


АВАНІАРд 
ЖУРНАЛ 

УНРАЇНСЬКОІ 

МОПОДІ 

Двомісячнин, видає Центральна Управа СУМ 

VANGUARD AVANTGARDE 
Official 

of the 
Press urgan 

Ukrainian Youth 
Revue des Jeunes. 

Association in ехіІ 

t·~o-mounthly 

DІ-mestriel. ea1te par Іе 
Comite Central de I'U nion 
d е І а Jeunesse Ukra і n іе n пе 

еп ехіІ 

Редагує Колегія з членів Центральної Управи СУМ 

Головний Редантор ~ Володимир Пеннн 

Редакційне листування й. матеріяли 

надсиnати на адресу Реданції: 

АДРЕСА РЕДАНUІІ Й АДМІНІСТРАЦІІ 

.. д V ANTGARDE·· 
72 Bld. Charlemagne 

1040 Bruxelles 
Те!. 34.04.82. 

Ue число зредаговано в Сенрета ріяті ЦУ СУМ прн ви· 

датній сnівпраці Ре да НL&ійного Гурт на Дружинників СУМ: 

О.Рожна, А.Гайдамаха і R.~ot>oш. 

Фотооптичний снnад : Міnя Сеничак. 

Графічне оформлення :мистець-маляр Омелян Мазурик. 

НРА~НИ ОДНЕЧИСЛО РІЧНО 

УМОВИ 
США .. - ....... -........... 1 ОО доn _______ ..... 5.00 дол. 

ПЕРЕДПЛАТИ 

Нанада 1 ОО лоn ..... _ ......... _.500 доn. 

Aнrn•A ~--- .. ~шт 025 .......... ф.шт.1.25 

АвстраПІА __ О 75 лоr_ ...... ---·-···3.75 доn. 

Беnьr•я ............ _ ...... ЗО ().фр ...... _ ...... -..... 1 50 6.фр. 

ФранцІЯ .................. 3 ОО ф.фр .............. 1 5.00 ф.фр. 

н.меччмна .............. 2.50 нм._ .................... 12.50 нм 
Австр•~ ___ 15.00 шіn ____ ...75.00 win. 

Дрrентм на ·····--·-··1 ОО nезо ...... ---·-···500 nезо 
БразмПІя ..... ______ 1.00 м.мрvз ............ 5.00 н.мруз. 

Парагв.аіІІ ................ 50 гвар ........... -..... 250 гвар 



нашим читачам і співробітникам, 
. . . . 

КОЛИШНІМ І теnерІШНІМ , 

з нагоди ювілею <<авангарду», 

найщиріші вітання і побажання 
. 

МНОГИХ ЛІТ, 

складає редакцІя 

) 



СРІБНИЙ ЮВІЛЕЙ 

1 ОО-тнм чиr.лом .. дван г'арду" занриваємо чверть стоnіттR від його 

nояви і від часу відновлення Сnілнн унраїнсьноі Молоді на чужині. 

25 ронів в житті людини - це nеріод nотрібний для осягнення зрі· 
ло сти, а в житті суспільства 2 5 роні в, це він одної r'енерації. В жит

ті сусnільної організації 25 літ це nроба життєздатности, а в існуван

ні журналу це не тільни nроба видержни, але це доназ антуальности 

ідеї яній даний журнал служить. 

Відмічуючи цей Срібний Ювілей найстаршого суміасьного nресово
го органу саме 1 ОО-тнм числом, хочемо висловити радіст..,, що наша 

Сп іnна за 2 5 роні в дістала в свої ряди дорослого членства дітей чле

нів СУМ, з часів його відновлення. Ці молоді члени СУМ - Дружин

нини, є вже в велиній МІРІ читачами кдванr'арду•) і їх число зроста· 

тиме теnер з рону на рін. 

кдванr'ард» за час своєї появи мав різні періоди свого розвитнv. 

На nочатну це був циклостилевий журналин дпя інформації 

і зв'язну з членством в Німеччині. Відтзн треба було одержати доз

віл (ліценцію) від онvпаційних америнансьних властей в Н імеччнні на 
випуск його друком. Для vлегшення справи було домовлено з Пласто

вим Проводом про випусн "Аванr'арду" на ліценцію .. молодого Життя•), 

Пізніше соАванr'ард•• одержав власну ліценцію і змінив формат з жур

нального на ннижновий. В таній формі появлявся аж до 1 969 року 
ноnи його формат і оформлення достасовано до нових вимог. Спочатку 

редакціR була в місті Авr'сбурr', відтан в Мюнхені, згодом в Лондоні, 
знова в Мюнхені і останн..,о в Брюсселі. 

Реданторами .. дванr'арду•) були відомі діячі сумівсьного руху: nоет 

Петро Криниця, д-р. М.Нушнір, поет nетро Кізно, поет Леонід Полтава, 

д.Шульга, Оленса Калнннин, Іван Крушельницький, мr'р. В.Ленин 

Сотні співробітнинів, визначних науковців, публіцистів, громадсьних 
і nолітичних діяч•в та духовників брали участь в виnовнюванні зміс
том .. дванr'арду ... Останніми часами, з приходом до голосу молодих 

Дружнннинів СУМ, ~Аванr'ард•• став трибуною молодого слова і робіт· 

нею молодого пера. Тепер він стоїть зі своїми сторіннами і виробле
ним напрямом до розпорядимости широних кіn української сумівс..,ної 

молоді. його нове обличчя nодиктоване новаторсьним під ходом су
часної молоді, а зміст - це шунання здорової синтези минулого й 

сучасного з майбутнім у пов'Rзанні з боротьбою унраїнсьного народу 
за своє місце nід сонцем, за самобутність унраїнсьноі духовости. 

1 ОО чисел ~сАванr'арду)• на протязі 2 5 літ існування відновленої 

Сnілни Унраїнсьної Молоді - це nітоnис боротьби і змагань за унра· 
їнськість родж.еної на чужині молодої г'енерації. 
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Результати нашоТ nраці за цей nеріод видні. Ми не врАтували всієї 

молоді, бо це не було нам під силу. Ane ми врАтували nевну частину, 
яна не nостуnається своїми яностями І"'енерацП батьнів, а інтелектуально 

в б.гатаоJС виnаднах перевищує. За словами Валентина Мороза - ви
старчит~ ян в націТ залишиться одна десятина з повноцінною духовістю, 
то націtІ буде ВРАТоввн~ - ми можемо сназати, що в СУМ таний ду
хово повноцінний елемент виховується. 

у 25-лirm від відновлення Сnіnни тане ствердження мусить наnоювати 

нас радістю, 6о ми не змарнували часу, nосвячуючись найважливішій 
сnраві - справі збереження українсьної національної субстанції в умо
вах чужини. Ми не тільни зберегли частину тієї субстанціі, але ми ії 
якісно виростили. Вистарчить поглRнути теnер на стvдіюючу українсь

ку молодь no Університетах і ми сноро з розмови nізнаємо хто nрой

шов заправу релігійно-національного вихованнR а в ного іі бранує. 
Нема таних українсьних маніфестацій чи анцій де не було б сумівсь
коТ молоді. 

Цим не хочу сназати, що в СУМ є все доснонале не винлинає 

застережень. Тане тверwнення було б свідоцтвом зарозумілости і само~ 

хвалення, а це не є в нашому стилю, ні не є nотрібне. Про недоліки 
говоритьсА на ножному нроці і завжди з ними зводиться боротьбу. 

З нагоди ювілею можемо тому їх не наголошувати, хоч не треба npo 
них забувати. 

Настуnне 2 5 ·ліття буде nід знаном дальшої невnинноі боротьби за 
здійснення національного і суміасьного ідеалу. Навіть, ноли молода І"е

нерація матиме щастя здобvrи свою Батьнівwину і закріnити свою 
державу, то надщерблений ворогом духовий розвиток унраїнсьного 

народу вимагатиме велиних зусиль для очищення грунту від чужих 

шкідливих наносів. Свідомість цієї важливої місії і nов'язаність ії з 

очищувальними nроцесами внутрі українського народу мимо всіх во

рожих затій в сучасному, дадуть силу і стимул нашій молоді йти до 

мети в аванr'арді нашої сnільноти, усуваючи барниади асиміляції та 
деморалізуючих виливів чужого оточення. 

Чергові рони і нові етаnи є для вас, молоді Дружинники СУМ! 

Зробіть іх етаnами nеремог унраїнсьного духа, духа нняжих дружинни
нів, духа нозацьного лицарства, духа героїчної УПА, духа сучасних Іс

nовіднинів віри, Морозів, Караванських, Соронів, Зарицьних, Горбових і 
неnроглядних безіменних героїв. Це постуnяти Срібного Ювілею від
новленої Сnілки Унраїнсьної Молоді і ії nресового органу .. дванr'арду ... 

ОМЕЛRН НОВАЛЬ 

Голова ЦУ СУМ 

в з 



До Реданції •Аванr'арду", 

Мюнхен - Брюссель. 

Друже Реданторе ~ 

15 .3.1 9 71 р. 

В зв'язку з появою 100-го числа •дванr'арду" шлю Вам. Чле
нам Редакції, Адміністрації та Видавцеві •Аванrарду" -Централь
ній Управі Спілки Українсьної Моnоді - мій wирий привіт та сер

дечні поздоровлення. 
Мені особливо радісно і приємно є вітати журнал з його своє· 

рідним святом тому, що я мав велику шану янийсь час бути його 
головним редактором. 3 тієї позиції мені, ян тепер Вам, було ві
домо нраще, ніж іншим, ті багатогранні труднощі видавання тано
го журналу в ненормальних умовах нашого життя на чужині. Тому 
я тим більше радію тим фактом, що і в таних великих і постійних 
фінансових, суто редакційних і технічних труднощах Вам удалося 

дійти до появи 1 00-ro числа •Аванr'арду~. 
В житті людей бувають світлі й успішні nеріоди, а також чор

ні й сум ні дні. Щось подібного nережив на своєму віку й журнал 
.. дванr'ардао. Він бачив період бурхливого розвитну СУМ в роках 
безпосередньо після відновлення Спілки, пройшов коротний nеріод 
непевности, коли одне покоління членів СУМ nереросло він моло
ді, а іншому ще було nотрібно журнал з іншим, дитячим змістом, 

- і тепер він вступив у новий, хвилюючий і надійний період слу
жіння молопі в дійсному розумінні цього слова. Янби можна було 

б завернути рони й обставини, але затримати теперішній досвід, я 
бажав би бути редактором •Аванr'арду• саме в цьому періоді! 

Не зважаючи на труднощі, в житті Сп іл ки Унраїнської Молоді 
на чужині •Аванr'ард" відограв і даnі відограє важливу ралю ви
ховнина, організаційного інформатора та духового зв'язковоrо ян. 
між кnітинами СУМ, тан і між онремими членами Спілки в рІзних 
частинах свІту. 

Вітаючи Вас, не можна не згадати велиних заслуг для •Аван

Г'ардуао попередніх і теперішнього Голів Центральної Управи СУМ, 
без велиного ентузіязму, розуміння nотреб і моральної та журналі
стичної допомоги яних с.дванr'ард" можливо вже давно перестав би 
існувати, бо були часи, коли він nеребував у майже безвихідній 
кризі, ян були й голоси, щоб журнал завчасно •похоронити•. 
Ще хотів би використати нагоду для висловлення признання 

всім співробітникам •Аванr'арду", особливо ж подякувати тим з пе
ріоду мого тіснішого зв•язну з журналом. Без їхньої допомоги і 
найкращій редакції було б важко винонувати свою ралю й обов'язки. 

Не найменшу ролю в жипі кожного пресового органу грають 
читачІ. Тому, закінчуючи, бажаю Вам і журналові не nише багато, 
але в першу чергу антивних читачів, таних. котр~ не лише постійно 

читали б, а й активно реаr'ували б на опублікований матеріял, жи
во цікавились би долею •дванr'арду» й всебічно пІдтримували б 
його. 

Бажаю с.Д ванr'ардові» чергових що найменше 1 ОО чисел! 
З дружнім привітом 

в 4 І. Круш ельницьний 



ПЕТРО КІЗКО, 
кол. редантор <rеДванr'арду». 

ТАК МИ ПРАЦЮВАЛИ ... 

Спогад 

Коли сьогодн 1 r ригадуються перші роки моєї праці в журналі 
.. дванr'ард", то мимоволі сnадає на думку слово: подвиг. Справді, 
так працювати, тан віддаватися сnраві, за яну м~ були взялися 
двадцять п'ять років тому, - це небуденна річ. 

Перше друковане число .. дванrарду» мені довелося робити в 
1947 році в ДП-таборі аЗомменазерне" в двІ'сбурзі 

Перед тим, у 1 946 році, журнал видавався в Мюнхені циклости
левим друком. Початки були важкі, ба навіть дуже важні. «Редак

ція» журналу складалася з ... одного мене. Тре()а було зорган:зу
вати, дістати відповідний матеріял, зредаrувати його, здобути фото
світлини, роздобути малюнки для мистецьного оформлення, нареш
ті - ntсля складу, прочитати коректу. Хоч був це місячник, одначе, 

для однієї особи згаданих робіт було вельми багато. І все ж на 

той час уся ця праця була для мене легною, невтомляючою, 6о 
силу й енерr'ію давала мені ідея - боротьба за краще майбутнє 
свого народу. «Важно перерахувати всі ті труднощі, що їх пере
жила й пережива є українська ем і r'рація, в тому числі й українсь
ка молодь, - писав я в nередовій статті «Сnільними зусиллями ... 
- Кінчається одно лихо, наступає друге. Без11іч обмежень, безліч 
перешкод на шляху до творчого росту і творчої праці. Але укра

їнська сnільнота, зокрема П nередова частина - молодь, свідома 
своїх велиних завдань і обов'язків перед nаневоленою Батьнів
щ~ною ..... 

Власне, оті обов'язки перед Батьківщиною тримали мене і на
шу молодь в .. дванr'арді» пр~ напруженІи, завзят1и nраці. 

Коли вже npo це мова, то наведу третій параr'раф Програми 

СУМ у, прийнятої на першому Конr'ресі Спілки Української моло
ді, надрукованоІ в цитованому журналі: 

"'Стоячи на r'рунті християнської моралі й гл~бокого українсько
го традиціоналізму, СУМ є середовищем, в якому куються стале

ві характери, що могли б стати на зміну своїм батьнам та були 6 
безмежно віддані українській самостійницькій ідеї, дотримуючись 
гасла: с.сБог і Батьківщ~на» ... 

3 фахово-журналіетичного погляду А намагався журнал робити 
різноманітний, цінавий тематикою і багатий змістом. Чи це вда-

валося мені, чи ні ~ важно про те самому судити. Одначе, для 
прикладу наведу зміст першого друкованого ч~сла за 1947 рін і 
nершого числа за 1 948 року. Отож., у першому чис11 і друкувалися 
тані матеріяли: •Ж\-1ва леr'енда» - nередова стапя про УПА, ян 
со;живу леr'енду»; Програма СУМ-у; «Молодь у поході» (з оприводv 
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програми СУМ-у); .. Сила, нраса і гордість нації• (Сумівсьн& мuлuдь 
демонструє свою організованість · і відданість Батьківщині); «Іван,. 
(спогади nовстанця); «Петро Конашевич-Сагайдачний~; .. трипільська 
епопеяоо; «Йосип Позичанюн.» (про триріччя з ДНА героїчної смерти): 
.. три брати і всі однані)) - новеля Позичанюн.а; ~навчання чи 
дружба?)); «Молодь і есперанто~; «Ан. живе nідсовєтська молодь'": 
•Яким же бvти"' (гумореска); вірші Ф. Ш іллера в nерекладі Ми
хайла Ореста, Ара Славутич на, О. Ольжича, П. Кізка. В одному 
числі журналу 6уло поміщено 21 фотосвітлин! Журнал за січень 
1948 року на першій обкладинці містив малюнок озброєного 
упівця з підписом: сосДо зброї грізна б'є година, до зброї - кличе 
нров жива. Встає повстанська Україна за щастя, волю і права!~ 
Журнал містив статті: •Бути носіями національної правди"'. «22 січ
ня~: сосКрути»; •Вирушали хлопці"' (новеля Позичанюка): сосМета і 
шлях·~ ~пам'яті поляглих героtв - борців за самостійнесть України»; 
ссДві душі~ (новеля): «Як сум івці чорта били~ та ін. На 16 сторіннах 
жvрналv було 12 фотосвітлин і малюнків! 
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Журнал .. д ван Г'ард•> у перш их рон ах своєї появи творився бук
вально на ідейнvх засадах. Від мене, редантора, починаючи й на 

дописувачах кінчаючи ~ ні хто тоді npo заnлату за п раuю не думав. 
Це, звичайно, не докір сучаснинам, бо тоді, щоправда, обставини 

були інакші - ми харчувалися на .. діnівсьно-та6оровнх• харчах. Усе 
тани треба сказати nравду, теперішні декот~і наші молоді люди 
на тані обставин н nраці в жодному разі не поrодяться ... 

Очевидно, nисати npo nочатки видавання •Аванrарду• можна 
багато. Бо то не просто одна світла nляма в нашому суспільному 
житrі, а великий nсихологічно -виховний національний процес. Проте 
було б гріхом не згадати імен, які в процесі видання журналу 
сnричинилися до його величі. І так, протягом довгих років видання 
журналу в ньому друкувалися тані автори: Д. Донцов, Михайло 

Кушнір, Віктор Андрієвський, проф. П. Курінний, проф. Г. Ващенко, 
nроф. Ю. Григоріїв, Проф. Ростислав Єндик, проф. В. Державин, 
nроф. М. Ломаuький, Яр. З. Пеленський, П. Кізко, Л. Полтава, Минала 
Гутор, Бог дан Гол ннсьни й, М. Острян н ця, Мих. Брик, М. Щербан, М. 
Кравчук, О. Чорногірсьннй, Петро Заярський, о. М. Германюк, 
Юрій Бурян.івеuь, д-р Г. Васькович, 8. Чапленко, М. Кравчук, Олена 

Шабля, О. Калиннин, Стеnан Любомирський, Ст. Мудрик, Вол. Леннк, 
Воля Шара, Р . Малій, Степан Женеuьний, Т. Пасічник, Олег Р. Мар· 
товий, В. Корнійченно, Зенон Г. Винницький, Андрій Листок, Юрій 
Крук, Дм. Чуб та інші. 

Одно загально мушу сказати про журнал .. Аванr'ард•, ян орган 
нашої бойової молоді : був в ін завжди на ідейних основах 6ороть6и 
за визволеннR України та свого українсьного народу з московської 
неволі. 

Якщо говорити про ідейні засади життя, то в згадані часи nра
цівники журналу, ні автори статей жодних так званих гонорарів 

•дВАНІАРд .. з 1955 р. 

РЕДАГУВАВ О. КАЛИННИН 
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.. дв іНГ'АРД .. з 1964 Р

РЕдАГУВАВ І НРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ 

ARARTAPA , 
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•АВАНГАРД .. з 1967 р. 

РЕДАrvВд8 8. ЛЕНИН 



ПЛОЛТАВА 

РЕдАНТОР СТОРІНОК 

.. юндцьний свrт. 

за статтІ не отримували, пис;али безnлатно. Після закінчення дІПІВ

ськнх 1 аС'>орі в журнал «А ван !'"ард» редаг'увався і видавався спочатку 

в Мюнхені на Дахауерштрассе, а потім на Цеппелінштрассе. Ре
дактори журналу потім часто змінялнся, було їх менше і більше, 
але одно не змінялося в ~~:Дванr'арді» : ідейний зміст і напрям. 

Журнал завжди намагався бути якнайширшим тематично і Ак
найглибшим змістовно. Головними темами журналу були: ідейно-на
ціональне виховання молоді на чужині, і сторіА Україн"'. події на 
рідних землях, література, мнстеuтво, життя СУМ, матеріАли для 
юнацтва Спіnкн чи взагалі для дітей і т.д. Для примладу nерекажу 
ще зміст одного числа журналу - за травень-лиnень 1952 року, 
скільнн тематика, подана в тому числі є надзвичайно харантернетич

на для тогочасного стану і напряму Спілки взагалі. Отож, у 
журналі були подані такі матеріяли: Вірш О. Олеся ~Терновий ві

нок», .сШануймо nам'ять поляглих борців»- про Симона Петлюру 
та Євгена Коновальця~ «Інформації про студії в Університеті в Лю
вені (Бельгія)», стаття Вінтора Андрієвського «Минола Міхновський 
і його епоха в світлі нашої сучасности», Д. Донцова - ~Хаос сучас
ности і молодь», о:Наддніnрянсьна молодь під совєтами за 20-30 
ронів", проф. Г. Ващенко - «Виховання дисциnлінованости й органі
зованости .. , П. Кvрінний - .. мі сто Гумя.нь», проф. Ю. Григоріїв - «Ко
зацькі думи:о, ~Дума про Хмельницького і Барабаша», Григорій Ко
синка - .. на золотих богів", Іертруд Фоr'ельронтер - ~~:Досить на 
одне життя» (леr'енда в орієнтальному стилі, переклад з німецької 

Р. Курінної), Ростислав Єндин - ~~:1944• (поезія), Я. З. Пеленський -
.. но в і тн ій націоналізм в освітленні ні мецького автора "• .. 3 ~сум івсь
ного жиnя», ~ЮНАЦЬКИЙ СВІТ" -додаток для Юнацтва Спілки 
Української Молоді із ~змістом: ~:~:Найнраща нагорода" ((оnовідання 
моряна), «Ранок, ранок» - вірш О. Олеся, о:Колнснова пісня .. -
вірш Герася Соколенна, .. Будь гордий, що ти - українеuь», ссУнраїна», 
вірш В. Самійленка, «Князь Роман Галицький», «Леонардо да Вінчі,. 

- стаття Л. Полтави, •Протиатомовий будинок,. (з досягнень науни 
і техніни), і т.д. Редактором юносумівсьної сторінки був наш відо
мий поет і драматурr' Леонід Полтава і за те йому треба висло

вити належну nошану. 

Журнаn «дванr'ард'" і його працівники прожили і пережили за 
своє ':ltі-річне існування дуже багато. Тепер до «Аванr'арду» прий

шла працювати, як кажуть, нова Г'енерація. Побажаємо ж їй ве

ликих, добрих успіхів на благо нашої нації, яна далі веде завзяту 
боротьбу за своє визвоnення від проклятого моеновеького окупан
та! 
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Що nисав •Аванrард"' в перш і рони. 

Г. РУДИЧ. (П.КІЗКО) 

Уривон зі етапі сеСпільними зусиллями•) 

(с.Аванr'ард• червень-липень 1948) 

Наша молодь, нашІ сум івн.и і сумів ці пориваються до nраці, 

nрагнуть учитися і праuювати, але треба щиро визнати, що вона, 

молодь, не має nотрібної доnомоги з бону великої частини нашого 
громадянства, зокрема від нашої інтеліrенuії. Tyr мало говорити, 
мало писати - треба братися за діло й працювати. І ян.що молодь 
слабо працює, то не шукаймо тут причин у партіях, одні з RКИ.Іt 

•вбивають•, а інші .. оживляють~~ молодь. 
Лихо в тому, що дехто з нашої так званої •еліти• відвернувся 

від молоn1 и лише вряди-годи повертається до неї, і то не для то

го, wоб допомогти, а щоб проголосити, що вона або •мертва•, 
або, у найкращому випадку, •напівмертва~. 

В такий спосіб повернувся до молоді в більшій мірі до СУМ у, 
ред. Ю. Дивнич у статті •Моnодь шукає дороги"' (•Українські Вісті•, 
ч. 48, 1 948), спаплюживши не лише СУМ, а всіх і вся. Повернувся 
і... відвернувся. 

Наша молодь на ем ir'pauiї відчуває брак своєї доброї преси і 
взагалі літератури. Це тан.. Але дони хтось збирається (ось уже 
четвертий рі н) видавати солі дні журнали для молоді, інш і, 6ачач и, 
що немає ніяких, вимушені братися за с.фабзаучні• журнали. Але чи 

це значить, що такі журнали треба nерекреслити, а не допомог 1 м 
їм стати солідними? Хто ж кому забороняє писати до такого opra· 
ну статті, від яких би він був не .. скучнуватий•. Наша молодь досі 
не має жодної доброї художньої повісти, хоча б не типу •великої 
літератури)), а так собі, звичайної. Не матиме вона й доброго жур
нала доти, доки не підемо далі побажань та порожньої фразеології. 

Зараз ми переживаємо дуже відnовідальний період нашої емі r'pa
uii. І то правда, що •занепад і піднесення, відчай і віра, деrра
дація і ріст - всі ui речі відбуваються в суспільстві не завжди яв
но і не для всіх nомітно. Але молодь най перше відчуває їх•. Але 
ж зробімо все, сnільними зусиллями, щоб наша ян сумівсьн.а, так 
і позаспілнова молодь не відчувала ні занепаду НІ вІдчаю, ні 
деr'радації~ а щоб v неї були віра, піднесення і рІст 1 тут, nов
торюємо, мало сказати - треба зробити. 

Тому нехай спільна праця всього передового унрзінського гро
мадянства з нашою молоддю стане реальним виявом загального 

велиного нашого походу до світлої мети - визволення нашого на

роду з-nід гніту московсьно-большевицьних тиранів. 
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Плекаймо дружбу! 
о:дванr'ард• листопад-грудень 1 949 

Старий унраїнсьни й звичай вел і в нозанам-по6ратимам присягати 

один одному на вірність і на незраду, на бойову й 6ратерсьну 
дружбу, йдучи в бій. Були випадки, коnи друзі підписували прися

гу своєю кров'ю. ТодІ ставали рідними братами. Жили спільними 
інтересами й за сnільні інтереси боролися. Коли перемагав ворога 

перший - радів другий, попадав у страшну б іду другий - поспішав 
на допомогу перший, життя і нрови не шкодуючи своєї, бо горе 
одного означало горе другого. І цілком зрозуміло, що ніхто нікого 
не смів о6разити. Образа друга свого була найвищuю ганьбою м 
соромом, nорушенням чести українця. 

То було 6лагородство й шляхетність української людини старих 

часів. То була нашими дідами й прадідами в~nленана велина 
дружба української громади, сnільноти, народу. І була велика сила 

цієї дDужби! Запорожці не знали страху перед ворогом не лише 
тому, що свою волю ставили вище над усе, а ~ тому, що були 

спаяні внеоними почупями дружби, вірности, пошани та оборони 
чести один одного. За одного знечещеного ворогом нозака rотовий 
був виступити uілий козацький курінь, а за знечещення своїм -
ішла важна nонута для свого ж. 

Тан було в давнину. А ян v нас тепер? Чи зберегли й розви· 
нули ми культ ТІЄІ воістино святої дружби між власними своїми 
людьми-українцями, зонрема друttіби міН1 нашою молоддю? 

Ні, ми не лише зберегли й не розвинули в потрібній мірі цей 
нульт, а навіть занехаяли традиu1и нІ прикмети дру,жби між самими 
собою. Ми часто не можемо обстояти своєї людини не лише пе
ред наnадом ворожо наставлених до нас людей, а й самі зав
даємо своїй людині кривди, образи і зневаги. Скільки можна по
чути. ян один одного називає найрізноманітнішими бульварно-лай

ливими словами, ян один одномv дорікає, що той чи той сяний-та
кий, шо він нічого не вартий і т.д .• скільки можна навести фантів, 
як хлопець зневажає дівчину, бавлячись нею, ян м'ячиком; як 
роз'ятрюється ненависть між тими, що походять з різних територій 
Унраїни, належать до різних nолітичних середовищ. і т.д. і т.n. За
мість взаємно! nошани та любови українця до українця поширюють
ся дрі6 1 язкові особисті заздрощі, nід6ехтvвання, зневага, нехтування 

ОДИН ОДНО ГО ТОЩО. 

Всі ці не тільки ненормальні, а й шкідливі явища в нашому 

житті не знаходять здебільшого nотрібної відсічи, осуду чи кари. 

Тим часом усе це веде за собою надзвичайно згубні наслідки. 
06раН1ена кимсь людина, тим nаче молода, дvже довго залишає в 
cet\e nочуття приниження, огірчення й жалю. Це може знеохочувати 

їі до активної творчої nраці й сnівnраці з іншими. Вона іноді від
ходить ві.а громадського жиnя й стає самотньою, нарікаючи на 
своїх же людей. Сварни, образи й гризня між собою - це небез
печне явище в жипі кожно! людської сnільноти, зокрема національ
ної молодняцької сnільноти. Про ue можна пересвідчитися на до
свіді .жипя родини. Там, де в родині панує повсякчасний розпад, 
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там завжди 6уде низька мораль, нужда та злигодні. 
Поняпя дружби не можна вкласти у вузькі рам ці якоїсь 

написаної формули. Це яви ще суто психологічне і тому до нього 
треба nідходити з особливим зрозумінням. Дружба - це снладний 

процес людських взаємовідносин. Вона вимагає не лише внеоної 
благородности, чесноти, незаплямленої моралі, а й культури. Не 
кожна людина може дружити. Є люди, що дуже довго не мають 

вірних собі друзів, а то й на все жипя залишаються без них. Це 
переважно хворобливі сомолюби, безчесні й неблагородні, яні влас
н~ своє •А» ставлять вище ніж добро Нації. 

Українська молодь, що опинилася тепер на еміrрації, зокрема 
Спілна Української Молоді повинна в практиці своєї діяльности 
окреме місце відвести пленанню дружби. На своїх схопинах обго
ворювати негідні вчинки аморальної, недружньої nоведінки своїх 
членів та засуджувати ці вчинки. Любов до українця, взаємопошана, 
братерське ставлення один до одного, постава сnільних інтересів 
над усі особисті інтереси повинні бути культивовані в серцях і ду
шах молодих українок. і українців ян дорогоцінність, ян той чинник, 
що може зробити нашу молоду українську Генерацію міцним і здо
ровим монолітом, об який розіб'ються всі сnроби наших ворогів 

зламати чи бодай розхитати велику унраінську національну сім'ю в 

їі багатовіковому поході за свою волю й права. 

Тому плекання здорової національної й чисто людськоr дружби 

серед нашої молоді тоеба вважати за о.аин із основниJІ. обов'язків 
Спілни Украінської Молоді. 

П. КІЗКО. 

Вічно молодим ... _ 

«Сумівська МОЛОДЬ СТОЇТЬ СЬОГОДНІ З ОДКрИТИМ ЧОЛОМ В ЗОВНІШНІМ 

світі в боротьбі за Україну проти :1 відвічного ворога Москви. Сво
і ми здвигами, своїми маніфестацІями, своїми nротестаційними вічами, 
вона говорить вороговІ, що вона є в наступі проти нього, вона 

бореться проти нього скрізь no всьому світі в 14 країнах. Боретьс;я 
скрізь різними засобами, але за одну мету. В якій 6и кра1н1 не 
відбулася якась сумівська акція боротьби з ворогом, це є досягнен
ням не nише СУМ тієї країни, а СУМ, ян цілости. В США, де сьо
годні ВІдбуваються події, що в якійсь мірі 6удуть мати вnлив на подіі 
всього ct:Jiтy, де є присутні представники цілого світу, а мІж цими 

представниками є й ~~п редставнини .. нашого поневолювача, СУМ му

сить робити саме так, ян він і робить там, він мусить бути найак
тивнішим, найвинахідливішим і найсміливішим. Доля висунула сьогод
ні СУМ Америни на nередову лінію фронту всього СУМ, завтра 
цією передовою лінією може стати СУМ в в Англії, Франції, Ес· 
паніі і ножний відлам ціласти СУМ Ьуде робити те, що буде йому 
диктувати рація всієї цілосrи СУМІ а це значить і рація - Укра.ІНИ 1 
як uіrюсти всіх їі земель і всього 'іі народу. Це все й накладає на 

СУМ певні зобов'язання і вимагає від нього не старпися духово, 
а 6ути вічно молодим, винахідливими і вІдважним. 
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Там , де знищуються пам'ятки минулого 

(Із захалявної ттератури) 
ВАЛЕНТИН МОРОЗ 

ХРОНІКА СПРОТИВУ 
{rлмм .. д .. ч... 6/98 і 1 /99) 

Асиміляція, знищення традиційних структур - nроцес далеко не 

механічний. Це радше тонка хемічна реакція, у висліді якої в нації 
вилучується той елемент, яний снріплює матеріял, завдяки яному во-

на держиться вкупі, як нація. Нехай із нації залишиться десята 
частина, але з повноцін ною духовістю - то це we не фатальне. Зі 
шматочка повноцінної вербовоТ галузки виростає uілий вербавий гай. 
Тан було в минулому з Вірменією, а в наші часи з чеченцями. Тх 
не лише виселили, але і спеціял ьно розсіяn и по всьому Казахстані, 
а все тани практично ніхто з чеченців не русифікувався. Мордву ні
хто не виселював - а все ж ця нація русифікується майже без спрс 

тиву. Отже, на яномусь історичному перехресті Мордва втратила ін
стинкт Сnротиву. Напевно, мордви ни-патріоти погодилися 6 на ~че
ч~ ... ський варіянт• з його чисто аритметичними, втратами, але щоб у 

заміну дістати кам'яну ;тійкість чеченців. 

Сталін діяв методvю~ яку з успіхом застосовували we римляни. 
Істориків до цього часу дивує блискавичність, з якою римляни рома

нізували підкорені народи. Таємниця римсьноі методи - в перемішу
ванні. Галл, єгиптянин і сірієuь, зведені ра.~ом, були змушені гово
рити латинською мовою. Син і6ерійця і транійни, народжені у Сіці
лії. ставав римлянином - тан же, ян син 6ілоруски й чуваша, яний 

народився на цілині, стає росіянином. Так же, як нІмець, українець 
і казах v цілинному радгосnі мусять говорити мІж со()ою по-росій
ському. 

Є німецьке село в Казахстані, де районне начальство десять літ 
тому ()езуспішно старалося поселити казахів. Усі обурювалися на 
•відсталість .. і ~расизм• німців. Усі дивувалися, чому ·німці не хочуть 

«дружби народів•. Навіть і самі німці не усвідомляnи чітко, що ни
ми ввесь час керувала сиnа того ж спротиву, яний не дає зникнути 

нації. Німці виясняли свою неприязнь до казахів на побутовому 
рівні: •назахи ()рудні, дині ... Підсвідомі, складні мотиви визначаються 
через побутове, зовнішчє, конкретне, через •пережиток ... «Пережиток' 
- також елемент традиційноТ структури. ~~·:Відсталі• колгоспники -німці 
не розуміли, а відчували , що коnи пустять у село унраінців - то в 

селі зникне німецьне, національна атмСJсфера - те, що становить ос 
нову німецького •я•. Денаціоналізація означає танож обезкультурню
вання - це нарід відчуває інстинктом дvхового самозбереження, за

вдяки якому людина не перетворюється в мавпу, попадаючи в на' 
тяжчі умови. 
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!::ic.J ІИКД~НЬ В КОСМАЧІ. 1931 р. 

І ось носмаччанІАн повернувся з Сибіру. Повернувся гуцулом. 
Пройшовши всі дев'ять ніл nекла, він не став люмпеном без тра

дицій. Він співає ті ж пісні, пише ті ж писанки, він не забув нічог1 
із весільного обряду. Висловлюючись мовою офіціяльного культур
к~мпфу, велиний сталінський nлян nеретворення людини «no селу 

Космач• не винонаний. 

Приїхавши нарешті додому, гуцул думав, що розпрощався зі Си
біром назавжди. Але побачнт~ Сибір nрийшлося ще не раз. У Кос
мачі гуцула чекало явище, wo його на Заході називають масовим 
безробіпям, а в Ун.раїні у зв!язку з відсутністю безробіття - «тимча
совим непрацевлаштуванням:... Піврон.у (а то й більше) космаччанин 
nроводить на сезонних заробітках, далеко від рідної хати. До яних 
духових травм доводить подібна ситуація, видно на прикладі nівніч
ної, лісової Росії, яка стала країною оnустілих сіл, країною забитих 
дошнами вікон. Писав один російський поет: сиджу в хаті, збудова· 
ній невимовно талановито, в хата-шедеврі. Але вона вже nорожня. 
Її господар сидить далеко-далеко, в ресторані, і по П!Rному кричить: 
RЛідочно, золотко, коньян.у!" Скільки трагізму: шедевр - але ... вже 
останній. Навіть якщо господар nовернетьсR, то вже не збудує тако· 
го. Він уже пригнічений непоправно. 

У Космачі немає забитих дошками вікон. І з Космача йдуть ма
сово, але nовертаються. І гоnовне - космачанин повертається гуцула 

Проба за пробою ... ЧоDт одягає все нові масни. На цей раз він 

nояви вся в подоб і режисера П ара.а жанова : """Тіні забутих предків •, 
міжнародні кінофестивалі... Якось не в і риться !: Любчик, Атаманюк, 
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nредставник К~Б і ... Параджанов - в одній комnанії!? А все таки ... 
в одній. Інони з Довбушівської цернви оnиняються в Параджанова. 
Сліди так спритно заметені, що люди до цього часу збиті з nантели
ку. Всі претенсіі до Атаманюка - адже він зарядив віддати іконо
стас у музей. Це правда: іконостас nішов у музей але по дорозі 
його обідрав Параджанов. Параджанов сховався за спиною Атама· 
нюка - який протиприродний союз! І все тани він має реальні під
стави. 

Півосвіта - ноли в людини вкрали традиції, а потім дали освіту. 
Півосвіта - коли нультура виростає органічно із власного кореня, а 

заnихаєт~=.ся в людину поспіхuм, за п'ятирічку, по скороченій про
грамі. Півосвіта - ноли доросли до зрозумІння цінности носмачсьних 
ікон, але не доросли до nереконання, що внрасти інони з Дов6ушів
ськоі церкви не можна. 

Півосвіта - світове явище. Вірніше - загальна хвороба. На За

ході вона відома під назвою масовоі культури. Любчик іще н..: 
став історією. Любчин іще викладає у Львівському Художньому Ін-
ституrі. Але над носмачсьними горами вже виростає нова постать -
зловіща nримара Чувана. Зовнішньо ця постать не виглядає зловіщою 

- радше смішною. Часом навІть дотепною - ноли критикує догми. 
Догми всі критмнують радо, і це зрозуміле в нашій дійсності, алР. 
за тим милим зайняпям якось не завважили, що головною небез
nекою стала вже людина без жодної догми, людина, яна не вірить 

у ніщо. Прийшов нігілізм - nродукт масової культури. Він змітає 
всяку самоlІутність на своєму шляху і на всьому стави1ь штамп 

безликости. 

ВЕСІЛЛЯ В КОСМАЧІ, в 19ЗО·т~х рр. 
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Один москвич, який гордо називав себе чуваком, тан розшифру

вав мені це спово: .. людина, що засвоїла вищу американську культу
ру». Курйоз - ane дуже символічний : Америка - це хаотичне змішан

ня відламнів усіх культур. Америка - ue обезкультурнювання всіх 
елементів, що попадають у цей казан. Росія, тана неподібна до дме· 
рики в усім іншім, янраз у цьому подає їй руку. Росія - також ен· 

лектин.а. Ян в Америці, тан і в Росії людина без коріння не тіnьни 
не вважається неповноцінною, а навnани: хвастається своєю нетради
ційністю, "Шириною поглядів". Людину, nрив'язану до визначених тра
дицій, і тут, і там уважають «відсталою». Чим швидше американізуєть
ся італієць-ем і г'рант в А мери ui {тобто забуде рідну мову та італі йсьні 
традиції) - тим більше в ньоrо шанс бути зарахованим до "nовно
цінних•. Тан же в нас: хочеш доказати, що ти ~nроr'ресивнии• 

- негайно забувай своє nоходження і будь ~загальнолюдиною» (це 
практично означає - росіянином). 

Ан увесь світ відображується у нрапл і води, так в і сторіТ з Дов

бушівським інонастасом відобразились усі українські лиха. Власне, 

не стільни в сам і й історії, скільни довкола неї. Коли б справа сто
сувалася самоrо Параджанова, то не вартувало 6 писати етапі. Мож
на було б обмежитися до ще одної заяви. Взятися за перо мене 

nримусиnа тупа байдужість, з яною наша інтелі,.енція реаг'ує на вчин

ки Параджанова. Найпопулярніша настуnна логіка: *НУ, вкрав, це яс
но, це погано. Але зачіпати, мабуть, не варто! Все тани Параджанов ... • 

Тут - коріння української трагедії. Наuіональна сnадщина ще не 

стала для нашого інтеліr'ента цінністю, дорожчою від будь-яких талан
тів і заслуг Параджанова - нехай будуть вони ян завгодно великими. 
Про заслуги Параджанова є різні nогляди. Деякі вважають, шо о:Ті
ні забутих nредків• - досягнення Акутовича, Ільєнка {фільм дістав 
nремію в УруГваї за колір) і Скорика. Що Параджанов - не режи
сер <(Тіней», а радше здібний імпресаріо, яний вдало зібрав для 
фільму необхідних людей. Але - nовторяю - справа не в тому. Доз

волили б вірмени режисерові-українцеві (найгеніяльнішому!) вкрасти 
ікони з Ечміадзіну або Татевеького манастиря? 

Над Вірменією вже не висить Дамоклів меч русифікації. Це вже 
позаду. Вірменія не лише формально, але й фантично вірменська. 
Причина вірменських успіхів у тому, ян. вони відносяться до своєї 
сnадщини. І в нас сnрави підуть ~nо·вірменсьномv", але тільки тоді, 
ноли ми перестанемо бути байдужими сnоглядачами таних бастіонів 
українського Сnротиву, ян Носмач. А пон.ищо Україна служить полі
гоном, де експериментують люди тиnу Пара.ажанова, Солнцевої -
люди не конечно бездарні, але талант їх nропадає даром, поскільки 

вони ніноли не зрозуміють України. Ікона з Дов6ушівської церкви 
буде для них завжди цінним експонатом, ніноли реліквією. 

На українському пустирі nасуться всі... В Ровенському обласному 
філіялі художнього фонду із двадцяти художників тільки один украї
нець!!! Решту nозичили Омськ, Томськ, Хабаровськ ... 

Вірмени просто не впустили б їх туди, де творяться національні 
таїнства. Ні, не тому, що вони "Страшні націоналісти» - а тому, що 
вірменську культуру повинні створити вірмени. Інакше обличчR Вірме
нії втратить виразистість. Вірмени це добре розуміють. Українці ще 
повинні ді йти до розум ін ня цього. 
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Хижак-збирач був завжди. Але в епосі масової нультури він став 
масовим. Появився навіть спеціяльний термін: •коленціонер-6раноньєр"'. 

Про Параджанова не можна було не згадати хuча о тому, що він 
нлясичний колекціонер-браконьєр. Він крав усюди ... Позичив v гуцула 
•на дві години 10 старовинну річ - і зник. Слово «Параджанов» стало 

синонімом слова «злодій 10 • (аВи з Києва? Скажіть Параджанову щоб 
віддав мені пояс ... '"). 

Браконьєр виробив навіть «теорію»: в закутках, мовляв, цінні речі 
все одно nропадають, а •ми• їх рятуємо. Але це трохи не так Бра
коньєр лише примазується до людей типу Івана Гончара, подвижника, 

який справді рятує цінну спадщину від забуТ"Т"Я і знищення. Браконьєр 

не любить трудитися, збираючи по кришечці. Він ласю1 поживитися 
n1м, що вже зібрано. Адже знав Параджанов, що Дов6ушівську цер
нву хочуть перетворити в музей. Напевно, надіялись ~осмаччани, що 
гість із Києва своїм авторитетом допоможе •(посунути » спра8у. І 
Параджанов посунув :унрав головний експонат. Не вийшов Параджанов 

з пустими рvнами і з діючого музею, який збирався десятнами nіт, 
відомого далеко за межами України: від художниці Сагайдачної в 
Косові. Там украсти було ще легше, ніж в Довбушівсьній церкві. В 

старої, півсліпої жінни міг украсти кожний. Тільн~ не в можного 
nіднялася б рука ... 

Паралжанов - ренордсме11. А скільки в нього молодших братів! 
Василь Ба6'юк жалується: аВже трудно знайти в Космачі опришків· 
сьний пістолет•. Поразтягали ... І ні хто не запитався : а чи буде Кос· 

мач Космачем. якщо у нього все забрати? Чи не знинне ВІН, ян 
явище м истеuтва? Чи зможе рости ця подивугідна нвітна, якщо взя
ти повітря, я ним вона дихає? З Космача можна брати - nисанки, 
вишивки, ліжнини - все те, що виробляється тепер. Але чи треба за
бирати до Києва Довбушівський іконостас із ХУІІІ століття - навіть 
повноцін ни й, не обдерти й Параджановим ? Тут ді є кляси чна nогі ка 
бюрократичІ-іоЇ централізації: все сnравжнє має бути в центрі. Пери-
ферія має задовольняти~я недоїдками. 

ІІроте адмінІСтративне поняття центру далеко не збігається з куль

турним. Чи можна з точки зору мистецтва назвати Носмач провінцією, 

як і Яворів, Опишню? Власне вони - нультурні центри Украіни, дже

рела, без яних задихнулося б українське мистецтво. Справжня, глибин
на Україна - там. Саме там може відчути київсьний або львівсьний 
художник, що тане Україна. Самопізнання нації без таких центрів не
можпиве. І якщо вже шукати святих місць дnя українця, то в Косма
чі, а не в Єрусалимі. Крадіж у святих місцях завжди нарапася ду

же суворо. Українці ж понишо дозволяють кому завгодно безкарно 
розтягати національні реліквії із своєї Мекки. Та й самі не від того. 
Снрайньо огрубілий, сnустошений, вкинутий у стан сомнамбуnічного 
сну, українець наших днів не реаr"ує на удари, часом дуже відчутні. 

АпатІя, з якою українська інтеліrенuія сnрийняла огра6лення Дов· 
бушІвської uернви, прекрасно це доназаnя 

(ДАЛІ БУДЕ) 
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В американському Конг-ресі про Валентина Мороза. 

Після появи 8 американсьнІи 1 канадській пресі стапей Е.К. Руз

вельт і П.Вортінr'Тона про В. Мороза, суд над ним та йоrо «Хроні
ку ОПОРУ", ряд америнансьних конr'ресменів висловились проти ра
дАнських властей, стали в обороні молодого українсьного історика 
та заявили свою nідтримку унраїнському народові в боротьбі за 

свободу. 
29 січня 1971 р. нонr'ресмен Едуард Паттен {демонрат зі штату 

Нью Джерзі) вніс до нонrресового рекорду статтю Е.К.Рузвельт 
•Руїнники культури за nрацею») яна була оnублінована в Філядепьфсь
кій газеті •Тзе Івенін~ Бюлетен~ за 21 грудня 1970 р., а також в 
багатьох інших газетах. 

17 лютого 1971 р. кон Г'ресмен Едуард Дер ві нські {ресnубліканець 
зі штату Ілиной) в свойому виступі про Україну заторкнув справу 
Валентина Мороза та вніс до нонr'ресового рекорду Меморандум 

УККА до генерального секретаря ОН Ю. Танта з 27 січня 1971 р. 
В меморандумі обширно інформується про арешти і переслідування 

на Україні та цілий один розділ присвячується В. Морозові. 

Цього ж дня конrресмен Віліям С.Брумфільд (республіканець зі 
штату Мічіr'ен) виступаючи в Конr'ресі США, говорив м.і.: «Остан
ньо ми були свідками нової хвилі переслідувань російсьних жидів. 

Подібні, якщо не жорстокіші переслідуваннА унраїнського народу 

продовжуються вже більше АК 20 ронів і немає знаку, шоби ця 
хвиля зменшувалася. Я думаю, що ця справа повинна бути доведе

на до уваги Кон~ресу», Після свого виступу і зложення заяви, нон
rресмен В. Брумфільд вніс до конr'ресового ренорду статтю Пітера 

Вортінrтона •Ленінградські жиди: справа захоплення літана спрямо
вує світло на багато радянсьних безnравств)О, в яній обширно пи
шеться npo В.Мороза і багатьох інших унраїнських nолітичних в'яз
ні в (• Тзе Торонто Телеrрам~, 14 січня 1971 р.). 
Цю саму статтю П. Вортінr'Тона вніс до конr'ресовоrо рекорду 

також нонГресмен Ирль Ф. Лянr'ріб (республіканець зі штату Індіяна). 
Вносячи цю статтю до ренорду він між іншим сназав: •В останніх 

місяцях ми чули nро nротести nроти трактування жиді в в Радянсько-
му Союзі. Ці nротести є оправдані, але ми мусимо собі nригада-. . 
ти, що не лише радянськІ жиди є призначенІ на нультурне знищеннА 

радянсьними рабовласнинами.• 
.. Радянсьний Союз, ян нам відомо, не є однорідною нацією, але 

снладається з різних народів і лише один з них - є росіяни. 

Навіть теnер в •світлій» по-сталінській до61, ці національності і їхні 
нультури є nостійно жорстоко переслідувані 8 ім'я всемогучої ра-

дя нсьної влади» 

* •Хроніна onopyN В.Мороза в журналі америнансьних ветеранів 
В америнанському журналі ветеранів іноземних воєн •В.Ф.В» з 

лютого 1971 р. опублінована більшу частину •Хроніни опору~ В. Мо-
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для користування чужомовними журналістами). 
«Хроніка onopy~) в а мери кансьному журналі, який появляється 

двомільйонним ти ражем, іл юст ро вана фотограф ією В. Мо роза та 
кольоровим мал юнкам, А кий 1ематично nов'язаний зі стапею. 

В реданційній nередмові до ахроніки)) м.і. пишеться: 
((Валентин Мороз І його земляки доназують, що є ще люди, янІ 

готов і пожертвувати всім своїм в і м'я ідеалу свободи". 
••Хроніка опору)), - пишеться дальше в редакційній замітці , «не-

се нам слова, які відносяться також до американці в модернuго ча· 
су і до всіх нщ.юдів, які рі шені зберегти свою свобод V". 

Баrато ілюстрованих реnортажів про студентськ і демонстрації в 

обороні Валентина Мороза опублікували місцеві газ~ти, де від6ува· 
лись тані демонстрації - в Нью Йорку , Чікаrо, Клівле нді, Оттаві й 
інших містах. 

за YJC .. смолоскип~) 

З МАНІФЕСТАЦ ІЇ УНРАЇНСЬНОЇ МОПОДІ В ОТТАВІ . 30.1.71 
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Молодь підіймає нрила rf.'Ai.~ 

Оце довідуємnсь, що в Амер~ці постала Міжосередкова Дру
жина Кvльтурнинів СУМА •Шестидесятники~ ім В. Симоненка. ЦА 
радісна в : .стка не може не хвилювати батьнів, виховнинів, учителів . 
Знаючи, АКИІІ1 згубний вплив має чужина на нашу молодь, яна ні
коли не бачила своєї батьківщини, треба nривітати ножний відрух, 
кожне зусилля молодих, длА збереження і збаг(..чення української 
самобутности і підметности в світі. В цьому випадку йдеться про 
культуру, без я ної м ~ не мали б nра ва н:з.зиватись нацією. Ось 
факт, гідний наспідуваннА, Rкий заnеречує твердження, що наша 
молодь від ~ас відходитk: І не цікавиться суттєвими проблемами 
свого народу. 

Проєнт правильнина. зладженого Володимиром Курилом, студен· 
томГарnур Коледжу в Бінr'гемптон nередбачає організацію Осеред
ків Праці Дружинників Культурників, коли знайдетьсА 7 дружинників 
в даній місuевості і кущі «Шестидесятників!!) ноли знайдеться трьох. 

Проєкт nравильника був затверджений зеюром дружинн~н і в· куль
турників, на оселі СУМА в Елленвіл та 4-им з'їздом дружинникІв 
СУМА в Бара6у. Вже перед кількома +:>Онами Центральна Управа 
СУМ заініціювала працю дружинників, Акі можуть групуватися відnо
відно до ділянки, Ану собі виберуть. Рух цей в~магає особливої 

уваги нерівних органів, бо йдеться про ключеву nроблему нашого 
життя, про нашу зміну. На всіх діnАннах нашого життя культура й 
духовість займає почесне місце. Надіємось, що гарний почин Ню

Йорку голосним відгомоном понесеться по всьому світу. 
Варто пр~глRнутись до одного тільки розділу nравильника. до 

завдань. Найперше, це гуртувати в Дружини Нультурників усіх за

цікавлених украінсьною культурою і nідrотовляти з них майбутніх 

науковців, м~стців та нультурних nрацівників. До завдань належить 

вивчати духову й нультурну сnадщину свого народу й закріnлRТи П 

в душах молодого понопіння. Сприяючи розвиткові української куль
тури й мови, треба теж nильно вивчати ту саму ділАнну в ши роно

му світі, не забуваючи ні на хвилину рідного краю. Кожна молода 

людІ·Ша повинна знайти своє місце серед свого народу й nостійно 
поглиблюват~ свої знаннR і св1и досвід. 

Тіr:ьни виродок із параноїчними компленсами може стояти осто
ронь свого сусnільства, тоді коли нація переживає велику трагедію 
поневоленнR й екстермінації. І тому правильник вимагає внлючитись 
в свої клітини й організації і в творчій та дружній піддержці знайти 
зміст свого життя. Щоденна діRльність це влаштовувати сходини, 
гутірки, імпрези, виставки праць, фахові курс~, інформувати грома

дАнство, видавати пресу, вишукувати таланти, збирати фонди й оn
ганізувати фахових дорадників та учителів. Діяльність дуже много
гранна й залежна від талантів і спроможностей. 

Міжосередкова Дружина Культурник і в СУМА видала вже три 
числа бюлетеню, АКІ доказують, що уnрава береться серйозно до 

робот~. Ентузіязм серед молоді ue утворший дух відродження. 
Не даром же назва Іхня •Шестидесятники». Вони ~дvть вслід за 
голосом Мороза, Лун•яненка і Симоненна, їхнього патрона. 
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В бюлетені ч. 2 сназано: ..... цей правильнин міг би бути рамовим 

для всіх званевих Дружин і сам собою творить цінні, ш ироні ра
ми, в яних невгасимим полум'ям, запаленим гарячими серцями 

молодих дружиннинів, палахнотіти буде творчий українсьний дух)О. 
В ч. З бюлетеню є такі вступні слова: "В нашій сумівській пра

ці на всіх діляннах і щаблях діє неухильно закон руху вперед, 
руху, що двигає нас із стану юности у стан зрілости, зі стану 
nідсвідомого до усвідомлення, зі стану інертности до стану керова

ної і цілеспрямованої дії ... Слова гарні і до цеї праці варто при
тягнути пластунів та членів інших організацій молоді. Не забуваймо 
тільни одного, що все що ми робимо, це для визволення нашої 
батьнівщини, для піднесення авторитету нашої нації в світі. Звідтам, 

із паневоленої Унраїни, лунає до нас палю-tй голос молодої поетки, 
який нличе нас до чину. Л ю6ов За6ашта наже : 

Ніхто, ніхто нам воленьки не дасть, 

Доки не візьмем власними руками. 
Вдячні дружинникам Нью-Йорку за їхній гарний почин, на яний 

очікуємо перенлину з усього світу, занінчимо словами їхнього бюле
теню ссШестидесятнин» ч. З: .. український народ, а український виз

вольний націоналізм зонрема, ставить собі за ціль найбільшу ідею, 
ідею nолітичного визволенhq, ra боротьбу з моеневською загрозою 
усмертнення української духовости. Ці чинники нонсолідаuії nовинні 

стати основою духової наснаги, дії і росту Дружиннинів-Культур-
ників)О. 

ОРІОН 

З вистуnІв в Лювен Париж і 

Молоде поетичне слово зацінавлює 

Піс~я вдал~го, хоч ~нромного на учаснинів поетичного вечора в 
ЛювеНІ (Бельпя), що ВІдбувся в нінці січня 1971 р., черга nрийшла 
на Париж. В суботу 1 3.2. 71 заля Бі6ліотени ім. Симона Петлюри 
виповни~ася вщерть молоддю і старшим громадянством, щоб по

слухати 1 nознайомитись з молодими поетамн з Бельгії, що прибули 
сюди на зап.рошення Студентської Громади і КОДУС-у. 

Лариса ВІтошинська, голоеа Студ. Громади привітала гостей, 
снладаючи п~дяну проф. О. Кульчицьнuму за ініціяти ву та допомогу 
у влаштуваннІ вечора, 

Відтак виступа11и молоді поети; представлrrючи себе і свій поетич 
ний доробон. 
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Роман Баоовал, студент третього року медицини 
в Лювені, nочав писати в 16 літ, будучи в Ма
nій Семинаоіі в Римі. Сnершу нас11ідував кля
си чну поезію 1 nоети ну, згодом захоплювався 
Корнеєм і Расіном, а далі перейшов на інші 
сти n і до сюрреал ізму внлючно. 8 ін схарантери-
3ував теnерішню свою поетичну творчість як 

неоексnресіонізм з лесимістичною тематикою, 
але оnтимістичною візією людини. Людство і •А•, 
ян його частинка, це є філософічне тло, яке 

ма є дати змогу читачеві віднайти і с~бе в НІ...ому. Поет не визна
чує свого відношення ,ао народу, з яного походить і радше валить 
оперувати nоняпАм •людства•, хоч у деяких своіх творах ян це 
стверди в проф. О. Кульчиuьки й, робить алюзію на вартостtt Акі ви· 
nnивають 3 духовС\сти nереданої батьнами і найближчим оточенням. 

Зореслава Коваn ь, FІК занотувала Софія Наумо
вич, говорить про себе з інтеліr'ентною наївністю, 
wo дуже всім подобається. •А ще дуже молода, 
зелена, і щойно час скаже щось про мене. Я 
не студіювала у Малій СеминаріТ, але жила 
книжками: умраінськими в хаті і французькими 
в школі. Цьо,-о року здаю матуру і хочу студі-
ювати літературу і мистецтво •. Почала nисати 
nід впливом родинної атмосфери, розповідів 
батьків і українських назон в дитинстві. Тема
тика віршів - патріотична і любовна nrрина. 

Йосиф Рожна, студент славістини на Г ентському 
університеті в БельгіТ, розпочав свою поетичну 
творчість в Малій Семинаріі в Римі, де набрався 
любови до украінської літератури. Ідейне нат

хніння дали wестидесАТНИt1ІІІ, а зонрема Ліна 
Костенко, Іван Драч, Микола Вінграновський , 
Віталій Коротич, а з прозаінів - Євген Гуuало. 
Тематина віршів - це соціяльні проблеми і на
ціональні цілі, а зонрема цілі украінської емі-
грації. Нашим завданням є кликати до діі бо 
оотьби. 

Професор О. Кульчицький в короткій доповіді дав психосоцІало
гічну аналізу творчос.-и молодих авторів, nереллітаючи рецитаціями 
їхніх в і ршів, що їх виконували nаризькі студенти: Даниnо Ган як, 
Михайлина Фіцик, Лариса Вітошинська. Зчерги читали по кілька 
віршів самі автори , а відтан нрім згаnаних рецитаторів, реuиту
вали ще Ірна Зелена , G. Йосиnи шин, О. Фірман і З. Вітошинська. 
Вечір пройшов наскрізь усnішно і nоназав, що тані імnрези є 
дуже nабажан і, ян дnя авторів тан і для слухачів, бо вносять 
щось нового і свіжого. Від'ємним моментом таких вечорів є від
сутність критичної оцінни. Але ніщо не стоіть на перешкоді, -
щоб це в майбутньому практикувати. 
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Разом з к~о~ижкою ·Поезіі з У~раіни• Ігора На 

лиt-tцА {rл _ .д,. ч .1/99) v 8-в ·Літераrура ІІІ Мис

теuтЕю• в Брюсселі, nоявилася нова з6 і р

ка nоезій Василя Стуса на 206 С1Ор . дру~ . 

доброму паnері і ІТеердій оnраві . Графічне ефор

млен ня і nередмова А. Стебельськоі. 

Поезія Ва сил R Стvса 11езвична . Вона rли боиа 

змістом і бarara чуттями. 8 ній відзернале 

ни\1 свІтоrля.l1 украінсь~ої людини, що сnрий· 

має життя v всіх його барвах і тонах. вба

чаючи в t-tьaмv шлях до вкщої nомети. Поет 

nерегумується з дав~о~к м минулим України і 

крізь віки бачюь ві3ію майбvтньаrо, яноrо 

nровісниками є .. тарасові слова•, а оораби 

зростають по с111 нів своєї УнраІ~о~іоt·маtері•. 

Збірна ~о~е змогла nобачити світа в Унраї~о~і, 

бо мабуть t-ta еідпавідає •соцреалістичним 

каt-tонам•. Вона є черговим свідком +іевми

рущога nоет~о~ч~оrо l'e~iR Уираі~о~и_ 



Василь Стус Поетична Унраїна 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Гайдамацьне 

Василь Стус (скульnтура роботи В. 

ДовганR, 1 968р.) народивеА в 

1938 р . в ВінницьІ'4і~ uбласті. За

кінчив Донецький педінституr, 

учителював, пра цю ва в шахтарем, ста в 

пітератуним критиком . Був аспірантом 

Інституту 11ітератури Академ і ї Наук 

УССР . ал е 6vв звільнений в 1965 р . 

через уч асrь в n роrестн ій акц і ї за 

3ВІльненнА з тюрми арештованих 

KVЛt. ! іРНИХ "-Н~ЧЇВ УкраЇНИ. 

Підготована дп 'H')VH\• збірка поезій 

V В-ві •РадRНСЬКІ~й письменник• була 

скреслена з ви.аавничоrо плАну в 

в час , коли його звільнено з усіх 

посад в А 1'4а,аемії і в журналах . 

* * * 
Мій вороне. , nророче мій, несамовито-синій вороне мій, 
мі~ фіолетово-сухий, мій вижарений v в~нах, 
у курних степах, no кураях, по ріпних селах, по мі стах, 

чужих містах - ти чах і кляк і однокрило РІС угору. 

Мїй ворон, крила розведи і не ц і ди нрізь темі нь nіт 

свій фосфорований вогонь - не залАкаєш в сні цвинтарному: 
хай я nоранений - дарма. Вnаду - та не кажи амінь. 
Мені зарано ше амінь казати. Тан, іще зарано мені. 

Я з вітром вирвусь - і на степ. Я й непритомни й утечу 
меж.и очей, пожежі брів, оснлілими rлухими шкельцями. 
Я вж.е на ваnі, раз почув, ян в полі бродить круглий шурхіт 
молочаї в, cypin і гри uиків і стежна геть до n icv сте.nеться . 

Ти думаєш - уже піймав? Що, може, очі зав'язав. 
геть голову забрив мою, v мосналі віддав навіки-віків? 
д А дремену й н~ верну і о6минv і згадну й засідну. 
П ерехова мене байран, допоки пень ян день не виткається . 
д крикне nугач уночі - і хлопці вири нуть спочиnі, 

і на Летичів nодамось, nерегородим шлях як греблею, 

наскочить пан - то і жупан, і гаманець - кріпацький чинш -
все видерем, йому ж залишимо лиш грішну душу й слово теnле . 

Тож, чорний вороне, замовч і головоньки не мороч, 
бо так накрячеш - шо аби уже й добрався 6 до товариша ... 
а десь самотній упаду, а вм ру - ніхто й не стуnить очі .. 
А то - ше й хворим підбР-руть - і на Сибір відправnять маршем. 

, 964-1965 
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~'<§~:tf}:(fj'<f} {fj~'(!j.(fj~ '(:!j~~~'{!}~{f}~~ ~ ~~ 

Тут поживи ... 

Тут ні6и зроду сонця не 6yno. 
Аж nотім раnтом бризнуло :збілів 
бузок розквітлий, сосни бронзатілі 
nірнуnи в крони, засьор6нувши день, 
аж вересни збігають в nеревіnьглу 
доли ну, де замрія ні жаби. 

Тvт час не йде. Tvr вивіряє дуб 
по вічності свої ста речі роки, 

і норчаться зсудомлені граби, 
і вгороби ни nа гідно пірна ють, 
мов риб~; тRгнугь голови в глибінь 

і обдивляють видом ластавинним 
nравІчний світ і вік правічний св і й. 

Tyr поживи - і видастьсR тобі , 

що й дос і Украіна соnов'їна. 
і nромайне за крутояром Мавка, 

до вівериц і руки простягне, 

і звук соnілки лине з-над узгір'R: 

от-от сюди нахопитьсR Лукаш. 

Тут nic - як вічність. Бережи його 

вІд свого непотребства марновір'я 
від власно·r nycтor глуnоти ... 
Tyr кожен нnен тримає на доnоні 

легкого, ніби nicнR солов'я. 
Лиши себе за брамою і йди 
відкритим і лунким, неначе пустка, 

дивись і сnу.)(ай , .nахощі вбирай, 
і доторкайся з.nякано руками 

ДО КОЖНОЇ Сте6линочки. 

о~ 
ти вибродиш, немов діжа на х:меnі, 
ти вибродиш на сnіві, на джмелях, 
котрі вбирають в себе сонця жеврість, 

що витліли на дні, ane живуrь 

тим днем, законам вrку не n1двладним, 

нем о в да рами, тратами живуть. 

Ходи сюди і научайся мовчки, 
по-людськи жити. Мусять дерев 
навчати доброти, RK самодару, 
Назати, коли мовиться. Мовчати, 
коли м овчиться . І в см і хатись в і к -
що6 так - усміхненим 
1 смерть зустріти. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Мій нраю! 

Навкруг землі мої нружляли мрії, 

і в серце хлюпав хвилями Дні про. 
Планета вся - один Чумацький шnях 
зорить у ніч rривожними оч~ма. 
А корабель пливе в безмежжя синє, 
достиглі зорі нрабам и вп 'Ал ись 
v чорний нреп снуйовдженого неба: 
його земні вигойдують вітри. 
Мій краю! Ти спливаєш піді мною 
мелодією nісні, що з д~т~нства 

з грудей моїх до неба nроростала, 
тужавіла і nружилась, мо в нол ос, 
манила мрійно в голубі світи. 

І ріпний нрай , затиснений в півнулі 
rеографічмих нарт, розnравив плечі, 
загравш~ смарагдовими садами 

і шахівницею злотавих піль. 
Зігнувся день, мов золота nідкова, 
і дужий :кrось копитами ударив -
аж іскри в ніч! Земля ж, неначе мати, 

всі очі виливить за н~ м услід. 
1962 

Lllляx грішного до раю 

Заним nролізеш у голки вушна -
обдерешсR, RK nec в шелюгах. 
Все nобільше - л~шаєш із одягом, 

все поменше - з соба ю. 

На тім боці, вузькім, мов шnара, 
ніби цвинтар о6nатраних душ. 

На тім боці - стільни ВСRної всячини, 
а ти, ян бvбон, голісіньн~ й. 

Підв'язали в раю нитнам~ 

сороміuь"е ТІЛО твоє. 
Набігає брижами обурення, 
жаль б рижитьсR. 

На цім боці стаєш, мо в матінка 
народила, виnрямила до губ. 

На цім боці - все на одну мІрну. 
Все - nлазує. 

У.1964 
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~~~~.~~~~~~~~~~~~'(§~~~~~ 

В чужині 

Висамітнів день. Висмоктали сили, 

ї:~исотали біль. 
Все тобі - чуже. Все тобі - немиле . 
Все гірке тоб і. 
А немудре все! Хоч би дотягати, 
та бодай - до краю. 
Свtт - уже не св іт . Ти - уже не ти. 

(Хто із вас - конає?) • 

Хочеш - задушись . Можеш - утечи 

сам о.а себе. 
Скільки волай, скtльни не кричи , 

а - nорожнє небо. 
Хто б тебе nочув? Хто б тебе схотів 
зрозуміти? 
Висохло перо. І мулькавий стіл 
слізьми - змитий . 

УІІІ. 1966 

*** 

Отан живу. 

Отак живу: як мавпа серед мавn 
чолом nрогрішним із тавром зажури 

есе б'юся об тверді намінні мури, 
як їхній раб, як раб, як ниций раб . 
Повз мене ходять мавпи чередою, 
у них хода поважна, нешвидка. 

Сказитись легше, аніж буть собою, 

бо ж ні зубила, ані молотка . 
О, Боже nраведний, важка докука -
сліпоnожденним розумом збагнуть : 

ти в цьому світі - лиш на валок муки, 
отерnлий і рuзрідже ний , мов ртуть. 

Х.1968 
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~~~~~~~~~ 

Сто ронів 

Сто років, як сконала Січ. 
Сибір І соловецькі келії 
і глупа облягає ніч 
пенельний край і крин пекельний. 

Сто ронів мучених надій, 
і сnодівань., і вtр, і крові 
синів, що за любов тавровані 
сто серць, ян сто палахнотінь. 

Та виростають з личанів, 
із шаравар, з курної хати 
раби зростають до синів 
своєї України-матеоі. 

Ти вже не згинеш, двожилава, 

земля, рабована віками, 
і не снарать тебе душителям 

сибірамн соловками. 

Ти ще виболюєшся болем, 
ти ще роздерта на шматки, 

та вже, нрута і непокірна, 
ти виnросталася для волі, 

ти гнівом виросла. Тепер 
не матимеш од нього сnоною, 

Иому ж рости й рости, доnоки 

не уnадуть тюремні дверt. 

І радісним буремним громом 
сnадають з неба 6лиснавиuі, 
Тарасові правісні nтиці -
слова шугають над Дніпром. 

УІ .196З 
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Аа~~~~~~~~~~~~ 

Переслідуваному Другові 

Не можу я 6ез поем 1шни Івана 
оцю сльотаву зиму пережить. 

В проваллях ночі . ноnи Київ спить, 
а друга десь о6бріхують старанно, 
снnепить очей не можу ні на мить, 

він ян зоря nроміниться з тум ану, 
але МОВЧИТЬ, МОВЧИТЬ, МОВЧИТЬ, МОВЧИТІ:: 

Ні словом не озветься. А ні пари 
із уст. Вусате сонечно моє! 

Несуть тобі три царіє со дари 
снапаре не озnоблен ня своє. 

Іваночну! Ти чуєш, доброоний? 
Тй-бо не знаю, шо А зле зроби в. 
Чого ж бо й досі твій поріг ви сони й 
ані відчув, ані перестуnив. 

Прости мені недільний мій Хрещатин, 

що сівши сидьма ui котли топлю 
в оглухлій кочегарці . Що терnлю , 

нали вже ні терnіти, ні мовчати 
не можу, що читаючи люблю 

твоїх Орхана , Незвала і Данте, 
в дев'яте ноло прагнучи стремлю. 
Моє ж досьє, велине, RK майбутнє, 
напевне, пропустив котрийсь із трутнів . 

Із тих, що білий світ мені онрали, 
окравши нрай, онрали спокій мій , 
лишивши гнів роnавий 1 кривавий 
і nраво - надриватися в я рм 1. 

Сидять по шпарах всі мужt хоробрі , 
всі правдолюби, чорт би вас побрав. 
Чи nюдсьна добрість - тільни доти добрість, 
поки без сиn, без мужності, без прав 

запомопи, зарадити, вступитись 

стражденного в нешаст1 прихистить 

і зважитись боротися, щоб жити, 
і зважитись nомерти, аби жить? 

Коли тебе, коханий, покарають -
нуди втечу від сорому й ганьби? 

Тоді nрости, прошай, пронлятий нраю, 
вітчизно боягузів і у6ивuь. 

5-6.12.1965 
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Петро Нізно З поетичної творчости на чужинІ 

~~~~~~~~~~~~ 

Ян багато щастя 

Ян багато щастя на усій землі! 
Воно-

в квітмови х плесах, 
трав хвилястих грива~. 

В гулних вітрах. 

шо нозанують 

горами, 

балками ; 

В ранновій тиші 

чисто-гсту6ім, 

У пісні солов'я, 

В •ну-ну• 6езсмертнім зозvnинім, 
У хлюnоТІ води 

річон прозоро-синіх, 

У шелесті наnосся, 
що вже зріє, 

8 озерах 6іnих 

запашних гречон, 

У nошумі лісів 

мoryr1-1ix та дрімучих·-

Ян багато щастя на усій землі! 
Воно-

в сrрічках дівчат 

6арвисто-шовнол истих , 

у їхній nісні 

ніжно -солов'їній. 

Юним 

ПЕТРО КІЗКU, 
нол. редантор с.:Аванr'арду» 

У материнсьнtи мові -
музикою ж nине! -

В усмішці друзів і nодруг, 
Котрі жипя своє 

за те6е скласти ладні ... 
Як багато щастя на усій землі, 
Ан багато щастя, поtІратиме мій! 

Нас ніхто не ласкав. Материнських не бачили рун ми. 

Нам ніхто "ннижечон v торбини шкільні не вкладав. 

Нам дивились у схудлі о6nиччя nожадливі нруни, 

Ми весняних~ не бачили о6ріїв, квітів трав. 

Нас пvpr'a зимова наnисала, хурделі і стужі, 
Та вітри гостронрилі нам били в дитячі серця. 

І усе ж ми були, о, які ми буnи ''Тоді дужі, 
Бо v Завтрашнє віру нещер6ну несли до кінця. 

Не судилось баТhнам ваш им світлу здобути звитягу, 

Зновv й знову негоди обличчя обпалюють нам . 

Та ми йдем, лаnі йдем до вершин nоnум 'Rного змагу, 
Що6 звідтіль nричести справжню молодість, юні, хоч вам! 
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Софія Наумович _____ ____ ________ -----

(оповіданwА ~ nідставі листуванни Лесі Унра.Інки) 

- Ні, ні, Ліліку' я не хочу ніякого '"декольте•! т~ мені скажи ТІЛЬ
ни, як тут nришити І-Іомір, щоб він стояв «а ля MapiR Стюарт» ... 

Можна б подумати, nанно Лесю, шо в~ не n? вечірну готови
теся, а nід r'ільотину ! ... 

- Ну ви вже, Квітко, RH щось скажете , то завжд~ недоречно! 
Під ~ільйотину! Ми збираємося сьогодні лаврами Лесю вноронувати, 

а ви ... 
- Ти не розумієш, Онсаночко, Квіткових символів ! Для нього nу

блічний виступ , - це спр'авжня наторга, це r'ільйотина. А втім його 
ви сл і в і без символі в зовсім влучний, бо може мені таки й сnрав 
ді голову зірвуть? 

- Але ж R •.. R зовсім так не думав! Мені дуже nринро ... я бо 
вибачаюся ... та на незручні сть ... 

- І я вже розние І пачервані в по вуха' Ха-ха-ха! Ну й соромли
вий ви, Квіточка, як nанночка! ... 

- Та ж я ... теє ... зовсім, тобто навіть теми вашої доповіді не 
знаю ... 

- Невже? Та ж про наших 6уновинців ! Правда, назва не зов
сім r'еоr'рафічно вірна, бо Юрій Федькович і Ольга Коби11янська 
буновинцІ, але Ж бо до них я причіnнла Василя Стефаника, а він же 
галичанин .... 

- Ні, це зовсім вірно! Бо ж Стефаник, - уродженеuь Понупя, а 
Покупя й . Буковина, - ue два відповідники, й говір v ци>r двох nро
вінціях одн і єї країни дуже nодібний, теж саме м'ягчення оці 

скорочення слів ... Їх, правда, розділюють1 але теж t nоєднують, -
Карпати ... і тільни непотрібна границя ... 

- Ого, наш Квітна вже заліз у свою етнографію! Але вибачайте: 
сьогодні ваші вдячні слухачки nроявлять чорну невдячні сть до вашої 
етнографії, бо нам усім ніноли ! Та й узагалі ми вас попросимо те

nер тілом і духом nеренестися v татновий кабінет, бо тут зараз 
відбуватиметься 4<генеральна репетиці R» ... 

- Репетиція? О, то не винидайте мене звідсілА ! ... Я тан хотів 6и 
nослухати цієї доповіді... снорі ше ... 

- Ха-ха-ха-ха! дівчата зайшлися дзвінним сміхом, а Леся nідійшла 

до нього, щоб його легенько виштовхнути за двері. - Ну, Квітко, хі

ба ж можна бути •аким недогадливим? Я ж nробуватиму сvкню, а 
не доnовідь ! 

- Ай, вибачайте! ... Ани й же я недотепа! Ну й дурак ! ... Так, наче 
6 вам, nанно Лесю, й сnравді треба до доповіді приготовляПІІся ... 
Ну й роззява вибачайте ... , 
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- Ну й ведмідь же він, а таке в нього НІжненьке nрізвище: 

Нвітка! Ха-ха-ха! - реготалася вголос Оксана. - Це галушка, вареник, 
а не хлопець ! 

- Він добряга та й розумний же ... 
- Ну, пробуй же Лесю, поки нікого немає!- і запобіглива Ліля 

замкнула двері на ключ, - у наші й хаті, наче на залізниці : весь 
час швендяються янісь люди, ніколи не знати, чи цими, або Іншими 
двбрми не ві йде якийсь нежданий і несподі ва ний гІсть ... 

- Не нарікай, Ліліну, на нашу хату! Ти згадай тrльки, що робить
ся у Старицьких! Адже бідна Людочна ніноnи не знає, хто в них 
nід дану пору гостює, хто вже вийшов і скільки людей ще до но

чі перевалиться крізь ЇJ.:ню вітальню ... І як це вона ухитряється, що 
в них кожної пори дня й ночі можна дістати гарячого чаю, й до 
чаю?! 

-Лесю, ти nрекрасна у цій сукні ! - винрикнула Онr.ана, ~ таки ~ 
Марія Стюарт! Ого! Сергій Константинович сьогодні у справді ян 

небезпеці! Б'юся об заклад, що після твого виступу, він тобі при

в любові ... знається 

- Яка ж бо ти наі'вненька Онсаночко! Ти начиталася французьких 

романів і в головці у тебе тільки й ·визнання любовиN ... А ми, по
ступова молодь, ні в гадці не маємо романтичні мрії розводити, 

зідхання до місяця посилати, та всілякі любовні теревені 
вислуховувати ... Оттут, мені здається, Лілю, наче б трохи зібрати тре
ба ... бо дуже широко в поясі .... 

-Та ти Лесю тонісінька ян оса й ще хочеш зібрати? Тоді страш
но буде з тобою танцювати, щоб не перелом ити ! ... А щодо тих СІСро
мантичних теревенів~, то знаємо ми дещо про Крим, і місячні ночі ... 
й ви удвох зі Сергієм ... 

- ... про номуніетичний маніфест і Нарла Маркса сперечаються ... 
- перебила Ліля, - Хіба ж ти, Онсаночно, не знаєш нашої Лесі? 
Та й Сергій таний же. Недаром мама зве його ... північним холодом•. 

- Ах, я й забула! Що ж я йому вІдnовІм, коли він і справді 
буде на вечірці? ... 

- Що відповіш? Ага, то це таки правда, що він тобі признався? 
- Ти неможлива, Оксанно! Тан наче б і справді не було інших 

справ для молодих людей, як тіnьни про любов та й про любов! 

Це дурниці, а я все тани не знаю, як виправдатися, що я до-

сr книжку тримаю й не nрочитала, а товариші ждуть ... 
-Ти це про Марксовий «Капіl'алн? - запитала Ліля. 
- Та про нього ж! Я спершу рвалася, nросила, що6 мені пер-

шій дали, а як почала читати ... ой коли б ви знали, яке це нудне

нудне! Мені завжди від нього спати хочеться, хоч я й страждаю 
від безсон ности... І сором мені й при нро ... Але дівчата, я вас про
шу: ні слова про те Сергієві! ... 

- А що? Хіба ти мусиш робити те, що він тобі каже? По-моє
му, це т~ б йому мала приназувати, а не він тобі! ... Хоч і яний 
він гарний! 

- Ну й дітвак же з тебе сnравжні й, Океаночно! Та й не 
сам він мені поручав Маркса читати, бо й дядько Михайло у кож
ному листі питає, чи вже закінчила, й яка моя думка npo «Капітал• 
А я зовсім не бачу тієї «сувороі системи•, про яку так багато го-
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ворять фанатини цієї ннижни! Бачу денілька фактів, чимало дотепних 

гіпотез, але багато залишається для мене темного, неперенонливого, 

невиясненого, недоговореного ... і в науковій теорії й V практичн~х 
виводах із неї ... Ні, видно ця «нnва євангелія~~~ все тани потребує 
більше безпосередньої віри, чим я їі маю ... Сергій, наnриклад, ві
рить у неї безкритично й ue мене навіть часом дратує ... 

У ці~ хвилин і появився Квітка, якому Оксана відкрила двері, й 
мовчки слухав розмови: 

- Особливо в нього повне незрозуміння для ~<обласних питань• ... 
- І це дивно, бо ж сам він із Мінська ... 
- Та хі6а ж місuе народження може впливати на критичнІсть 

думки? 
- Наша мама каже, що він у Мінську взагапі нзайшлий елемент-' .. 
- Оксаночно! - Леся чомусь раnтово сnалахнула гнівом, - Наша 

дорога мамочка інколи несправедлива, особливо ж до людей іншої 
наці он альности! Але поступова молодь бореться за те, що6 націо
нальність не nерешнаджала змагати до вщасливлення людства ... 
Не так , Квіточно? 

- І тан, панно Лесю, і не тан! По-моєму ... але це тільки моя 

скромна думна ... й вибачайте ... я ніколи не посмів би їі ... 6удькvмv 
накидати ... 

- Ну то кажіть же, ян це по-вашому, а то тільки вибачаєтеся ... 
- Треба спершу, щоб оте людство... тобто те нвщасл и влен ня • ... 

щоб воно не перешнаджало визволити власний народ із неволі!, ... 
Але цим ... панно Лесю ... я ніяк не хочу сказати, що вашІ погляди ..• 
або Сергія Нонстантиновича ... він може думати про людство ... , бо в 
нього ... 

- Бо що в нього? - і Леся настирливим поглядом домагалася 
відповіді, чим страшенно спантеличила Квітну. 

- Бо в ньоrо ... як то кажуть ... немає потреби клоnотатися ... "Вузькою 
батьківщиною• ... Це, звичайно, непсrано думати так ... широко ... hосмо-
пол і rи ч но ... та тіл ьни ... як у нас кажуть: ближ ча сорочка ті na .. . 

- Звичайно! Усім наш~~tм народникам ближча сорочка тіла! От 
біда тільки, що поза цією сорочкою, nоза своїм за гум ін ном, вони 
нічого не бачать, не чують, не цікавляться, що робиться у світі, та 
й узагалі з неї не вилазять ... Господи Боже! Найвищий час мені 
збиратися! Чи ти вже снінчила, Лілю? Тан, ну то викидайте~я всі, 
хай я передягнуся й трохи думни зберу ... 

•••• 
Верталися з вечірки над ранком. 
- Нічого не кажете, Сергію, не критикуєте ... Ак і мої любенькі 

земляни. Коби ж хто й озвався у якому журнал8 на мої nоезії, а 
то мовчанка ... Ян і про Шевченка. нВже десять ронів, ян дав їм 
у руни .. Кобзаря• ... •Правда. у такому товаристві варто й постражда
ти,. .. І дискусії сьогодні майже не 6уло ... Спішилися танцювати! 

- Правду сназати, я слабо визнаюся у малоросійській літературі, 
але оце с•селянсьне горе• не надто мене переконує ... А кхи .. нахи ... а 
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- Серrій хотів ще щось сказати, але наглий напад кашлю перервав 

йому ria nівслові й Леся кинулася зав'язувати йому хустною шию. 
- А-а! Гарно то так віддалюватнея від нас, щоб на самоті шу-ри

мури ~а. водити? - нриннула здалеку Оксана, що йшла nозаду з Лі

лею, Квітною й Гамбаровим. 
- Мовчи! - зацитькала їі Ліля, - Не бачиш, що Сергієві стало пога

но? Ходімте всі чимшвидше в хату! - скомандувала, - я вам, Сергію 
Константинови чу дам крапель і вам зразу полегшає! Тут же холод
ний еранішній вітер із Дніпра ... Це ж два нрони ... 

Молодих не треба бvло двічі запрошувати. Не дивлячись на nіз
ню пору, вони всі розмістилися у nросторій вітальні Косачі в, а Лі
ля, знайшовши плящинку з якоюсь мінс.турою, покрепнла нею ністну 
цукру й подала їі Сергієві, рівночасно доручаючи Оксані: 

- Займися чаєм! Не будемо ж будити Насті! 
- Спасибі вам, nанно Лілю, мені зразу nройшло, а вам нале-

житься медаля з мещщини ... 
- Ага, медаля! Я ледви-ледви іспити здаю ... Та й наnевне пере

паду цього року у тому клятому Петербурзі ... 
- А чому-uе ви так не любите нашого Санкт-Петербурга? 
- А за що ж його любити? Сірий, понурий, брудний і касарня-

ний ... 
- І на мене він теж справив гнітюче враНіення, ноли я сnини

лася в Лілі, їдучи до Михайла, у Дорпат ... А нали подумати, шо 

стоїть він на козацьних кістках, то аж гидко й страшно стуnати по 
ньому ... 

- Ого, ось яні у вас ще задавнені ресантименти І .•. Ще з часів 
Петра Великого! ... Але ж це давні сnрави й повинні піти у забуття! 
І ось що я хотів вам, nанно Лесю, сказати ще на вулиці, тан кля
тий нашель перебив: ці ваші nисьменники, про яких ви сьогодні 
говорили ... у них теж ресантименти, то до поляні в, то до румун і в, чи 

австр і й ці в... І ви, й вони, усі ви забуваєте про соціяльне лихо, 
спільне всім народам світу! Ці ваші nисьменники, ue віджилі лю
ди. Нам же, молодим, треба творити таку літературу, яна віднрила б 
очі рабам, яна підняла б їх на боротьбу за людські ПІJава... По-
думаймо Ні про чорних невільників. яких і досі продають у рабст· 
во ... Старого ж не відгребуймо й ресантиментів не пленаймоІ ... 

- То вам, Пане Мержинський, хотілося б, щоб ми забули власні 
кривди, а боролися за чужі? - на диво спокійно й без затрим ни, 
заnитав Квітка. 

- І справді, Сергію Константинович, ви нам указуєте афринансь
них неr'рів, а рівночасно Федьковичеві й Кобилянській відмовляєте 
права домагатися людських прав для буковинців, чи Стефаника~• 
для галичан! І до вашого відома тану ж саму соціяльІ'іу кривду 
наших селян, ми nом і чаємо й v нашому Нолодяжному й у Гадячі ... 

гарячилася Леся. 

- Як бачите, наша історія незгірша за негритянських рабів! 
- Та тільни різниця в тому, Пане Квітко, що у вас це ВНіе іс-

торІя. - ЯН ОСЬ наприклад із ЦИМИ "'КОЗаЦЬКИМИ кістнами• і царем 
Петром, а у нег'рів це дійсність! І їм треба v першу чергу nодати 
допомогу, визволити їх із uієІ ганьбt1 наших часів ... 

- А нас, звичайно, визволяти не треба, бо ми «білі•, Х<'Ч і раби 
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іронізував Квітн а. 

- Раби?! - і тут обличчя Мержинського раптом змінилося, сnо

ганіло, й від стримуваної люті в нього заходили щелепи nід тонкою. 
аж прозорою, шнірою. Він раnтом устав і почав пращатися. 

- Ого, яни й наш Квітка сьогодні войовн~чий! намагалася обер-
нути v жарт цю ~озмову, Ліля. - Ні сліду його звичайноТ несміливос· 
ти! Але ж, Сергію Констант~новичу, ось Океан на несе чай і без 
нього я вас не випущу. Та й хіба немає іншої теми? 

- д й сnравді : про найважливіше я й забув! Писали мені з 
Мінсьна, Ляриса Петрівна, що там перебуває російська трупа. Я 
зразу написав їм, шоб узяли у репертуар вашу аБлаюпну троянду». 

Звичайно, П треба буде r.зренnасти на російську мову ... Незабаром 
я їду туди й зразу ж вас повідомлю, ян справа мається ... 

- Спасибі вам, Сергію Константиновичу, що так клопочетеся 
нею ... 

- Бо ж вона прекрасно ставить широні проблеми й не звужу

ється до льонального патріотизму! ... А снажіть, будь ласна, ян вам 
подобається а Капітал» ? 

- Та янось тан пиняво мені це читання йде, що до нінця ще 
далеко ... Та й думни ще не виробила про ~ього ... 1 ... nризнаюся вам, 
що куди благородніші й нраснономовніші видаються мені Шенспір, 
Данте, r'ете ... 

- Бо ви ж nоетка, чудова поетка, Лариса Петрівна. Але це ні

чого. Коnи розчитаєтеся, то й самі розсмакуєте цього видатного фі
лософа й соціолога. Ваш дядько - Михайло Драгоманов, - захо

nлений н~м і збирається перенладати його твори. Але мені час. 
Чай я вже випив, то вже можете мене спонійно відпустити, панно 
Лілю ... Добраніч, чи пан доброго дня! 

•••• 
- Ах, як я не люблю отих .. фамілійних нарад 10 ! Та нали треба, 

то годі ... 
-Треба, Лесю, бо ж без татка нічого не можемо рішати ... 
Старший пан - Петро Носач, - сів у вигідний фотель біля вінна й 

зразу nочав розмову: 

- R знаю, чим ви клоnочетеся і тому хочу застерегтися тут не 

v грошах сnрава, Але їхати закордон на студії - пустяни' Йому 
нраще б у Росії залишитися! 

- Вічна історія •приятельських порад•! Усі знайомі Кривинюна 
рішають за нього, що йому у Росіі «нраще» карієру робити ... 

- д нрім того, - і Ольга Косач, понизивши голос, оглянулась на 
двері, - Ліля відобрала нам усю можливість помогти Крив~нюнові 
матеріяльно. Незручно ж бо проnонувати йому гроші, ноли ВІН ра
хується в ... .сосо6ливих взаєминах!6 із -4ашою сім'єю ... 

- Ну, ноли ви тан nо-міщансьн.и всu це трактуєте, то й сnравді 
не можете позичати грошей .снареченомумо .. Я розумію вас і ви

бачте, що турбувала на непотрібну розмову ... Але те. чого не годить· 
ся робити "батькам нареченої .. , це зовсім добре можу зробити я, 



його товаришка. У мене ffi є гроші : 150 рублів за .. Огляд укра
їнської літератури .. від .. жизні• ... 

- Ці гроші, поскільки мені відомо, ти мала вжити на своє лі· 

кування у Криму? 
- Тан. татку. Я думала nоїхати туди на зиму з Сергієм Константи 

новичем, але тепер пл яни відмін~л ися. Писав мені недавно його 

лікар, що сухітничий процес дуже пішов уперед і йому з гарячною 

не можна 

-Я не 

нJ.че б у 

Серr'єй ... 

нікуди виїздити. 

розумію тебе, Лесю 1ти так турбуєшся його хворобою, 
нього не було родини ... Та хіба ж це годиться? Оцей 

- Оцей Сергій, мамочко, найдорожчий мені з усіх моїх товари

шів! І шоб рятувати друга, мала б я жаліти грошей, чи дивитися 
«ШО годиться .. , а шо с.сне годиться~:о? А втім не турбуйтеся наперед 

обидві справи ще не актуальні. Сергій Константинович н~ може 
~АdТИ v Крим, пони не nодужає, з Кривинюкам не тільки у грошах 

сnрава, але й у nаспорті! Він ж.е був арештований і засланий в 
Астрахан ... Ото ж кінець родинній нараді! Мамочко, ти мені писала, 

що маєш якусь знамениту nІсню з часІ в унії, чи щось тане, чи 
могла 6 ти мені П пошукати? 

- Та я їІ нарочно njд верхом тримаю. щоб не загубилася. Ось 

вона: 

ПОПАДЯ 

Журилася попадя своєю бідою: 
Горе мені в свІтІ ffіить, що піп з бородою. 
Ох, мені тяжко! Ох, мені нудно! 

Що ni п з бородою, жить на світі трудно 
Просять мене на хрестини, просять мене сісти, 
Ян погляну на бороду, не хочеться й істи. 
Ох, мені тяжко! Ох, мені нудно! 
Що nіп з бородою, ffіить на світі трудно. 
Просять мене на весілля, nросять мене пити, 
Подивлюсь на бороду. аж не можу жити. 
Ох, мені тяжко! Ох мені нудно! 
Що піп з бородою, жить на світі трудно. 

- Дал і дослівно не записано, але зміст такий, що nоnадя, взяв
ши індика. іде nросити владику, щоб дозволив nопові бороду ~ro· 
лити. але еладина не дозволяє, ганить nоnадю й наказує шану

вати nопа й його бороду ... 
- Hv. це для Квітни просто снарб! Але й цікава ж ця nісня! Не 

знаєш, мамочко, ян вона вининла, серед я них обставин? 

- Коментатори пояснюють, що вона складена зприводу насильно
го навернення католиuького священства на православне, а може 

зприводу заведення московських звичаїв в унраїнській nравославній 

церкві ... Останнє, зд"t.:ться, правдоподібніше ... 
- Що там таке, Настю? - запитала пані Косач дівчину, що з'я

вилася на порозі. 
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ДЛЯ ГОРОДУ ФУНРАfНСЬКОf КУЛЬ.. 

ТУРИ В КЛІВЛЕНДІ. ЗСА. 



ОЛЕКСА ГРИЩЕНКО •••••• 

На пІвдні Франції в містечку Ванс прожи
ває сеньйор українських "v1алярів Олекса 
Грищенко, який рівно 50 років тому при
Іхав до Марсей із Греції. За пів століття 
невnи нної і ни пучої малярської д'яльности, 

цей працьовитий мистець створив кілька 

тисАч полотен і акварель, як' вже розі й-

шлисА по цілому світІ, а деякі з них nо-
пали до західньоевропейських музеїв та до 

кІлькох велиних америка.нсьних збірон-мv

:=~еїв. 

Нема, здається між нашими малярами 
другого, щоб був так популярний серед 

нашої еміграції як Грищенко, а на його 
виставах в Америці відвідувачі викупляnи 

образи за один веч ір. В чому ж полягає 

цей небувалий успіх творів Грищенка се

ред українців? Чи сама лише висока 

мистецька Акість його картин може пояснити нам славу Грищенка? 
Мабуть є ще й інші причини. Мистцеві вдалося у багатьох образах 

яскраво висловити те, що ми називаємо «українська духовість». У 
цих творах Грищенка відзерналюється світогляд української людини 

і може тому ці твори є нам особливо близькі, ми їх сприймаємо 
з приємністю, як щось рідного, навіть не розум і ючи завжди чому, 
nодібно, як ми реагуємо на українську мелодію, навіть тоді, коли 
чуємо Ті вперше. 

Про творчість визначного маляра з таким довгим і багатим 
творчим шляхом не можна висловитися у короткій етапі. Грищенко
ва творчість є різноманітна, вона проходила різні етапи почавши 

від імпресіонізму, через кубізм до експресіонізму (хоч властиво 
стисло беручи, Грищенко ніколи до експрес,оністів не належав, але 

його сnосІб малювання дуже нагадує іх стиль і томv дехто йому при пи
сує умовно експресіоністичний стиль). Однак попри всі ці стиліс
тичні зміни і переходи є щось у малярстві Гришенка основного, 
нез мі нноrо - це є печать його українського світогляду, це є душа 
мистця. 

Грищенко, козацький і чумацький нащадок, є оnтиміст, він лю
бить життя, труд, силу, мандрівки, цінить nісню і поезію, вміє за
хоплюватися красою і чудами природ!1 і це захоплення нам з ен

тузіязмом передає. Йому чужі внутрішні конфлікти, вічні сумніви і 
вагання, які так негативно відбилися на кількох покаліннАх мистців. 

Цен Грищенків оптимізм, бадьоріс...-ь, вітальність, активна постава 

по життя І любов до прекрасного виАвляються в його творах голов-

но 1 передовсІм v кольорах. Його кольори є життєрадісні, шляхот-
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ні, сильні, хоч ніколи не є крикливі, нема v них ні нудної солод
кавости, НІ млявосп1, ані дешевих, банальних ефентів. Своєю СВІ

жістю, чистотою і сочистістю вони захоnлюють глядача, витворюют~ 
nіднесений настрій погідности і душевної теплоти та радости, попібний 
до настрою, що його ми nереживаємо в гостиній і привітній укра
·;·нській хаті в день великого свята. 

Вміння видобути такі nромовисті кольори і все їх добре згармо
нізувати - є секретом успіхів малярства Грищенка. 

Крім пбайливих і вишуканих кольорів, другою прикметою, якою 
відзначаються образи Грищенка, є його оригінальний сnосіб спонтан
ного схоплення сцени чи краєвиду в одному моменті. Бувають об
рази, яні є так nобудовані, що все на них стоїть нерухомо, cno· 
к.і;;1но, статично і незмінно, немов би час і не існував. Перед ними 
можемо стояти цілими годинами і переживати цю І(позачасовість ... 
На картинах Гришенка є інакше. Там нема ні спокою, ні неру-
хомости, все nеребуває в космічному русі, а кожний окремий об

раз - це немов би пnів~а фільму, яка ехоплює лише в одній час
тині секунди світ і нн1пя в безконечному русі. На його образ якось 
не можна довго дивитися, бо мається враження, що він відпливає, 

що наближається друга і дальші сл ідуючі сuени, або шо намальо
ваний горизонт от-от пошириться і ми готові nобачити продовження 
nредставленого на образі краєвиду. Гришенко це маляр руху. На

віть кам'яні доми, мости чи катедралі і ті, своїми викривленими 
формами, беруть участь у русі, у ритмі картини. Один критик 
сказав. що "'Грищенко малює вітер•. Дійсно, на деяких його образах 

Q_ГРИЩЕНН.О: "КРАЇНА БАСКІВ .. , 1963 
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ОГРИЩЕНКО:РИБдЦЬНИЙ ПОРТ (ан.варе11я) 

відчуваєтьсА рух nовітря, динамІку nрироди, а його хмарr1, це вже 
он.рема цікава тема дослідів. Грищенко дуже любить малювати 

хмари. ВІн їх знаходить навіть там, де їх нема, на нраєвидах 
з Рів'єри, де майже цілий рін є синє незахмарене небо, Гри
щенко малює грізні хмари, вони йому потрібні, шоб снріпити від

чуття руху, рr1тму і динаміки цілої ном nозиції. Є теж кілька ном по
зицій, краєвидів, в Rких центром є саме хмара, чого, здається, не
ма в жодного Іншого маляра. 

У багатьох нартинах Грищенка відчувається неспокій, а11е це 
не є неспоНІн ізза якоїсь тривоги, жаху, чи траrічних nередчувань, 
як це було в Г'ермансьних експресіоністів, його неспокій це радше 
нетерпеливе і навіть радісне очікування чогось нового, нової дії, 
руху чи мандрівки, бо життА це вічний рух, тан його мr1стець розу
міє. і таким його· показує в своїх творах. 

Радісні, шляхотні і сильнІ кольори та динаміна ритм форм -
це ж і є стиль Грищенна. 

Найбільшу частину творів Грищенка ~кладають со6ою краєвиди 
намальовані з природи, а що наш мистець багато подорожував, то 
ж змалював він Україну, Крим, Кавказ, Царгород, Грецію, Порту

rалію Еспанію різні численні онолиці Франції, Швецію, Італію, се
редзе'мноморські острови, а навіть Ню-Йорк. Грищенко зокрема 
любить малювати море і то море бурхливе і могутнє. його числен
ні морсьн.і нрає.види належать ло найбільше пошукуваних теnер нар
тин. Крім моря, мистець намалював багато .. мертвих природ .. з те
матикою морськ).1Х сотварінь - риб, раків, устриць, морських їжаків 
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О.ГРИЩЕННО • .. сиН ІЙ· РАН· (оліR) 1929 

і зірок, гидр та інших див, ян і живуть у морських глибинах, ці тво-
ри мали успіх у французьки х колекuіонерів. Крім моря , мистuя 
все притягали гори. Його гірські краєвиди цінаві тим , що він на 
них дивиться не з долини , як б і льшість малярів, лише з певної 

віддалі чи височини , що надає краєвидам глибші перспентивІА . 

В міських краєвидах Грищенко не так дбає про відтворення по
дібности місця , хоч воно безперечно є, ян про віддання атмосфери , 
яка панvє в даному МІСТІ (краєвиди Г1арижа, Толєда, Коі'мбрІА чІА 
Ню- Йоону) . 

Грищенко любить квіти і часто та багато їх малював , вони йому 

виходили такі гарні , розкішні і яскрав і в тонах , що деякі з ни х: 

названо «райськ і китиц і» . 
Натом fсть мало nрисвятив він уваги жанров1и картин і, а ще ме~-

. -
ше портретов t, властиво нема н І одного сnравжнього автопортрету , 

виїмок творять лише невелик і nортрети дружини мистця. Грищенко 

є автором проєктів двох великих тематІАчних килимів, одІАн пред

ставляє flрованс, другий країну Баск і в. ПершІАй був зреалізовани й 

у славн і й французькій фабриц і Обюсон. 
Олекса Грищенко народився дня 17 березня 1883 року в міст і 

Кролевці (східня Черніг і вщина, тепе р Сумська область}, його батько 
був директором банку, а дід чумаком. Кролевець віддавна знаний 

з вироб і в мистецьких тканин, рушникtв і вишивок, які колись ШІАРО· 
ко розходилися по цілій Гетьманщині. Середню освіту Грищенко д і
став у Черні гов і і у Полтаві. Сnочатку nростудіював він біологію в 
Ниївсьнім і Московськім університетах, ane зацікавлення малярством 
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О.ГРИ ЩЕННО: ПОРТ ОДІЄРН, 193'2 

О.ГРИЩЕННО: МІСТ В ТОЛЕДО, 1QЗ4 



ОГРИ ЩЕННО: ЦАРГОРОД (а~вареля) 

nеремогло вченого-досnіднина і тому опинився він у мистецькій 
школі в Мос~ві. Для поглиблення nрофесій ного знання відбув він 

основну nодорож по Італії, відвідавши nеред тим Париж. де запі
знався з новим наІІрямом в мистецтві кубізмом, що мало безсум
ніву великий вплив на дальшу його творчість. В Москві Грищенко 
належав до малярів модерністів і разом з ними виставляв (перша 
його виставка мала м;сце в 191 О році). Зараз післR І світової вій
ни Грищенко виїхав до Туреччини і провів два рок~.о~ в Царгороді 

- Істамбупі. Там намалював багато акварель, яні nринесли йому 

ooзronoc і навіть гроші, за яні він вибрався до Греції. Від осе~і 
1921 рон у живе у Франці!, спочатку в Парижі, а від 1925 рон у на 

півдн~ Франції в Кан . Там Грищенко одружився щасливо з Л і лею 
де Л ~влен де Мобиж, яна стала його приятелькою і вірною пом ~ч

ницею. З Кан він рік-рІчно виїжджає малювати до різних онолиць 

Франції, або до заграничних країн, а привезені образи виставляє в 

Парижі у відомих r'алеріях і в паризьких Сапонах, здобуваючи дуже 
прихильні голоси столичної критики. В 1930-тих роках Гришенно на

вязує через мистця Святослава Гординеького контакт з українським 
зорганізованим мистеuьким життям v Львові і від цього часу він 
постійно бере участ"- v всіх більших загально-ук.раїнсьних мистецьних 
виставах. В 1934 році виходить у Львові nерша монографія про 
Грищенка пера Павла Кавжуна, а в 1937 році відбулася у Львові, 

nерша і одинока понищо на укра"інс-ьних землях, його вистава. 
В 1958р. Грищенко відвідав Ню-Йорк, а 5 ронів nізніше передав 

СВІИ архів і 70 творів дл~ ~·Фундації Олекси Грищенка~ в Ню-Йорку, 
нотра має цю сnадшину зберігати і колись передати їі урRдові вІль-
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ної Украіни. Решту своєї бібліоте~.и вІдтак мистець передав до Бі
бліотеки ім. Петлюри в Парижі. 

Дві старанно видані люксусові монографії у французькій і англ'.-1-
сьні й мовах про творчі сть нашого земляка вийшли в Парижі, перша 
в 1948 році, друга в 1964. Ще перед І світовою війною мистець 

видав 5 публікацій на актуальні Мt"ІСТецьні теми, а між НІІ1МИ більшу 
працю «Російс~ні ікони і їх малярська вартість». В 1930 році по
явилися цікаві спогади мистця про Царгород (Унраїнсьний nереклад 
цієї книжки ви~ шов в 1961 р, чи не одинона більша праuя в укра

їнсьній мові про це місто, яне тан сильно звязане з нашою історією) 
з 40 кольоровим~ репродукціями анварель і гвашів. Гришенно про

явився в мемуариетичній літературі, видаючи чотири книжки спогадів в 

унраїнській мовІ (двІ з них теж у французькій мові). Ці спомини є 
багатим джерелом .цля пізнання визначного нашого маляра 1 нолись 
стануть в nригоді авторові великої, повної біографії Олекси Грищенка? 

В. Попович 

О.ГРИЩЕНКО: ФОНТАНА В НОІМБРІ. 1924 МУЗЕЙ В r'АНД 
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ВІ3АНТІИСьkИЙ XUP 8 ДІ:НЬ GВОГО ІUІ::ШlЕЮ В УІ РЕХП 

20-ліпя В і зантійського Хору в Утрехті -------------

ТРІЮМФ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Візантійський Хор в Утрехті, ГолляндіR, належить до унІнальних 
мистецьних одиниць в світі, котрі плекали 6 чуже вокально-музич
не мистецтво безперервно на протАзі 20 літ . Українці в евроnей
ських країнах мали вже неодноразово можливість 6ачит~ і слу
хати цього Хору, чи то ni.Q час Богослужень, чи на украінс :~оних 
більших імпрезах. Ще недавно, бо в листоnаді 1970 р. цей Хор 
збагатив мистецьку програму Нонгресу АБН-ЕРС в БрюсселІ, 
давши високої клRС'І-1 нонцерт української nісні і відспівавши 
українське Богослуження, на яких пабували делегати ЗО різних 
національностей і численні бельгійці. Можна було чути захоnленнR 
і подив учасників з признаннАм в сторону української нультури. 

В .цнях 1 З і 14 лютоrо ц.р. Візантійський Хор святкував своє 
20-nіттА, співаючи концерт в найбільшій концертовій залі Утрехту, 
виповнюючи програму разом з Утрехтсьною Симфонічною Оркес
трою, пед нер і вн и цтвом своrо основни ка й дириr'ента nроф. Ми
росnава Антоновича. В неділю 14.2.71 Хор відсnівав Св. Літур
гію у виповнен1и по береги церкві nри Більтстраат, яку відпра
ви в П реосв. Ни р В ол одимир Маланчук з Пари ж у. 
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ДР МИРОСЛАВ АНТОНОВИЧ З ДРУЖИНОЮ І ТРЬUМА ДГТUЧКАМИ 

ДРМАНТОНОВИЧ ЗІ СВОЇМ ХОРОМ НА ВИСТУПІ В БРЮССЕЛІ НОНЦЕРТ З НАГОДИ 

КОНГРЕСУ АбН-ЕРС, ,5.11.70 
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МУЗИКОЛОГ І ДИРІrЕНТ 

ДРМ АНТОНОВИЧ 

І t1онцерт Богослуження були справжнім тріюмфом унраїн~;е)-
коі церновної і національної культури. В nерші.:1 частин і концерту 
були винанані: •Рушаймо всі"' із опери «Тарас Бульоа• М.Лисен
ка, -Каменярі• С.Людкевича та •Пролог• до поеми І.Франна 
•Мойсей~:~ - М. Антоновича. Цей останній твір, що виконувався 
вnерше, публіка зустріла оваційними оплесками, що тривали 
довго. Друга частина концерту бу.ла випавнена українськими на
родніми піснями, що були нагороджені сильними оплесками та 
сnрийняті з велиним ентузіязмом. 

З тієї нагоди відбувся танож бенкет, на яному взяли участь 
Преосв. Кир Володимир, монс. Смит, б. голова ГоллАндського 
Апостоляту З'єднання Цернов, о. проф. Плюх - теперішній голова 
Аnостоляту і ряд визначних достойників голлАндського світу, ян 
також nредставники унраїнсьної преси. Крім того вечером відбу
лося nри~няпя в готелю •Норд Брабант"' для гостей, ян; не мог
ли взяти участь в обіді. 

20-ліпя uього визначного Хору дає дуже багато до думання, бо 
ян ми зазначили вище, йдеться тут про унінаnьну мистецьку одини
цю, яна крім Дири .. ента не має нікого більше з українців в сво
му складі. Можна собі уявити якої титанічної сили волі і здетермі
нованости потрібно було дириr'ентові, wоб видержати на протязt 
20 літ і з чужого людського матеріялу створити мистецьку оди
ницю •на о6раз і nодобу .. українського духа. Тому відзначуючи 20-
ліпя Візантійського Хору з Утрехту, ми можемо бути дійсно горді, 
що Хор цей є творчим осягом нашого визначного музиналога й 
дириrента, яний може бути для нас принладом скільки може зро
бити навіть сама одиниця, ноnи в неї нрім таланту є також невід
кличне бажання служити велиній національній справі. 

Побажа й мо ж нашому визначному Землякові Многих Літ і ще 
більших мистеuьних та наукових осягів. 
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ЦЕ СПІВАЄ НАША ОКСАНА ... 

В останніх роках чим раз часпше чуємо в авдиціях Південнn-Н 
мецького Радіо симnатичний. мистець~о-удос~оналений голос машої 

сnівачки Онеани Совян. Здебільша сnіває вона українсьКІ народні 
nісні та мелодії. Часами німець~І. А nодекуди й інші . Але яні б 
ue піснІ не були, спінер завжди під~ресnює: Співає Онсана, моло · 
да українка. 

Майстерний голос Онеани можна чути теnер танож із платі
вон. Ї! супроводить r'ітара. Найновіші платівми насnіеала вона 
з молодим вір-туозом Юрг'ен Нляпом, уродженцем Берліну. Вони 
зустрілися випадново і тепер у мистецькій співпраці здобувають УСЕ 
нові успіхи. Поважна німецька фірма nлатівак "Гармонія Мунді" з 
Фрайбурr"у виnускає вже четверту збірну пісень Оксани у серії різнІ 
національного фол~льору. 

Треба відмітити, що ці нові виnуски нс..родніх пісень українського 
и Інших народів можуть здивувати слуУ:ача, Rкщо він думає почути 

ще раз добре вже знану nісеньку, наспівану у звичному стилі. Ні! 
Онеана сnіває nри супроводі ЮрГ'ена рідні і вже знані мелодії, ал~ 

відкриває в них нову силу, новий чар, новий музичний зміст. В 

'"'nл .. ::єднаний скарб віків у форм і сучасної гармонізації і аранжоЕ 
ни. Лише nрослухавши ті плзтівни, можна зрозумІти, чому відома. з 
велиними вимогами фірма, •Гармонія Мунді» взялася за продукцію 
цих ми.::тецьних записІВ. 

UK(.;AHA <.;UВ'ЯН І ЮРГЕН КЛRТТ 



ОНСАНА ПЕРЕд ВИСТУПОМ. 

Ще цікавіш11"'' є ствердження фанту, з яних мотивів взялися за 
фоnкльор ці обоє молодих мистців, що живуть у середовиwі модер!-tю 
шансонетон і біт та поп-музикантів. Тут даймо слово їм самим, 
щоб вони винnаnи свої nогляди для читачів ... дванr'арду)•: 

- Чому я сnіваю якраз народні nісні? - переnитує ще раз 

Онсана. - Тому. що мені подобається безпосередність, wирість і ори
гінальність народніх пісень. Вони багаті кольоритом, веселі, жипєві 
і не втиснуті в жодну схему. Співаючи їх, ми сnіваємо для всіх, 
а не nише для якоїсь частини людности. Ми співаємо їх 1 для 
юних і для старих, без ріжниці. Сnіваючи їх ми думаємо не тільки 
про естрадуt а надіємося, wo з нами будуть усі сnівати й танцю
вати, ян на всенародному святі. 

- З українською народною піснею і музикою, ~к це вже нам ві
домо з Ваших вистуnів, nанно Оксано, Ви добре ознайомлені і 
співаєте їх з любов'ю. Чи цікавитесА Ви танож народніми nіснями 
інших народів? 

- Так. Після моєї першої nлатівнІА унраїнських народміх пісень, 
що знайшла дуже добру нритину в наших і чужих, насnівала я вже 
одну nлатівку жидівських народні)( nісень, шо їх nереважно співала 
жидівська меншина в Західніх областях України. А тепер вийшла в 
продаж чергова nлаті в ка з українським, есnансьним американським 
і жидівським :Ролкльором .. На черзі, вийде незабаром ще одна 
збірна різномовних пісень. 
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- Чи всі ті платівки є супроводжувані Юрrеном Кляпом? 
- Ні, перші дві супроводив мені, танож rітарист, Антон Штічrль. 

Юрrен має, одначе, таку ж настанову ,до фолнльору, ян R. Він зІ
брав багато пісень, перебуваючи в Еспанії, а теnер ми о6оє доп о

вняємо мою велину збірну з мелодіями з усіх майже европейсьних 
країн. З розум іло, що ми користуємося літературно-музичними дже
релами та архівами, щоби додати до нашого реnертуару цІннІ, 

часто призабуті, шедеври народ ного мистецтва. 
- Чи можете розказати нам дещо про себе? 
- Хіба норотко. А студіювала в Ню-Йорку і Філядельфії, де жи-

вуть тепер мої батьни, сnавістину і r'ерманістику. Рівt1очасно, шо6и 
заробити на студії, давала ленції на машинках до рахування та ви
ступала, ян спінерна в телевІЗІІ. Приїхавши на доnовнення музич

них студій до Німеччини, зупинилась на довше в університетсьному 

містечну Фрайбург', біля Швайцарсьного кордону. Тут і знайшла біль

ший контакт до мистецьного світу. 

- А Ви, Пане Кляп? 
- Після закінчення музичних студій, жив R довший час у Франції 

та Еспанії. Там виступав самостійно, або грав у капелях. Захопив

шись фолкльором, засвоїв багато дечого, що тепер мене з'єднало з 
nанною Онсаною Сов'як v нашій мистецьнІй діяльностІ. 

- Чи нрі м платі вок, виступаєте Ви спільно також і при інших 
нагодах? 

- Наша nрограма дуже багата .1 різноманітна. Ми даємо кон
церти, виступаємо в радю і телевізії, нав'язуємо 1 втримуємо живІ 

контанти з всrми видами мистецького життя. 

- Дуже гарне враження справляють на мене мистеuьно-винона
НІ обгортки Ваших платі вок, панно Онсано. Хто їх робить? 

- Це є робота знаменитого фотографа Гюдо Манr'ольда. Ми зна
ли його з ілюстрованих журналів і при перших спробах побачили, 

шо він має відчуття фолкльорної тематики. Танож дальші платівки 
будуть ним фотографічно оформлювані. 

Наша розмова протягнулася досить довго. Ми змогли обговорити 
багато проблем і цінаво було пізнати широний світогляд та все
обізнанІсть панни Онеани Сов'ян і їі партнера. Приємно було слу
хати перші спроби Юрrена говорити по-украінсьни. А ще приємніше 
бачити що Оксана завжди nідкреслює свою українську національ
ність, виявляє гордість на українську культуру і унраїнсьний нарід. 

Пращаючись з ними, ми були задоволені, wo можемо почути їх 
кожної хвилини з платівок, яні будуть постійно поповнюватися нови
ми чергами. 

В.ЛЕНИК. 
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Унраїнський винахідник 

39-річний vкра

інеuь, науновець 
д-р Ярослав Ста

хів v Америці 
зробив вкнахід, 

що може стати 

епохальним у вив

ченні й енсnлуатацїі 

велиних nідводних 

глибин. Ще сrу

діюючи в Пен
Стейт Університе-
ті у Філядельфії, 

вІн зробив н1nька важливих винаході в, у тому й набіну із штучним 
тиском, що поназує тисн води на великих глибинах (теnер, 
щоб вивчити вnлив тисну води на л юдину, не треба опускатись на 

океанське дно, досить· зайти в прилад-кабіну д-ра Я. Стахіва). 
Його найнові ший винахід - це nлястмасова напсулА •НЕМО» -

nідводна лябораторіА, з якої дві людини можуть вивчати дно, неру
вати рухом, винонувати різну nрацю. ПябораторіА •НЕМО» v форм і 
нулt встановлюєтьсА на човни, підводні трактори, тягачі , авта - на що 
потрібно, і на глибочині в понад 1 нілометр легко виконує все nо-

трібне для розшуку нафти, ноnалин, о6сервацїі дна, військових ці
лей тощо. 

Вітаємо д-ра Ярослава Стахова з важливим для всього Вільного 
Світу новим винаходом! 

~ова чудова onepa •Лис МмІ"Іита• з єеnиео'""' vсnіком nроходить е місrах Америки . Про іі авто

рів і виконавців •АванГард • vже ГІ(')f'ідомnАе . На сеnлині вистава в Ню Йорку в 1970 ср . (світ 

m•~ О . Іванюк), ику оnлескvвапи nонад 2000 rлА.цачів. На сцені, у хорі УМІ. а оркее>р! і е 3дП• 

бvno багато молодІ . 
1 3, 



З розповіді диренторн и шкапи. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ТАЛАНТ 

1.0. синиця 

Талановитий педагог і сам не завжди зуміє розказати про те ян 
він Dобився осягів. Це зрозуміло. Запитайте, скажімо, талановитого 
артиста, як він тан чудово грає чи співає, що він вам скаже? Так, 
очевидно, і талановитий педагог. Слухаєш іноді розповідь такого nе
дагога про свій досвід і ловиш себе на думці, що й ти тан само 
робиш, так само готуєшся до лекцій, так само плянуєш їх, стежиш 
за своєю поведінкою і т. п . 1 а насnідк і в таких не досягаєш. Не 
кожна людина може бути nедагогом . Я знаю таких людей, Rкі де

сятки ронів попрацювали в шкоnі, ane так справжніми педагогами і 
не етаnи. Перші десRть років вони вважались молодими і їм весь 
час потрібно було допомагати, прощати різні порушення педагогічного 

такту, сnодіваючись, що згодом все пройде, а другі десRть років во
ни вважались уже досв ідченими вчителями і їх потрібно було терпіти, 
сподіваючись, що вони нолись nідуть на пенсію. А найкраше було 

сназати їм, що до педагогічної роботи немає в них ніякого покnинан· 

ня , і порадити їм , а іноді і змусити піти на іншу роботу. В школі 
нашого майбутнього, я в цьому nереконана, будуть nрацювати вчите
лі з прирадженими зд і бностями до педагогічної роботи, талановиті 

педагоги . У вибор і nрофесії nюди будуть керуватись тільки сво1м 

покnиканнRм, своїми природними даними. 
ft вам розповіла про талановиту молоду вчительку Зою Павлівну. 

Якщо ви згідні слvхати, я повернусь до неї. Звичайно я зустрілась з 
завідувачем рай в но, який рекомендував їі на роботу в школу, і по
просила більше розповісти про неї. ВиRвилось, що він давно вже 
потроху займаєтьсR науковою роботою і в школі, де вчилася Зоя 
Павлівна, провів колись невеличкий енсперимент. Завідувача райв

но цікавив взаємозв'язок між усною і писемною мовою учнів се
реднього шкільного віку. Він давав учням завданнА спочатку від
повІсти усно на те чи інше ~ого запитання, потім на письмі , а nотім 
знову усно. Усна відповідь учні в записувалась на магнітофоні, про 
наявність яного в приміщенні, де ~роводився експеримент, еони не 
догадувались. Серед ін ших запитань, на які учні в і дnовідали , буnо й 
тане: «Ким я хочу бути?.. . Багато учні в відповідало на це запитан-
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ня чільнома фразами: " Хочу бути Інженером. МенІ подобається бу
дувати. Я хотів 61r1 збудувати великий театр ... ·~ або щось на такий 
зразок. А одна учен1r1цR так докладно розnовіла про мотиви свого 

вибору, що ТІ відnовідь не вмістилась на магнітофонні й стрічці. Але 
не тільки це було цінавим у відповіді учен1r1ці 6 кляси. Учениця, 
яна вибрала собі майбутню професію педагога, так проникла в цю 
професію1 так тонко розуміла її 1 виниtіав сумнів, чи могла тане 
сказати дівчина-підліток, ян1и не було ще й тринадцяти ~оків. За-
відувач райвно слово в слово, без усяких змін сnисав відnовідь 
учениці з магнітофонної стрічки. Набралось 7 сторінон машинопису. 

Ось їі змі ст. 
«Завжди задумуєшся, коли мова йде про вибір професії. Наче 

всі професії онидаєш поглядом і не· знаєш, на чому зупинит1r1сь. ·І, 
звичайно, дуже важно розібратись у своїх почуттях. Треба про це 
довго думати, обдумати вс~ доводи і потім кінець нінцем знайти 
своє покликання ... Спочатку R хотіла бути адвокатом. Це дуже бла
rородна професія. Яна радість, ноли можеш бути художником. Гово
рили, що я добре малюю. Я старалась дуже, і деякі мої праці 
~шли на виставну. Але все-тани це було не сnравжнє моє понли
кання. І ось тільни нt::давно я зуnинилась на найблагороднішій nро

фесії вчителя ... Вчителі дають дітям уявлення npo життя1 вони нав

чають діте~ всьому ... Іноді уяв:1яєш 1 що ти закінчила Інститут, і хо
четься зробити все, щоб тебе полюбили діти. І думаєш: " Ак це зро
бити?» ... J згадуєш образ того 1 кого ти більше всього любиш ... свою 
nершу вчительку. Вона тан хороше ставилась до дітей, і, звичайно, 
діти любили ·,-,, Звича~но, всі вчителі хороші, але є тані, яні мають 

такий хороший nідхід, м'який. Діти прив'язуються до них. Головне, 
щоб учителі не забуваг.и, що вони також нолись були дітьми, що 
можна nростити дрібну витівну,nустощі І не залянувати їх, не nри

нижувати ... Звичайно, важно говорити про виховання дітей, коли ти 
ще сама дитина ... І ~кщо хочеш бути учителем, nовинно бути у тебе 
кристально чисте життя, щоб можна бvло все розказати дитині, 
ноли раптом вона запитає1 а ян ви вчились, а що ви робили, щоб 

ніноли не було за себе сором но. Потім nотрібно дати вірне понят
т~ дитині про дружбу, про товаришvвання. Наприклад, дуже часто 

вч1r1телі і вихователі стикаються з такими nитаннями, Ан дружба 
хлопчинів і дівчатон. Це питання вважається, nо-моєму, одним з 
важних тому, шо дітям важно стати в цьому відношенн~ на nра-
вильний шлях. Я згадаю свою вчительку, ян вона могла підійти 
добре до дітей у uьому nитанні~ ян вона могла їм з'ясуват~. що 

таке дружба. І всі діти це розvміл~-1 і поважали один одного, хай 
то буде хлопчин чи дівчинка. 

Потім ще велине значення має праця. Потрібно привчати дітей 
до праці. Ось є тані діти, здібні, гарні. Вони звинли до того, що 
всІ ІХ слухають і взагалі зв1-1нли до загального поклоніння. 
І nотрібна дуже велика моральна сила, nотрібно добре знати дитRчу 
душу, щоб перенонати дитину, довести, ~о це не так... Потім потріб
но навчати дитину, щоб впна могла прийняти допомогу не так, ян 
подачку, не тан, ян образу сво'ій гордості. Ось1 наnринлад1 є дуже 
самолюбиві, здібні, але самолюбиві ... Дуже важно говорити з тани
ми ... Дуже велике значення має спільнота ... Треба стежити, щоб н~ 
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виникало сварок, щоб спільнота була сильна тим, шо в усІх однано

ва думна ... , а, звичайно, коли людина збилась з дороги, один ~ого 
товариш нричить, що треба йому допомогти, а інший, що ні, то він 
сам губиться і думає, що він nоганий, і, можливо, йому іншої доро

ги не залишається ... Ось, наnриклад, у нашій нлясі був хлопчик Ан
пілогов. На ньому було дуже видно вnлив вулиці. Тепер, звичайно, 
важно вірити, що він виnравиться. Я вважаю, що всіх можна ~иnра
вити, тому що збираюсь стати педагогом. Так ось цей хлоnчин ни
нув нашу нлясу. Всі задоволені. Кожний говорить, що добре, що він 
кинув, якась пляма у наш1и нлясі, а теnер немає вже nлями. В 
нього було 1 З двійок. В ін зн~жував, звичайно, nроuент ycni шности 
кляси. д все-таки мені здається, ось я з ним сиділа, ну, занадто 
5агато на нього наговорили. Він сам вважає себе вже непотрібним. 
Якщо всі про нього nогано говорять, якщо ніхто про нього не гово

рить хорошого слова, тан, може, він і справді недостойний того, 

щоб учитись. Тепер він уже зовсім зійшов із своєї дороги. Вчитеnі 
кажуть: .. добре. Тана хороша нляса, як 6-Б, для чого йому тані 
учні?". д є й тані вчителі, які думають: •Тан, ось ми й не змогли 

зрозуміти, шо ії більше всього цікавило ... І ось uих учителів, яні 
вважають, що вони зробили nомилку, треба більше nоважати. Вони 

вважали, що не знайшли .. ключика .. до серця хлопця. Тепер вони 

будуть уважніше ставитися до інших учнів і не будуть доnускати 
колишніх помилок. Я nостараюсь бути схожою на цих учителів". 

Я думаю, ви не будете особnиво nричіпливими до мови учениці. 
Якщо й нашу усну мову записати на магнітофон, вона також буде 

менш вnоряднованою, ніж наша nисемна мова. Зважте ще й на те, 

що учениця говорила ексnромтом, без підготовки. Тим більше вра
жає ГІ nроникнення в специфіку педагогічної справи, 11 глибоне са

морозкриття. д, може, вона виросла в сім'ї педагогів і повторила 
те, що nочула від них? Ні, і-і батьки були далекі від nедагогіки: 
Тут, безперечно, ми маємо справу з nроявленням таланту майбут

нього nедагога. Потім це було видно не тільки з її слів, а й з 11 

поведінки серед дітей. Відмінно закінчивши школу, вона, звичайно, 
nодала заяву до nедагогічного інституту. Але ·І~і не nрийняли. Не 

nройшла по конкурсу, бо не вистачило яноїсь одиниці до nрохіднuго 
балу. Парадоксально, правда? Я танож тан гадаю. Не все в нас і 
досі ян слід nродумано в доборі майбутніх nедагогів. За майбутнього 

талановитого педагога боротись треба і в шнолі, і в і нститvті. Не
рідно шнола втрачає таких учителів, ян Зоя Павлівна, пльни тому, 
що не всі ми визнаємо nедагогічний талант. 

* Закінчується навчальний рік - занінчимо й ми наші розмови про 
nедагогічний тант. 

- Ви хотіли сназати - перенесемо їх. 
- Ну, щоб дійти nовної згоди, домовимось так: розмови перене-

семо на другий рік, а nорушень nедагогічного такту, про ян' ми 
говорили в цьому році, переносити не будемо. 

Педагоrічний такт, я дозволю собі ще раз повторити цю нестарt
ючу істину, - це наша творчість. 

Ефективність ножного підходу до учнів залежить від конкретних 
умов, від нонкретної ситуаціії, в якій перебувають учні, від їх вtно-
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вих і індивідуальних особливостей. 
Пр~клади, про яні ми говорили, взАті з життя, з шкільної nракти

ни. Можл~во, для інших шніп вони менш харантерн і, моІ'Нливо, й 
коментувати їх слід інакше. Кожний ~ наведених і прокоментованих 

принладів був для нас своєрідною nедагогічною задачею. А "бFІ
гато nедагогічних задач, - nошлюсь на більш знаюч~х людей, -
мають декілька розв'язань, бо виховання справа індивідуальна в то
му розумінні, шо при принциnово однаковому nідході до того чи 
іншого явища не можна не враховуват~ харантеру, темпераменту 

осооливостей ян учителя, тан і учня". 
Думни з пр~ воду ефективності того чи іншого nідходу до учні в 

можуть бути різні. Але не може бути двох думон про те. що кожний 
nідхід до учнів nовинен відповідати вимогам педагогічного такту. 

Це зобов'язує нас більше заглиблюватись у нашу професію, до
сконаліше оволодівати педагогічною майстерністю. А стати майстром 
своєї справи, не володіючи педагогічним тантом, не вміючи встано
вит'-1 нонтакту з учнями, неможливо. Виховання учнів тим усnішніше, 
чим ближче ми стоїмо до них. Учитель насамnеред друг своїм уч

ням, найближча їм людина, найкращий їх захиснин. 

Сказане зовсім не nередбачає nослаблення дисциnліни в шнолі, 
зменшення вимогливості до учнів. Я не заперечую nримусу у нав
чанні і вихованні там, де він необхідний. Я тільки хотів підкресли
ти те особливо важливе значення, яке має зараз для нас повага 

до учнів, гуманність наших відносин з ними і вміння підійти до 
них тан, щоб вони були готові виконати ноІ'Нне наше завдання, 
ножну нашу вимогу чи пораду. В молодих будівників майбутнього 
повинно бути в~соке nочуття власної гідности, і ми повинні вихову
вати в н~х це почуття. Педагогічна, ян і всяка інша, нетактовність 
суперечить моралі нашого суспільства, де «людина людині - друг, 

товариш і брат». Працюючи над пІдвищенням своєї загальної ква
ліфікації, ми повинні працювати і над умінням встановити таний 

нонтакт з учнями, np';'l яному вони б допомагали нам, а не пере· 
ш нодІ'Нал и їх виховувати. 

Педагогічний тант в усій шнільній і nозашкільній роботі вчителя 
мусить стати nредметом спеціяльного вивчення і дослідження, пред

метом обговорення на nедагогічних радах, методичних нарадах. 

об'єднаннАх і методични~ ном ісіях. 
КоІ'Нний, хто nрисвятив своє жипя найважливішій справі людства 

- вихованню nідростаючого nоноління, nовинен досконало оволодіти 
nедагогічним тантом, одним з най важливі ших ном поненті в загальної 

педагогічної майстерності. Доснонале сволодіти педагогічним тантом 
- це означає глибше nроникнути в сnецифіну своєї професії, вище 
піднести загальний рівень навчально-виховної роботи нашої школи. 
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Вhаємо д-ра Г.Васьновича з номінацією на доцеnта УВУ 

За інформаці~ми nресової ~nvжn~ УВУ. С3-
нат У ~У затвердив на проnозиц~ю д~канату 

Філософічного Факультету - на свому З-ому 

Засіданні, в дні 26 січня 1971 р. д-ра Гри

горі А Васькович а доцентом nедагог і ки. 
Г. Васькович, родж. 12-го грудня 1919 р. в 

с. Ростічках v Галичині, студіював в УВУ в 
рр. 1946-50 nсихологію, nедагогі ну та філо

софічні науки; свої студії занінчив доктора

том, на підставі до~торської дисертаці·; н.т. 
ес Ідея шарової nобудови nси хі ни~. 

В зв'язку із тим, шо після смерти нашого 

визначного та заслуженого nедагога nроф. 

д-р г.к. Григорія Ващенка в УВУ залиша
лася необсадженою катедра педагог і ки й 

дидактики, д-р Г.Васькович був 1965 р. заnрошений на викладача 

УВУ. До своєї габілітації' nідготовлявся він з 19 66 р. В 1969 р., за

кінчив він першу частину своєї габілітаuійної праці н.т. аВnлив Кер

шен штайнера на українську педагогічну думку та його значення длR 

української педагогічної nроблематики", і ця частина вийшла в серії 

скриптів УВУ {Ак ч.ЗЗ) п.н. «Шкільництво в Унраїні 1905-1920- РР·" 
223 стор. В 1970 р. віддав ВІН і другу частину nраці: аКершенштай

нер і українська педагог і ка~· (1 91 стор.), і в тому часі nочалася вже 
само габілітацій не nоступовання, а кандидат започаткував ще працю 
над німецьною версією праці - у зв'язку із тим, шо на його голов
ного nатрона заnрошено nроФесора мюнхенськQго університеТ'.' -
д-ра Мартіна Кайльганера (з огляду на те, wo в УВУ не t. .J до 
до тієї ділянки фахівuя). Другим реuензентом був nроФ. д-р О.Куль-
чицький. 

Після nозитивної оцінк~ праці, відбулосА ран _ 26 січня га6ілі-

таційне коловіюм, і на підставі його позит F•-I01 v висліду nоставила nроф 
д-р Н. Полонсьна-Василенко, ян Декан Філософічного факультету від· 

nовідне внесення на засідання СР-нату, зваживши, що д-р Г.Васько· 
вич - ян довголінни викладач -- був звільнений від nробної лекції. 

Тому що катедра nедагогіки в УВУ була необсаджена, д-р Г.Васько
вич стає доцентом-суплентом, тобто стає в.о. керівника катедри. 

Треба сказати, шо оцінна nраці 11-Р Г.Васьковича 6ула настільки 
nозитивною, що працю рецензенти nоруч'r"Іли до друну, ян тану, що 

вона nодає в німецькій мові інформації про зв'язки унраїнсьно1 nе

дагогіки із німецьним педагогічним мисленнRм, і то в розмірі, що 

далено виходить поза те, що досі було відоме. Дальше оцінна кон
ста"JVвала, що в ділянці послідження особи й науки Нершенштайнера 
- досі завжди дуже ціненої постаті - nраця д-ра Г.Васьковича є 
необхідним джерелом для майбутнього. Таним чином новий доцент 

спричинивс~ до встановлення нових зв'язків УВУ з німецьною наукою, 
стаючи живим доказом важливости УВУ в ензилі. 

РаDіємо з тієі номінації, бо д-р Г.Васькович є головою Виховної 

Ради СУМ в Німеччині членом ЦВР СУМ а тим сам1о1м зможе від
датися ще більше сnраві виховання унра'fнсьної молоді. Щиро вітаємо! 
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КонференuіR дружинників СУМ середньої Англії 

Через обмін думон до діі. 

У неділю, 6-го груднА минулого року, в Лестері відбулася 
четверта з черги окружна конференція дружинників СУМ у Вели
ній Британії, влаштована стараннями Крайової УпDави. На конфе

ренuію з'їхалисА друJНинни ки з більших Осередків СУМ середньої 
Англії й разом з сеньйорами та місuевим старшим громадянством 

вщерть заnовнили залю домівки Відділу СУБ у Лестері. 
Конференцію відкрив голова Окружної Уnрави СУМ д. Осип 

Довбуш. Він привітав усіх присутніх та в коротному встуnному сло

ві nідкреслив, що діRnьність юнацтва і дружинників СУМ не може 
обмежуватись лише до підготовки на концерти та здвиги й виступів 
на них, але конечним є вишкільніі сходини, з'їзди, конференції, та
бори, де молода українська nюд~на nовинна збагачуватись духово. 

Пізніше д. Довбуш покликав до президії голову КУ СУМ - д-га Rpo
cnaвa Деременду, його застуnнина - д·га Михайла Гринюка, дружин
ниць-доповідачів - подруг Марію Воnчанську і Анну Кеuик, д-га 

Богдана Сверида, голову місцевого Осередку СУМ - д-га Осипа 
Боднара та дружиннина Богдана Нагайла - на секретаря нонферен

ції. 

Конференційну доnовідь nід заголовком «Звернення до дружин

ників СУМ» виголосив д. Я.Деременда. У СВОІИ доповІдІ голова 
заторкнув цілу низну питань і проблем. а багато тверджень були 
влучно ілюстровані конкретними принладами з нашого й чужинець

кого минулого. Присутнім також був окресr.ений розвиток нашої ор-

ганізації та їі осяги - ріст клітин, збільшення членства, усnіхи на 
культурному, виховному, організаційному секторах та ін. Не 
оминуласА однак і тих моментів, які є не ціnком задовільними 
збайдужіннА певної частини старшого юнацтва і дружинників, тен

денція льокалізування своїх зусиль по деяких місцевостях, бран ам
біцій до nравідни цької ролі серед підростаючого nокоління. Також 

був насвітлений стан, роля й обов'язки українського студентства на 
терені Велиної Британії. Друг Деременда докладно зупинивеА також 

на nитанні духової дозрілости молодої людини. Його окресленнА 
дозрілої людини випливало з науково-психологічної точки зору з 
висновком - яким мали б бути моІЮді українцt. 

Подруга М. Волчанська у своїй доповіді зупинилась на питанні 

зовнішньої діяльности. Вона nідкреслила, що українська молодь 
може й повинна зробити дуже багато в цьому наnрямку, багато 

більше ніж було дотепер старшим громадАнством і молодшими. 
Вона nодала також ряд nрактичних nорад відносно більше й мен
ше корисних форм діАnьности на зовнішньому відтинку. Остаточний 

ії заклик був об'єднувати сили всього нашого терену та співпрацю-
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вати з унраінською молоддю на інших теренах поселення, бо анції 
поодиноких місцевостей чи груп не зможуть дати таких наслідків, 
на які можна розраховувати, ведучи роботу у крайовому маштабі. 

Подруга А. Кецин звернула головну увагу у своїй доповіді на 
nроблеми сумівсьної й унраїнсьної молоді взагалі серед чужого 

оточення. Вона усnішно змалювала всі труднощі, яні зустрічають 
наші молоді люди. Її заклин був, щоб дружинники допомагали тій 
частині української молоді, Ака стоїть осторонь українського житт-я, 
щоб старались знайт~ з нею сnільну мову, поступово втягаючи їІ 
до українсьної сnільноти, заохочували діяти для добра наших на
uіональних інтересів. Освідомлююча праця повинна вестися не ли

ше серед відсталої частини сум івсьної молоді, але серед всієї 
байдужої під сучасну пору української молоді. 

Після занінченнА доповідей, декільнох дружинників і сеньйорів 
виступали з доповненнями, заувагами й nитаннями до проблем, по
рушених у всіх трьох доповідях, на яні доповідачі давали відnовід
ні вияснення. 

Другу частину конференції знову відкрив голова Округи, д. О. 
Довбуш. Він пояснив, що в цій частині відбудеться дискусійна ви· 

міна думок поміж дружинниками й сеньйорами. Для ведення uієї 
делікатної справи д. Довбуш попросив дружиннина Богдана Свери
да, а речниками старшого членства СУМ запрошені були друзі В. 
Лесюк з НоттіГ'гаму і В. Нагайло з Волвергамптону. Друга Тараса 
Минуліна поклинана на секретаря дискусійної частини. 

Уже з самого початку в залі панувало зацінавлення серед присут
ніх, Аке nапенуди межувало з напруженням, бо це був, мабуть чи 

не перший раз у житті СУМ нашого терену, коли- nрийшло до 
до відкритої конфронтації між дружинниками й сеньйорами. Щоб 
уnегшити й розгорнути дискусію, д. Сверид поставив ряд питань 
старшим друзям. З їхніх відповідей присутні довідалисА про їхню 
праuю з молоддю, напрямні в цій праці, npo їхні nогляди на нашу 

й чужинецьну молодь взагалі, АК також і про ряд конкретних ви
падків і потягнень, яні вони спостерігали сере-д молоді. 

Після такого встуnу почалася дискусія. Вартісним елементом 

ди снусії було те, шо ні хто ні разу не втратив рівноваги й не 

вийшов nоза рамки загально прийнятої форми, але одночасно ви

словлювалисА всі диснутанти щиро й невимушено. В дискусію вклю
чилися і дружинники та «речники•, ян теж і дехто з nрисутніх стар

ших членів, а найбільш голосів у заЛІ можна було почути від мо
лодІ. 

Нарікання обох Г'енерацій були переплетені висловами зрозумІння 
й відзначеннА вкладу праці, скарги - похвалами, жалі nеремішува
лисА з висловами надії на нраще, а nрямі покори ніколи не наби

рали гострої форми. Мірилом успішности ди снусії може бути той 
фант, що через п1зню годину д. Б. Сверид був змушений П припи
нити, бо вона могла була тягнутись багато довше. 

Можна без сумніву ствердити, що ця дискусійна зустріч була 
успішною. ХотілосА б лише, щоб більша кільність дружинників змог
ла була взяти в ній участь. Я є переконаний, що янби nодібна 
зустріч була знову повтnDеною. то число присутньої молоді було б 
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не двадцять, а багато більше . Ця зустріч була й корисною. Перш 
за все ножний з присутньої молоді мав нагоду висловити свій жаль. 
Подруге, мав можливість почути погляд іншого nонол і ння і nризаду

мат~сь над тим, що ноли є якась різниця у настановах двох окре 

мих nонолінь, то в Rний тоді сnосіб кожний із нас міг 6и причи· 
нитися до Ті зменшення. R вірю, що більшість учасників конферен
ції від'їХ"али з цієї зустрічі саме з таною настановою, навіть Rнщо 

вони собі цього ясно й не усвідомлювали. 
Кожна розмова, кожна щира виміна думок зближує між собою 

тих, що беруть у нtй участь. Те саме сталося й на зустрічі в 
Лестері . Кожний довідався про nогляди інших, старався його зро
зуміти й v.же цим самим наблизився до тих, ного нормально окрес

люється словом ~вони)). Нам треба більше таких нагад, щоб за
пізнаватися з nоглядами «Їх•, нам треба всім шунати спільного 

знаменника й такі спільні зустрічі з виміною думок прине-
суть нам усІм нористь. 

Шунаймо ж цього спільного знаменнина всіми способами, а 
один із них наnевно є широна дискусія і взаємний обмін думок 
і поглядів обох nоколінь - старшого й молодшого. Той фант, що 
наша остаточна мета - служіння Богові й Україні - є спільною 
для нас усІх, є запорукою, що знайдуться і спІльні методи у nраці 
і nрямуванні до неї. 

Б.М. 

СПОРТОВА ДРУЖИНА СУМ В ДАРБИ , АНГЛІЯ 
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ХУІ-ий з'їзд СУМ Франції 

ОЛЕКСА СМОЛИНЕВИЧ 

ГОЛОВА КУСУМ ФРАНЦІЇ 

Від довшого часу був потрібний поштовх, щоб заохоп~ти до пра
цІ сумівців Франції. Адже від довшого часу активність зменшилася, 
число осередків упало і ше лишень три осередки можуrь твердити, 
що вони діють ... Щоб зарадити таному станові з'їхалися делеr'ати 
на 1 6-ий з'\зд 1 щоб застановитися над дальшою працею СУМ-у. 
Переговорено низку nроблем . Роз'яснено ві.аносини між КУ і Осе 
редковою управою Пар+Іжа. 

Вибори нової Управи, головою яної став молодий студент, 
дружинним Оленса Емоликевич - започаткували період зрушення. 
До складу КУ увійшли :І. Пастернан -заступник голови, П.КучІІ'Інсьний

сенретар, І. Зелена - снарбнин. Організаційним референтом вибрано 
nод. М.Пастернак а референткою юнацтва Михайлину Фідик. Вільний 
член КУ - М.Минула. 

Контрольну Комісію очолив Б. Білогоцьний. Л.Вітошинсьна і М. 
Ванневич увійшли ДО контрольної к.ом;сії як члени Делеr'атами на 
Світовий Конrрес СУМ обрано - О. Смоликевича і Б.Білогоцьного. 

З'їздом, шо відбувся 15 лютого, nровадили: голова ЦУ СУМ О. 
Коваль - nредсідник, д. Я.Деременда - заст. голови ЦУ еУМ і го
лова КУ СУМ Велино-Британії - заступник nредсідника. Секретарною 
обрано Л.Вітошинську. На почесного члена Президії папрошено о. 

канцлера М. ЛевенцR, який на початну nровів молитву і коротким 
зверненням заохотив сумівську молодь до дії. 

З'їзд вітав редантор Косик від громадської організацїі ОУФ, 
висловлюючи nідбадьорюючі думки із закликом до співпраці. Про
мовляпи ще Л.Вітошинсьна від студентів, й. Рожна від КУ СУМ 
Бельгії, Я.Деременда від Европейської Конференції СУМ та КУ 
СУМ Англії та голова ЦУ СУМ - О.Коваль. 

Бажання змінити існуючий стан можна вивести хоч би з фанту, 
що 23 лютого 1969 рону на 15-ому з'їзді СУМ Франuії було 18 
осіб (nредсідник- М.Гринюк) а на останньому з'їзді було присутніх 
ЗО членів. 

16-ий з'їзд поклинав до життя дві комісії виключно з молодих 
дружинників. Верифінаційно-номінаційна комісія складалася з О. 
Смол\Іtневича, І. Бухти, та І. Ванневич. Резолюцій на з ІОнина, І. Смо
линевич, та !.Зеленої. 

Осяг з'їзду був досить замітний. '"'Роз'яснено проблеми довір'я і 
співnраці між самими делеr'атами, тан шо можна сподіватися, що 
в скорому часі діяльність СУМ у Франції набере бажаного розмаху .. 
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ХУІІІ-ий з'їзд СУМ у В. Британії _______ _ 

У днях 6 і 7 лютого 1971 року nройшов успішно 1 В-ий з чер
ги з'їзд чисельно найбільшоі· в Европі країни с~·мівського членства. 
Зацікавлення дружинників працею і турботами СУМ Великої Бри
танії зросло, бо від останнього з'їзду СУМ. що відбувся в Олд
гамі 1969 року, - число nрисутніх дружинників збільшилося значно. 
В Олдгамі на 123 делеrати було 66 дружинникtв, а на останньо

му з'їзді СУМ на 1 25 делеrатів було nрисутніх біля сотні дружин
ників. Дружинники брали участь у дискусіях, у працях мандатно

ном інацій ної, бюджетавої і резолюційної комісій, дискутували, плА
нували, висловлюючи свої думки досить відважно. Найбільше 
участи й зацінавленнА виАвили присутні дружинники над nроєктом 

побудови театральної залі на Тарасівці. Дискусія тривала приблиз
но годину. 

З'їзд v Брадфорді nідготовляnи на місці самі дружинники. Осе
редок заоnікувався 1 25-ома делеrатами, з честю вив'язуючись зі 
свого завдання господаря. Делеrати від осередків nредставляли 

собою все сумівсьне членство, що сьогодні нараховує 2. 746 чле
нів за даними представленими на 1 В-ому з'їзді. 

Місцевий душnастир, о.д.Кузьма, після палких сnів nривіту А. 
Деременди, довголітнього голови КУ СУМ Англії, започаткував з'їзд 
молитвою. До ділово"і президії, якій довелося часом розв'язувати 
нелегкі ситуації, вибрано: д.І.Дмитріва на предсідника, на заступ
ника д.В. Нагайла. Секретарями обрано д.О.Мороза, і подруг А.Ке
цик та Г. Стахів. 

До почесної nрезидії запрошено: о.А.Кузьму - місцевого душпас
ти рА, інж. В.Олесьніва голову ЦКК СУМ, д.Й.Рожку- nредставнина 
ЦУ, що виголосив привіт від голови ЦУ д.О.Коваля. До почесної 
nрезидії увійшпи ще Джон Ірагам від Европейської Ради Свободи, 
й Англо-українського товариства і nредставники від ГУ ОУЖ, ГУ СУУВ, 
ГУ ОбВУ, УСГ, диренції «Подолія)•, місцевого відділу СУБ, місцевого 
rурта ОУЖ, місцевого відділу ОбВУ, від осередку СУМ Брадфорд.. 
Коротенько nромовляли всі представники. Відчитано і багаті 
змістом nривіти, що насnіли не тільки з Англії, як знан признаннR 
сумівськ1и дІяльності, що ії розгорнув СУМ Велико-Британії. 

Тому що, nоштовий страйн заскочив всіх і не всі делеrати були 
nознайомлені зі змістом звіту, голова КУ представив і коментував 
з'їздові довший видрукаваний звіт діяльности. Інж. В. Олеськів про
читав з відповідним роз'ясненням звіт Контрольної Ком і сії, а сам 
пре.асі.аник з'їзду, у відсутності голови Товариського Суду, nрочитав 
nереданий ним звіт. Протокол nоnереднього з'їзду розглянено на 
засіданні мандатно-номінаційної ком і сії. 

Осередок Вольвергамптон здобув переходовий сумівський пра
пор за найкраще координовану й зорганізовану діяльність, а асе
редон СУМ Лестер за передовість у сумівській діяльності здобув 
друге місце. Третє місце признано осередкові СУМ Гаддерсфільд. 

ВецірнR забава дала чудову можливість вибрати з поміж моло
дих пар деб'ютантів князівну і ннязя суміасьного балю. Під оnлес
ки nрисутніх, що великою більшістю схвалили рішення жюрі, вий-
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lUЛИ на сцену Павлина і Павло Луніви. Щасnивuів коронував д.М. 
Гринюк v суnроводі минулорічної ннязівни под. І.Гавришно та д.М. 
Мавлюка. 

Другий день нарад розпочато Святою Літургією відnравленою 
о. Є.Нушком, парохом української католицької церкви у Брадфорді. 
Програмова доnовідь виголошена д. М. Гринюком була глибоно об
думана,. однак треба жаліти, що на той час мало було присутніх 
на залі. 

Підвишна членської вкладки ЗаІфопонована бюджетавою комі
сією (В.Олесьt\іВ - голова, О.Довбуш, Б.Добровольський, М, Замулінсь
кий - члени ) не знайшла одобрення. Довша дискусія переважно 
молодих дружинників дала змогу обмінятисf:1 думками і встановити 

кінець кінцем висоту.у членської вкладки на фунта і п'ятдесf:1т н.п. 
длf:1 сеньйора, на фунта для дружинника і на п'ятдесят н.п. для 

юнацтва СУМ. 
Голова номінаційної Комісії д.І.Скальський (іншими членами ко

місії були дд.М.Яцків, Б.Левицький, і В.Красовський) представив 
листу кандидатів нової управи. Листа була nрийнята з'їздом. Нова 

КУ СУМ вибрана в наступному снпаді: - Ярослав Деременда, по
новно вибраний на пост голови. До складу КУ увійшли : М. Гринюк, 
В.Капустинський, О.Довбуш, І.Овчари'н., Б.Рогач, О. Дем'янчук, Б.Све
рид, В.Карпинець, Б.Юрнів, М.Павлюк. М.Бучок, В. Rроцький, по
други: д.Кецин, О.Федечко, М.Волчанська, В.Дяківсьна, М.Юрків. 

Контрольну комісію очолив С.М.Фостун, а членами обрано: дд. 

І.Скальський, О.Мороз, І.Фінів, под. М. Ковалишин. 

Товариський суд, членами якого є С.Шмондрак, !.Федечко, под. 
Г.Стахів, д.М.Гаврилів, - очолив редантор !.Крушельницький. 

Через вибуття деяких членів із Крайової Ради СУМ з'їзд по-
нликав на цю функцію дд. М.Титка і С.Степованоrо. 

І:SІдчитанням проєкту резолюцій, wo їх представив з'їздові д.В. 
Капустинсьний, закінче1-10 цей з'їзд. 

V 19-ий з'їзд nрийняв гаряч~"tми оnлесками nропозицію члена ЦУ 
И.Рожки вислати учаснинам демонстрацій в обороні В.Мороза, що 
відбулися у Ню-Йорку, Ч інаr'о, й Отаві телеr'раму-nривіт від 18-oro 
з'їзду СУМ у В.Британії для морального підкріплення учаснинів 
демонстрації і солідарности в цій акції. 

Зараз же nісля з,їзду, у nообідовv пору вtдбулася святочна про
грама V честь 18-oro з'їзду. Друж1r1ннин В.Карпинець, член КУ і 
місцевого Осередку, nредставляв учасникам з'їзду і численно при
булим гостям заплянованv програму концерту. 

Ювілейну доповідь з нагоди сторіччя від народження Лесі Укра

їнки відчитала з глибоким чуттям пані В.Гринюк, редантор сумів
ської сторінки охГолос Молоді» nри тижневику «Українська Думка». 

Піснею «Контра спем cnepo» Л.Українки вистипили М.Юрнів і Д.Я 

Ярош із охТріо Конвалія" присвячуючи цю пісню з'їздові. охЗемле 
Рідна» на слова В.Симоненна із оригінаЛьною власною номпози· 
цією присвячено в'язням - nоетам. що через любов до рідної 

землі оп~нилися nоза межами власної Батьківщини. 
Дальше в~стуnали: хор з ос. Кіхлей під nроводом М Мальна, 

піснями «Боже Велиний• та «Віє Вітер ... Танцювальне тріо з осе-
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редну Лідс представили глядачам оригінального гопана. Згодом 

виступав хор соЛуна~ з Галіфаксу і дівчата з осередку Лідс nід 
проводом пані Беби. Виступав сенстет дівчат з Брадфорду. Тан
цювальний відмопаджений ансамбль •Крил~ті .. nід nравопом ма
естра С.Буряна вистуnив із танцем осНоломийка:w~~. Музинальний сенс
тет з Гаддерсфільду відіграв «Вічного Революціонера .. , осВерховино» 
і сеСумівський Марш•, що помітно заімпонувало присутній публіці. 

Після нонцерту ще довго точилися дискусії. Ножний. мав свіжі 
вражіння і думки. Виринали проблеми, розв'язки, диснусії, nоста
нови ... Одначе запал диснусії сноро остигав. Вже був вечір і ба
гато депеr'атів чекала іще довга дорога. Вони роз'їзджалися з nо
зІ-пивним враженнRм, сnодіючись стрінутисR за два роки з новими 
СВІЖИІ'..:и думками, що виринуть з досвіду набутоrо працею ... 

Йор. 

Австрія 

В Зальцбургу. в неділю 9.2.71 відбувся черговий З'їзд СУМ 
Австрії. На З'їзді взяли участь делегати з Горішньої Австрії, Філля
ху, Тавхендорфу, Кляr'енфурту, Куфштайну і Зальцбургу. 

Після молитви, яну nровів о. Іван Дашковсьним, д. Микола Пе
трущан відкрив З'їзд і привітав присутніх. Президію З'їзду вибрано 
в наступному снладі: Петро Головінський - предсіднин, Натерина 

Бур'Rн - заступниця і інж. Микола Максименно- сенретар. До По
чесної Президії обрано о.І. Дашновського. 

В дискусії над звітами устуnаючої Управи і делегатів від Осе
редків СуМ виRвлено деRне покращання в праці і розглянено мож
ливості їі пожвавлення, )(ОЧ ця nраця натрапляє на поважні~ перешко
ди з уваги на розпорошеність українського населення, мі шані nо
дружжя і заавансований асимілRці йний nроцес серед народжено';' 
тут МОЛОДІ. 

Нову Управу вибрано у складі: дд М. Петрущак - голова, П Голо
вінський -заступник і секретар, Галина Масич, В.Федунів, М. Кін
драт, П. Бур'Rн і Ігор Тарна - члени, подр. Світлана Б овдій - застvп
ниця. Контрольна Комісія: дд Сергій Бовдій - голова, інж. М. Макси
менко і Катерина Бур'ян -члени, М. Чучун -заступник. Суд очолив 
мгр О. Т юшна. 

Духовний провід на СУМ Австрії від УКЦ прийняв о. І. Дашнов
сьний, а від УАПЦ З'їзд вирішив попросити в о. nрот. Паладія Ду-
6ицького окремого наnеляна. 

8 кінцевих рі шеннях було схвалено звернути більше уваги на 
організацію шнілон для дітей, висловлено подяку Унраїнській дме
риканській Жіночій Доnомоговій Організації (Голова пані О. Томашів 
ська,Ню Йорн) за nостійну щедру допомогу, а НУ СУМ Німеччини 
за піддержну в праці. З'їзд висnав привітання fєрар)(іЇ Українських 
Цернов та сумівцям у всьому світі, як танож іншим молодечим ор
ганізаціям. 

На закінчення З'їзду відспівано мНе nopa-. 
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З нагоди 20-ліпя осередку СУМА 

ім. Лесі Украінни в Бофало. 

В листопаді 1970 року есередон СУМА ім. Лесі Унраїнн+-~ в Бо
фало вступив в третю декаду свого існування. Наnротязі 20 ронjв 
осередок не обмежувався лише до своєї в нутрі шної npaui, а був 
одною з nровідІ-Іих організацій релігійного, суспільно-громадського 
та політичнего жипя невеликої чисельно, але активної української 
громади міста Бофало. Як заслужене nризнання за працю, бофалі в
~'--на громада належно відзначила 20-літній ювілей осередку в часі 
від 15-ro до 22-го листоnада. 

Святкування започатковано в неділю 15 листопада зорганізованою 
участю цілого осередку в Укр. Кат. Церкві, де в nрисутності числен

них вірних о. шам6. др. Павло Івахів відслужив Службу Божу в на-
міренні українсьної молодr. В той же день, після обіду, в Укра-
їнському Домі «Дніпро», співвласником яноrо є осередок, була 
відкрита виставна, що своїм укладом (знимни, грамоти, ручні роботи 
видання осередку і ін.) відзерналювала діяльність осередку за 20 
років. Виставну влаштували, під наглядом інж. Миколи Барицького, 

nружиннини: Дарія Пристайко, Михайло Петришин і Володи-

мир Ковалин. Виставну віднрив В. Ковалин, а першии голова осередну 
проф. Зенон Саган, перетявши стяжку, виголосив слово до присутніх. 
Виставо ву залю вденорував пом истецьн.и nриятель СУМу, nластун
сеньор маєстро Мар'ян Борачон. Металеву емблему СУМ (розм. 
4 х 8 стіп) ви конав, ян дарунок дл я осередку, з нагоди ювілею 
n. Володимир Демків. Протягом тижня виставна втішалась великою 
френвенцією відвідувачі в. Ди жури тримали старші юначки і дружин

ниці. В цій же залі, вечорами, 6ули висвітлювані фільми з діяль
ности о-ну. За зібрання і вnорядкування фільмів належиться nодя
ка друзям: Пилипові Плоти ці і ВасилевІ В1льчинсьному. 

В суботу 21 листопада унраїнсьна радіо-nрограма Василя Шар
вана присвятила осередкові ЗО хвилин з особливою nрограмою. 
Проф. З.Саган дав номентар про nрацю осередку, юначки Ліля 
Вітрин і Ніна{ Дранка - д.енлямували. Цього ж дня відбулись Юві
лейні Сумівські вечерниuі з участю трьох орнестр: джазових Ми~ 
хайла Телюна і Данила Гошовсьного та гуцульсьно-місцевого осеред
ку т-ва .сГуцульщина» під кер. Михайла Мочерняка. Розвагаву частину 
вечерниць, в якtи виступав нвартет «Соняшнини» та соліетна 
Оля Вільчинсьна, започатковано грімким аМногая літа» для осеред
К'f' в суnроводі злучених трьох оркестр. 
З приємністю слід підкреслити, що на вечерницях чисельно nере
важала молодь, яка разом з батьнами витворила дружньо ~ веселу 

атмосферу вечера. В тому також не мала заслуга аранжера забави 

д-га Василя Шарвана. 
В неділю 22 листопада, о год. 3-й поnолудні відбувся 

імnозантний бенкет з участю коло 300 гостей. 
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Бенкет еіднрив проф. 3. Саган, <..t. ,h:;tльше провадження бенкету 

передав М. Лисакові. Започатковано беннет Американським 1 

Унраїнськ~-1 м національними ги мнам и духової оркестри nІд бату-
тою А. Кравчуна. З черги господар 6еннету пре,цставив присутніх 
бувших гол Ів осередку та відчитав імена тих осІб, я ні на протя

зі 20 років спричинились до ро<.;ту осередну, а з волі Всевиш· 
нього залишили наші ряди. Пам'ять їхню вшанована повстанням 
з мІсць І однохвилиною мовчанкою. Вступну молитву 1 благосло
вення дарів провів о. П.Івахів. Головними промовцями були: ПІJОф. 
З.Саган І Л.Футала. Усні nривіти зло~или: др. М.Сайкевич, Я. 
Пришлян, І. Чмола, П. Бал но, Ін ж. В. Дмиртіюк, Д. Мацьнів. М. Коби· 
лецький. Від місцевого відділу ЮСУМА, зі зворушп1-1вим словом
подякою, виступав Кошовий старшого юнацтва впоряднин 1 -го ст. 
Юрн.о Крупа. З огляду на час не було змоги відчитати 
зм ІСТV письмових привітІв від центральних та місцевих товариств і 
установ, а було їх багато і господар бенкету обмеживсА тільки до 

зачитання ос16 І установ що прислали nривіти. Перерви мІж пред
ставлюванням гостей і привІтами заповняли виступи гуртнів само

дІяльности осередку: духової орнестри. Підчас виступу оркестри 

слід відмІтити один момент, яний записався глибоно а пам'ять 
nрисутніх гостей. Після відіграннА одної точки. дириГ'ент А. Кравчук 
підійшов до орнестранта дружиннина Михайла Передав йому бату-
ту, заявляючи, що від тепер дириf'ентом 6уде друг Петри шин, а 

він заnишається з орнР.строю, як дорадник, Аний в ножній хвилині 
доnоможе молодому дириr'ентов1 І при цьому побажав Петришино

му успіхів в дальшому веденні оркестри. Цей жест А. Кравчуна 
присутні нагородили бурхливими оплесками. Продовженя концерту 
оркестри провадив М. Петришин. ЖІночий квартет (дружинниці), 
"Соняшники'~ під нер і вництвом виховни цІ 1 -го ст. мГ'р. Христини 
Були, при аномпанІяменті М. Телюка! милими, добре вишколеними 
і зіграними голосами, зроби8 приємне враження на гостей. Тан· 
цювальний гурток під керівництвом Юрія Гvдимяка, під звуки гу
цуnьсьної оркестри й акордеоніста М.Теnюна. кількома виступами 
викликав загальне захоплення серед гостей. На думку тих, хто 

розумієl ..:.GFІ на народних таннах наші молоді танuюристи, старше 

юнацтво 1 дружинники, є настільки вишколені, шо можна зачисли

ти їх до професійних. Кінцеву молитву nровІв о. М. Павлишин. ПодF1-
ку гостям, за участь в беннеті, зложив голова 6еннетового комітету 
М. Беnьмега. На обличчях гостей, ноли залишали бенкетову залю, 
кожний спостерІгач міг ствердити вияви задаволе ІНА. 

З нагоди ювілею випуwено 44-сторІнкову одноднІвку «Наш Шлях", 
за редакuією друзІв: М. Барицьного, П. Ьутрина та І. Чмоли. Обкла
динку І мистецьке оформлення винонав В. Ковалик. 

Реасумуючи перебіг наших ювілейних святкувань, можна о6'єн
тивно ствердити: - все пройшло задовільно. Успіхи завдячується ці· 

лому активові осередку - юнацтву, дружинникам, сеньйорам. Працю
вали усІ, ножний по своїй спроможності е nризначеній ділянці. Чис
ленна участь громадянства в святкуваннях, ue признання і відплата 

асереднові за його конструктивну працю на форумі цілої унраїнсь -
ної громади. Встуr.аючи в третю денаду, нашим бажанням є: - що-
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ПРОМОВnЯЄ БУЛАВНИЙ ЮСУМд- ЮРН.О НРУПА 

би ТІ, що будуть очолювати • осередок в майбутніх наденuіях, npo 
вадили його далі шляхом, що випливає зі статуту і клича .. Бог і 

Батьківщина», в що ми безсумнівно віримо. 
(М.Л.} 

••БОРОНИТИ ЧЕСТЬ УКРАЇНИ~~ 
(СЛОВО ДРУЖИННИКА ЮРКА КРУПИ 

НА БЕНКЕТІ ПРИСВЯЧЕНОМУ 20-ЛІТТЮ 

ЗАСНУВАННА ОСЕРЕДКУ СУМ ІМ. nECI 

УНРАЇННИ В БОФФАЛО) 

Висонопреподобні отuі, Достойні представники центральних і міс
цевих установ, В ..,соноповажані пані й nанове, Дорогі Друзі і Подру

ги! 
На самому вступі я хочу підкреслити, що вважаю собі вели кою 

честю, що можу сьогодні сказати кілька елі в. Коли творився 6оффа
лівсьний осередок Спілки Українськоі' Молоді - мене ще на СВІТІ 
не було. Якщо тан - то моє ціле ж.ипя nройшло в СУМ і то від но
лиски. 

Заколисуючи мене до сну, моя дорога мати розмовляла з моїм 
батьном дуже часто про СУМ і це слово заnало мені глибоко в 
підсвідомість. Підросl'аючи, я бачив 6атьна часто в тодішньому C'r • 
мівсьному одІ·юстрої і з сумівським '1рапором v рунах. Як кожна 
дитина - я хотів бути таким як мої батько і мати, - і Р 1уже t~t9Ид

но таким стався. 

Ще досі пригадую собі, як я ТІшився, коnи вnерше одя. нув юно

сумівський однострій. Який я гордий був сам себе і зі свого одно
строю. Мені здавалося, що я є українським вояном і мені ще дОСІ 
тан здається. Я зрозумів тут, шо я належу до якогось cneu1яnьнoro 
братства, яномv на ім'я СУМ. 
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Т АНЦ. ГУРТОН о- ну ГОПАК І АРКАН В ПОВrrРІ ВОЛОДИМИР НОВN1ИН. 

Завдання цього братства - служити великі й, хоч знедолені й н ра-
і' ні, де жили і трудилисF; цілі поколj ння моі·х nредків, мої діди, пра-

д і ди ; праnрадіди від непам'ятних часІв, служити Україні . - В СУМ 
~ довідався більше про цю вепииу, небачену мою Україну і я зро
зумів чим j як її можна прислужитися, що мають робити ті хто на

родився тут, є з наро.::ження американцями однак відчувають свою 

кровну і культурну пов'язаність з народом, з якого вийшли їх бать
ки і вони сам і. Наше завдання висловлене в сумівсьному гаслі~ 

~сВсе і всюди боронити честь України і велиноrо українського наро
ду! .. 

Це велике гасло - «Честь України - Готов Боронити" - ми мал і 
юносумівцt nовтаряли механ і чно, неначе обов'язкову щоденну молит

ву. Ми не думали над його значенІ-іям і не пробували його розумі
ти. Розуміння nрийшло з літами і тепер мої ровесники і я сам 
знаємо, що це значить j ми це гасло не тільки повторяємо, а ми 
його виконуємо. - Нам доводиться боронити честь України всюди в 
гурт і наших неукраїнських друзів і приятеЛІ в , у вс t х родах wн j л, 
включно з висоними, хто з нас вже туди дійшов . А багато з нас 
готовиться ообити це професійно. n і сля осягнення доступних нам ви

соких наукових стуnен , в . Ми не робимо це для СУМ . ті льки для 

України , однак наша постанова так діяти була зробена тут , в сп і пь

н і й організації батьків і їхніх д і тей. в Спілці Української Молоді . 
Нехай же на закінчення мого сьогоднішнього виступу мені віль-

но буде подянувати самІй Cni.rщi Унр. Молоді, нашим батDкам і всІм 
нашим виховникам за все те. що ви для нас молодих зробили . 

Дякую вам за вашу відданість, жертвенність і самопасвяту для нас . 
ваших д і тей, дякую L.Ue раз за все! 

Закінчую свій виступ, однан з заnевненням а не самою подякою, 
що нали прийде в історіі' людства ще один вирішний момент, - ми 

молоді, ви ховані в СУМ готові будемо боронити не тільки чести 
України, а й активно боротися за повноту прав українського 

народу. СЛАВА УКРАЇНІ! 
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Канада, Віндзор 

Розгортаємо крила 

В неділю 21 лютого 1971 р. у власному приміщені •Українсь
кої Хати~ Міхновського у В індзор. Канада, відбулися Заг. Збори 
О-ку СУМ. При заповненій залі молодю, старшим членством і 
гостями. Збори відкрила голова подруга Оля Влох сумівським 
привітом. До Президії Зборів було обрано слідуючих осіб: Др. 
Ігор Стебельський - Предсіднии Зборів, Андрій Мудрий -заступник 
і Михайло Макар - секретар. 

Бvли зложені наступні привіти: Від Краєвої Управи СУМ -
містоголова д. Андрій Мудрий, від Відділу ЛВУ і УНП д.8асиль Ан
тонів - голова Відділу УНП і заст. голови Відділу ЛВУ, та пані На

стя Влох - заст. голови від ОЖ ЛВУ. За пророблену працю звіту

вали: секретар Петро М ицак, касі єр - Оксана Ломашевич, булав
на - Віра Опійник, гол. вих. Петро Миuак, nредставник до місце-
вого Відділу КУК - Василь Антон ів, та на кі неuь голова ОлR 
Влох. Стан членства О.СУМ : 24 молодшого і старшого юнацтва, 
1 О дружиннині в і 15 сеньйорі в. Сходини з юнацтвом відбуваються 
wосуботи. Виховний персонал складається з наступних молодих лю

дей: Андрій Мудрий, Rкий .. цього року закrнчує право на Віндзорсь
кому Університеті, Павло Панців, студент Віндзорсьного Універси-

НА ФОТО: УПРАВА, бУЛАВА, НОНТРОЛЬІ-ІА КОМІСІЯ і ТОВ.СУД О·ку СУМ Ім. М.МІJІ.· 

НОВСЬНОГО В ВІНДЗОР~. 

ВЩ ЛІВА СИДЯТЬ ЮРНО rдВдДЗИН, СЕКРЕТАР. ВІРА ОЛІЙНИН · БУЛАВНА, АНДРІЙ МУДРИЙ 
-ГОЛОВА, ,ар. ІГОР СТЕБЕЛЬСЬКИЙ- ГОЛОВНИЙ ВИХОВНИК, !lЕТРО МИЦАК- ЗАСТ.ГОЛОВИ 

СТОЯТЬ В ПЕРШОМУ РЯДІ: ІВАНКА ВЛОХ, МАЛАНЯ МАЦІБОРНА ПАВЛО ПАНЦІВ, B~K-

TOP,R ШМИРНО, ЛЮСЯ НРИВОРУК, ЛІЗА КУДЛА. 
ДРУГИЙ РЯд :ОЛЯ НОВдЛІВ, КАТРУСЯ МОТРУН. ОЛЯ ВЛОХ, ПЕТРО МИЦАН.,сен. МАРТА 

ЦІКАЛО, ХРИСТЯ ГОЛОД. В~СУТНІ НА ЗНИМЦІ.ІВАН АНТОН~В. АННА БАКСА, ОЛОМАШЕ

ВИЧ, В.МУЗА і Ю. ОЛІЙНИН_ 
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тету, Л іда Кудла, учениця середної школи, Михайло Макар і Петро 
Мицак. При Осередну існують нурси вnорядн~нів і виховників, 
(курси українознавства) на яких винпадає Др. Ігор Стебельсьt-~ий -
професор географії на Віндзорськом~· Університеті. Пані Марія Па
пащук - голова ОЖ ЛВУ провадить хор юначон. Також при ОУВФ 
існує Рідна Школа в якій навчає пані Л. г'авадзин. Юнацтво що
рану виїздить на виховно -відпочинковий табір 4<Веселна», а танож 

бере участь v виховних та мандрівних таборах, яні влаштовує Кра
йова Управа. Осередок тісно сnівnрацює з Крайовою і Централь
ною Уnоавою~ та немає супроти них жодних фінансових залеглостей 
Також 1існо сnівпрацює з місцевиt-.. Відділом ЛВУ, ОЖ ЛВУ, та 
має своІх представників v місцевому Відділі КУК. Тут також вар-
то згадати , що Осередон сnільно в ЛВУ і ОЖ ЛВУ відмітив нілька 
національних річниць, організував коляду, новорічну забаву і r.п. 
Спільно з Оссредном ТУСМ з Детройту, США ~ьмонстрував про
ти виступу хору Червоної Армії, про яну обширно писала 
англійська преса. Диснусія велася в дружній атмосфері, ян г.окра-
щати nрацю в Осередку, та понращати в~ховання нашого юнацтва. 

Після диснусії, на nропозицію голови Контрольної Комісії, одного
лосно уділено абсолютарію устуnаючій Уnраві. До Нової Управи на 
1971/72 вибрано настуnних осіб: Андрій Мудрий- голова, Петро Ми

цак- заст. голови, Юрко Іавадзин -секретар, Іван Антонів- скарбнин, 
Др. Ігор Стебельський - головний виховнин, Павло Панців - організа
ціЧний, Іванна Влох - нотіьпортер, Маланя Маціборка, Марта Цікало, 
Оля Влох і Анна Бакса - члени управи. Кон·1·ропьна Комісія і То-
вариський Суд: Петро Мицак - голова, Л іда Кудла і Христина 
Голод - члени. Булава: Віра Олійн111к - 6улавна, Оля Ковалів - за
стуnник, члени булави: Люся Криворук, Оксана Ломашевич, Вікто
ріА Шмирко, Володимир Муза і Юрно Олійник. Представники до 
місцевого Відділу КУК: Оля Влох і Віра Олійник. Представник~ до 
Комітету, за унраїнську мову на Віндзорсьному Універс~теті : Др. 
Ігор Сте6ел ьський і Марта Ці кал о. Н авообраній Управі і Булаві, 
яка снладаєтьсА з самих молодих людей, роджених вже на емігра
ції, бажаємо багато витри валости та гарних успіхів v працІ для 
добра нашої громади та всего Українського Народу. Щасти Вам 
Боже! Збори закрито відсnіванням осНе пора~. 

Сеньйор О.СУМ 

ПОЖЕРТВИ НА ФОНД ссАВАНГ'АРДУ)) 

П аленмчан Петро, 
М. Дякун, 
д. Хорват, 

З. Тереш нун, 
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Марне- Гамелет (франція) 1 О ффр 
ФілидельфіА (ЗСА) 5 дол. 
Аллентавн (ЗСА) 1 дол. 
Ганновер (Нім) 5.50 нм 

Жертводавцям щире сnасибі ! 



Перший випуснний вечір у Монтреалі. 

Курси українознавства при Монтреальсьному осередкові СУМ 
існують не перший рік. За час їхнього існування основні знання 
із nредметів українознавства одержало добрих чотири десятки 

курсантів. Сьогодні виnускники тих нурсrв nрацюють для добра 
своєї орган ізації як виховни ки, а деякі і Rк учителі . Доцінюючи 
велике значення школи Яt': єдиного занладу, що може дати орга

нізації потрібні для їі існування й усnішноrо розвюку кадри, осе

редок СУМ -у в Монтреалі, а зонрема Батьківський ком і тет, що 
;снує й діє nри осередку, - присвячує школі до!?олі багато уваги. 

Йдучи назустріч учителям, постійно ра.дячись їх. Монтреальсьний 
осередок дивився на школу як на кузню знання, ставлячи на 

перше місце рівень навчання, а не розголос і сумнівної вар-
тости славу. Може якраз це й було nричиною. що про виnусннинtв 

нашої шноли рідно nисалося у пресі, а самій школі не робилося 

ренлями. Та всяній скромності є межі. Бажаючи підкреслити, що 
закtнчення шноли - це лише nочатон творчого шл~ху людини, янR 

здобула nевні знання у своїй організації, Батькі всьни й ном і тет 
улаштував для ви'1уснникtв минулого й пере.дминулого навчальних 

років виnускний вечір, nоєднавши його з забавою, а 
батькам та виn·~скнинам на пам'ятну - оформив чудове шкільне 
табnьо. 

--~ -.....-::: ИПУ~~ І КУР("~ 
, Уt\РАЇJ.ІО5НШСТ8;І'В '-~ 

• ї--.. TJДEБЧE~ft:l\. в\~ 
nvи О.('УМ vMONTPEA.1\i ,...1'1 , 

--~-....--А. ·-· •.. tl 

r 
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Вечір відкрив коротним словом голова Батьківського Комjтету 
Михайло Білик і ним керував. З короткою промовою виступив ди
ректор школи маГ'істер Емануїл Глуховеuький, а застуnнин голови 
осереднv Федір Безпальюк, під бурхливі оплески nрисутніх відсло
нив табльо, що його з таким нетерnінням ченали не nише випускни
к~, але й їхні батьни. Свідоцтва роздав нерівнин випускної t-~nяси 
Л.Гусин, винлинаючи усіх випускників на сцену1 та привітавши їх 

з успішним закінченням шнолиt до якої ходили повних 12 ронів. 
Нагороди за найкращі успіхи в навчанні вручив наnелян о.Авгус-

тин Породко. На закінчення, Анна Кардаш звернулася ІЗ теплим 
словом подяки до уnрави осередку і до вчителів та батьків. Реш
та часу пройшла в приємній рідній атмосфері. Незважаючи на 

дужв nогану сніговію та мороз, привітати наших випускників при-
бvлс доволі багато людей. Були ue в основному старші 
сум ів ці й сумівни. Треба сказати, wo еони раді були бачити 1 их, 

хто того вечора офіційно став на шлях самостійного rромадського 
життя як зміна посивілим і потомленим багаторічною нnопіт
кою працею. Закінчуючи, слід підкреслити, що основний тягар v 
зв'язку із виготовленням табля ніс на своїх nлечах невтомний опі
нун нашої школи Володимир Голяш~ а художньо оформив табnьо 
талановитий Петро Андрусишин. 

Та ми не сназали б усього, янби не познайомили вас, щановні 
читачі, із випускниками. Першу нагороду одержала Анна Кардаш, 
другу - Зенон Доманчук, ~ перша нагоропа за 1968/69 навчальний 
рік ·приnала Ірині Край ник. Крім них~ свідоцтва зрілости одержали: 

Галина Музика~ Ігор Гупалівсьний, Даня Іваниnо, Люба r'оnяш, Петро 
Кушнір, Марія Крив'як. Оля Корабель, Юлія Цап, Онеана Чверенно 
та Ігор Wyn ьган. 

Щасти Боже на твердому життєвому шляхові! 
Присутчій. 

ПРОВІДНІ ЧЛЕНИ ТУСМ В АМЕРИЦІ З ГОЛОВОЮ ЦУ ТУСМ ІНЖ. Б. КУЛЬЧИЦЬКИМ 
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Відбувся З-ій Крайовий З'їзд ТУСМ Канади 

У Монтреалі, в суботу, 27 березня ц.р. 1 при МенГіn університеті 
тут відбувся З·ій Крайовий З'їзд ТУСМ Канади. З'їзд звеличав сво
єю участю голова АБН, Ярослав Стеuько. 

З'їзд ТУСМ Канади віднрив молитвою о. Ярослав Гайманович. 
З'їздом провадила Президія в снnаді : Богдан Футала, голова КУ 
ТУСМ А мерини, голова, й Мар і я Чолі й, Монтреаль, секретар Під 
час З'їзду працювали три Комісії: мандатна - голова Богдан Ваnь
ків, резоnюційна - голова Роман Сеньнів і номінаційна - голова 
Юрій Горіх. В діловій частині обширний звіт із діяльности ТУСМ 
в Канаді склав уступаючий голова- Юрій Горіх з Лондону. Канада. 

До нової Управи ТУСМ Канади вибрано 

таких студентів: голова - Орест Дубас, се
кретар - Олена Олійник, Фінансовий рефе
рент- Юрій Горіх, усі з Лондону, Онтеріо. 
Члени Управи :Андрій Бандера, Торонто, 
Марійна Чаnій, Монтреаль, Богданна Цмоць, 
Отrава, й Роман Суровий, Вінніпе/". З ра
мени Світової Уnрави ТУСМ в КрайоВОМ\' 
З'їзді взяли участь голова Світової Управи 
ТУСМ, інж. Богдан Куnьчиuький з Рівертон 
і мr'р. Роман Сеньнів{ з Вашінr'тону . 
У рамках З'їзду вrдбулася Ідеологічно· полі
тична Конференція Світової Уnрави ТУСМ. 
Головну доnовідь виголосив мr'р. Роман 
Сеньків, ідеологічно-політичний референт 

РОМАН СЕНЬНІВ ЦУ ТУСМ. на тему «Унраїнськи й націона-
лізм: r-енеза, сучасність і майбутність ... Дискутантом доnовіді була 
Марійка Чалій з Монтреалю. Крім канадійських ТУСМ-івців, в кон
ференції взяли участь члени ТУСМ з ЗСА: Ню Йорк- 6, Нюарк- З, 
Фіnядел ьфія - 1, Дітройт - З, Рочесте р - 3. 

У рамках конференції вtдбулося також засідання нововибраної 
Управи Канади із членами Світової Управи й засідання ТУСМ-івсь· 
ної преси з редакторами студентсьноrо журналу .. зозулька ... 

Увечорі учасники З'їзду маnи змоrу nобачити фіnьм із демонстра
ції в обороні Валентина Мороза. 
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Демонстрації в обороні В.Мороза 

Вже в попереднім чиспі "'д .. (глRди "А" ч. (99} зrадувано npq 
могутню хвилю студентських nротестів 1 що зрушили чужинецьку оnі
нію. В цьому числі продовження студентських демонстрацій . 

ЕДМОНТОН 
ПІсля усn і шних демонстрацій в Ню - Йорку, Чікаr"о й Оттаві, що 

широким відгомоном збережуться в пам'яті- учасникІв і українсь
ного громадянства треба згадати і демонстрацію в Едмонтоні 3 
січня 1971 р. Рівнож і ця демонстрація відбулася успішно. Пів· 
тора сотні молоді проходило ~улицями міста Едмонтону. несучи 
транспаренти і снандуючи гасла. Були тут і сум 1 вці і nластун~ і сту
пенти з'є.днанt тою самою сnільною настановою. Преса й телевізія 
не nроминули мовчанкою цей вияв обурення української молод і . 
Через два дні nісля демонстрації говорено й коментовано ії в ра 
діо. До присутн і х на демонстрації промовлFІв стvдент-сумівець Бог
дан Багнюк. 

БОНН 

Доі широких ак.,.1ій протесту в обороні В.Мороза рішили nрилу 
читисА й українські студенти в Німеччині. Рі шено демонструвати в 
Бонні, теперішній столиці- Німеччини. Демонстрація відбулалась 20 
лютого і була зорганізована СУСН-ом. (Союзом українсьних студен
тів Н t меччини). ПринутІ ланцюгами одні до одних, мовчазні! з транс
парf нтами та афішами, студенти обійшли вулиці уторгов ельного цен
тру міста. Поліційна еснорта, що стежила за кожним рухом демон
странтів знівечила дальший хід плянів 1 Учасників демонстрації було 
лиш 25. Але- поліціR ще довго поза містом супроваджала студент і в, 
боАч~сь їхнього nовороту. 
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СНОВАНІ ЛАНЦЮГАМИ- В СПJЛИЦІ ЗАХ . НІМеЧЧИНИ . 

СТРАСБУРr' 
Студенти в Франції почали щойно недавно організуватися . Ожив-

лення студентського руху помітне головно у східній Франції. 20 
квітня зорганізовано тут демонстрацію в обороні В.Мороза для 
струсу з апатії публічної французької опінії . Це вдалося частинно: 

дві r'азети rюмістили нороткі інформації про в і дбуту демонетраці ю. 

Більше студентів зацікавилися, або .довідалися npo існування на са 

мому ст r:всбурзькому університеті. Це були успіхи кількаденної анції 

роздачі летючок голоено перед студентськими їдальнями . 
Роздано кілька тисяч летючок , а саме місто вже нільна днів перед 
.демонстрацією рясніло від червоних і жовтих летючон. Учасниніе 
демонстрації було 45 осіб. Для теперішніх обставин студентського 
руху у Франції це не тільки задовольняюче , але й подивугідне. У 
згаданій демонстрації взяли участь студенти з Сошо, Мецу, Мюлюз, 
На неі і Страсбур гу. І lеред від'їздом до Манвілєру, де заnляновані 
були обговорення студентських nроблем. студенти підписали петиції у 
у французькій і англійській мовах. Їх адресовано до Комісії Прав 
Людини в Женеві , г. коnії переслана Тантові, Комісії Прав Людини 
У Стразбурзі та французькому урядові. 
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11 U І LI!W Е D І 'І' TN Е UKRiiN IIN СІ N 111 IIN SТІІR EIITS' tJ N IOW (SUSK) 

Із журнаnІв та газетан молодІ, існуванн~ яних конечне та оправ

дане, найбільше стійности і ти ражу має журнал CYCK-v - .. Сту
дент"_ Цей журнал унраїнських студент і в Канади має за собою 
нільна літ досвіду, і хоч редактори часто м;няються журнал три
мається антуальних проблем і відповідної і де~ної висоти, прита

манній нритичній студентській настанові. Сам журнал виходить дво· 
мовно і раз на м і сяць. Хоч ми принципово проти д8омовности, 
вважаємо однан, що в ви пад ку студентського загалу та ний вий ня
тон виправданий. Звичайно виходить «Студент» тиражом n'ять тисяч 

чисел, але бувають і числа, що значно nеревищують цей тираж. 
Журнал розсилається українським студентсьним громадам у Канаді, 
ЗСА, Европі, А8стралії і у П і вденній Америці. Редакторами, від 

самого початку існування «Студента" були Р.Сербин (1968 рік), 
Б . Нравченно (1 969 р ін), Х. Хом ян ( 1969 рік} Г. Божи н (19 70 р ін}. 
«Студентп дальше nродовжує виходити з неменшим успіхом і гли
боким заанr'ажуванням у сьогоднішні найпенучішІ проблеми не 
тільки студентства, але й громадянства і Цернви під редагуванн~м 
студента-сум ів ця Зеновія Зварича . 

Січневе число .. Студента .. появилося ян спеціяльне видання -
англомовна. Ціле число nрисвячене В. Морозові . В числ і : стаття· 
занлик •<Звільніть Мороза•, стаття французькою мовою про Крути, 
стапя •<інтелектуал диссенс., і «Хроніка спротиву». Влучні карика

тури надають з першого погляду цьому числові відповідного тону
су. Закінчується воно сатиричними оголошеннями, що висмівають 
сов'єтську дійсність. 

Лютневе число присвRчене подіям, що сколихнули нанадсьний 

терен. «Воля Україні», стаття про демонстрацію в Оттаві, П причи
ни і дальша ціль; доповідь д-ра Доценна на Торонтонському уні- · 
верситеті; листи до редакції~ станови ще редакції до сучасних по

дій з точкою відношення до демонстрації в Оттаеі; в чисnі nо
міщено й про равт преси - крале~ якого 8Ийшла І. Манарин, вірш 

якої поміщений у цьому ж числі; згадано й 61-річчя від трагічної 

смерти А. Коцна, що боровся за унраїнський університет у Львов і ; 
англійською мовою слідують дописи про Л. Українку. та О. Архипен

ка; фотодокументація про Оттаву авторства д. Веретельнина та І. 

Котовиr'а; статті, що заторкують проблеми патріярJСату: «За який 
патріярхат- і «Єдність .. ; велине оголошення про будучу конференцію 

ЦеСУС-v в Мюнхені; стаття про совєтсько-нанадсьні 8ідносини -
Ю.Веретельника ; реа..:ція О.Романишина на статтю •<марксизм і 

етнічність .. Д.П.Мойнігана; довше вияснення про суспільних праці8-
ників. ЗанінчуєтьсR це число аналізою нритичности t неспокою мо
лодої людини під заголовком •сП ізнаваймо себе,. пера голови УСГ 
Англії, Б.Сверида. Нарикатури поміщені в цьомv числ і - дотепні. 

·Студент» є на часІ, анrажується коннретно в боротьбу за унра
їнські права в Канаді, в справи нашої Церкви, громади 1 сnІль
нu • ..,, 
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Замість нвtтів на свіжу могилу бл.п. Маріі Олійнин 

У вівторок 23 лютоrо 1971 року в ранніх годинах рознеслася по 
В індзорі сумна вістка, що не стало між живими бл.п. Марії Олій
ник. ПокІйна померла несподівано в місцевому шпиталі у Віндзо, 
рі, Онтаріо. Канада. Бл.п. Марія Олійник походила з родини Дибач. 
Народилася 25 листопада 1 925 року в селі Дзвинич, повіт Самбір. 
Маючи заледви 16 ронів залишає свою рідню і під примусом ви

їзджає до Н-імеччини на працю. Після занінчення війни бл.п. Марія 
не повертає до дому, а залишаєтьсR дальше на еміграції. В 194 7 
році, в Мюнхені. виходить заміж. за Михайла Оnійнина і в корот
ці (>ИЇзджають з Німеччини до Шварцберrу, Бельгія, шукати нращої 

долі. В Ш варцберr'у Марія стає активним членом місцевого 
Осередку СУМ і Українського Допомогового КомІтету. В 1951 році 
бл.n. Марія з мужам Михайлом і дачною Вірою залишають Бельгію 
та переїзджають до Віндзор, Канада. У Віндзорі Марія відновляє 
своє членство в Осередку СУМ, та антивно в ньому працює, а з 
бігом часу посилає своїх дітей до ЮСУМ. Покійна танож була од
ною з основни uь Відд і лу ОЖ Л ВУ, та на протязі існування за ни ма
ла в Управі рІзні пости. Понійна здобула собі багато nриRтелів і 
це можна було бачити nідчас nохоронних відправ, де побереги 

заnовнене nохоронне прим і щення не могло вмістити всіх, шо nрий

шли віддати останню nошану Понійній. Похоронну Службу Божу, при 

участі около 300 осіб. відправив парох о.ден. В. Дзюрман. Сnівав 
хор під диригентурою мr'р. В. Літинського. Труну Покійної несли 
дружинники О.СУМ. П іслR Сл. Божої довга кольона авт при супро
воді поліційної обслуги відпровадила Понійну на цвинтар Гевенли 
Рест. На цвинтарі прощала Понійну Марію голова Об'єднання Жінок 
Ліги Визволення Унраїни пані Марія Палащун. Покійна залишила в 
в глибоному смутку мужа Михайла, дочну Віру і сина Юрна, членів 
СУМ. а в Унраїні родичІв, двох братів і сестру. 

під час поминального обіду де зібралось понад 150 осіб nромов
ляли о. ден. В. Дзюрман, голова місцевого Відділу HYH-rt. Степан 
Лозинський, голова Осередну СУМ, Андрій Мудрий, голова Відді
лу ЛВУ, Володимир Кудла, та брати Кошильовські. На закінчення 
поминально о обІду дочка Віра s і мені батька і брата зложила сер-

дечну nодяну отцям, кумам і приRтелf1м. усім присутнім. усім яні 

nрислали цвіти, за nожертви на Служби Божі, за молитви та сnів

чуття. Зонрема подякувала усім промовцям, та nаням з ОЖ ЛВУ за 
приготавання поминального обіду. Обід закінчено молитвою, RKY 
провів о. ЗаRць. Опісля присутні зложили замtсть цвітІв на могилу 
381.00 дол. на пам'ятник Покійної Марії., 177.00 дол на різні цілі, 
з того nризначено: на nресфонд: Гомін Украі'ни 30.00 доn., Шлях 
Перемоrи 30.00 доn .. журнал дванга~:щ 30.00 дол., журнал Коилаті 
30.00 дол., Визвольний Фонд 37.00 дол і на сумівську оселю 
Франнополе у Бельгії 20.00 дол. 

ДОРОГА МАРІЄ СПИ СПОКІЙНИМ СНОМ. ТА НЕХАЙ КАНАД
СЬ.КА ЗЕМЛА БУДЕ ТОБі ЛЕГКОЮ. 

Вічна про Тебе nам'ятьІ Приятель. 
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Вияв, що підбадьорює 

Від Осередку СУМА ім. Крут і Управи 24-го Відділу ООЧСУ в Шіна
r'о, В-во ЦУ СУМ одержало листа, Аний поміщуємо нижче, ян зразок 
гідний наслідування і вияв гли6оно.-о розуміння потреб нашої преси. 

Треба зазначити, що цей Осередон є також пр~мірний щопо поширен
ня і снорих розчислень за сумівсьні видання. Спасибі, Друзі! 

В-во ЦУ СУМ 

До В-ва ЦУ СУМ в Брюссеr1і. 

Зпійснююч~ традицію минулих років. річні Загальні Збори Осередку 
СУМ ім. Крут та 24-го відділу ООЧСУ на півдні м. Чінаr'о винесли 
рішення nожертвувати зі своїх ощадностей певні сум~ грошей на зга-
дані нижче цілі: 

Осередон СУМ ім. Нрут: 
а) Визвольний фонд 150 дол. 
6) На пресфонд -
журналу .. дванr'ард» 
журналу «Крилаті• 

.. дБН Кореспонденц., 
"ШІlАХ Перемоги~) 

Разом 
24-ий відділ ООЧСУ: 
а) В извнол ьи й фонд 
б) На пресфонд -

25 дол. 
25 дол . 
10 ДОЛ 
10 дол. 

220 ДОЛ. 

100 ДОЛ. 

«Шлях Перемоги.. 1 О дол. 
"' Гомін УнраїниІ) 1 О дол. 
«В~звольний Шлях• 1 О дол . 
.. віснин• 1 О дол . 
.. Аванr'ард• 1 О дол. 
~<АБН КореспонденцІ) 1 О дол. 

Разом 1 60 дол. 
СУМА-ООЧСУ в Чінаrо-nівдень ведуть спільну касу, що з неї опла

чують власну домівну. Отже і цА спільна наса, на дорученнА річних За
гальних зборів СУМА-ООЧСУ, асиr'нувала 275 дол. на подані нижче 
ціЛІ: 
а) Визвольний фонд 150 доn. 
6) На пресфОІ-Іl1 -
«Шлях Перемоги" 25 дол . 
.. гомін України.. 25 дол . 
.. Аванr'ард10 25 дол. 
аКрилаті" 25 дол. 
с.:Вісн~к· 25 дол. 

Разом 2 75 дол. 
При цьому листі висилаємо Вам грошовий nереказ на суму 11 О дол. 

на пресфонд Вашого В~давни~тва. 
З дружнім пр~вітом до Вас. 

За Управу О.СУМ ім. Нрут: йосиn Бурдян, голова. 
За Управу 24-го Від. ООЧСУ: Минола Білецьний, голова. 

158 



ВІД АдМІНІСТРАЦІЇ 

Константин ЧОЛІЙ і Оnьга ТЕЛІШ, 
о6~.авоє активні члени СУМ в 8jл-

11і Аделіна і Сан Мартині, АрГен-
тина, звінчалисА 14 11 . 70 р . в 

натал. українській кате..арі в Буенос 

Айрес. Акту вінчаннА довершив 
о . Михайлп Гримач, капел~н ТУСМ -у. 
Весільний r)бр~д Rіпбувавс~ згідно 
з найкращими українськими тради

ціRми і nри великім числі молодих 
і старших гостей. Переведена с.у
міВІJRМи, Олею Старик і М. 
Стадником , грошова зб і рка ..аала 
20.050 пезо з чого Молода 

Пара nри~начила 5000 nезо на 
•Нрилаті•, а решту на будову 

Церкви і rазетv •Украінське Слово ... 
ЖертводавuRм і збірщикам щире 

сnасибі , а Мол од ій Парі М ноrи х і 
Щасливих Літt 

Для наnаднання адмінrстрування «АванГарду•• просимо Кольпортерів і Перед 

платників придержуватись настуr1 ноrо nОРАдку: 

ЗСА і НАНАДА : Ножний Осередок СУМ має мати референта сум і вськи х 

видань. який збирає nередплати і nересилає "fx до В·ва ЦУ СУМ . Якщо в 

даній місцевості такого референта ще нема . або є неан.тивний, nередплатники 

маюrь обов 'язок грошов і розрахунки переводити безпосередньu з В- вом в 

Брюсселі. пересилаючи належ н Ість банковими чеками чи моні-ордерами . 

Чеки з Укра-Інських кредит і вак приймаються на рівні з банковими . 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: Через КУ СУМ , або nоштовими моні-ордерами до В-ва 

НІМЕЧЧИНА : nочтов~~tми мандатами до ЦУСУМ . 

ФРАНЦІЯ : На цекове конто : 
q2 La Source 3075404 L'Est Europeen 
-4t rue Rtcher 75 PARIS 9 

БЕЛЬГІR . на чекове конто КУ СУМ, або nрямо до В-ва. 

АРГЕНТИНА і АВСТРАЛІА : До референтів сумівських видань в ТИ)( країнах . 
ІНШІ КРАЇНИ : Безпосередньо до 8 - аа в Sрюсселі. 
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8[Д3НАЧІМ НАЛ 

Нема сумнtвv, що для кожного члена СУМ, а зокрема дл~ тих, що 
передплачують і читають •Аванr'ард", 25-ліття журналу це велика радість 

нагода для глибшої застанови над дотеnерішніми асягами ; роnею, яку 
цей журнал відіграв і має відограти в формуванні ідейного обличчя укра· 
інської моnоді в світі. Соте число, яне маєте тепер на руках, ue we один 
аргумент більше для тієї застанови і належної nоста ви. Це ж чверть сто
ліття на служ6і украінської визвольної справи, на службі молодого україн
сьного nоколіннR, що при nомочі свого журналу держить духовий нонтакт 
з Україною, ії культурою, nрагненням і боротьбою. 

Що ж uей ЮвілRТ повинен від Читачів і Прихиnьнинів одержати на 
своє 25-літя і на nочатку нас-тупної сотні дальших виnусків? 
Найбільшою приємністю для кожІ-юго ~идавництва є постійно зростаю

че коло Читачів і Прихильників та щедрих ЖертводавцІВ і Передплатників. 
Тому зробім v uьому poui кожний по своїй спроможності зусилля в напря· 
мі nриєднаннR нових відборців для .. дванrарду". Якщо б кожний читач 

осдванr'арду• приєднав хоч одного нового nередплатника, то це було 6 
вели ким ювілейним nодарунком .оля журналу. Але поява наш их журн ал ІВ 
на еміграції не була б можлива, якщоб не існував «пресфонд .. , який допо
магає вирівнювати бюджет. Томv нехай кожний з нас под6ає про даток 
на цей фонд від себе і від своїх знайомих. 

Ваш журнал «дванr'ард• не бажає нічого собі більше, як могти служити 
тим цілям, для Rких він гаму 25 літ постав. Але ці завдання він з:vюже 
здійснити тіnьни nри Вашій тісній сnівnраці і повній піддержці. осд~анr'ард• 
жде на Ваш ювілейний жестІ 

Видавництво •Аванr'ард 

------------------·--------------~·-------------------~---------------------·------

.. дVANTGARDE•· 
72 Bld. Charlemagne 
1040 Bruxelles 
Те І. 34.04 .82. (МІСцевість) 

Висилаю: • річну передплату на 1971 рІ~< 

МОЯ АДРЕСА: 

(fІаТІІІНКОЮ) 

• заборгованість no ч. 6/98 
• на •пресфонд'" 

разом 

(nрізвище ~ ім'R) 

(ч~сnо домv ~ назва вуnІІІці) 

(міr.uевість. стемt, npoвiнuiR. КОА) 

(країна) 

дня ..... 

·-------------·---~------------------------------·--·--·----------------------··-· 
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