nr отліч

ииv ••• "ві~ьиі

вJiaORicт~t

запорівькі•зе.vлі :Катерина поча.JІа роздавати у

a.-o!:u:

любии:цяк. Істо'У, суть того, що робив 1!ОС~оваь

ний царський уряд на Ук~9!ні,наm народ прекрас~о ровуи1в,щр
І видне is його жалів на- 3аnоро:ців; ·
01 не~ га.раз.ц,заnорожці,ие rа~азд вчинихи: •

f
~еп mирокиИ"нраИ веселий та tt занапасти.пи •
Т& sапорожці були тоді· вхе безсилі с4!'~ти cynpo'fи вехи
ІСОі ,сили sviцniлol Моо:кви;пе' було z t:t відпов1дного прово.цу,·не
було І достатньої свідОJtос'fи~
•

.

Ой zoчг~apQ~~•joq ие rа.ра.з.ц-вічого роби~и,

Буде добре· sа.порож:цяu і під 'l'YPRo-:м жити,-

·

співаеться в тіІ!fже·пісяі.І д:і.йсно,ті sапорожці,що повтіхаJІи

-- 9 8 Січі, я:к облягали J.юск~лі, піддалися: Туреччив1 i•:Ra !! тере-.
ні, :в гирлі Дунаю, васяували cor5i 3адунnffс~ку Сі11 ••• /~rа,цио:о
npo цett момеnт в життя: Січі є опера нашого и1дО!l&І'С ·1f78ИИИ .
С. Гулаке.-Артено:вс:ького- "Запорожець за д'1НаІ:м", -иап•се.ка

po-

·RY 1863./ Кошового Петра Кал~нишевс:ького, піожс ару~&виж

За.порізькоі Січі в 1775 р., одвеоли на Соло:вец~Rі оо~рови ва
·Білому морі і замурrвахи t!oro в каве1іе.ті ~[aиet,C!'1rpe)JltOi :в"жвRитті.
Там 1 просидів Raл:ьJiStme:вot.Icиtf бе.гато .. бе.rе.то ро:к1:в, q!'pJD&71'ЧИ у
·:вtконце лише хліб те. воду, Тільки sa~1sпa ве.поріаsиа Р.&~а vor-

xa

це

вv,тр~мати'

3roдo~-.r.,

либон:ь в

.

1ROO р,, ttoro·ииnyc!'ИJIR 1е •"•sи•~1, ue

яе дозвою•Jrи nовернутиоя ие. У'І<ра.!в,. ••• Іl:видко п1о~я·tоrо
:Ке.льниmевс:ьниМ на Соло:в:ках

1

поuер,

112

~~е.!)ЧИ

,1J;к,

•П.А.~=А-~1.~

роиіs.

Пае~а

'р280З/

•

/Ури:аоR '·з. історично! траrед1! І!ОС!'JІ !уре:в1а "ІТа:в.пе Поqбо!'оR" І

.

.

· •• ,Увіходить

САВ1~.

Са:в~• :вкпоклетЬос Пе~ро:ві.
Ваша пресвіт.иая ца~оаааа иехи.п1о~ьt Наскіа~сь nредо~ати

а прохе.ття:м ві,ц п~на иакавиоІ'с re'!Ьl.'laRe. Jt1йс~иа 71CP&Iиottlt()!'O.

auacaecti
aaata..te.

Dаи ПоJІУботох· , веnо )'Хаоиа~наІ Іn11 JІ&:poa•U

/акхоквет~о~, nрооИ~~ ~оеиопи~и Іои.у ва

•
Романович у:віхсдиtь оходаки і по•оа1 в~•~ь до царя,
~-·~ТР-РО-. Авдіенці~ не буде. Вак даво иахаеа ке~о-.,.а~и, а 18 Jtoe
аіеиІІе до uене зі oso1uи дооадитtи tep1riиan~
кеие •ирока

1

.-іла. ·в uеке бara.!t'o.

3e.naJr•c'!al,

Ca•n!

JtІJ8&8& ~

18011' .,.

.-о а ке

ДИS ЧИf&ТИ fBO! К~КОТВОрИ1 кеuорі! про ~·· !о~.... IМanЬ

JnlrtiBOrO • ~

РОЧАВl>В!~. Ваmа цароt.ха веJІnпіот~t!
ІтТРО. Ти•хто?

РО~~~. Гtнець :sід поповнива Ап~оаа.
Го вор n.
РО._КАЕОВmт. У:rсра!помсе віtfо:ько па

Im'l'PO.

1и.о» отаршиною ХJІnн•о'l'Ьол

про

.

едоров"я.

,

ttoxi 1 uоюсе•иІ'!:к~v Aaoetoaot~ і
иаш1М цapo~wtt •e~~oft 1 nweaa

~. Говори ~ть!
РОJКАРОВ!"т.f. Y'к::,'n!иot.Re вitlo:ьtco nі.цтриuуе •оаоби~и:і ПlUill. какавиого
~еть~аиа

1

так само прооить доsво~птw 78ра!и1 вибра•• В&аОfіПGгс

r8'1!1!!U8. В1,.11ЬНІ!'.~И ГОJІООВ.!~И, JП( &а8Н6.Ч8110 І ПJD!'&% !oi'J(8.B8, ••
~. 3пову храмоJІа? Зво~у.tсраv:о.nи1 ~!'и 'ЗОІ'дака Хиехьнvц:ь801'0? Уиавов! ДаваИ ои~и nолуботка ta loro uaae~t•І
nr.AROB. С-'JУХаю!
tnr.'1'PQ 8 ~ИJtO !
YmaRoв біжvт~ у траи~нриий будниои.

САВИЧ. Баша. nресв.і т.иа царо:ь:ка веJІИ1ШОО'Іе! Raou1.иtcr. •••
~(.,) Заr:овю'іи!
ГОЛОСИ СВГ1·:;r, Зю.~овкнп!

•
Павза., Сві!'а переmіп~m~~ся. УD1ХОДИ!'Ь n~а,бо.ох. ~ор-·
Р-иm і інmі отарmnии, YmaRoв, Підходя:т~, tm~~ки ви~ии~!'ься.

YmTPO, Голуботакі Мое пpopo,.tt&o, що '1'1! хл'l'риІ ее..О 1 Jroze• упо~о
бптnса до' Ча.зеn~, а,ц1~сни.а:ьоr,.
. ··
ПОІУІ6ТОК.

DaDe

~~р05Х8 88~109~1.~

І!от!ОВ'lп, -noт!tt будем l'оворити. ·Чи ~и we 11028" '~"а•и?
Схільхи разів тобj нава.s,:вапо ,.rовча'l'п, а !'И Ие ХО'1'18. на паші

J'IF.TPO.

призрnтельні укааи ти відnовів nредерзиотпmfИ 're!.!opinrи про '-·J ~ ·~:
т~ Богдана х.~~ельнпцьного, роsдрато:вував цо.рсЬR8 !'epn1P.~JІ сво ..... r.цосаднини те}m.:іна~п:'!.

Де

z:

.

тв іМ ровун? Поне:а:е н~

euir

srюaYJ~i'l'I~

---

~су.царя свого? ПоІfвхе хотів бутй saRoннnu гет~)rаноu, для того
Jl.YOИB бути йірlrиИ хо.попон цареві.•Ал.е ти не охоті~ бути холопо:м,
а я пе хочу, ~tоб т.и був гетм~о.ном. Тобі saбa.gaJioc.s: віJІЬІіL"С голо
сів? Тобі.забаzалося крамолеrо потрясти дерnаву РосіІську? Чи

чого ти схотів? Говорц.-

·

·

ПОJІУБОТО:Н:. Зрада таи, де лtн~а.вт:ься присяга. Л прис1117 не злю':ав.
Кра1юJІа --!l'ан, де пе:має законів і тоnчеться право. Я
храноли не
хотів. Л не пішов за Мазеnою, я не пристав ~о пропоsиn1! Орлпка,

·

але-: і не иабув RіRоли, де зюсони і права uого народу. Л додержу
вався nунктів Боrдана Х~'rел:ьниQ~Rо!'о, бо вве.:;s:ав іх за_nра.ва на::ро- ·
lJ:Y' J.Юго,здабу~і иров"n. Узявmі ню{аяне rетьманст:во на·ра1lена ~:воі,
я nовів свНt нарі.ц на Rанал:ьсLІ<і роботи. Я віриD тоді, що Украіна
иоже ~ити s ВелиRоросіє~, як рівна з рівною, як вільна з вільиоD.
Я вірю в це tt ,цосі.
І .и;обре па:м"ятаю, що царі иосковсьні один ва
сднии - і ти, царю! - nрисягали п6ва.жа.ти право !!ого· народу. А що
ст8.J!ось? Мп nопали в тя:жху Н'еволю, платимо дап~t ганебну і незносну,

ваJІИ та ка:тали копае1ю," суmи:н:о болота непрохо.ЦИ1, угно:пвно іх·

!'рупа.:м::и нamnx покійШІііі, що ціли:м.:и тисячю!И" гинули иід' утоІ.!n,
голоду та хвороби. ЯRоі•х іще треба :вірности-, колІJ JІDди, н:арід
niлиf.t, на. .цобровіJІ~ну ке.торtу пішов? За нашу _вірпіс11ь, за. nnmi
о-.rра.ждання нан о,цдвчлли 1'DJ що ~лама.JІИ пра.:ва !18mi, ІtО в багно
затоптали

влQспу nрисягу,

Велиний _царю,

и знаю,

•о мене и,цут~

кайдани, але, :вступаюч~ся за повиехну гибел~t sе:мляи1в 1юіх, ~

чесно'
ІтТРО,

tt

QІДверто питаю: хто sрадии, чи ви, чи ~tи?
··
Замовкни! Тебе 21:дуть не самі кайдани, а И снерть! Ушаков ••

ПОJІУВОТОК. /Перебивав/. Rеха..И

s

тобою,

цар",

ПЕТРО. Ушаков!

Аnостола.,

оvерть. Після неі ми зус!'рінинося

як рівніЦІt'рі.внимІ

Зaapem~tt!•Yoix малоросіян 8аареш11увать!

Пе!'роrr~влівоьку Rpinocтьf
вать:

1

•••

Жураківського

і Лизогуб~!

••

·

старшин.

УШАКОВ,

У

/До Головкіна/. На Украіні заареИf1ІУ

Генере.л Ушахов і Москалі от~ю1'!1 ПоJІУ"ботна
ких

···
•••

1

~r~·l·._.:п:сь-

ОДбире.ttте збро~! /Дб nолуботка./. Давай шаблюку!

Полуботок скиде.е mабллху і віддае,

МОехалі відбирають у

старшин mабJп>ки.

RОРЕUЬКИЙ. /Сии.цав .шаблюку/. Ні, ясновtльио-хвиtt·, uабу!'ь і право

!'ак де воля,- на кіпці ma6JП')RП, Ех!.~. проща~-sе ~оля! /nі.пув
ff кида.е їJ./.
• --

иra.бJIDfo/

.пРНИШ.;Gта.є навколюшки/і БRma преові!'ла nа.ро~ка ~е~tчвіст~І ~а
~-z м~не? Хата моя скраю ••• ПомилуКтеІ
• • . Тихше! Приготуйся!

Yli[AROB. По говори 1-:еиі!

'~оскалі роес•nвля:ют:ь заарештованих, в. салі отають

·

навколо

нйх.

УЖАТЮ!3..L' /До старшого/. ·Koмaпдfttf•
СТАРП!l,rИ. Шагом - карш! /Руmаю'!':ь/. Ать-два! А!'~-,цnа!
Це:
НВ.

"Ать~дt!Jа"
ВУJІИЦі.
.

.

чути пони ]і()Скалі

s

заа.реи'!'оваииvи. внmtаnт:ь

.......
х·

х

х

_.

··

Одно цудре приехі~"я пnge~

n~рачепе ба~а~о~во иоzва поD~р-

1fУ'И працеJ) 1 oщaдtriCTJD, n!І!рачене здороn" я • хіхахи 1 пouiJІr.~na
и1oen, за.б~і знаппя - наукою, лише D~pnчeнoro часу nze пікохи
поnер~и

не

мовна,

·
,

... 11 '

НАЖ CCH.fftlliИЙ 1\:ИІЮПИС')
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
.

. ..

'

Рокй наших DПз:r:юJrьн:их з::..югань подарушvrn ухраїнськііі ·
ху.uь~урі і Українську .АІ<адюіію Мистецтn, юса. 6yJia заюru..цена L
n_ КпєDі·:неопок11Щого 1917.; року груnою ухра.1н:с:ьких проDіДІПL"'t
кио~ціп ••• Але иssi модер~і мистці, а. D то1~ чиож1 і ті, nEi
OЧOJ!DDSJIИ УІ(ра.інс:ь:ку АRадемі:ю Мистецтn, neJ>my в історії НЕШО1
бt.U'aтoDixono! :культури, Н€ -б~;-ли народжені з піни реnошщіr·· 1
:мми cnoix багаточисленних попередпихіn. І хоч ті nоперед:;.шюr
ODOCIO ШІС!ееЦЬRОЮ :UODOIO ЗаJІИШ.lJІИСЛ Dір:НИМ:И -yчHJD.m. росі11СЬІ<ОЇ ~И
DОШІСНОЇ .ШROJlli 1 DCe Ж D ЇХІІіf:і TDOJ?ЧOC!I! і ОWІЬПО Dі.цчуDаDСЯ І.Ю01іІ> '·
~і11ниі1 украіІІСЬКИЙ 8.1ЩСНТ 1 П8.Ц~ОПаJ.ІЬНе СDОерідно-унроЇНОЬRе
8Dуча.:ння фарб ••• Цu - м.пии_оненко І с. ВасильJСіDС:ЬRИt!, ()рJІОDС:Ь
RПЙ і ще ціла .. плелда народні:с ипстців, nірнпх хра.щиl! .iдeanru.t
иа.:родпицтnа. Іхні:;,: настуднн:кіn ~ иодерНІІА ухраїнсьх:и::;;: ШІстціз
не :могло ва.доnольнити.Jіні поотіЕпе куJr:ьтІшуванн.s: npoc!roнo.poдtt
нotto хса.нру 1 ані тott зїіq~а:рілиі:l lШDonиc минулого с~оліттл.
Вонn Dnepшe DідчуJш у~ nсій nо:uноті разючу різІЩц:ю :мі:!: небои
приnі!І!но-соrнr'ІНої. У1сра.їни і иохиуроі Го сії, •• Іхня об:ра.зо!rІ.юр•
чіо!rь вимагала дмеко інr:ш:.;: васобіD .худо~нього пислоDу. І на
Dі!І:ь Ті О' Ііа.1і!ИХ ШІС~ЦіD 1 ЩО бу.JІо LІІХОВ8.ПЦІШІІ lle!re:tJбYJ>I'Y· - :М,Са
МОRПШа1 М.Бура.чек, Ол. :Мурruд:ко" Юр.Нагбут - шухають t-· знаходаь
та:кі1 більш nnтонтzєші :но:uітпі з асо бп па Заході, пореD:з:.:но в ІІарихі, Мюнхені і Rрс.:кові,
_
..
. .
Іuпресіонізі! 6yn тим :шi~~:frRo1·!_, ,що наі1більше Dідб&Dся,
праnдr на !J!е::mічно-вихонаnсьrа11 ·стороні тnopiD :п.а.з::шх маU_мр1n.
l:мпрео-іопівм сnр:и.цв остаточно:tу зцищrенню ·з ··irairoro. Yu.JІipC!rDa
рио деюсо! u~куDатооти, одноr:tші~~ости D способо.х rшслоDу.
Вп.пиD тогочасних мистецисіа:-. течіtl Заходу но.стільхи буD сиJІьни.tt,

що мо:~:но: говорnти наuіть про

стnорешrя па У:кра.їні,

•

rо:С.JІо

гічно ДО !J!ОГО 1 ЯR у CDirt ~ас бс.рО1СОDОГО, CDO Єj_)іДИО-УJ<р8.Ї5СЬRСJІ
го ішхресіоніст:ичпого с~~.що. СучаспG УJСГ~їг.сь:ке об:разотrюрче
ІІИО~f;Ц!І!DО !J!JГ'.J CffiШM, ЛR. 611 Пa:dODO 1 НЇСJІЯ )іОDГИХ ро:кіD DШ-~rmeнol

ві.цірnанос~и, в ііішле D ор б і~у зо.хідпо-еnропоіісЬІшх lШСТlЩЬЮІХ
!'eчitt, · атаnши CDO ~рідпш.r УRlю.!псьІш:ь~" що І!ІJ.З.Dда :нQ.Jio внп.ню.: у
·
Европі, с:клодюrко1.і тих ~ctтliii ••• ЦG - м. БУJ)ачеи в. JС:ричеDсьхиrt,

І'р.Сві!І!JІИЦЬRИЙ~ м.Rозіш, ф. Rj_)IIЧCDCЬIOX11, o-.nona:кlncьxи11, B.l<~ciiOI •••
Ухраїнсь:кl. :t.шдсрні нис!ІЩі D своїх

незчисленЕІІ.Х ne!tзc;-co.x,

а ухра.іноь:кі мистці шзреD~но nеіtз~исти, зуніJІп uередз.ти DOI)

ве.nіть sдає~ьсл, т~:шо про:иеніп рідного соІЩл. Пеtlзс~.;•
опроиінепий сонЯЧІшм сяИnон. облІtч:чл людини зоІ1Jі!'с пгпг1 't'Ч!~~
xo.nьoprom сонячної r'rom .длл· ба.гат·ьрх наrшх мистців с!ми, IOt tSи
пос'.rіttни:м ляйтмотиDом їхньої тпорчос~п. І оте ї~в сонцепоtu.Ю)8
иіння в D~ілешrлм тугІ! ніднеDіль:rого на:роду за осяtlною Dолею;

JCpacy,

це !L'уга за. D!І!раченик юпrулшж,

це

upi1

про

-''=

ро.дісне ltаtібут:нє •••

На зорі українсь;кого nіf,род:сенн.я :ЕШ.іібільшиtl ухро.їнсью~.іl . поет сучаоности пмхо юrи:ко.в: "ДІІDі~ьсл сопдю просто пвічі!"
І цett за:клих, ne1юD бп· DідбпDсн D бn.гатr)ох :крruцих т1ю:ра:-..: нo.mrx
МПС!І!ціn глибокою 21:Иття:, нєші,цроблєшістю по'trуттл. Спрюз::.:ні1: IJ!:Q&.• 1
гівмеш· пе:реt1ІІлти:t1 не один тлір мwІо не n но~ного ухраїнсьного

·

КИС'!ЦЯ •

••

·

.

.

Унра.!поrй'е образо~ворче. мистецтDо сучасности,

як :ніRОJІП

:міцно nоп"лзо.пе з ~ит!І!m-r народу, а нruili найnи,цатніші >mстці

nод1JІи:п:и із споїм народо:н· т.н:.:шу дoo~rm ••• Бага.то
з них зв.гпиуnо
D ДМОЮl.Х холодних стопХІ.:, іш::rі піrтп не. т.я:;с.:ку биігра.цію •• ._
І nce ~ у.крQЇпс:ьІСе обрD.Зотнорче tшс~сцтuо сьогодні, це пn.св.р
nеред ніцrшtl зІJ" язоІ\ s ·паро1~ньою трад:иціею, це npof\OD:Іemrл цих
nівоDіЧНи:;{ треі,цnціН. І По? з~.1.JІе~но ~ід тих чи i:rmиx :мhстецьхr.х
уnо.цо6а.нь oiCputroгo ?шстцл 1

не

золє:.;;по

Dід наирт.шу,

,цо

яхого

»1п ко1tе бутп npuчncmлшi1 :за споею форимьною 1!овою - D !I!DOJN
т.tOOif1 нannx :r.ш.f1cтpiD nенsлп не. nu:дco підчутІr сnільІшй длп

-~

- 12 -

DСИХ 1х DJ!YТ)?WiiH ЗV.iC'l 1 cauy СУ!!Ь унраіНС!ІИОrе» IIUJIPO~D~ беаuе..:пу JJD6on до nре:красної 1 !J!alc н~щаоJІиnоі бn~ьхЬІtJІІШ, ,це
11 sие,цоuиоrо R~J>oдy. • • З»ідси і fDopчun ott,вu1au 1 пеи.чииrt
~ух lxJIU !tDOpiD 1 ЗDідСИ 1 !1!0. іс:крUО~8 COИJAJCa J'a.vn,· фарб 1 Jl(O
~Do..8!1Ь0Sl укра.іНО.ьшІ!& ООІЩ8!! HU 1ХКіх ІІо.JІОеИах., •

оа.

·~-"-"-"-"-''
.
.... "-"

..

/

МАТИ

Jjic зараЗ бачу: т• n стар1й JC~Dи1'
Оидиm аа rре61ием бlля иlкиа,
Прадеш, оумуеш у т1си11 хатии1
!raJCa тривоsва 1 така одна.

Я~ ахриПнут• ~вер1 - оерце заи1М1е,
Оlрко заго.вка - п.оr.илд ,цо вор1т •• ,.
Ти воя D чекаинl, .ждеш, ие переNР1е•
Овоrо оипочr.а, що пlmon у св1т.

П1мов у овlт,- 1 б"еться в rрудях ~е,

Мо11 за и1кнои хуртеча 1 вlтри,
1 хата-пуотка, о1ра 1 оувора,
Не затиха до п1звао1 пори,,.

Гуркоvе прв.цка - крути'l'ьсn иесuАк11,

Пlдол1пувато блима каганець,
1;як нитки, лягли крив1 ! rлибо~1
На т1л1 зwор:ппш - староон r1t~ець.

'
,

А ~ оама ••• Вже б1ж1, б1я1 о~ов1 •••
Ч. забари~сл, чи забу~ синок? ••
1 сльози каи~ь, чиоr1 1 со~он1 1
1 рвет~~л нитка- прядиво думоR •••

У цю хвиJІИІІУ хочу крикнуть: "Ма!tо f
Я не забув, л ~з тв1й збер1r,
Я псвервусь, ахвилЬоnwrо 1 прямо,
Перехресrrившись;
стану на пор1r. •

'

~е бу.це І Tu t В ясну ~- поrо:а:у ,цttипу
Чи, може •. , • R~-- В; Jl~C':t'OП'V!;O~Y н1ч 1
ІЮли земяя поІСJІИЧе н&с Д() чину,
·
ЗеІQІІ родима - ropecтl сторіч;
Коли, вк море 1 загриw.rять П:?Остори 1

Не знаІочJІ

1Il

гранів 1 rш1 иеж;

Ко.пи на площах за7р~ туть JЛ>,~~~!>,!!,,

1

~~ спливе у заграв1 п~~ж;
-Кояи засяють'св!чами оDят~н1

l

на ви с рк1 м Бо"-,1 м олтар1

Запа.пенl:ють

золотавосині

Воrн1, :воrЕ1 ~ як . зор1

,

··

угорі. -

!p~l, повір, моя Ве.~ка Мати,
И~ КрІІJІах ра,Ц1СТЬ
затріnоче ЗНОВ r .
1 ТІі D cвolti npocтopl·~t свlтл1.И хат1
Зуо,рlнеm_ оина 1 пал:.<у любоп!

-~ і

3 ·-

Jr.:JЩO 3 ІСТОРІ1 Д.Ш( BИ.ff.C~T~Ifi-:ff.

--

'ЧУУ.!, балсшають мої сусіди. 1ан ч:а~е: ·
- Уrсраінци - ето ужасниє :rт.овіністи! ..
А пані~
- І что ето ее. нація - украінци?! Отста
. l
лая

.••
.
/Із опоnіде.нь-:~~:а.лів старо. го робітнюш з. '.і'а.бору iv. JІиqенха/
!·.~анд:рівн::пси-чу:шнці;. ЯІtі відвідаJІп
.,

какая

то

Да:вно D!te :nідо мо, що
:VRpaiнy в ХУІІ ст., відзначил!і ви·сокиtl :культn:'JИV. рівень tод1.:~
иьоі_ У~р~іни в порівнянні з дикістю ~ некультурністю царсько!
Мосховіі.
"
·
-

Павло Алеnськиt!, наnрrпсла.д, що,_ ідучи до Москви~ за часів
Хмельницького переіхав усю УRра1ву /в 1Ь54-1656 рр./, писав,

міх іншим 1 таке:
·
"По всій Козо.:ц~І(іМ землі M'J помітшrи преrаа.:рну рису 1 оа ие.с
фе дивувала: ваі вони 1 за малими виПJtl·r,:nUП; . на.~іт:ь здебільиrо
:rІІ їхні 2:іпки та" дочки., в:м.і.ють ч·,!тат:-т:~ ~.
· ·
І це тоді, юс у Мосн.ві навітL боярr.і~ що о точу:-~.ли цар л,
були здебільшого неписм!еНні і
.
.· ·
Л лк хе воно сталося: так~ що ~пер Уtфаі~ нс·;с-:;:т.лая :в:ака·я
то?!"
r
Rайнраще пояснюють це фаr<ти. .

~

па.,

Хоча на nідставі Переяславсьного до~Jвсру 1654р.

єднаючис:ь з Московією>

зберігала ус:і

п~ава~

;:Ri

snечувати !й nі~ьнn~ роsвитон і недоторRан1сть ії
го хптт.л,

але •••

па

те Москв.а

в МосRвою,

щоб

УRраі-

!la::~!

забє ...

внутрісrньо-·

·

одно nідnпсуuІ.тn,

а інше ро-бити! .Ад'У!.е кіJІ:ь:kохсотлітп:н азіИс.ьІю-татn.рська. наука
~ля неl ~apov. не ~nнула!.,
Отже І вз:е nетро Пepmпtf по-сrав грубо ff рішуче JI8.1U~ ТІ: укра;.
_tи~ хі права та вольності, nrредtІачені переясла:зсь:кm.! догово
ром !'а прове.,цпти на Унраlні аf')::t~~іля:ціt1ну nолітику. Він перmи~
вида:в наказ, яким .за6оронялося: друхувn.тr на Україні· кnи-!mи;
якм.о· вонп відрі:!lняютьсл :м:овою
від ве.пако-росіtlськnх, ~юсковсь
них.Він пepmn~· ва7nс
Україну ~ залізному кулаці холоніильно~
:ro поневолепн.л. Він пepmиl;t почав маоаво фізично вnнищуп-з.ти уж

раtнців 1 ПOCПJIS.D'tiИ цілі ПОЛІСІ І(ОЗО.Чі ДJІЛ ROnaН:НJI Х8.На.П1В серед
гнилrсх: nівні.чних· болот, Та.м вони й гшrули
uacaмn, Вираз "Rа.
нальська робота",лІ< тяж~;а,

Qсь·як про
докУ'.rент,

пpoRлrrтa,-дittmoв до пa.mv.x днів.

це винищування українців розповідає

а сюrе:

рапорт nолr<овника Черняна.,

'!'огоЧаснвtt

nиса.лп11 НИ7.! року

з місця робіт на. Ла.,цозЬl~:tJ4· · каналі:
"При Ладозі у канальної роdоти миогев чис~о Rозаків хо
рих 1 nомерших знаходиться)і щсrраз то більше уuножаютьсR тп
zхі хворобп-· rrаИбільrсrе·· nноріпи;rrас.в: гарлчІСа і опух ніг, і

1722

ируть з

того, -одначе· приставні офіцери,

r:ryxдy· біднпх Rозаків,

не· sвахаючlІ ни. таку

аа повеліщ.1я:м госnодип~ бригадира JІеоn

тівва., ·без. жодного вибачення неt~илостш:ю б"ють nрп роботі ло
маками~ -хоч і тан вони її нет"' :Ітількп в ДР.НЬ і. в· ночі 1 а яе. t>ilf:Г

~в дні -недільні і·с вя:тRові одправлпють,-без спочинку .цо псї

при-ганяють.. Боюся я"· от:!е; щоб козаків тут не nогубили, п тор_іх
- що іх хіба третя частина D минулону році додоиу вернулася,
току nоnереджаю сепа.т си:м: пoRdpнitlttr~и 1ю ї:м nисаnнни і рабсьхо
прошу: благоволіть не доnустити моєї команди погинути до RіР-
ця при канальній роботі і щоб не була переведена на інші ні~~л
для sа.чина.mrл іншої роботn - сам Бог nrr,цпть, н~ма кпм її ро•

бити, бо всі Rоsаки в силі своїМ дуже ослабіJІИ і JІедве живі,-

... 14

у

ме щоб ·пустити їх .цодо1rу npиnaй1mi в nерших чис.лах.· сеnте:мврія,
пе ваводячи в глибоку осінь, до роокиса і плюскоти~ ·•"

КатерЩІа. Друга лрИІсла.дала усіх зусиль до того, щоб за.вер
mити роботу." ПеІfра Першого, знищивши усі penrткn уісраїнсь:коІ са;;
wот1ttиоо!1'и,що збере:rлиоя ще на УкраІні по ньому.·ВО"?а оста.!l'о._

~во окаоувала на Украіні

вибори гетьмана

·

/1764

р./.

Вона оо

та~чно окасув~яа Січ Запорізьку та знищила Заnорізьке Військо

/ 1775

р./;, Бона старанно'

nинищувала усі рештки у-R:раїttськи.х

~ОJІ!ностей і·дбала про те, щоб зни~ити серед українців, як :вопа сама :казала: "Разв.Ратнов 1mвнів, по ков:му nоставллють сєсfя

народом от вдвшнвго ;себто: московського/ совеви отлі~нии.~. ·
.·
!ї старанпт.пt УкраінФRі школи /хоча вони tt ·були даяе:кі : '

•е від ухра.інсь~о1~иародньої мови/ здебільtlого цілком знищені,

'lа.Стково з: ваиінені nоламп а рооіt!ською'нопою викладання,

Зеvлі ухрn.інськоrо народу були вагарбані f1 роздані царицинии ·
кcxamtmc та .п:изоблюдаи.
Народню масу віддали в кріпацт:ю · .цnо

ряноtву;ое ее. це :ие.ло

ста.тn

на. Украіні підпорою ца.ра.!l'у

•••

Отоz зрозуиіло, чому Т. meвчertRo у ~.сні" в такою ненавио'l'D
еrадув npo цих двох "оамодерпnів", пищуqи:
Се той "ПершиИ", що розпинав
Нашу УкраІну,
А "Вторая~ доконала
Вдову - оиротИ~J.
• ·
Ка!и, кати
fDдоідиf і т.д.·
.

ПетJІя на шиІ уера.!нського народу буJІа. підно затягнута

і ~ін втрачав свідомість.
П'l'ом

Здавалося naдittmoв кінець ••• Ах ра

подих БеJІикоі Французько! Револmціі

а іі новини хивотв6-

рчиии ідеями, зt>крема з ідеєJО єдности·надіональноі сnіJІЬноти,
доокr 1 УRра.іни. Почалося національйе відродхенпя Украіни D
ФОрмі' появи по во! УJсраінс:ькоі літера.тури 1 писаної народною
мово~. 3"явнлися: ~тляревсь:ЕСий~ Квітка-Основ"яненко, Гребінка., КyJiim, Марко-Вовчок, Шевченко,.а
·
Збагнувши про що !1.цеться: уряд царсько! Росіі опробуваD ·

було зупинити И придушити

це~ кулLтурний розвиток у:краіно~ио

го народу арештами :культурних робі~Нt!Rів

/уJІюбленеии :е MocкiPr;::~~:ti !7засоба:м:и.,

та і:нmим:JJ noлiцittнm.rи

.

· , Зб. 7. 1863 р. царсьь.nf1 :м:іністр внутрішних справ граф Бапу

ев,

заявивши,

що

"української :моrи не

оуло,

немає

і·бут~ не

моие", видав ганебний" і як звича.-::~rrо, таємниМ нак~з, якиu за~
бороня.п:оон давати дозвіл не. друк будгякиху:кра.J:ноьких кни~ои.
Цей наказ зробив велику·tl нічим н~ під:rrалува.ну І!ІRОду хуJrь
~ноІф розвиткоJЗі уRра.ї:Frського народу. Всі· інші прояви хузп~
!rурпого хиття

·

танах

бузrи

nридушені~

Проте ціJІком задушити ·нп.ціонG.л:Е.не відрод!rР.ІІня на· Везrикій

Ухра.ін1r що·· була.вмеха.х .тодіmньоі Росії 11 не пощп.сти;.:о. Живі

оили народу робили упертиtl опір, 3 !;ого надрів виход...,-ло все
tJtJIЬИie Й б1льmе бqрці~ Зll РИЗ:ЯСЛеННЯ; Мі:!! іНІ:ІР!1Е, знаqна. КіJІ:Ь~
хіс!rь визначних учених Потебня,-ЖитецьRий, Михальчук" На.уменко,
.АR'!оиович,

Чубинськиtl,

Драгоманов то::-J,О

стпо-rили наукове това.

риоttво /Південно-західн:5о Відділ Географі:rrпого Товариства/ t1

nочали nрац:ювFtти для культурного роsJЗитку УІ:раіни~. 3акіп.і.па
ваухоn а

po6o!l'a.,

ЗаворушилА. ся українсьК.FІ.

громада.

;.

.

Тоді цар Олепсандр ІІ /"осDободітел:ь", ·ІОН! вз:з.галі ща.с

~и'ь на. "освободителів?.,./ видав 17. 5. 1876· р. вл:е .cr:iti цар
сьRиt! /тe'J'J. тА.~мниtf! І уназ /"Емсьхий едикт''/, лкиl! забороняло
он друкувати українсьRої·· мonofl: дит.яч± книхки, підручники дJІя
наукові тr:юри 1 nоnулярпd-наукову літературу, наві'r:Ь ме

шкіл,

дичну 11ощо.

До з волялосЬ

з

nелики:ми об~·rе2:еннлми друкувати лише.

ху-~оЮІі"Jтвори, але.~~· а застосувапнян росіІсь~ої абетки 1 ро
оіttсьного правопису •• ~ нл.віть nід нотв.ии заборонялося nис.ат_и

1'екс'1'и у:ttраїнських пісень! Південно-західніtf відділ географіч-

iff5• -•

~-

І

- -- - - -- - - - - - -

ROI"O TOD8.J1ИCTD~ Sa ЗбИрРННЯ Т/:1 д:рукуr-с>.ННR: yRpA.!HCЬROi Rapo,1tH:ЬO~· твогчостн-зю.rкнено. Впдатгrого J.!олодого яченого~ МилА."'fJІе.
Дра.гоманоюа. 8вільнено :з Київсь:t:<О!"'О університету і заnролnноuа-.
но виїхати' з УІ<рnїІш. Забо.·юнєr:то було також nриБезити унрР.іш;:.
СЬRі КНІ'!ПRИ із ЗаRОр,~ону, , •
J!Ri g бу-Jtи rrаслід1ш OЦltX

бtльm ше двохсотJІітніх с!Варань
царсьRоі Росії?
:ВОни буJІИ те.І<і: на.'гран:і. :ХХ століття, перед ревОJІ!')ЦієD
1905 р., на УІ<раїні на ко::пrу сотн:r:"І nрv.падало
RenиcнІeRnx!
ROJ!.Y ::т і для чого nотрібне була оцл !J:~n~ неписьl!еніс!'!»,
оцн: т.я:хка те:мнота УJСРРїнців; оцв 1хпн відстаJІість!
Потгібнl1. вона була ти:н, хто воло,!;ів на Укре.їні зенхеУІ,
ХТО BИClrORT~.r:naD З ТОЇ ВаТурІШНОЇ н:асИ усі С0RИ 8 rtpИJ.lytпyrЧИ IJ. •
разо'~ З ТЮ~, ХИ!t'И ~ ЗЛИДНЯХ і РОЛО.'!і,
Тп.к стоїть справа з "отстаJrістІ)'! . . JІІоnрз.~да, неnисьиеиW'
ність nісля :RеJПп<о j. національно .uи:чюлІ>но '!'. tt соціялt:ної рево •
люції 1q17 р., .~t:ка розбила І<а'~да!'-:!: 1~ОСІ<ОDСЬІ<ОЇ неволі, зниR

75

ла _з

терен:іп

націl>нальниtl

Dа:но.

Fe

Велико~~

і

УІ<рвїни,

але

ро І< ів

еконо:нічниt! ро звиток

na c'l'o

'N\RП

наш· куль'l'урио

:затрR:мано,

за1"8JJЬМО

дурно :t l~хз.r-Іло Драго:м:ЄІ.:r-ю І~ :>шзпаu ne~ ч~с перебувая

ня

УRра!юІ nід МосІ<іrщиною

ми,

модерню:'и

-

п:роn~:tщш• для Українn часок,

Галн-уєтьсв: роt::~витоІ< Укрп.їн;: і ;r.'lлi,
за.ообюш,

А ян хе а·тоїть

але теnер вхе іюпи•

••

cnpana

~ ::JІО::.'іні::н:о~-t

'Щоб відnовіати - треба- вст·:::.~:ог.т:тУ, 11 що х таке в !!()Ві
пізи, ]І(о:вінізu - це зnірJІча, зоологіч:Rа ненеРість ;~о· чуzшщ1D.
uічи:м не n:uпpn.DдyDo.нa Dоро~ість і· 'Нетерпп.!!ість до них, ІШ1П\1"ВІІІt
)Ія за nсл:ку ціну :пr:коди~n їм, От~, :колп б уІ<раїІЩі ваDШІоио
о:рганізуn.8JІй· масоnе DИIШщvnarmл безноnюnпrх: JI1Dдct,cxax1Jto ро
росіян чп що,
n спосіб зазш-учуDаюrл іх на. Rа.ІшльсьЮІХ робо~tИ
серед smпхось тш.r Ладозьких чn БілоuорсьІ!Jtх робот або ппrубщ»
DМП б іх на неnосильпlіХ лісоnях роботах тт: CQ.l!O серед пlnм~

- •

пічнпх
бохот лкоїсь там Печор11 - це буn бn винn sпірJІЧої неunnвс~и, иoDUriзuy,
.
Коли б уІ<раїнці; сnлою забраnшn хліб у ~осіяn·чв хюдеtl
~о! шщіональІІости, CTDOlHIJIH б там mтуЧЮІl1· голод, на врnзо:ас
ІОJ:Іо ~ ~о буn шз. BeлnRitl У :країні D 1932-33 рр., 1. n цett опооіб
DИдуІІUІJПІ d YiJIЬtlOHII J.DDДetl,. цієї Н8.ЦіОНМЬНОСТ1! • це ~e.IIOS був
бИ DHЛn 8Dі1?ЯЧОЇ ненаnИОТ11 1 ШОD1ІІіз:му.
:КОJШ б УJ<ро..їнці нu даnмn росілнам чu ІСО!ІУОІІ 1юиоuу дPY
JCYDO.!rU 1x1m JІітературу ft ров:~пnатІІ !хню хуль~уру, або хотІ б
Dони по -дпнуно ьRІІ палІІJІІІ n і:кrош в б nр ані Фопди Ь:и:ьоі ж1~ере.І7ри, JПС cн~illo спмено було n 1941 р. стастичний. ФОnд Уир&!а

С.ЬІ<оі АІ<о.демі1 Наух D Rиєпі - то це буD бn Dli.ІID дивого сJLіпо
го mon1нiвJ!Y~ · Вилnом зDірлчоІ'о шопінізиу було б 1 ~е, хоп 6
УJСраїщі хмми pocimr а.6о .7I1Dдetl іпшо1 на.ціонм~ностп 1 заси
лали б іх, десЯ'!'нrо.ш t! со!'НЯШ! !Ішсяч ,цо Сиб іру, на :КВ.ЛJD!У 11ое
.ЦJІв poзnopotteiOI.a

CSnn

tl

загину.

Аяе !С 1 на ща.отл, за. у:кра1нцл:ми ЦІІХ гріхіn пеl!;ає І Таке

po-

не нап нарід лідиосно до інш11х но.ціонмьноо!rеtl, а двх~ а

предо!!авнпхіn :fнmux паредіn супроти народу ухро.їнсьхого.
О!і!о~, ІСОJІИ у RОГОСЬ З y-RpaliЩin і DИ:pDe!rLCJI веваВПО~Ь .ЦО
!!уЧ1і!І!е.иіn ttoгo народу, то хіба це mопініз:м? Це :.:: тіJІЬJUІ ~~~~-

JІідох· :кі.nьхохсотлітніх внуцан:ь лnд t1ого rq:>eдRa.uп

1 над· ШІК

}(рЬ ТОГО ,цл НЄНО.DlіСТ:Ь. HU СПрJШОD~•ЄТЬСЯ на !I!UX 1 Х~О • ·
Fe Dинен у цих nереслідуnrошюс, знущшш:шс 1 Dnгy6JШDa.mt.s:x;noнa
ае onpJDofonyв~ьcя на тих, що не со.иіда.рnзуnОЩІсь 1 · и е о о-·

Oa.YlDla

··

.tt і д а р и а у ю ~ :ь с н в tloгo заиемrв.m nорог8.ШІ. · Наnпnк:и,·
И8Ш1 nди с:крізь єдно.ют:ься із щnрпtш npиятe.Umm. Вo'JD[, веааае3Но Dід паціонмьнос!rn, вдно.ютьсл в усіма ~li:МU, xlfo п.і.цноов~~.
J'noJio· ·боро!!Ьб1І· із D01JtЯRn1! 1 О. D !1!01q ЧПСJІі 1 ИO.ЦiOHCUIЬJUDl 1 раб-·
СІfво~,

з- ІfПИИ

,

х~о отоІть за спро.~nю сDободУ иnрод1в

Х!І!О боре!І!ьсJІ во. хnттл пільне nід деспот1tеuу-

n

1

~пв..

!І!Прй.в11, не аа.иеп•

И0 D1.ц !І!ОГО 1 Під ЯЮІlШ Гfl.CJIO.Ш: nоНП здіt1ОНJ)D!І!ЬО4е

•.

В Ор.пенко.

Пі.\

КРИЛАМИ

НОЧ1,

/Оповlдаішя -· спогадИ/. ·
Вечор1ло.

ки 1 ви.цо.шнки

З ~инlх ::.зерховин

навпРоотеЦь ні>:ка.ми, через руд

п1дкрадавст вечір до гірського о·е.па.

З мокравин 1 р1чок підг1р"я гнав Б1тер :в го-ри табуни :ве- ·ч1рнь~і 1мли; :вон~ отаранна з~р1внюва.па землю ово1к о1рик кили
мом.t. псн<рива.па яри 1 :видолию\.и. Т1.'Іьки горд1 ве.пича:в1 ttepXQ:ви-

. ни

карпат

не

бу.пи

·

поrtрит1.

На при:вик.лих до гірського терену коилх) три бойовики: :Во
.иоди:мир t Ромаu і Слав-ко.
Воwл обережно пробирмиоь )(О JІавочно
гоs мали договоритись з отаманом ~~1вки про спільну акц1ю про•и

··

в6роzо1 грушІ, що тероризувала 1 без того вже зубо~1.п1 ое.иа.
На зворотньому m.nяxy
1м потр1 б но було з '•една'l'ися з чотою Чор
ного 1 роззброіти мадярський заг_1н 1 що охороняв міст на .'г1роь
'Кому ШJJ.ЯХУ Скале - Тухолька - Мадярщина. За войку І(1.ну s:Ірва
'l'И МЗ.от 1 ци:м унеможливити в1дqт;уп нlмецьких 1 мадярських в1й.,

·

оькІ

Наст упала оерпне ~а н1 ~ ,, Темна, .":!К в ор оно в! кри.па1 'l'Іtxa ~
•
мрійлива н1ч Карпат. І1р оіхаD.і1Ш кl.л~кuю:\.J!.J~ять кl.иометр].в, зробИ
ли коням перепочинок. Зy.:rro T:il:i.~-v. н~~:Jl"ь
.пооь. Вітер спочивав в n1д!r1 !.'с-:1 r·1p.

.

-

Друже хорунжr:й!

·--

віття дерев не воруmи

•:;з:u;:.шс,~.ї: с·лг..в!~о~

--

Ти був у По.лтав1?

-·'1Jув,- в1дповів Волuдш.~;-r:" ~

- 1 в КанеБі?
- ~акJ 1 в Канев1 прп:rо,JІ;идось бутІt •
. ._
Володимир розnовідаз ~rpo Надднlrrрлнщппу,

·-

!!рО Киів, ПОJІ'І'а-

ву, Кан1в 1 про Дп1про} про І:ІИрок1 стеuи у·у~ра1Іп, що розкинувсь
ген-ген далеко, а на них ::свилюетьu.н ко::виль; А!',1Іl:ають коза~1 мо
rи.пи, переmіптуючись з буtfнов:1.ями npo с.'rаву ЬПІ!Нулу •••
• • •Ранком вони під '1 1здили донсзелиІtого села, розташованого
ва охи.п1 гори. Про1-хавп.:и через ярок 1 т1.льkн встуm'іли до О14ере
ковоrо кругляка,· як rJnepeдy rrpoл;yt~aв гр1зниtl оклик: - Ст1й! 1 ••
СказаіІо пароJІ1. Коней лишають бlлл чат1в, а сам:l.fз провідником
1~уть Д() отамана. В зруб побудована дdре:в."лна хатка· як орляче

гнlздо, примос·rилась на гр;удях стр1МRосхуо1 :ї:'Ори. Св1тло про-:
б~ваиось Кр1з· заолону в1ко~.

·· · -··-&укаемо 1 хочемо знаЙ'l'И загублене /nарольj .- nр оговори:~
Во.uодимир.
·
_
·
- Горе тій чайц1; ttаечц1 небt>з1.1. ~/nароль/- відловів. отамант
високий,·кремезний чоловlк років

4·r.

- ~ rолодн1" хлопці?- заnитав він

·

а прив!тна госnодиня /.цру

жива отам~на/ 1 не чекаючи в1дпоr.йд1. 1 родала на єт1л ~мачну ве-

9ер:rо.

·

Другого дня вечором Воло.цш.шр, Fоман

.Цо паотуmого JІ1тника.

, ,r:;e

1 О.11авко пі,ц•!зди.пи

Ін.:. J.x ·.rекав чотар Чорний з ХJtопцлми.

:РС?.збилІ1:оь на дві групи. Чоршй l

Славхо з одною частиuоrо п1 шов

оQходом в се.по роззброювз•rи маJ;.ІІрг,ь:кий заг1н:; :Володимир·- з дру;..
·гою пlmов зривати · міст. Рn:ато:м з ліс? nочуw"ІИСЬ крики. Чоршrй ·
п1слав на розвідку двохтбоев:.:к1Е" Володимир з-. своlм в1Д.Ц1~ом
за.п1~ в придорожиому pl нча:к; 1 т ~=:( вислав одного бое..вика до·
Чорного.
·
(:; ~
Повернувшись, nосланещ.. дСі.::ивlв ·; що за п1в К1JІокет-ра n1.Д.

:мосту стаЛа німецька ко..:.Q!І[.'!.; 13. n ·з1Г. 1 rі1лЕ: 20со.лдат1в. Пере.ц- ·
вlй в1з ·застряг· D nЇ1бо1т1l 1 н:і.мді ··.:re J.Ю'':;уть вп1хат:І~ ЧорнИй ви~·
лав ~рьох боевик1'в :з E<.~'..r:eмE:"ro~.~. на з:J.(~1дку дu нос_ту щоб,. na. випts..цок Qпроти·ву мадлр1ю~ Hf: .цлпустиrrп н1мn1в на д·опqмогу.-

•.

" 17 "'
• ·

t>аhто:вий паскок на .міст. Jіf.'..цярськи:й ва:ртови~1 ПдJtае uре

ІІИТИЙ І<УJІ8Ю S JйCTOJUI. Ще МЙТЬ -

1

СИJІЬЮ-1;1 DИIS,X м1ИИ ПМ'рJ!Оа8

пов1тря, :в~дк.uхn,еиь_с;п· далеко в горах. Шст

1_

ох:омениІ к.аубз.ми

чорного .дику·, nt\Цae в pl'tlкy.
Вододимир з XJIOIЩJ!~ б1JаІ'rІІ Y~Jtи,
·зв1.цк1жЬ Д~ноОЯ"rьоЯ сердит1 кулеметn1 черги.
·
. -·.:.· До ку.Іеме-rаІ. • На допомогу. • •
.

Охобедь 1· ЧмОJІа -rax.
f.ия ню,:_ з розхинутими рухш.tИ, пиць аеаав
оrруп ••• Стр1JІJІ : знову в-u.б;ухи rp['.IIa'l!.
Тр1ок німецьких •емп1•
припивлеоrьОя: •. :В1о1м н1мц1n звхоwrено в пмов, ·к1.иьtса · ~аиsеУьса
:в rрІІЗІщ1 7 peиrr.a вт1кли в л1с.
·
.
.
.
·
· К1ль1са бо.еви~t1в .~~ишаються з Ро!·'ІD.НОЇІ б1..JIJt u1мецько1 Jt()аоии; 1am1 сп1.mать ~а ,цопомогу чотовому Чорно'/\·!У •••
З nlднлтша догори руками, dJІ1дИМІІ · об.пиччаки 1 вирnеІІИJІm ~
в1~ страху очима ст.оять б1ла_ воріт обеззброен1 ~-~нpc~Rl ·~~~ув1•

/соц~ти/ •. Повстанц1 пооп1шв.о вантсжс.ть 1ш. вози пакунки 1 зб:!_)о1D.

Чооrзр·:Чорпай·оидить .н~ земл1 1 перев•~зуе соб1 воrу.

·
:..;. _З~~~ІПf.По,. ~- го:еорить в_j,н ВоJІодиuиров1.- О,~;еа бих1в оин че~ ·
·рез в! хв о юшув rpanaтy. .Мене 1 Гу-р.пая зачепи.іо.
..

.

.

•• ·.Б1JІ:ІІ

вомtю хежав иохо,ций DродJІИDИЙ иопець з ·розхри~и
·ми сии1ми очима. ~а чоло недбало воунуJІооь пnько зо.ао,.пмоrо во
.жоеса, а п1,ц оком зшсип1ь кроD"ю ох~~ в1д куJІ1.
Це був 22-.и1'fк1й поnа,.анець СJІШ)КО Кор~ут-.

·

~З. а умом OXИJIQJ'l'·ЬM нм т1лом друга гqл·ови повmапц1n.
Спи, Друже нmц в1чна пс.м"ять тоб1. ~и .пбив Укра.1ву 1 в!А
Дав ус~ за ве1 ••• ОІШ, Дру~-се наш.~. Ворооrьба вruacn, •е ве ~JUШ
а иао Dna.цe· :n ··в1й... ..Жац т1Jtьки, щ~ Ю( вп~рко, pa.s ;· 'І'О n ~Y

·-

re

ве змо~емо · вмер't.и· зt!._ ·Укра1ву •.

-·

. Проі.цУ'l'ь ро~, р!)ЗВ"і:J)ться: чорн1.хи['..ри 1 иr:. tJИО~JІеи11
МІІJІl: аакипить нове· ж:и'ііта.
·.
. · _ ..Ранн1м р;шком, ~к_ сонце з1ftде нс..ц · з~УJ«с.nими 8DIUJDШ •• ..
rlp, д1вча-:-пllстуmка в~ жене худа,бу R['l. по~.оtшйУ 1, ue'!'yot JS1aoк,

···..

ааоп1вс.е
п1оню ·про
рсрє-.lпсь!tІ\Х _повстс..нЦ1.в; з- mиро1СИХ C'f'eиlD
В.а.ц.ц~uрJПtЩИни приJІинуть бyhi~n11, mуг_~.т:и:муть понsд юерХо!ШВ:И
XapпQ'l', •епот1тимуть з ~воінш1.МІ! про ПCD1-nrp-yщy 1хНІІ с.а~,- •••
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Гриqько Рr'..ШОк.

Х О Ч 1;· Т Ь С Я Б. .8 'r И •
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Я розст1Jіsи1 дн1 ~ист ом осен1 о1л:в ·
.

У голодних, як смерть, чу:r:mнецьюа краюс.

Лиш зоотмо.сь о~н~~ неро~отр1ллна Мр1я
Та житте:Jоrо uолл 1tenpottдcm:.~ ШJІJІХ.

1· JII)6o:9 1 що мене _К()лю::а.лс..~в:к ~о.~и 1
Та JІюбов д~ Дн1nр.sщ:,оькнх п~учих noJІ1~,
Де зGмучену :Юнь я:. зг~тбив роз1п"яту.,
. - Де л 13перmе кохав, 1 стр~а;з, 1 бол1r.
С1J:шй ранок ncт:l.e 1 як розпачлива ду1и~,
Пов'l'оряе nчораmн1и трrшоги з~~кон •••
Ооь тому яКраз хочстьол все nередумать,
1 відчути 'стократ свого серцд вогонь.
-

~-

3розуW1ти усе

.

1 упевnитиоь вперто,

Що це т1льки од11а надо~учжива мить,
.,. .

Бо •

не втрачено все

1 сJ1'1ди нe:sa.ore:p'fo,

Бо ще хочетьо.я $Ити, щоб все· переrо::ть!.

•

- 18 А,ВИСОЧЕНКО.
ТАЄМНИЦЯ

ГІПІІОЗУ

=70п~»ї;цаш:л= 7=

·-·

.

~-бачиrе з наrоло:вну, береко на розr~цд ~1авок иа•
укоау ~euy, C~az~ ще, х~о не має звання кеце~аоа, ua~1~pa,
про~есора, 1Іmевера, реда:к~ора, до:~<~ОРВ:, радШІІ'а 1 ,цире:к'!Ора,
а з війоьиових :ие мешпе соrнина, ~о :х:ай і не бере~ьон чnаtи цю річ, Не подуr;аs 11,
.
.
.,.
ІІ:ро~е an~op пе відчував наИкеЮІого CJ1}miвy • щ«t до Dl~·
xoдy lfo:ro ж:вору D oDi~, ~alCi звання .діс~ане го~І> чио~о nce
пис:ь:менне ж а навівписьнщmе УІЧ?аіисьІСе населеІІІІН на еJ.rіграціі,
~OJLy За І(іJrЬ:КіС!Ь CDC81X ЧИ~В.ЧіD Dін ЗОDОіН не ХDИ~DІТЬСЛе Во
не., перебігоu по,ціf1 1 буде вабезІІе-чеиа,
От:е, поч.инаєuо наш nовчаJІьни11 вимо.д.
МИ ~ивеко D роки ночувwіо~о рознвіrу· н~ки,
Атом У!'Є не о~анови!f:ь зtодноl жаомниці ;принаtшні

ДJІ[І відпоJJ ідних генеральІІJ.U: mІ'аб ів/. його ров:к.папи з roJioDи
до н1:r 1 навпшси. В о :вою черrу а!rок nочав yze розtся~ати всіх

1

вое, що ~ільки nід руху підnервеж:ься,

Вза~аяі діє~ься цеоуоDі~не,

Az

дух забивае, С~рашноt

Maf:Ьtg ПОРУЧ з розкри~~JІ]і ~ає:шrиці атому, p08ltpи~o ,не

кевиу за ово..~.u зfІЬ.чеш-ош,

'!'ав:мницю І' ДІіІову,

Що :вак досі ві.цоuо upo· 1':1пноз?
Признаііт ес n, дyjJ.e :мм о.
·
Ну~·нuса:мперед, ви жупували хви~ок, ішли до ~еа~ру,
чи цирку. 'J:аи бухи· св1дном, JliC одна. uд1t1ra до:вrо it ІПІJІМІо ди
DИJІаол D очі· 1ншіlі, Ос~шпІп: згодо~.{ засинала, Тоді, ІІа ба~ан ...

ня прпсуttніх, :вона JІІ·Іза.па. вJІасну r.с1дошву 1 rоJІовою зlJ.Мi'laJia.
підпогу, оnЬма сороииц:ь.кі п1Cfl1 tt кукурікмаІ вгu.дувма D
ІСОІ'О s приау!rніх роа.па.ц шrуНІ<у, або ~ерuі:п ваrі~:пос~і :ao!rpo-

.

!c~ з пан~ ~a·no~aзynwza дУ~1.

Bsare.лi впходи.1zо иадзD ичаІШо Ціхаво tl ОУ ішно.
Бееперечно доюодилось вак ~и 1 про сеаnсп л1хуnвн

нн І'іltноа·ом. Тані

oewrcn

особлипо .о1:оче ві.цn1дую~ь ІіЄDиправ

яі ІСурці, п"лющі, ве.хоJ.:а.ні, HacJii.ЦJCli Jiii<YDat-IНя u~.tl:!;e вu.в~ди
разюче o,ftнaaoni: нуред11 пот.шнав спо:~хваІRи :вдвічі 6і..т.r:ьJІ1е цu
rapoif, ·п 11 яниця переІСJІDЧЕJ.Є!rься на денатурат 1 а закоха:ний па
DОЄ 2ИТТЯ В!rрачас будь .JIJCi І1рИDS.бJІІІВ1 Jtl(OC'Ri ДШІ 'ІіНОJ( •
Гіпноз взага.иі uceмor'Y'J!It1tt, При lloro ДОІІОl.~озі vowa

•

досяl'!ІШ чоrо хоч-е~е 1 чotto не хочете, JІауиа ttoгo вnaltAS п1д

овідm.шм яви.пr,ен, що не піддаs!'ЬСJІ докхuдttоиу впвчеюm ~а. ана..
.пізу,

На rіІJноеизерів ціхиі! світ диюитьоs 1 .ше на ~одіn
иих чаріuпиtс1D, Через те, правда, при допоиое1 нaJiex1ro1 ре
:кдяки, до їхніх ІШШ::іНЬ безперервюrи пото1сом ПJІШJУ'ІЬ r-роші •
.
Дійоно, тає:шmдя гіІuхозу :веJІичсrшо., .цхл сьогод:ніш-

ньоrо Dдства просто незрозУJжt.па.
Та вие не для цоього,

Принайuні, длн

1ra.c ...

cY1:rpn.юriD г-іnноз поо~пово

0!1'8.8 ЗDИЧаЙZІОD·, побутовою CПIJUDOJOe СЬОГОДНі Ш1 1-ІІШ ПОЧИІІО.Є!JО

Rорnс~ва!І!ИО.и вздов:Jt і вnonepex. КоJІи заnгодна - він до на
.JІШХ noc.nyr. Тах пвид:ко Н далехо n;і.mяи в цьому, що, но.ві~ь,не

·

вс~и:rли ~о~:~1~ити, ·ЛR зробилщ с:в1тово1 CJiaD:и иауко~е nід1СрИ~tв.
х

х

х

Сено rіІПІозу - оrо!.оnерєшоІІаІПtя. В:и себе в чоиусь
впевИJ)stе .цо та.ного с~у11ен:я, що самі пepeftuae,eor, »1рою у
вжасиу виrаджу •. Доd~ши nедібного с~ану, воо:s:~е завдwr ..
:Н:SІ ВИ1СОН8НИ:М: на 99 1 9g'/o, ПрlПf.:уСИ!!!И ПOD1pH!r11 інШИХ В ~е 1 ~О 1Ш
повірили

-

~рібнпцл, Ту!f

ви~ішальну роль І"ра& rола. ~ехнз.:ка,

...19 Раз !'а.ІС,. ВіЧО!'() ОІ<JІ8.ДПОГО нема. Д~-,rі1те---и ne каDJІЙ!rе.

: ..." . : Дru3ab& проіід~мо прІ.Іх.J.rадшrИ :курс гіпн9еу вЦ uоча~. "КУ; .11 до· ~іиця • ·: . ··: ~ · · . ·
·
.
. J)р~інqьжі Фаиіри й ILYCYJIЬl.ia.riQь:кi .церDіші дit'.JUШ

оооСS.пивш: -намі.ц:кі·• у саuоuпевненпі. 13онп до:во.циІ!ь себе· до
о~~ a.CSc?.u:юrнoro небуття •. То.ці· їх .uoшza :кохоІJ:и rouaw, ва
ч.ва~и -:-~o~'a:r.m:, п1,цп1хаtи -Dог-неУ" ВоШІ лі на JП(ИЙ бі.uь не pearynarиl.~ь, а ~auoдiJIH~ поранення: гояться на очах :rлs.цачів.,
Вn, .·очевидно· гадає!І!е,

· ·-.: -· · · ·

що

я паn ·запропоную веІ'а.tио

взв:~пон до п'одібних опроб? По1Lиля:втесь,
ви ·риsІЩваJпr· собою

•.

я зоюсік .ие хочу,. щоб

Головне ІС; у разі невдачі,

ви

lfllRИ роs-

ш:увs.в!е іtене десь на ·еміграціі и чого доб.рог.о заzо.,цає~е, на

uoi:tt
О!~о

cncpo1lнii1 особі пepenipl'i!I!II дQс ягнеюrя факірі». !'а .цервWn.

n, поради со б і дороr:че обіtlдутьсн. To1q, (jу.ць .JІао:ка ву
ппніtьоЯ.,· -п-е .сп1m1т:ь перо!L'ворюво.тисн в східmа: ча.ріDнпа!в, бо
за DИСJІіди н не ручуоя:. .
·

Про· це заявляю

·

:мon11t фо:риі.

1

вголос,

.х

х

і привсепюдно,

в nao~-

1

.х

Розпов!J.r вам :краще про Мn колу Туза.

Коп:ись на Ба!І!ь:кіющпн;і внроб.ля:в в~ газову BOlJY. Вое
nшxu пічого, ·. Dін поваав:в .люда й, а JІІіІДИ ttoгo. Не !е CT8.Jlooн на
чухих зeYJl.f!X. ·Куди не nрпїде, -скрізь натрапляв на cromx uеце-·

вщ:tів, иа.гіс~рів, професорів,

іm:tенерів; дoxttopin, редо.:кt.rорів,

диреиорів, ра.дЮІ:ків, сот1:пшіD 1 хаі1орів, полховнихів ••• йому

бідоJІашноuу az ніm<ово було в· '!Е.І.К1іШІ дocтottнmtaшs. xo:вa~ucs D
бушсе!)ах, с'!оятu в черrах, І'ачдJ.!ЮШl!Іщ ха.нхоІ) !'а під:>~t:ВШІ

~IO'!DIIOU.

. Прибуnmи, нареm!'і, до табору втЬnчів JІииоаа Туз
ціJJ:ІІ:ми днями вnстоюnав у реsстрац1t1ному відді.uі, а.11е впиоми
оа до

харто~еки не nаnапуваn~я.
Якось

.

-~ .вп,

зацитав У~не:

часом,

f!ИX JІІ)Д ей?

.
Я,

BDИЧU.itHO

... -

1

·

не чу-ли, ч11

s oxpel.':i

-Іfа.борв

.

Ji.U upoo-

.

D:Кpat.f ЗДПD}'Df.ШСН.

.

Біда1 - nрпзнався далі Туз. - Х!'о тіхьии ве-nпи•
ОУS'l'ЬСЯ ДО Табору, OбOD"JIЗRODO ЩОСЬ ДО~~Є ДО ОDОГО npiSDSDЦae
· , : . - А· вам, що до того?.- ПpoдoD:tYJ> нерозуVіІJ!и cDOI'O

.•

оп ів б ео і,цншш

--Та не хочет:ься u:Ш са.:мн:ми вчен:m.ш тeлemreu бу'!И8

'fy'f. ·якесь зDlШНJІ не заШRодnло б. ·Hll віку, пх ІІа довrіn !dlni,
прІІІ'()ДИ!rLОЯе

.. ·нv

!О пнmі'fь, хт~

·Dau

не.-1n.в?

- fіТ.,еь RJIЛCiD НОЄЇ ШЕО.Т.::lі 8
·- Мо.JІуІІа.то .... ПогодnУJQск з шп.1• Ту~· ue, 1:ар~сха
,Д0Дl1» • RO.XH б DO.C 38.ГlПІІО!rИЗ7fНА.ТП 1 :МО~Є ЩОСЬ і ВИГОріJІ:О.
· .. · . Yяni~.»l•CQбi Мn :кола Тvз д:п~е ce-ptlosнo пn~tranиeo.a
. до :моrо :z~p'fy • .мен1 д&Dелося: :po'Зno;,'lcтu n~e, що саи зне.» пре
пі,Цоnідо:ме хи~!L'ЯІ про C'IO.J!Y с~:моuере:конr.J.ННн, Пl'С тих :е Фn
,церnіmів~ •• Побh;но, па о:кремоJ:fУ ар~ nаперу, sanEcan nіп собі nci науко11і, громt\ЦСЬІС~ та пз.r!ськові snn.Шiя.

·xipin,

Відтоді 11 почtшося.
.
.
'
Вдома. Ми:КОJІВ. Туз НGГаіlно ПOCTQ.IJIIB ЗfiltDй.C~ На оа•
хогон.·УпорашшсJ, з·тш:::кою n:ро.ц~ю, розІсJШ.І} на с~охз. архуа із
вО.ПИ.оаиио званнями, зліпив з x.n:16n неnс.личху orry1cy 11 кипуn
11 -на nапір. Оnу-:ка. nпмд 6 іл л CJiona професор. .
- Годі. - на вою :кішtа'!у за.рЄ:DіD Туз. - Від сьо

rодні

1

я професор!

... 20 юпrул;J.сн до нього зл.шсана. .црухина •
..;. 6Ri.JIЬI<JI роиu проsи.па ві :мною 1. не анмп. хто л тaю·rtl, СсронІ
·
.
Пб' -аю:му, црот нгон вечора, він т iJr'ЬRИ й !I!JJepдиn два
OJroвo. .. н. - rrpoфecOl)• 3 ними И заснуn.
·
.
Сон теzс пішоn у руку. М::urенька Dиробня. г~'І.Вовоі n·оди
nеретnорилася D СDітлу,·простору ляборnторію, де nei ходИ4И
в сліпуча-білих :-:матах, а пo.HгoJLODHiшiUJ там буD Dін Uи:кмв.
Туз, Він стопв бідл казнових anapaтiD із cтimІm.t roд~zmикou
у ~ах, своїм численним помічнпІСам безперерпно дaDaD рів
ні ~озпоряд:Ltеннл, Ллбора~ор.ія шпюнуnала DОО.ШИDе дepxa.DliEl
ваnд·а.ння - шукала способів, те із чаоюшу зDа.рити наtіхращі D

..

Схаменися!

Не верещи!

...

гри:мнуn чоловін •

світі парфуми.

Прокинувшись,
Я npo~ecopJ

-

знову nочав раз-у-раз тверди!и:

.

· Коли

,

:,:tіІшо., Dідчу1н1ючи небозnеRу 1 :надрrо.ло.оь ni!!n JІ()
JiiRapя:, Микола Туз зu.мкпуn двері ff КJІЮЧО. захоюаn до :кишені.
Знову,

аж до ночі беЗперестанно говориn собі заnчене речеІІНJІІ
- Я nрофесор І
.

Десь на третій чи на. четnертиі1 день таки ціJІІСо:М цере
:конаD себе, що nіп діftоно е:,професор, То,ці піщоD до рее:е'.rра
ц1Иного відділу !t'абору tl відповідно- офор1пш о:рою :картl(J".
Перед неділею· кілька усім nідомих ~еш:канців ~абору
дісто.Jrи коротень:кого 1 видрухованого на мнm1пщі папірця:

·

"Професор :м:иRола Туз запрошує Вас разом з дружипою за

в1~u'и до нього в·н~д~Lю о другіtl годині дня на урочисті
входини до

!t'абору,

3

liOI!IE'.HO]I)

професор М11кола Туз."
Запрошені не забариJrися розnоБісти багатьо1r сnоім
знаtіоиим про винят:коDу чемність.новоі :но.у:ковоі зорі D !!а ..
борі DИСОКОІІОЕUХІІОГО пана ПlJOC~GCopa. !v1я:КО.ПИ Туза, Ті, D ODOI)
черf!у, Dістку передали іншим. Добрячий Ofll1oгoн !ra відnоDід

ні ЗО.JСУСКИ -ОС!t'ІЗ.ТОЧНО скріПИЛИ

CT1JJ10BПЦG ЩОі1НО DИПИ:КЛОГО На

У:КОDЦЯ і ВіЕ п.eз:lUU.l.IOM ПОСів ПОСО.ДУ бЛЬОКОDОГО 1СО1lір:НИRО."
Тепер KOj;CfiOL'Y !t'о.б оряншrоnі добре Dідомо, що п.Туз професор.

Проте

ноnо:му з narшi 1

1

ост'аrшНі нас~ іЛьR·и самоnnеDНИЩ'Я

що· пі.н:к не

D

ововuу

ноL:е · зуnинитися на дер'ШПХ neJIИIO!X

досягненнях. Він С!t'ршшть ,цалі. Пенаро:ко1r я доnіда.D~~~ пібu
йому доручили редагуr;о.тп ш:кільни11 підручник з ••• фізІ!ІСи.
'Днями n !t'aбoponiM га:зеті ирочитаЕ дописа п;ро нау:коnий дисnу!!! но. !l'е:му "Н:к ми сташшос н до теоріі Дарвіна",
·

"На тому ,чиспуті, по,цає рецензент 7!1'е:к с очеDІІДНО 1 is
- nельни цінні· 11 ориг іно.льн1. душ<И висло ..

ea:r11IrнO!l'ИЗODa.liИX/,

виn -.nидa'rnи.tf професор :Минала Т~тз.
Він сказаn

..

:

.

Деякі нау:коnі дж~рела та rrроредені ·МНОЮ особио~о

досліди й спостере~(.>JІІІЯ наочно доnодлть, що .Цар~ ін не uaD
раці! ствердАуnа!іtи ніби людина походить тільки від uannи,Цe

відповідає діt1сності лише· чо.ствоnо. Візьuіть для tншчепня
xiJIЬJ(a осіб. І через лупу, і без неї, nи побачите, що дме ..
ко не

всі скида:ю!l'ься щl :мo.nny.
Облпччя однієї

людини

!l'а:ке,

знаєте,

JFИ~рува~е,

яtс·у

іо~а. Б іншоі продоnгуnате, з nитягну!l'нми до низу губамп ЯDно· кінське. Чинмо нашого ·брата· па ши1 носи~ь :ку:рячу І'О-.
лову; Сам:і шиї 1 особJІпnо горJІJІНюІ, часто схо~і па f'YOJN1
Dола. А СRілЬЮ:l DII зустрічаєте· доnгих ослячих вух? То. чи
не ще 6іл:ЬШ6) :маємо 1 замість облич, ПJЮСТО cшiн.filri pWia?

... 21 Вdе це перекоІшиDо ОDі;~чи~ь ti.nЦ!!Depд:ty&·, ~о JIJ)JP[

ПiJUm ие. ~~:Ь:КИ !\ід 1HlDП 1 а і Dі.Ц бага!r~ОХ ів.DІИХ !'Dllpии ~а
п~ахі»".

Під napy Тувові_коsу поотаюн~и пана Тикофіа М~зпа.
·оо'!а.ІО-Іій ио.пись DИІ<JІадав географію n поча.~хоnіП DO•
.аа: і. Пі-сu !!pИDa.JI01 nерерви, sустрівоп ·а ник у ·!!а6орі джя
D'!iиn.'-lin·,

xo·q

ltoгo тут,

ЯІ< учnте.па зна..п:о· чІDІа.по Щtttt,

· ме

пан Ма;шо. nеоподівut-Іо oran усіУ д·оuо~п, •о він хмJІр,ио
u не nееоnі!'нього, ~о наіhlе.нше ooeenponettcьxoгo xipua,
·
Та, хоч кр;іu пріевища вu НЩ{ ніх~о нічоrо :кажарсь-·
RОГО Ие ЗНа» ... уяВіІJ!Ь собі, ЩО DCi 11оку ПОDірWІИ, БуtшааЬ
ИО на_ НаJІИХ очах він sробиnоя "док~ороu ка.пяроЬІUІХ пауи",
Б!Jr~ие· ~oro, з різних ва.нріJІПИ:Х ~олодихів заснував, иаn1!!ь,
"Ху,цо:s:ИD с~ію Ьr.докторо. Мав.па.". До с~,ціl иабира..о: всіх
без mціоку, х!'о тіп»Ісп зголоmуnо.nсн, Ні на .акі' ад1биос!!1
~ не зnі:шапп, бо D.Иco•ononanr.rntt _ІІап дохтор урочпСІ'о oroJiocиn,

що

кожна JІІ>дина

ua.e

хист

Уаляра,

Під його гевінхьnии керію~rцтDок усі охочі С!!QИУ'~
hериорлдНИШІ JШTЦJDLП,
.

ЗucnynaDmи ~удію, Tnмoфitt Мав.по JІWроJСОиовио по&!·
.
.
·
- Від.Ііиві J1 DіДКрИDS.І] ноцу еру D Y8ll.ЯJ)CьiCOxy JlИO!reЦ!!Bi, Дооі о6раsотnо:рч1 un!rцi Doix niк1D та иo.np.mncin ШUIJ)
DaJШ 8 нn!rУ)?И лише JІОJЮДИХ гоJІП:х ::сіно:к. Н lt uoi учи і будемо
роби~и зове1м нannaiW. Ми ОІrої сnі.пьні зусишх.к '!а eнepriD
nіддако па аобршrенr.LН т іль:кn cтupnx голих s1воа. В nьоху
.иуво.тИ1Іемо есt.rетичне задоnолетІл ~а сJІtн!tсзу nічвоі ира011 ~1-

' ДО:МИDJ

.па пренрасиої стат 1, ЗнюІи:каю nc~ с'о.рю:

xiitox

п1д~рикuи

н~ DeJIИЧiry cnpany М зголо~.. Dо.~ион до студіі на пооа,ци но.
t.rуt>.щиць. Зо.· пра.цв сплачуnнтІше:м:о цnгнркQ.UИ".

Після такого оголошенвн, ·таборове хіноцтnо різво
поділилос л на. дnі парт іі.
.·
·
Одна D:ии~а.ла заслуr.о:еного пана: до:к!І!ора · нсгаnио при
!r ягти .цо суду • Друга; :наполяго.Jіа заотрсуnаt.rи б і.JІьи радихt\.D
ні ке~оди DПJІИ пу - nіf.ЬІати t!ого .цеоь но. JIJ)Д.SX і опожооуnа
!JИ :мі!Ілаuи, :кочерІч1.ии, ропа.чюm та iнu:u начинпях.

·
rpe:u:in.

Про!е,

лк би '!&І не бyJro,

rщн доІстор ()уивв.Jrмо

Разо:м з ним прогре:u:іла і t:ого студія. Всіх

пив1n у !!аборі почали· одпос~г.;··но

upo-

11 учао

на.'-НШ(t!ІШ ІНLЗJІаки.

Під опікою сnого тнJІІUІОШ-Ітого :керішmха l.!аз.пи пра•

~J)~Ь

1

досі, Навіть, розго:рну.ю:'tсл ні;~готоnюt ;;о DИС~6ВХ11
tt УЯВИТИ собі ЯЕОГО СПОJІО:ху нароо~Ь 110JІВ.

Ka8JI1Di Не JI.OZY
9аборі.

n

Мп ~~ розібра.mr дпа виnадки гіnнозу nocтittнo1 діі.
~a&.fo 1 JІDДИИ8. ра.з ncpeJ<OHMa. Ct)6 е D ЧОJ!УСЬ 1 ІШ TOlfY tt про

ДОDХу-8 nеоь час· стояти. Не t1де ні пмм, "Н;і uперед, не C!JL.-o-

,ци~r~> на манівці, Вдалося стати nрофесо]?о:М чи док1'ОJ:ОУ, ~о
!!рикаиьсн

!'ого

звання,

як

ноша

І<ш:суха.

•

.AJ[e ~pi1r nоотіИно~, :ми шо варовструІ~МИ ff гi.Imos

:кінаиuоl ,і.\1:1. Haneдeuo :конкрежні пnш1дю1.

tt

· Cnpa.DEHLo1.

Dіртуозності дoc.r.rгHyJJ, пра.!)да, Андріt1
З<lг})еба. Totl-uutШE: щодня Drr~шme себе та інших людеtt усе
D :НOD1-L"1: та НО DИЛ РJІСІ.СН:ИХ З lHlHHЛX:
!1'8. фm;QJC 1
t

СіІочатJСУ Dі:н о6 "лишся r:иco:кoRDO.JI:lфiRODQJПIY ue~o.

·

ДИС!l'о:м;. З· Цl)ого П:РПDоду црочпто.ІJ наDі'!:Ь І<ілмса nс:ресічни:х:
лехціtl. Зш;чо.Нно за платню. Місце11Нl ш:колі заnрононуnаn
СDОЇ ПОСJІуГИ 1 НІ< DПІСJІО.ДО.Ча DCi.x ба.з DИННТІСУ' ДИСЦИПJ[ін 1 ДО
табороDоі газе!l'й наІшса.11 :кіJІ:ьRа nipшiD, на агрономічних ку.

рсо.х шnrагаrюя npoD~CTІI цикль лею~іі1 за !l'емою "Cтa'f!'eDe
~::си!t'тя !І'JЮ.Dої.цни:.: Т1Jо.:рин". Згодом Lін узлпсн за орг11Нізацію
АРО.МО.!l'ИЧ:НОГО театру f UO!l'Їl! Di?P<PШJ ЛИСОRУ Ш:КОJІУ гри На со-·
ПЇJІ:Ьці, нo.pem!l'i ПОDJ.ДОМИD yc:f.A, ЩО лін OI<Ji"JiiCT. За OC!t'aRHв,
Dін, д6 речі. nід широної громnдс:ь:кості дістаn вDсuшл профеоора о:коsm.шлеШІл.
·
.
·

Bir:

Та моииnості Андрія Загреби cnpafiдi :иеnичерпні,
:пистуnаs .. у нас і s:к соціолог, і лІ< знапець .іІюдсьхого

ко.Аання,

ри6зл:ЬС)'rDа,

римс:ь:коrо nраи1,

і,

як ~еоретшс ху ..

хо:сареннJt. ВеJІИЧаю!І!ь Ного nсі:ма. Dі,;...;оми:ь.m ~и'J!ула.ии· nідразу,
то6жо мед~ао, магістр, професор, директор і ~.ін, Успіх
мінлиnого гіпнозу n nана Загроби nалєн:пиtl, ні з чим незріD•
НЛШІЙ.

Просто не Загреба,

.а

Dундер:кіпд

r

-

В зохоІІJІенні здобутими rіерш!огаии, подиnу rід•
·ний Dоезнапець передап ухо RYTi ме;.\У• Принаt1uні, керіиnm
КJІюбу .nрпмуtrениіl б'j7 D нещо.дапно :спnісити небуDму досі а.Фі•·

.

шу:

"ЛеІ<ція професора Андрія. Загреби на !t'ему: "Konиn~
доби Олеrюандра Ма.:кедонсь:кого" за одностаttшІм баханнJDl !'8.•
борлн

•

не nідбудетьсн".

Зr;ідси для самих на.йщо.олиDіших

1

обJІаСІСа.Шtх до.леD

rіпно!І.'изеріD r;ипли.:зае едина мораJr:ь - :крути та не nереиручуйІ
ЗнаИте хлопці міру, іна:кшо nійиаєте облизнЯ, 3 гіп
нозои. тан само, пІ< і з атомом. ~артуnати не м~на. Ломана
про д~а :кінці.,

.A:Jro :робnти застер~:r.с~ння не Dходить у наш обоn"нзок.
11и обuе:..'івмооя лише наtlсІ<ромнішим заDданням ... пог.ідо:мІl.~и
Boeoni!r_, що ~авмницн гіnнозу· r;:.з:е nід:крита. Rо:ниn охі.иьхи

хоче може о:користатиоя з неі.

Ділкопита безnеха. гаран~оnа

на. Ми:,_ наприклад, 11~nшавмо спій ш-rнахі;\ по саме нінуди.

І·

нічого. Понищо не спостере~епо ~одного нещаопиво~о риn~~.

Де DIO! не

о.то:моnа 6о~.rба,

Все

liдu,

яІ< по маслу.

·

·

Не nірй!І!е? Б~тд:Ь ласІ<а, nриїз1;ітЬ до наших !'аборіп,
Ca.ui nереховаєтесь у тому, що Dce :нною написане - еуціпьнаІ
праDда. Даю пам слоnо ••• те~ ,циn.тLЬО1.ЮІ:аноrо інхt:нера.

=====
======= = = = = ==---=
===
с::

Не схипяtlте вділ nрапора,
Лиш держітD· tloгo nисокоІ
І не знаі1те, що nокорз.,

C'l!:pax нікчешшіt, ,цум:ка. хара І
Богдан Лепк:пн.
о-о=О=о-о

Xo.na.tt

за гриnу хnилі

t! мо :мент !
Шексnір.

·

•. 23
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з 1Ш'l11r я пr:е.д.:~

В зonapJ<Y :~уло

три. n~rщi

DopoнiD ~ mrершсе.І.юьцпtі

-

подру-.J:u:д епропе:t1сьнnх гail

EPJ'""It - о,цинак. :r..rш знв..пn" що хрух-о;\ІІ

Н8.ІС і сшпщл- га~nорон любtrлпсл Mi!t собою. !хні :к.піткп стояли
nоруч 1 пони меди зпичку "розноплнти" через зміану сіт~r,
l!іЦ1!0 ПрИ~ИСІС8J!)ЧПСН ДО неї 1 wріnочучи ЕрИЛО.lІІІ і JЦВ.СЛІІDО нра
ІСВ.ЮЧИ один до одного,

Здапалосл~

не anep~aD на це вадної упагп.·'

що гаіtDорон-чолопін ніколи

·

Rохшшл було та.н1ІМ палюrм" що публіка noчD.Jia зDертати
па нього ynary.
Rо:Іної necнn, Rоли пристро.с~ь птндь досяг ма

0DО$Ї D~]?ШПНИ 1 ЮШtlС:Ь Стар:и:tl ДІС8НТЛ:ЬlІеlІ ППОО.D СушІі JІИС'l'П ДО
:кура~ора З проханнЯ!! ПО:КЛQ.С!J!И Rpe.lt
l~SX Dірно1 ЛЮбОDИ •
.
Нареш!І!і :куратор nогодиDся, хоча Ного знання птиць і гo
Dopwzo ttoмy ,· ЦО гat1DOpOii-ЧOJlODiK 1 ЗМUШИDШИСSІ без др}'::ИНИ 1
моnе· заоумупати tl загинути. Зустріч nтaxiD була така зDоруш~
лuna, sm побачення дnох закоханих людоtl, доDrиа чао роад1ле
апх tюpeuнnuп гратами.
Кру:к поле~іD у наttппщиtt жуток oDoєl
~лі~:ки 1,нео~ри1mо-радісно махаючи·крпламп, попервуюоя еDід
ти, неоучи D дзьобі mматоч:ки м"яоа, я:кі DUI отаравно xoDaD
!l!au Dі.ц нао. ЦиJ.Ш збереltешruи зwа~оtr:ко.ни годуDа:в Dів оDою
:на1'ечену.

ОчеБидно поживужиН чолов1:к ..rаtlпорон буD оо.uо!'иихок по·
иа~урі 1 бо tto:ro апетит і хороше С<Шозабутжл ще збіJІьШJШооп.

38.1Сохана пара зараз зоDсім отара.

Обов DОНИ

uathte

ол1пі.

А1І.е Dони nce ще горнутьсл одrш до одного і :ко:::ноl
Dеонп
чинаюmь гніздп~иоя з 'JOИU
захоnлеЮІm.t Ію.подих тць.
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====
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•
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ОглядаюЧи :клітІ<у з n!rицюш, nр~дбаниии Dід приnатво1
оеоби,

І<ура~ор·сuостеріг білоголового дрозда з йідбктих

двьобом.

.·

·

Птиця ·без. дзьобу засуд:::ена на голодну с:мер'fь.

дзьоб ав.кі;няв

A;r.:;;.e

tJ:tl і ніlС, і виделку, і mклннж,-, і nа.пьці.Але

цett дрозд 6YD ·ситиl1 і Биглядав нІ<яаtlнраще. P~so)l з е:ик :вид
во було, що ,J(зьоб ві,цбJІто давно, бо рана B;J:e ціпок аа;ІИла •
. Згодом :к)rратор побачив_ ев1ю~rе1tську co.tltty, -ао наб:равши

повен дзьоб- ї~і-с:каІ<ала до дrозда. Прис:кахала ісукула i:-lY
в. роззнвд.~:шу дір:ку. Дрозд заІ<ричав і ватріпоті11 :кри.uе.нн,я:к
Це рОбИТ:Ь ПТИЦН•СВ.:МІ<а~ І(ОЛИ СИДЯЧИ D ГНізді прОСКТЬ· :СШЩЯ'

!3

пого~увати її. С-оі1:ка пурхнула ·назад, щоб набражи- .іЦ~ igi..
_
_ПоІtи ootl:кa була, :J:ИDою }Зонн годуDала свого бевnQкічноrо
то!3е.})иmа.. А. :коли через т:vи роки :вона nouepлa, її обов" язоІС

.

почав був ви:конуDати слу~;бопец:ь-nтичнин.

'ra U01lY

JІооя. Вnродов4 ти~нн білоРозrов:иН дl>озд заги~в,
::====

==.~=

==:3=
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це не В.Цёі•

= =

====
===

::а===

"}іде:рс Аід:::ес'f"
листоnад 1945 Р•
Іlере:кла,ц о.соловеtl.

- '!4-

'21 .пипия 1~~6 Р• з 1в1Цlяти:аи_ Кзшбу У:кра1н- ·
·

У

оьJtбі JІожод1 та Пласту в табор1 1к. ~енка, Б_ Тел-·
Jtoвepl, 1t1дбу.rосл веJtике овіа:то моле.ц1:.; В проrр~~У
c:вsrra ~ь~иJrи: ранковий· ~зв1т., перекарт т~бopQlJctl.~ОЛ"А1·,: Боsа; сjхужба, ф1з~)О'1'урн1·. ~2irrpa11st, р1 :з ного

. • .. ..
'
' - · · .. .-·:·: ~~У·- s.шu-aнttsr .!ra за~ ави •. Rp1N. цьotot:)l1Jt ~~ •n.В:д-ц"~
·:1

: ... : .•

·.

1:·. .:і

:~ ·~--: .-·1:~~б~-<»е~кий_~лJ?:ма.роц :з ._р.1 ~ци~ ~.tt~.
_· 1$~~}4:fl

• . , . ~'lfe;; іd'П~орове. ·зм-.~.NlНИ.U: 1 в1.ц.бив"'иц1-.·
• .~··І ;.<. ;~r~ .~ ~-~~ ;~: ~~>. _),._· ( ~~--; ~;·':.:: ...'· . : .:.~,~- .·,_,.-~~'- ',);: . :· •..:(~:

·: . .- _: .' -_,. ',,
і·. ···~

..

>;-.-·~-,~•li,.

. .

J~.t :с.:.;·._:;, с;·:~:).шА·~ ~-Ф.:- ·.~~r.P. ові+1-~J __· n1o.Jffi Сі.ffЖЗ~- ~~1'_;
·_:.•~;. ::. ' 1 ,_; :~,-. с _.··~~-o1~Rip:.~.f?,H~Jt .1~к. »р~рЛ~О~t!;)~0,!:11~~Д 1 .·~Л~_у Щ-.--~~:·Q~-

,
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с"'

,•·•

-;;_.1:
·..,-,,,..

·,

)Іаемо ~і"· fteд-.j~,: · . -- .
't•

-~·••

'"•

,:!.\::.·_~-~.!:-

_;;

••-

. 1•.

.:\_~·~r;·\·~-<

-.~·

!•.

І_;.

~, . -, ... -,- .. - - .·.

і,,_.І•· -1

·.·:',1 ).~, :·,!"i(;~- . .r.,i_-.
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"_

~•І.

,,:1~~-,·j.:•.:
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·.~ ..:
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~~ •. .:.~•,І.А.{

..:-~ ~,._-.) 4~1"..

~ла, rЛн.дху на· о1Р~о. уст~Аен{_)х~и Клmсsу УкраінеЬкоl·

.

Ме.а~Аl, ІLчасту,
r1миаз1йіtоrо юна.цт:!!а==, · mк1льно1 .ц1тв<:)ри тут,
·на '~.AfQ~~к.y.. N~jЩaнl, на спільному овлт1, Т() мон ,цY'Ьtlffi mне

rев. :ttO:~~arr~p~~a:t о. з1р спочивае па пJіощ1 "Ооко~а-Батька".
Там·чамо з.иіталиоь, наче птаzи ,цо ги1!да

Cl111,

Соко.Іи,

IllaJ.e'fyни-,, ~~" ~~,,тD,QрИJІИ- о,цну Родину з о.цноJD метою та одним
1.-ее.лом.

А sдt

1!epm()1t ·та

вилв на.ZМ1льшого 1деа.JІ1зму пригадуеть ..

tts• )4ев1 пам"итниЯ девь 7 .траDшї 19ЗЗ р. що минув п1,ц кJІИче:м
•Украlнська КО.ІО,Цё >ри~ТОD1 l 11 НепрогJІлдНf '1"И9l:Ч1 КОЛОДОГО Щ31-

-rу apouap~yзa..m

маи1фестац1йно J3УJІИЦЛМК, Лпова й на ПJror;l

"Сокола-Ба~•Rа~ п1д чао по~ьоDо1
Слу.кби Б~sс1 п1днеоJаІ р~~и
nгору, ОКJ[8ДfФЧИ npиosxry на. Dlpнl!t-r:Ь Х:Риотt>вl.
.

Сла~а приояrй: "Ми хочемо Бога!"повеоJІИОП ва ХDИ~1А ~l~y
rев АЩІеRо за Збруч 1 почули його мо.ао.ц1 Враоrи, SIJCИM з~бороно

uо dуло ~ияз~~и назоnи1 oDo1 иаІо~т1m1

ре~1r1Іи1 перекон~~пя

tia :nпоІОnаио ~ вих, що "намll Borri", "не xottc.._ ·ХрИQ'І'й.! ".
·
ЛІе бачу, JltC nopor не_ J:lOTpamп\ т~и nиpnn'I'JI з JJt:tпmx · о8Ір,цець Бо-.
ra.; не опрОм1r·ол зНИJЦНtИ те, ~о D:И Dиooamt_· з грудей оuо1л _:..юта1>J,D 1 чим ·бу.ак. иt\Ц.Хнен1 OfJ:f~пи- mироко1 У:к~о.1uи чим наоиче·ний

JJ.И1upo-0.Іc~rra., що :зt~..о1лп ot. · ЕОJJ()димир De~iцt, зlt що ·кл~JІИ

8D01 '4ty~n'!1 ГOJlOl:И • .КозСІ.І(И~с:\ПОрОZЦ1 1 ЧИМ ПPOCSiXJtИI ИСJ!І чорно-

. з еХ.,: Ч~к,,аеuіоеtІІІ~

n.ооь npooтlp. Соttпчпоl У:крсlйй,. 'І'е,. що пер·t::й
•ло·ь tc1ctь 11)-кроD,
того н1хтонс ~Нпщиn 1 ~а з и·пщ и.т ьt
Це

.
А

.s

А1ла :В.О_амоrути:ього Бorat

Xt'O .\К. "Яісо .Бot•t" 1_.. сп .лИ·
11." 1 · ве Ііоромог·mr·! ·

:&у'l'Ь

.

.

_·

ttGKCJLЬHl не QдO.IliO'IJ. t . HG . пер~М(!-

·

· · ··

·

· ·

·- ·. -

Oo~t т1,т о:гоею по1:сд1нкою з['.пе:силоте ВИ иnо, що з J:Іогом ~
почкиt:о-те• . .:>nep'l'зeтoo.si _n моли'Рm1Х до BceюиaJtoro про бJІ~госло-

. :сеиJШ

:вnsux ЮmІХ Dbpиi31n~, Бс.JІІИХ· по1іиИ1D.
Отже 1 це R~ІкрtЩИй .цоW<l.З 1 н~lйб1пьm~ запор~~ крrщо1 м~n7'
б~а•о~и пtJ :rl.І•ки B~mo1, r..Jio й ц1Jioro Er.poAY, бо яка. wо.по,ць,

'І'~lіеиІ бу" о й пr:.р1д"

Молодь - це ж
"Цnlт Укрссt.ни it кра.сс.".
n~ z ЖИ"l''!'SІ, це ~
Мріл t Це Ж Н.:'.:Д1SІ 1 ІІ~. іШУ ГJІJі,ЦJ!ТЬ 6::\ТЬКИf .•1U'I'8.J11 8 IШXt)Г.C'.T..;J!l
ЛІ< нn OD01X
1ШС'rуІUІИ:К1І: •
.Еорц1 чекСJОт:ь нr-. J3c.c, нк на. o1·:o1Jt иом1чах1D, t1 пово:;о.пе
JШ.й иарlд rJІ!{ДІІТЬ нз Тебе·' Дoport. Мо.под!1 те и~ croC)n :Во.июІ

ЧуеІІ, Yxp:'\lнoьttn MoJroдe, що "н:;. То~ м1.11olt1t о'fсн сто1~•, що з~ ~ожю N1~1он1ю мусиш д~ти Ти о~1,.••
Чи здс.е11 cotS1 s цього onpt"'~r:y'l Ч~ CSfJitИШ. що •JПО,Ц у кnйда.
Z!ОХ 1 крnІ у pylнl,
нах1 т• 14ОJЩтиоь пороr ие )tМ"І'Ь! "
Чи зио.е•, що ТJ.-. мo.um принее ти пиз:nоленн.;?І

-· 25 Чк·· з.Даеm соб1 ; оправу З. ЦЬОГО 1 ЩО !АИ ТУТ 1 на СКИ'l'анн1 1 ИВ Ч:Р\ИН1;
викинен1 з-n1,ц .'reWio1 р1,цно1 стріхи, j!.:и~емо з хаоt<и чужого сrв1ту 1
а иевдовз1 будемо здан1 на власні сили.

·

.

;

Чи з,цаеш соб1 ;справу, що на _Тебе звернені оч1 вс1х чу.иинЦ1в,
ак1 обоерв~ІО'l'Ь ~во1 кроки 1 Твою повед1нtс;>• 1 Твою роботу 1 Тво1 з.цlt:S
HQO't1a .. 1 по тоб1 _аудs1ть l
судитимуть весь ·иа.m иар1д ..
· ·
Чи -.а~~еш, ·Ji(O ~и тут ·на еu1грац11 е мlриJІом 1· що коzни:іІ з :ВЗо
д.ив чузин-ІW есть nослом укра1нсько1 справи. По Вас · п1 зи ае св1 '1':
"Чи1 Ви сини 1 яких батьків 1 ким· 1. за що закут1 ••• "
.
..

.. .Чи- знаете, що в1д Вашого поводження р1mа~иметься .цои :Ваша

1 до~я ц1~о1 нашо1 ем1грац11? Чи в1дчувае Beme серце той~ 6~.

ротьби Врат1в-ровесник1в з Карnатських г1р?
·
Чи Д~одить ,цо Ваших ymei! стог1н Батькlв, Братів, Сестер 'а rpa'l'a.Ja 'l'юрк? Чи s не .,zуете 6рл:зк1т каЦцап закутих Вра'!'1в по замер.;.

з.пих сн1гах за к1J[ьчасти:uи дротами?

Чи s мо~те :ВИ бути б.аІ.ц~;

коЖи Кра~ купае'!'ься в кров1, коли Ватьк1вщива у воrи1 горить, а
ми oau1 непевн1 зав'l'р1mнього дня. ? .
.· . .
.

Чи

s кожите затикати y:ta 1 щоб не чути· братпь·оrо Іtрику про пора
'l'унок? Хто ~ 1м 1 наи ,цопомоzе? Хто а 1:х sиав~а-rь? С1а1'1' ?
Чужа .каска .? . Мrt.tосврдя ? Гумави1оть ? Коифереиц11 ?\

щ, :Мо1 ,І1,орог11
Сипа в нас -самих t. Як сакL соб1 сие
иоwоsеко,
~о иlхто -в8м не поможе.
Як· в л. а о и и.м и
к 1 о ·'1' ка 11 и
1 :В l1 а О Н О 10
ІСр О В "ю
Не . Ц[)'ОМООТИ!.Ю соб1
Ш Ж Л Х 11. О
В о JІ 1, 1~.. 11 мати не будемо.
BoJIIO з.цобуваетьGSІ не плачем,.. не просьба:аtи- мекор1оами, а
кечем

1 боротьбо1D.
·
Ось л сІ~ Й 1 в1,цкрцтий пwtX пере,и;

.

ТобОJ> 1 :Мо.ао.це !
Ти приr от ована на це 'І Чи ж маеm .Ra це знання 7 'фвх 1
rарт,.~праву й готовlсть? .
Хто ж це ,цасть Тоб1,
хто ж·Тоб1 в ~ому .цопомоие?
Зван~ _1 фах ЗДОбудеМ У .JПRoлl 1 8
r~~ 1 ВИХО:Ванвл: 1 ГО'І'ОВ10'1'~
з,цобудеm.У орган1зац11 1 в Кхмб1 Мо4о.ц1, в ПЖаст1.
!о S працюйте
уч1ТЬСSІ, Гартуйтеся ~с1 В орrаи1зац1ях О1Ю1Х.

· Чи

Не марруЙТ.е н! ~виливи н~ пуст1 заба~.
о'lав1,

Бо в тону критичному

в Sі'Кому тепер· перебувае!Jо, не час на гу.tьmо, танц1, rop1:rtк~r 1 розnусту 1 ·сварку,. або парт1йн1сть.
Во !t це злочин 1 не

прощенЕий гр1х перед Богом 1 перед Націею.
.
За, T~toe ,1..:иття ЗЩТtцдае колись Нація рахУнку. Коли в1хчивятьСІІ
Sо.пот1 :Ворота В1.пьно1 Ве.тьк1вщини, то на 'них стоn'І'ИМУ'rЬ З81ІЗЛ'І'1
зе.иен1 .иицар1

й будуть гостро ІШтати:

"Що

z

Ти J'Обив па еІ4rра

ц11?" Покажи, що в твоlй гохов1 1 що в pyRa.x? Чи !воs rо.1о:ва
повна знання й досв1,цу 1 1
Тво1 руки чи озброен1 ремеслом?
"3 пустою головою 1 з порожн1ми руками н1кого не пуотикоІ•
"Во, тут· все знищ~но 1 треба власними силами в1~будуватиІ•
Всяких ,цармо1,ц1в, самогонщик1~, корааьно низько занепаииж,
тих уо1х; що сво1м поводженням nсували укра1ноьке 1м•а переА

ев1-rок 1 гондтимуть далеко 'В1д Зелотих Вор1т! •об ие- зарази,.и
син1в Ук:ра1ни, як
що,цеmі·о вжаоRОJ)

'!'ИХ чистйх 1 мов хруста.п:ь,
кров"ю обмивалися.

.

·.

А тих, що не змарнували н1 хвилини на ем1грац1l ,· пок1нчи.wи

mкom, на6ра.пи фахового знапня 1

вивчиJШ чуж! мови 1 nоJСlнчи.ии

кур:j навчиJІnсь ремес.па, али. морально,
орг

зац1.а:х 1

..

вихову:аа.ииоь у ,1tобрих

тих 1 якl г1,цно репрезенту-Dа.аи Укра1ну перед чуs:ип-

цs:uи, ·~и тих mир9ко. в1дчинятьсл ЗоJІот1 Ворота Батьківщини •

·_

. Ось, Дорога Молоде, nрийми тих к1лька олlв вl.ц меае 1 свяще
ника- Прия'І'е.пsr МоJІод1:, члена П.паоту, ЯІ< баz_~JІ, просьбу Jn::.:or:

в1д

~~ого народу, отаршого громадянства, лке дорожить ~обот,

Мо~о,це 1

1

~

чекае в1д. Тебе кращого завтра.

- 26 Паu"ятай, Дорога Молоде, що гаслом Т:во!tого 311'1''1'4

tсJ.и;и

CS TgcJe

Дом не кинула, бу.и:о те, що заnо:в1в заонойник ~Jt!т~JJOr(') Скав•
ТИІІrу

"

к

аагJІ1йоький генера.п

~рп1о~ь ~ ~

r

о в

1,

Baitцeit

Пауль:

в1рн1сть Б ат ~ к

и·• и· в

1

1

І

Па

-

ч:
1нmи:м, "
.
.
•
"БОГ 1 :ІЮ? .А1ВА "- д1 о.по:ва по:вюtн1 бути внраtt1 • !во еК)'
~ерц1
та ttапиоан1 на Прапор1, з лки:м п1деm у qottt01•
Хай мlа Вами запавуе згода, ІІІОбо:в 1. Вpa'l'epc'l•o ~а хаІ ваааа
х,JІ;и аиикие парт1йн1сть 1 територ1uьнии "па'rр10'1'И8М 8 ,
Во z ми д1ти одно~_МАТЕР1-УКРА1НИ.
Не т1JJЬЮІ на оловах 1 :в :мр1лх будьмо ообории~ 1 uе 1 !І
практичному чин1 1 а тод1 напе:вно зас1яе нам ООНЦШ :ВOJU. І

1

П,Карuецк~риницп.
:·~ С И Л А,

Sap1e

оо1нньоrо листп мідь.,.
Не сонце а довкола - вогц1 злов1Jt1:
0АИИХ в1дотупнла проклята збр1дь,
Друг1 1х зи1нили 1 о'І' - ж:и:в1 ще..

У сеJІах Іtеопо!(1й: наруга й плач ••
Метнулися :в оторони наm1 села
Сурвмить, оуремить уТJ.е сурмач

•

-

1

,

в1ч вожелюбним дороги стеле.

В м1стах чорних петедь :в1дчай заиис, ••
М1ота отрепевулись- нер~ов~й рух там
JJ:ro.ци п.пивуть :в у:краlноькиА л1с,
~ов безJІ1ч корвет_у знайому бухту,

1

Ну й буде х, лк листя, :в ярах могиж,

_

Ой буде кругом, ПОЛОНЯНКО мила,М1Ж ,цвох наІчорнlmих py1In1 оиJІ

П1.цводит'Ь<)л треоrл

t

живуча ои.и:а,
Jj

з. 9.1~43,

=о=о=О•о•о=
•о=о

о=о=

о=О=о

••• Чим довше я ~ю, ти:м бlльmе перек~ку»оь, що р1аииця
м1ж едним чоловіком 1 другим
мlи кволим 1 оильиим, иехиким 1

uеsначним- полягае в енерг11, :в непахиrн1й поотаноD1, в ~n1й

лоно зазначенlй ц1л1,

що знае лИше смерть або перемоrу,

ЙовеJІЬ D1КC'fOH.

••-= JI106am

sиттл?

-

то не марнуtі чаоуf

бо з ньоr4) -иласне

Й t:t1T!CSJt.e ХИТ'1'4,
ФРАНКЛ1Я

.....

JІюдsм не бра:куе

сили,

a.Jra

•

бр~j'е !tOJI1.

B1K'r0p г:юго.

к.щербак.

---

х

х

.'.; .1

а ·здриrай>оя... о·, Мати!
ДуШа :в 'rрив.оз1 ~- '1 Журб1

. !~ 'З:К .Цапа :М:еН1 багаТО І
А а 'fак мало дав Тоб1І ••

:

=о-н=О=н-о=

ю.~х1JІець.

----·-=•=s•o::

ПОЛ1·ССЯ.

Я розум1m тв1й смуток, По~~саи,
Ио:в в qо1нь буолиютfі П1д хмарами крих.
Я йшов по болота.~ т.во1х 1· уз~1ооsх; ·
1 опомив ·У серці н1 трохи не звиа.
.
Неначе тод1 гом1н .п1су надходи'fЬ

1

вИпивае всю тю~lнь ·до даа.

Ти знаеm 1 що

sr полmбuв.тво1 води,

Ко.пи :в не. о 1 · ьюв п-озl,ць, весжа.
Та змиеться кров, ,:\е пгох.:>дn.п~~ б:;.тви,

,Полине веона .без всіляки~ звr~:,;тг •••.
Закадить туманом) вlдправить. моJШтви

Йо вбити;х:, По.п1сся·1 коханих cJo:~&.ft

Яким не побачити . .пьону ~:~а пивах

, . 1

моху на стр1хах зажурених хат.

Над ·мертви:ми вс-тВJ:rИ .w1си гов1р.жив1
1 про ~ттл 1м верх1в"я шумлять.

Та:к, и розумію тв1й смуток, Поn1сся,

•_

Мов иаmо1 доJІ1 нев"ядий полин •••

.

У бурях греми, .розридайсь ·.чорнол1ссям
S тобою ауритися буде тв1t.t син.

=m..-o=O=o-m=

Jll-Ta~-:-Пe.
х/
-

---=-

ПРОЩАННЯ.

.
-.!-------

Щао~-ве • дороге "Учора" в1длет1ло.
~Оьогодн1" давить, мов тісний z1ноqий череиих •••

. ·Птах1в

..

в ос1нню путь несут~ вsе в1~ьв1 кри~а.

Jle-ra'lь на tйв,цень до кра.1в нових.
.
·На баmт1 стоючи, до них k руки прост~trь,
А ке.пих не вином_'- СJІьоsа.ми-напо:вИІПО.
n~a~! Людсь_кий поет ~ я хочу ~ути а~ами,
П1сенЬ :ваmІХ сп1вать, летіти з в~ :в путь •
Я в1д sем.п1 в1дшtо~{уюсь ·ногами,
Та :вас 1 неба .я: не можу досягнуть •••
Хто часу водоспад мечем зруба'fи :воиж1?

Sурба оП!ива в ~тт1. мов бруд поверх иаиа.

Щао.пиве дороге "Учора" в1,цлет1JІо •••

Я оя.ду в човен без D1.":':'~~:r~л 1 без мераа.
Мо1м воJІоссям ш.rвим вітер буда гратись,
Ва хвилях човен вниз 1 nropy колпхатиоЬ •••

.

•

х/ваіІбl.аь·шиІ китаІськиі:t поет.

ПереКJІав з н1кеЦІ)!О1 хем1
1:в ТВЕІ?ДИИ.

•.

~t:l

-

1

·л Ю Б О Б

-

fu

Л Ю В

..

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"/о·к01>()чена доповlд:Ь, прочитана на

•

Саноосв1:ТнJJОJІУ.

Гур~ку молод1

/.+/

Тема,.цл с~оrо,цв1 актуальна~ В nитаннях тОбовп ·1 m.пiQdy ва.=.
ото1ть. на роздор1жz1. В 11. рлдк юtнуте гас.nо •перео
Цlвка ц!нностей", a.ne доnомоги й керівництва в розв"язаНв! про
ша молодь

блем, що пои"язаи1 з питаннями взаемов1Дноmень статеІ та улаmту•
1 1нm1. п1.цста

ван!JЛ родинного життя,· не подано, !-:.иттевий дос-в1,ц
ви дають

нам право-поотавити

·порядку деяких порад,питанр

це

nитання перед

та·обговорень

нашою молоддю в

•

. JІюбо:в· •• ~ Важко знайти 1нше слово, яке б так часто ижиnалооь
яке б мало
от1льки в1дт1нк1в у своему значенн1. Ми пюбимо ра

1

но вставати,

смачно об1дати 7 nрикрашати к1мнату'кnlтами, читати,

JІ1тера~уру ,. .пf)::5имо ,ц1тей вз.агSJІ1 7чи овоlх тlльки/, JUОбимо сво1х
батьк1в,

братlв;

сеотер, не любимо бльондинок,

~ вони нам сподобаються,

цl

вади .прощаемо

1

сварливихj~е ко

любимо.~же 1х •••

ту'і же: Петро любrrь Мар!ю 7 ВОіtИ одр·у'f!.~ТЮТЬ ся .• • • М~ай.по mоби
а.пе про одруження . А. слухати
не х9чу~ь •••
Во1 ц1, "любить", "люблю" зм1стрм о-вр1м ц!лком р1зн1 понлття.

1

ТЬСJІ з JІари~ю.,

Батьківська. JІЮбов чи свстрина- З9Вс1м-не.те, ·що лю~оn подру~ЕА
чи· людей, як1 прагнуть· стати подружж..<JМ. Пас тут цікавить
лише
та JІЮ6ов, яка 1онуе мlж різностатевими ч;уlт~Щі· особами 1 приво

дить.~и може привести/ до одруження, тобто створення родинного
житті/ дlти,- спільне госnодарство, взаемод!я/ Це особлива любов.
Це гJІИбоке 1 час';t'О до самозабутт-н почування, -яке mтовхае особи ,цо
духовного
й ф1зичного злиття, час~о.не, знае н1л:ких переmко~ у
о:во1х домаганнях, ладне nlти на любу д1ІО чи жертву, аби зд1йсни-

. ти

.

·

бажанRЯ...

Як вицикае таке nочутт1rl н!хто не иа»:е з"яаува'l'~. ~. С.Іцвно

звlоний Гар1с5альд1 випадІсов о,
.аядоu з американкою й в~ни

·

· напуваюч!І

коп.~..с,

зустрlчаетьоя пог

безумно З'а.ко:хуютьсп:,

одружуються, й

,

за..аиmаmться на в~е життя найв1рн1пш:ми дР~'зями, :rовариmа.ми 1оп1в.
учасниками геро1чних вчинків 7 не. в. однаковlй М1р1 посильних .ц~
обох ••• Виnадкова зустріч, в театр1, ваrон1, у знайо~ викпикае

м!ж диома о~обами Любов 1 Приводить до щасливого /чи~на~~ахи/

Родинного життя. Часто ·бачимо приклади тако1 щобови

oc1CS ~.

мlж

якими, на дУf'ІКУ сторонніх, не :могло бути. й.мови про .пЮбов/р!зни..
ця в отатур1, дОР?днос~1 ,розумовому розвитку, .віковому стані/.

1

все ж мlж иими-існуелюбоn палк.а,

тривка.· Лmбоnи можнJа, спо.Ц!:ва~.. ·.;

ТІІсл Jl найнеп1дх1,цн1mих моментах lз.1rочки .зору сторонніх/.

Насл1дки

s
·1

в таких виnадк~ бувают.ь не

.

завжди, баж~иІ.ш

1

для

за

коханиХ,
ДJІН суоп1~ьртва. Тому u самоплинність стихійнlсть лю
боllи треба вносйти певну
н·орма.лі зац!ю.:
.

.

.

Безперечно,

·,

.

в осноз1 лЮбовних nочуттlв леzатр 1нстинктив

Jtі збу,цвики /продовЖенюі роду, самозбере~-·~еннл/.
інстинкт правд~во керуе,

тому не

Та не вавжди

завжди треба коритись· йому.

НормВJІьп1 люди можутЬ nодавлJl'l'И сво! інстИнкти, керувати ними.
Отже, -вони му~лть ~носити nевну о;>rан1зоваJІ1оть 1 с~1дом1сть в

овою любов. Кlицевим етаnом любови лвJІ.неться mлюб, як заоа:да

родинного життл..

Але· чи це nр·иро.цньо й бшсано? ••
,, .......

+/·Містимо в· порлдку ,цищ~усlі /Ред./.

•

- 29І<рай:п1 JІі:в1 теоріt /иа.ркоизJ.rу/ :висун}rли І'асло r ро)tина. куси!'ь

иідиерти! А iXRR nрахтипа апрамавана на вруffнуаапнп родn~п.
па пі.цри•· 1-"Оражьких основ їі !cнyвami.Jr. · В цьо_,. ~ІІJІDJІЯєтьсл

~~ибоха н&хул~~nіоть, оби~ість і воро~іоть соціяльному

.цобробут,..

·

,

•

·

.

3 !'О~ чаоу ВR ПОЙВИЛаСЬ В історіі рОЗDИТИ,1 ЛDДС~Dа
родинпа Фориа ort:вzи~~!l дя: форщ1 заmци каJІа проrресивнntt
_
~ара:кт~р~. "'б~а .. ~~~ШоЙ~М ~Щttii~~n:ІIJ1fQr'9. tt 9оціильиого гo
-~~t;':#~~~~rt; ~ЗsитІСУ.'•

no'

:r

немае ~o.-Jtni:_niдbтa!i~ ittt1 б ~aв~~ .. npa-

ароби~~.J~исвовох про заотарі.n:іст~: чи. непоttр1бпість ціві

C:op-

~n• J~а:вІJа.кп~ . ~хс~~рm{~П!L'И в. ,цен:ких tсра!пах· ё pytf~J.tll:F'RJUl. ро~п- _-

ПJ.. до~о;ztи'l'Ь 'що тахі иа.nрJDІи орt'ан:І.аа.ці~ cye1I!Jrttпo1'6 жИ~!Я ц1Jr

И4К шк1.цхив!J ві.цбу:ваетьоя яск~авиИ проаес карапьио~о 1 Jra~ep1an~иo~o

занепаду-аюдипи.

дить до о,цруаеиия,

1

Тому вавzди ~іт~єuо лn6ов, ·яка прft:во

харта.вмо т1 випадкп,

в явах ро~инииun на

'~ірамп Прихриваеtt~аоя rpyб-~lt' інс'l'инкт. Звtриі~~О~АО іс!'орі!· л-r-.
.цстJJа,

до •o.цemro! пра:ктики:,

до :вежm<их 1хен,

1

ви• побачите;

лхе

впаченпя в аитті ~цдиии, в 1! wворчості •ав родИна• С:кіж~ки кук

sавна~а вкакейитвй катеиа~ик СоФіЯ Кова~евоька, ~а ие к~а с1ие~ного щастя, І ях високо цінила це щастл Леся Укра!ика,
...
.
- '
Род~ипе. Щ8.С!!8. 'l'ВОритt. переважно жін;ка. :ВОна ff<Jro орrв.ніsує і.
~

попоnнnв

арокатом :ви-соаих прt,твань,

рами, .Тоkу' .ЦО ZіІШИ :М::Jif

O!'a'DttUO

або

затькаруе

ва...-mцни ~а

ОСОбJІИВ1 ВІn!ОІ"И :В ПИ!'S.НН1 JIJ)60•

ві 1 шжюбу. Пригадаffте роДинне zи~'l'H Куліша. рушкін~, ~~ана,·

·зга.ца«!!~, кке значения uала ~і~ка ~ твор~~оті Дан,е, !евчеНКR.
ЧаІ!коського. ВеJІикі Мухи 'fерпJІят:ь одинn.tс1!. fx життя наhе зав- •
z.ци носить :в ообі багато венармахьного /ГогоJІь, Нечу~-ЛевиnьsиІ/.
'\.

"

•

• ·-

4

'

·,

~бов, лка nриводить до родинного zит'l'л~ !{е.зав~.ци "П}Ю
имлетьоя :в н~.рJlа.пьний

вi1tosиtt

-qac. 'Наинв

проки.ЦаmІя тахо! JIJ)-·

~бови е аноvа~!я і загрожув нк•особі, ~ак 1 суопіп~с~ву /дегене.ра.цtлt пер~.цчасна· знеснленнц/. Ухиленпй, утримування від -~axol
л~бо»и такоs'анор~альне еtище /аскети/. Колиб подібнR прак!!ВRЗ

поийрnвапась, JІюдмво стмо б перед фактом своєі дегра.,~а,і!. )!.о
такоl"О характеру явищ відноситьса 'а~ ввап~
nпа~ічна
безnоло

ва/ любов. Бока в або иаскувапня, або насяідок_якоісь де~організа

~іі/едебі~ь~ого не від~аноі іі иооіямц/ •. Ваша п~бов нає н~ ме~і
1 Фіз~не . зб.пn:епня осіб. Та.киі~ біологічпиМ зе.І<он, І· холи JfPO ne

)'ВJІка!)tЬ гсворИ'l'JІ ніби. з причини сор&:члйвос~и, ~о це лиJ!е побу
~ові ~радиції. От чо1~ мова vуоить іти _про·~юбов душі 1 тіла~
Не-треба с~аввтй на. шлях сент~~еnтальпих паниочок /і· т~ уnодоб.пnватись с~русяц/.~1 ніб• впзпаютр ~--е духовці любов, О'!'хе в
·
питанні лnбоnи двох різноцопих осіб величези~ аначення ~а.в і тіло.
1 !0•
~яг. Але потяr лише до тіжа ні ~ aROJ~ разі Re vусить відхnля~~
хюбов до дуиі, до духовно!. поло~ини партнера,
-

Re .ttиme фізичні. а tt духовні rшоеті 1.tу()ять· DiiRJiиxaтn до себе

ВИще подані ніркування прnводять до
ва~ливих висновків:
.июбов :м:11! ).!Вона рівоопалюш особани мав величевпе значення і
8ав,цання. І! необхідно організов~ати. Як це роби'fи?

\ЧИ Jl0ЖR8. ОбUеХИТИСЬ JtИШе eнQЦitfH~M npOЯBO:t• ПО!'ЯІ'У /1!~6оDи/ ДО

1RJttoi

-особи.?.

Ha.mi

емоці! -де -особлІ~Dиtt вияв не.mого душевно ге, -·•'~

~я. нашо! ~і~ ЕУо~ії, хрі:м: інших охнак. х~ра.к~ерезув~ься·своей
н_ео'; риианіс'1'8J1 пеобгрунтованістю, ВИ!Jn.д:ковіс-т.". KoJrи iJ.r да'!'и во
пn ,ІJ.Іо nобудована. нв. них любов Jr.o:rr.e довести до зов(!і!r п~б~nШІ"': ·
на.сJrідків.

Euon:Ff{нe

-

захоnлення ввиче.~но

норо·тRот~р,rінове,

а ро ...

динне ~ит11я
шt -;ссь вік. Отие до емоції • необхідно до.цtl'l'И
роз
ау-док як кон!!рол-r>ючиП і ре~Jлюючиtl чинr-шк. Euonittнr\ в основі JID-

-

зо

-

бов мусить бути о6гр'j~нтоnана гозуио:м. Нин :нусит:ь бути осt~іт
лене 11се-; що uoxe зать1шрmnатись енодіffиич за:~о1t~енплu і nі.ц
нео~нням,' І .царе:мно .цумаmмьІ що t~нес~ння· Б' жnбов розсудновос'l'И

зниху-в іі~ ..·ми .ztY1{8.GHO іначе. Розум осноnJтє, q«і1рунтовув JІJ')бов, І
підnо~ить під пеі по'l'рібІ~ бnsy, Він захопцть 1 тoff Час,ко~и
еuоціі потухвут~.- Таи звана вічна любов.моgе бути лише тоді,·
tсо.аи вои~ обгрУJ'Ітована об"єRтивнини /позаечоціft:Ftюtй/· даними',
1

при !'о:ну праnдивими, бе,З,фа.льmу, без саw.озаси1итевня. В ·танону
ие.пряшсу і- J!Y'CИTJJ ітn ІІІІРtоnаmrя і самови:х,вnt!ня нолоді І

П1д9JСУватrя пари- 4 одІm з наffсхладніtlших uо·меятів, багатиИ на.
иепопре.виі помпJІJСи, ~J!)r певні, що І<оли .б л:юдn більше ЗІІА.ли один
~ ·о,циоrо

Jie:r:m:e·

!'О иитанпя• любові

1 .цоц1І~tніmеі' ;n;оспть

роби!'І»оя иадrо рано.

••

tl

шлюбу роз~язувалось би скорше,·

поm;rрепа. nошІІmса: ПІJІ~бний вибір

Гім-r:ш.зист

1

,

гішшзистка .цругоі клясц,

!IOбtto ді!І'и І2-І~ роні в /nодє.єно нo:r-:rl(!>eтниff факт І, похлЛJ!ИСЬ

у :в1рПОС!r1

Htl :ВСе 2іtИ!rТЯ f! nообіЦЯЛИ QдpptИ".'ИCt..·no СRіНЧенні·
И!СОJІИ, r!лово буJІо до~ер:r~нсS, але до.!Іnі почуття, жа1еі яетривн1,

п1sн1mе зоnсіи аuінv.л}Іс:ь. ВисЬRа. норм:ь - вірпіGтt. даноuу ело
nу, буJІа до,церІtА.на, ме родіпmе ~И~'l'Н o·бepнyJIQCtt в пен.ло. Або
!!е.дtо nосnішно, в деRіл:ь:ка днів чи, .1roxe наБі!r:Ь в денільна го

дИ11 приff1~е.в!':ЬСJІ pimemrя безnідставно, пі,n вnлп~оu НІ<огос:ь nочу'! ..
в лабе!'а.х ЛRого потік прІ~мjЕен1 перебувати,
.

!'W,

Моzна подата нamiff '!о.лоді та~і nоради: -~пе· поспіmп.Мте .З :виснов-.
JСА.НИ про

сво10 Л1Dбо11,

а при~nвіт:Ьоя ~о ·того,

'Іі!'ІJ Мо~о /нexaft дів розум;. Вивчі!r:Ь. родину

Rого любите;

ви:в

· ко:r.ано _і, бо бать

ио flf uа!'и- це nротртипи дон:ьІСи"tf сина.. Пізнаttте у всіх·момен
!'В.Х хр!''l'вво! дittcн6c'l'i :в роботі, розвазі, духовних.~аннпх,
nереб6рDванн1 труднощів, ставлеННі"до іmпих, моральна cтiff ...
кісІJІь, хертвР-ппіо'lь, d!деа.ли, сма.ю~,· ~·вnчни, постуnовання.• Вив-·
~•• ,.ае qe І прпкпп~s-е до св.оїх вимог, до !rаних сво їх якостеtt.
Пи ие хочемо .С!І'flвити виv:оrу, що одружуватись мо~а :Лише тоді, ·

JCOJIИ пара. надто висока своїми НІСостл:ми,

"святs." пі~ усіма nо_г-

дв.ца.Уи· /ц~ '"бозе.но· було б. , та не реально, І /.

Al!e

!!реб а зпа11и nеред· усім одне од:в:оJ:Іо,

щоб

.

зарапз. узгоди!І.'н ок-

ремі індивідуальні властивості, щоб не розчаруDатnс:ь потім.

_

Koro !t Dибиратn? Однотиповість чп р6в6Щність харак!ері~?
На де питання в&::ко відnовісти. Тут вир-іШ)~ють особисті нахили,
Мовна охавати: вибИрати так, щоб 1ю~ливі 6у.uи nорозрrіШІп :ь.th!
оооба.ии на грунті їх розход::tень. ~реба звалати на духовне ~ Фі
вичпе за.довоJІення, що тісно noll" язув'!ься з індnвідумьнп:.г.J сtш...
. xw.rи, ПоІ'Рд!Сеніст:ьі од:нотицовіс!t'L характерів :мо::tе вимиІ<аtи не
п~вШІ1 .nочуття·буденщини, одно:манітности. Але і непри.vирn:LУі
роз.х.одзе1nr.а· ~аво:~: не ведуть до· добра.
· Кахут:ь, ·на.tt:краще nартнера п~знати в подороgі. Практика ствер.цхув ·праІ3дивість ді єї 1.rудрости.

noe,az

•

.

Валливо згада':и тут олова

"Не D бучн·ім беннет і друзі. nізиаю~ьс~~.,

Вони пізнаються бідою •••
.f.IR лкхо нагряне, і сльози n6ллються,
Totl друr ,х~о заплаче з тобою
.

Відомоо!fn . в:J..ц інших про в акохапи:f д~е ·Dv.:cJIИD і. · іх !реб а иатn

иu увазі. Але народнл 1~)тдрість к~е: лю.цеИ nи~all, n. cnitl розуи
в но.шо:му випад .ку ~е особлrпю ~ІШ.пиве: '!У!' иоnе бути. об'' є
К'ІИ:вне виов1~лення, егоїзМІ заздрощ1, особисті nорахунки 1. ка
!еріяn:ьІіі rтгоди, · Всьому· цьо:му не мо~е бутижуІJ! :місця ••• РозуУі•
е!'ьоя& ·такі відомооті неt>бхідно о.цер:ЕtУважn деліко.ІJ!нп:м cnocoбou, :
а не ду~ороttхи~"·
·

uatl,

- ~1 ~ере,ц TJUI ХТО пе -.":а:в ще. влаоиоrо :ро,ЦИВОrО -'r'rll 1 ц1 't'р~

ВОЦ1 не зр oaJ;l~1 З.. ·,ца.цеtd., мо~уть показати~ · в,реах~ами:.

ИЗ.а ІІ'КИ !tОНК ч.&О'!О. при иайісращих нам1рах -cJipJRИIIDD'l'Ь~ ~О

ne.-

.AИ!tiiX неприе~оотеА ••• в пер1од любові вое :мІJ..JШетьоя -У св1т~
,.она.х Так 1 в дepnd '1'ижи1-м1сяv~. Але :арохода1"Ь час 1··перед

·

оч1/Цілко~. цр~родньо/. :виПJІивае d.,.денність .з 11 епроЩеи1()'1'D, . ·

недбай.лив1с;rr:rо,ІЮЮ:Р1·ата.tt1отю, турбот.пив1стІ3; МJWовол1. ·ВИ:Я~~
ютьм иеrативн1 рио~ ,м~же· й_ .цр1бнсньк1 ,а.хЕ! -воп лl;JY'l'Ь, 'І ь1ч1
~~ое:ю неспо.ц1вЩІх(tю 1 незвикл1отю.; матер1Яя:ьн1 тру.цвощ1 розхи.:..
т·ують дошлюбu~ 1деад1зм,оптимlстичн1ст:ь. Починае гн1тити
.
о.цнома.н1тне r.:иrr'l'я 1 ·Іtабриде.тн одне одному. П1,цозр1JІ1сть, :1ояз

нь за

бяИзьк:,r 1ототу' !!иклИка:rоть ІJевнощ1, . cnoчa.'l'KY I!lЛЯXe'l'n1,

naJIJCo1

як нао.п1док

любовl,а n!знlrдс те,що перетsор:юе жи,.тя

в

багно п1дозрі доRорlв,погроз,а то й куJІа.чноl розправи~··

Дlти ••• Неоднакове eтawrertня до юа у !dпхи -~ 1ІОJІов1ка. На грунт1
розхо.ц~-.::евs xapaJ<11'epl'В, р озхо,цжеmш 1.цеоо~оr1П, кети ат тя 1 чаоОJ.І
•дружне" втручання ~а nоради
.цо не ба:асаних иaoлl,J.!d в •••

"добрих•Gуо1х1в при'Во~лть цодрУ3&Я

Як же уникнути
тих: небажаних нr.слlд!4n ,я::d можуть виникнути в родиному ~т'1'1 чер_с з згєлап1 Т~1:'.>дпощ1.
· .
Обме~с;ува't'иоь лише
чутт.н:' ~і вибо:р.J.. друга :t.:иттл tleмOJ' ~а.
Почуття· часто обNаи.n:ив1,тимчЕ'.оо:в1,тому до них необхl.цно прив.~ву
вати здоровий розум 1 ВИl'л осв1тл!о}1::.~ти н~'дв1tl 1 мохJщn1 кроки.
Fо)(ю=ше ЖИ'І"rн-це F.e · nрйем:н1 почуF.н.'йШh
rroгloдy закоханости, а

сХJtа..цие нвище 7 srкe праходить у ~о!ю~м lнmг: ·умовах, ніж пер1о·;в;
п1.цго-тоьки; .-> до нього. Тому любов треба n1дс.::!зпти, скрlrrити ~Nl
щоб ие було тимчасоЬи~~ 1 нг виПJІиваао з
В1JІЬПИХ ПОЧУТ1В!' noдpy"Jr:І.Ji мусИТЬ цод6аТ:Vі про z:а6уття взаеМlіОГО

цнити чимсь· '!'аким

В!'торитету

fi

14цно з::"ї:!овуват~l' його.

'l'~!ш! :::~r:тopИTcl'l'

бе з nоччу

тlв ДВС'l'Ь пlдо'rави ДJIR" б'JІИЗІ{ОСТ1., •

Erol9TИ нlколіІ не сfувают:r;, Гарними с1м"лнИвамr'.. :ВОии: чащ~
воьог·о оберта-ютьс:r! ..в ро,1щнних деспот1в.Таі..1особrі за:вхди про'І"и
иайваж.пив1mоrо в ро,цинио~у житт1-. рТвноnра!!ности nо.цруж:-'.:І ,~їtа

1104!\е хитатись .чшпе в ~ ~ '1 п:зку е б1л-ьmим ч~ )ИН1оІИМ автоJ)жтетои
о.цноrо

з подружжл,

••

Треба виховати в оо61

вv..іння прощати.

Проща~и ~ез спогад1в 1 докор1в. Це не проста р1ч
ет:ьол на перший оогл.а.ц.

1 ЯУ. може ви~а-

· .

,_

ПроЩати й забувати те,~., за.ва.жае в родкипому ~итт1 ... 11Qтр1~не
еп1вчу,..,~, розумlmtя, до:В1рJІиз1сть, сердечtt1стьjЩ>ztгнення иа!Ш()

вн1mого за,.~о-вол.еnня ба>~аиь7 умотивованих/ ,цруго;l. сторош~' вза

емодоломога. Треба шанувати

особу другоrQ,нс мазити в ~oro

таемн1 uере~иваuна. Щирlсть,

коректнlать, внесевнn

nравдив1сть, одверт1ст~ nоЕсsхчаспа
приемнос"l'я нав1ть ::1 trрцп~'с'lиму (.z;NlлlнpRlcть

Створеннп: сп1яьн.их 1деа.п1в, .метІ:ї: ЖІІТ'l'Я 1 ,цружня боротьба за ви:т.:
Jlapemт1, зt:,ю<.п1ать, лка мусить явитись в 1ІВОJІ1,цо:к дружнього· сnЗ.в
ЖИ'М'~ 1 о!І1вuрац1. Qсь т1 ~имоги, л1н:!.ею Л:КИ'JН мусІоJ'І'Ь .. 1тп
оамоnихов8цн:r мол:о.ц1, !.АК n1дготовка
до родиного .ж.иттц. ·

.А. на,ц цим мусять ст OJiT~ н .л ~-: х е т ~r 1 с т ь , .;:к з одного так
з другого боку, rлибока правди!Jа 1нтел1геrІ'rн1оть у стосунках
mtмorax:. Вона ;усуне ·др1б~~';:зкщйсть 1 .ГLKol T2.R бага'l'о 11 ро.цип

1
1

пому

r..итт 1.

Ко.пи, це sват.'<.а,ючи н:!. на що, між noдp:'f7..жJal немае

зго,Jtи,

пв.нува'fиме ~.<е.поУнеча, тоді 1CpaJ4r1 1 'Горд1.1'а ву3nл" не розв•.'Ізуваtи,
а резруб~ти ,б~,.~ертви тyrt пе дапонога:Jть. Требr. т1.льки не
забу- ··

~ати про .ц1·т~ll ,1 1~ З.нт7р~си. ffілrrхетн1сть no,цpy:Q:Іl нуоиі'ь. -nоста
ВИ7И 1х на: іІер~аму · м1сЦ1 1_ зробити 1х. основою свого ро,д!Н:..'!Іого
ЖИТТЛе Д1~~М тре6а·uринеОТК З ~ертву С~О1
особисті Е~~~.

- S2 ~
.МИ JDІme еа .иеr8Jr1зований:, ооnлче1Шй трци-tt1SМJІ JUІtб ~ З
·ц.оrо uorжsдy веобх1дво орrаи1зувати·І ~о~~бн1 в1днооиви,
аких
оообли:ва ц1виа пора,ца поета:
·

•'. .Ноа

рада

-

в

;цо заручив

Ве ~луй йоrо •••.
На zааь, наша прахтиха родинноrо sитrrn в б1ж,шости А&Иека в1х
toro,щo куои!fь бтrи. А ваJПа мо.11одь зарааева ба'ЦlJІами, ак1 от~.
ру~ь .xo'l.'oty-1 дошжюбвих 1 п1оіпШ.JІюбних в1двооин,,,

Завд8Квлм школи 1 передове! чаот~ни оуоп1.11ьо~ва повести р1sу

чу барОТІІбу 3

'1'ИМ 1 ЩО ВНОСИТЬ .ЦИООІІаRО В Іlр8ВДИ:ВУ ~CD

1

uраЦІІ:в1 рсдикн1 :в1.циоаини.
-то.ц1 родивне D"М"а 1 пере.- 'ІИМ
.аер1о.ц JІІ)(fсви будуrr:ь оообп:во приемн1, fiПJIІIXO'l'RJIT:ь ,D)ДИRJ,
111.-иеоуt:. 11 вище :в духових акоотsа:.
·
·
Преф~ в.

..

-Ф-~0-=Ф-Ф==о=о•о•о•

•8•
м. Щерба.
••••--•••ае••

Х

Х

х

в иеб1 rуркоче, здриrаючись, rр1м,

Н1бц розuростуе вироол1 крила

•••

МИжа, кохана, дай руку! Ход1мІ
B1'f•P хви.а~е 1 mарпа :в1три~а.
Оерце .забилось? •• Що це -

печ-.:.

Чи заблукапаоь тремrrлива тривога?

·Вабит:D мене, наче мариво, дuІ.,
Зор1 дажек1 та мр1йна ~opota.
Ща 'ІВМ по той б1к иев"янучих з1р:

Прикань ор1бжить~ чи принад~ обнови?
Чом ти. хви.иІ)SПІСJІ.( q:Іощо док1р'l -:все перекоsем зо 1Мf! тобови!
-о• О= о-

Шипшини

цв1т

•.

ІІЩпІІВИИ nа1т, привеоешій 1з ru,
!и при~о~ола до·мо1х грудей.

t

ВlДТО.Цl 1 ми.иа 1 ОПОКО!О Не З118Ю 1

В1дтqд1 не з1мкиу ово1х очей.

·куди не йду: ~уtшать га1 до~кожа,
1 рад1оно, 1 трепе~но в груд1.

Ти, ма6уть, серце глибоко в~ожожа'
mипшиноJD коJІючою т о.ц1

•••

Каанкй

1s

иас по:винеи Дбати про морuьпе оамоу.цоеке

аuеаJІ 1 бо це е .и;аере.по зага.пьного добра. Во коn поqа,.ох
ае JXOOJtoиueoй, то a:r< uoze бути у.цооков&JІен:и,й к1к~ць?

Конфуц1й.

- SЗ'-

--- __ ......

•

----- .... -,

АТОМОВА С~~ЕРТЬ.
-....;.-

. Заінте~есуnаtаІя act'oltiшo:V ене1)r івю, · а. зо1tj.>ема •aro).!<>:В.Oit ~оч
бою 8J)QC~a.e а ~я на -день. На ~аль, де зцінvе~ува.ии.
не
йде :в. тоиу.'іі~ю.tі, .ЯІtИй цесе бл~года!r:ь зб~і.жоІ(у й вачер

nано:иу через осtавн~ світову віИну_людсtt"', а rа.цzе·в \'ttJIY
нацрві, яві сt-раши~ неща.с~н знищення неое в собою оо:а иа«
страmніша кодерна: зdроя, що lї н~ .JЬ~ення а'охоаа боnба.ІІер

сuе~тива а~оковоі oue~~~ ·с~ае у діло!~ своk,у ~~~ахіж~і пе•
•
•
•
· 6еЗТа.JІІUШИІL JIDДCT BO:Il 8
-_
Невідомо RОЛИ Й·ЧИ Ізаг~і ПОttБИТрСЯ ПОИRЄ С~аВОЗДааБЯ про
nробу в асrш.ю~о.ю бо:мбОІ) nр:и 61к;інсьному а1~,; IlJr nJ.>oбa ін
р~,ц

тересує врешті віИськозих сnедінлістів, щр. хочуть знnти,

ne1t

хі зміни т})еба 11неоІJ!И у

ськоі віИни.

Я•

-

jі()_вий вии~Ц nри ·t:eдeflliю кор

·

.

·

Одначе дивідьне не.оеJІення, а rrepeдoвoui JІеnанців ~eJniUX

міс~ інтересув бі~ьше ~а •nроба", що 1ї з середині иинулого
;poJ<Y переведено ~ .аnонії _._, ~о~и ~о из. .цва яповсьJС-і vіста •
·Гіроші:rу· 1 :Uагасахі c"Jtиuyтo по- оди1ft &!'O)(O!JiJI боuб1.
· Сnец;інльн.а бІ)И!t'іИська ко:місія npoвella ц1JtиJ wі.сяць JІИС7011а.д
1945 р. в обох яnонсь~их иісцях, пораЕеаих атомовоD_ 6ом6ою.
Крім цього

Jl8Jla

вона. .цо .ц:»споаиn,ії усі раnортІ{

И вихлади АО•

~_лі.ців т.а.І< лnонс»ки~ ЧИl!R~in, о ~еа -1 а~~ераканс:ькоі ·преси.
r!.ёlуко:во з16рап1 it. nоилясифіRоваіrі J3JІOJ1i.цa ··nр.щ1 !rієі жокісіі

· oгo4omeRo

саие в лиnні цього

DеJПіІ<ій Бри!L'анії.

1

119461

в Allepиni.

ро~

· -

~о »івночасно

•

в

Ьритййськи.х сnеціміо~ів ц11t&1JИЛО а пер-t чергу 'lЄ, о1 не.
сді:ЦІ<И E~iEJIИltВJia б a~oxo1ta · боксsа, XOQ б :аи6ух.nв· на~ біJІь LlИK 6:рnтіі4оьким :місжок. 0.08 1 KOJD[ ~ Jla,tt ~aaqi)( брИ~іJ.ісьниv
uicтoJ! вибухJІа. одна. а'1''оковц. бсхсSа 'l'itiї -сахоІ ве.п:~чинu іі ·на

I'S.:кiti ~а.мііі :висо,і, що- бомба, я:ке.··в~буvtа 1t Нno;.fu. !'О бул.о
6 оразу з&и.Щ~~о Зо тис.!. домів, 35 '!'ИС • ..цо•і-8 б'fJJ.O О по»а:;но
П<>ІіІ<о.цже:но і 6 iJIJІ 1оо ти,с • лer:Ro nollkoAжauo; .4ор ~ис. насе
лення опинилося б

без д~~ над го~ово~ ~

eoro

•

~оловииа к~

, гле. 6 13e~1Bj"!L'ИCJI до сво :їх д(о):иів, юідуемон~а»JІІи іх~ Це cra- ·
-навило б и~mканеву npuбn:ew,r, бо 5о т-ио. a~JDQ"JIO б :вЦ :вибу.

ху бои6и веРаЙно, або sиepno. б n~о~~ок кайбжиsчих 8 ~иsнів.

.

а решта 5с
~ио. uусіла 6 nі~и До .шnk~~ з и~ів~ .»Jя~вати
.

2_иттл..

·

•

·

.

.

.

-

·

.

Щоб :,':ів~1хи собі. цо оsив.ча.в дра:к~кчпо .5о tac. аер_~~ »~ :аа•
. оуху од}:івl ато1ювоі 6о:к(Sи, s.віт бvи~isteptco.i. · :коJlі(.:ії. прЮ'а•
д;:у~є, ;іо npoтяrow Цілоі війн:rr 1939 - 45 рр. ц JroJІAoнi згину•

.110 Зо '1'ИС •. осіб :від поБі'],'рюutк НЗJ/е1! i-u, а в ttS.Xifl 1JeJІnкiff

· Вр~тtЩі:і

рв.еок згш.:rу"JІо бо ~ис. Авто·р• вві17 .зазиа"ІаJ)~Ь, що ·
иайв~чою· ·nроблеУЬю .-;ля Іtротиuові!'~)JЩоІ oбopQD_ t1yxo б ~і6· .
1--:ання fl1 .п0:ь:оронеmrя ..rpyn1D nобитшс .~ Ко1і1С1JЇ званача.~ • що .

:вона. ще в листоnаді 45 р._ натраnля.п~ 11 И~rасахі ~ Г:tІJ~шш~
оеред .РУі..rЬв:цщ. розбиіих будиюсів на лr..цоьtt1 ~tіс!'.аИ, -о 1х

іmовс~ка n:ро!І!илетунська оборона.· нe·3:uor.aa sиals~ И_похова.
~и. (lсер:ед;ки виб~у можна· буj.ю встШіОВNl':И. в обох v.1c~&.A із
відносно вели:кою доlUІадніс~ю, нослугову.Ос1f xe~OAOJl роб

·f1ення .:в..:сно-:вк-1·в з різ~і !I}JOJІDi~ діяння боJlб~. ~ .б~zче 1
до це1~~J:ІУ, ~ик ouep'l'нic!r)) буJха бі.nьие.. :о~~е. n olqJY81 до .11 4
анrліьс~хо1 км і %·в би 'і' их ста~оюlіить 951~

півtніJ.r:і це-й npQЦeii!r а).Іенmшсн до

35

•

а дальц иtе за

~. а oJtpyзi с.аідуDчо1.

Чf''t'Bel1fИU~ 1ШJІі В'ИRОСИD Dili . 5S,", е. це • AeJLJtJІ1И четвер!'іll!1
· ~е лише 35].>. В ,ца.11Ьmи.х двох _круrа.х Ьдші-сtе _вzе Jt лучі дов
. ri:ti на .nів:u.и.хі ці вiдct>'l'JtИ зменmую~·ься не.r8J1Ьно. f) о.~<рузі

- 34 _.
Е~д ?дно; до пі.вторl~ :t.пілі цей відсотоІ< :~нцю_сить 1З,~. а в :кру ...

з~. в~д П1.Bi'C'J):Ja до дво:~ миль вже лиr.r пів

.%.

Дос.1- 11ігде не по -

дан о .:висо~и ~ ~е. яхіИ Jшбухла одпг: чи друІ"а ·бомба~ . Звіт брlіта:н
ськоl., r:o:t:i'l.Cl.Ї вазна~... е,

одначе, що коли 6 6оУ6а вnбухпа ноче
засяг ш.rертн:о?~И й зн:иценн.н щодо n:_,остору був би 1а1:ож~ корот -'

.ш:-1й, с:...'Іе в Р;ьому_ ме~ому ПJ?OCTt~pi шжер~нісі'ь й s:ии:-.tеннл були
6 ще більші, ніх в Гз.рошімз. М ~іагаса:кі.
·
JIR:ж:e впгллдав сам вибух?

Отож ме1'11Санець одн0го чи другого smorrcьicoгo uic!fa, що на пЬо•
го ВЛ8J'!І1. а·:.-омов~ бомба." rюба:rrи:в :в_ :rвил:ипу. вибуху в першу чер ..
гу ослз.ІLі"ІDІJчу 6 злу блис:каюсу" що

за.п:ила ці;,о-rй- небозвід,

опіс

ля відчув !якщо збе~іг ~е здатність відчува!fиІ напір nовіт2я,

щоЬо nioJ.r.я: цього
ПQчув ·веJr:ичевний гуркіт вабУ-"tУ, за:Кінче:Іий
гр~:кото:м ла.цаючи.д оу;цин:кіD•· У слідуючо~ :моиеNті - бо цл rrep-

ma

фаза не-тривwrа д9вше,_ яR один иомеЕт

страшна темрява,

:мряв1 БИНІ'!:Rа.Jrи:
тньоиу не

що

·

~місто огорнула

в:шmJCJia з. величезних ;ХlіВ.Р ПИJІУ.

У цій ~е.

U поширювал:ись nоже-жі" я:к:их не було і в ма.йбу ..
·

буде :коцу га~nтR.

Звіт :коиіоії rrр:игад3ге ~· що теоре•l'ично а!L'о:мова бомба в1.цuовідае
2о. ооо тонн найсильнішого вживо.н-оро досі вибухового Іtа.!Серіялу •

званого в с:коJJоченні rr • .н. Т. І трінітролюси \. Цей Т ~Н.Т.
діе
одначе майже n:и:ключно сил оn ехспа.нв ії І nоширення І величезно1 .:кіJrь:кости нагло витвореного газу. Дітrвл висо:кої темтерат:у-ри,
витвор~ної · BIHSyxOJІ, є. духе- :.rме і но. в аначення лище ІЗ безnо -

середньому сусі.цстві- в:ru~. Щось .3't1виім і:нше діе!f.•ься з

at:o•

·мовою бомбою. При ї1 вибуху слід ві~різв:и:тJ.: І<іль&а номенті:в.
Один з них де нагріттЯ на налу хвиJпrну поЕітрл до r.,yze
висо-

:кої теu"Ііера.турИ. Це виRл1асае лодув повітря дале:ко сильніший
від noдy-q, що його ви:клшсає ви бу:.: евичайної 6ш_.r6и. Д:руrий :мо
мент • це різного ро .цу виrr_ромінювання, а. са.11е: в:ипроміR:аJ13аmrл ·

вззича.Иного світла, дальше nиnроuінювnІ-!1Ія ;;;:віr.:ль д9ВІПИХ,нЬ СІ!і

!І!Ло,. себто

nові1'ря"

вппронін.ювашrн теnла,

неза.л.е:сно від на.rуітого

і. в :кінці вип:роні:ющан:нл хви;rь :коротших від

себто нрО){енів 1-'ентгена і п~-~1вдопьді6но т. зв. rirюJ,feнiв
По.ц)..В атдl!ової бо::.! би не розв.Jrюе час'l'ПН будинків,

вже

сві~ла,

r'a.YYa.

.я.к це буває

nід чафшбуху ДИІІаlііТІюї 6он.бп. Подув атоuовогQ впбу:~у+~юздро
блюе на лоро:~:: слабші буд:иню:.:,- вг:нічуе до середnнh да.:..:и силь

-

ніш:иu будівля:U, що 6~rлtr- ближче центJJУ _ш!бу.ху, а дмьmе
nід
центру вибуху скручу-є аадізобетонні uуді:влі у я:кісь 1<онвульсІ~
вн1 фоуни. Цей подув

є такий qильний,

клиR~.~оне створеною ка :момент

ЛІІІ<е

значеЬБя при

що н~стуnне дimnнr

повj,тряною порожнечею,

ви бу-А-у звичаtt-Іої

що має

ви
ве-

uo1r6и ,. тут :(Іе в ідограв ні

юсої ролі, 6о за-першим зама.хоu уУІ.е все зістало заваJІене.
О
чевидно :t.IO~ia б:>гдувати будівлі, що вйтри!dають деМ 'страшШlй
додув, давr.r:и їи грубші, ніж .z;;oci, сті!rи. Дей:ку охорону
nеред
отраmюш подуво1~, ви:кликашш: ~~о ао вою бонбою, д:).Л:и 6 ті
':.:'rшп

npoтnлeg:;,r:!CI?I~ИX сховпщ, ЩО їх в ю;нуJ~j:И. війні~ D:Щ~BO.HQ
ДіJ.L:ковиту охорону. дають

глибоRі пз.,п;зю~:з. ~пор7ди:,

D

АІ~

на аразоR

с.лоронnщ :Лонлопс:ьRої rr'ід.зш.по{ ва.пію;:иді. Не підлягають
ю~J~
щенню те~ nідзенні газові И во.цотягові рурЕ, зате :всі назенн1
~ехдічні влаштування зазнаr.Jть noDaiJ:Ш.Q: пошнод:хеІІЬ. На за.Га.~r

sбе-оігаються· мостіr, бо ї~ЕR Rонс~:Qу:кція обчпсЛена на

щrтрп -

ua.z--fHЯ тягару. Л:кщо й.це п1ю д:і_нннн теп'Jrа. чп то нагрітого пові'J! ..

ря ч~.і теж nросто атонового тешrо:uого ш,:н:роzrінЮвання, то
'Воно
-є :ко:рот!Со!fИва.пе-, але нпщі_в:не •.Очі JІюдсЬІснх .жертв на загал не

зазнава;п1 nошRодхень, бо ~rо::лент діяннл теrиюви.х nро:менів був
'J'flRИЙ норотю-:И, що '!не маВ' часу" J.ia пеr)еnмеJ-:в:я повіх·, Одначе
наІІ]:)1'f1а того теnзrа була таr<а велнка, що с~о~вала .гладRі Г!>а•
в:i!rJii nоверхні,· а цемеr:тові долівви uо:криіались ЧftП·іС!:і на зра

зо!< Jfіл-урці:в. До наt1більш Ееса.Еовнтих :наслідІ<ів· А.іянsл 'l'Єiuro-

..

- 35ВІ!Х хвиль нме~а'.t'е JІЮдсь:кі "тіні" ІіеІ~аче· сфотоtwрЕі.Qовю-rі на s.с
Фм:r:-~о:ві_И ··---. _t nове_рхні вулиць. j!JJДСЬІШ ~1.,"1d задер~~ало те

ПJІові цро:t::Щs, ві.цбиваюч:в свій В"J".Lасний зарис ва поверхні в~-лиць
чи отіни. До івшо· осо6JПІВ!-іХ про:r..Іенів ді.ю:R.ІІ а!І.'омо~ого тема.
слід Зачислн~и 8GП&JU)ВЗ.ння фарбова.ннх узорів :ва $i1roчnx
одяt'з.х
·,й випихаючи з ц~оrо nonaJ.Iei-mя: 'L'ЇШ:}.. Це сві.цчевнн нечувано корот
І<отривалоl"о

:мо:ме~ту удаrту

~емових :хвиль,

тах

що

в

цьо11-у

виnа~:ку

зала..пювались в:раsждnіші час~и:ни одягу і не встиr загоріт:1сь D~O:a •

одяг, Ді теnлові ~Вl:іЛі ч~~ :а:аГіте на .,:мо1~ент nовітря заnаJІювали
вра.цливі :матерішп1 навіть Dсвредині воt'Нетривких бу диНІСів. 'J:2ап-

. л.s:льсь

тШ<і несtwовит 1 впшl,ц:ь:n, що будиНІ<и, в вих .вікна чи
ві
хонниці буЛи ВІЩаДІСово заRр1dт1, F~e доrrустили до J.Н".їб~ no•ezi у
Ое:Qедині, хоч по,ц'ув ви6у:ку іх ціJ!1<ов_итn розтрощи з. Зві.ццn вини
кав, що х~илі ~епла, НЕі бі~ать з швиджіст~ сві~~а,в~шередХJ~а
ди ПОДуВ, ЩО біжиТЬ Si CROpiC~D ГОЛОСу,
Про1.:і:а:ня "ta.ua".
.
.
В ча9і вибуху aтoJ:onoi боuбІr людп гину-ц чи. ~о від поrотву пі.ц
руиовищаиu буд»ИЖ1В, чи сnалювані Цілхов~то або час~ию:о теnло
вmш хви'лJDШ, чи рбивані про~і:княіо1 ::~впJ.І:ь 1(0J:OI'иm;: CDiт:ra..- Ці
ост анні хвилі ще 11е ,цослід~е.ні ЯІ<dлід 1t sapa.a ~:rазиваю~ь іх про•
міннтш •raua". І\:сл:ідож ,ціяЕ::Е:л іх ·ї-m .Jrюдсь:ке тіло по,цібни~,хоч
ще сильніJпий, від на.ДJ.11риого діяння щюиінн.а Рш-rтге:на.. Ці npoueн1 "І'аха• Іr.fоuикми беs6олісЕо віру, дохо,цили до хреб~а і зни
щувв.ии його ФУ!Jкції відтворен:..'Н! :ріа:Rи~ тiJteЦD крови, зокрм~а

б1JІІа ~1ле~. D насJІі,цоR _цього :Еертв,~ бо~rби с:коро вvіра.пи від

анех1і, RJ?Овотечі, різних інфеІСціІt мі>rИІJ,. яхі в звпчайн1r.:..: у-.:.о
вю:: ІІО'бt>рю~ться б1лини· t<pon" .в:ннt!И !'iJI),n..mt:и. До цього доJ:УЧУВа JІооь випадшmв воJІоеся й no:pe.J.teJШa у z1иок • О.цu~ 3 другор.:--t..д:r:а

проявів ділпня nроУенів "rausa в зиеншена ре~~одукці~а здатзіс~~
~чин. Оходону протl\ціяиНя темо:вl!х :хвиль, nrю·.:.•n ttonapeюrн дs.ва~
ли часом тианини білля й одЯгу, хращу· QХорону давали різні с~іпи,
навіт~ дер~ в• яні. холи са.ии не вапа.n:ю11а.зrись. 3а.л1зо6етонні стіFш
даDалп частинну охороь~ проти npoveuin "ra~a"..
.
Неиав· cy"lLflriвy; що чиrшики, відnоJЗідалJ,ні за -oбoJIOlJY й
циві.Jrьноі лю,цнооти

в

багатьох tсраях вже npaцDD'l'Ь над

oxopoh--y
виведенна

nр~ктичнnх висновків -е n дос:віді;в" ·в Гіроиіиі та Нагас8.1Сі.

+ ~ах

С1lертельні nереrони :між за.собе.uи ЗН.ИІ;$ННSІ .if засоб&іИ оборо~ш
перед :шп.1и трпnають да.пі.

••*cs::ta:o:•I8C;I••
-a=s:aaQcr

--Три р1ч1 ,жцо иими уРеба во~о.и;1п: •А'РАК'l!Р.Р 6 Я:SИХ, ПОВF.Д11Пtt.
.

.

ТJИ ,:Р1ч1, що ·1х ·треба оц1Qза?!И: ЗГ1)UІИ:Б10ТЬ~ ДОВРМА 1 ДОВРИЙ

. -

·

r.rшOP.

~ри р1чЗ,., що 1х 'l'реба боро~ ти: ЧЕСТЬ, :В1ТЧИЗИА.. 1 ПРИЯТUЬ.

· !ри р1ч1, що 1х -rpe"da нао.и1,~;~а'І'И : DP Aifi,. ТОЧR1ШЬ ·1 1і1Ри1оr~.

/ З с,.о.ро1 wу.-рсми І.
Іtильи1о,.ь у п1~отер1rанн1 в1.цпов1двих обстuии,

,.&.Jt,.

-1

n.- --

:иаrа в охопжеив1 ваrоди, сила й ви'І'рпв~1о~~- ооь В1Іоьхов1 ~ео

: ко~,

•о ве,~іуть .цо пotS1.цg.

r

І

· .І.вотии IIF.Jl1а.

- 36 ;:...
щ о

•

•••

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

. ==:::.Нова

3с.паltц1я

ІІе м8JІа. зовс1м т:r-арин до часу д'овозу

1х 'туди европеИцл:щt.
Бу .ли там лицю .птиц1.
.

.

с== Австраліл мае ц1лком відмінпий тваринний 1 рослинний
сВ1т
в1д · у('іХ 1нmих матсриІ~ів.
В Австра.и11 май7:~е вс1 тnа-

рини сумчасті.

r

===

В ІІ1вденпJ.й Амс:риц1 r.rnDe зв1р Пумо з nороди коmачих~
Він ~ сильн1mий за тигра, вб:иnас .ttгyapa 1 але дуже ,цив. ний в поводженні

з людиною,

Вчені ще не вияснили

не лку н1коли не вападае.

црn-вшзи сю.шат11

Цього ·з"В1ре

людини. Чи це е зn~ах т1ла, колір оче~ чи Щось інше.

=s==

На Кавказі росте рослина, що -сrю1м листям _ловит-.
знищуе

.

комах

1

•

=== Якби не було мікробів, то не 'розклмались би '11>УПИ
вони лежал:и: -б величезними горцм:и на земн1і1 позсрхні.

1

Ko.1r~ б еоn-це сЕо1м промінням не знищувало- ).{З.кроб1в, ,.о

=•=

протягGм одвоrо року вся земна кудл разом з океанамн
ла б
покрита шаром мікробів заnтовmки в Jдин метр.

•-=

до

бу

Серце людини за один день проr·аняе через· сБо1 каиеря: 11~20
л1тр1в -!<:реnи;

Dоно працrое без ·з~rпиnки· nротягои ваьоrо ~ття

JІЮДІПШ

.
.
1 розгаWІЮЧИ KpOD ПО Тілу.
Заrа.пьп~. довжина малесеньких судип JІJОдського ,'1'1JІ?- /кап1ля
р1r: / 1 по яких про:соди·ть К"}}ОВ 1 до~;}1гнюа пшлху 61хя 2550 кі- -

'

·

лометр'lв.

·-=

·

Людина пЕ:Jресlчно за р1к спо~вае: 2SO л1тр1в води, 1~ JІ1тр1ц модока, іОО к1лограм1::.; картошrі, 36 к1.лограм1n !(•яса,

100 кілоГрамів огочіn 1 231 tілограм городини, 25 1 5 К1ло~
грама цукру
2,5 Іd.лограма соли 7 .q, 1 5. к1лоt:vаиа сиру,
20 кілогр~D tqtpy 1 '200 к1лограМ1п різних круп, хл1ба 1 му~
:ки 1 отже разом б1льmе як іООО к1лограм1D /1 тонну/ nродук
'1'1D •

•

•-= Людина nид1JІЯо через ~ір~ що~І~ б1льmс як пlnлlтра в~ди •
·-

В

.

І

кілогр!=lМ~· '· м"я:оа м1сти~ьсл один л1тр вод~ 1 ·в
1 1 25 к1логр~~а ·~артопд1 також од~н л~тр :води. Отже тва
рини 1 рослини у_ 61льm1й частиnі сво1й. скла,ца.mться з во~и

1·,.fi-

·

н1s з т:вер,цv._х, речовИн..

•-=

•

·

·

·

oqo

'

.Совц\:1 :в 1. 280.
ро.з1в б1льmо за ЗСМЛІD 1 зірка Арк'І'ур :в
з.оос раз1~ більша за сонце, а у всличозн1й зоряній 'l'умв.~- е-•

.ност1 'С сонце НАНОПУС, яке в· міл+он разів 6iJrьme н1ж нn.mc
сонце.

•

-

<;)'(

-

дм. П АЕ Т -~•

чи

sa.AmE

~ .овою Р1дНУ

. JI 1

---------·----------

т Ер і т ур

1

т

1D: :;ta:.: 8: =::::: С: С:::: =: =: =·: z::. := :·=·:=: =: 1Z.:а :• :с :е :• :1:: ... 8 cs
.

.

Б

1

д п о в

1

д

1

на питанм, що :вк1Щеіt1 в ч .2 sypн&Jiy "Черее Уерви•
~·

1.

n.

Ку.п1m /"Заопlв"/.

2. Борио Гр1нчснко ;wз~мжхкамw/

s.

Jleoя Ук.ра1нка /

"На ру1нах" /.

4. •---"~-"--" /"д~о:в1тв1 ~гн1"/.
'

5. • - " ' - " - " /"На ру1нвх"/.
в. о. ОJІеоь

7.

/"Ранок•/.

-.

Гриrор11 Чупринка.

е. Тарао Ше:вченко /"Субот1:в"/.

9. Пав.1о Граб/овоький/.
10. 1вав Франко

/ з прологу .цо WJdolooa• /.

-о-

Розбрат

-"0"-

внуіі'р1mня ворожнеча

-

·це одаа

s

вв.Ьах.n:в1ІІИХ

ІІІИХ. хвороб. IJ.e .те тя:uо з.и:о 1 яке nриаеао кsо жо

•'rJS8'fS! кан1

11&-

··

.-ср~нооти: перший рс.з - з::1. чnо1:в кпав1ао1.юа.1 за чnо1• ІСиз..
.сько1 ·Pycl• вдруге - за козацьких час1в JJ1c.u Bea:JUCol ·Roз~Jt01

ровоJІJDц11 !s48 р •.; :втре-те з~ чс..о1в :Ветко1 ухра1иоt.ко1 иnц1о -

НЗJLЬно1 І соц1ально1 револищ11
Rаро.цньо1 Рсоп~л1ки. ,

Розбрат

+ зрма

1917

р. 1

sa.

'ІІО.с1JІ Ухра1исьJtо1

пowls д~н1uи н~ки К.З.вм.JСІUDІ xвasaar,

Ед поцn.tqтувt::.ии
Укра! пу на ,цр1 бн1 І<.Іt"'..m1-уд1.юr 1 . цwк п1.-р1ас.аи
11 u1.ць. 1 ' да.m· ЗМОГУ ,ЦИЮІМ КОЧОВИКШІ-'І'!l~аJ>О.М H&IUIQCII'И на ПU
народ "І'яжКе лрмо неволі на кl'лька oтo.dt'a •••

:Розбрат 1' зрада серед пров~дно1 ко·зацrаІСо1 иермви;srадаІ

мо образи хоча б Яреми Ви!Ішє::ицького, Сази Чanoro тощо
при-веп
до зІdцненНІІ в нam1Jt кра1н1· влцци І свавоJІ1 .n:OJr:ЬQ!)ICИX пав1-р.
Розбрат 1 зрада вс1ляких Бршоl!ецьких 1 КочJбе1&, 1А&ОИ, за
крижатим 1рон1чнии виразом ца~иЦ1 Катерини 2 1 •оамоQ'fиер-аввих
малоросов"
ус1х отих, мовляв Dевченко
••емааqк1s s ~овимв

гуд зиками~, уоя1tВХ там Шхн1в 1 Савен~в 1 а за ваах чао1• Щуnа

t<1в, Колесник1в, Пана.о1в J1юбченк1в тощо приsе.u на~ кар~ .-о
к1JІька.сотд1тнього московського закр1паченна !'В РИИІ()"ВаmиІ.
Одно оловодозбрат. вQJLожнеча 1 віма сер~ o!0;1f
е

ne

"fe,

що .не д.авало нам протягом во1еі нamoioтopll
цко ма!'J! ва во
rи, 1, навпаки 1 це е те, що дава.по наам вopor8JI змоrr поdор•.а

ти нао .поодинц;а. : тримати Укра1ну в ~аіtциrах !'а рабсrr.З.. Bopon
jo пaml прекрасно розуміли 1 що коли дат• ІХРа1~ зкоиу об•еА
натисл. в едину ве.иику с1кnю в1д Kydaкl да К&рпаr 1 ~о 'ro.-1 rщ1

буде в.цержати:wесу .я:гмl.
Европиf

Об"едназmиQЯ 1

ми

ООАдже ми е
зможемо

один з: вайчиоельн1mих наро.ц1в

стати

вепикою оипою!

Та я~ о нашим ttорогам зuzди йшло про те 1 щоб аа
ttсвку ц1~у не даті! нам об"еднВ'ІИОя: в м!цну цlл1сть, в е.цину ttоеукра1нсь

ку с1м"ю; то ми

oaid, навпаки, мусиwо иовмк чао змагати до того 1
·

щоб .цооя:гти ц1лкові!~qrо об"е.цнання, щоб в:І_іробити І зм1цнити у

поих1ц1 широких uao ~arnoгo народ~ ов1дом1сть негайво1 потреби
':воеукра1иоько1 со.tt1дs.рн~сти, еднаюш, оп1льности.
·

•Во1 за одного. 1 о,цин за. вс1х!" - мае бути нашим гаслом.
Отох не завадить нам згадатд тут думки найкращих наших
JПОдей, що у р1sн1 чаои, при р1зних нагодах 1 за .р1знИх обставин

висло~лювалИоя за оп1льп1от~, за еднайни, ra п1дкреслювахи вехи
ку вагу запрова,цженпл цих принцип1:ц у нашоМу сп1льному громццсь
кому sитт1.
Подаючи ~ут к1лька уриttк1в з твор1в наших пиоьиепник1в,
проnонуємо

визначити,

кому

належить

к~на цg м&ленька перлина,

:варт-а наmо1 уваги та глибокого роздуму.

1.

2.
"де згода у·о1меЯотв1,

"Во1 спокою ~ро прагнуть,
·та не в один гуж вс1 ·тлгну'l'ь:
Той направо, ~ой наа1во,
.
А во1--брати - то-то й диво!"

Д~ мир 1 тиmипа Щаслив11· там. яюди,:

з.

.

,"

4.

"У то})ариств1 лад -

"Чи е що rсраще 1 лучче в 0!31'1'1 1
Як укуn1 sити,
З-братом добрим добро пеnне

Пожить,

сторона ••

ВлЗ14енна

уолх -rоку
ра.ц1е.

Дурне безла,ц.ця лихо

не-, д1лити?"

1

.ц1е,

д1ло, лк на гр1х

·

Не д1жо, т1льки с~х ••• •

5.

''JІ.юСS1тьел зо1 разом,

бо

кругом

з.а1

лщци.

Ко·JІИ
серед
otto1x JПО!Sози не б;УJ.!.Є,
То чужl
вас
певне
не
будт.rь
люби'l'и, ·
З ваших
сварок
скориотають, щоб вае в~1х srубити.,.•
б.
•Еднаймоол, СSра~аймосл
В товариство ч~оне,

7.

"0 1

во1м гуртом! В еднаннl -оижа,

в еднанн1
ВО роз~1~

Хай dра':ерс'l'вом; труд о~

-

nустелл с1ра

чесним
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