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ГЛИБОКИЙ ТОБІ ПОКЛІН І ШАНА ВСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОЛОДІ У 80·ЛІПЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ - ДОРОГИЙ 

НАШ ВЕРХОВНИЙ АРХІЄРЕЮ ! 

ПІД ПРОВОДОМ ТВОГО НЕЗЛАМНОГО ДУХА БУ ДЕМО 

МОЛИТИСЬ І БОРОТИСЬ ЗА ПОВНОТУ ПРАВ І 

САМОБУТНОСТИ УКЦ f УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! 



Послання до вірних з тюрми концтаборів 

З НАМИ БОГ! 

(Уривок 3 оаного з різдвяних Послань. wo їх розсклав з 

конuта6орів .ао своіх вірних Ісnовідник Віри - Митроnолит 

йосиф Сnіnий ) 

ссБог є з Вами, дорогі браття і сестри! Бог є і буде всю
ди з Вами, і тут далеко на Сибірі в тюремних назаматах, 
Бог є у Ваших х.атах, в містах і села)(, Бог є з Вами v 
Ваших земляннах і nідпільних сховищах. Бог є з Вами 
завжди і всюди з усім нашим многострадаnьним народом, в 

час його найбільших страждань і терnінь. Він благословить 
Вашу боротьбу nроти антихриста та винагородить щедро 
всі Ваші муки і кривди. йому Одному вірте, тримайтеся 
своєї віри батьківської, своєї рідної землі, своїх цернов і 
своїх хат, своєї мови і Божої Правди. Не лякайтеся го
нення, трудів, жертв і терnінь, бо все те для народу нашо
го і для Христа Бога нашого. Як народився Христос, так 
народиться вільне життя на землі, ян Христос воскрес, 
так і воскресне з гробу-неволі наша Мати Україна і відро
диться наша рідна Церква. Благословенні най будуть усі, 
яні послухають голосу цього і не nокинуть рідних хат своїх 
і свого народу і доnоможуть в боротьбі проти антихриста. 
А nрокляті будуть ті всі, Юди-зрадники, на віки вічні. І 
прийде час і настане Правда на засмученій землі і згине 
царство СіІ'тани та буде воля Божа. Так нехай станеться, 
Амінь,., 
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ЗА ПРАВДУ БУДЕМО БИТИСЬ 

(ОК) В своєму nисьмовому зверненні до суддів, ше заки 
відбулася розnрава. Валентин Мороз, вичерnавши всі аргументи 
в обороні своєї сnрави і знаючи, шо судді не керуються кри

терієм сnраведливости. а виконують накази режиму. заявив ... 
"НУ що ж. будемо битись!". Це було сказане в nовному nереко· 
нанні, що Правда, за яку він бореться, не може nрограти і хто 

за неї бореться - nереможе. 
Валентин Мороз і nодібні йому неnримиримі борці за Прав-

ду свого народу мають сильну віру, скріnлену кров'ю і мучениць

кою жертвою безчисленних героїв - борців за Україну. Віра і 
свідомість, що на них звернені очі всього народу, а то і всьо
го світу, а зокрема молоді , каже їм nринимати муки й терnін
ня, nоневіряння і смерть, бо «без мучеників немає віри, а без 

віри національного ідеалу осягнути не можна. Коли віра стане 
неразлучним елементом духовости народу, тоді боротьб за 

Правду встуnить у свій вирішний етаn і завершиться перемогою. 

Покищо боротьба українського народу nроти північного велета 
виглядає на несnівмірну боротьбу Давида з r'оліятом. Але з гу
щі народу виходять на арену новітні Морози-Давиди, що цільно 

б'ють по голові r'оліята, над яким уже висить nрисуд історії. 
Наша українська історія залишила нам чудову легенду npo 
Кирила Кожум'яку, що виступив до боротьби зі змієм-потворою, 
яка щорічно забирала людські жертви, не виключаючи й роди
ни князя, nроймаючи жахом населення України. яке починало 
тратити віру у можливе визволення. Однан це визволення nрий

шло. Довершив його скромний гарбар. що вистуnив на nр'ю з 

жахливою nотворою, сказавши, як В. Мороз - «будемо битись»! 
І побив. 

Українська спільнота у вільному СВІТІ може також вІдІграти 
ролю Давида, чи Кожум'яки, якщо добре вивчить ворога і 

його слабі місця, щоб завдавати йому нищівних ударів. Зокрема 
молоде українське покоління мусить nостійно заnравлятися до 
цієї боротьби, без якої не усунути кривди, яку переносить укра· 

їнський народ nід гнетом чужого чобота. 
Жертви принесені украЇІ"Іськими Церквами, а зокрема промов· 

чувані тут за ісnовідники віри УКЦеркви, знайшли гідну оборо-
ну з уст Верховного Архиєпископа Кир Йосифа в час Ватикан
ського Синоду, а фальшивий екуменізм деяких ватиканських кіл, 
що є в полоні казьонного московського православія, знайшов 
осуд на цьому форумі. Проти зазіхань московського патріярхату 
на українські Церкви започаткував протестну акцію Митроnолит 
УАПЦ - Мстислав, а Об 'єднання євангелистських українських 
Церков повело роз'яснюючу акцію про релігійні nереслідування 
серед таких же церков інших народів. 

Хвиля нових січневих арештувань і терору з початком цього 

року в Україні, сколихнула не тільки vкс:>аїнським народом в 
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Унраїні й на еміграції, але відбилася танож сильним відгомоном 
в чужій пресі та на хвилях етеру й телебачення Могутній вияв 
протесту української молоді в Ню-Йорку, в Лондоні, в Німеч· 
чині і по інших містах та нраїнах вільІ"uго світу, розбурхав 
енергію до боротьби і вназав на вічну Праеду нашого народу, 
за яку треба змагатись. 

1972-ий рік започаткувався nід цим знаком. Коли ж додамо, 
що в 1972 р. припадає 1 ООО·nіпя від смерти найбільшого на· 

шого лицаря - князя Святослава Завойовника, ЗSО·ліпя від 
смерти лицаря Козацьких часів - Гетьмана Петра Конашевича· 
Сагайдачного. 250-ліття від народження великого філософа й 
аnостола Правди Григорія Сковороди, «найбільшого розуму Укра
їни», як сказав Іван Дзюба, та ЗО-ліття від nостання УПА. ro 
матимем провідне гасло року -

ЗА ПРАВДУ БУДЕМО БИТИСЬ! 

В МОРОЗ НА СУДІ 
/ 

/. 
/ \ ' '· / 

/ 

.. 

\ . \ 

/ 

•Студент· V72 
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..-Густота духового nотенціялу України достатня• ... 

сеВІРА ВИНИКАЄ ТОДІ КОЛИ Є МУЧЕНИНИ)• 

Валентин Мороз 

(НОВИЙ ДОКУМЕНТ 3 УКРАІНИ) 

{УЦІС, Лондон). В Україні широко по· 
ширений новий документ Валентина Мо
роза n.з. «Замість останнього слова•, 
що він його вніс у письмовій формі до 
рук суддів перед початком другого про· 

цесу над ним у 1970 році. 
Один примірник цього донументу дістав· 
ся на Захід. Від nереnисувача в Укра· 
їні додана слідуюча інформація: 
«Валентин Мороз в час другого безправ· 
ного nроцесу рішав його бойкотувати -
мовчати, не відповідати, тому отсе nись· 
мо nодав до рук супдів у nисьмовій 
формі ще до nочатку процесу, що від· 
бувся nри закритих дверях•. (всі під· 
креслення тут і в «Слові• - як в ориr'і· 
налі}. 

ЗАМІСТЬ ОСТАННЬОГО СЛОВА 

Я не буду цитувати Кодексу і довопити свою невинність. Су
пять мене не за вину і ви це добре знаєте. Нас судять залеж

но від тієї ролі , яку ми граємо у небажаних вам nроцесах. Є 
люди, для арешту яких ви маєте більше формально-юридичних 

nідстав. ніж для мого арешту. Але вам вигідно, щоб люпи ці 
були на волі, бо вони знижують тонус українського відродження. 
пригальмовують його швидкість, звичайно не розуміючи цього. 

Цих людей ви ніколи не зачеnите, навіть коли б вони випадно
во потраnили до вас, ви постаралися б негайно їх звільнити. 
Ви прийшли до висновку, що В. Мороз підвищує температуру не
бажаних вам nроцесів на Україні, отже - краще відділити його 
від середовища rратами. Що ж, це було б цілком логічно. якби 
не одне але ... 

Починаючи віп 1965 року ви nосадили за rратами кілька 
десятків чоловік. Що це вам дало? Не буду говорити про тен· 
денцію, зуnинити її ще нікому не вдалося. Але чи вдалося вам 
ліквідувати хоча б її коннретно·матеріяльні вияви ? Чи ви зуnи· 

нили, скажімо, потік неофіційної, позацензурної літератури, що 
має вже назву. «Самвидав»? Ні! Це виявилось вам не nід си· 
лу. «Самвидав» росте, збагачується новими формами і жанрами 
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обростає новими авторами і читачами, ба головне - він nустив 
коріння так глибоко, що ніяке збільшення штатів донощиків, ніякі 
японські магнітофони не доnоможvть. Ваші nотуги до нічого не 
привели і те, що ви робите, можна було б назвати nо-російсько· 

му •мартишкин труд•. Але сnрава не в тім, що «Мартишкин труд" 
- робота, від якої нікому не холодно й не душно, робота без 
результату. Про вашу роботу цього не скажеш - вона вже дала 
відчутний ефект, тільки ж ефект зовсім nротилежний тому, якого 
ви чекали. Виявилось, що ви не заnянаnн, а зацінавнnи. Ви 
котіли загасити і замість цього долили масла v вогонь. Ніщо так 
не сприяло пожвавленню громадського жипя на Україні, ян ва· 
ШІ реnресн. Ніщо так не привернуло уваги людей до nроцесів 
українського відродженнR, ян ваші суди. Правду кажучи, саме ці 

nроцеси показали широкій nубліці, що на Україні знову ожило 
громадське жипя. Ви хотіли сховати людей у мордовські ліси -
а замість цього виставили на широчезну арену, і їх побачив ці· 

лий світ. Більшість активістів українського відродження стали ак
тивістами Яtфаз в атмосфері збудження, винликаного вашими ре· 

nресіями. Словом, nройшло вже досить часу, щоб зрозуміти на· 
решті: репресії шкодять перш за все вам. А ви все судите ... Для 
чого? Для винонан ня nл ян у? Дл я засnокоен ня службової сов істи? 
Щоб зігнати злість? Скоріше всього - по інерції. Ви внесли в 
сучасний післясталінський етаn українського , відродження те, без 

чого він був ще недозрілим і недоnеченим : ви внесли елемент 
жертовності. Віра виникає тоДі, коли є мученики. Їх дали нам 
ви. 

Кожен раз,.. як тільки на українському горизонті з'являлось 
щось живе, ви кидали в нього камінцем. І еюжний раз виявля· 
лось 1 що то не нам і нець, а бумеранг. Він обов'язково nовертав· 
ся і бив... по вас! Що ж сталося? Чому реnресії не дають зви· 
чайного ефекту? Чому виnробувана зброя стала бумерангом? 
Змінився час - от і вся відnовідь. У Сталіна було досить води, 
щоб гасити вогонь. Ви ж знаходитесь у зовсім іншій ситуації. 

Вам довелося жити в епоху, коли резерви вичерпались. А якщо 

води мало- краще не дразнити нею вогонь. Бо тоді ще краще 
горить - це знає кожна дитина. Ви взяли nалку до рук, щоб роз· 
кидати вогнище - але замість того тільки підворушили його. На 
більше не вистачає сили, це значить, що сусnільний організм, в 
якому ви живете, встуnив у тану фазу розвитку, коли репресії 
вже дають зворотній ефент. І кожна нова реnресія буде теnер 
новим бумерангом. 

Посадивши мене за r'рати 1·го череня (1970 р.), ви знову за· 
nустили бумеранг. Що буде далі - ви вже бачили. П'ять років 
тому мене nосадили на лаву nідсудних - і звідти вилетіла стріла. 
Потім мене посадили за колючий дріт у Мордовію - і звідти 
вилетіла бомба. Т enep ви знову, ні чого не зрозумівши і ні чого 
не навчившись, починаєте все спочатку. Тільки цього разу дія 
бумерангу буде набагато потужнішою. В 1965 році Мороз був 
нікому невідомим винnадачем історії. Тепер його знають ... 
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І ось Мороз сьор6ає тюремну каnусту. Скажемо nо·єврейсько· 
му: «Что вь1 с етот будете иметь?., Єдиний Мороз, з якого ви 
дійсно мали б величезну користь, це покірний Мороз, що напи· 
сав покаянну заяву. Це 6ув би дійсно nриголомшливий удар для 

всього свідомого українства. Але такого Мороза ВJ:І не дочекає· 
тесь ніколи. Якщо ж ви розраховуєте, nосадивши мене за фати, 
створити якийсь вакуум в українському відродженні, то це не 

серйозно. Зрозумійте нарешті : вакууму більше не буде. Густо· 
та духовного потенціялу України вже достатня для того, щоб за· 
nовнити 1 будь·яний вакуум і дати нових громадських діячів, як 
замість тих, що сидять у в'язниці, як замість тих, що відійшли 
від громадської діяльности. 60-ті роки принесли значне пожвав· 

лення в українське жит;я, 70-ті рони теж не будуть вануумом в 
унраїнській історії. Ті золоті часи , коли все життя було втиснуте 
в офіційн і рамки, минули безповоротньо. Вже існує нультура по· 
за Міністерством культури і Філософія nоза журналом •ВопросьІ 
философии•.Тепер вже постійно існуватимуть явища, що з'явились 
на світ без офіційного дозволу і з кожним роком потік цей бу· 
де збільшуватись. 

Мене судитиме суд за закритими дверима. І все одно він 

стане бумерангом , навіть коли мене ніхто не nочує, навіть коли 
я буду мовчати в ізольованій від світу камері Володимирської 
в'язниці . Буває мовчання голосніше від крину. І навіть зни· 
щивши мене , ви не зможете його заглушити . Знищити легко, 
але чи задумувались ви над такою істиною: Знищені часом ва· 
жать більше , ніж живі . Зни..цені стають праnором. Знищені -
кремінь, з якого будуються фортеці в чистих душах. 

Знаю добре, що ви скажете на це: Мороз забагато про себе 
думає. Але тут не йдеться про Мороза. Йдеться про кожну чесну 
людину на моєму місці . Зрештою, там, де люди готові до no· 
вільної смерти у Володимирській в'язниці від якого-небудь хитро

го ХІМІкату - там немає місця для дрібного честолюбства. 

Національне відродження - найглибинніший з усіх духовних 
nроцесів. Це явище багатоплянове і багатошарове, воно може 
виявитись у тисячах форм. Ніхто не зможе всіх їх передбачити і 

сnлести настільки широкий невід, щоб охопити в усій його шири

ні. Ваші гребл і міuн і й надійні , але вони стоять на сухому. 

Веснян і води nрямо оминули їх і знайшли нові русла. Ваші 
шляг6авми закриті. Але вони н і кого не спинять, бо траси давно 
пролягли збоку від них. Національне відродження є nроцесом, 

що має nрактично необмежені ресурси. 6о національне nочуття 
живе в душ і кожної людини . навіть тієї, яка, здавалося б, да~
но умерла духово. Це виявилось. скажімо, під час дебатів у 
Сnілці письменників , коли nроти виключення І. Дзюби голосува
ли люди , від яких цього ніхто не сподівався 

Ви вnерто повторюєте, що люди, яні сидять за r'ратами - це 
nросто кримінальні злочинці. 

Ви заnлющуєте очі і робите вигляд, що nроблеми нема. Ну, 
добре, на цій немудрій позиції протарабаните ше років з десf!Ть. 
А далі? Адже нов і nроцеси на Унраїні і в усьому Союзі тіль· 

7 



ки nочинаються. Українське відродження ще не стало масовим 
Але не тіште себе,що тан буде завжди. В епоху суцільної nись
менности, коли на Унраїні є 300 тисяч студентів, а радіо мают" 
всі, в тану епоху кожне сусnільно-вагове явище стає масовим. 
Невже ви не розумієте, що скоро вам прийдеться мати сnраву 
з масовими соціяльними тенденціями? Нові nроцеси лише nо
чинаються, а ваші реnресійні заходи вже перестали бути ефек
товними. Що ж буде далі? 
Є тільки один вихід : відмовитись від застарілої nолітики ре· 

nресій і знайти нові форми співжиття з новими явищами, які 

вже утвердились у нашій дійсності безповоротно. Така реальність 
Вона з'явилась, не nитаючи дозволу, і nринесла нові речі, що 
вимагають нового підходу. Для людей, покликаних займатися 
державними справами, є над чим думати. А ви все забавляє · 
тесь, nускаючи бумеранг ... 

Буде суд. Щож, будемо битись. Саме теnер, коли один на· 
nисав покаянну заяву, другий nерекваліфікувався на nереклада
ча - саме те11ер потрібно, щоб хтось показав принnад твердос· 
ти і одним махом змив це гнітюче враження, яке створилось 
nісля відходу деяких людей від активної громадянської діяль
ности. Виnало мені ... Тяжка це місія. Сидіти за І'ратами нікому 
не легко. Але ж не поважати себе - ще важче. І тому будемо 
битись! 

Буде суд, і знову все nочнеться сnочатку : нові nротести і 
nідnиси, новий матеріял для nреси і радіо всього світу. Разів у 

десять зросте інтерес до того, що написав Мороз. Словом, буде 
підлита нова nорція масла у вогонь, який ви хочете загасити. 

Це і є nідривна діяльність. Але моєї вини тут не шукайте 
не я посадив Мороза за фати, не я запустив бумеранг. 

8 



УНРАЇНСЬКЙЙ ВІСНИК 1 РОСІЙСЬКА ОПОЗИЦІЯ 

(З МА ТЕРІАЛІВ УНРАіНСЬНОГО ВІСНИНА Ч.5 ) 

(УЦІС, Лондон). Частина української громадськости, обізнана 
з рос1исьним Самвидавом, звертає увагу на відношення до на
ціонального nитання взагалі, а до українського зокрема з і сторо-
ни рос1исьних оnозиц1иних сил, ян і активно nроявляють себе від 
друго!' nоловини 60-их років. Наприкінці 70-го року академік Са
харов, фізики Твердохлебоа і Чалідзе створили в Москві Комі-
тет nрав людини - помірновану оnозиційну групу з намірами за

хищати нонституцІИНІ nрава радянських громадян. Одначе свого 
відношення до національного питання в СССР, до nрав неросій
сьних націй і гарантій тих nрав Комітет ніде ясно не визначив. 

Є тільки певна кільк і сть загальних фраз. В nершім зверненн і 
до ЦК КПСС академіка Сахарова з науковцями Турчиним і Р. 
Медведевим є фраза, що nостепенна демократизація життя в 
СССР нео6хідна ще тому, що вона зменшить загрозу націоналізму. 
Одночасно в тому зверненні є пропозиція , щоб у nаспортах за
мість національности ставити тільки «громадянин СРСР» (тану 
nроnозицію виденгали ще з<> Хрущова, яку розцінювали в союз
них ресnубліках як дальше зазіхання на їхню суверенність). 

В травні 1969 р. в Моенеі була створена Ініціятиана груnа 

сnрУ-яння захисту прав людини в СССР, яка тоді звернулась до 
ООН з nетицією в оборон і nереслідуваних в СССР за переконан
ня і їх поширення . Там, між іншим говорилось і про 

Там , МІ ж іншим , говорилось і про 
реnресії nроти осіб, котрі виступають за національну рівно
nравність. Яких·не6удь інших вистуnів в тому питанні пони що 

вона не зро6ила. Більша частина її членів скоро була заарешто -
вана. Тими ж принциnами боротьби за свободу слова і переко
нання, що й Ініціятиана груnа, руководиться nеріодичне видання 
«Хроніка біжучих nодій ..... Не виденгаючи ніяких програмових 
nостулятів, крім свободи слова та інформації, видання стремить 
безсторонньо висвітлити політичні nереслідування no всьому Ра
дянському Союзі і коротко схарактеризувати новості російського 
(і зрідка національного) Самвидаву. Час аід часу «Хроніка" та
кож подає матеріяли з України, придержуючись об'єктивности. 
Короткі сть вислоелюван ня з ()крем им и неточностями з ум овn ює 
тільки відсутність більш nодрібних інформацій. Наnриклад, у 17 
випуску «Хроніка .. описує nроцес над В. Морозом , подає найде
тальнішу із відомих дотепер інформацію про сnраву УНФ, а в 
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доданім списку про репресії 1969· 70 рр. вичнеляється репресо· 
ваних на Україні. 

Виnуск «Хроніки" унраїнський читач nривітав. Відмічається 
об'єктивність, об'ємність і відносна точність інформацій, яна дає 
загальне уявлення npo невідомі дnА більшости суспільства nро
цеси в СССР. Одначе окремі голоси, не заnеречуючи значіння 
«Хроніки", звертають увагу на те, що вона самочинно претендує 
на якийсь-то nонаднаціональний чи всесоюз ний характер, хоча 
фактично являється виданням російських (можливо частинно єв· 
рейських) кругів. Відмічається також, що скупі інформації з рес

публік допасовується ян доnовнення до широного опису подій 

в Росії, nередусім в Москві , що само собою дає не точне 
nредставлення ситуації в СССР. 

Маємо зовсім скуnі дані про відношення до національного 
питання різних nідпільних груп, організацій і •партій•, які по· 
стали останнім часом в Росії {Ленінград, Балтфльот, Поволоже 
й ін.) 

Про існування таких організацій стає відомим щойно після 
їх розгрому органами Кг'Б, а також тільки в дуже загальних 
рисах відомі їхні nрограми домагань. З того, що знаємо про 
них, можна зробити висновок, що ні одна з тих організацій не 
випрацювала будьякої nрограми розв'язки національного nитання 
в СССР і не задеклярувала свойого відношення до національних 
потреб і національних рухів в СССР. Створюється враження, що 
змагаючи до радинальних змін в різних сферах суспільного 
жипя, учасники цих груп бажають в національному питанні в 

певній мірі зберегти статус нео. 

Одночасно з організаціями і груnами, яні видеигають nитан· 
ня демократичних змін в СССР, в Росії також nоявляються і 
тані, яні критикують владу і «лібералів" з реакційних, відкрито 
шовІнІстичних nозиц1и, добиваючись навіть формальної лінаіда • 
uії СССР і створення вnєнно·демономи'інnї неділимпї Росії. 

Дал і .. Хроніка• дає такий же короткий зміст самвидавної від· 
повіді "nатріотам,. В. Гусарова ... Із того змісту, одначе, не видно 
нонетруктивної оnозиції Гусарова відносно національного 
питання, крім твердження, що "національний тиn,. не збережений 
(а, отже, зберігати його не варто, хай скоріше заникає). Не 
ясно, як уявляє собі автор майбутнє неросійських народів СССР 
і яним йому хотілося б бачити це майбутнє. його турбує тільки 
те, щоб була чласність,. і не було «батога та різки». 

•Хроніка» віднотовуючи машиноnисний журнал російських на
ціоналістів «Віче .. (Вече), пише, що «Віче• відрізняється від 
повищого маніфесту .. слово нації• більшою здержливістю і тер· 
nилимістю відносно других нац1и. Одначе, «ХронІка• відмічає: 
«Що юдофобство і сталінські симпатії є теж харантерними для 
декотрих авторів «Віча• .•. Ян можна зрозуміти з тієї інформації, 
що журнал «Віче• появляється нібито легально, а його редактор, 
- Осипов - це реальна особа. 
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Під спецнаглядом бульдозер зриває стрілецькі могили 

В ОБОРОНІ ОСИВЕРНЕНИХ МОГИЛ У ЛЬВОВІ 

Вячеслав Чорновіл 
м. Львів, вул. Спонійна 1 З. 

(УЦІС. Лондон). На ЗахІд nродістався новий 

документ з Уtфаіни, Анмй у відnнсах nередаєть· 
ся там з рун до рук. Є це nротеетна Заява 

Вячеслава Чорновоnа, адресована до мосмоесь· 

ких імnерських наставників в Унраїні. nроти 

еарварсьноrо ни щення окуnаційною вnадою мо· 

rиn Українських Воїнів на Яніаському цвинтарі 
у Львові. Нижче nодаємо nовний тенет ЗаАеи. 

Киів 

Президії Верховної Ра.аи УРСР. тов. ЛАwноеі. 

ЦК КПУ, тов. Овчаренкові 

Перwомv застуnникові Голови Радн Міністрів 
УРСР, Тронькові 

ЗАЯВА 

Важко уявити щось дикіше, антигуманніше страшніше, ян на-

руга над nомерлими. Мабуть «людяніше» розстріляти людину, 

ніж nотім бульдозером знести її могилу і nовнкидати із землі 
ності ... 

Те, що теnер коїться на Янівському цвинтарі у Львові, майже 
в центрі Евроnи, може вимірюватися хиба найдикішими азіятсь· 

ними середньовічними мірками. Під наглядом спеціяльно nристав

лених осіб бульдозер зриває стрілецькі могили, а лоnати граба· 
рів вивертають людські останки. Кажуть, робиться це за санк· 

цією голови Львівського Облвиконкому Телішевськоrо. Не знаю, 
яні адміністративні таланти має ця людина, що їй довірили тану 
відповідальну посаду, але однієї цієї дикості, достаточно, шоб 

знелюднілого чиновника розжалувати у свиноnаси. 
Задумаймося над тим, що утвориться. По перше, наруга над 

могилами прямого ворога - це блюзнірство, відкинуте цивілізова
ним світом. Смерть зрівнює nогляди й ідеології. І смерть вима
гає до себе пошани. У Кримінальному Кодексі УРСР є стаття 
212, яна nередбачає кримінальні санкції за глум над могилами. 
По друге, чи галицькі юнаки, яні жили наприкінці 1918 р. і поляг· 
ли в боротьбі з nольськими легіонерами відстоюючи Галичину від 
колоніяльного поневолення пансьною Польщею - це вороги Рад· 
влади? Ще не відомо, оnинилисьби вони янби не nолягли в ті 
дні. Можливо були б в Армії УНР, а можливо в ЧУГА. До 
речі, аматори цитатів знаходять nозитивні слова про стрільців у 
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Леніна. За щож їм, загиблим nонад 50 рокіь тому, мстять зараз? 
За те, що рятували Галичину від nольського гніту ? Ми, що не 
розписуємося в солідарності з пілсудчиками, з пацифікацією, з 
Березою Нартузьною бачимо, що навіть поляни, окупувавши Гали· 
чину і ненавидячи стрільців як ворогів, не вчинили наруги 

над стрілецьними могилами. Не додумались до відвертого зни· 
щення могил навіть при Сталіні, хоч наругу над ними чинили. 
До чого ж дійшли ми з вами? 

Багато говорять зараз про підстуn буржуазної ідеології. Не 
думаю, щоб усІ буржуазні видавництва і радіостанції разом узяті 
спромоглись на такої сили антирадянську пропаІ'анду як один 

львівський бульдозер, що nостинав голови стрілецьким хрестам. 
Після nожежі Державної Бібліотеки Академії Наук УРСР у 

1964 г.р. і політичних арештів за відкрите висловлювання пере· 
конань у наступні роки важко назвати дію, яка б так підрива· 

ла авторитет Радвлади як теnерішнє безчинство у Львові. На· 
елідми вже є. Тисячі Галичан пройшли за ці дні біля осмвер· 
нених і сплюндрованих могил. Серед населення замішання й 
обурення. Ходять чутки npo намІри теж далекі від людяності, а 

може й nровомацій.-і. погромити у відповідь могили партійних і 
військових керівників і т.д. Невже ж дійдемо до того, що води
тимемо стан облоги на кладовищах? 

Я утримувався від одноосібних звернень до партійних і радянсь
них керівників nісля того, як у 1967 р. за сnраведливі зауваження 

npo nорушення норм соціялістичної законності мене спочатну ни· 
нули за rрати, а nотім зробили з критика й журналіста залізнич· 

ним робітником. Але сьогодні мовчати не можу. В ім'я людянос· 
ті заклинаю вас втрутитись в дії провінційних самодурів і зуnи
нити глум над стрілецьними могилами, відноеити частину зруйно· 
ваних поховань і nеренести звідтам тіла nохованих на чужих 
кістках людей. Відмежуйтеся тим самим від злочину, який зараз 
чиниться у Львові. 

ЯНІВСЬКИИ ЦВИНТАР. ЛЬВІВ 1971 р.: ПОРО~БИЄАНІ БОЛЬШЕВИКАМИ СТРІЛЕЦЬКІ МОГИЛ~' 
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УНРАЇНСЬКІ ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ В КІГТЯХ К~Б 

Початок 1972 року позначився в Україні новою хвилею арештів 

та nереслідувань діячів украінської культури. День 14.1.1972 р. був 

тим критичним заnлянованим днем , в якому за деякими даними з 

пресових nовідомлень було виарештовано у Львові і Ниєві 22 ви

значних осіб зпоміж українських і нтелектуалів. Про давніше заn ля · 
новані арешти вказує Факт, що в той самий час арештування від

булися не тільки в Україні, але також і в сус і l.lній Чехословаччин і 
а також в комуністичній Югославії noмiw хорватами. В ідомо ж , 
що на початку року nредставник югославського уряду нантактував

ся з nартійними чинниками в СССР , а зокрема в Києві . Таким 
чином nогрози Шелеста з минулого 1971 року в сторону «буржуаз

ного націоналізму" знайшли своє nрактичне завершення. Як вихо· 
дить з nовідомnень швайцарської nреси . яка звичайно є добре і н· 

формована, арештування в Україні не обмежились тільки до 22 ді
ячів культури , а були масові і то по багатьох місцевостях України. 

а не лиш у Львові, чи Києві. 

Між тими масами арештованих світова преса відмітила зонрема 

арешт чотирах відомих діячів в особах В. Чорновола, Ів. Дзюби, 

І в . Світличного та Є. Сверстюка. 

Вячеслав Чорновіл. 

Народжений в 1938 р. на Черкащині, 
Чорновіл закінчив Київський університет 

і став журналістом та nітературним мри
тином. Він доnисував до журнаnів е Ки

єві і Харкові, а зокрема nисав до ком
сомольських органів. В 1966 р. за свої 

відважні думки і погляди був засудже · 
ний на три місяці трудових лагерів. В 
тому часі nозбирав матеріяли про не

законні закриті суди над 20 українця
ми, nротестуючи nроти цього вар

вареького беззаконня. Коnії цих мате

ріялів, що ходили з рук-до-рук в Укра
їні nродісталися також на Захід і вий

шли тут книжкою «Лихо з Розуму» а no 
англійськи знані , ян «Чорновіл ПеМ"Іерс"'. 
Заарештований відтак в 1967 р. на три роки тюрми і концтаборів, 
він був звільнений nісля 18 місяців. Після звільнення був усуне· 

ний від літературної nраці і з трудом дістав був роботу на одн1и 
метеоролоrічн1и станції на Закарnатті. Прогнаний звідтіля , став ро

бітником на залізній дорозі у Львові , щоб знова nоnасти в КІГТІ 
КГ'Б, мабуть в зв'язку з його nротестом nроти nnюндрування цвин· 
тару Січових Стріnьuів у Львові. 
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Іван Дзюба. 
Автор наукової розвідки знаної в 

цілому світі nід назвою «Інтернаціоналізм. 
чи ру(:ифікація•. Народжений е 1931 р, 
він закінчив філологічний факультет До· 
~ецькоrо Педагогічного І нституту. а від· 

так nок• нчив Інститут Літератури Україн· 
сьної Академі і Наук в Києві. На сво· 

єму літературно науковому нонrі має 
цілу низку довших статтей • nраць. Зо· 
крема nрисвятив більші nраці Скоеоро· 
ді. Шевченкові і Лесі Українці. Його 
славна nраця "Інтернаціоналізм чи руси· 

фі каці я». яку він наnисав на замовлен · 
ня nартійних вищих органів, була nepe· 
nачкована за кордон і видана тут не 

тільки no українськи, але також іншими моtІами. Іван Дзюба нале· 
жить до найсильніших літературних критиків України. Його еже не 
раз арештували і завжди звільнювали. Він ставав в обороні інших 
арештованих і через те наражувався на nереслідуЕ:Іання та шикани з 

боку органів Кr'Б. Спілка Письменників Украіни з наказу Партії 
заставляла його до nокаянної заяви, але він nоглядів своїх не ви· 

рінся. 

Евген Сверстюн. 
Есеїст і літературний нрипо~к, наро · 

джений на Волині в 1928 р. Він nочав 

nисгти в 1959 році на сторінках жур· 
налів і часоnисів е Києві та інших мі· 

стах України. Від часу арештvвань в 
1965 році, його ім'я зникло зі сторінок 

журналів в Україні. Дещо з його стат· 
тей було друковане в журналі «Дунnя,. 
на Пряшіещині. Там nоявилася його 

знаменита сrаrтя npo неоклясика Мико· 
лу Зерова, який загинув на каторжних 

роботах в Сибірі за часів Сталіна. На 
Заході він знаний зі свого твору «Со· 
бор у риштуванні», що він його наnи· 
сав на nояву твору О. Гончара .. собОР"· 
Ім'я Е. Сверстюка фігурує на багатьох nротестних зверненнях до УРА · 
дое их і nартійних чин ни ків е зв'язну з арештуваннями і незаконними 
судами в Україні. 

Іван Світличний. 
Визначний літературний критик письменник, Іван Світлич ни й, 

1929 РОК'( народження на Луганщині, закінчив Харківський дер· 

жавний університет в 1952 році. Працював в Інституті Л ітератури 
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Української Аиадемїі Наvк в Києві. 
й ого статті і літературні огляди місти· 

лись в багатьох журналах і газетах 
України, а його ім'я ставало все більш 
відоме і поnулярне серед молодих nо

етів і письменників. Він мав велиний 
вnлив на формування нової літератур

ної плеяди в Україні. Арештований в 

1966 р. він був засуджений на 8 міи· 
ців ув'язнення, після чого був викрес -
лений зі списків співробітників v ви· 
даениuтвах журналів в Україні. Дещо 

з його nраць продіставалося до журна· 
лів в Польщі і Чехословаччині. Остан

ньо nрацював над nерекладами фран-

цузької nоезії з яких дещо появилося в nиєе1 нnu р. !.Світ-
личний завжди ставав в обороні nереслідуваних, підnисуК'ЧИ різні 

звернення до влади та до окремих установ. 

ЯРОСЛАВ ДОБОШ З БЕЛЬГІЇ В ТЮРМІ У ЛЬВОВІ 

На саме українське Різдво 7.1.72 р. 
органи Кг'Б v Львові арештували 24-літ · 
ного Ярослава Добоша, відомого сту

дентського діяча з Бельгії, що ян турист 

відвідував своїх рідних в Україні. В 
«Правді України,. з дати 15.1.72 nоя

вилася коротка нотатка про це ареш · 
тування, що сталося через «підривну 

діяльність». Чужі пресові аrенuії nодали 
про це з Москви (в Україні для чужих 

nресових аr'енцій не дозволено мати ' 
своїх коресnондентів) щойно 18.1. а то
ді щойно міністерство заграничних сnрав 
СССР занотифінувало арешт Я. Добоша 
бельгійській амбасаді в Москві. Нор-
мально за існуючими міжнародними нон- А.ДОБОШ- син ВУГЛЕКОПА 

венціями такі нотифікації мають відбуватися до 48 годин. 

Заходи бельгійської амбасади відвідати свого громадянина в 
тюрмі не давали nозитивних наслідків. Щойно nісля nротестної но
ти міністерства заграничних сnрав Бельгії амбасаді СССР в Брюс

сеn і, на nочатку лютого 1972 та на в і зи та була дозволена і відбула
ся щойно 21.2.72. До того часу nочали ширитися різні вістки про 
те, що Я. Добоша уряд СССР вважає за свого громадянина і wo 
він nрибув в Україну з метою нав'язати нонтакт від ОУН-Банде
рівців до деяких нультурних діячів України. В nов'язанні з його а· 
рештом мали бути також арештовані тані діячі, ян І.Дзюба. В. Чор-
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новіл, !.Світличний і Е.Сверстюк. Такі nовідомлення nоявилися в 

nідсовєтській унраїнській пресі. Батько Я. Добоша відnовів у пресі 
заявою, що ні він ні його син ніколи не жили на тернторії СССР 
і не могли бути його громадянами. В офіціозі ОУН "Шляху Пере· 
моги .. скваліфіковано ue обвинувачення, як ганебну nровокацію 
КГ'Б з метою засуду куль"JУрних діячів за діяльність, якої вони не 
могли мати. 

Такі ГІровокативні вістки ВІн~линали масове обурення серед укра· 

їнсьної сnільноти в діясnорі , але також nіднесли заінтересування з 
боку чужого світу, а зонрема з бону СlVдентсьного загалу. Відомо 

ж, що lVРИстина С'!Удентів є nредметом багатьох міжнародних нон· 
гресів, конвенцій та законодавства. Кожна країна намагається, щоб 
ії відвідувало яннайбіл ьш молодого елементу, зокрема студентства, 

щоб nізнаваn11 життя і nроблеми з метою зближення і міжнародної 

сnівnраці . Коли свого часу з Німеччини до Франції хотів дістатися 

"С1Уденr» , міжнародний авантюрист Каган. в час, коли на французь· 

ких університетах nроходив фермент серед С"JУдентства за зміну nев· 
них nорядків, то французький уряд не вважав за відnовідне його а· 

рештувати, а nрямо викинув "ІУдИ звідки той nриїхав . 

У виnадку Я. Добоша, студента соціяльно-nолітичних наук Лювен · 
ського Університе"JУ, то в нього давно жевріла думна відвідати 
Україну, де жила його тітка і їі ро.анна. Один з членів тієї родини 
відвідуючи родину Яросnава в Бельгії, навіть nереконував його 
про конечність відвідин Украіни , де . ян він заnевняв. не тільки що 
нічого йому не загрожує, апе nриймуть його з усією гостинністю. 
Ярослав і скористав з тих заnроси н. маючи вільний від науки 
різдвяний час. Навіть не сподівався , що так cr~opo до ніnьнох 
днів одержить візу, бо нормально це справа .~:овшого часу. Вигля· 
дає', що він там був їм nотрібний, щоб могли зреалізувати свою 
діявоnьську затію , обвинувачуючи нультурних діячів України в кон

тактах з революційною ОУН за-кордоном. Для цього їм nотрібно 
було когось ззанордону, Знаючи неnеревершеність методів Кг'Б в 
одержуванні зізнань і nідnисів nід ними арештованих, від такого 
ареш'!Ування можна всякого сnодіватися. Та nравда, ян олива, зав· 
жди виnпиве наверх, навіть nicnя довгих років. «Бумеранг» за спо· 
вами В. Мороза увійшов в дію. Міжнародне студенетво занотує со· 
бі «гостинність .. СССР на кричучому факті Ярослава До6оша. 

Понищо цей виnадок дав сnонуку до заснування kuмiтe"JY для 
звільнення Ярослава Добоша, я кий взявся енергі й но до а нції і ее· 
де широку інформативну діяльність. Його очолив молодий фnяма· 
нець Н. Леменс, а в його склад \·ві йшли численні nредставники 
бельгійських студентських організацій, ян також чільні діячі nолі тич· 
ного, нультурного і наукового бельгійського і міжнародного ' сві'!У. 
Сnрава Я. Добоша. crana сnравою не тільки українськоі сnільноти, 
але також і то в неменшій мірі сnравою бельгійського уряду, всьо· 
го С1Vденства і міжнародних інсти'!Уuій, які займаються nитанням no· 
шанування людських nрав і охорони міжнародних конвенцій. 

о 
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З відкрипя nам'ятника в Буенос Айресі 

ШЕВЧЕНКО НА ЗЕМЛІ САН МАРТИНА 

Перша nоловина місяця грудня 1971 року заnисалася вели· 
кими буквами в історії нашого nоселення в Аргентині . На цій 

землі Сан Мартина nостав новий пам'ятник Тарасові Шевченко
ві в 11 О-ліття від смерти , яи евідон росту національної еві· 
домости і незмірної nошани Велет11еві українсьного Духа. У 
відкритому велиному парнові Буенос Айресу, в поблизу nам'ят· 

ника Вашингтонові, але більш v центральному nоложенні, в дні 
5-го грудня відкрито репрезентативний пам'ятник роботи унра
їнськоrо скульптора Малодожанина з Канади. 

Тарас Шевченко тут зображений в молодому ВІЦІ, в задумі 
і в русі. Біля пам'ятнина в нам'иній велиній брилі вирізьблені 
гайдамаки в настуnі. Цілість nредставляє завершену комnозицію, 

яна вражає своєю оригінальністю на тлі оточуючих дерев та ін
ших nам'ятнинів. 

В день віднриrтя nам'ятника 5.12. 71 р. палюче літнє сонце 
стояло майже в зеніті і заливало ярким світлом тисячні маси 

народу, що nрибули сюди з найбільш віддалених місць Арr'ен· 
тини, з сусідніх нраїн та велика nонад 600-членна група укра· 

їнuів з Америни й Канади. Десятни національних і організаційних 
праnорів і транспарентів надавали цій імпрезі особnивого манІ· 
фестаційного значення. 
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ПРОМОВЛЯЄ ПАНІ СЛАВА СТЕЦЬКО 

Під час, ноли члени Пласту повнили nоряднову службу. Сnіл· 
ка Української Молоді дрrентини стояла трилавою на nравому 
крилі від пам 'ятника. З nрапорами Осередків в nовному од

нострою. сотня юнацтва і дружинників СУМ віддавала шану сво· 

єму Учителеві, що навчає гарячо любити Україну і за неї Гос
nода молити. 

Спільний молебень митпололита УАПЦ Мстислава і екзарха 
УКЦ Андрея Саnеляка був тим 'VІолитовним ВІ-ісловом єдности 
Шевченкового Духу і десятьтисячної сnільноти, що молитовно 
стояла у стіп пам'ятника. Промови представників унраїнських по· 

лі тичних організацій д·ра Р. Малащука, Я. Гайваса і nані С. Стець
ко, пригадували заnовіти Шевченка-Пророка і закликали до їх 

здійснювання. Йосиф Лисагір nромовляв від СКВУ. а пані Ма-
руся Бек від американських українців. Приязно звучали слова 

nривітів з уст амбасадорів ЗСА і Канади, нав ' язуючи До таких 
nам'ятників в Вашингтоні і Вінніnегу. Не було чомусь представ· 
нина центрального арrентинського уряду. 

З нагоди відкриття пам'ятн.1на Комітет Побудови Пам'ятника 
на чолі з д-ром В.Іваницьким та товариство «Просвіта•, голова 
П Галатьо, влаштували окремо святочні академії з нонцертами, 

в суботу і в неділю в ц1и сам1и велиюи театральн1и залі, що 
nоміщувала no 2500 осіб. Комітет nобудови заnросив для того 
танцювальний а=-tсамбль з Канади (.оКалина»), а «Просвіта» влаш· 
тувала концерт власними силами з участю свого балету, міша
ного хору і ансамблю бандуристів. Обидві імnрези були на 
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ГОЛОВА ЦУ СУМ З ГОСТАМ~І 

МІЖ ЮНАЦТВОМ СУМ 

СУМІВСЬЮ ПРАПОРИ І 

ЮНАЦТВО НА ДЕФІЛЯДІ J> 

ГРУПА ЮНАЧОК БІЛЯ ТРИБУНИ 
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БАЛЕТ Т·ва •ПРОСВІТИ• 

БАНDУРИСТИ І ХОР ПІ!І НЕР. В. НдЧУРдНА 



належному рІвні. з тим. що нонцерт «Просвіти .. мав більш шев· 

ченківський характер, а nерший більш загальний. Виступала та· 

кож відома сnівачма Г. Андреадіс. 
Святнового характеру містові Буенос Айресові надавали вис

тавки українського мистецтва у виставових вітринах найкращих 

крамниць і баннів nри вулиці Фльоріда. що їх організувало 
Об'єднання Украі'нон Арr'ентини. Товариство «Просвіта,. влашту· 
вало філятеліетичну виставку, а відомий унраїнський ФілятеГІіст 
М. Самоверсьний nодбав про нові серії nроnам'ятних шевчен· 
нівсьних марок коверт і бльонів. 

В рамцях шевченківських святкувань відбуто низну зустрічей 

організованого громадянства з nредставниками світових і кра-
йових унраїнських організацій а приміщеннях «Відродження ... 
«Просвіти» та оселі «Веселна•. Відбувся також гостинний бенкет 
з рамени Комітету Побудови Пам'ятника на якому nобіч Владик 
і nредставнинів центральних унраїнських установ nромовляли Го
лова ЦУ СУМ мгр. О. Коваль і представник ЦЕСУС др. Б. Футей. 
Зонрема цінавими були зустрічі з молодечими організаціями 
ТУСМ і СУМ. в будинку «Просвіти» та в кількох Осередках 
(Вільде, В. Альсіна, Гудсон і ін.) Всюди ця сама сердечна гос· 
тинність усміхнені обличчя. зацінавлення людьми і nроблемами. 

На прохання КУ СУМ і сумівського активу було влаштовано 
семінар для виховнинів і вnорядників СУМ, на якому взяло 
участь nонад тридцять членів СУМ, переважно студентів серед· 
ніх і вищих шкіл, Лекції на семінарі nодали з рамєни ЦУ СУМ 
мгр О. Коваль. Голова. др. Б. Стебельсьний, Референт Культури 
ЦУ СУМ і Голова АДУК та д. Петро Башун, Виховнин СУМ 
4-го стуnеня. Темами лекцій були : «Виховний Ідеал СУМ", 
«Проблеми Дружиннинів СУМ», «Психологія дитячого віку .. , .. пе 
дагогічні методи в nраці з молоддЮ" і "Побудова українського 
суспільного життя і роля СУМ». Не зважаючи на іспитовий 
час в школах, участь в семінарі і зацікавлення учасників на

званими темами, свідчили про високий ідейний рівень сумівської 

провідної моnоді Арrентини. 
На відмічення заслуговує також nрийняття численної делега

ції українців з Америки і репрезентацій з інших країн з аме· 

ринанським амбасадором Ладжом у своїй резиденції. Амбаса-
дор і його дружина виявили багато зацінавлення й уваги українсь· 

ній культурі і сучасним nроблемам. Відкриття величавого nам'ят

ника Т. Шевченкові наnроти їх резиденції (з вікна відкривався 
чудовий вид на nарк і пам'ятник) залишило безспірно нестерте 
враження на u1и симпатичн1и парі з дипломатичного корпусу 

ЗСА. Амбасадор, якому nредставлено Голову ЦУ СУМ, коли до
відався що він з Бельгії, зразу перейшов на французьну мову, 

висловивши в кількох фразах свої симnатії до Бельгії й до 
України. Дружина Амбасадора маніфестувала свої симпатії до 
України елегантною синьою сvннеІ() з жовтим обрамуванням і 
жовтою накидкою. На головнІй стіні в прийомній залі видніли 

кольори українського національного праnору. 
Побут великого гурту людей з-nоза Арrентини в Буенос Ай

ресі зумовив також і ряд інших імпрез та відвідин. КомітР-т 
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НА МОГИЛІ СЛ.П . Г. МАЦЕЙКА. ЗЛІВА • ІNJ. Б. ФУТЕЙ З ДРУЖИНОЮ. n. В. НОСЮК
ГОЛОВА КОМІТЕТУ - . .а.О.СТРИГА- ГОЛОВА НУ СУМ APr' . м~р. ОКОВАЛЬ-ГОЛОВА 
ЦУ СУМ . .а.П.БАШУИ. КАНАдА. о.шамб. ХАРИНА З ДРУЖИНОЮ. Пні. С. СТЕЦЬКО. АбН . 
4·Р Р.МАЛАЩУИ - ГОЛОВА ЛВУ КАНАДА. 

Побудови Пам ' ятника Григорієві Мацейнові (виконавцев і атентату 
на польського міністра Пєрацного в 1934 р.) зорган і зував nоїзд
ну на могилу колишнього бойовика ОУН . в яній взяли участь 
делегації різних організацій ззанордону та організовано в одно
строях прибув СУМ. Панахиду на могил і відправив о.нриn. Хари

на з Америки в сослуженні місцевого священика. Вінок живих 
неітів поклали на r;:>іб nредставники центральних Проводів ОУВФ 
АБН і СУМ : Др. Р. Малащун, пані мгр С. Стецько і мгр О. Ко
валь. Отець нрил. Харина і др. Р. Малащук сказали nринагідне 
слово. Оглянено також місце і розпочату будову нового гробів
ця, до якого згодом будуть nеренесені тлінні останни Понійно· 
ного. 

Друга nодібна нагода зібрала представників організованого 
громадянства на могилі сл.n. матері Голови Проводу ОУН Яро-

слава Стецька, що померла тому кілька років в Буенос Ай-
рес. Панахиду на могилі і жалібне слово сназав унраїнський 
екзарх Аргентини Влади на А. Сапелян. 

Дехто з учасників мав змогу відвідати також арrентинсьні 
nам'ятки культури, церкви і інші місця nобутового характеру 

Для нашої групи ВЕ:.'1ИКУ nрислугу в цьому відношенні зробие 
молодий студент, су~:івець і nоет, Микола Шафовал. який пре· 

красно обізнаний з архітектурними і мистецькими здобутками 
Буенос Айресу, міг в короткому часі 1 компетентно nоказати 
вияснити чимапо цінавих моментів. 
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Користаючи з гостинности родини Шафовалів, менша група 
мала змогу відвідати чудовий зразок піклування дітьми і мо
лоддю в Арrентині з боку держави. Йдеться в цьому випадку 
про «Паїс де льос Ніньос» («Країна дітей)»), яку засновано ще 
за часів президента Перона, а яка знаходиться на годину їзди 
автом від Буенос Айресу. Є це великі паркові nростори, на 
яких розбудовано ціле містечко мініятюрних розмірів, де діти 
знаходять всі важливrшr міські установи, крамниці, музеї і без· 
ліч розвагових місць та влаштувань. Одною з атрактивних точок 
є музей ляльок з цілого світу. Є це хто зна чи не одинона цьо-

го рода збірка , де можна побачити ляльки в стилевих народ· 

ніх строях з країн від найбільш примітивних, до найбільш 
цивілізованих. Однак надармо наша груnа шукала за українсь· 
ким стендом. його не було. Наші географічні сусіди є реnрезен
товані навіть кількома стендамн і ще й до того розмальова· 
ними плякатами, що зображували рисунки до дитячих казок. З 
боку української спільноти не було ному зайнятись цією 

немаловажною справою, яка вимагає дещо коштів і мистецького 
вкладу. Тільки уявити собі , що до цієї «країни дітей., кожночас· 
но прибувають групи дітей, а також маса туристів, то нема кра
щої нагоди для показу українського народного мистєцтва і за

своєння відвідувачами поняття України в її самобутній формі 
власної культури. Пора на ініціятиву в цьому напрямі. як місце
вих громадських чинників. так і наших жіночих організацій 
які могли б допомогти у розв'язці цього nитання. 

Два тижні побуту між нашими людьми в Арrентині. між тією 

!1рекрасною сумівською молоддю. яка почуває свій нерозривний 
зв'язок з цілістю нашого сусnільно-політичного життя. а зонрема 

з великою світовою сумівсьною сім'єю. наповнювали силою і 
вірою в дальшу усnішну nрацю на шляху до осягнення наш(: ·о 
національного ідеалу. На летовищі зібралися численні групи ra 
особи громадського жипя українців Арrентини. На nрощання з 

Головою і представниками СУМ та ОУВФ прибула веnика су· 
мівська група з Головою КУ СУМ д. О. Стригою та Головою 
ТУСМ д. Василиком . Коротний час nеред відлетом і формаль· 
ноетями використано на сумівські співи. дружні теплі слова 

nобажань і заохоти до витривалости в nраці. Українська Арrен· 
тина давала чаr.тину свого серця відnітаючим. беручи взаміну 

міцні вузли щирих почуттів і духової сили, що в'язатимуть їх 
з організованою українською спільнотою в світі · і з Україною. 

ГОСТИНА Нд ВЕСЕЛUІ : Очевидець 



Орися Бай рак наро.аиnася на 3Оnотому 

Подіnrоі в селі Гадиннівці Терноnільськоі 

обnасти. 14 березня 19ЗО рокv. Пані О рисА 

є матірІО трьох синів. Дебютvваnа 1 В nітньою 

юнаqкою - nластvнкою. Перш і Іі вірші •Про 

Тебе мрію без уnину•. •Нанбіnьш nюбnю 

хопити в nоле• 6уnи qитані 1948 року в 

дwаФен6урзі (Німеччина). У u"oмv то місті 

моnода nоетка-дебютантка 3акінч"nа свою 

освіту матурою v Реальній fомназії. В Ні 

меччині авторна закінчиnа курс анrnійсьної 

мови в Лявфі і курс" машиноnисання в 

Швайнфурті Рок npauювana семретармою е 

nрааничому таборовому б"юрі. 1950 року· ви

їхаnа до Америки. 

Мот"в" тvrи й nюбоеи за Рідним Краєм 

є rоnовною тематикою віршів nоетеси. Ос

танніми ромам" авторка друкуеаnася в •Сеі· 

тnі•. По сьоrопнішній депь авторма має три 

нееидані збірки ліричних nоезій : •Tyra за 

Рідн им Краєм•. ·Весняні сn~>ози• й •Лавро· 

8t ві І4ки~. 

Орися Байран 

( Рідним rероя м - борцRм за npaвnv. 

що караються в мос,.овських тюрмах 

- пр исвята). 

Свят-Вечір на засланні. 

(Баляда про народження 1 смерть) 

Зібравши спьози. б іль і втому, 
~ і нчав буття один і з дн і в 

в'язничних, сірих. монотонних, 
серед сибірських таборів. 

По сніговії - хуртовині 
біленька тиша запягпа. 
1 зацвіла в небесній син і 
довгоожидана зоря 
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ОрисR Байрак ------------------------------------------

Десь там заблимали на вбогих 
столах приховані свічки, 
і понесnись з сердець до Бога 
тихенькі мольби й ноnядки. 

У цей Свят-Вечір, Божий Вечір, 
в найщасливіший з вечорів, 

кінчав життя, хоч не старий ще. ~· ~ . 
дідусь, серед друзів-приятелів. . \У 

Сховавши сльози, біль і втому, . ~ ~. · ~. • ·~ ~ 
на небо тужно він глядів. - ) U' 
«Сьогодні я піду додому». "1,!

1 

~. *-
- до друзів, в'язнів говорив. .І 

- Полину я на землю рідну ~ 
щоб передать від вас nривіт . r~ 
Брати мої, тримайтесь гідно ! ~ 

Прилинь до мене, любий сину!-
Мене в молитві спом'яніть. 1 

О , відчуваю серцем я: : 
Що ти також за батьківщину 
поляг в бою в рядах УПА..... ~ 

Мов свічка, тихо догоряло 
ЖИТНІ Й терп і HHR дідуся ... 
А біля нього мольби слали 

братів наболені серця. 
Різдвяний світлий nередранок 

сnівав Ісусові хвалу -
небесно-синю й сніжно-білу 
пречудну райську коляду. 

Сніжні блискучі самоцві1и 
роєм спадали із сосон, 

сумної вив сибірський вітер 
про допю в'язнів вічний сон. 

Сидів дід, сnершись оо ялину, 
на білій снатерті снігу -
При зорі тут він ждав на сина 
в чудесну Нічку Різдвяну. 

26 

І понесnись ген батько з ~ном 
на крилах духа в срібну даль, 

щоб nередати Україні 
любови чистої хрусталь. 

Балтіморе 1962 р. 



Р. Хміль 

МІСЬКІ ГАЙДАМАКИ 

Ой, хмелю, мій хмелю, 

Хмелю зелененький! 
Де ж ти, хмелю, зиму зимував, 

Що й не розвивався? ... 

Юро, Галю, Стеnане, 
Ольго, Петре, Бог дане І 
Де ви, друзі, тиждень nрогуляли, 

З нами не зустрічались ? ... 

Ніде ми не гуляли -
Міські гайдамаки стали: 

розгромили москалів двадцятиу 
так що 1:1 не nоставали. 

Воля усім народам! 
Честь людині свобода! 
Геть з України росіян nрогнати. 
Самостійну зновляти! 

nрокинь ся українче! 
Глянь на ираїни інші 
на азійські та на африканські., 
латино· американсьиі! 

Гей, хто ще гідність має, 

Росіян не зляиаєсь, 
Той готуй бомби, ножі, автомати, 
в міські йди гайдамани! 

Ця nісня ходить у відnисах і співається 

nотайки молоддю Україн., на меnьодію 

відомої народної nісні - •Ой, Хмелю, мій 

хмелю• 

1970 роиу 
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Роман Ра"манний 

СЛОВО ДО НЕВІДОМОГО 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕМОНСТРАНТА 

Українській молоді. що на nлощах 

і еулицАх Києва. Львова та 6агатьо~ 

міст Заходу nро.аемонструвала свою 

революційність і свою вірність іде

алам української суверенної неза

лежної держави. nриевАчую це сло

во. 

АВТОР 

Твоя голова - в нороні з поліційних рук, wo колючнами nаль
ців nронинли rущу волоссА і застрягли в скальnі. Здалека зда
ється - ти nовис МІЖ небом і землею, над юрбою і серед nо
ліційних шаnок із заnряженими в них бездушними ликами. На 
твоєму обличчі - струмни нрови. Однан у твоїх очах - лагідна 

непохитність, що nромовляє без слів : «Вони не знають. що тво

рять ... " 
Ми дивимось не можемо простити їм того, бо весь твій 

вид хвилює нас. немов грtзна nересторога: 

Щоб ви не забули! 
А так легно забути і і ще легше не nомітити нині - nоміж 

нами. в минулому - за нами. і в майбутньому - nеред нами 
таних, ян ти, молодих людей з неnохитними очима. 

Сміливців, що сміють вийти на барикаду і навіть nогрозливій 
смерті скажуть своє тверде: «Ні! .. 

Ми розуміємо тебе: на норотну мить коротшу за ту, в якій 

блискавичний удар розтрощив твоє обличчА. ти до болю усвідо
мив свою самотність - між байдужим небом і незримою нацією 
батьнів • братів і сестер твоїх. 

Не твоя вина. wo тривожна неnевнІсть огорнула тебе в- цю 
мить. Адже струмни нрови заливають озерця твоїх очей. Адже 

жорстокі руни брутальної сили не дозволяють тобі nовернути свій 
зір туди, де твої друзі й подруги біжать на виручку тобі. вnеред 
- nід град ударів nалиць новопрусацьких чобіт, nід коnита 

басних коней. 
Зміцнений солідарністю своїх друзів. ти прости всім тим, що 

з боязкої розсудливости залишилися в затишних домах. Вони -
нещасні теnер і nовік остануться nригнічені: твій вид nригадува

тиме їм їхню слабність. виявлену саме в час. коли треба було 
на весь зріст виnрямитися nеред лицем всього люду. 

we забудь імена всіх тих. у чиїх порахнявих душах rн1здят~о-
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ся nугачі зневіри у власні сили народу. Твій вид зганятиме 

сон з їхніх віч, нагадуючи їм їхнє безфунтя. 
Зате в цій хвилинІ твого тяжкого виnробування - коли колюч· 

ки насильницьких nальців вn'ялися в твої скроні, коли світ у 
твоїх очах спалахнув кривавим nолум'ям, - згадай тих, що в 
Унраїні сонця не бачать з-поза в'язничних rрат. І тих, що свої 

долоні роздирають на колючій огорожі концтаборів Росії. А осо
бливо тих, ного в арктичну ні"! веде на страту московський кат. 

Тоді знатимеш, що ти - не самотній. 
Своїм видом ти нагадаєш тих борців вільним людям світу. 

- Щоб вони не забули! 

І ще зміцнися думкою про тих, що свого революційного 
вогню не nеретворили в nопіл розчарувань. Вони бо всі з тобою, 

в одній лаві, і хоч і як далеко від тебе дехто з них - віком 
або nростором. 

Їхні голови теж бували в коронах з nоліційних рук. Їхні об
личчя теж обмивалися кров'ю на вуличних барикадах. Їхні плечі 
нераз тріщали nід ударами nоліційних шабель, що силкувалися 

розрубати навіть їхню бойову nісню над могилнами українських 

воїнів. 
А нині твій вид пригадує їм наших спільних друзів, яні збро· 

єю і власним життям засвідчили свою особисту й національну 
гідність. 

- Щоб ми не забули! 

Твоя голова в короні з хижих рук, що ведуть тебе туди, куди 
ти не хочеш. Можливо: тебе гнітить думка, що чин твій і твоїх 

однолітків ще не дорівнює nодвигам сnравжніх революціонерів 
і тому на твої туста рветься задушене слово: 

О, батьку наш, о, Прометею?! 

І нас нлюють, та не орли, 
А люті, дикі сови! ... 

Придуши цей сумнівІ 

Бо ваш nерший крон на ваш nерший ешафот nовІк заnишеть· 

ся в nам'яті унраїнських нащадків. 

· Бо в сірій далечі майбутнього напевно знайдеться неодин 
батько, який покаже на ваші голови в коронах з хижих рук, на 

зрошені кров'ю обличчя і 4 скаже: 
.. дивися, сину! 'Дочко, дивись І Це - за українську сnраву їх 

мучили колись! ... " 
І тії молоді люди українського роду зрозуміють - і вас, і 

свій обов'язок. 
Бо твій вид nромовлятиме до них переконливіше за будь-які 

слова: 

- Щоб ви не забули І 

29 січня 1972 

29 



Михайло Осадчн~------------------------------- --------

В БУДИННУ НА ВУЛИЦІ МИРУ 

М . ОсачиіІ . народився 1936 р. в сел і 

Нурмани , на Сумшині в родині коnгоспнима. 

Закончив журнаnістику на Львівському універ· 
ситеті . Працював в пресі і теnевозіі, а з 
1960 р. старшим викладачем на журнаnіснt>~нім 

факультеті Львівського уні~Jерснте-ту. В >~ерені 
1965 р. о~оронив свою докторську nрацю: 
·Жvрнаnістмчна діяльність Остапа Вишні•, але 

звання донтора не одержав, через свііІ арешт 

в серnні 1965 р. 
Був членом КПРС з 196'2 р. і застуn ником 

секретаря nарторганізаціі факультету журналісти· 
ки 110 ідейно· вихоан і іІ ро~оті. 

Арештований '28 серnня 1965 р і засvдже· 

ниіі 18 кв ітня 1966 р. закритим засіданням 

Львовеького о~ласного суду на два рони в 

монцта~орах, за •антира.аякську nроnаганду о 

агітацсю•. Засуд відбув в Мордоеських таборах {Явас). Звільнений з та~орів в 
серnні 1968 р. З дружиною і сином nеребуває v Львов•, nрацюю>~и на nри· 

nадкових, неnрофесійних роботах . Арештований знова в січні 197'2 р. 
Тут друкуємо уривки з нарису ·Більмо•, що його автор наnисав ма~уть в 

.. ас відбування свого засуду. Цього нарису не схотіли надрукувати совєтські 
видавництва і тому він ходить v відnисах no всій УкраІн і. 

Електричний дзвінок настирливо сnовістив про себе. Потому 
ще раз. Хтось нетерпеливо добивався в помешкання, сквапливо 
пересrупаючи з ноги на ногу. « В таку рань?~ - подумав я. -
.. хто б це?» Якийсь занеnокій укрався в мене: певно з кимось 
щось скоїлося. А відчинив · двері і легенько відсторонивши мене, 
в кімнату увійшов аисокий , ·з виnещеним лицем ~олов'яrа, він 
ще загадново осміхався і вивчав мене , і нараз я був вельми 
уражений його дивовижним поглядом, що nронизував наскрізь, й 
його личиною самовnевненості. Не встиг я приrулити двері , як 
у nомешкання увійшло ще двоє. Вони сквапливо пр искочили до 
вікон і позачиняли їх. •Сідайте, сказали мені. - Ось тут, поруч з 
дружиною. І не рухайтесь!» 

- •Адже ж ... " - я намагався щось сказати, та він обурено 
перервав мене на півслові і тицьнув мені перед очі якесь по· 
свідчення. •Предьявітель етово імеєт право носіть оружіє", -
стиг прочитати я і несnапівано жахнувся од гадки : озброєна 
банда? Грабіж посеред божого дня? Я ще подумав: мене, про
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летаря? - й одразу істерично роз см і я вся. Високий, не зводячи 
насторожених очєй, нервово простягнув ордер на обшук. У мене 
відлягло од серця, хоча я й далі нічого не розумів. «Певно, 
трапилась якась помилка, - міркував я, - можливо вони пере· 
nлутали номери помешкань, що теж цілком ймовірно ... " Але 
вони не звертали на мене жодної уваги, ретельно nораючись 
у книжках та безладно nереставляючи їх. з куnки на куnку. Во
ни чимраз посnішали і я спостерігав, що з кожною хвилиною 
росте їх невдоволення. «Чого вони так уперто дошукуються ?» -
nодумав я. Задзвонив телефон, але мені не дозволили nідійти. 
Телефон дзвонив далі, невгаваючи,. а вони все nерекидали мої 
книжки і зшитки. І нараз я відчув себе маленьким загнаним 
звірятком, якому холод неприємно сковує тіло. Поруч сиділа 
дружина, налякана й стривожена, і теж маленька. «Пише перед
чутТfІ", - міркував я. Час до часу ка мене кидали в'їдливі по· 
гляди, і тоді я відчував, ян дзвенять на морозі мої ноги. Від
так хтось із них радісно зверескнув, і майже не nриховуючи 
своєї зворухи, - наймолодший тримав у рунах статтю "З приво· 
ду процесу над Погrужальським". Це начеб-то омолодило при
шельців; здавалося, вони зараз нинуться в танок. і ненароком 
заштовхнуть і мене. зі скляними ногами, до себе в коло. Був 
складений протокол, і у валізку понидат1 «Чорну раду» П. 
Куліша, .-Історію української літератури» М. Грушевського, кілька 
збірок Б. Лепкого та ще якісь книжечки старих видань. Зверху 
з неабияким ритуалом. поклали названу статтю. А за хвилю 
мене вже мчала блакитна, ян чиясь людська доля. «Волга••. Во· 
ни сиділи поруч, огрядні й nихаті і кидали раз у раз один на 
одного багатозначні погляди. Подекуди ті nогляди схрещувались 
на мені, і тоді їх тіла затискували моє. до болю і огиди, ян 
обценьки. Я не витримав і заnлющив очі . Потому мене шарn· 
нули за плече і. коли я розтулив їх, то побачив, що ми при
їхаnн до сірого триnоверхового нарІжного будинку на Миру і ко· 
кишній вулиці Сталіна ... 

Я був столом. маленьким і неnоворотним. якому ніяк не можуть 
знайти місця. Мене хапали голіруч і сnішно кудись пхали no· 
nеред себе nотому нагально вертали назад, і :!нову nересували 
на нове місце. Коридор, кабінети, коридор... Замерехтіло перед 
очима і все попливла: і долівка, і стеля. Поnереінаншуваnися 
і люди. і лиця: здавалосFr, мене загорнули у сувій матер11 і no· 
катулили підлогою. Штовхали ногами і згори злісно бабнів чийсь 
докірливий голос: 

- Чого тобі бракувало?- Молодий, захистив дисертацію, 
тільки б жити! ... 

- Брикало курчатко - добриналося! Ех, ти ж суко ... 
- Що я? - силувався зачепитися за щось і не міг. Катуль, 

катуль. Й опирався, я хоті в бути вnертий, як слон, але геть зне
силіR і лише безnорадно шепотів: .. що я! ... " «Що? ... •• 

Нарешті все стихло. Мене гарячново кудись увіnхнули, зштовх
нули з сувою, і я nобачив перед собою холодне nомешкання, 
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молоду стомлену людину, що . нудно~ nозира~а .на мене,_ безвільно 
кліnаючи повінами. Молодий 1 лисни, .лисни 1 молодии~. nодумав 
я і зіщулився під його грайливим пос1nуванням нижн~оІ губи. 
«Сідайте!» - кинув він і , від~ернувшись од столу, звІльна рушив 
до мене. •Боже, - впало менІ на гадку, - ~евне, ?я спра~дІ 
вчинив янийсь злочин, що сам того не ВІдаючи. Новии Геро· 
страт?,. Тоді він несnодівано обернувся і вn'явся в мене яки-
мись напівбожевільним очима. 

- Чи знаєш ти, кандидатику, що на твоїй машинці друкувалися 
тисячі листівок? ... що ти лише вигадуєш із себе чесного ... скри
тий. Але ми все давно знаємо... Не nризнаєшся? Змусимо! Ще 
й як змусимо! Не такі ще були nоважні кралі і ті nадали навко-
лішки й слізно благали nокаяння. Не те, що ти, nаршиве гівно! 
Ще нічого не розуміючи, я силкувався запам'ятати бодай 

кілька слів з тої тиради, але це була нагальна тирада і не 
менш марна сnрава. Слова сиnалися на мене, наче град, і я 
лише наслуховував ті болючі місцини, що виповідалися мені. По
тому я немічно, тупо, як утоnленик виглядав людей, які усна· 
нували й nритьмом вибігали з німнати і щось кричали, кричали, 
якби зграя голодних nеліканів ... 

Переді мною спливав звичайний простокутник стола - єдина 
мовчазна і спокійна річ у кімнаті, - що своєю усталеністю ще 
якось навертала до дійсності, виnливала на nоверхню з шаленої 
кафкіянсьної веремії. R силкував~я віднайти якусь різницю в 
обличчях і голосах, які чогось уnерто домагалися від мене, а11е 
еони були схожі один на одного як мідні гроші. П'ять, три, одна ... 
Здавалося, на тлі столу зумисне змінюються декорації 
яноїсь грандіозної вистави, а десь з боку, натомість грізних 
басів, тенорів, ображено торчав своє із суфлерської будки зі· 
псований магнітофон, у я ного час до часу рветься стрічна .... 

Я намагався сказати щось цим людям, мабуть, я все таки 
щось говорив, nеречив, бо вони чіплялися за мої слова, і затим 
я осувався кудись із прикованого до nідлоги крісла, і його 
спинна була глухою стіною, яку не можливо nоминути. 

- Що, Маланчук? ... Ми й секретаря обкому зараз сюди при
ведемо і ти, його.... вераний работніч он, розnовіси, що робив! 
Про усі свої підлі дії ... 

- Що, геній? В університеті викладав, кандидат наун? Ха-
ха! ... Знаємо ми вас, кандидатів! У тридцятих рон ах ще не 
таким голівки крутили, як нурочкам! ... 

- Що йому казати - сам знає. Навіть про одного з таких 
кандидатську писав : про вераного гумориста, про Вишню nисав. 
Хе·хе... Націоналістиків увіковічнюєте? 

Я nеречив, я справді перечив, але це був якийсь безлад 
думок і слів. 

- Але ж ... Як ви смієте ... видатного українського ... виходить 

семитомник його творів ... Висунуто на здобуття Ленінської пре· 
мії ооО давно реабілітований .. , 

- Реабілітований? ... - вони так і витріщиnись на мене, мов 
би я сназав про нову Помпею. Вони ніяк не хотіР. ·.:. йняти віри 
моїм словам. А відтак розреготалися. Вони аж похапали на 
мене nальцями, як на зачумленого, і регота11и. То ж, реготали. 

Я розгублено дивився на них і привидів людей, маленьких і 
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безтурботних, які нагрянули сюди з іншої nланети, щоб nохизу· 
ватнея своєю молодістю, жорстокістю, зухвалістю. Вони знали 
собі ціну, ці владні nокровителі, зверхні й екзальтовані. Вони 
геть не соромилися цього. Навnаки. І зараз мене осяйнула гад

ка: Боже, та ж вони невимовні жартуни, вирішили лобавитися 
трохи й регочуться. А я , мов цнотлива дівчина, уnирався на 
всі лади. Я так nерейнявся цим настроєм, що не встиг і схаме· 
нутися, ян уже реготав. Певно, що я теnер скидався на ста· 

реньного Вишню, який теж ніяк не міг звикнути до цілковитої 
серйозносrи слідства, і надавався жартам : 

- Але -4ому ви , добродії, вважаєте, що я терорист 1? Якщо 
вже так кортить засудити мене. то ж ліnше судить за згвалту
вання Клари Цеткін ... 

Перед• мною дал і визначувався nростокутник стола. вираз уста· 
леності в цьому безладному рухов І, який nрохоnлювався довко· 
ла : він єдиний ще трохи nриземлював мене, не давав nрова· 

литися в якусь глибоку яму, що я її nодеколи виразно вчував 
nід ногами; я навіть боявся тоді зворохнутися , щоб не nосков · 
знутися й не nолетіти униз. А огрядні чоловіки , що, наnевне . 
nриваблюють своїми статурами уяву не однієї жінки. безладно 
кружляли довкола мене; я чув їхнє настирливе хихи нання. ловив 
загаднові nогляди , клаnті фраз, ян і то нагально накочувалися . 
то відстуnали назад, і я , мов дурник, настерігав за цим, несnро· 
можний врешті-решт щось збагнути , і, мабуть, v цю хвилину був 
далеко від цього будинку, був на якомусь nляцv , закутий у 
кайдани, і терnеливо дочікувався . коли nрийде кат, щоб стя ти 
голову. Гомоніли люди , nлювалися . nлакали , усе злилося до 

куnи , а А стояв на nомості, голи й і змерзло nоводив раменам и. 
І тоді nрийшов кат і докинув у гурт: «Хто хоче врятувати життя 
uьoro злодія і вийти за нього заміж ?» - Захвилювалися. хтось 
кр,.,nнув : «Я», - але усе вмерло і А загадково nодумав: «Чому? 
Чому? - та не дійшла і голос п· раnтово nропав?" - .. хто 
хоче вийти за нього заміж? ..... - Був кат, був nоміст і кілька 
старих утрачен1-1х nюдей, що кваnилися очима додолу ... 

Я здивувався тій тиші, що несnодівано заnолониnа кімнату. 
Побіля мене уже нікого не було, я навіть не зауважив, коли 
всі nовиходиnи. Я був самотн і й , сnлюскнута. ян у старця, rono· 
ва боліла і я nодумав: «Ви nішли і забрали мене з собою". 
Я nодумав, що надвор і вже темно, що nовол і вщухає вуличний 

гамір, і що з ранку у мене не було ані. дрібни в роті . Я мав 
кілька коnійок, nринаймні , за них можна б куnити nиріжнів і 

nерекусити десь у nід'їзді . Я так захоnився цією думкою. що 
навіть nідвівся. щоб рушити. Здається. я навіть зробив крок. 

один , два, але переді мною несnодівано вималювалися заr'рато · 

вані вікна і хтось єхидно посnитав: «Куди , доброд і ю?,. - бо 

сnравді - «нуди?" - подумав я і сnерся на стіл . «Якщо не ку

nувати nиріжнів, можна взяти таксі й поїхати додому, там на 

мене чекає стурбована дружина. Якщо ж витратитися на пи · 
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ріжки, то, певне, ще виста 4ить і на трамвай». Я поглянув на 
вікна, назад, на двері, я був наївним самітником, що розраджу
вав себе базіканням, як гомінливі баби. 

хтось увійшов. Т<ін. Я навіть не повернув голови. «Следуйтє 
за мной", - почув я чиєсь владне і, не кваnлячись, покірно ру· 
ШИВ У СЛІД. . 

Після усього гамору, що не вщухав довкола, я нарештІ опи· 

нився в просторій кімнаті. Зі мною чемно привіталася\ зовні 
спокійна людина, яка називалася моїм слідчим. Я одразу ж 
відчув до нього якусь внутрішню· симпатію, nринаймні, ця лю
дина стала для мене тією соломинкою, що я мав за неї, як і 
всякий потоnаючий, вхопитися. «Нарешті, гадкував я, - оnісля 
стількох годин nоневірянь, я зможу взнатися бодай щось за 
себе. Що б то могло бути, а те ж що ? ... 

- Ви, Михайле Григоровичу, - мовив він згодом, ласкаво no· 
садивши nобіч себе, - заnідозрені в розповсюджувані у місті 
Львові антирадянської націоналістичної літератури . Зараз ми це 
питання еияснюємо і вам нічого хвилюватися. Ще трохи тер· 
nіння - і nідете додому. Але ... усе залежатиме від того, наскіль· 
ни чистосердечно ви признаєтеся в усьому ... 

Я не мав у чому 11ризнаватися, я так і сказав йому. 
Він докірливо вислухав мене, nодеколи спішно щось заноту

вав, питав, уставав з крісла і, заклавши руки за спину й nильне 
дивлячись у вікно,. обрамлене rратами, грався самопискою ... 
Затим повол і nовертався до мене, дуже поволі, і пильно ди-
виве;я в очі. Я відчував у його погляді німу недовіру, якусь 
безжурну скеnтичність, подеколи навіть відвертий цинізм. Я осо· 
бливо відчував це тоді, коли він натомлено скидав очі на rpa· 
ти, недвозначно натякаючи на їх nризначення : а що зж ... є nевна 
змога зазнайомитися з ними ближче ... 

Згодом наша розмова зайшла так далеко, що ми вже не 
могли визначити навіть мети нашої бесіди . Мов давні друзі , що 
довго не бачилися і нарешті зустрілися, ми за якусь мить не· 
обережно виназали один одному геть усе, а розлучившись, мо
ро4или собі голову: про що ж то ми говорили ? ... Ми торкалися 
питань мистецтва, літератури , але розмова швидно обривалася, 
оскільки його цікавило щось інше, про що ані я, ані він не 
мали жvдного уявлення. Мені здавалося, що розnочавши цю 
розмову, він задля делікатності мусив надсилу nідтримувати 11. 

Ми говорили про свободу слова. про нове розуміння дикта· 
тури nролетаріяту, яна, за визначенням Програми КПРС, - "ВИ· 
конала свою історичну місію і з точки зору завдань внутрішньо· 
го розвитну nерестала бтуи необхідною в СРСР". що "держава ... 
ма сучасному етаnі nеретворилася в загальнонародну державу, 
в орган вираження інтересів і волі всього народу ... "Я цитував 
на пам'ять чи не всю Програму КІ1РС, але він перебивав на 
півслові . знервовано покушуючи губи. й одразу ж підвищував 
голос. Але я вже цього не сnриймав. я геть збайдужів до роз
мови. 

- Диктатура була. є і буде, - мовив він , хитро змружуючи 
колючі оч і. 

- Але ж, вибачте, - я сnромагався заперечити йому. - я мо
лодий комуніст і, мабуть, мені радше вірити nартії, аніж вам . 
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- Комуністи, навіть молоді, сюди не потраnляють, - куточком 

тонких, що ледь тремтіли губ, осміхався він. - А щодо ваших 
слів, то ще невідомо, хто їх сказав - nартія чи Хрущов ... 

Признатися, таким розмежуванням я бvе дуже уражений, я 
навіть не спромігся заперечити йому. Це було так зухвало! На 
той час мені, як nрацівникові Львівського обкому nартії , бv· 
ло відомо, що Хрущов подався у відставну в зв'язку з nогіршен· 
ням стану здоров'я, я навіть знав з оФіційних джерел , що він 
припускався nомилок у деяких nитаннях внутрішньо• 1 зовнішньої 
nолітиии. Але розуміння партії і Хрущова ян таких, wo знаходи
лися на протилежних nлощинах, було для мене nарадоксальним. 

- Але, вибачте, хіба ж можна вдаватися ло такого розмежу
вання? - здивовано поспитав я. - Десять роні в Хрущов керував 
ра.цянською країною і партією, десять років був •вірним ленін
цем•, першим авторитетом у світовому номуніетичному русі , та
ким діяльним вождем ... 

- Фе, перестаньте! - скривився він. - Не вдавайте із себе 
наївного карася, що силкується вискочити з гарячої сковорідки. 
Місце таких вож.аів знаєте, де? ... 

Він грався самоnисною, ледь nохитуючись. Я чекав, що він 
продовжить свою думну, але ні, він так нічого не. сказав. Ян 
мені видалося в останню мить, з властивою йому двозначністю, 
nозирав на вікно, на тлі якого nростуnали у вечірньому при· 
смерку rрати - є.аиний витвір митців, що не зазнали жодної 
зміни протягом тисячоліть. 

_[_~ 
liF • t 
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ЗА ШПИТдnЬ · ГОЛОВА r'EHEPдnA 

(УРИВОk 31 СПОМИНІВ Ю.БОРЦЯ: •У ВИРІ БОРОТЬБИ•) 

22 ·го січня ввечері санітар Арпад й один ІЗ виЛІнуван их 

поранених nіднесли маленькі дверцята до входу шпита.1ю й no· 
бачили, що надворі шаліє страшна завірюха. Ріш~ли використа
ти nриродні умовини й забезпечити шпиталь дровами на нілька 

днів. Обидва вилізли назовні й почали рубати та носити великі 
нолоди до иімнат під землею. Довкільний ліс мав виглАд справ

жньої пущі, старих звалених дерев лежало дуже багато, й за
готівля дров для шпиталю не 6ула жодною проблемою. 

Пробувши під землею два тижні, Арnад почував себе на по
верхні ВІдмолодженим, і навіть сильний вітер та мороз були 
для нього дуже приємними. Вже добре стемніло, ян друзі снін

чили роботу й зачинили за собою сильне віко, а справу маскуван 
ня залишили nрироді. д'.•мали, що вітер загладить, а сніг при

нриєj. Але, на нещастя, сталосА інакше. Вітер шалів іще з пів· 
години, засиnав до половини глибокі сліди Арnада і його друга, 
а nотім nерестав, хмари розійшлися й довн:11ля вияснилося. 

Шnиталь на Хрещатій 6ув далено t\f:'Іащим від плянованого. 

Сталий достуn свіжої води й добре влаштована каналізація тво-
рили nовний комфорт. Дерев'яна підлога була покрита килимом , 

1 хоч він не міг nохвалитися яністю, бо тани добре зносився 
в хатІ котрогось із сяніцьких лікарів чи священинів, nроте тут. 
у шпиталі, мав ще велику вартість, даючи змогу поранен~м 
ходити no ньому босонІж. Крім харчів, у маr'азині стояла 

велика бочка нафти д.r1я світлення, лямпи дуже чадили, але вен· 
тиnяційна система витягал~ задушливе повітря через велину ду-
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nnacтy ял1щю назовні. Неnисаним законом було устійнено, що 

поранені й обепуга вдень спаn~. а вночі вели денне життя. 
Арпад зачинив за собою віно. зняв кожух, розтер замерзлі 

руки 11 nішов наставляти радіоприймач. Зловив на хвилі львівсь
кої радіостанції денник московською мовою, в якому заnовідач 

говорив про бороrьбу й усnіхи італійських комуністів проти Паnи 
та каnіталістичного уряду Італії. Перекрутивши вловлювач, на дру

ГІИ станції піймав гарну чеську музику, стишив радіоприймач і 
так його лишив. 

Маrістер фарманології Орест був зайнятий зіплям, із якого 
виробляв nіни , а доктор Ратай, лежачи на ліжку, читав книжку, 
час від часу зиркаючи на своїх пацієнтів. Шnиталь свобідно 
міг примістити тридцять nоранених, але їх зараз було тіпьни 

тринадцять, то всі майже на видужанні , бо легко nоранених 
приміщали в інших шпиталях, розташованих nоблизу населених 
nунктів. 

Донторове читання раз-у·раз- nеребивзла сестра Наталка. Во-
на також читапа том із трилогії Леnного "Батурин•, і на цю тем\ 
хот•ла вести з донтором дискусію. Друга сестра Оксана мила 
посуд, наспівуючи якусь гарну пісеньку, а у другій кімнаті nов

станці грали 9 карти й цілий час жартували. Вже над ранком 
сестра Онеана напоїла всіх липовим чаєм, і шпиталь заснув гли· 
боким сном. 

Саме в цей час ворог заnлянував на горі Хрещатій велику 

облаву. Один його поnк із Балигороду посувався через Минів, 
другий зайшов зі сторони Волі Мигової, а третій із Тісної наступае 

дорогою Тісна-Балигород. КурінІ:> Хріна стаціанував у лісі біля 
Команчі, отже не в безnосередньому терені обпави. Полк із 
Тісної, nерейшовши спорожніле село Лубни, дуже обережно вгли
бпювався в ліс, пони не переконався, що йому ~іхто не ста-
вить сnротиву. Тоді пішов певніше, nронладаючи собі шлях 
по глибоких снігах. 

Наблизившись до терену, на якому знаходився упівсt:.ний шпи
rаль, вороги зауважили чиїсt:. іще не зовсім засиnані снігом слі
ди, що вели до великого старого nня. Почали обкопувати його й 

побачили, що він ворушиться . Штовхнули пень сильніше, завіси 
тріснули, пень nеревернувся, а під ним nоказалася досить велика 

діра, тобто зхід до підземного шпиталю. Пустивши кілька серій 
усередину, поляки nочали кричати: 

- Вилазь ! Ренце до r'ури! 
Коли б ці тринадцять поранених і чотири особи шпитальної 

обслуги могли вилізти нагору та зайняти бойові становища, -
справа еиглядаnа 6 зовсім інакше. Але це було неможливим. 
Ворог скерував на отвір гураrанний вогонь, і nольська 
комуністична дич тріюмфувала. Її старшини не nеревишували у 
nримітивносrі своїх вояків, на кожному кроці вихвалялися «nро
летарським nоходженням», а їх неохайність і брудний зовнішній 
вигляд запевняли їм ім'я добрих комуністів. Майор відділу, який 
намагався здобути шnиталь, заліг далеко позаду за товстезним 
стовбуром дерева й цілий час верещав : 
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- До nшодv ! До r:шоду 11' 
Він думав про великі похвали .:1 медалі. 
Час від часу зі шпиталю вилітали rранати й розривалися на

зовні. Вороги почали кидати їх в отвір також, але вхід до шли· 
талю вів через маrазин, і ці rранати не могли знищити повстан

ців, що знаходилися у других кімнатах. Проте, від їх розривів 
завалилася частина маrазину. Повстанці оборонялися вже близько 
двох годин, а доктор Ратай безперервно обстрілював шпитальний 

ВИХІД. 

Якби подібний виnадок стався в і ншій частині світу, перебv· 
ваючі у шпиталі вийшли б спокійно наверх, бож вони були час· 
тиною Червоного Хреста, і їхнє життя забезпечувалося б між· 
народнім договором. Так, це могло б бути в іншій частині світу, 
а не в царстві Сталіна, «<r'дє так вольно дишет человєк". Пов -
станці були свідомі того, які муки й тортури чекають їх і неодмін· 
но закінчаться смертю, тому оборонялися на nротязі цілого 
дня заnекло, не зважаючи на дим від розривів rранат ворога, 
який примушував їх стало кашляти й викликав на очі сльози. 

На початку оборони знялася паніка. Всі бігали докола, всі 
хотіли щось робити для оборони шnиталю, але місце було тіль

ки для однієї особи - nри малих дверцятах біля маrазину, - яке 

зайняв доктор Ратай. 
Амуніція вичерпувалася, й уже надходив вечір. Ворог роз

клав огнища довкола шпиталю, виставив довкільну варту, а ців· 
ки кількох кулеметів скерував на отвір. Він чекав. 

Тим часом nочаткова паніка вляглася. Сестри Оксана й На
талка nерев'язували тих, які були nоранені вибухами rранат, і ці· 
лий час молилися. Про вихід із оточення не могло бути навіть 
і думки. Лишилася одинока надія на прибуття куреня Хріна. Але 
чи він знав про те, що діється у шпиталі ?! .. 

Ворог роздобув слізні rранат11 й увів їх v дію, бо хотів здо· 

бути шnитальну обслугу й nоранених ж11вими, щоб одержати від 

них потрібні інформації. З кожною хвилиною газ в'їдався в горло 
й очі все більше й більше. Виходу вже не було, тому всі му
сіли вирішувати свою долю особисто. Кожний гаряче молився, 
а потім лунав сухий тріск пострілу. Оксана потягла за спуск ма-
ленького бельгійського nістоля 1 11 делікатне тіло звалилося на 

долівку, а руку. яна конвульсійне затиснула nістоль. накрило буй
не чорне волосся ... 

Доктор Ратай із nораненею рукою й закривавленим обличчям 
стояв біля дверей до маrазину, дивлячись угору крізь отвір, ко
трий теnер значно побільшав. А r'ранати летіли знову і знову, ви
бухали одна за другою, руйнували бальки і стіни, побільшували 
отвір безnерервно. В його наnрямі він час від часу nускав чер
гу. Очі заливала кров, змішана зі слізьми, які може вперше 
від дитячих літ з'явилися на лиці мужнt.ого революціонера. Він 
плакав не зі страху, а із жалю за своїми друзями, тіла яких 
лежали довкола, а душі вже напевно nросили Всевишнього, щоб 
дав йому витривалість в останніх хвилинах нерівної боротьб ... 
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Дим і газ пекли страшенно донторові очі, й він, прикладаю· 
чи до уст і носа мокру шмату, дуже кашляв, а nотім почав 
тратити притомність. Цьоrо найбільше боявся, і в голові май· 

нула думна, що треба діяти скоро, щоб не поnасти натам у ру
ни. Вона додала докторові сили, він пригадав, що е кутну сто
їть бочка з нафтою й поліз до неї на рунах. Присунув до бочки 
солом'яний сінник, полив його нафтою й підніс запалений сір
ник. Спалахнуло полум'я, й кут nочав горіти. а донтор іще раз 
nідсунувся до дверей. Назовhі чулася брудна ворожа лайка, 
але він не звертав на неї уваги. Освічений вогнем шпиталь 
дав йому змогу востаннє подивитися на своїх друзів. Вони ле

жали неnорушні на долівці , а Наталка виг11ядала теnер іще 
кращою, ніж за життя. 

Доктор тішився, що запалив шпиталь. Не буде підлота знуща
щатися навіть над труnами. Але вже надходив найвищий час 
кінчати зі собою, бо не простив би собі ніколи, якби потрапив 
до ворога живим. Пробував натиснути спуск автомата, але перед 
очима з'явилися образи коханої дружини і двох маленьких донь. 

- Боже мій, - зашепотіли потріскані уста. - Де ви тепер? .. 
Чому не . можу вас більше бачити? .. Прощайте, любі мої ... О, 
Мати Божа ! .. мені І.. Ти ж бо є Покровителькою унраїнсьного 
війська вже від давніх часів ... Поможи, Заступнице ! .. 

Вогонь припінав усе дужче й дужче, і на мить донтор утра
тив nритомність. Потім прийшов до себе, і його уста міuно за
тиснулися" Треба поспішати, бо буде запізно. Рішучим рухом 
nриклав автомата до грудей і з цілої сили потягнув за сnуск. 

Пролунала голосна серія, й на nідлогу полилася кров ... 

ПЕРЕКРІЙ БУНКРА НА ХРЕЩАТІй 
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Шnиталь горів. Крізь ОТВІР nробивалися назовнІ густі клуби 
чорного диму, справляючи похорон найкращим героям україн· 

ськоrо народу , а на варті цього похорону стояло п'ятсот зло
чинціе Москви й Варшави. 

Тим часом курінь Хріна, долаючи глибоченні сніги, форсов
ним маршем зближався до чорної хмари димів над лісом. Пере· 
дова стежа зауважила ворожий кулемет, але його залога спо· 

стерігзла дим і не бачила nовстанців. 
- Руки вгору І - зненацька залунали крики , й кілька готових 

до пострілу автоматів снеруеалося на ворожих вояків. 
Двоє піднесли руки , а третій nочав утікати й був скошений 

авто матною чергою. Полонених передали польовій жандармерії, 
і курінь продовжував марш. 

Постріли у ворожого стійкового заалярмували nоляків. яні 
відчули, що настуnає відділ УПА. Довкола nалаючого шnиталя 
зчинилася nаніка. Адже теnер ворог мав до діла не з пора· 
неними повстанцями ' в підземеллі, а з куренем Хріна, 
на одну згадку про якого холола в жилах кров. Щоб оминути 

зудару з ним, ворожі частини nосnішно розбіглися до своїх бан· 
дитських гнізд у Ліську й Балигороді. 

Відігнавши поляків, курінь вернувся на місце, де догоряв 
шnиталь. З отвору ще курився дим, але ступнево слабнув. Хрін 
поставив цілий курінь на струнно й віддав почесть загиблим ге· 

~оям. На їх сnільн1И могилІ він сназав коротку, але палку про· 
мову і nрисягнув пімсту над ворогом за його варварські вчин· 
ни . Смерть сімнадцяти друзів курінний nержив не лише як 
смерть героїв УПА, а також ян утрату найкращих своїх друзів. 

яких можна пізнати і здобути тільки у вирі боротьби. 

Вістка про знищення шпиталю на Хрещатій блискавично об· 
летіла всі уnівські відділи. Вона широко nублінувалася також і 
в таборі ворога, який приписав собі цю акцію як велиний 
успіх. Про цей шnиталь nисаnи польські й чеські газети, комен· 

туючи, що збудувати й устатнувати його можна було тільки при 
чинній доnомозі з-за кордону. Замість nромовчати випадок на 
Хрещатій, який у дійсності був найбільшою ганьбою й підлістю, 
ворог використав його, перекручуючи факти й дію. ян моральну 

nідбудівку для своїх формацій. Про викриття і знищення шпита· 

лю ще довго горлали комуністичні nолітруки. 
А нурінь Хріна, прирікши nімсту, снvвав свої nляни. Курінний 

наказав розвІднам - військовій і цивільній nильно стежити за 
рухами ворожих відділів. Вони часто проїжджали по шосе Сянік· 
Балигород-Тісна. З Балигороду до Тісної шлях вів через велиний 
ліс поміж селами Стежницею, Суковатим і Лубнями. Знищений 
шпиталь знаходився на віддалі всього лише трьох нілометрів 

від згаданого шосе. й від кількох місяців усім відділам УПА 
було заборонено зводити v цьому місці бої або робити засідки. 
щоб не стягати ворожих сил до лісу. Але ситуація змінилася. й 
теnер тут ворог не мав більше ніяких привілеїв. 

26-го березня 194 7 року розвідка довідалася, що до Ся нока 
nрчїхала з Варшави військова інспекція, й вона, правдоподібно. 
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завітає також до ьалигороду та ЇІСНОІ. У 11 снлад1 мали оути 
державні «грубі шишки,., тож через два дні добре nідготовлений 
до виконання спеціяльного завдання нурінь Хріна вже йшов nовз 

Хрещату до місця засідки. По дорозі він іще раз затримався 
біля зруйнованого ворогом шпиталю, й командир Хрін знову nри· 

гадав своїм воякам nідлий ворожий учинок та приречення nІм· 
сти за загиблих друзів. 

Дійшовши до місця засідки. курінь зайняв становища. добре 

замаскувався й чекав. Сонце, яке щойно зійшло, nочало orpi· 
вати землю, оживляти зеnену траву й nерші весняні квіти. а в 
горах топило останні нлаnтики снігу. 
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Сьогоднішня ::нщія мала подвІнну ціль: nо~арати ворога за 

варварське знищення шпиталю й заборонити йому uією дорогою 
nереїжджати. 

Ось на шляху помазалося кілька вантажних автомашин, виnов
нених вояками. Вони їхали досить швидко, очевидно, намагаючись 
проскочити ліс якнайскоріше. За ними з'явилися три панцерні 
вози, а nотім ряд розкішних лімузин з охороною no бонах. Блис
кучі зірни на раменах і численні медалі на грудях яскраво за
свідчували важливість тих осі6, яні знаходилисА в лімузинах. 

Хрін дивився на них пильним, дещо nримруженим оком і npo· 
nускав автомашини далІ в nастку, а сам думав над тим, що 

nовстанська розвідна працює добре. Хто були ці військоеики, 
не мали nоняпя навіть польські старшини із Сянону. Знали про 
них лиu•е довірені особи й розвідка УПА. Отже, це були люди, 
які nлянували загальне знищення повстанuі в. Хрін загриз уста, 
щоб не проnустити автомашин задалеко, раптом подав команду: 

-Вогонь!!! 
Вдарили десятни автоматів, засвистіло втікаюче з опон nовітрR, 

а з радіяторів полилася вода, змішуючись із ворожою кров'ю. 
В колоні виникла страшенна nаніка. Деякі панцерні вози, замість 
охоронАти генералів, натиснули на газ і подалися до міста Тісної, 
а задня охорона чимдуж утікала до Балигороду. Поранені 
вояни, Ані ловиnадали з автомашин, nовзли до nоблизьноrо пою· 
ку, інші nочали ставити опір. 

Із nодіравленої кулями лімузини, яна теnер стояла вnоnерек 
дороги , виліз лисий генерал у білій шинелі й на животі по· 
повз до потоку також. Це був саме той, хто nлянував цілу ак
цію nроти УПА, хто змобілізував чотири річники, щоб мати длА 
11 лоборення силу, хто наназав виселювати всіх українuів із 
території Лемківщини. Це був генерал Свєрчевсьний. Уже біля 
самого nотону дігнала його ще одна повстансьна нуля, й він , 
перевернvвшись лицем догори, засnоноїв свою хижацьку мстивість 

навІки. Цей страшний ворог унраїнського народу лежав зараз 
безвладний. у nодертому генеральському однострої. а його злючі, 
широко в; дчннені очі дивилися застиглим поглядом на іронічно 
усміхнених упістів. БілА нього снорчився ще один забитий ге
нерал і nрясніли тіла багатьох високих ранrам1-1 старшин. 

Задоволений велиними усnіхами, нурінь Хріна відходив у гли· 
бину лісу. Про смерть генерала Свєрчевського сотня Громенна 
знала вже на слідуючий день. а uю новину передавали радіо
висильні в uілому світі. 
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Святомир М. Фостун 
ЕТЮДИ 

Чи чуєш?! 

Чи чуєш?! 
Нова епоха стукає до нІ'іших вінон. 
Простує вона химерними шляхами людського бут;я, гримить 

спалахами космічних ракет, вистрілює у небо довгов'яwим гостро· 
вежжям , заглядає своїми загребуwими очицями глибоко в морсь· 
не бездоння й оперізує нашу плянету заплутаним у безконечність 
дротяним лябіринтом. 

Втискає вона безжально людей у залізобетонні скляні коробки 
й давить їхню людську гідність у своїх крижаних обіймах. 

Із потємнілих із древности постументів сп'янілі насиллям без· 
д'tшні автомати стягають глибокодавню мудрість, і вона вмирає 
тихим печальним смутком. 

На шляхах, wo скрегочуть зойком машин, простує стомлена 
людина ... 

Жорстока нова епоха веде її за руку в незбагнене майбуття, 
сnовнене стрімкими вершинами й душогубними безоднями. 

На· їі розnуттях зуnиняється людина ... 
Їй не стає сил іти в гору, й вона лякається, щоб не скотитися 

у nрірву. 

Кричить розn'ята на вітрах, оголена і знеславлена брудними 
мозками сnоконвічна людська істина - nюбов. 

Шматують автомати людську душу, й тужить вона за радістю, 
згубленою в модерному крутежі , убганому в сірину задушливих 
днів. 

Чи чуєш?! 
Нова епоха стукає до наших вікон ... 

Недонінчені рядни 

Листа писала ... 
Мережила рядr~и материнським серцем. У місячному сяєві, що 

входило крізь вікно у німнату, розnливалася їі дрібна тінь. 
Над білим садом небо клало свою зоряну скатерть, і їі nога

нили димові ваnуни. 

Попереднього дня сніговійний буревій звалив статую у саді. 
Мелянхолійною руїною остався самітній п'єдесталь і гірко зату
жив у світлі холодного місяця. 

Лягають на паnір - страждання. горе, радість 
велика любов. 

материнсьна 



Час заплів волосся сивиною. 
li спокійний погляд зnиеається з сяєвом місяця. У ньому заде· 

ревів nорожній білий сад. 
Біля неї снується смуток, наче плетиво тихого сну, й торнає

ться ії' старечих рук. 
За вікном ходить зима й шепотом обнімає турботне життя 

самітної матері. 
Ян тихо! .. 
Вчора ж хурделив сердитий буревій ... 
Ростуть рядки. У них рознладена душа 

сьне cepue. 
Глибона місячна ніч ynana на заnисаний 

рожили до сну стареньку матір. 

Заснула. 
Осталися - недокінчені рядки ... 

Біла саІVЮта 

Невідомий простував на далеке верхів'я. 

трепетливе материн-

папір, і зорі заво· 

Перед ним розкинулася далека гірська хвилява, а довнола 
нього тут же була nотемнена сірість, що снигліла до нього з 
дахів, дерев, зі стін старезних, позеленілих. Над ними слалися 
сивуваті хмари кучерявими ряднами. 

За домами котилася вниз до моря тяжка снельна твердь. 
Ії розбивали люто морські хвилі, й вона вмивалася щохвили· 

ни їхньою піною, білою та легкою, мов найлегше пухів'я. 
Спотикався невідомий об покриті мохом каменюки, котрі ле

жали мертв'яками, порознидані безладно на пригір'ю, і губився 
він у глибоній тіні, що сnадала рушниками з навислих хмар. 

Проходив він мостиком, викладеним таким же сіруватим наме· 
нем, а nід мостиком гриміла глибочінню рвучна річна. Вона 
бризна,"Іа водою та ловила з-поза хмар несміnивий просвіт бла· 
китного неба. 

Ішов невідомий вузьною доріжчиною, неначе пропихаючись у 
прочинене вузьке віконuе. Крізь нього він бачив море, що мере
жилося зеленими гребенями, й білий світ на далеких горах. 

Там злетів бурею сніговій і оббілив гірські кам'янисті верхи. 
Вони здрігнулися й іще більше скам'яніли з холоду. 
На них блукала гірка самота, й вона торкнулася невідомого. 
Чиста, холодна, мовчазна. 
І страшна ... 
Готова прибити до землі й розп'яти людську душу. 

й злякався невідомий. 
Поверувся і швидно nобіг у долину. 
Бо там було життя і сміялася роздзвінно м'яка шовнова зе-

лень. 

Вслід за невідомим ішла біла самота. 
Чиста, холодна, мовчазна. 

І страшна ... 
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КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Борис Антоненко- Давидович 

Гірна чи гора? (ПРОДОВЖЕННЯ) 

«Володимирська гірка» - бачимо наnис nри вході на Володи
мирову гору в Києві; .. 3 Володимирської гірки видно Поділ, Дні

про-Славутич з чудовими київськими пляжами й далекі задніпрян
ські nростори", - читаємо в сучасному нарисі. Але чому там і 

там наnисано rірна, а не гора? Невже вона набагато менша, за 
інші гори, що на них розкинулася наша українська столиця, - за 
Батиєву, Старониївсьну, Щенавицьку? Ні, не менша. тож нема 
nричини називати П з зменшеним іменником. В українській мові 
слово гірка має не так зменшене, як nестливе значення: «Пах· 
ло березовими бруньками, шуміла повідь та дзюрчали струмочки 
з кожної гірки" (М. Вовчок). Узвишшя, менші за гору, звуться по· 
українському горб («Вирубала дрючок та стала на горбі» - казна). 
пагорон. пагорб, пагорбок («По зелених nагорбках nаслися вівці ... 
- П. Панч). Високі Дніnрові схили здавна звуться на Унраїні го
рами: 

Як6и взять 

І всю мізерію з собою. 

Дідами крадене добро, 

Тоді оставсь 6н сиротою 

З святнмн rорами Дніnро. 

(Т. ШевченІІо) 

Називав горою І. Нечуй-Левицьний у своїх творах Володимиро
ву гору, та й у народі кажуть: «Ян зійдете від Лаври на Хреща· 
тик, то побачите Володимирову гору». Тим-то треба вважати, що 
слушно написано в книжці «Київ. Провідник,.: Володимирова гора. 

Горе-вчений, горе· майстер, біда, а не вчений, 
попсуй·майстер, цигинач, 
циrинало, ганджа-андибер 

«Цей горе-вчений мав зухвалість заперечувати досягнення 

справжніх учених і вихваляв свої горе-досягнення», - читаємо 
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в реnортерськІи замітці. і нас дивує, що автор двічі вдається 

до однанової части ни складних слів: "ГОре-вчений» і "ГОре- до· 
сягнення ... Невже в українській мові нема інших слів, щоб уник
нути цього повторення? Ні, вони є, але, мабуть, автор не знає 
їх. Замість «горе-вчений " можна сказати: біда, а не вчений, -

- замість "Горе-досягнення .. - лихо, а не досягнення. У народній 
мові є дуже поширен1-1й вислів nоnсуй-майстер: «Цього попсуй
майстра тільки гукни - одразу переведе леміш на швайку, а з 

швайки зробить пшик" (з живих уст). Замість вислову чоре-музи· 
канТ>• у народІ воліють назати - ц1-1гикач («Хіба Войтенко 
вміє на скрипці грати ? Тільки цигикає. То цигикач, а не музи
на" - з живих уст) . цигикало. 

Замість «горе-богатир" Російсько-український словнин за редак· 
цією А. Кримсьного nропонував іронічний вислів - ганджа-андибер 
від і мені героя істориченї думи Хвеська Ганджі- Анд1о1бера. Що 
ж - і такий вислів може знадобитися в творі відповідного жанру. 

А взагалі не слід користуватись одним тільки висловом, ноли 

є їх кілька , та ще, до того, таних соковитих. ян ті, що наведено 

вище. Учімося в народу образности вислову! Це ж у народній 
nісні чуємо: "Ой лихо не Петрусь - лице біле чорний вус". 

Госnіталь чи шnиталь? 

Читаємо в газеті : «Ми лінували його в госпіталі , допомагали , 
як могли» , - і виникає питання. давнє унраїнсьне слово шnиталь. 
що й досі ж1-1ве в наших Українсько-російському та тритомному 

Російсьно-унраїнсьному словниках. Щоправда, СІОЇть воно там 
під рубрикою розмовного слова, цебто такого, що трапляється 

тільки в розмові, а не в літературі, але ue не зовсім відповідає 

істині. У УІ томі Українсько-російського словника до слова шпи 
таль наводиться такий ілюстративний матеріял: «Треба рятуватися, 
сnочити, полежать у шпиталі або санаторії, а нема за що» {М. 
Коцюбинський); .. у першому ж бою його легко поранило в руку, 

і він два тижні пробув у шnиталі» {О. Дон1.1енно); «Червоноармі
єць Семен Дудно повертався Броварсьним лісом з nольового 
шпиталю в свою частину» (Н. Рибак). На втворений від іменнина 
прикметнии шпитальний цей словник дає ще ілюстративний ма
теріял з клясичної та сучасної Радянської літератури : «Ся жінка 
вміє бути не раз веселою, як тьотя Саша, і nідтримує в домі 
зовсім не шnитальний настрій» (Л. Українка); «Шnитальні варто
ві незабаром nомітили груnу людей" (О. Гончар). З цих nрикладів 
бачимо, що слово шnиталь та утворений від нього принметнин 
шnитальний є не тільки розмовне, а й літературне. яким послугу
валися не лише клясики. а й сучасні письменники . 

У на_родній мові, _нуди це слово прийшло чи не з козацьних 
ще часІв. (Трахтеми~Івський_ шпиталь для покалічених та старих 
~апор_ожцІв), воно в~доме бІльше в значенні nритулку для стар11 х 
1 н~тк (<>Про тебе 1 в шnиталях шепчуть» - М.Ном1-1с), у літера
турІ цього слова вживають більше в розумінні військової лі~арні . 
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Слово шnиталь зафіксував у САОЄМУ словнику . складеному ще 

в першій nоловині ХІХ сторіччя. П. Білеuький·Носенно Воно не 
суто українського nоходження, а утвооІІІлося з німецького . 
ян 1 багато інших СЛІВ тиnу цибуля. цегла. друкарня . нотр І наша 
мова. узявши з німецької. згодом освоїла цілком. Але чим ело· 
во шпиталь гірше від госпіталь. яке теж nр1-1йшло - з французь,
ної - у російську мову. а відтіля й до нас? ПринаймнІ 
за словом шпиталь є давня народна й л ітературна традицІя . 

Двоєчнин, двієчнин. двійнар 

Назва «двієчник". що стосується учня з nоганою усnішністю 
в навчанні. завдає nрикрощів та клоnоту не ' тільки батькам. 
учителям. навіть nрацівникам реданцій наших nеріодичних ви· 

дань. 

Одна школярка з Тернопіnьщини прочитала в молодіжній газе· 

ті слово "двоєчник» і nитає батька. ян правильно слід казати : 
двоєчнин чи двієчник? Батько. не замислюючись, відnовів: «Розуміє· 

ться. двієчник'" Так само відnовіла дівчині й учителька українсь· 
кої мови. до якої з цим запитанням звернулась учениця в школ І . 

Звикнувши nоважати все. що надрунована в газет і чи в книж· 
цІ. допитлива дівчина звернулась до редакції молодіжної газети. 

прохаючи nояснити їй. чому е газеті надруковано "двоєчнин". а 
не «двієчник" і яке з цих слів буде правильне. Літnрацівник га· 

зети відповів учениці достоту так: «Галю 1 Слово "двоєчник,. ут· 
ворене від слова "двійка". В закритому складі "двій• стоїть і. а 

v відкритому "дВО" це і чергується з о. тому й nравильно треба 
nисати «ДВОЄЧНИК». 

Украй спантеличений від такої відповіді батько шнолярни 
вдавсь до редакції журналу «Україна". де траплялося йому читати 
не раз слово "двієчник». Редакція «України" відnовіла. стверджу· 

ючи свої nоглАди щодо написання "двієчник". Отже. виникла 
nроблема : на чийому боці nравда - чи слушно відnовів дівчині 

літпрацівник молодіжної газети. чи мають рацію журнал «Україна" . 
учительна украЇНСЬКОЇ МОВИ, де ВЧИТЬСЯ Гал я. Та ЇЇ батько. ЩО об· 

стоюють слово «двієчник .. ? 
Слово двієчник утворилося від іменнина двійка, але nравило 

чергування і з о та е у відкритому складі на зразок стіл-столу. 

піч-печі, про що nисав Галі літnрацівник молодіжної rазети. тут 
ні до чого. У цьому виnадку діє закон не фонетичний . а мор· 

фолоrічний, що розглядає походження слова. а не звукові зміни 
в ньому. 

Візьмімо іменник кіл : у родовому та інших відміннах. t.e бу· 
де відкритий склад, за фонєтичним законом чергування і перей· 
де в о - кола, колу, колом, на колі. А якщо ми візьмемо no· 
хідне від іменника ніл слово кілочок, то, хоч тут перший склад 
відкритий - кі , але і в ньому залишилось. а не nерейшnо в о 
- кілочка. Чому? Бо тут уже діє закон морфологічний, який не 

вважає на відкритий склад , а вимагає вимовляти слово з тим 

звvном. від якого це слово утворилося. 
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Те саме можна сназати й про слово двієчющ у якому і не 
nереходить в о, а залишається, бо воно було в слові двійна. від 
якого утворилося. 

Синонімом до слова двієчник може бути таке ж похідне від 
іменнина двійка слово двійкар, утворене за аналогією з іншими 

Іменниками з суфіксом ·н, напринлад : шапкар - від слова шапка, 

байкар - від байка. 
Отже. якщ() підходити до цього nитання науково, то буде -

двієчник або двійкар, але тІльки нР. двоєчник. 

Дебошир, дебоширство. 
бешкетник, бешкет 

Наші газеп~рі вподобали слова дебошир, дебоширство. дарма 
що ні в кnясичній літературі, ні в народній мові їх не nочуєш. 
Ми часто читаємо на шnальтах наших газет: «З дебоширами 

треба nовести рішучу боротьбу,. ; "Дебоширство в місцях відпо· 
чинку трудящих - недоnустиме явище»; «Затриманий n'яниця npo· 
довжував дебоширити". 

Нема ніякої nотреби вдаватись до неунраїнських слів. які 
до того ж не кожний розуміє на Україні, коли є всім відомі 

українські слова :бешкетник («бешкетники свистїли пронизливо й 
неnриємно". - О.Ільченко), бешкет (<-Ідіть. хлопці, не чиніть бешке· 
ТУ" - С.Васильченко). бешметувати («Сором хпватися - умів беш· 
кетувати, зумій і відnовідь казати ... - С. Васильченко). 

З цього стає зрозуміло, що й газетним ряднам nішло б на 
краще. коли б там було наnисано •·З бешкетниками треба рішу· 
че боротися»; «Бешнет у місцях відпочинку трудящих - недопу· 
щенна річ,.: «Затриманий п'яниця бешкетував далі•. 
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Mrp. В. Кардаш 

д.Рмrевт кtр. В. КарАаШ 

«Бандури будять минуле

сурми в майбутнє зовутЬJ• 

(П родовженнR) 

(З ПРОМОВИ НА ПОСВЯЧЕННІ ІНС1Р'І· 

МЕНТІВ ДУХОВОЇ ОРНЕСТ~ СУМ ·ТРЕМ· 

БІТА• 8 МОНТРЕАЛІ 29.XI.70t 

Треба однак вистерігатися людей. АКІ перенонані. що вони "РО· 
зуміються» на музиці і «знаються" на оркестровому ділі nринаймн і 
десять разів більше ніж дириrент. (Важко nовірити. щоб Монтреал 

у тому відношенні міг бути виїмком ') Прошу Вас: якщо Вам за· 
лежить на оркестрі чи хорові. то заnишіть найсуттєвіші справи тих 
ансамблів таки за дириrентом. То не означає. що він сам має 
усе плянувати і виконувати. Ви допомагайте йому. але допомагайте 

не самою лише критикою. хниканням і наріканням. Доnомагайте 

ділом. то діло й буде. Існують також nогляди . що духова орнестра 
придатна тільки до маршів. і виступів надворі. - на вулиці. на 
nлощі, в nарку тошо. Можуть бути сnроби опреділити ваш ансамбль 
до нижчої кляси - зараховуючи його до категорії т.зе. «марчінr 

бендс". Не слухайте їх. Не звертайте на них уваги. «Марчінr бендс" 
є онремий тиn оркестр: вони вживають переважно одноклявішних 
і виключно бляшаних інструментів з окремими звуковими еластивос· 
тями (тембр, теситура) та з великими секціями ударних а також 
відділами nраnороносців. Наші оркестри Торонто. Монтреал багатші 
різноманітнІш і своїм складом (крім міді. мають теж різні види 

дерев'яних та інших інструментів). що поширює їх виконанні мож· 
ливості сnроможності. Вони в основі nодумані ближчими до типу 
т.зв. «нонuерт·бедс". і як такі - при відnовідн1и nідготовцІ 1 ВІд· 
nовідному репертуарі - мають всі шанси і повинні вистуnати також 

і на концертах. Тан. як це водиться з того ·rиny оркестрами. Ваша 
орнестра має бути Ваш ще один мистецьний ансамбль. а не 
nише отаке собі «бум-дзінь,. до деФіляди чи паради. При так•и 
постановці і мораль оркестрантів бrде вищою. кращою. - їм ціка· 
віше буде до такої оркестри належати. Добре вивінувана і належно 
вишколена духова орнестра є здаrна виконувати і культурно nере
дати слухачеві й твори симфонічної музики. Ії можна - при збере-

женні nевних nередумов - з успіхом уживати для cynpo· 
49 



воду великому хорові, - вона, в nотребі, може бути nоділена 
сповняти окремі функції своїми частинами. секціями тощо. 

Якщо йдеться про nідбір теорів за важкістю винонання, то зро· 
зуміло, що молодому ансамблеві не треба пориватися на снлад· 
ніші твори, пам'ятаючи, що величина, силадність і об'єктиено·музич· 
на велика вартість твору, що за нього береться виконавець, ще 
не визначують величини самого виконавця, не оnреділюють його 

калібру, як мистця. В оркестрі, як v всьому іншому, не так важне 
те, за що хтось береться, а що він з тим, чи з того здатний 
зробити, цебто вирішує яність виконання. 

Для nрозорішого з'ясування репертуарної nолітики застосовува· 
ної у нас я дозволю собі пригадати занінчення сумівського Злету 
на «Верховині" три роки тому. Внизу з nлощі вимашеровували 
стрункІ. смаrляві колони юначок і юнаків. - наших дітей. Високо, 

на схилі гори відбирала дефіляду nрезидія Злету, грала наша ор· 
кестра. Всі , хто тоді був там. згодяться. що це була прекрасна. 
незабутня картина. ріднісна хвилина у жипі. Як сьогодні бачу: ми 
граємо «Хмеля•>. а Ви - стоячи на верху гори, еище нас, - сnосте· 
рігаєте усе. слухаєте і ... в багатьох з Вас - сльози на очах ... Сльо· 
зи радости. сльози глибокого зворушення. - і то не лише на вид 
струнних колон нашої молоді. яка нрокує з нами за нашІ Ідеї .. . 
Ви тоді. можливо навіть того не усвідомляючи. nлакали також за 

своєю молодістю. що промайнула степовою чайкою. за в'юнкv.ми 
стежинами своєю молодістю, росяними ранками. за теплим 

nорохом nід босими ногами у глибоких суголовках рідних nіль. за 
веселим дзюрчан"!ям весняних ручаїв і дзвінким щебетом солов'я. 

за n'янким ароматом жасміну й черемхи , за всім іншим, чого 
нема тут, і що картина вимаршу молоді і звуки •<Хмеля» Вам nри· 

гадали. навіяли. І. озвавшись найніжнішим треnетом у Ваших ду· 
шах ... ожили спогади, що ними живете есе життя, що бережете їх 
як святощі, як голубу мрію ... Сnомини з nодібних Сокіnьських 
Здвигів. з nоходів на Лисоню. Маківку, Підлисся , nросвітянсьні 

ювілеї, згадки про тих, хто з нами йшов і впав, і тих, хто ще 
нині догоряє в снігах Сибіру, Караr'анди, Колими... Бо тані влас· 
тивості і сила рідної пісні і музики. По здатності розворушувати, 
емоційно збуджувати, виклинати й конденсувати враження й об· 
рази тільки очевидне наближення смерти може якоюсь мірою рів· 

нятися з музикою. {Перед смертю у нас в одну мить, як на до· 
лоні. стає все наше життя.) 

А тепер nитання: янби тоді замість «Хмеля» ми були навіть 
дуже добре винонували якийсь твір, що його найкомnетентніші 
музикологи визнали за найкращий (якщо таке щось можливе І) -
чи він був би так глибоко розворушував, чи виклинав би ту сналю 
емоцій. образів і ремінісценuій. як оті наші рідні меnодії? -
Правдг., що ні. 

Отут і вказівка на місію Вашої оркестри, звідси загальна на· 
nрямна іІ реnертуарної nолітики : насамnеред і передусім своє, 
своє рідне. непідміниме й незастуnиме. бо воно - наше •- Євша'"І· 
зілля» (і то зарівно старшим як і молодим). Грати щось, шо при· 
ноеиnо б хоч якусь часточку, нрихіточну України. І не обманюймо 
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•ТРЕМБІТА• ОРКЕСТРд ОСЕРЕДКУ СУМ МОНТРЕдЛЬ 

себе, що тієї України найбільше П()требує наша молодь. наші д•ти. 
Вони без неї годні жити. А ми - ні І Ane маючи. люблячи і nле · 
каючи ту Україну самі. ми - в одежі рідної музики - nрищеnимо 

11 1 в наших діточок. в нашої молоді. Бо немає кращого виховного 

засобу nонад живий nриклад до насnідування. 
Певно, що звуки "Хмеля" та інших наших пісень тоді на "Вер· 

ховині» інакше відзивались у душах Ваших дітей ніж у Вас. Але 
і вони. Ваші дІти, полюбивши ці nісні у нашому виконанні - самі 
по заняттях всіляко собі їх niдcni вуваnи. підсвистували і nідстог· 
нували 1 мені - а вірю. що й Вам - ці їхні nринагідні мугикання 

звучали милозвучніше від хто зна яких симфонічних шедеврів. 
Отак з нашою піснею. Вони {наші діти) сnриймаnи відлуння своєї 
Вітчизни. що - nосіявшись зерном задушевних nісень. розмашистих. 
nлавних і кучерявих мелодій - nри щасливому збігу обставин М()Жf'! 
nрорости і розвинутися у палку любов до Країни своїх батьків. 
А nам'ятаєте якою гордістю сяяли їхні очі. якою радістю cna· 
пахували їхні nогляди. з яким nієтетом вони ставились до тієї 
своєї оркестри? Молодь ві..tчvває органічну потребу організованос· 
ти, має nриродній гін до великого. блисну й високих nоривань. 
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Наше діло їх відпов'дно темперувати спрямовувати й раціонувати. 

бо як фізично, так і духово «людина є тим. що вона їсть». 
І nрояви нинішнього звиродніння молоді є велиною мірою ре· 
зультатом тієї музики. що іІ вона (та молодь) слухає і нею живе. 

Тому у підборі музичної дієти треба бути не менш комnетентним 
і відnовідальним ніж. нпр., у підборі лектури підліткам. Здійсню· 

вати це nродумано, методично. логічно й послідовно, з прицілом 
nам'ятаючи. що музика. більш ніж nрийнято уважати, вnливає на 
формування людини. При тому не поnадати в будьякі скрайності. 
"Бандури будять минуле - сурми в майбутнє зовуть• ... - каже на

ша сучасна поетеса Ліна Костенко. Не знаю чи можна точніше 
лаконічніше окреслити ролі тих двох родів інструментів. І цими 
словами я хотів би звернутись до Вас, оркестранти, молоді подру· 
ги і друзі. "···Сурми в майбутнє зовуть ... » - Чуєте, ян величньо і 

проречисто ?! - Тож дорожіть і гордіться своїми інструментами, що 
ними ше сурмачі древньої Руси суnроводжали княжих воїв у nо
ходи, в бої до перемог. Вони (ті горни) дзвеніли глухо в добу 
nоневолення , їхні світлі соняшні звуки nрорізували етер у хвилі ра
дости. Ваші інструменти - це ваша зброя. Тож оберігайте і вжи

вайте їх як зброю. Вдосконалюйте свою гру, - хай з кожним ви
стуnом nідвищується ваш виненний рівень. Хай неnовторна. за· 
полонююча краса українських nросторів, велич історії і глибина 

культури нашого народу - оживляючи й оновляючи Ваші душі -
- охороняють Вас від шкідливих вnливів асиміляції, не дадуть 
Вам стати мертвими душами в живих тілах (такі найстрашніші'), 
а збережуть на службі ідеї рідного народу, його боротьби за волю, 
за розвиток рідної культури. Шануйте і слухайте свого доброго і 
щирого дириr'ента. Він ваш головний стратег і командир. З ним 

Вам nерегортати сторінки своїх сnроб і усnіхів. 
Вам. Пане ДириГ'енте, бажаю nерш усього витривалости, кріn

кого здоров'я. вирозуміню'І і терпеливости. бо хто. ян хто. а я доб
ре знаю, що Вам треба проходити і що Вас чекає. Бажаючи 

Вам якнайкращих і яннайвсесторонніших усnіхів, я впевнений. що 
Ви зумієте забезпечити Вашому ансамблеві високий рівень мето

дичної nідготовки. що, виnовнюючи свою роботу глибоним змістом. 
Ви плекатимете нерозривність. ідейну єдність поколінь, що під 
Вашим неруванням наша юнь натхненно виконуватиме нрилаті 
nісні нашої генерації. що з них виростатимуть гідні спадкоємці ве· 

ликої сnрави. Я nевний, шо у праці над репертуаром Ви nередав· 
сім черnатимете з животворного джерела пісенної нультури нашого 
народу, і що при дружній співпраці усіх заінтересованих Ви виведе-
те Вашу оркестру на замріяні вершини чистих гір. 

Хай не покидає Вас творчий запал. хай дзвінко лунає Ваш 
урочистий сnів про вели ну любов до Вітчизни! 

Наше найвище nризначення - своєю діяльністю й творчістю 
втримувати намбативного духа народу. Ми мусимо r.окласти всіх 
зусиль. щоб конструктивними творчими діями доказати нашу 

сnівзвучність з визвольними діями в минулому й з важливими 
nроцесами сьогодні й завтра. щоб з честю і до кінця виконати 
свої обов'язки так. ян їх розуміє і чекає наша nідневіпьна. але 
нескорєна Батьківщина. 
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ЕдВАРД КОЗАК 

МИСТЕЦЬ НАРИНАТУРИ Й САТИРИ 

Українська громадськІсть в Америцr зоирається ВІдзначити на 

початку 1972 року 70-ліття відомого й славного мистця -карика· 

туриста Едваода Козака та вшанувати його довголітню діяльність 
як редантора унраїнських гvмористично-сатиричних журналі в. 

Мало котрому мистцеві у світі доля дозволила працювати май

же 40 років редактором чи ілюстратором гумористичних журна· 
лів, а в нашій історії - це перший виnадок. Були у нас карина· 

туристи й nеред Козаком, були й є мистці-наринатуристи за його 

часів, але ніхто з них не створив в унраїнській журналістиці сво· 

єї епохи так, ян це зробив Е. Козак. 
Його успіх залежить не лише від великого й виїмнового та· 

ланту карикатуриста, чи від незвичайної гостроти і влучности йо· 

го обсервації, але тен: у велиній мірі і від його літературних 
здібностей, бо Е. Козак є неr.бияний гуморист-фейлетоніст та блис· 
нучий сатирик. Якраз цих рідкісних здібностей nотрібно, щоб бу

ти редактором, ілюстратором і душею гумористичного журналу 
Бувають на світі різні гумоонетичні журнали, nvчавши від чис· 

то розвагових. nобутових до політичних чи літературних. Одні ма· 
ють за завдання лише бавити й весеІlити, другі мають вже якесь 
«виховне» чи «nедагогічне,. завдання. вони висмівають якісь не· 
здорові nрояви на те, щоб їх більше не було. 
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Вістря каринатури й сатири Козака {популярно зна ни й яи Е ко) 
все було спрямоваче nроти наших ворогів як і nроти наших влас 
них слабостей, недосконалостей, nоодиноких чи збірних: помилок 
та необдуманих і легковажних промахів, проти цеrо всего. що 
нас номпромітує, що нас ослаблює чи понижує. 

Журнали. які редагував і редагує досі Е. Козак. все були ви· 
словом здорової громадської опінії. вони ясно й відважно затор-

кували всі наші актуальні громадські, політичні, і культурні 
болячки. Козак ніколи не вагався зачепити карикатурою. гострим 
словом іноді влучною реплікою, неодного з наших відомих 
діячів. якщо вони чимнебудь nровинилися. або не стояли на 

висоті своїх завдань. Через брак у нас - як недержавного на· 
роду - нормальної сусnільної організаційної побудови (як напри
клад демократичного парляменту, чи безпартійної nреси) - нема 

в нас суспільної трибуни, з якої можна було б засуджувати не· 
здорові nрояви і тому в таких обставинах гумористичний журнал 
часом стає одинокою трибуною, на якій можна лублично заторк
нути, бодай сатирою, деякі неnриємні справи. 

Колись по наших містах і селах був звичай давати виставу 

у свято св. Миколая, підчас якої діти дІставали nодарунки від 

св. Миколая й ангелів. а дорослі очікували на вичислення «гріхів", 

що їх "'ОРТ вичитував всім тим. які впродовж року чимсь про· 
винилися. Щоправда. про ці «гріхи" ціле місто чи село знало. їх 
nриватно осуджувано. але явно і прилюдно nеред всіми людьми 
про це міг сказати безкарно "ЧОРТ>' раз на рік в день св. Мико
лая. На чорта за це ніхто не обурювався, бо люди вважали, що 

для здорового суспільного життя якогось критичного чинника nо

трібно... Однак це була критика виключно льонального характеру, 
яка охоnлювала якесь село, містечко, якусь дільницю більшого 
міста. або якусь певну суспільну верству. Ролю «всенародного 

чорта>> nриходилось сповняти у нас гумористичним журналам. 

І сьо1·одні, з перспективи 40 років діяльности Е. Козака. мо
жемо ствердити, що він стояв неnохитно на сторожі українських 

національних інтересі в, навіть коли грозило йому nопасти nід суд 
чи канфіскату журналу, як ue траnлялося nід Польщею. чи при· 
ходилося йому зазнавати різних атак явних і скритих - від об· 

ражених більших чи менших наших авторитетів. Про свою службу 
народові Е. Козак міг би сказати за словами Івана Франка: 

54 

Ти. брате, любиш Русь, 
Яж не люблю. сарака І 
Ти. брате, патріот. 

А я собі собака. 
Ти. брате. любиш Русь, 
Як хліб і кусень сала.
Яж гавкаю раз-враз. 
Аби вона не сnала. 

Ти , брате, любиш Русь, 
Як любиш добре пиво, -
Яж не люблю, як жнець 

Не любить сnеки в жниво. 



-------=-----------------------------------=-." 
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Ти, брате. любиш Русь 
За те, що гарно вбрана, 
Яж не люблю. ян раб 
Не любить свого пана. 

Бо твій патріотизм 
Празнична одежина, 

А мій, то труд важкий, 
ГорСІчка невдержима. 

Бути "Голосом народу" , його сумлінням не є легкою справою. 
На це потрібно справжнього, а не денляратив~-+ого nатріотизму, 
велиної видержливости, а передовсім сильного характеру. По-

трібно ідеапізму, щоб дивлячись стільни років на все критичним 
оком, не nоnасти у критикаманію і моралізаторство, або не зне
віритися всякими Інтриrами й особистими атаками. Крім цього 
треба мати благородне серце і великодушність. щоб nостійно про 
щати всі незаслужені і несnраведливі напасті. 
Є ще одна nрикмета в особистості Е. Козана - це його вмІння 

ясно бачити проблеми. Часом аж навіть тяжко зрозуміти, ян одна 

людина, без спеціяльного аnарату реnортерів . nотрапить бути точ
но nоінформована про те, що у нас діється, та у всіх ситуаціях 

(а вони часто бувають досить заnлутані) виразно бачити загальний 
інтерес народу і його завзято обороняти . Тут без "Здорового ро
зуму... (як це у нас казали) обійтися не можна. Цей ясний розеу
дон Е. Козак виніс зі здорового українського сеп а. цього села. в 
якому традиції. старі звичаї і громадська оnінія були у велиній 

nошані. Завдяки їм наше село могло nеретривати неодне лихо
ліття та всякі ворожі навали. Про цей здоровий кодекс чести 

українського села nише Валентин Мороз оnисуючи Космач і гу
цулів у «Хроніuі сnротиву .. - « . .. неможливо зпамати людей. зроби
ти їх рабами, поки не в крадеш у них свята. nоки не збуриш тра

диції" ... 
Е. Козак вийшов із nідкарnатського села. він народився в 1902 

році біля Стрия в селі Гірне. Середню школу він закінчив у 

Стрию і у Відні. В 1919 році Е. Козак спужив добровопьцем в 
Унраїнській Галицькій Армії а сnогади з війни. яку він бачив 
юнацькими очима. він зберіг нз. ціле життя. вони часто стаюн 
темою його історичних образів та ілюстрацій. Після закінчення 
війни Е. Козак встуnив до малярсьиої школи Олекси Нованівсько
го у ЛьвовІ . У школі він виявив великі здібності до рисунну й 
карииатури та nочав він поміщувати свої nерші иарикатури в Г\'
мористичному журналі "3И:3" v Львові. якого редактором бvе 
Лев Леnкий. Пізніше Е. Козак став саNІ редактором "Зиза" 
від цього часу він зв'язав свою долю з журналістикою на ціле 
життя. Коли «Зиз" nе~естав виходин~ в 1933 році. на його МІС· 
це появився новий гумористичний Ж';і)нал «Комар» і Козак ·- Еко 
- був його редактором аж до осені 1939 року. коли. через 
воєнні події, журнал nерестав існувати. 

Крім nраці в «Комарі» Е. Козак ще займався инижковою гра

фікою, рисуючи обкладин~и й ілюстрації для журналу молодІ 
«Дзвіно~Ок» та дпя газет, книжон і календарів видавництва Іва
на Тиктора у Львові. 
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У Львові Е. Козак належав до товариства мистців - АНУМ 
(АсоціяцІЯ Незалежних Унраїнських Мистців) ян також до товарис· 
тва літераторів - Товариства Українських Письменників і Журна
лістів. В обидвох цих товариствах він був дуже діяльний член 1 

втішався симпатією своїх товаришів за приємну вдачу і за то
вариську услужnивість. 

В рон ах 1 93 9-194 1 Е. Козан перебува в у Кракові, де Б ін і л юс
трував видання Українського Видавництва а також ілюстрував ка

рикатурами стінну газету в таборі для втікачів. В 1941 році Ко
зан повертається до Львова, де на той час зібралося багато мист
ців і діячів культури з цілої соборної України. Мистці зорганізу· 

валися в «Сnілку Праці Українських Образотворчих Мистців» за

стуnником гоnови Акої був Е. Козак. Як чен уnрави Спілки, Ко· 
зак багато натрудивсА nри організації багатьох велиних збірних 
виставок українського мистецтва у Львові, а крі11.• ~ього ще 
знаходив час на свою особисту малярську творчість. Його rpo· 
теснова композиція «Ярмарок» дістала nершу нагороду на одній 
виставці у Львові. Провідну ролю в організації мистців Е. Козак 
проявляв і на еміграції в роках 1946-1950, будучи тоді голо
вою Унраїнськnї Спілки Образотворчих Мистців v Німеччині. За 
час його головетва Сnілка влаштувала кілька виставок по різних 
містах Німеччини й Австрії, видала два числа журналу «Укра
їнське мистецтво,.. один великий альбом кольорових репродукuі4 
.. українське мистецтВО" і монографію про Г. Крука. А. Павлося 
і Б. Мухина (текст С.Гординсьного). В Н іме4чині Е. Козак відно· 
вив гумористичний журнал, який теnер називався «Лис "· 
Політичні карикатури, а особливо карикатури Сталіна в «Лисі 
Микиті", зацікавили західньо-европейську пресу в якій нераз по· 
являлися реnродvкцїі з .. лиса Микити". 

З nере~·здом до Америки, Е. Козак переніс видавництво «Лиса 
Микити,. до Детройту і журнал там nоявляється раз на місяць 
вже 20 nіт. В Америці Е. Козак здобув собі nоnулярність серед 
американського громадянства рисунковими фільмами для шкіль

ної моnоді Ак теж виступами в телевізії в Детроі:іті як рисівник
імпровізатор у nрограмі для дітей і молоді. Він оnрацював ко· 
роткаметражові фільми (рисункові) - «Музичні історії», «Мітологія,. 
і «Історії з клясичної музики" для американських шкіл і за них 
дістав він краєву нагороду від організації американських учи
телів. Мистець теж радо ілюструє українські видання для молоді 
- "Веселку», Буквар Вагилевича та нільна книжечок для дітей. 
Е. Козак вміє ветавитися в nсихологію дитини і його ілюстрації 
дитячих видань є nід кожним оглядом найкращІ. 

На американському континенті Е ~озак знаходить більше часу 
для станкового малярства, творяuи І'Іільші олійні чи r'вашові 
комnозиції. Є це переважно твори на історичні теми з визволь· 
них змагань 191 8·1920 рр., або про наше село, точніше про 
підкарпатське село і про Гуцульщину. Ці малярські твори мають 
велиний успіх серед українців в Америці, а щорічні виставки 
Е. Козака nритягають багатfІ глядачів. 
Не зважаючи на те. яке МІсце мистецтвознавцІ nризн~._: : _, 

малярсьній творчості Е. Коза~а. він вже увійшов в історію унра-
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їнськоrо мистецтва як визначний оригінальни~ мистець-карикату-

рист. 

Каринатури Е. Козака відзначаються в nершу чергу психо· 

логізмом. Мистець вміє одним рисунком, малою r'римасою вщ · 
дати вдачу людини, nередати їі настрій чи відтворити певний тип 

і тому ці карикатури є дуже комунікативні. Рисунок Ена є прос· 
тий. такий nростий, що тяжко собі уявити щось nростішого. але 

за це він nромовистий. бо весь наголос є nоложений на nсихо· 

логічний вираз. Козак є наnравду віртуозом коnи йде про зобра· 
ження психологічного nортрету людини та її фізичної nодібности 
і то дуже елементарним рисунком. Карикатури Е. Козака не є нІ 
силувані ні стилізовані , він висловлюється сnонтанно і свобідно 
легким рисунком або чорною сильветною, нема у нього заносте· 

нілости стилю чи манірности. як це часто можна спостерігати в 
інших карикатуристів. 

Інтелігентність карикатуриста nолягає в тому. що він nотраnить 
nредставити кожну nроблему рисунком і то рисунком власним, 

оригінальним і легко зрозумілим. Так як добрий реклямовий 

афіш має відразу показати глядачеві про шо йдеться, має вна· 
зати ясним і nереконливим рисунком основну ідею ренлями, так· 

само в карикатурі рисунок має представити заторннену nроблему 
якнайвиразніше. Винахідчивrсть Е. Козака є величезна. Він так 
все ясно видвигає nроблеми, шо з nершого погляду можна зро· 
зуміти, шо він нам хоче сказати. 

Козак часом послуговується для ілюстрацій українськими nри· 
повідками, текстами творів наших клясиків, народних пісень чи 
колядок. Через це його гумор не все є вnовні зрозумілий для 
чужинців. але за те він є більше соковитий для нас. 

Гумор Е. Козака є інтелігентний і все актуальний. Щоб зрозу
мі1и всі його наринатури треба бути втаємниченим в українське 
громадське, nолітичне і культурне життя. 

Мистецтво Е. Козака це не "Мистецтво для мистецтва .. чи по
шуни нових шляхів в естетиці. його мистецтво є "Заанrажоване", 
воно служить щоденним nотребам народу. 

Довголітня мистецька й журналіетична діяльність Е. Козака -
це бачений в кривому зеркалі літоnис українського життя остан· 

нього nівстоліття, - це r'алерія сотень nортретів-наринатур унра-
їнських діячів. 

в. попович 
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РЕЛЯТИВНІСТЬ ОЦІНКИ 

Проф. Р. Драrан 

Ми жадібно шунаємо за особовостями серед нашого оточення, 

щоб їх наслідувати, або чогось навчитися від них. Життя тане 
nребагате, що ножна нова nоява - це для нас нове відкриття. В 
театрі, в кіно, в телевізії знаходимо тиnів (характери), яких любимо, 

або ненавидимо. Вони доnомагають нам вибирати те, що гарне й 
добре, і відкидати те, що nогане. Але часто, дуже nоnулярна особа 
для нас є тільки масною, або загальним тиnом, і снладної її осо

бовости ми ніколи не знатимемо. 
Візьмім. наnриклад. Чаnліна і Іарбо. Дуже nоnулярні nрізвищ~ 

і мільйони людей, коли nочують їх, мають силюети тих осіб nеред 
собою. Деякі їхні характеристичні риси нам відомі з фільмів, але 
це все. А чи знаємо ми їхнє nриватне й інтимне життя, історію 
їхнього життя з народження ? Майже нічого. Іноді з'являється біо· 
графія славних людей, яка кидає деяке світло на їхню особо
вість. Але, щоб nізнати особовість людини треба детальних оnисів 
героїв, їхніх дій, думок, стимулів, мотивів і реакцій. Романи дають 

дуже добрий матеріял для студій, але і їх сьогодні nишуть так, що 
nрочитаєш книгу і не знаєш героя. 

Наша оцінка завжди буде дуже релятивна, бо вона залежна від 
нашого виховання й середовища, в яномv ми виросли. Зріла 
людина шукає ст1иних і наукових критеріїв, бо саме те, що нам 
nодобається, може бvти в nершому моменті nереконливе, але не 

стійке. Нас може захоnити чар nоnулярности і, йдучи за загальною 
оnІНІЄЮ, можемо ЗІІни зовсім на манівці е оцінці даної особи. 
А наш еман і наше уnередження можуть ще й nогіршити сnраву. 
І тому, коли дивимось на інших. nодивімся і на себе самого. І 
nерше ераження ще далеко не все, воно може розвіятись, як дим 
Треба досвіду й ще раз досвіду. 

Зовнішній вигляд людини дуже часто обманює нас. Анатомічні 
nрикмети нашого тіла мало nов'язані з нашою nоведінкою. Дів· 
чина, наnриклад, з зеленими очима робить на нас дивне враження, 

але коли вона надіне чорні окуляри, це враження зовсім зміню
ється. Людина з гострими, виставленими зубами рсбить на нас 
аr'ресивне вр<:tження. але вона може бути зовсім не аrресивна. 
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Тиn обличчя, що залишився у нашій nам'яті, можемо nринласти 
до іншої людини, але інша людина з іншим обличчям може бути 
таким самим тиnом. Плескатий ніс робить nрикре враження яко
гось деr'енерата, але людина ця, власник uьoro носа, може бути 
гарною, доброю людиною. Великі руни роблять враження, що їх 
власник робітник, але їх власником може бути й інтелектуал. Гар
не обличчя дівчини, ще не є доказом, що таким гарним є й Іі 
характер. Борода, вvси, довге волосся. що його теnер так 
люблять носити молоді люди, можуть хвилево приховати особо
вість, але тільки хвилево. Жодна борода не може додати лю
дині ваги 

Голо\; людини теж може зробити нам несnодіванку. Фізично 
міuна людина. атлет. може говорити тихенько. Навіть одяг людини 
може ошукати нас. Адже ж інни носять черевики на високих зака

блуках, щоб додати чару своїм рухам. Кожна жінка знає який ка-
пелюх Іи до лиця, і як можна замаснувати ним «недоліки". Одежа 
військовина, священика чи сvмівця викликає окреме враження і 

має своє nсихологічно зумовлене призначення. 
Все це так, але, з другого боку, не забуваймо, що й зовнішні 

прикмети нашого тіла, голосу, навіть одяг, який носимо, а особливо 

наші рухи - часто підкреслюють і драматизують деякі характерис
тичні риси нашої особовости. Це добре знають театрали, бо це їх
ня nрофесія. Треба б велиної окремої студії щоб nроаналізувати 
nорушене nитання. Згадаємо- лише. що расові й зовнішні nрикмети 
nоведінки часто доnомагають нам здогадатись, хто ця людина, якої 
національности, або навіть, із якої території вона nоходить. Наnри

клад, звук мови, якої не розуміємо, і жестикуляція легко nокажуть 
нам , хто італієць. а хто швед. Хід людини, ношення капелюха на 

голові, стискання руни на nривітання, усмішка - часто доnомагають 

нам в оцінці характеру. Навіть характер nисьма. а то й сnосіб 
вживання ложки nід час їжі можуть нам дещо сказати про харантер 

даної людини. Це ті характеристичні риси, що їх мистець вислов
лює. nідкреслює і вкладає в карикатуру. 

Проте й тут треба бути обережним в оцінці людини й перевіря-
ти наші сnостереження. Наnриклад , зношені ззаду закаблуки говорять 
про вnертість. штивність. доктринерство, а одночасно й про енер- • 
rійного. незламного ідеаліста. Є й речі, яні nереконують своєю 
безоглядністю. Наnриклад, недбало одягнена людина це, безперечно. 
людина недбала. хоч вона може бути дуже здібна, інтеліr'ентна й 
освічена. 

Освіта. виховання й nриналежність до nевної кляси сусnільства 
чи середовища змінюють nоведінку, але не змІнюють здібностей 

і рис харантеру. Культурно поводитися може й людина зі скром
ними життєвими засобами, а некультурною. навіть комnлетним 
nростаком, може бути й дуже багата людина. Вища кляса - це ще 

не культура. Також і дуже здібні люди не обов'язково мусять бу
ти культурні. Hanp., Бетховен, геніяльний музик, в житті був .",ало-
культурним. у деяких ситуаціях nоводився, як дикун. Одержимий 
великою ідеєю гуманізму Швайцер у відношенні до себе самого 
і свого nрактичного життя був дуже недбалим. Є й люди-сноби, 
зарозумілі в тому, що високо освічені, або дуже багаті чи еле-
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rантні, вони звихнені в іншому напоямі. Бо вже самий снобізм 
понижує людину. Виеищити людину може тільки врівноважена. nо-

глиблена особовість. 
Є й загальні тиnи. шо їх визначуємо на географічній, історичній, 

расовій, мовній базі. Але й вони стереотиnні і можуть звести 

нас на манівці. Напр., американці, індійці. Про шкотів говорять, що 

вони скупарі, але є різні шкоти. Про шевців кажуть, що вони n'я· 
ниці, але хіба кожен швець n'є? Чи англійці всі «холодні", а укра· 
їнці всі "Теплі»? 

Часто людей судять. маючи на оці Акусь мету. Наnриклад біз
несмен оцінює людину, чи вона надається до торгівлі. Як бачимо, 
його оцінка особиста, обмежена. В Австралії про того, хто розу

міється на конАх, кажуть, що він інтересна людина. Але це зовсім 
суб'єктивна й обмежена оцінка. Нам може хтось nодобатись тільки 
тому, що грає на фортеп'яні, але музикальність це тільки одна 

з багатьох nрикмет особовости. Взагалі, оцінюючи людей, нам не 
вільно ні любити, ні ненавидіти їх. Тут треба nослуговуватися без· 
чуттєвістю і безсторонністю. 

А чи існує зовсім об'єктивна оцінка? Об'єнrивний хараюер бу· 
де абстрактним характером, а об'єктивна оцінка буде абстрактною 

оuінкою. В щоденному житті, в різних nрактичних ситуаціях, нас 
завжди цікавить якась сторона особоеости людини, а не П ці· 
лість, і саме на цю сторону спрямовуємо свою увагу. 

Проте об'єктивна оцінка особоеости людини існує, бо мусить іс
нувати , коnи ми з розмислом і справедливо оцінюємо інших. І то· 
ді клясифінація добрих чи nоганих сторін особоеости набирає no· 
важного, виховного й інтеf"рального значіння. 

Основні риси завжди дають загальну й вихідну характеристикv 
особовости, наnриклад, - можемо визначити, що дана людина 
вnерта, емоційна, nокірлива. самостійна. справедлива, ідеаліст , 
пляновик, матеріяліст і т.п. Деs:~кі з цих рис є позитивні, деякі не· 

rативні. Але й ті риси, що на nерший nоглАд видаються нам пози· 
тивними, МОН(уть на практиці розвиватися в неrативному наnрямі. 
Наприклад, впертість може бути nозитивною. або неr'ативною рисою, 
залежно від того, в якій ситуації. Сумівський закон говорить про 
ті основні nозитивні риси харантеру молодого юнака, які він nо
винен засвоїти собі та розвивати: справедливість, точність, дис· 
циnлінованість, чесність, вірність українській державницькІн щеї, 
релігійність іт.n. Але молода людина мусить знати й неr'ативні риси 
характеру, щоб оберігати себе від них і не попасти в конфлікти. 
Збірне обговорювання на сходинах різних рис людського характеру 
має велике виховне значення. 

Психоnог Олпорт nодає 17.953 рис харакrеру, називаючи їх 
nо·англійсьни. Всі ці риси напевно можна nодати й українською 
мовою, але на це rреба б цілого словника. Проте, знаючи основ· 
ні риси характеру, можна легко зрозуміти і всі інші. Деякі типи 
людей є виразно позитивні, або неІ'ативні , значить їх харантер має 
виразну перевагу позитивних. або неr'ативних рис. Але інші типи -
мішані, або посередні. Людина може бути тою самою лише в 

nевній ситуації або тою самою у різних ситуаціях. Такий тиn є 
стійний у nозитивному, або в неr'ативному розумінні, залежно від 
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ситуації. Є також тиnи нестійкі. неінтеrровані. неnевt-~і. без власної 
ідеї і мети. Це люди. що загубили своє власне "Я". Вони в різ· 
них і е таких самих ситуаціях по різному nоводяться. Найбільше. 
одначе. є таких людей. що тримаються середини. або nеІ)есічно· 

го рівня. 

Всі люди різняться між собою найnерше загальним рівнем ін
теліrентности. Далі йде рівень емоційности. а за ним руш•ина си· 
ла. або здатність реалізувати ідеї і nляни та досягати мети. Потім 
ідуть сnадковість. nам'ять. фізіологія. невралгічний рівень. або 
ситуація психічних конфліктів. відвага. провідницькі nрикмети. ас· 
nірацїі. інтро· чи екстравертність і нонтроля свого «f!u. 

Структура особистости залежить також від nотреб. Людина має 

різні nотреби. а до них насамперед належить потреба безпеки. 
що від дитинства. від самого народження. нас nересnідує. За 
нею йде nотреба приємности. Потреба засnокоєн~<~я голоду nідля· 
гає першій і другій nотребам. Далі йде nотреба довершення чо· 
гось у житті. сатисфакції своєї еартости. Таких основних потреб 

є понад двадцять. Вони можуть бути фізіологічні. духові й еконо· 
мічні Переважають одні. або другі. а найчастіше зазублюються 
одні з одними. Повністю розвинений Фізично юнак nотребує ідей
ного наснаження. без якого дарма. що він почуває себе. ян. без 

рук і без ніг. Еротична потреба може бути біологічною. але 
може бути й ідейною. коnи юнак шукає друrа жиrrя. Потреби 
сnричиняють необхідність різних видів nоведінки у відношенні до 

оточення і таким чином людина засвоює собі й різні риси хараа
теру. 

Людина дивиться на своє оточення не тільки nід нутом біохе· 
мічним чи фізичним. вона бачить у ньому й певну. якогось зна· 

чення ситуацію. Тому людина і є людиною зі своїм "Cvnepero., і 
своєю душею. Тенденція до нонструнтивної самореаnізації є ос· 
новною. специфічною потребою людини. Але. чи кожної людини? 
І ось тут зіткнемося з безліччю людей. Акі фізично чи психічно 

не сnроможні нормально сприйняти своїх nотреб і йдуть. чи блv· 
кають крутими дорогами. або взагалі манівцями. На це скпада· 
ється цілий ряд причин: nог.ане здоров'я, фізична нижчість. nоганий 

апетит. безсонність. nогані сни. містичні болі. нервовість. почуття 

втоми. журба. надмірна -Іутливість. самотність. туга. брак прияте-
лів. несміливість. розгубленість. страх, жаль. пригноблення ена· 

елідок критини. неуспіх. нечесність інших, неnевність майбутнього, 
випадки людської nідлоти і т.п. 

Оточені такими пороками, люди не сnроможні nіднятися пон<tц 

себе. nоnадають у різні конфлікти. з яких виnnутатись тяжко. Час· 
то борсаються у системі своїх психічних конфліктів ціле життя. а 
буває. що nоnадають у невилікуваЛІ,ну nсихозу. Намагаючись при· 
стосуватися до оточеннА. nоnадають у різні хворобливі ситуації -
маніяцтво, збочення тощо. В особливих випадках важкого, небезnеч· 

ного захвор!ння. так~;х хворих лікують v відnовідних лікарнях. 
Але в нашій цивілізацїі, особnиво у важких еміфаційних умовах 

лікувати всіх неможливо. 
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ІІІ-ій Европейсьний Зимовий Табір СУМ 

Знов минув рік. і знову нам дружинникам СУМ з Евро· 
пейських краі'н вдалося зустрітись на Франкоnолі (Бельгія), реалі· 
зуючи плян третього европейського Зимового Табору. Від 24-ro 
грудня до 1 ·ого січня тривав наш табір, і в ньому взяли 
участь дружинники з Бельгії, Франції. Німеччини , Велико-Брита· 
н11 1 Канади, Табір начисляв 63 учаснини. тільки шкода. що 
лиш 5 дружинників nрибуло з Англії. 

В n'ятницю 24 грудня д. М. Фединяк від імени КУ СУМ Бель
гії відкрив табір та nередав керівництво табором д. Б. Хрептов
сьному (Маннгайм - Німеччина}. І тан від першого дня nоnлив
ла nрограма, що складалася з гутірок, доповідей, дискусій 

та nроrульок. 

Офіційне відкриття табору відбулося в суботу 25 грудня, коли 
команда, • вже в повнім складі, взяла в свої руки ~<еріеництво· 
Б. Хрептовський - (Німеччина) - командант, Осип Рожка - (Б()t\\о~ 
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гія} nрограмовий і ~астуnник команданта, Михайло Фединяк (Бель· 
гія) - господар, Мирося Підгірна (Канада) - бунчужна діечат, 
Нестор Гайдамаха (Бельгія) бунчужний хлопців, Богдан Нагайло 
(Англія) хронікар, Орися Франкевич (Німеччина) - nисар. 

Програма дня виглядала приблизно так: вставання і руханка, 
год. 7.00 рано, 8.00 - збірка до ранішньої молитви. Після сні
данку з nерервами гутірка аж до обіду. Обідня nерерва трива· 

ІІа аж до 14.00 години. До nідвечірка ( rод, 17.00) велися ry· 
тірни або прогульки. Після nідвечірку аж до вечері - ще одна 
гутірна. День кінчався в 23.00 год. вечером. Від вечірньої збір· 
ки в 20.00 год. до 23.00 год. був час на дозвілля . Дозвілля ж 
вимагало уяви й ініціятиви самих rаборовиків, чого у них не 
бракувало. Очевидно, що час скоро nролітав. бо день був пов
ний різноманітностей. 

На латинські різдв'яні свята, цілий табір вирушив в дорогу 
до се11а Стер, щоб груnами відвідати бельгійські родини й за· 
співати їм хоч кілька унраїнських колядок. Таборовини були 
задоволені, а коляда нам корисна, дбо дала змогу nоширюва
ти українську традицію. 

Нашою другою розеагою цьогорічного зимового табору була 
нічна- мандрівка цілого табору в околиці. Зараз по вечері тре· 
ба було всім узутися, одягнутися в темн·( одіж і утан в гое. 
18.00 табір- nоділений на З групи вирушив у дорогу. Дорога 
не була звичайна, бо кожна- груnа ішла через ліси і nоля, ви-
конуючи свої завдання, щоб дійти до пункту назначеного Ко-
мандою на карті. Треба згадати, шо між груnами. робилося 

засідки і напади, Зв'язковий Команди (штабу) їхав автом , про-
віряючи винонання завдань і часову точність груп, зустрів по 
дорозі бунчужну дівчат, яка вже годину блукала, бо в яки~сь 
сnосіб відстала від груnи. Таборавини вернулися в З.ОО год 
рано. Змучені , голодні , але бадьорі. 

Були й вечорі коли розваr а була зорганізована в інакшому 
стилі. Так пригадуємо, вечір коли nід проводом бунчужної дів
чат nереводиІІися гри й лунаІІа наша nісня крізь таборову залю. 
під супроводом f"ітар й акордеонів. Ми скористали безумовно 

з талановитих сил наших дружинників. Володимир Панчук (Ні· 
меччина - Мюнхен) взірцево провадив сnівом та навчав нас 
нових незнаних пісень. 

В четвер ЗО-го грудня увесь табір справляв проща11ьний 
вечір. Разом засівши при столах накритих білими обрусами 
ми заїдали «холодну тарілку» жартівливо й весело проводячи 
час. У нашій громадці лунали сnіви, колядки, скечі, жарти, смі· 
хи .. а згодом nерейшли ми до забави. При uій же нагоді д. 
О.Рожка склав- сердечну nодяку командантові д. Б. Хрептовсько
му, за його nозитивне керівництво табором, як рівнож і подяку
вав кухонному nерсоналові, що складався з молодих дружинників 
окрім головної кухарки nані Н. Матвіїв. (Бельгія). 

З1-ого грудня добігав табір до кінця. Всі учасники готовили

ся до офіційного закриття табору. Якраз nеред останньою збір
кою в формі Апелю вшановано З59 українських вояків, розстрі-
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ЛІСОВИЙ ПРОХІД 

ляних nід Базаром. І:іІдзначаючи 50-річчя безсмертного чину 
Базару, наш табір глибоно склонив голову nеред святою нозаць
ною могилою і безсмертним духом героїв Базару. 

Відтак увесь табір, разом з гостями, українці ~ бельгійці з 
онолиць табору забавлялися в , таборовій залі, весело зустріча
ючи Новий грядучий 1972 рін. 

В суботу рако таборовики сnанували свої «манатки" і роз'їха· 
лися домів. 

На мою думку такий евролейський табір nриносить багато 
користей. Тре()а сназати, що цього року були недотягнення, 
але шкода, що вони з боку доnовідачів які nообіцяли nриїхати 

та без nоданих nричин не nриїхали. Всеодно ми щасливі, що 

також цей черговий Зимовий табір був загально вдалий і усnіш
ний і не розчарував дружинниніе. До усnіхів табору nричинилися 

гості й доnовідачі : д. Мудрик, д-р Васькович Р. Де6рицький {Ні· 
меч"Іина), .i11r'p. О.Коваль Голова ЦУ СУМ, о.Б.Курилас ЧНІ- на· 
nелян СУМ в Бельгії, nод. В. Лавриненко (Бельгія), М. Підгірна 
fКанада), Х.Філь, В,Панчун, П. Мозолюк, Б. бобин, Б. Хреnтовсnкий 
(Нtмеччина)" А. Гайдамаха і О. Рожна (Бельгія). До успіху табору 
причинився й запрошений гість-доповідач член Флямандсьного 
Ділового Комітету Він ван Брантеrем. 

Галина СТАХІВ 
ЛЬЄЖ, БЕЛЬГІЯ. 
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ГОЛОВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ УПРАВИ СУМ мr'р. О.КОВАЛЬ 
НА ВІДВІДИНАХ ОСЕРЕдКІВ СУМА В ЧІНА~О 

Після відвідин Ос. СУМА в Мінне<snоліс та Мілвокі, Голова 
Центральної Уnрави СУМ, мr'р. Омелян Коваль nрибув у n'ят
ницю, 11 лютого 1972 р. до Чікаrо. 

Осередок СУМА ім. М. Павлушкова. 

11-лютого 1972 р. Відділ Ю СУМА .. одЕСА .. nри Ос. СУМА 
ім. М. Павлушнова вітав дорогого гостя з Европи, Голову ЦУ 
СУМ мr'р. О. Коваля. 80 юнаків і юначок грімним «Гартуйсь,. 
nривітало свого найвищого зверхника. Апелем командував д. П. 
К рутяк - булавний та д. П. Олексюк - орг. реф. Виховник Булави 
мf'р. М. Федан вітав гостя в імені Булави та Юнацтва. 

Голова Ц.У. СУМ nередав усім nривітання від 1 З тисяч зор
ганізованих сумівців розкинених по 1 О-ти країнах світу й об'єд
них спільним кличем «Бог і Україна". 

Друга зустріч відбулася із сеньйорами та дружинниками СУМ. 

Сходинами проводив голова О·ну д. Я. Куляс. Голова ЦУ СУМ 
виголосив доnовідь на тему «Зберігаймо національну субстанцію 
в світі й продовжуймо бій за волю України"· 
Клич СУМ на 1972 рік є: За nравду будемо битись! 

Після доповіді була жива дискусія над nроблемами молоді, 
в якій брали участь в більшості дружинники. 

Відвідини громадських Установ. 

В суботу, 12 лютого Голова ЦУ СУМ відвідав українські 
фінансові установи «ПевнІСТЬ" та «Самоnоміч», яні є сталими 
слонзорами юнацького журналу СУМ «Крилаті•. Гість радів рос-
том наших фінансQвих твердинь, бо він рівночасно виконує 
функцію фінансового референта Президії СКВУ. 

В найбільшій Школі Українознавства у вільному світі вітав 
гостя з Европи директор школи проф. Берестянсьний. Голоеа 
ЦУ СУМ відвідав п'ять вищих кляс та мав коротке слово до 

учнів. 
Дальше nішли відвідини ~ооnератив~~ «Самодопомога .. , ви· 

даеництва М. Денисюка та крамниці з мистецькими виробами 
«Дельта», яку веде д-р В. Старух. 

Окремо відбуто зустріч із о. радником П. Джулинсьним -
nарохом Парафії св. Володимира і Ольги. 

Осередок СУМА ім. полк. Дмитра Вітовського в Па.Іатайн. 

Ос. СУМА в Палатайн гостив вnерше у власному домі Го-
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лову ЦУ СУМ мr'р. О. КовалА. Біля 40 осіб вітало рідкісного 
гостя. Сходини членів Осередку відкрив голова О. Васьків ві· 
таючи Голову ЦУ в імені Управи, Булави, та всіх сумівців. Ін
формацію про працю Ос. передав д. М. Лущак. вказуючи на 
позитиви й неrативи в праці. Mr'p. О. Коваль виголосив доповідь 
про працю СУМ в діясnорі. 

Молодші юначки; передали Голові ЦУ презент з нагоди від-
відин Осередку. Спільну зустріч закінчено nіснею «Не пора••. 
Оnісля відбулася сnільна вечеря. 

Цього ж дня, 12. лютого відбулися Загальні Збори 31-го 
Відділу ООЧСУ в Палатайн. Голова уступаючої Управи пор. 
С. Стрільчук nривітав Голову ЦУ СУМ та всіх гостей. Mrp. О. 
Новаль привітав Загальні Збори від Центральної Уnрави та всі· 
єї сумівської молоді, підкреслюючи дружню співпрацю обох 
організацій в змаганні за волю України. З рамени Головної 
Управи ООЧСУ вітав 31-ий Відділ інж. Р. Бігун, а від каси 
«Певність,. та Відділу Т-ва кол. Вояків УПА зложив привітання 
інж. С. r'оляш. 

Відділ Ю СУМА "БОРИСЛАВ,. при Парафії св. Йосифа. 

Після вислуханнА св. Літургії в Парафії св. Володимира і 
Ольги в неділю 1З.2.71, Голова ЦУ рподався на Захід Чікаго, 
де на нього ждало в одностроях ЗО юнаків і юначок із Відділу 
І0 СУМА "Борислав". Виховник і основоположник Відділу інж. 
Лев Боднар відкрив свАточний Апель, Аким командувала 
Оксана Павлівець, а якій допомагали Ірина Голод і Зенон Ду-
да. Головою Відділу Ю СУМА є інж. Вихрій. 

Голова Центральної Уnрави розказав юнацтву про виховний 

ідеал в опрацюванні українського nедагога - виховника Ушин
ського, звертаючи окрему увагу на такі виховні чинники як ре· 
ЛІГІИНІсть, національність і плекання рідної мови, наука та пра· 

uя над собою і для загалу. Відділ Ю СУМА «Борислав» nоборює 
всі труднощі та стало зростає завдяки віддаНІи праці панству 

Боднарів та гутртові працьовитих батьків, які дбають про націо· 
нальне виховання своїх дітей. 

Осередок СУМА ім. пол. Івана Богуна. 

В неділю, о год. 1-ій nonoл. Голова ЦУ СУМ відбув офіційну 
візиту в Осередку СУМА ім. полк. І. Богуна. Понад 50 сумів
ців та батьків ждаІІо на дорогого гостя у власній залі. Сходини 
відкрила новообрана голова Ос. молода Дружинниця Стефа 
Яцишин, а дискусією проводив д. Т. Чурма. 

МІ"р. О. Коваль говорив на виховні теми, проблеми СУМ та 
про nрацю СКВУ. 

Друга зустріч була із дружинниками Осередку, яні спільно 
nрацюють, а на останніх Загальних Зборах nеребрали 5 ключо
вих позицій в Управі. Під час сходин відбулася цікава виміна 
думок між присутніми. 69 



Третя зустріч була із Уnравою Осередку та Батьківським 
Комітетом. Гостя вітав голова Б. К. п. Хомин Іван, дякуючи йо· 
му за відвідини Осередку. При сnільній перекусці відбулася 
ьиміна думон над nроблемами молоді між членами Управи 
Ні головою ЦУ СУМ. 
Участь е n'єсі ··За сестрою». 

У вечірніх годинах голова ЦУ СУМ був учаснином незабут· 
ньої вистави .. за сестрою., в nостановці Л. Цепинського та у 
виконанні Театральної Студії Молоді nри Парафії св. Володими· 
ра і Ольги в ЧікЗІ'о. Ціла n'єса це небуденний успіх молоді, 
це річ, яку рідко коли можна nобачити. Вона цікава змістом 
та повна виховних моментів, Акі головно в молоді викликають 
незабутні враження. 

О.М. Бутринський мав nредставити присутнім Голову Ц.У СУМ, 
одначе 15 хвилин перед кінцем п'єси. невідомі злочинці підпа· 
лили кімнату директора школи, а повно диму на бальконі і в 
залі не дозволило скінчити вистави. 

Осередок СУМА «К!)ути». 

В nонеділок 14 лютого Голова ЦУ СУМ відвідав Ос. СУМА 
«Крути" на далекому півдні Чікаr'о. 

Відділ Ю СУМА «Конотоп" мав цього дня святочний Аnель 
присвячений січневим актам, командував вовк - дружинник М. 

Пилипчак. Святочний наказ читала секретарка Булави Соня 
Окрух. Після офіційної частини та привітання Голови ЦУ, юнаuтво 
дало коротку мистецьку частину, виконvючи в'язку nатріотичних 

nісень в nідготовці Булавної Р. Окрух. Деклямувала Жовнір На· 
таnка. Слово про січневі роковини Самостійности і Соборности 
та бій під Крутами мав М. Пилипчак. Після Апелю хор старших 
юначок nросnівав в честь гостя дві пісні. До присутніх на залі 

40 юнаків і юначок мав окреме слово Голова ЦУ СУМ, заохо· 
чуючи їх до праці, удосконалювання себе, вч1-1тися, nрацювати 

плекати рідну мову, зберігати рідні традиції, дбати npo свою 
Церкву та бути апостолами української правди на чужині. 

Окрема зустріч відбулася із сумівцями та батьками. Понад 

50 учасників вислухали доnовіді npo стан СУМ-у в десяти кра· 
їнах світу. Сходинами провадив Голова Осередку, дружинник 
інж. О. Бурдяк. Після дискусії пані nодали вечерю для присутніх, 
і гостя обдаровано пластІвками виданими хором «Чайка» 
під дир. С. Галан, який існує nри Ос. СУМА та Від ООЧСУ. 
Дискусія та виміна думок nродовжувалася до год 11-ої нuчі. 

Присутні щиро прощали дорогого ~rостя та бажали дальших 
усnіхів у його відповідальні й праці на полі виховання українсь· 

кої сумівської молоді на чужині. 

СТЕПАН Г'ОЛЯШ 
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РІН ПРАЦІ ОСЕРЕДкУ СУМ В НОПІН~ГАМІ 

На самому nочатку треба зазначити, що Уnрава Осередку 
СУМ в НоттінІ'гамі діяла вже другий рін з черги в nовному 
складі молодих, народжених на чужині. Якщо деноли nомагали 

сеньйори СУМ, то тільки nорадою. Приємно також зазначити, що 
другий рік діяльности молодої Управи був далеко кращий від 

nоnереднього. З досвідом nрийде також і поступ та ріст. 

На nідставі залучених світлин хочемо nодати важливіші мо· 
менти з жипя Осередку. 

4 квітня 1971 частина членів Уnрави і кількох Дружинників 
з-поза Управи дали Літературний Вечір творів Лесі Українки nід 

назвою «Лесина Лірика». Це був початок святкувань 1 ОО-ліття 
народин Лесі УкраІнки. Пізніше відбулось ще дві імпрези з 
того циклю: окремо вшанували Лесю Унраїн ку спільно старші і 

та онремо Шнола Українознавства. Але ця nерша сумівська «Ле· 
сина Лірика" відрізнялась від інших і залишиnа на довго гарне 
враження. 

Учаснини вечора «Лесина Лірика" під час вистуnу зліва до 
nрава: д. Бог дан Захарко, nодр. Одарка Сем ан, подр. Марія Гав· 
ришко·Бджоnа. д. Мирон Бучок, подр. Галина Стахів nодр На-
труся Б • r · • · оико ..... нриnец~, 1 голова Осередку д. Михайло Кухта. Тер-
І.Іет на тому_ ж вечорІ виконує пісню Лесі Украінни .. контра сnем 
cnepo». ВечІр повторєно в Лестері і Манчестері. 
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22 Травня 1971 р. в Лондоні відбулась велииа nротимосков· 
ська маніфестація в обороні nолітичних в'язнів. З Осередку 
взяло участь біля 50 осіб молоді, і стільки ж старшого громадян· 
ства. Три сумівки на тлі нордону nоліції nеред московською ам
басадою. Це вже було nеремир·~ бо перед тим була справжня 
війна, про що свідчать клаnті з портрету Валентина Мороза. 

12 грудня 1971 в день Загальних Річних Зборів Осередку 
груnа взірцевої сумівсьиої молоді дала другий Літературний Ве· 
чір творів двох побратимів-письменників Василя Стефаника і 
Богдана Лепиого. Участь взяло 1 З осіб і вечірна тривала nонад 
годину часу. Знимка представляє фінал Літературного Вечора, де 
ціла група виконує відому пісню на слова Богдана Леnкого, а 
мелодія його брата Левка Леnиого «Видиш брате мій , товаришу 
мій ... Стоять зліва до права: подр. Ірина Гложик, Марія Бджола, t 
Стефиа Миuно. Люба Фурrала, д. Мирон Бучок, д. Богдан 
Снриnець, nодр. Марія Пуляк, д. Яросnав Фурдас, nодр. Марія 
Семан., подр. Катруся Скрипець, юнак Роман Семак, nодр. Анна 
Кеuии і д . Михайло Кухта. 

Ще багато більше мали гарних успіхів Уnрава й Осередок, 

але не з і всіх маємо світлини. От хоч би вдала маніфестація 
проти червоного військового ансамблю в Шефільді З, травня. Там 
nеред залею мільйонового індустріАльного міста наші сvмівці 
спіл~:.но з сумівцями з інших осередків влаштували концерr, на 
якому мали більше глядачів ніж там в залі . 
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Вони дали нільна гарних нонцертів для чужинців : 19 лютого 
в Нопінr'гамськомv Університеті цілий концерт, 27 череня в 
Редінr', 6 листопада в Грімс6і і 1 О грудня знову в місцевому 
університеті на міжнародному вечорі наші молоді танцюристк~ 
nописались найкраще за всіх. До цього nані з гуртка ОУЖ 
влаштували виставку народного мистецтва, що притягнула увагу 

багатьох глядачів. 
На 2 І. Загальних Річних Зборах Осередку СУМ 1 2.12. 71 ви-

6рано нову Управу в такому складі: подр. Марія Бджола, Натру· 
ся Скрипець, Ірина Гложик, Ольга Любінська, Ірина Стахів, Лі

да Г удз, і дд. Михайло Нухта, Богдан Ск ри nець, бог дан За ха рко, 
Богдан Скляренко, Юрій Скляренко, Ігор Пітиляк, Іван Савула, 
Іван Думич, Остаn Курляк, Михайло Бджола. Праця нової Управи 
заnовідається добре. Щасти Боже! 

{Всі світлини винонав наш сумівський фотограф д. С. Безкоровайний) 

М. Джус. 
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В НАСТУПІ 

Від nерших днів січня світова євроnейська та американська 

npeca nриносить все нові відомості npo хвилі арештів, що від6у· 
ваються no ц1л1и імnер11 СССР. Вони nерєнотоnися над Україною, 
Чехословаччиною, Росією, Юr'ославією. Арештовано тисячі осіб. За· 
rаnьною метою арештів - викорінити джерела і центри інформацій 
інтелектуалів - диссидентів, що хочуть світові відслонити сnравжнє 

обличчя СССР. На Унраїні сnрава інакша. Тут моеновський режим 
через своїх .. гвинтиків,. хоче лінвідувати «націоналістичну антирадян· 

сьну діяльність», знаходячи nредставників uієї діяльности в щирих 
відданих діячах української культури. Рівно ж дуже явне намаган· 
ня москалів nридушити діяльність демократичних груn в СССР, що 

хочуть жорстоке обличчя совєтської імnерії зробити гуманнішим. 

Ці арешти сnрийнято на Заході, як черговий доназ жорстокости 
і шовінізму совєтського режиму. Окрім загального сnівчуття жопний 
уряд не зробив заході в, щоб встуnитися за арештованих. 

Що ж зробила студентська молодь? 

Треба сказати, що преса дуже часто nише npo вистуnи унраїнсь· 

~ої молоді в обороні переслідуваних інтелігентів. Демонстрації, 
конференції, та інші вияви nротесту nритягають увагу nублічної опі · 
нії. Україна, в останніх роках. стала молитвою, правдивою молитвою 
кожного українського студента, що хоч трі шни обізнаний з їІ про
блематикою. Студентські резолюції nрийняті в Мюнхені (1968} в 
Монтреалі (Конгрес ЦЕСУС 1970), в Римі (З'їзд СУСТЕ 1971) 
відносно України стали nереводитися в життя. Студентський рух 
відчув нансво свою силу, ідеологічні Товариства стали активніши· 
ми, ЦЕСУС відчув свою загублену силу координатора і починає 

тепер набувати ;;воє втрачене значення. 

Студенти віджили. Своєю діяльністю, яна залежить від вдумливос· 

тн і винахідливости, вони nідносять українську nроблематину на 
сторінни nреси і в тані місця, де про неї іще ніколи не чули. 
Відновлений студентський рух nочинає ставати сnравжнім nотенці· 
ялом, що відnовідно зужитий nринесе унраїнській сnраві належну 

!(ори сть. 

ЕВРОПА 

В Евроnі різним сnособом відзначено тиждень від 22 до 29 
січня. Демонстрації, rоnодівни, масові демонстрації, nоодинокі зу
стрічі з nредставниками урядів, з журнііnістами, надали певний тон 

українському а частинно й чужинецьному життю. 
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АНГЛІЯ 

В Англії по всіх більших місцях де були снупчені українці npo· 
водилися демонстрації, головну ролю в яких відігравали унраі·нські 
студенти, зокрема члени СУМ. Апогеєм цієї акції була сnільна 

демонстрація в Лондоні, де з'їхалося 3.000 українців, шоб задемон
струвати Москві і світові своє обурення з nриводу нової хвилі 
арештів в Унраїні. Акція ця була добре підготована. 29 січня -
день nеред демонстрацією - 1 ОО чисельна груnа складена з мо

лоді (студентів і сум івців) ni нетувала совєтську амбасаду. Вони 
провели рівнож голодівку і стояли на своїх nостах через цілу ніч. 

Ніч ця була за англійською nресою найхолоднішою від 15 літ. Па
дав густий сніг. В амбасаді вибито вікна. Своєю nоставою молоді 
звернули увагу англійської nреси та телевізійних каналів. 

НІМЕЧЧИНА 

В Німеччині СУМ зорганізував кілька демонстрацІн ~ різних міс· 
тах, учасниками яких було також велике число студіюючої молопі. 

Так 29 січня у містах Бонн, Гамбург і Мюнхен відбулися демонстра
цїі за звільнення Валентина Мороза й інших nолітичних в'язнів. 
Майже 500 осіб брало участь в цих 8иявах солідарности з nере

слідуваними. В Мюнхені крім nохідноі· демонстрації 6ула nереведе-

на .аводенна голодівна. Тут брало участь 7 сумівців. Мюнхенсьн• 

газети позитивно nисали про цю демонстрацію. 
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ФРАНЦІЯ 

Клюб Валентина Мороза v Страсбурзі звернув увагу на nере~J11 -
дуваних діячів в Україні, організуючи семінар для французьких сту· 
денrіе. Доповідачами були заnрошені редактор Ль'Ест Евроnеен В. 
Косик і автор книжки .. Qnозйція в СССР ... Р. Г'ошере. 

БЕЛЬГІЯ 

Студентська молодь Бельгії мала добру можливість nровести 
справу nере сл ідування (країнських інтелектуалів в пресу через 

арешт студента Я.Дсбоша. Вся бельгійська преса nротягом тижнів 
nисала npo долю бельгійського студента, ян рівнож про арештова· 
них українців. Бельгійські студенти використовують фанти npo укра· 
їнсьнv дійсність для своїх nеріодинів. 

АМЕРИКА Й КАНАДА 

Тут де більше українського nоселення та унраїнських студен· 
тів можна було сnодіватися ширшої акції в обороні нескорених. 
Воно тан і сталося. Студенти відгукнулися на заклик ЦЕСУС·у 

та TYCM·v і стали в обороні унраїнсьної nравди. 
До звичайних демонстрацій, яні відбулися no всіх більших 

містах Америки та Канади згадаємо тільки nомітніші nодІІ. 

Студенти зЧінаІ'о , Торонто, Ріджайна і Манітоби взяли участь 
у конференції від З до 6 лютого де ;-оловною темою було 

nереслідування унраінсьноr ІнтеnіrенцІІ. Одна з найбільших де· 
монстрацій була nроведена ТУСМ·ом в Ню Йорку 29.і.72, де 
взяло участь nонад 2 тисячі осіб. Того ж дня в Вінніnеrу еідбу· 
лася демонстрація nроти нищення української молоді на Укра

їні. В демонстрації взяла участь студентська, сумівська. та 
nnастунська молодь. Те ж саме в Монтреалі. Окрім різних 
акцій, що студенти ТУСМ·івuі переnровадили в Дітройті, Рочес· 

тері, е МіннеаполІС вони потур6ували Євтушенка. Відомий ро· 
сійський поет Є. Євтушенко роб•..rв в цей час турне по Амери· 

ці, коли е ціnому Совєтському Союзі йшли арешти та виnросто· 

еуеання .. nартійної лінії• nисьменників та nоетів . •Нью Йорк 
Пост", nНью Йорк Таймс• та інші писали npo uю nодію. Зга 
дано рівнож, що студенти хотіли захоnити мікрофон, щоб роз· 
назати про nереслідування унраїнських інтелектуалів. До відпо· 
відальности були nокликані студенти: Б. Андрійчук, О. Товсто· 
n'ят, О.Зельгаш, Є. Кміт. Їхню оборону взяв унраїнський адво· 
кат д-р Анаста зієвсьний. 

Нью-Йорк Таймс у недільному числі nомістив світлину з то· 
го ян Євтушенко злетів з сцени. Ця подія не nройшла неnо· 
мітною в Европі бо англійські rазети і німецькі згадували 

'1DO це. 

Іншою едалою акцією ТУСМ ·у треба вважа тн nерервання за
засідання .. д_rенції nрограми розвитку об'єднаних Націй•, де 
студенти сво1ми настирливими домаганнями звернули увагу на 

nереслідуваних діячів в Україні. 
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асто &жаємо 

Звінчалися Іван РАДЬО і Маруся 

КОВАЛЬЧУК. cvмieui. Сиракюзи. ЗСА. Він· 

чання від6уnось 1.5.1971 р. в Укр. Кат. 

Церкві св. Івана ХреститешІ в Сирак· 

юзах, Н.Й.· Вінчав о. Річард Брида. 

Підчас весільного nриняття друзі 

Іван Шvшнян і Д.Майкович nровели 

з6ірку з висnідом 86 ОО доn. З того 

nризначено на Фонд ім. С.Бандери 50.00 

доn. на npec. фонд •Аванtард• 20.00 і 

•Ириnаті• 16.00 дол. 

Жертводавuям і збірщикам щира 

nод<~ка. а Молодій Парі Многих і Щас· 

nивих nіт! 
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Зеновій НдРПИШИН і Rpocnaвa Мд· 

ЦЕЙНQ, ОбИдВОЄ ВИХОВНИКИ і ЗНТИВНІ 

члени СУМ е Сиранюзах. ЗСА. звін· 

чаnися 25.9.1971 р. в Укрзінськ і й Кат. 

Церкві ее. Івана ХрестителR. Акту він· 

'!ання довершили : о. Шам6еnян В. Сере· 

дович і о. Богдан Смик із Ютики. Ве· 

сільний обряд від6VВСА згідно з най· 

кращими українськими традиuіями і 

nри ееnикім числі молодих і старших 

rосте\1. 

Підчас гостини nроведено грошеву 

з6ірку Ана даnа 150 доn. Цю суму 

розділено на фонд ім. С.Бандери 100 

доn. і на npec. фонд •дванrард• 50 д. 

Жертводавцям і збірщика"' щире 

сnасибі. а Молодій Парі Мноrи.< і 

ЩасnІ<вих літ! 



НАША ВТРАТА 

У ночі зі суботи на неділю, 12/ 
1 З лютого, в ульмівському шnи· 
талі nомер на ЗЗ·ому році життя 

в наслідок автомобілевої катастро· 

фи, бл.nам. Стеnан Дукаль, rocno· 
дарський референт КУ СУМ. 

Друг Дукаль залишив горем 
nрибиту дружину Любу та четверо 

малих дітей , з яких троє ходять 

ще до садочка. Крім них, покій· 
ний залишив 6атьні в , братів і сес· 
тер. Похорон відбувся у четвер 

17·ГО ЛЮТОГО О ГОД. 14·ій на 
цвинтарі в Новому Ульм і, у nри· 
сутності всієї родини та nриблнз · 
но 500 осіб. 

Покійного nрощалн о.wамб. Ва
силь Турковид, n. Роман Дебри· 

цьний від ЦПУЕН і ОУН та Ми · 
кола Франневич від КУ СУМ СЛЛ С. ДУКАЛЬ З СИНКОМ 

Висловлюємо ВШ Пані Вдові всій Родині найглибші сnів· 

чуття no цій невіджалуваній втраті. Нехай вічна живе по Тобі 
nам'ять дорогий Друже Стеnане! 

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ 

Дм• наладнання а.амІнІструеання .. Аванrарду» nросимо КольnортерІt'! 1 Перед· 

ЛЛЗТНИІ<ІВ nриl!ЄРНІVВЗІИСІ> HiiCТVtlHI)r(J ПОРАLІК\' 

ЗСА і НАНАДА Кож11и,;. Оr,ередо ... СУМ має мати референта сvм•ВС!:>ІІИ~ 

видань. АкиИ збирає. nер;_;дnлати 1 nересилає іх до В·еа ЦУ СУМ. Якщо в 
данІй мІсцсІюстt та11оrо референта ще нема. або є неаrпивниИ. nередnлатники 

мають обов'язон rрошпв1 рпзрахvнки nереводити безrюсередньu :; В·вом в 
Брюссел:. nересилаючи належнtсrь банковими чеками чи монІ·ордерами 

Чеки з УкраІнсьних кредипвок nр .. Имаються ~<а РІВН І з банковими 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ЧеІJез КУ СУМ . або nоштовими мон•·ордеоами до В·Вй 

НІМЕЧЧИНА · nочювими мандатами до ЦУСУМ 

ФРАНЦІЯ : На чекове ~<ОНТО : 

L'Est Europeen 17 rue de Provence 
PARIS 9 С.С.Р. La Source ЗО 754 04. 

БЕЛЬГІЯ на чекове нонто КУ СУМ. або nрямо до В·ва. 
АРГ'ЕНТИНА • АВСТРАnІА : До референне сvм•вських видань е тих країнах. 
ІНШІ КРАІНИ : Безnосередньо до В ва в Spюcceni. 
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ПОЖЕРТВИ НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД ссАВАНГАР ду,, 
зед 

О·к НЮ·ЙОРК 

О·к БОСТОН 

О·к МІЛВОКІ 

О·к ФІЛАДЕЛЬФІА 

О·кКЛІВЛЕНД 

О·к КОЛЮМБУС 

О·к ЮТИКА: 

КАНАдА 

О·к ЕДМОНТОН 

О·н ТАНДЕР БЕЙ 

О·к БРЕНТФОРД -

О·к СдСКАТУН 

О·к Г дМІЛТОН 

О·к ТСКАРБОРО 

МОНТРЕАЛЬ 

Пані М. П'ятна, зб .л. чч. 617. 618.620. 621, 

д. С. Микитин. з6.11. чч. 662, 663 

11· ra М.Стvnницька, зб.л. чч625 

д. В. Рин.аич, з6.л. ч: 641 

М. Дякун. з6.п. ч. 634 

п. Мечник, 36.11. Ч. 636 

М. Леськів, збл.ч. 635 

д. Т. ЕДі.анч, з6.п.ч. 600 

/J.. Д. Шимків, з6.л.ч. 556 

Материнський Круток (1 О дол. на •Hpиnari•) 

М. 8аЦІІавів (Бапrімере :) 

Проф. П.Ан.арусів (ФіляІJ,еnьфія) 

Др. С. Михайлів (Дітройт) 

дд. Дацьків - Дух ній. з6.n.ч 890 

JJ.. І. Лакаnий, з6.л.чч. 891.9892, 893 

д. В. Мазничка, з6.л.ч. 865 

(в т. 14.50 доn. 3 25·nirrя подружжя nанства Мазничків) 

д. П. Крутиголова, зб.п.чч 895. 896 

д. М. Бончук. з6л.ч. 905 

(в тому 13 доn. з нагоди 25·nітт<І noдpymmя 

nанства Миколи і Маріі Роrаnьськнх) 

з6л.ч. 875 

д. В. Юсів, з6.n.ч.899 

З весілnя Л. Гук і А.Гараси..,.оеич (і 10 /J.O/I. на •Kpнnati•) 

204.50 /J.Q/1, 

52,. 

6,. 

25,-

61'. 
5,. 

15 •• 

17,. 

5,. 

10,. 
4,. 

4,. 

З.· 

39,. 

33,· 

46,50 

20 •. 

15 .. 

10 •. 

10,. 

10 •. 

ЖЕРТВОДАВЦЯМ І ЗБІРЩИНАМ ЩИРА ПОДАНА, А ІОВІЛАТАМ І МОЛОДІЙ ПАРІ 

МНОГV.Х І ЩАСЛИВИХ ЛІТ І 

•AVANTGARDE .. 
72 Bld Charlemagne 
1040 Br·uxelles 
ТеІ. 34 04 82 

Висилаю • • рrчнv nередnлату нг 1972 р rн 

• заборгованІсть no ч 6 1104 
• на ~nресфон~-

разом 

~ОА АДРЕСА 

{л~тинкQІQ) 
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