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Ліна К остенко 

ссД ви гартуйте ваші голоси!~· 

Кобзарю , 
знаєш . 

нелегна епоха 

оuей двадцятий невгомонний він . 
Зави хрень - безліч. 
Тиші - анітрохи. 
А струсам різним утрачаєш nік. 

Звичайн і норми починають старіти , 
тривожний пошук зводиться в. закон , 

коли стоїть і сторія на старті 
nеред ривком в ноемічний стадіон. 

Вона гр удьми на фініші розірве 
Чумаuьк>1й шлях, мов стріч:~у золоту, 
і. невагома, у блакитній прірві 
відчує враз вагому самотv. 
І nозивні прокотяться луною 
КРІЗЬ далі неосяжно-голубі ... 

А як же ми, 

спі вці нраси земної? 
Чи голоси у нас не заслабі? 
Чи не nотонуть у вітрах nростору ? 
Чи сnриймуть велич ново'і нраси ? .. 

Та рас гранітни й дивиться суворо: 
- А ви гартуйте ваші голоси! 
Не nустослів'ям, nишним та барвистим. 

не скаргами, 

не беnькотом надій , 
не криком, 

не nересnівом на місці, 
а з:tспівом в дорозі нелегкій. 
Бо nам'ятайте. 
wo на цій nланеті, 
відкоnи створив ТІ Пан·Бог, 
ще не було епохи для поетів . 
але були поети для епох ! 



Ант. Кущинський 

ШЕВЧЕНКІВ ПРИЯТЕЛЬ 

ЯКІВ КУХАРЕНКО 

(Наказний Отаман Чорноморського Козацького Війська) 

Син Заnорозького Козака Аків Кухаренко родився 1799р. (по ін
ших джерелах 1800 р.) в станиці Медведі всьні й на Кубанщині. 

15-літнім юнаком він вже nочав військову службу і через де

в'ять років за хоробрість та nисьменність, був nідвищений до ран

ги хорунжого. Коли йому було 35 років, він вже командував nри

кордонним nолком, що охороняв Кубанські землі по р. Кубані, і од

ночасно був членом В і йсьнової Канцелярії. 
В 1842 році він вже був буnавним старшиною, а в 1851 році 

був Отаманом Озівсьного Козацького Війська, а від 1852 р. - На

казним Отаманом Чорноморського Козацького Війська аж до 1860 
-ого рон у. Тоді з «чорноморців• •(колишніх заnорожців) та з «ІІінійців .. 
(козаків московського походження) було створено Кубанське Коза
цьке Військо і Анів Кухаренно дістав звання Начальнина Нижньо

Кубансьної нордонної «Лі иії». 
19 вересня 1862 року Анів Кухаренко в бою з сусідніми кав

казцями абадзехами був тяжко nоранений і поnав до них у nолон 
та через тиждена: - 26-го вересня · nомер від ран. Син його Стеnан 

винуnив тіло батьна від абадзехів nри доnомозі своїх •кунаків» 
( кавназьних nриятелів). Тлінні останки завзятого хороброго нозаць

ноrо отамана nоховано коло старого собору nри Катеринодарській 
nевності. 

Про Отамана Акова Кухаренна залишилась nам'ять не лише як 

про видатного й хороброго генерала, але і як про талановитого 

nисьменнина та знавця nобуту заnорозьких козаків. Він був автором 
таких nраць: твір для театру - <<Чорноморський Побут» (М. Стариць
кий пристосував його до nостановки на сцені з музикою М. Лисен
ка nід назвою «Чорноморці»}, далі - «Пластуни .. , «Вівці і чабани в 

Чорноморїі» тощо, а також листування з Тарасом Шевченком. Збір
ник його оловідань , nи сан их у країнським чорноморським діялентом, 
видано 1880 року, а другий раз в Празі 1927 року. 

* * * 
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Отаман Яків Кухаренко. їздивши в службових сnравах до Пе · 
тербургу , де nеребував тоді Тарас Шевченко та де училося багато 
кубанських козаків, землянів Кухаренка, nознайомився близько з 

нашим nоетом. 8 скорім часі вони обидва етаnи велиними і щи · 
рими приятелями. Те nриятельство не переривалася між ними і в 
ті часи. коли Шевченко був караний царською владою. Кухарен· 
ко захоnлювався творами Тараса Шевченка. який надсиnав йому 

їх в своїх манускриnтах і навіть присвятив йому свою nоему 

«Москалева криниця" Також Янів Кухаренко nосилав Шевченкові 
свої твори. просячи на них критину. Обидва вони щиро листували · 
ся. 

Польський nисьменник Є.Єнджеєвич в сво1и цінавІн nраці npo 
Т Шевченна - "Українські ночі або родовід r'енія., nише про Ку· 
харенка слідуюче. (Тут наведемо дотичний тенет в перекладі з 

nольського Костя Мандзенка·Костинсьного. ЧінаІ'о , 1971 р.) 
«Генерал Кухаренко був людиною nід кожним оглядом гідною 

признання й пошани. Вояцьну nростоту, без rрубіянсьни~ манер. по· 

nучував з nравдивою шляхетністю і добротою. Маючи літераторськІ 

здібності, снував барвисті оnовідання з життя чорноморців ... 
Згідно з колишньою заnорозькою термінологією. земляни титу· 

лували генерала Курінним Отаманом. Кухаренко дійсно був живим 

ноr::ієм заnорозьких традицій. 
Нічого дивного. що Тарас nрилинув до нього цілою душею. а 

він nоза Тарасом не бачив світу. 

Шевченко тоді мешнав на Василівському острові з двома зем· 
:1янами. :;тудентами Академії, Ткаченком і Єжовим. Три молоді 

господарі створили там щось немов би літературний курінь. в 
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якому nанувала атмосфера січового братерства. Кухаренко став ко
шовим отаманом, до нього говорили «батько~ .. Всі інші називали

ся курінні товарищі." 

*** 
Архів Отамана Янова Кухаренка та його листування зберігав у 

себе nредсідник Кубанської влади новіших часів П.І. І Курганський, 
що nомер на еміграції 31 серnня 1957 року. Про долю того архі

ву нам не пощастило .оовідатися. Але в книзі «Листи до Т.Г.Шев
ченка", виданій Анадемією Наук Української РСР в Києві 1962 р, 
знаходимо шість листів від Янова Кукаренка , nоданих за автогра
фами їх авторів .. Тут наведемо кілька уривків з тих листів , які 
чи ненайкраще показують ту щиру й духову nриязнь, яку мав Ку
харенко до Тараса Шевченка. 

З листа 2.ХІ.1844 зі станиці Уманської на Кубанщині: 
«Брате, курінний товаришу, Тарасе Григоровичу ! Де ти в Бога 

взявся? Год цілий, як я nрошу своїх черникі в {черкесі в. ян нази
вав Шевченко студентів кубанців в Петрограді. Прим. наша Ант.К.) 
щоб дали мені npo тебе звістку: де ти дівся, або де живеш? Але 
хоть би одно слово об тобі од їх получив. Тепер бачу, що ти жи
вий ... Сnасибі тобі , брате рідний, що згадав єси мене. Скажи ме
ні npo себе трохи більше: як ти теnер живеш і при чому ? .. Смаш
но цілую тебе. Твій пони світ сонця Яцько Кухаренко». 

З листа 25.У.1845 зі ст. Уманської: 

Курінний товаришу! Брате! Тарасе Григоровичу! Із ,Таганрога дві 
дороги на нашу Вкраїну, nерша: nрямо через море байданами на 

Ейсьну косу ... друга - на Ростов і Кущовку ... А з Кущовни нурін
ний отаман Моргун, до якого ти прямо їдь, домчить тебе до мене 

чим знатиме, бо йому вже сказано ... Приїзди , будь ласка, до нас 

nодивитись на тих потомків, котрі два віки різались з ляхами, а 
третій з черкесами. Ні чого більше тобі не скажу, надіюсь балака

ти nобачившись, а до того часу будь здоров, як вода, багатий, ян 
земля - бий лихо!'.~ об землю, ян швець мокрою халявою об ла

ву, а я nони світа сонця Тобі, брате! Буду щиро слугувати. Я. Kv· 
ха ренко,.. 

З листа 18.ХІІ. 1 856 р. з Єкатеринодару: 

•Будь здоров, Тарасе Григоровичу! Письмо твоє. мій старий 
друже! тричі nисане, дійшло до мене в е такий час, як npaнui , 
(французи. Прим. Ант. К.) британці та турни nоган ці заходились вою
вати ... Та й до чорта їх нашеекалось nаровими байдаками в Чор

не море, а nотім в Азовське! Сусіди наші (нехай своєму родо
ві сняться} nогані черкеси, тоже заграли в біса, пробій : хоть на

лавур кричи, ніколи й носа втерти ... В Москві Щеnкін nрочитав 

мені наnам'ять «Пустну", я зараз одгадав: ее, кажу, Тарас nисав ... 
Хіба диво nізнати мову Тарасову, знавши Тараса добре? ... Я йому 
nрочитав твоє nисьмо до мене. Він заnлакав. Довгенько говорим: 
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об тобі, хто що знав, Будь здоров та щасnивіший, ян був 1 

тобі од душі серця желаю. Тебе лю6ящнй і nоважаюший 

ха ренко". 

З листа 8.111.1860 р. з Єнатеринодару: 

Сього 

Я.Ку· 

«Сnасибі тобі, брате, курінний товаришу Тарасе Григоровичу, за 
nам'ятну, що згадав мене. nрислав нових «Гайдаман"І Шкода, що 

не отдрукував тн за єдиним разом .-Пустни», «Криниці» і nрочого 
тобою мені nриеланого з того окаянного Петровського ... Дай, Бо· 
же, щоб ти був здоров і не забував довіку кохаючого тебе Янова 
Кухаренка•. 

З тих листІв, між іншим, видно ян близько стояв Кухаренко до 

таких унраїнських діячів, що npo них часто згадував в своїх лис· 

тах до Шевченка та nросив переназувати їм nоздоровлення . як: 

Костомарову. Срезневсьному, Гулакові . Кунольнику та іншим. 

* * * 
А що nисав Тарас Шевченко своєму приятелеві Кухаренкові ? 

Про це подаємо за .. українською Малою Енциклоnедією• nроф. Є. 

Он<щьного тіпьни слідуюче. В 1842 ооці Тарас Шевченко nисав 
до Янова Кухаренка. дякуючи йому за те. що ВІН не забув оди· 

ноного на чужині (на Московщині), між іншим , слідуюче: ... "Пере· 
nисав оце «Слєnую» тай nлачу над нею : який мене чорт елітнав 
і за який гріх. що я оце сповідаюся кацаnам черствим кацаnuь· 
ним словом І Лихо. брате-отамане' Їй - Богу Лихо! ...... 

В листоnаді 1844 р. Шевченко nисав до Кухаренка. називаючи 

його Отаманом. тане (nодаємо за Є.Єнджеєвичем): "БУв я торік 

в Україні. у Межигірського Спаса і на Хортиці , скрізь був і все 
nлакав. Сnлюндрували нашу Україну натової віри німота з моска· 

лями, щоб вони nереназилися" ... 
Цей лист nоказує відношення Тараса до москвиків та до їх-

ньої мови. npo що він так щиро висловився своєму nриятелеві 

Отаманові Чорноморського Козацького Війська, вшануванню nам'я· 
тн якого nрисвятили ми цю коротку замітку. Подали ми Іі на 
nідставі таких джерел: 

1. Українська Загальна Енциклоnедія т.ІІ . Львів-Станнславів·Ко· 
ЛОМИR, 1932 р. 
2. Євген Онаuьний - Українська Мала Енциклоnедія. Буенос 
Айрес, 1960 р. 
З. Листи до Т.Г. Шевченка. Вид. Академії Наук Української 
РСР, Київ, 1962 р. 

4. Унраїнський Радянський Енциклоnедичний Словник т. 11. Ки· 
їв 1967 р. 
5. Г.В. Губарев і А.І. Скрилов - Козачий Словар-Сnравочник т. 
11., Сан Ансельмо, КаліфорніА, 1968 р. 
6. Є. Єнджеєв!ч - .. українські ночі а~о родовід генія .. - леое
клав з nольського Кость Макдзенно · Костинсьни й. 1971 . 
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Ві..анриття Пам'ятнина Тарасові Шеаченнові v Буенос Айрес 

З ВЕЛИКОГО ЗДВИГУ 

Вже зранку, в неділю 5-ro грудня 1971 р.т тисячі "ІКРаінськоrо 

громадянства. nрибували до nарку Трес де Фебреро. шоб склас· 
ти nоклін найбільшому Синові України Тарасов' Шевченкові . 

На nосвяченні nам'ятнина Т. Шевченкові з'їхалися численні деле· 

r'auiї Канади. ЗСА. Параrваю, Уруr'ваю. бразилії й Венесуелі. 

Почесна nрезидія свята скnадалась із церновних nредставників: 

Владика Мстислав (ЗСА) - Митрополит Української Православної 
Церкви. Владика Йов з Курітиби - єпискоn УЛ.Ц. v Півд. Амери· 
ці. о. митрат др. В. Кушнір з Вінніпеr'у - голова nрезидії К.У.К .. о. 

шамб. М. Харина - від УККА. та nредставники українських уста · 
ное: й. Лисоrіn з ЗСА - голова nрезидії СКВУ. др. Р. Малашук 
(голова Г.У. Л.В.У). n·ні Слава Стецько - Ц.К. АБН. др. Б. Сте· 
бельський - АДУК. мr'р. О. Коваль з Бельгії - голова ЦУ СУМ. nn. 
Петро Башун - СУМ Канади. д·р. М. Остафійчун - КУ СУМ Канади. 

n. Онуфрій Стриrа - rолова КУ СУМ Арr'ентіни та баrато інших. 
Перед nам'ятником Тарасові Шевченкові. зайняли відповідні 

місця суміеці Арrентіни в одностроях з nраnорами. 

Амбасадор ЗСА в буенос Айрес. Джон Дейеіс Ладж. в своїй 

промові виявив себе великим оборонцем українських nрав. ~Хай 
живе вільна Україна t .. - закінчив Амбасадор свою промову. 

Канадський Амбасадор Альфред П. біссонет склав есnансьною 
мовою свій привіт і признання українцям за сnорудження nам'ят· 
нина найбільшому Поетові України. 

СУМ АРr'ЕНТІНИ В МАРШІ ДО ПАМ'ЯТНИКА 5.12.71 
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МИСТЕЦЬ І 
ПАМ'ЯТНИК 

Т. ШЕВЧЕНІЮ В 

БУЕНОС АЙРЕСІ 

ДЕТ АЛЬ З ПАМ'ЯТНИКА 

ЛЕОНІД МОЛОДО· 

ЖдНИН ПРИ ПРАЦІ 



ГОСТИНА 8 ТУСМ І СУМ З НАГОДИ ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА Т. ШЕВЧЕНКОВІ В 

бУЕНОС АЙРЕС 

За стоnом nочесні гості : Голова ЦУ СУМ мгр О. Коваль, nані мгр 

С. Стецько, др Р. Малащун, П. Баwун і др Б. Футей. з лівого бонv 

за столом :сенретарна КУ СУМ дрr'ентіни • Т. Михайліе і голова 

ТУСМ • Ігор Васиnин. 

Глибоко nатріотичну nромову виголосила n-ні С. Стецько. В сво
їм слові вона висловила nротест nроти московського окуnанта. та 

nідкреслила що визвольна боротьба nаневолених народів доведе 

до розnаду московської імnерії. Вона звернулася з закликом до 

учасників, щоб тут v вільному світі nрацювали для звільнення на· 
ших братів і сестер в Україні. Чудесна nромова n·ні С. Стецько 

ерізалась глибоко в nам'ять української молоді. 
Вкінці всі українські організації nродефілювали nеред nам'ятни

ком Тарасові Шевченкові. Дефіляда осередків СУМ - викликала 
дуже гарне враження серед арr'ентінr:ьких журналістів, та rлядачів. 

Голова ЦУ СУМ. мrр. О. Коваль. виголосив відтак привітальну 
nромоєу на бенкеті і nередав учасникам nривіт від ЦУ СУМ. 

Наш дорогий гість заклинав українську молодь до великих діл 
для добра українського наро.ау, nродовжувати боротьбу за визво· 
лення Української Держави. 

Відкриття nам'ятника Генієві України залишить надовго npe· 
красні сnогади в серцях і думках сvмівсьної молоді в Арrентіні. 

Пам'ятник Шевченка в Буенос Ай о ес є новим сим волом виз
вольної боротьби українського народу t 
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Маруся Полоз 
член КУ СУМ Арr'ентіна 



Психіятрнчні заведення - «шноnа ідеологічного вихованнЯ" 

КАТУВАННЯ П. Г. ГРИГОРЕНКА Й І. В. ЛАЗУТИ 
Є. Дріт 

Скільки людей мучиться в совєтсьниJІ. дuмах для божевільних 

задля <:воїх ідей? «Самвидав», що виходить . тайкома і що деноли 
nоявляється тут на Заході, nодає нам імена лише визначніших 
осіб, а скільки невідомих нам осіб мучиться в ти'< ломах, гірших 
від найстрашніших тюрем? Вістря К.г'.Б. звернене найбільше npo · 
ти «ідеологічних бунтівників», віруючих в Бога, наунових 1' мис

тецьких діячів. Деякі лінарІ на службі таємної nоліції . вно під
креслюють мотиви , ізза яких лікують ціnном здорових людей. 06-
єктив ясний : привести до ідеологічної «Одноманітности" і nолітич

ної єдности» усіх "Революціонерів•, хто б вони не були і звідки 
б не nоходили. «Вас замкнули в тім шпиталі тільки за вашу nолі

тичну ідеологію". признаються вони тим, що вимагають демократич
ної свободи. «Наше завдання - лічити вас із ваших ідей , а поза 

тим ви нормальні люди. Щойно тоді виnуститься вас звідси, коли 

nокинете ваші nолітичні nереконання". 

ГЕН. П. ГРИГОРЕНКО. ПСИХІАТРИЧНИЙ ШПИТАЛЬ В ЧЕРНАКОВСЬКІМ 



Тиn1чним. а заразом і трагічним зразком вищенаведеної лікар· 

ської nолітини є П.Г. Григоренко. Особовість в нього така nрива· 
блююча. а сила характеру така невблаганна, що не можна не 

схилити nеред ним голови. Він уже від трьох літ мучиться між бu· 
ж~вільними. 

З-ого березня 1970-ого рон у ж інна генерала звернулась до За
ходу: .. я звертаюсь до всіх людей. Петрові Григоренку загрожує 

смерть! Я звертаюсь до всіх демократичних організацій, які за· 
стуnаються за nрава людини; до всіх людей на цім світі, що лю· 

блять свободу 1 Поможіть мені бідній жінці І Сnасіть мого чоловіка! 
Свобода кожної людини є свободою всіх!» 

Світова преса відгукнулась на цей заклик і на своїх сторін нах 
друкувала сnраву Гри горен ка. але скоро, може й заскоро. "Обер· 
нула сторінку». А в дійсності велика кількість донументів відносно 

генерала Григоренка насвітлює nриваблюючим сяйвом драму. шо 
охоnлює всіх людей із нижчих верств, що терплять тані самі муки. 

що й він. Незважаючи на всі nрохання, комуністична влада від
мовляє їм судової nроцедури, навіть між «замкненими мурами". 

боячись. шоб вони не дійшли до відома тут на Заході. Ув'язнення 

в домах для божевільних, часто на жипя , дає москалям можли -
вість усунути й віддалити «ідеологічних бунтівників». Якщо один не 

заховується. не тримається в «нормах ... то він «анормальний". Ось 

безглузда логіка тоталітарних режимів. 

В своїм тюремнім щоденнику Григоренко занотовує: 

.. я був свідомий того, що зовсім не шукалось за доказами яки· 

хось злочинів, але за способом, щоб «nерезаконити" закон. Отже 
мені нічого іншого не лишалось як nризнатись до моєї «глупоти». 

Я також знав. шо мене замкнули б в домі варятів, одинока ра· 

ці я і снуван ня я ного - зроби ти «небезпечними для cycn іл ьства" л ю · 
дей цілком здорових, що не подобаються Кг'Б. В Ташкенті лікарі 
не завважили нічого дивного в поведінці Григоренна і відnустили 
його з лікарською nосвідкою, що він на сто відсотків нормальна 

людина. Однак Кг'Б не було задоволене з цього, тому nривезено 
генерала до nсихіятричного інституту в Сербськ, де діягнести на 
звичайно уже заздалегідь встановлена. Уривки із nроцесу над ге 

нераnом nоказують нам деяких сnравжніх анормальних осіб, яиих 

Буковський зневажливо називає nредставниками «анти-медицини». 

Ось діялог «хворого" з лікарною Маргаритою Феликсієвною:-

«Петре Григоровичу. ви отримували річно від академії около вісім 
сот рублів. Що вас спонукало бунтуватись nроти режиму? Що вам 

бракувало?,. Я подивився на неї і зрозумів, що яка-небудь моя 

відnовідь даремна. На її думку хто своїм революційним настав· 
ленням nозбавляється nрямо чи неnрямо власних матеріяльних 
дібр, ненормальний, бо здорова людина цього ніколи не могла 
б зробити. Я відповів коротко : •Ви цього не можете розуміти. 

Мені бракувало повітря». Треба було бачити вогник радости, 

що заблимав в її очах, снорість, з якою вона занотувала мою 
відnовідь ян безсумнівний доказ моєї •глуnоти". 

Інше: 

«Петре Григоровичу, на доnитах ви nризнались були до вашої про· 
ВИНИ." 
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.. я ще й теnер nризнаюсь." 

«Ян то можна nояснити? Раз заявляєте так , раз сяк ... 
«Я nризнаюсь не до провин. до яких ви хотіли б , щоб я nризнав

ся. Одинокий мій блуд - я за скоро nрисвоїв собі не роздумуючи , 

nаршиве nол ітичне виховання, що комуністична влада накинула на 

м~не. Uіль цього виховання :довести всіх до nолітичнеі одноманп· 

ности , снриваючи вашу фальшивість nід гасnом : •Ідеї Леніна не

помильні". Коли я , читаючи твори Леніна . натраnив на велик і нон

традикцІЇ між йоtо ідеями і нашим сучасним життям, я вирішив 
вернути до джерел: до Леніна ... Наше номуніетичне жиnя вnро

довж ронів так змінилось, що ніхто на цьому світt не міг би нас 

завернути на ідеологічний і nолітич ний рівень. що існував в 20- их 
роках, 6а й навіть в 50-их ронах ... Якщо еважається нормальним 

тільки того, що nританує, nотверджує ue все. що йому накидає 

«режимська бюрократія", то я гордий з того, що я "анормальний". 

Щоб nостуnати вnерід, треба насамnеред оnертись на часі , на те

nеоі ш ні сть, nосл угоеуюч и с ь теоретичною сnадщиною Лен і на . беручи 
nід увагу набраний досвід". 

В лютому 1971-ого року Григоренчиха звернулась вдруге до еві· 

ту. В тім самім часі генерала nеревезено до nінарні-в'язниці в 
ЧерняноІ\ськім. значно гірше ніж в Сербську. Заклик nредставляє 
нам хвилину за хвилиною голгофту Г ригоренн<'t. Ян ті льки генР.рал 

nрибув на місце , nідІйшли до нього двоє аrентів Кr'Б і радили 
йому відректись його nолітичних nереконань, інакше... Григоренко 

відкинув їх "добрі" ради. Кілька тижнів nізні ше його знову nриве· 

дено перед комісію «сnеціялізованих" лінарів: 

«Петре Григоровичу. як стс,їте з вашими nереконаннями?• 
•Переконання - це не рукавиці, що їх можна міняти довільно." 

рішучо відnовів генерал. 

Вирок немилосердний : «Пацієнт далі хворий. Треба nідсилити лі· 

кування». Це лінування ніщо інше як страшні тортури. Ось деякі 

nриклади. В тюремній камері Григоренна не було туалету і вийти з 
камери, коnи того вимагали його фізіолог ічні nотреби. булu немож

ливо. Генерал терnів на діярею ... Він звіряється своїй жінці: «Br:d 
моє тіло вкрите ранами. Моя шt:іра так горить, мов би я з ниnя· 

чої води виліз. Мої ночі - це тортури. " Жінка генерала мусіла аж 
три місяці боротись, щоб могти вислати мужові б ілизну . Рани. що 

він отримав nід час другої світової війни , відчинились ... 
Ось останній заклик в 'язня : "Щоб мене освободити . домагайтесь, 

щоб змінили фальшиву діягностику. Домагайтесь, щоби одна комі

сія , наділена nовними nравами , nрийшла і розглянула, е яких у

мовинах nроживають в'язні чи радше "ХВОРі " тут в Черняновсь

кім . Умавини тут жахливі. Навіть звірі жиють краще в ід нас." 
КГ'!:> чатує не тtльки на «ідеологічних бунтівників" . але й також 

на ві руючих у Христа, головно на тих , що є nровідниками дано

го християнського згромадження. Такою особою у Гродніх був І. 
В. Лазута. Коли його заарештували , 24 членів даного згромаджен· 
ня висnало nослання до багатьох християн, натоликів і nравослав-

них. Це "nослання .. nоявилось і тут на. Заході. ..дооогі 6раття і 

сестри в Христі ! 11-oro лютого 1970-ого року. тайн і а(енти КГ'Б 
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В ЦІЙ ХАТІ ВИКРИТО ПІДПІР.ЬНУ ДРУ· 

КАРНЮ. СЕЛО ТОРУНІ., УНРдіНА 

ТАЄМНА ПРОЩА В ЛІСІ 

(ФОТА З ·КАТАКОМБ·\ 

вдерnись до nомешкання Івана dасильовича JІазути 1 иоrо за· 

арештували. Куди його ув'язнили. ніхто не ~нав. Щойно no .аов · 
rих розшуках в.аалось матері і рідні дізнатись. що з ним поводять· 

ся ніби з божевільним. Його вважають за ментально хворого. Ось 
свідоцтво тих, що з ним nрацювали на заводі. «Бvла це надзеичай· 

но симnатична людина. Вмів бути своїм nаном. Одночасно був 

скромний. Коби всі були так ян він." 
Ян тіnьни nривезли Лазуту до nсихіятричного шnиталю. лікарі йо· 

го відразу доставили між божевільних. Зачались муки. По баrатьок 
vкonax інсуліни Лазута негайно nідуnав на здоров'ї і мало бракува· 

ло. щоб не nомер. Лікарі зменшили дозу. Часті були "дружні роз · 
мови" між ним і nікарями. Одного разу Лазута заnитав їх:•Що ста· 

неться зі мною. якщо відречусь Христа ; якщо не буду більше бра· 

ти участи на скодинах: якщо перестану ці л ~ом молиrись ?" •В тім 
виnадку відпустимо тебе до хати ." відnов:ли йому ЛІкарі. Усе це 

ясно показує нам їх наміри і методи. якими хочуть нас знівечити. 
Завваживwи. що ні процеси, ні засуди не можуть нас заnомити. 

вони стараються замкнути нас в .а омах для божевільних. наді ючис~ 

тим самим отримати бажаний ефект. Бачачи. що nогрожування ні 
чого не помагає «головний" nікар, зробивши Лазуті кілька уколів 

інсуліни nитає йоrо: - .. отже, Лазуто, відрікаєшся Бога чи ні? .. 
Після н~г::~тивнпї відnовіді : •Ні? Не бійся.Ми тебе ще еиnічимо із 

твого фанатизму ... Внаслідок цього вони вкладали все своє •·лікар· 

сьне знання". щоб заломити і скінчити раз назавжди з Лазvтою. 11· 
ого лютого руки в Лазvти страшно напухли. 16·oro квітня Лазута був 
такий хворий, що не міг підвестись з ліжка. Після цього - тиша ... 

Так закінчується nосnання. Що сталося з Григоренном і Лазутою 

не важне догадатись. Вони там не одинокі. І це діється в кінuі 
ХХ ·го століття. 
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В оборон і Яросnава Добоша 

ОДНА ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ 

Міністер зовнішних Сnрав F.>ельгїі П'єр 

Гармель буs заnрошений 124 72 ао бель· 
rійського Парляменту щоб ві.аnовісти на 

інтерnеляцію nосла з урядової опозиції 

(Фольксуні) Віллі Кейперса в споаві Яро· 

слова Добоша. арештованого 7.1 .72 opra· 
нами КГ'Б у Львові. Посоn Binni Кейперс 
в 1 О-хвилинній промові з'ясував супєві 

моменти сnрави Ярослава Добоша. нада· 
ючи їй значення диnnьоматичноrо акту в 

стосунках між Бельгією і СССР. Він зро· 
бvв заміт на адресу совєтського уряду. що 
той не респектує «nравил гри" і зовсім 

МІНІСТЕР П. ГАРМЕЛЬ не керується rуманt-~ими жестами бель1 ій· 

сько:-о уряду. як це мало місце по 

відношенні до викритих в Бельгії совєт· 

ських шnигунів. яні не тільки що не бу· 

ли арештовані. але ще й деякі віnьно 
далі nеребувають на терені Бельгії. Віл· 

лі Кейперс nригадав. що Україна є чле· 

ном основником Об'єднаних Націй і що 
Бельгія nовинна ладнати справу свогu 

rрома.аянина Ярослава Добоша nрямо з 

українською владою в Києв і. а не через 
Москву. Саме арештування Ярослава До· 

боша органами КГ'Б без конкретного ви· ПОr::ОЛ ВІЛЛІ КЕйПЕРС 

яснення мерітум сnрави. посол В. Кейnерс уважає як замах на 

суверенність бельгійського народv . а такі випадки мусять знайти 

належний осуд і санкції. Укоаїна підписала Декляр<щію Об'єдна· 
них націй разом з Бель•·ією та іншими державами і та декляра· 

uія є в зобов'зуючій силі від 12 січня 1951 р. 

Посол Віллі К~йnерс виявився також добрим знавцем внутрі 

совєтських соціяльних та національних відносин; цитуючи Леніна 
про національну рівність між народами та про права на держав· 

не відокремлення для України. як і інших народів. Він ствердив. 

що ці тези в теперішні й ситуації є nозбавлені вс:~ кого значен ня. 

бо за це там строго карається. Арешт Яросnава Добоша треба 
розглядати ян претекст до nокарання укоаїнських літераторів. Аким 

є nитомий nорив до волі. Він висловив nобоювання. що моnо· 

дий студент Ярослав Добош є використовуваний совєтським ре .. 11 • 

мом в тому саме змислі. Тому Міністер Зовнішніх Справ nоеине1-е 
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зробити все можливе шоб цьому nоневірянню заnобігти. 

Посол nоставив Міністрові два rитання : 
1. Що досі зробив Міністер в сnраві нашого громадянина (Я.До· 

боша} 
2. Які заходи Міністер дум:іє •1рийняти щоб в рамцях культурних 

зв'язків між Бельгі~ю і СССР н!')аще забезnечити інтереси на· 

ших громадян в СССР 

Міністер П'єр Гармель в своїй відnовіді nідтвердив трудноші 

на як і віt. натраnив що до звільнення Ярослава Добоша. зокре· 

ма щоб .аізнатись про докладні nричини арешту та добитись від· 

відин арештованого. Перш і відв ідини бельгійськими диnломат<=tми 

могли відбутись щойно 21 .2.72 тобто 6 тижнів nісля арештуван· 

ня . Міністер n ідкреслив шо за цілий час не було майже дня щоб 

у цій сnраві не роблено nевних старань. На жаль ~онсулярний 
договір між Бельгією і СССР ще не ратифікований і тому не 
можна на нього nокликатись. Він має однак надію що сnрава 
буде корисно розв'язана ян для Ярослава Добоша так 1 для бель· 

го-совєтських стосунні в. мимо всіх труднощі в яні треба nоборюва · 
ти. 

ГОЛОДОВІ ПРОТЕСТИ СТУДЕНТІВ 

Бельгія : Бельгійські та українські студенти з університетів 

Брюссе11ь. Г'ент. Лювен. атенеюм в Г'енн і школи в ЕИздені від· 
були 24 .25.3.72 40-годинну голодівку n ід комунальним будинком 
в Мас~.ІІехелен . в м і сцевостІ де живе родина Добошів. При uій 
нагод r ,_,оздано nевну кільн і сть роз'яснюючих летючок npo тоnтан· 

ня людських nрав в СССР з занли~ом стати в обороні Ярослава 
Добоша. Фляманська преса nомістила знимки голодуючих з ВІдnо· 
в rдними nрихильними номентарами. 

Англія : Колишній студент з семінарн в Римі. М. Фортуна. 
u.Р~ • льний товариш Я. Добоша. вирішив nрибути з nівночі В. Брита· 

.. ,ї по n ендону і nровести однотижневу голодівку n і .а совє~ською 

амбасадою на знак nротесту nроти арештувань Культурних дія

" '3 з У "~ оа ін r. До нього долучились ше декІлька українських СТІ· 

!: ""'"'.з "'"' ' видержали цілий великодний тиж.аень на голодовій 

-.- " ~ й.::ІtІ')"" "' r нформації nрохожим про цІль їхньої голодіени . 
ІЗ о- ,. ...... ~n ..- r; и 9 о;)орон і арештованих nритягали з .аалека увагу 
- .r,:;c. ; П:J І') u<Q дor.ry голодівку . яку голодуюч і nо·rеройсьни ви· 

.;~::. ... ;,:- ,.. t j '{r.v. короткі з гадки в nресІ . 
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Під соеєтсьною амбасадою 

СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ ЗА БОГД ЗА УКРАЇНУ. 

Роздуми - жаління. 

Розnожив я свої nожитки, сів у кутну коло брами. видовищем 

для nрохожих став - я і мої накреслені ідеї. Так у Неітну Не· 
ділю ранном nочалась тижнева голодівна. Переходили , зуnинялись. 

читали та не хотіли зрозуміти. •Чому ви британці , мовчите !?" чи· 
тали. Люд мій гине! Та не на вашу користь говорити, бо це не 

ваша шнура, ані брати ваші. Аnатія тут володарем. Переходила 
німа й одурена товnа та nодивляnа «глуnого унраїtщя». 

«Чому? За що ти тут на раєшся? Ми дали тобі нашу хату і 
школу, та чого ще від нас ти хочеш?" Закам'янілі v вас серця. 

8итлумачуеае я їм та не міг розтоnити тисячоnітнього льоду. Цей 

рід нам тільки nоможе загубити нашу свідомість. 
На другий день множився люд nеред очима. Поглянув. Молоді 

обличчя. Глибокі очі розуміння nроривали суміжну байдужість та 
еривалнея в нутро моєї душі. Вони знали в чім тут DІЧ. Мовби 
nерші християни вони nрийшли з nівночі острова до цього uирку. 

щоби віддати себе за віру • волю своїх братів. МолодІ , та не 
жаліли свого здоров'я ані ванацій. Знали вони , що будуть терnіти 

ТОГО ТИЖНЯ. 

Розкла~и свої накривала на кам'яні nішоходні nлити цієї су-
часної Голгофи і зробили з неї кnаnтин своєї Вітчизни. Усміхну

:~ись 1 сіли. Та всі з'єдналися духом в одного незламного сторо· 
жа нашої святої віри і nравди, nеред людством. Людожерні каца

'1и чортівсьні ті сини . теж nовзали nопри нас, зуби шкірили, зна· 

fІІІІ до6ре чому ми себе самих на жертву nринесли nepe.!J мосное· 
t:b>4000 норою. Надоїли ми їм та нерви торгаnи унраїнським ду· 

tt)м 1 завзяттям. Сторожили своїм життям цей клаnтин Вітчизни, і 
в д~нь 1 в ночі. Зимні були ночі та несnокійні дні. Мокли на хо· 

лодному дощ• унраїн~ьні квіти і згиналися не раз nід буйним віт· 

ром та ВІн їх не зламав. Процвітали. Научаnи цю німу юрбу ту
риСТІ В . ян І збиралися довкруги нас, про минулу і теперішню долю 

України та друrих підяремних ресnублік. Про страдальних наших 
братів 1 СР.t:тер в тім червонім •раю». Здивовані та зворушені 

nовертались до своїх країн , може щоб забути nробуджений то-
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ГО ДНЯ ГОЛОС СОВІСТИ. 

І знов смеркає. Втомлені мої очі ~лядять на небо. шукаючи 

надії та зрозуміння. Могутнє дерево сnускає своє галуззя. мов 
би зрозуміло чому ми nід ним лежимо. і наче хоче нас захис· 

тити від байдужого світу. Появляються зорі над цим гілястим 
велетнем, - льодові зорі. Сnуекаю свої очі. В ту мить натраnляю 
на дівочі сині оченята, чисті та nалкі. і забуваю npo все на еві· 
ті ... солодко зітхаю. Лесю, ... дала ти мені витривалости до кінця. 

Заснули мої друзі, щоб знову nрокинутися ранком і знову тер· 

nіти, мов Тарасів Прометей, за своїх друзів. за свій народ забу
тий. Та знову натовn народу коло нас. Зnоміж байдужих цих ІС· 

тот замітили ми зморщені трудом і горем обличчя. Гарячі очі 

nриблизилися до НІ'іС, та зашеnотали крізь сльози : «Ми з вами ... 
хай добрий Бог вас стереже .... ми вдячні.... хоч ви дбаєте про 
моїх дітей .... " Старенька жін ка сnустила дрожачі свої руки та no· 
клала nеред нашими ногами квіти, сині та жовті квіти. Гірка 

але теnла сльоза nокотилася по її материнському обличчі та 
вnала на холодний хідник. Її вдячна усмішка розnалила наші мо· 
лодечі серця любов'ю до рідного. до своєї Матері. Боже, чомv 
Ти так її караєш. хоч дай 1и спочинуть у святій своїй землі ! 

Задумався. Питаю себе, та чому так мало наших лю.аей від

відало цю українську Голгофу. О лю.аи! .ае ваша совість!? За 
що ви нас nродали !? Чи то тільки ваше безсипля !? Ми ва
ше квіття ! Та в'янемо ... бо не дбаєте, забули npo нас! Москов· 
ське лихо самі звершуєте на .а собою! Торкніть re святе м •сце 
де материнська сльоза уnала. Нехай вона збудить v вас загубле
не сумління. і щоб ще раз сnалахнуло dаше серце любов'ю і 
nрагненням до Кобзаря, Дніnра та рідної батьківської хати. 

І встали ми з нашого гробовища v Воскресну Неділю рано. 
Видержали. Та не встала з нами nриспана Україна. Скільки ра

зів ще маєш воскреснути Христе, nони не дозволиш народові ка
шам у воскреснути з Тоб ою? 

Важно нам було nрощатися, терnіли ми разом, сміялись разом. 

та довершили ми своє діло. І nереможними вернулись домів. 

Нехай незабутнім залишиться v пам'яті українця той клаnтик 
Бс.тьнівщини, коло nроклятої московської амбасади, де голодних 

і холодних одинадцятьох юних мучеників сиділо 'У Страсний Тиж
день, за Бога, за Україну. 

М. Фортуна. 
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Думки з nриводу есею «Серед Снігів» В. Мороза 

ТЕПЕР МИ СТАЄМО НА ЗМІНУ! 

Читаючи і nередумуючи есей В. Мороза, насуваються на дум· 

ну деякі сnрави, якими хочу окремо nоділитися з друзями. Хочу 
зробити nевні nорівнання. Думаю, що В. Мороз, який сьогодні став 

символом невгнутости, наnовнений силою ОДЕРЖИМОСТИ, rово -
рить і до нас. Ми є частиною того самого народу. Ми також не

семо відповідальність за долю нашого народу. 

Спитаймо себе, яні ми є? Чи в нас є хоч маленька іскра 
одержимости? 

Чи не буває часом так, що ми стидаємося свого походжен -
ня? А, чи маємо відвагу стати в обороні української nравди тут, 

у вільній землі, так, ян твердо стоять шестидесятники? 
.. 1 нічого іншоr') люди так не ждуть, як живого прикладу» -

вчить нас В. Мороз. А вдармося в груди, дорогі друзі, чи ми не 

грішимо тут? Добрий nриклад nотягає других, слабших, а злий ни· 
щить нас і наше довкілля. 

Є люди, •що їм не вистачає сили nовірити в Україну• - твер

дить В. Мороз. Чи наша ві ра є досить сильною? Чи вона в нас 
є сталою, чи змінною? 

«Аnостоли nотрібні сучасній Україні•! •Ні один духовий пере· 

ворот не відбувався без апостолів .. - дуже влучно наголошує В. 
Мороз. Та чи є між нами тані, яні готовились би стати аnосто

лами серед сумівської молоді, апостолами серед студентства, апо

столами серед громади та стало і nослідовно nроповідували б 
українську nравду й nотягали б за собою тисячі? Чи в нас не за 

багато людей з •ледачими серцями•? 
Окреме становище займає В. Мороз до nитання Церкви і Бога. 

Він каже: •Щасливі ті , що мають Бога ! Нема Бога - нема лю

лей ,.. Чи ми всі це розуміємо? Чи знаємо що значить вірити, а 

що значить бути без віри? Большевики понад 50 років нищать 
українську віру в Бога і не знищили. Вона дає ім силу до бо

ротьби за nравду. А серед нас є такі, які лvмають, що Бога не· 

ма і не треба віри. Це помилка. Сназати сnовами Мороза :треба 
боятися таких людей! 

Рівнож В. Мороз дає позитивну оцінку українським Церквам за 
їх вклай в розбудову украінської духовости. УкраїнсьІ-іа церква має 
бути чулою, а не глухою до рідної національної проблеми. А нас 
вчать і то деякі наші священники , що в церкві не треба укра

їнської духовости, що традиції маловажні, що мова може бути чу· 
жою, бо церква вселенсьна, інтернаціональна. 

В проповідях, всякі йОбрі вчинки, . nриклади, тільки чуємо, що 
їх робили італійці, французи, жиди та інші. Так немов би унраїн

ський нарід не видав святих, відданих Церкві і народові людей, 

я~і нам можуть стати .1ринладом. Тому то кожний свідомий унра-
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їнець змагає за nомісність і Патріярхат, бо тільки свої можуть 

нас розуміти, а не чужі наставники. 

Ми nовинні радіти, що належимо до системи Організацій Укра

їнського Визвольного Фронту, які стоять на націоналістичних nози

ціях. На таких самих nази uіях стоїть Україна, очолена шестидесят
никами. Це виразно зазначує В. Мороз. Ми стояли і стоімо на най
більш nравильних nозиціях. на nозиціях цілого народу. "Без наці о

налізму нема nрогресу, без націоналізму нема нації.. nідчеркує В. 

Мороз. 
А в нас nочали ставати модними реалісти, марксисти, інтерна

ціоналісти, вселюдські. Все це за думками Мороза шкідливі те

чії і їх треба боятися як вогню, nовчає нас В. Мороз. 

Дуже важлива річ - це бути добре зорганізованими. ШестидесАТ
ники зробили великий nерелом в думанні через свою організова

ність. Рівнож і ми зможемо багато більше зробити через добру 
організацію Дружин та цілого СУМ-у. Одинцем nроnадемо, а 

разом можемо творити великі діла. 

Сибірські Вовни nоставили собі за ціль бути добре зорганізо
ваними та вnливають на студії кожного вовна. Нам треба людей 

свідомих, з вищими студіями, людей великих, яні були б добрими 
nровідниками і давали б добрий nриклад. Нехай наше закоnлення 

не буде на n'ять хвилин, а будьмо такими, як Левко Лукяненко, 

який сказав: «Коли 6 я був єдиним українцем на світі -я й тоді 

боровся б за Україну". 
І на кінець скажімо собі. Ми дорослі люди. Дійсні сумівці. Бе

рімся за діло. Вже минув той час, коли наші батьки nрацювали. 

Тепер ми стаємо на зміну. 
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О. Новаль 

ПРОБЛЕМИ РОСТУ І ДІЇ СУМ 

(Доnовідь виrолоwена на ХІІІ З'їзді СУМ Америни) 

Українська нація в Унраїні nроходить важкий шлях чужого по· 

неволення. ЯКІ)ГО гнітучим п'ятном є русифікаційний тиск з метою 
вбити духовні вартості народу. випленані на nротязі тисячоліття і 

які своєю самобутністю вражають московського nоневолювача. Іс· 
нує фізичний закон. який каже, що коrМниІ1 тиск натраnляє на о· 

пір і чим більший тиск. тим сильніший опір. Україна такий опір 

ворожому тискові nротиставить і торує неухильно свій шлях до 

волі і державної незалежности. 
Українська сnільнота в розпорошенttі , nоза межами рідного 

краю. виставлена на nодібну небезnеку асиміnяц11 і занику з тою 

тільки різницею. що замість безnосереднього тиску з метою витис· 

нення духових вартостей. тут nроходять nроцеси стирання і nоле· 

кання, nодібне до nрибережного морського каміння. яке nовіль· 
но заокруглюється, щоб вкінці затратити nовністю свою nервісну 

форму. стаючи nіском на дні моря. Свою ідешичність той камінь 
затримає тільки тоді, коnи буде вистуnати суцільною брилою і бу· 

де в такому місці. де стирання і nолонання не буде всилі йому 

nошкодити. а тільки краще увидатнюватиме його форму і якість. 

Молодь в Україні. на яку ворожий тиск діє з найбільшою си· 
лою. шукає свого оnертя на граніті вікової духовости свого на ро· 

ду, ~находячи в т1и духоеості nервні nодивугідної стій ности і сили. 

8 умовах чужого світу українська молодь може доходити до 
ствердження своєї ідентичности тільки шляхом організованости і ду

хового nов'язання з унраїнським материком. Всяка розnорошеність 

і орієнтації на модерні течії та шукання матеріяnьних благ дове· 
дуть неухильно до занику ук раїнеької сnільноти е діяс.-,орі. 

Сnілка Української Молоді, як інтегральна частина української 
сnільноти в діясnорі, яна діє в пов'язанні з цілістю П орrанізова· 

ного життя. відбиває в собі симптоми росту і слабост~й цієї сnіль· 

ноти. Одначе, як молодеча організація, СУМ з більшою силою 
сnриймає nроцеси духового вияву і боротьби nідневільної України. 

включаючи ті nроцеси в nрограму своrо виховання і дії. 
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З появою нового тиnу мол9дих людей в Україні, що в центрі 

своєї дум ни і дії ставлять українську духовість в її чистому виді , 

молодь з рядів СУМ, як і решта національно свідомої української 
молоді, діста11а нові стимули до самовиховання і боротьби. 

Інфільтрація чужих ідей у формі різного роду лівизни, що стала 

модною в університетських колах вільного світу, серед української 
студіюючої молоді останнім часом у велиній мірі nриnинилася. Ста
лося це головно завдяки nояві захалявної літератури, творі в Чор

новола, Дзюби, Мороза, ко11и продзвені11и свіжі ідеї в в віршах В. 

Симоненка, Л. Настенко, М.Вінграновського, С. Каравансьного. О

зерного, Масютна і інших. 

Справа в тому, що боротьба українського народу за свої nра
ва і державну незалежність. включно з героїчною еnоnеєю ОУН

УПА, на зразках якої виховується наша молодь починала набира

ти в очах молодІ вартости Історичної натегорІІ, отже стала сnра

вою минулого. Сучасне ставало невиразним, а близьке майбутнє 
безnерспективним. В такій ситуації є місце на безідейність, або 
на різні орієнтації для молоді, яка не здобула сильніших націо

нальних духових підстав. А такої молоді в нас більшість. До то
го відсутність безпосе1=1еднього ворога не давала молоді змоги 

nроявити себе активно. Це тоді , коли ліві рухи nоставили nеред 

молоддю боротьбу nроти «естабліwментів". 

Мо11одь любить акцію. якщо є до того підстави і причини. Чут

лива на несправедливість. кривду. поневолення і насилля. молодь 
готова йти на барикади і жертвувати своє життя. Та для цього nо

трібно nрикладу тих. хто провадить і голосить нові ідеї. Бо ян сна

зав nітературний критик Іван Дзюба «нічого іншого люди так не 
ждуть. як живого nрикладу героїчної nоведінки. Людям nотрібен 

цей nриклад не тому, що без нього не можуть снnасти уявлення 

про істинне громадське діяння, а тому що їм потрібна nевність. 

що і сьогодні тане героїчне діяння можливе, і сьогодні воно не 

безnлідне .... Це так в Україні. де люди в більшості були страти
ли віру в себе. На чужині, хоч частина нашої молоді і бажала 

щось зробити для української справи. то це було утруднене тим, 

що українська проблема в очах того світу стратиnа на актуальнос

ті. Побіч минулого бракувало фактів з сучасного. бо тільки тані 
можуть цінавити співрозмовців з чужого оточення. На основі Фан
ті в з сучасного формується nублічна oni ні я, заінтересована безпо

середньо насліднами і nідготовною завтрашнього. При масових 

комунінаційних засобах, цей фактор став стратегічним пунктом для 

дії державних мужів і nрактичних політиків . 

Це розуміють nрекрасно нашІ діячі в УкраінІ. ЗамІсть пасивного 
спротиву но11ьоніяльні й грабіжницьній і русифікаційній політиці Мое -
нви в Україні, який (спротив) в рр 1932-1933 коштував Україну 6 
мільйонів жертв з-поміж українського селянства і про це світ не 

знав, або не хотів знати. в 1960 рр, і досі, йде намагання шля
хом захалявної nітератури nостійно інформувати загал в Унраїн і 
завнішний світ про безnрав'я і нелюдську жорстокість поневолен

ня 1 про потребу з цим боротись. 

100 



Мова Фактів топтання найосновніших людських noae націо-

нально- культурного rеноциду в Укоаїні є така голосна і очевидна. 

що московські окупанти і їхні вислужники не всилі цього оnоони

нути і здусити. Зокрема. коли noo це говорять і nишvть люди . 

я ні за nраедивість своїх nисань ідvть на каторгу та смерть з ne · 
реконанням. що за їх nрикладом nідуть сотні і тисячі інших. Цей 
живий nриклад є найсильнішим аргументом для молодІ 1 для 

всього нашого сусnільства в Унраїні і на чужині. ян також для 

зовнішнього еві ту. 
Найістотнішим є однак асnект розвитнових nроцесів в Унраїні 

в ідейно-духовій nлощині. Моnода інтелектуальна верства України. 

не знайшовши відnовіди на життєві nитання в теоріях марнсизму
nен•н•зму, а тим6ільше. ствердивши глибокі nротиворіччя між но
муніетичною донтриною і nрактикою. пішла докоnуватись nравди в 

історичному минулому України - до джерел духовости українського 

народу. У відnовідь на ці шукання nоневолювач зважився на вар

варські акти палення історичних архівів. бібліотек. нищення нуль
турних nам'яток. а навіть стрілецьких могил. арештовуючи й nере

слідуючи оборонців української культури. 

Та раз воскресшого духа національної правди тортурами ні nо
ліцейськими шинанами не здусити! Він з чимраз більшою настир · 
ливістю nродістається до свідомости крізь сторінки Шевченкового 

Кобзаря, крізь твори Лесі Українки, Івана Франка. Василя Сте
фаника, а в цьому році в 250-ліття. з байок і філософічних 

трактатів "Найбільшого нашого розуму .. - Григорія Савича Сково

роди. 

Звідси Симаненнове «Нехай мовчать Америки й Росії», коnи 

він на розмові з Матірю-Унраїною. звідси Лукіяненнове : «коли б 
я був єдиним Українцем в світі, я й тоді боровся б за Укра· 
ЇНУ"· Мороз nерегукується з "Одержимою" Лесі Українки. вказу-

ючи, що тільки Аnостоли а не nристосуванці, зможуть збудити 

запалити духом віри ограбований ворогом народ. Одначе для ві· 
ри nотрібні мученики і він на цю жертву готовий. З nитомою йо

му літературною тонкістю аналізує Олесь Гончар в «Соборі" на

щадків колишніх заnорожців. теnерішних сталеварів Дніnроnетров

щини. що хоч не моляться Богові в церквах та тоnтати віно

вих святощів зайдам і вислужнинам не дозволяють. «Бережіть со

борів ваших дУШ". як заповіт nередається сучаснинам устами од

ного з героїв nовісти. Іван Дзюба. nромовляючи на Симоненко· 
вих nоминках. звертаючись до частини літераторів вислужнинів. які 

вдавали, що сумують по втраті Василя Симоненка. закликав їх 

вчитися в Симоненна «бути людьми. а не тими донощиками ; 
фарисеями. про яних сназав Шевченко: 

О роде суєтний. nроклятий, 
Коли ти видохнеш? .. 

Незаконний брутальний засуд ~алентина Мороза на 14 літ на
торги. і вбивство Алли Горської в грудні 1970 р .• як т~кож муче

ницька смерть Михайла Сороки в червні 1971 р_ та nоява «Укра
їнських Вісників», стали гаслом до nосиленої nротестної акuії на 
еміграції та збільшили революційні ферменти в Україні. Центоалt.-
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ною лентурою для свІдомішої української молод і стали крайові ма-

теріяли : «Лихо з Розуму» В. Чорновола. "Інтернаціоналізм чи ру· 

сифінація» І. Дзюби . «Собор .. О. Гончара. есеї "З заnовідника ІМ. 
Берії". "Серед снігів» і «Хроніка сnротиву" В. Мороза. "Собор в 
оиштуванні» Є. Сверстюка. "Гіоезїі з України» І. Калинця . "Сніrов• 

дерева» В. Стуса. :rвори В. Симоненна та Ліни Костенко . Навіть 

молодь. що не читає українських книжок і nреси. nрислухається 

живо до відгомону nоді~ .. арештувань та іде~. за яні ішли жер
тви в понево11еній Україні. Мов електрична струя проходить нарос

тання свідомости і бажання протестної анu•• та дії. Хвиля nротес· 

тів та маніфестацій покрила ус і країни нашого поселення. В ак

цію увійшло українське студентство. що до тих пір не проявмІло 
більшої діяльности. а ді ставши великий nоштовх з бону Товарис

тва Української Студіюючої Молоді ім. Міхновського. перейшло в 

настуn. 

Загал суміасьної моnоді не залишився в тій акції по заду. 

Бnьокада ансамблю Червоної Армії з Київа в турне no Велиній 

Британії. демаснування т.зв . "декади української культури" в Бель· 

rії. яку очолював письменник Натан Рибак. nротестні настуnи на 

Брежнева в Франції і Косиrіна в Канаді. Ман і фестації за звільнен
ня В. Мороза в ЗСА. Канаді. Австралії. Арrентині та в евролейсь
ких країнах. були великою nробою для української молоді і надали 

їй nостави непримиримости суnроти ворога і згуртували їі навколо 

ідеї визволення. 
Дух боротьби і сnротиву перенісся також і на інші ,;: ;а "'"'~и r<> 

загрожені відтинки української духовости. де мо11одь "'O (') iH•:na~ 

себе також в обороні nрав Української Католицької Церкви. її nо
місности і патріяршоrо завершення. даючи в той сnосіб nідтримку 

і заnевнення Верховному Архиєпискоnові Кир Йосифові Сліnому. 
моло.ае українське покоління стремить до самобутности нашого ре

лігійного життя згідно з вівими традиціями українського народу. 

Їй. тій українській молоді порога рівнож Українська Автокефальна 
Православна Церква. що стоїть на шлRху до свого nовного об'є.а
нання і структурального завершення. 

З рядів нашої молоді були також nротести проти передержуван
ня в унраїнських наукових установах nсевдонауковців. яні nроnові

дують каnітулянство nepe.a ворогом та пропонуІVть nідсувані воро -
гом "Реалітети" в формі УССР. 

На тому загальному тлі розглянемо ролю Tf\ nроблеми росту 
нашої Сnілки. Виростаючи з ідейного rрунтv Сnілкt-1 Української 

Молоді 1920-их років та її старшої nосестри Сnілки Визволення 

України, що дали nерших мучеників і жертву крови. та з пізнішої 
боротьби ОУН-УПА . Cninнa Української Молоді що nід цю nopy є 
виховною і ~усnільно-nолітичною організацією молоді в системі 

Орrанізаці й Українського Визвольного Фоонту. nочуває na собі час
тину відnовідальности за збереження ціло<;:ти нашої наuіональноі 

субстанції в умовах нраїн вільного світу, і за її дієві сnремо~ 
ності в допомозі Україні. З метою координувати цю працю СУМ 
є членом Комісії Молоді nри СКВУ. В окремих країнах своєї дії 
Сnілка Українсьної Молоді знаходить можливості сnівnраці з інши· 
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ми українськими молодечими орган:заціями. АКІ стоять на засалах 

с11ужби Богові й Україні. 
В своїй організаційній nраці Спілка Української Молоді не об· 

межується до одної, ч~-1 другої суспільної верстви. чи кляси. а 

'1ринимає в своі' ряди всІх, хто nогоджується nлекати добрі укра· 

їнські традиції. вживати між собою українську мову. виробляти міц· 
ний характер та служити українській справі всіми своїми духовими 

і фізичними силами. Сnі11ка Української Молоді діє в рідному сус • 
nільстві. через сусnільство і для суспільства. nрямуючи до його 

зміцнення на всіх відтинках його многогранного життя. 

Спілка Української Молоді має три основні функції: а) виховну 

б} сусnільно-громадську в) зовніwно·nолітичну. Першою і найос· 
новнішою є виховна фуннція. Обєктом тієї функції .- діти і ю· 

нацтво від 6 до 18 літ. Істота тієї функції лежить в систематичній 
безnереривній виховній nраці згідно nрийнятої системи. яна в ви· 

сліді має дати повноцінну сусnільну одиницю з лицарським харан· 

тером і сильним націонаnьним світогля.оом пдиницю. 

тиnу. яка була б здібна боротись за найвищ11>1 і деал 

героЇЧІ-/ОГО 

української 

націі. Ця функція nроявляється в nраці В>1ХОвників. в їхній 

сnівnраці з батьками юнацтва. з рідчим шк і nьництвом. з цер· 

квами і з рештою сусnільного життя. Як доnоміжний чинник 

в тій важливій функції є творєння Вfl~сного оточення. яне в 
свою чергу має створювати відnовідну вих 'Вним nроцесам 

атмосферу. Тут мається на увазі Батьківські Комітети. яні nідтри· 
мують матеріяльно і морально кожний nочин Vnpaв даних клітин 

гурткова самоліяльність і праця мистецьких. о.~иниць з боку Дру · 
жинни ків і Сеньйорі в. організація різного рода імnрез. таборів. 
мандрівок і ін. Важливим методом в вихов<ш1 функції є набуван· 

ня добрих звичок. як чистота. nорядок. точність. відвага. реnІrІи· 

ність. любов до свого рідного. замилування до читання рідної лі· 
тератури. nрацьовитість. правдомовність. тощо. Для осягнення цих 

nрикмет наnеж ить використовувати ви nробvвані середни ни заохоти 
і стимулу. а найваж11ивіше живого nриклапу з боку виховнина 1 

старших. Тому треба осудити всякі сnроби анархії й сварок та о· 
собистих сnорів. які інколи мають місце між старшими і вnлива· 

ють деструктивно на виховний nроцес молоді. Найбільшою пере· 

шкодою для нормального виховного процесу є валення nосторон· 

ними чинниками авторитету батьків. виховника. чи nрово.оів вихов· 

них організаці й. Для того в виховній організації мусить nанувати 
яннайнраwий nад і nравоnорядок. На nровідні становища і nости 

виховників можуть приходити особи. які виростали в даній органі· 

заціі' і визначили себе здібностями та обов'язковістю і придбани • 
ми для того кваліфікаціями. Жодних штучних. чи механічних струн

тур будувати не можна. Все мусить бути ян найбільш nриродне і 

органічне. Хто нехтує тими засадами. той діє на шкоду виховній 
організації. а тим .:амим на шкоду цілої сnільноти і української 
сnрави. Зміни. якwо вони nотрібні мvся"~"ь бути умотивовані ви· 

ховною доцільністю. а не на базі особистих уnодобань. чи субєк · 
тивних оцінок. В тому випадку належить е першу чергу респекту · 
вати довголітній досвід осіб. які віддали ви-ховній організації всі 

свої найкраwі літа і пухові властивості. Енергія і заnа11 молодих 
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мусить тут знайти гармонію з досвідом старших, а всі разом ма

ють бути nідпорядковані вимогам виховного ідеалу. Так само не· 
виховно є замовчувати заслуги одних. як незаслужено є надавати 

стуnені іншим, які не мають до того сnовнених nередумов. А вже 

зовсім шкідливим є наділяти когось функціями. знаючи. що він їх 

не зможе виконати. Виховна організація є не на те. щоб бути 

інструментом для будьякої розrри. для засnокоєння чиїхсь амбіцій, 
чи цілей що не мають ~ічого сnільного з вихованням. З усякими 

того рода nроявами ціла наша Сnілка мусить вести nостійну бо

ротьбу, зберігаючи nравоnорядок. комnетентність. високий ідей ни й 

рівень і безуnинну діяльність. 
Маючи на увазі те, що Сnілка Української Молоді не може 

задовільнитися дотеnерішніми осягамн в ділянці охоnлення член-

ством дІтвори і юнацтва. nостІиними вишкалами елорядників 
виховників маємо забезnечити якнайширші кола нашої доростаю· 

чої молоді нашою виховною системою. Для тієї цілі належить 

винористати всі середники духового впливу, а зокрема дію наших 
мистецьких одиниць. пресу, радіо-телевізію, театр, музику. сnорт. 

Дві настуnні функції Сnілки Української Моnоді сусnільно гро
мадська і завнішно-nолітична стосуються дорослої молоді - Дру

жинників і Сеньйорів. 

Сусnільно·rромадсьна функція Спілки Української Молоді виnnи
еає з їі місця в ціnості сусnіnьного життя нашої спільноти. В то· 
му є також і діяnьність виховників, які виконують своє завдання 

no лінії підготаквн майбутнього сусnі л ьства. Є це отже дуже від

nовідальна функція, яна вимагає знання найновіших nсихологічних 
і nедагогічних наунових досягнень. а зонрема здібних одиниць оз

броєних найбагатшими здобутками української культури, щоб її за

щіnити молодшому покоnінню. Ця функція є ще і тим важлива. що 
вона мусить nостійно боротись зі шкідливими наносами чужого о· 

точення nід вnливом якого формується nереважно українська мо -
лода людина в умовах діясnори. Ця обставина накладає обов'язок 
на крайові і центральні виховні органи nодбати про nерманентний 

вишкіn виховних надрів на бажаному рівні. Остаточне оформлення 
Дружин Виховників є невідкnадною вимогою теперішнього часу. 

Духова куnьтура народу сnовняє функцію легенів в органі:3мі. 
Вона дозволяє вдихати духовий кисень і відсвіжувати кров в ор· 

ганізмі. Без тієї духової обнови настуnає "духова смерть» лю· 

дини. Без національної куnьтури, нема національного духу, а без 
національного духу не може бути життя нації. 

Виходячи з цього світоглядового заложення Сnілка Української 

Молоді ставить національну культуру в осередку своєї дії я ян по 

відношенні д~ еиховуваної нею МС'nоді, так і задnя збереження 
унраїнсьної сr.ільноти е цілому. Крім того вважаємо кульутру як 

засіб реnрезентаці1 духових вартостей народу в обл обличчі чужого 

світу. По нашій нультурі будуть судити вартІсть нашої нації і нас 

самих. Вищий рівень нашої національної культури до якого нам 
належить nрямувати. доnоможе нам знайти рівноцінність. або й 

культурну nepeeary над іншими народами. що в свою чергу no· 
збавить нас залишків nочуття неnовноцін ности. яке так дошкульно 
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нультурну nеревагу над іншими народами, що в свою чергу 

відбивається на вислідах нашої боротьби в кожній nлощині нашо· 
го релігійного і суспільного життя. Люди 3 почуттям неnовноці н· 

ности попадають часом на високі церковні, чи суспільні станови· 

ща, а nри nершій життєвій nробі, де треба задержати 1 повноту . 

ЛЮДСЬКОІ І націОНаЛЬНОЇ ГІДНОСТИ, ВОНИ ГНУТЬСЯ В КОЛ і нах, або В 
хребті. Про того рода неповноцінних людей ГригорІй Сковорода 

сказав : «Коли військову сотню веде той, ному треба сидіти е ор· 
нестрі, то ue велике сусnільне нещастя». 

До nлекання і розвитку української нультури в нашій Сnілці no· 
клинані ті члени Дружинники, яні відзначаютt::ся певними таланта· 
ми, люблять мистецтво і науку та хочуть себе тому nосвятити. 

Деякі наші мистецькі ансамблі, самодіяльні гуртки та окремі 

одиниці виявлАють неnерес•чні осяги в різних ділАнках народної 

культури та мистецтва, що свідчить і про обдарованість і про рі
вень і про хист нерівників та виконавців. Якщо ці досягнення nід· 

тримати ще збільшеними можливостями їх вияву, то це було б ве· 
ликим стимулом до кращих результатів і творення нових груn та 

гуртків. Мистецтво й культура для свого росту потребують також 

щедрих сnоживачів, яні nідтримали 6 цей ріст своїми матеріяль -
ниМfІ засобами. Практика виявляє, шо деякі верстви нашої сnіль
ноти стають вже меценатами nевних родів мистецтва і науки. 
Щоб наша національна нультура могла сnовнити свою сусnільну 

функцію, вона мусить бути умасовлена, а не тільки nривілеєм 
одної чи другої суспільної верстви. Це умасовлення культури no· 
чинається в культурній родинній атмосфері, в школі, в товарис -
тві, в молодечtи організації. Тому ми як організація мусимо ра

зом з іншими суспільними організаціями дбати npo чистоту наших 

звичаїв, обряду, культури нашої мови. nоведінки , починаючи від 
українського вигляду наших кімнат 9 хаті, чи в домівках, наших 

заль і церков, наших журналів і книжок. Наші концерти й свя· 

точні академії не можуть бути стереотиnні, ті самі кожного ро

ку. Вони мусять відзначатися новою творчістю і засобами есте

тичних nереживань. Крім інших родів мистецьної самодіяльности 
муси мо поновити популярність драматично-театральних студій, які 

можуть мати незвичайний вnлив на формування молодшого nоко

ління як nід кутом емоцtино-естетичних nереживань, так і nід 
оглядом nіднесення вартости української мовІ-І 

ЩдЛІ БУДЕ) 
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СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ М_ИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА 

1 5 .1 . 
188 2 

29.3 . 
1972 

В дні 29.3.72 nісля довшої недуги nомер БлаженнІший Ми-

троnолит Української Греко-Православної Церкви в Канаді, Bna· 
дина Іларіон. Похорони бв1дбулися в Вінніnезі в середу 12.4. 72р. 
nри участі цілої Ієрархії та духівництва УГПЦ, ян також числен· 

них ВІРних і nредставників організованого громадянства, Був nри· 

сутній також Митроnолит УКЦ - Вnадина Мансим Германюк. 
З покійним Митроnолитом відійшов у вічність велиний церкоd · 

ний діяч. науковець і патріот. Народжений 1 5.1.1882 р. в Бруси· 

nові, на Київщині в убогій селянській сім'ї Огієнків, малий Ів~ін 
зазнав важної дол і сироти (батько згинув в 1884 о.), nрацюючи 

з мамою в місцевому фільваркові. Працьовитий і обдарований ін· 

телентом. Іван добився на 21-му році життя ісnиту зрілости в міс· 
ті Острозі. nерейшовши на Медичний Факультет Київського Унівео· 
ситету , щов відтак замі ни ти його на Історично-філологічний фанvnь· 

тет. Цей факультет закінчив він в 1909 р. диnломом nepш:>ro 

ступня. До 1912 р. nрацював учителем середнІх шкіл в Києві а 

рівночасно вчився на Педагогічних Вищих Курсах. в 1915 р. 
склав маr'істеосьнІ Ісnити і став доцентом університе'fу св. Воло· 
димира в Києві. За Центральної Ради Іван Огієнко викладав в 
цьому університеті історію украі'нсьної мови, ставши дІйсним npo· 
фесаром та членом Ради е Міністерстві Освіти. За уряду геть· 
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мана n. Скороnадського дістає доручення організувати Українсь· 
кий Державний Університет, якого стає рентором в Кам'янці По· 
дільському. В часі Директорії УНР Іван Огієнко є міністром Ос· 
віти, а в 1919 р. міністром Віроісnовідань. В той час з доручення 

Симона Петлюри несе відnовідальність за державний аnарат УНР. 
На вигнанні, в Західній Україні, nроф. Іван Огієнко разом з 

сім'єю включається в місцеве життя, викладаючи українську мо· 

ву й літературу в учительській семінарії v Львові. З того часу 
заісновують теnлі дружні стосунки nроф. І. Огієнка з Митрополитом 
Андрієм Шеnтицьким, який дуже цінив свого гостя і доnомаг~<~. 

чим міг. Ці дружні взаємини тривали навіть nізніше, коли np ф. 
І.Огієнно nереїхав до Варшави, винладати на Православному Бого· 
елоаському Відділі Варшавського університету. В 1932 р. його 

nоляни звільняють з nосади nрофесора і він основує та видає 

науново·nоnуЛF~рний міся'4ник •Рідна Мова .. , а відтак журнал «На· 
ша Культура ... 

В 1940 році в час ні~ецьної окупаuїі Польщі nроф. І. Огі · 
єнно, ставши nерt:'дше едіецем (1937), nостригається в ченці, 
щоб відтак дістати сан єnискоnа nід новим ім'ям Іларіона, з кате· 
дрою в місті Холмі. Вкоротuі єnискоn Іларіон одер14<"\В титул ар· 

хиєnискоnа Холмсько·Підляського, а в 1944 р. стає митроnоли· 
том тієї ж митроnолії. Через воєнні дії Митроnолит Іларіон разом 

з частиною духівництва еванується, щоб вкінці опинитися в Швайца· 
рії, де nеребуває до 194 7 р. В тому Ж році nереїздить до В інні· 
nег)' на заnрошення nарафії св. Покрови, а 8.8., 951 р. Надзвичай· 

ний Собор УГПЦ обирає його своїм Первоієрархом. 
На становищі Первоієрарха·Митроnолита УГПЦ Блаженніший І· 

паріон nристуnив до зміцнення Богословського Факультету Колегії 
ее. Андрея в Вінніnезі, який nоnовние ряди nравославного духів· 
ництва в Канаді й Америці. З nовною комnетентністю і знанням 

сnрави Митроnолит наnаднав богослужебну ділянку УГПЦ, видаючи 
ряд нниг та основуючи Науково-Богословське Товариство. йому 
завдячується чи не найнращи й український nереклад Біблії, що її 

видало Британське Біблійне Товариство в 1962 р. 
В часі винонування свого високого уряду Митроnолит Іларіон 

буе співтворцем історичного акту духовного поєднання трьох укра· 
їнських nравославних ,Митрополій - УАПЦ, УПЦ і УГПЦ, що ста· 
лося 3.4.1960 в Вінніnезі, хоч і недійшло тоді до nовного ор· 
ганізаційно-струнтурного завершення та одноособоеого очолення. 

Розбудовуючи УГПЦ в Канаді Митроnолит Іларіон nеревів хіро· 
тонію двох Владик : Архиєnискоnа Едмонтону (1959) - Андрея і Є· 

nиеноnа Саскатунеького - Бориса {1963). 
Вже в часі хвороби Первоієрарха УГПЦ застуnав його Влади· 

ка Архиєnископ Михаїл з Торонта, яний далі наноні-;но встуnив у 
функції Митроnолита до часу склинання Собору УГПЦ. 

Нехай вічною буде, Йому nам'ять! 
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Ігор 

По(Jіа · ~Dja 
Калинець 

Ігор Калмнець народився 1939 р. в 

Ходарові ЛьвІ вс ької области. 

1961 рому зам1нчив v Львівському 
Державному Універемтеті ФІлологічний 

фанvnьтеl . був nраuівнммом Обласно· 

го Державного АрхІВУ у Львові . 

Бувwм студентом, писав nepwi 
поезії. В 1 964·65 р . його в1рwі 

були друновані в журналах •Зміна•, 

•днІnро• і ·Жовтень•. Перwа збірка 
поезІй І. Калинця вийшла книжкою 

1966 р. v видавництві •Молодь•. 

В 196~ р в брюсселі nоявилася 

без відома автора збірна •Поезії 
з України•, а в 1971 р. друга 

з6ірма в Мюю:ені - ·Підсумовую 
чи мовчання •, з ілюстраціями Р. 
Петрvна, звідки беремо ці ·Стра· 
сті•. 

Я, ХНТ "- 111. IJ 1(-., І. t MH11J8fi'UI. 

6Y'J.1 ·" 11 Tt (,. :-..••·· н.• ' '''"• 
х~~т.к··~~ Іkp.)кtt:1• .... , ,,., .. ., 
;"ІОрпІІ 

j} ""•f-IJ (tl1, щ('J(, 111 t.H~I ~.._ 

ІК )i'\t,ll\.01 &·'-'t•ІІІКfІ 'lolr t\Ь.І ~ 

нах ІtІ)І ,-ar~tт <""І· T••flf'"''t 
n().."ІІІЧЧМ 

на голгофі 

nровінційного суду 

Твоє лице 

частонолом гвинтіво" 
відгородили 

самотно 

.а виrаєw хрест 

тане ще немічне 

наше nлече 

змахнула Україна 
з она лотаємну 

сльозинку 

Господи 

аж ~вітиться 
прозорий гурток 

планальниuь 

але виrо.аувал а 

неньна 

власним шnіном 

ле г іони шnиків 



lrop Н.аnинець _ _ 

r . ", , 
' l'?ytq( "'{ "'(t . ..• l 

І ТІ ДВа 

що були розn'яті 

побіч Христа 

нині 

маскують 

високу голгофу 

галуззям кодексів 

v nронурорській тозі 
ховають 

розбійницьний ніж 

C"'l"'r,;; "·~~" 
юродивии народцІV 

можеш сnокійно 
метушитись 

адже нині 
земля 

не стряслася 

а темрАВV 

що з неба 
nоnелом 

дочасно 

тобі на головv 
осіла 

ти й тан 

нР. добачаєш 

без зради 

nроданиИ 

нашим безсиллям 

не один nобратим 
ще нині 
відсахється 

навіть без срібняків 

можливо nошнодує:w 

тоді 
за біблійним юдою 

свіжий хрест 

недармо nлаче 
з нього 

носмаuьна живиuя 

о він ще 
ще nослужить 

замість іконостасу 
V нашому 

обкраденому храмі 
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Ігор Калинець ··---------------------

мо9чить наш отець 

а мати 

до t:ривавих слідів 
nрипадає 

причинися 

мамо Бога 
що стала 

й нашою матір'ю 
за нами 

дай нам 
торкнутися 

негаснучих слідів 

понад натовnом 

металом 

пойнялись 
страдальні руни 
дружини 

Вероні но 
ти хотіла обтерти 
онривавлене лице 

ногами шматують 

nолотно 

що стане 

стягом 

c~4r~ ..JtБ~.;;o 
відверни лице своє 
від них 

але зроби так 
щоб v моїй душі 
стояв завжди 

образ Твоєї 
терном уві нчаноі 

голови 

c-r~A{C-f~ 
з любови до нас 
nрийняв на себе 
таку страшну 

кару 

що6 сnасти нас 
від найбільшого 
гріха 

байдужости 
ДО ВОГНЮ 
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Любомир Госейко 

МІЙ ЛЕБЕдИНИЙ СПІВ 

Нехай це буде тільки між тобою й мною, 
Лунавого народу світе мій! -
Ми для буття зродились з nеребою , 

І жити , і вмирати жизні навісній! 

Навіщо nісні людям для nостою? 

Навіщо nальми для розбитих крил? 
Я завжди був народові журбою 

Коритись було треба завше сил. 

В живій нрові згустилась вічна рана, 
Прошита звершенням тисячоліть. 

Більмо на серце внлали , мов кажана, 
Казали - ну, собі самому аколіт! 

Нехай це буде тільни між тобою й мною , 
Мій nелікане, щирий друже мій ! 
Я nив отруту з чаші віропою, 

Хоча елащавим , кажуть, був наnій. 

Завмер живим , щоб вічно бути болем, 
Щоб те. що сталось, завше знать далось. 

Нехай я сам nрозву себе сnокоєм , 

Щоб тільки тишінь зрадить не nрийшлось ! 

Мій пелікане , друже мій єдиний. 

Я за життя nлачу народженням своїм 

І nроnливуть ключем раненонрилим 

Не журавлі , а пелікани в вирогін. 

Прощай , мій nел і нане, - nуть тоб і щаслива ! 

Не завертай крила. хай дальше буде грім. 
Я повернусь до тебе, хай би nісля зливи , 

Щоб знову жить, ще заки nрийде ск і н. 

Нехай це буде тільки між тобою й мною, 

Жорст(')ного жипя народе мій ! 
Я ножний день горітиму тобою, 

Щоб тільки жити , не nрисnати мрій І 

ЛЮбОМИР ГОСЕЙКО 

ГЛЯДИ ·АВАНr'АРД• 

ч. .. 4 (92) Р. ХХІ" 

Франкоnоле-Брюссель 5.4. 72 
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Любомир Госейко 

*** 
Ми свою вітчизну малювали вдень на стінах 

І Тарасове читали слово вніч nід стіни, 
Образи святих nіnили вдень по стінах, 

Навіть культ створили ми про стіни. 

Нам вітчизну роздирали з стін, 

Слово Кобзаря бешкетили nід стіни, 
Образи святих знімали геть із стін, 
Нам лишили тільки голі стіни. 

Ми калинову. nосадим Вкраїну 
На груді шевченківсьноі думи. 
Воскресимо святих, роз6иf\ши древні труни, 

Знов почуєм ту nісенні сть солов'їну -
Mi>h чотирьох стін. 

*** 
Ти не приходь в'язати nеревесла 

вже темні вечори теnер. 

У зоресні сховай свої дівочі перса, 
для тебе я nовік умер. 

Ти не приходь, ні завтра, НІ ніколи, 
я донохаю нашу жизнь самим. 

І не ходитиму nочерез поле, 

що nnоменіло ерунами жоржин. 

Ти не приходь дівчиною до мене 
нохать в місячновітім лузі -
ти будь, Внраїно, матір'ю моєю, 

до тебе вд<tвсь я, - кажуть друзі. 
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ВГОРУ ПРАПОРИ 

- Вго-ру nра-по-ри, слу-хай на-казt 

і) " Вго-ру пра-п:>-ри ! в го - PV сер-uя . 
Jlt -- ,..._ 

,) І ..... 
І -4. 

" 'І \.IJ 1 ~ -("'\ ~ ~ ' • {j .. ~. -,,\о 
/ " -~ • llf, --. J ~ 41 

V 

де не прииш-ло-ся нам жити t б1льmого щастя 4 Гор-до не -сім-на-шу сла-вуНині ":мівця, 

~~~~~ і=П і~~ t-3 t ~<В 
- не-ма для нас, як Ук-ра-~-ні слу-жи-ти!Гар-

~~;ра б;-f- ~11Іlнсі:~ діжіуІ! " 
- туйсь , гар-туй-ся , змі-но мо-ло-да , . гу-

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

11 11 11 11 11 11 !! 11 11 •• tf 11 11 

t-~ 3 f 1 11 і: s· n -r 1 ,-
у Дні-прі во-да, ии напl..є-мось ,.L.нin-po-

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

о 

FO-~ во-ди 
11 11 

Суміасьний марш 

Центральна Управа СУМ реномендує uю nісню. ян сумівський марw для 
співу при піднесенні прапорів та інших с~яточних нагод. Хто знав би про 
автора слів та композитора, проситься nоінформувати Репакцію «Аеанrар.оу• 
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Любомир Госейно 

сЕВРОПЕйСЬНА ГРУПА» 

!СПОСТЕРЕЖЕННЯ І САМОКРИТИНА) 

Не знаю, чи я колись так глибоно із співтворчим пережиттям 

несnокіj;jно застановлявся над етюдом білого вірша Миколи Він
грановського «Дерева•, ян от під час •Першої Зустрічі Молодих 
Поетів в Західні~ Европі• на Франкоnолі . 

.. коли свою Вітчизну я називаю невисоким деревом - вона не 

ображається тому, що знає, що нангІрше у світі - дерева•, та· 

ного образу не шукайте ні в кого, він є власністю Вінгра

новсьного. Дерев вдосталь на Франкополі, хоч біля nоляни чимало 
іх вирубано. Скажете, либонь, - фантографія. Можливо. Але я хо

чу оцим багато дечого сказати, nередати, може навіть декому 

nодарувати. 

Здавалося, я був у тайнозелених Карnатах, тільки сама Зу· 
стріч з моїми ровесницями та ровесниками по перу nризвела мен~ 

в ме .. wій або й більшій мірі nомислити і по-своєму оцінити сьо· 
годення молодих літераторів, з котрими доля зводить nоезії. Усі 

вони - о із ні мистецькі індивідуальності, усі вони nристрасно С>ажа
ють nисати nо-своєму, знайти у творчій роботі свій світогляд, свої 

художні способи його відображення. 

Аналогічно з npouecoм появи в Унраїні шестидесятників на no
чатку 60-их років, ми зауважили, шо семидее яті роки nонлнкали 

на світ нову альтернативу, нові обрії, нові молоді сили в сучасній 

еміграційній літературі. Вітрило піднято І - створено «Евроnейсьну 
груnу•. 

Я не беруся реферувати зміст нарад, nроведених nід час Зу· 
стрічі, бо в •Євроnейську Групу», як тану, не вв•ишов. А то з 

різних nриватних nричин, які зараз мене тривожать, якими болію і 
на яких nокладаю свої творчі та життєдайні сnодівання. Я тільки 
хочу висловити свої nочування nодиву, вірогідного признання та ща
стя, крокування v близьке завтра молодій ланці. Сnодіваюся,шо моя 
творча відсутність в групі не буде б ільмом для активного член ст -
ва, а тільни незрадnивою nам'яттю про моє творче людське сум
ління. 

Щоnравда, кажуть, Риму не збудовано за добу, •Евроnей-

сьну Груnу .. не створено у днях 4 та 5. квітня. Час nокаже, чн 
груnа суцільно вдержиться, ічи із своїх сподівань винесе релятив
но nевні творчі вимоги, чи дасть відчути свій маніфест, а що 
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найважливіше - чи nринесе ЗРІЛІ nлоди зацімавленому читацькому 

колові, бо груnа вважає себе еnітою (nідкреслення моє - Л.Г.) 

української молоді в діАсnорі. 
Зараз розглядатиму nрактичне nитання, котре торкається твор· 

чих вимог. «Еsроnейсьна Груnа• веажає за необхідне вимагати 

від кожного свог<.. члена nевну кількість, певну норму на nи· 
саних творів вnродовж одного року, а ні то грозитиме виключен

ня із груnи. Тут з nрактичного nитання виходить nрактичне себе· 

ствердження груnи : іти наnролом крізь своє неnевне існування. 
Сказати nравду, таких людей , котрі рентабельно можуть nеріодич· 

но друкуватися, до ширшого масштабу дуже мало. Чимало говори

лосА на Зустрічі, чимало і ріwено. Але ненарочно обминулося 
nитання сучасної людини в сучасному еміграц1иному сусnільстві. 

Хто ми, звідки ми і для чого ми ? Що досі nринесли ми, а6о 

з чим ми увійшли в еміграційну літературу? 
Я тут в жодні, nовторюю, конфлікти чи - знов.v - nолеміки не 

хочу входити. Однак, не можу nромовчати те, що одноголосно за· 

кинула мені груnа : мою нещирість у nисаннях тощо. Принимаю до 

живої уваги докори моїх товаришів : я nисав для ширшого чита· 

ча nоезії, які nерекликувалися із духовою творчістю шестиде~ят· 
ників (який же це злочин, милосте Божа ?!) ... і навіть соцреаліс
тів (nризнаюся). Я nисав літературно-критичні статті в дусі націо
нального засягу, nриготовляючи в менш•и МІРІ оцю Зустрі·• Фаль· 
шиві герої твору? - нехай і так буде. Поети •Европейської Гоvnи•, 

як виходить, знівечили відnовідальність nоета суnроти читача, з6ой
котувавши покликання nоета серед суспільства, засновуючись на за

садах •самостійницької творчости•. 

Мені nригадуються слова Юрія Збанацького на Шостому Пле-
нумі СПУ (даруйте мені. що цитую совєтських письменників), ко· 

трий імовірно nередавав голоси незадоволених : «Ми nроти героїв

хлюnиків v літературі , для яких nонад усе інтереси nозасусnільного 

духу•. Очевидно СПУ відnалила словами самого Збанацьtюго: •Му· 
симо думати npo літературу величну і серйозну•. 

Зауважте одне : між nисьменниками, які належать до Сnілки 
Письменників України і письменниками· українцями, яні живуть в 
західному світі (говорю загальниково) є nросторн і розбіжності 
художнього сnриймання творчости, вірности та державности слова, 

але коли б nровести між них nлебіцит. то виявиться на 90°'0, що 
вони всі однодушно nроти художньго формалізму. Але ж, як ми 
зареаr'уємо на твердження Михайла Стельмаха, висловленого на то· 

му же Пленумі СПУ, мовляв, ми можемо гордитися, що наше 
слово ніколи не збирало сумнівного nожитку на кладовищах душ, 
на кладовищах безнадій, як робить слово деяких безсовісних 11ись· 
менників Заходу, що в сьогодення розтлівають натуральними і ду

ховними наркотинами ? 
Дорогі мої друзі no перу ! Чи ми відчули важливість літератур

ного слова в нашому сьогоденню, котре не то що готує для на· 

шого багатомільйонового українського народу двадцАть nepІ..L•e сто-
ліття , а третє тисячопіня {історики снажуть· і четверте). Чи Х(')Ча 
стали на одну із терез ваги нашої літератури , ві.ачуваючи, яними 

ми легкі, або тільки водимосА з васереагою куди рівніше? Чи не 
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відчуваємо, що зможемо знайти своє місце в українській емігра

ційній літературі (клітина ОУП?), будучи ориІ'інальними. О риr'іналь
ними? Значить не чwтучними творчої відваги та злагоди, які від· 
чувають невпинний nульс своєї еnохи. Шестидесятники були в тому 
ориr'інальними та безсумніву новаторами. що вони добросовісно, 
хай би маючи nар ті й ний квиток, nрагнvли відновити nоезію звитяги, 
даючи їй нарешті людяну фізіономію. Вонv, далеко не шу~:<али за нею, 
вони ї' знайшли на своєму грунті, на своїй скитській буйносnи· 

сій землі, відчуваючи синю кров, що бурхливо пливе в їх кнR· 
зівських жилах століттями слави і нрамол, відчуваючи кожний 

біль козацького nлемени, що на nалях віддавало свою історич · 
ну nлоть і дух нескорених та одержимих nоколінь, та, може, 
навіть і проклинаючи оте нещасливе .аля Украї>~и .авадцяте століт
тя. Хочете бути ориrінальним и? Не шукайте далеко. Ориrіналь11им 

бути значить тільки органічно пережити св1и творчий акт, довіряю· 
чи читачевІ 1 собі, бо в •сnравжнього nоета очі - це Вітчизни очі» 

(Микола Вінграновський). За віри і сть і державність слова ми від 
повідаємо перед своїм великим хорошим народом. Не закидайте 
мені соцреалістичних nоглядів за те, що цитую здебільшого із Шос· 

того Пленуму СПУ. бо за вірність і державність слова родився 1 

вмирав, чи фіз.-чно чи духово, кожний свідомий свого покликання 
український поет чи nисьменник. 

Друзі ! ТворRчи «Євроnейську Груnу», ви творите окрему ланку 
серед інших груn. Одним словом, ви входите в літературу . 

.. коли входиш в літературу- чисть черевини", писав Остап 

Вишня. 
Заторкну одну болючу сnраву, Rка nонині ніколи не трактувалася 

на сторіннах нашої nреси. Хто такі nоети «Евроnейської Груnи»? 
Це nоети - за свідченням кожного з них- які люблять свою укра· 

їнсьну мову. На цьому точка - і кінець. Дехто з них бездоганно 

володіє нею, дехто слабше. Головне - те. що кожний з них УВІИ· 
шов в .. Європейську Груnу» кількома або кільканадцятьма вірша· 

ми. Мова - на час творення групи найголовніша передумова, 
щоб стати їі членом. Загальне знання культури українського 

народу (в тому література, історія, мистецтво тощо) nонищо від· 
кладено осторонь. Можна nочислити не більше ян на n'Rти nаль· 

цях тих одиниць, які, чи пересічна чи основно, посідаюrь знання 
української літератури. Щоnравда, не кожний з них мав змогу і 

щастя обізнатися з нею. 

Але ж не це найхарактерніша штука казати, що любимо свою 
мову, нею володіємо. нею пишемо, аби тільки щось було на па· 

nepi. Ті, хто увійшов в літературу українського народу, є ті, хто 
скоріше доглибинно виnлекав свою мову. 

Павло Тичина nисав : «Мову чудову, глибинне і пружне слово, 
немов гостру зброю, дав нам народ. Дав цю зброю і наказав 
свято оберігати її чистоту, збагачуючи і відшnіфовуючи її до блис· 

ку, до гострuти разючої». Тичина, хоч «ренеr'ат", в процесі творен· 
нR української nідсовєтської nітератури був чи не .одним з най· 

більших авторитетів. Він, що і не одному з шестидесятників дав 
ниєм no сnині, був досить nоважаним серед моnодих. Та не тіль· 
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ки він. Що nисав Максим Рильський? «Мова - наша зброя. якою 

ми служимо народові, що нас породив, вигодував і виховав. Мо· 
ва - втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любі· 

мо іі, виечаймо їі, розвиваймо її! Борімося за красу мови. за 

багатство мови, за nрисутність мови, за правильність мови». Риль

ський дечого більше сказав, по-батьківському піклуючись nітера· 
турним nризначенням України nротягом довгих десяти річ. Правда, 

СПУ nослуговувалася такими авторитетами та з боротьби за кра· 
су слова творила свої партійні наnрямні. 

Мова - як зброя. 1ї черnати не тільки при мамин1н груді ані 
nри варениках, але в книжках, в словниках. Яких сповнинах (тема 
дискусії на Зустрічі) - Голоскевича, Грінченка, Погрібноrо чи Ки· 
риченна? 

Питання про словник. nисав знову Рильський,- одне з най го· 
стріших nитань української культури. Словник - не nише механіч· 

не зібрання сnів, розташоf:.!аних в альфавітному nорядку. Це -яви

ще ідеологічне. явище nолітичне. Це сказав Рильський, якого 

тут на Заході найбільше nоважають з усіх nисьменників, котрі за· 
nродали свою творчість і творчу силу ідеям марксистсько- ленін· 

ськоі ідеології !!! Цією алюзією я хочу nідкреслити одну недореч· 

ність, одну неточність «Европейської Груnи•, зрештою зав ЗІНО npo· 
диснутовану. «Євроnейська Груnа» вважає себе аnолітичною (nід· 
креслення моє - Л.Г.). Може вона хотіла тим сказати. що вона а· 
nартійною? Знаємо, і то твердять усі філософи та соціологи, що 
кожна людина в nевній мірі є •гомо nолітікус•. Некомпетентність, 

нерозбериха висловленого, скажете ? Цю неточність вияснять no· 
ети nри найближчій черговій стрічі. Це не лише мої сnодівання, 

але й цілої української думаючої еміграції. Мене лише дивує 

одне, що крім однієї чи дво" одиниць, члени «Евроnейської 

Груnи" активно включені в сумівськ1и чи пластовtи діяльностях. 
Ян тоді тих одиниць виховав СУМ чи Пласт ? Може приліпивши 
цілий іконостас девіз чи виховницьких звань? Не беруся 

очорнювати вищезгаданих молодечих організацій, а nривернути еві· 

ж у увагу їх членів до свідомости складених ними nри речень. Будь· 

те сумівцями чи nластунами не тільки по таборах, але і в бу· 

денному та творчому житті ! 

(ДАЛІ БУДЕ) 
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КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Дітище, дитя, 

виnnід, nniд 

Борис Антоненко- Давидович 

(ПРОДОВЖЕННЯ} 

Не тільки в статтях. а навіть у сучасних віршах натраnляємс на 

слово дітище, nоставлене в nоважному. ба навіть у врочистому 

nляні. а 1о1е з нюансом іронії, глузування. чи лайки, як то звучать 
усі українські іменники з суфіксом -ищ: хлоnчище, бабище. ручи

ще, кулачище тощо. 

Слово дітище, яке українець, за аналогією з наведеними ело· 
вами, вимовляє з наголосом на другому складі, може означзти 

тільки зневажливу або глузливу Форму, а зовсім не те ніжне або 

врочисте nоняття. що має російський іменник з наголосом на пер 
шому сцладІ - детише в Розумінні "дІНА. виnлід. nniд". 

Близькими до іменнина дитя в nереносному значенні є слова 

ви nл ід, nn і .а : «Ці nри nущення є виплід його Фантазії"; «Бібліотека -
nл ід моєї пра ці («Росі й с ьно-украї нськи й Ф разеологіч ни й словник· І. 
Виргана, М. Пиnинської). 

Досвід дослід 

Чи не через звукову близьність, а також через те. що іменни
ни досвід і досnід часом мають у російській мові одного відnо· 
віднина - оnь1т, часто трапляються nомилки в уживанні цих двох 
слів, наприклад : «Наші селяни цабули великого досліду У виро· 
щенн1 кукурудзи»; «Його цікавили всі досвіди грунтів, що npo· 
водилися в наu..ій лябораторії ... 

Досвід - це сум~ відомостей, навиків, набута nротягом nевно· 
го часу. Дослід - це сnроба, ексnеримент, який роблять, щоб nіз
нати істину або перевірити набуті відомості. («Учні робили в шко
лах досліди з електрикою". - В. Кучер}. Тим то й v nерших фра· 
зах треба було наnисати: .. наші селяни набули велиного досвіду у 
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вирощеннІ кукурудзи"; «Його uінавиnи всі дослІди грунтів. що Іх 

провадили е наш1и лябораторії». 
З іменником досвід nов'язані дієслова досвідчити, дОСВІдчати, 

що означають «зазнати (зазнавати), дізнаватися (дізнатися} з вnас
ного досвіду•, •nотвердити (nотеерджувати) щось .. : •(Шевченко) до· 
бре на самім собі досвідчив усього, що сердешний люд rерп1в 
nід тим ярмом.. (Словник Б. Грінченка). Не сnід забувати в жи· 
вій мові й цих слів. 

Дружки, товаришни, 

друзяки, товариство, 

комnанія 

•А nотім знову зустрівся з дружками, і все nішло nостарому ; 
n'янки, гульня, дебоширство .. , - читаємо в газеті і, nоки не згада· 
ємо російського слова дружок - дружки, не можемо добрати, про 

що йдеться. Адже в українській мові є тільки слово дружна, що 

означає «nодруга або моnода дівчина. яна бере участь у весіль· 

ному обряді": «Ой хвалилася гречаная nанна своїми косами nеред 
дружками» (Матеріяли П. Чубинського}; «Уранці йде Олеся дружок 

збирати .. (М. Вовчок) Російському дружок. що має іронічний відті· 
нок, відnовідає товаришок: «U~o ж ue твІн товаришон - такий, на· 
че nричмелений ?» {із живих уст). Ноли йдеться npo кількох JІЮ· 
дей, можна користуватися й словами товариство {• Веселе тоеа· 

ри ство ... - О. Сторожен ко), ном nан і я {«Злі ко комnанії і доброго чо· 
ловіна зіnсують"'. - М. Номис}. 

З uього виходить , що й в газетній фразі треба було б наnиса· 
ти : «А потім знову зустрівся з товаришками {або - з своїм това· 
риством, з своєю комnанією), і все nішло по-давньому ..... 
Є ще українське слово друзяка ; якоюсь мірою воно теж відnо· 

відає російському дружок, а ще більше російському дружише : : •Є 
.. є ви товариші, друзяки ? Собаки , а не товариші'" {П. Мирний). 

Жарт, не на жарт, 

неабиs:tн 

Іменник жарт дуже nоширений в українськІи мові, мабуть. че· 

рез веселу вдачу нашого народу. Це слово часто вистуnає в .. а
родних nрислів'ях і nриказках, а також v художній літературі : •;;J 

жарту й біда часом буває• (М. Номис); «Смішками та жартами од· 

мовиnась, а nравди не сказала .. (М. Вовчок). Бачимо це слово й 
v таких висловах, як: •Жарт жартом. а це вже не жарт, як мене 
за печінни бере, ноги трусяться• (Г. Барвінок); •Миколі було не до 

сміху, не до жартів» (1. Нечуй-Левицький); «Андрій намаrаеся 
обернути все в жарт,. (М. Ноцюбинсьний): «Я тебе nитаю 6ез 
п<артів, - сказав Роман .. {1. Нечуй·Левицьний). 
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Проте на сторІнках сучасної української літератури це сло-

во бачимо часом навіть там, де треба інших. більш відnодід· 
них до російського вислову не на шутну: •Він не на жарт 
здрейфив"; «Йосип не на жарт розсердився". 

Наша клясична література знала вислів не в жарт («Деякі ту -
жать не в жарт", - Г. Барвінок). а Російсько-унраїнський словник 
наводить прислівникову форму неабияк. що цілком відповідає ро
сійському не на шутку. Виходячи з цього, у наведених вище фра

зах треба було б написати : «Він неабияк злякався {сnлохував)»: 
«Йосиn неабияк розсердився"."· 

Жора чи Юрасик, 

Женя чи Євгенно? 

«Жора і Женя nобились об заклад, хто з них з'їсть більше 

кисличок. Не тільки Свєта, що перед цим бігала з хлоnчинами 
наввиnередки, але й Маша. яна сама могла впорати чимало 

кислиць, з жахом дивились, як хлоnчани над силу заnихають собі 

в роти маленькі яблучка. що ніяк не хочуть більше туди лізти". Це 

уривок з оповідання для дітей. Якби оnовідання було перенладом 
з російської або в ньому мовилося про маленьких персонажів 
десь у Росії, - усе виглядало б у ньому цілком nриродно, та ба 

- автор українець, дія відбувається на Україні, а герої олові· 
дання - українські дітлахи, шо живуть, ростуть і бавляться на ті й 

земЛІ'. де з діда-nрадіда дітей ласкаво звали Юрко. або Юрасик, 
Маруся . або Марійка. Важко сказати, чому автор дав перевагу 

Жорі над Юрком. Жені над Євген ком, Свєті на.Q Світланкою. а 

з Марійки зробив Машу. Можна було б не звертати уваги на не· 

звичайнІ ласкаві найменування унраїнських дітей у одному худож -
ньому творі, але цей автор - не одинак. Досить часто в україн· 

ській дитячій літературі стали мельt~ати Гриші, Васі, Колі, Петі, за

мість Грицьків або Грициків чи Грицунь, Васильків, Миколок. Пе · 
трусів {або Петриків). Невже нашим авторам стали чомусь не до 

вnодоби ці лагідні й милозвучні ласкаві дитячі імена? Дивна річ, 

тим більше. що й росіянам .nодобаються деякі українські ласкаві 

імена, можна нсs:$еати не одну Оксану - росіянку не тільки в 
Києві, а й у Москві. яку батьки воліли назвати українським 
ім'ям. а не російським Ксения чи ласкаво - Ксюша. 

;jахоnлення іменами іншого народу можна сnостерігати не тіль· 
ни в нашій дитячій літературі, - це своєрідна мода, якоюсь мірою 

схожа з так званим стиляжництвом, коли замість Анн та Ганн з'я· 

вились Жанни, а Юріїв та Георгіїв замінили Юджини ... Ян і всяка 
мода, воно скороминуще, і в російських родинах тепер чимраз 

більше називають дітей давніми російськими іменами - Ири· 
на, Мария, Илья, Никита. Треба сподіватися, що й наші автори 

дитячих книжок будуть називати своїх маленьких героїв - Ю· 
рась, Вітин, Надійна, Марійка, Катруся та ін. 
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Залежність, v залежності, 
залежно 

Коли ми бачимо іменник залежність у такій фразі : «ДеякІ кра· 
їни Африки ще nеребувають у економічній залежності від імnерія· 

лістичних держав. колишніх метроnолій)", - ні в ного не виникає 
сумніву щодо слушности таної форми, у якій стоїть цей іменник. 
Але візьмімо іншу фразу, де цей іменник, nоставлений так само 

в місцевому відмінку, виконує вже функцію nрийменника : «У за· 

nежності від nогоди наша nодорож може бути відкладена», - і по· 
стає nитання :а чи не краще будР- сказати :«Залежно від nогоди"? 

Обидві ці форми ніби nаралельні - і nерша й друга траnляють· 

ся в сучасній унраїнській nітературній мові. та nриродним слід ви· 

знати слово залежно: «Залежно від часу nосіву зернові культу· 
ри ділять на озимі і ярі» («Колгосnна виробнича енц:-~нr.оnедія .. ). 
До такої думки штовхає бажання не доnустити паралелізму й ста· 

ти на wось одне, бо тані nаралельні форми не збагачують мови, а 

сnантеличують тих, хто нею послугується. 

Застінон, катівня 

«З Салазарівських застінків він вийшов тяжtю хворий, але не· 

зламний духом», - читаємо в одній статті, де автор забув шо 
слова за сті нок нема в українські й мові , а є катівня, !..Іебто 
місце, де людей катують, мучать: ,.у царських катівнях мучили 

катували революціонерів». 

Нема nотреби брати слово з іншої мови й nерелицьовувати йо

го на кшrалт своєї. якщо в своїй мові є належне й nритому ду

же точне слово. 

Застрільник, nризвідник. 

nризвідця, заводій, заводіяна 

З деякого часу nроскочило в мову наших n~ріодичних видань 

слово застрільник. nерероблене з російського застрельwин. і ста· 
ло nоширюватися. витискаючи давнІ и широко відомі українські 

слова: .. це дасть можливість Західній Німеччині, яна є одним із 
застрільників створення робочої груnи ядерного плануванн я. брати 
все більш безnосере.дню участь у розв'язанні всіх питань. зв'яза· 

них з ядерною зброєю». 

Дnя чого вдаватись до одного 1, до того ж. штvчноrо. залози· 
ченоrо слова, коли є nриродні свої слова : nризвідниІ-І ("Вида· 
вай nризвідників І - ириннvв ЩорС""· - С. Скляренко). nризві.аця 
(« Щербак. киваючи арештованим на Морrуненна : - Ось він. ваш 
nризвідця ... » - О. Гончар), заFІодій («Не і накше, як і тут не обій· 

шлося без нього, бо - чи наб'юrь кого. чи nouynляrь що. -скрізь 
Макар Чубенко заводій», - із живих ·vст); заводіяна ("По борозні 
обіч дороги йшли заводіяни всі, Цигуля й Юхим серед них» . А. 
Головно). 

Такі слова. як застрільник, не збагачують мови. а ві.аривають 

від жиеоrо мовлення наро.ду. 
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Олена Звичайна 

В ОБОРОНІ НАШОГО СОБОРНОГО ПРАВОПИСУ 

І. ДЕШО ПРО «ДЕВ'ЯТКУ ... 

Я. на жаль. не можу назвати точної дати нароnження О.<санни. 
але я маю nідстави думати. що їй не менше. як «20 ... У неї ви· 

соке чоло. nишне русяве волосся. nрямий бездоганної форми но

син. існристо-сині оченята. як ті волошки. і зуби білі й га оної фор· 

ми. що дуже нагадують сnравжній мигдаль ... Вона висока й струн· 

на. ян та моnода українська тополя ... Про Онеанну кажуть. що во· 
на дівчина з характером. і, мабуть. це - nравда І Її харантер ви
являється. напринлад. хоча б у тому. що вона. живучи від самого 

народження в онеані чужих вnливів. за всяну ціну хоче залиши-
тися українкою, і то не nросто унраїнною. а грамотною україн· 

кою, і саме це в 'яже її зі мною. Ще років 8 тому 12·річною 

дівчинною прибігала вона до мене щосуботи. шоб"своєї мови не 
забувати• ... Саме тоді сталися в Онсанчинім житті тяжкі nод11 : 
несnодівано nомерла її мати - свідома унраїнна й учителька за 

фахом, а батько (теж українець!) nосnішив одружитися з моло. 
деньною американною. і з тої nори українську мову було вигнано 

з їхньої хати геть. бо запанувала англійшина і в мові. і в звичаях ... . 
Онеанна вчилася дуже добре і мріяла бути лікаркою. але ... . 

краса її мачухи новтала не лише ввесь ааробітон Онеанчиного 

батька, а ше й затягала його в тенета безнадійних боргів .. То· 
му й не дивно, що nісля скінчення "Гай снул» Онеанна nокину· 
ла керідну татову хату і ... оnинилася на своїх власних. хоч і не 

міцних іще, ногах ... А npo мене Онс~нна, ян бачите. не забул~! 

Ось гляньте: !'ІН струнно вона сидить за моїм nисьмовим столом. 

дуже занлопотано шукаючи чогось на дні r;вого nортфелина. а 
здобувши. нарешті. те •шось» (зшиток дитячих літ із заnисами 
граматичних правил унр. мовою), говорить схвильовано-швидно : 

-· Оце прибігла я до вас. nані Олено. щоб сnитати. чи добое 
я пам'я-sаю одно з тих правил граматичних. які ви (сnасибі вам') 
щосуботи втовкмачували в мою дитячу ronoвy в ронах 1964·68 ... 

- Нажи, Онсанно! Мені й самій цінаво буде перевірити 1вої 

знання' 
- Тан·от: у моїм зшитну з дитячих nіт я знайшла моєю рукою 

записане ось яке правило : у чужих словах. що етаnи вже скла

повою частиною нашої іv1ОВИ. ми маємо писати "И" nісля дев'я· 
тьох приголосних (д. т. з, с. ц, ж, ч, ш. р) і nеред nригоnосними. як 

наnриклад: аристон рат, режим. тиn. тощо ... Але в мене · не за nи· 
сано, чи стосується це правило до чужих власних назов ... 
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- А ян ти думаєш ? 
- Я думаю і навіть nам'ятаю. що не стосується! Для мого у- ) 

краІнського вуха дуже неnриємно бриніло б «Шиллер", «Фридрих", 

тощо... Має бути : Шіллер, Фрідріх! Але я не на 1 ОО % у цьому 
nевна ... 

- Щойно згадане nравило до власних назов жодного відно-
шення не має! - кажу я: - Запиши в своєму зшитку ось що : 
після всіх ,,риголосних і nеред ними в чужих власних назвах nи

шеться «і». Ось nриклади :Арістотель, Ціцерон, Бразілія, Чінаrо, rо
що. Ян і з кожного правила, винятки є, але їх мало: Париж. А
мерика, Африка .... Правило дуже nросте й легко засвоюється! Але 

... воно, я бачу, хвилює тебе, Океаночно! Чому? При знайся! 
- Так, хвилює! Я, знаєте, nосnеречалася вчора на цю тему з 

одним «моцно вченим» nаном, який розмовляв зі мною згори і 

твердив, що v всіх чужих власних назвах nісля д, т, з, с, ц, ж, ч,ш, 

р., nеред nриголосними треба nисати "И", а коли я почала за
перечувати, то він мене обірвав, сказавши, щоб я замоонла, 

бо... "Яйця курни не вчать '" Ну, а на доказ nравильности свого 
твердження nоназав він мені свіже число «Свободи", в якій не 
раз і не лва було чорним по білому надруковано «Чикаrо» й «Ва

шинnон ...... 
- Ну, і чим же скінчилася ваша дискусія? - nитаю я. 
- Нічим! Кожен лишився nри своїй думці, а я в першу ж віль-

rІУ від nраці годи ннv nоїхала до вас, щоб ян слід цю сnраву ви

яснити! 

- І добре зробила! - кажу я : - Ось тобі три часоnиси - усі 
свіжі, з березня ц.р. Переглянь і'х, підкреслюючи червоним олів· 

цем усі чужі слова, в тому числі й чужі власні назви! Добре? 

А я тим часом піду приготую щось смачне на вечерю. 

* * * 

Повечерявши, ми обидві знову сидимо за моїм nисьмовим сто
лом. затишно освітленим високою л.ямпою з-nід зеленого абажура. 
Поблискуючи волошками своїх іскристих очей, Онеанна доповідає, 

а я з велиною nриємністю вслухуюсь v іІ досить nравильно nобу
довані реченнR ... 

- Якщо робити висновки з трьох часописів, які я щойно nере

глянула. то «Гомін України», як видно. дотримується nравила що

до nравоnису чужих слів (Ч.12 за 11 березня ц.р., ст. З: «Президія", 
«Чінаrо.,). але «Свобода" й «Народна Воля» nливуть човном пра

вопису туди, нуди несуть їх хвилі. Ось nриклади зі .. свободи" Ч. 
48, за 14 березня ·ц.р. ст. З й 4 : «Чикаr'о. Бразилія, Британія, 
Сицилія, але ... Курітіба !» Де ж логіка ?І Щодо «Нар. Волі», то в Ч. 

9 за 2 березня ц.р. на ст. 7 в одному вірші бачимо «із Вашінr'

тону», а трьома рядками нижче «АрJ'ентини»! Цього мало: в цьо

му ж таки числі на ст.З. мене вразило ... «ШикаJ'о»! Це від .. Сhісзgо»! 
Таж ·•ctl .. nо-англійськи вимовляється. як наше "Ч"! 

- Хай тебе це не хвилює і не дивує, бо донедавна й "Сво· 
бода" подавала назву цього міста, як «LLинaJ'o»! А це - дві no-
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миnки в о~оtнім слові І 
- Я не розумію, чому наша правсnисна дійсність є такою не· 

задовільною! Таж тут нема над нами чобота окуnанта, який зава · 
джав би нам писати грамотно ! Я б хотіла знати, чи є в нас 

якийсь правоnисно ·мов~~ий nравильник, що був би обов'язковим 

для всіх ?І А якщо є, то ... ян він називається? Хто й коли ухва · 
лив його для вжитку в школах і в пресі? 

- Ти ставиш мудрі nитання, Океан ко І Я радо відповім тобі, 
а ти запам'ятай собі зміст моєї відnовіді : вона тобі npІAro· 

диться в дискусії з тими, хто зневажає наш соборний правопис. 

живучи у вільному світі, де нема над нами гніту від чобіт ону· 
панта! 

- 1927 року, коnи наркомом освіти був Скрипник, у Аарнові 

(тогочасній столиці УССР) відбулася Правсnисна Конференція на 

!'рунті соборности : за участю мовознавців Східньої та Захід· 
ньої України. Ця сnравді велика праця наших науковців увінча· 

лася виданням •Українського Академ. Правоnису 1929 р.", за· 

твердженого ВУАН v Києві та НТШ v Львові в тому ж таки 
1929 р. Саме цей nравопис ухвалено до вжитку також і на · 
шими найвищими науковими установами на еміr'рації : УВАН та 
НТШ. Душею щойно згаданої Правописної Конференції в Харкові 
був видатний мовознавець - nроф. Олекса Синявський, який на 

!'рунті «Укр. Академ. Правопису 1929 р ... написав каnітальну nра

цю nід назвою «Норми української nітературної мови", nрисвя· 

чену українському вчительству та видану в УССР 1931 р. Однак. 

Скриnник застрілився. а проф. Синявський заплатив за свої «Нор· 
МИ" життям : сов. уряд знищив його, а його •Норми,. було за· 

бооонено. ян шкідливі для nролетаріАту. На щастя. Уноаїнсьне Ви· 
давництво у Львові nеревидало «Нооми" nроф. Синявського в 19 
41 році з nередмовою проф. В. Сімовича, - з цими словами я nід· 
велася і. наблизившись до моєї книжнової шафи вийняла «Норм\1" 
видання 1941 р. і nодала їх Онеанці : - Ян бачиU!. •Норми ... себ· 

то затверджений відnовідними органами закон у нас є' 

- А де тут сказано . nані Олено. noo "дев'ятку" шодо чужих 

слів? 

- Знайди собі сама І - кажу я: - На останніх сторіннах нниж · 
ни вміщено її «ЗмісТ». де зазначено назв:-1 всіх розділів і сторін· 

ни. Тобі слід шукати nідрозділ "Правоnис чужих сnів»! - сказавши 

це. я терпеливо очікую. nони Онеанна знайде потрібну їй сторін· 
ну ... 

Знайшла І - радісно вигукує Онеанна і жадібно ковтає очима 

рядки на ст. 180 - 181 : - І як же тут усе коротко та ясно сна· 

зано І Тут. крім вами названих. я знайшла ще одно nравило про 

те. що після всіх nриголосних перед голосними та "Й" в чужих 

словах nишеться "і". ян наnрикnад": матеріял. діялент. тріюмФ. то· 

що ... 
- Я не називала тобі uьо1о nравила. бо сторінни нашої nреси 

nроти нього не грішать І А ось цікаве nитання :що має робити 

та людина. яна не має •норм» під рунами? Я ним чином можна 
nротягом хвилини дізнатися. як nишеться те чи інше слово. - ну. 
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хоча б «Чікаго" чи «Вашінr'тон»? Для цього існує R нас словник 

Голоскевича. що відnовідає nравоnи.::ові 1929 р.. nеревиданий ЕІ 
Нью Йорку 1952 р. і рекомендований до вжитку Сенцією Мово· 
знавства УВАН у США . Ти про цей словник уже не раз від 
мене чула І Ось візьми його в руки і nошvкай •·Чікаrо"' 

Жадібно ехоnлює Онеанна словнина Голоскевич'і а за хвилин'' 
вигуку~ оадісно: - Є І Знайшла і Чікаго. і Вашінr'тон 1 і І ані 

Олено І Дозвольт~ мені nодзвонити вашим телефоном 1 Я .. коротко' 
- Мій телефон no твоїх nослvг 1 

Швиденько набоане число єднає Онеанку з нимось мені неві· 
домим :може. з коханим ?І 

- Це ви. nане докторе? Пізнаєте мене? Переnоошvю. що тvо· 

бvю вас v веч і оні к год~; нах вашого відnочинку. але я говооитиму 

дvже нооотно : naov хвилин' Ви nокликзлись на "СвободУ" як не· 
заnеречний авторитет v наших nоавоnисно·мовних nитаннях. а я no· 
кnикаюся на «Нооми» nооф. Синявського . Розноийте їх на ст. і 80. 
і ви nеоеконаєтесь. що в нашій дІіскусії мала оаuію А. а не ви 1 

Що?' Ви не маєте "Ноом" Синявського ?І Та це ж наш nраво· 
nисно·мовний закон 1 Вам. як національно-свідомому українцеві та 

ше й знавцеві законів. личило б "Нооми " Синявського мати 1 Ну. 
але. якщо ви їх не маєте. то візьміть словника Голоскевича і 

там. на ст. 38 ви знайдете «Ваш і нr-тон" а на ст. 436 - .. чі наІ'о"' 
Отак А ставлю «краnку " на нашій Dиснvсії. nане докторе І бувайте 
здорові 1 

У nроцесі цієЇ РОЗМОВИ Океанчин ГОЛОС бринів уnевнено й 

дзвінко. а nомітно збnі.але nостягом зими личко трошк~<'. зарум'я· 

нилось... І яке ж бо воно було гарне - те лично І Я ним завзят· 

тям горіли іскристі волошки очей' Скільки було в тих очах 

з.аооовоі' nевности й віри в остаточну г.еоемогу своєї nрав.аи І 

* * * 
Ось уже й замовкли Онеанчині кроки сходами вниз бігцем ..... . 

Ось vже й зникла її струнна nостать із виднокоnа мого вікна .. . 
Знову сідаю за мій nисьмовий стіn і думаю ... Думаю. шо наша 
nравоnисно-мовна nрактика не стояла б теnер (у 1972 poui І) аж 

на такому анархічно-низькому рівні якби нею заuікавилася та 
взяпа їі nід свій nротекторат наша молодь І Бож моnодь - це си· 

ла. шо будує наше майбvтнє1 Чи ж не так. Шановний Читачу? 



Слідами славного минулого Украіни 

СКИТИ І ЇХНЯ КУЛЬТУРА 
З. Витязь 

Унраіна, зокрема південна її частина, була тереном, багатим 

на різні цивілізації, бо через нього nроходив основний шлях на· 

родів, що рухалися в наnрямі Заходу, з Азії в Европу, як танож, 
хоч значно рідше, і в зворотньому напрямкові - на Схід. 

Одною з причин обрання цього шляху для переселення - сnрн· 

ятfІиві географічні умови для руху, безкрая рівнина і відсут· 
ність nриродніх nерешнод, як гірсьні пасма або широкі во~ні про· 

стори. Бо ті ріки, які зустрічалися на шляху не були велиною ne· 
решкодою ... 

Другою важливою nринадою - було багатство нашої землі, її 

nрироди. За стародавніми джерелами, цю рівнину зрошували чи· 
сельні nовноводні ріни, що від д~::~яких з них у теnерішній час за· 
лишилися тільки назви. Достатня вологість і помірнований нлімат 
сnрияли розвиткові буйної рослинности. Стеnи, і далі на nівніч

гаї, були nереnовнені nтаством та диним звірем, ріки нv.шіли ри· 

бою, ліси дарували диний мед і лимани сіль. 

Одним із найбільш відомих старовинних кочових народів, що 

заселювали стеnи Украіни від ХІІІ в. до Р.Х. по ІІІ ст. no РХ. і що 
являв собою в ті часи велину потугу, були снити, nлемена ірансь· 
кого походження. 

На жаль, самі вони не залишили по собі якихось писаних па· 
м'ятон, і відомості про них подають чужі джерела, зокрема грець· 

ні, або археологічні розноnки. 
Перші згадки про існування і життя цього народу ми знаходи 

мо v Геродота, грецького історика і мандрівt~ика {нар. біля 480, 
помер 425 р. до Р.Х.) в його «Історіі» {кн. ІУ). Там, nоруч із nе
реказами до nоходження снитів досить фантастичного змісту, він 
подає одне оповідання, про яке сам каже, що воно йому особис

то •здається найвірогіднішим ... В ньому говориться, що снити спо· 

чатну жили в Азії. Це підтверджується nі~нішимн істориками, яні 
вважають, що батьківщиною снитів були nівденні схили Алтайсь

ких гір і територія, яною вони володіли, доходнла до Китаю. 

Нарід цей був кочовий і в основному займався скотарством, 

для чого мав велині можливості, що йому давали безмежні соно· 
виті nасовиська, які він мав у своїй посілості. 

За Геродотом - nід натиском ворожого nлемени массаr'етів, що 

з ними воювали, снити були змушені nонинути свої землі і руши· 
ти на Захід. 

Сучасні історики nриймають за дійсну nричину nереселення сни· 
тів - кліматичні умови. Під вnливом зміни клімату, який в тих міс· 

цевостях ставав усе сухішим. зелені простори лугів nоступово ne· 
ретворювалнся в безnлодні пустелі, і це nримусило скитів рушити 
в наnрямку до Евроnи, зокрема в наші стеnи, що були в ті часи 

розкішною зеленою оазою. 
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Перетнувши Волгу. вони стикнулися з кіммер1ицями, народом. я

ний займав nівденно-українські землі з незаnам'ятних часів. Був 
це в свій час могутні й нарід, якого згадується ян небезпечного 

ворога в ассиро-вавилонських хронінах та старо-жидівській Біблії. 

Складався він, ян гадають, з різних nлемен, одні з яних були 

осілі хлібороби, яні вважаються деякими вченими автохтонним на· 

селенням, нащадками nлемен триnільської культури. Друга части· 
на кіммерійців бул!l войовничими кочовнинами ·скотарями, іншого по· 

ходження, nришельцями, яким удалося об'єднати корінні nлемена і 

створити nід своєю зверхністю союз nлемен, що був відомий в 
стародавньому світі ян «Кім мерія ... 

Після nеремоги над кімерійцями, з яких менша частина - ко
човники-скотарі• етікаючи з боями_, nробилася через Кавказ та Бал· 

кани до теnерішньої Турції, де й залишилися, а автохтонні хлібо
робські nлемена, в основному nеремістилися на Північ і Захід У· 

країни, снити на кілька століть осіли в наших стеnах, nоклавши ос
нови нової держави, що увійшла в історію ян •Снитія•. 

З відомостей, яні до нас д1ишли, а це є чужІ 1 можливо, 

не зовсім об'єктивні, снити харантеризуються ян люди жорстокого 
характеру, який особливо виявлявся в їхній nоведінці з nолоне· 

ними та рабами, яких вони карали найстрашнішими тортурами. Але 
одночасно були це танож дуже хоробрі та здібні війсьновини і no 
їхню доnомогу часто зверталися могутні тодішні держави. Так, у 

УІІ-му століттю тільки завдяки своїм союзникам-скитам удалося 
ассщ1ійцям відбити настуn мідійців на їхню столицю Ніневію. Відо

мо також, що єгиnетський фараон Псамметіх (663-609 р.р. до Р. 

Х.}, щоб уникнути війни зі скитами, мусів віднуnовуватнся від них 
великими дарами. 

ПЕРЕВ'ЯЗКА РАНИ. РКЗЬЕ.А НА вАзІ 
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Особливо часто снити наnадали на Персію {Іран), і щоб nонін· 
чити з ними раз назавжди та щоб оволодіти багатою скитською 

землею, nерський цар Дарій 1-й десь коло 515 року величезною 

та добре озброєною армією вирушив на Скитію. І ту1 у ц1и вІн
ні снити виявили не тільки блиснучий військовий талант, але й за

стосували тактику, яна з усnіхом вживається військовими стратега
ми аж до наших днів. Не nриймаючи бою з nерською армією, 
відстуnаючи і затягуючи їІ все далі в глибину країни, вони ма

лими загонами кінноти цілий час несnодівано наnадали на неї, на· 
носячи безкарно дошкульні удари та викликаючи nочупя неnевнос· 

ти і страху у nерських вояків. 

Перський nохід на Снитію закінчився тим, що неnереможний Да
рій зі своєю чисельно зменшеною та виснаженою армією, так не 
встуnивши ані разу у відкритий бій, nримушений був ні з чим no· 
вернутися у свої володіння. 

Відомо також, що в 334 році nід проводом свого войовничого 
царя Аертеса, - що йому в той час було 90 років. скити, nере

nравившися через Дунай наnали на Македонію, якою правив тоді 

батько Олександра '3елиного - Пилип У·й. І хто знає, чи не змі· 
нився 6 наnрямок світової історії, коли 6 не смерть Аертеса під 
час бою, Позбавлені свого вождя, скити nримушені бути відступи

ти. Та, трохи ВІдnочивши, вони ще раз розnочали настуn на Мане· 

донІЮ в 331 році. Але тут вони натраnили на геніяльноrо nолко
водця, яким був Олександер Великий, що вступив на nрестіл nіс
ля смерти Пилиnа. Він їх і відкинув. 

Ян військовики, скити, помимо своєї хоробрости та стратегічних 

здібностей, мали велику перевагу перед іншими народами тим, що 

КОЧУВАННА СКИТІВ НА НОВЕ МІСЦЕ 
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НЕСПОДІВАНИЙ НАСКОК СКИТІВ НА ПЕРСІ6 

nереважно творили кІнноту. Не С>ули еони nершим народом що 

nризвичаїв дикого коня та достасував його до своїх nотреб, але 

гадають що еони були nершими, що достасували його до верхо-

вої їзди. Кінь у їхньому житті займав особливе місце, і вони 
вважаr.и за образу його заnрягати. Кінь був nершим і нерозлvч-
ним другом кожного скита з яким він оnановував великі nросторй 

в часи війни з ним він ішов у бій і ним nеремагав, у мирний 

час - з ним nолюеае на на диких звірів, змагався у nерегонах та 
ін. Без коня скит не міг собі уявити і nозагробного життя. тому 

в могилах снитів есе знаходяться останки tюней, часто з дорого
цінними nрикрасами. Треба сказати, що снити витрачали велику 

частину свого багатства на оздоблення коней, яких nрикрашували 
артистичними виробами з бронзи, срібла і навіть золота з доро
гоцінними каменями та ін., і багатство скита оцінювалося за кіль· 
кістю коней, що він їх мав. 

Як вершники, що більшість свого життя nроводили на коні, ски
ти першІ з народів застосували в свойому одязі штани, то ж вва· 
жається, що еони є винахідниками цієї частини чоловічого туале
ту. 

Побіч коней скити мали стада овець та рогату худобу. Бики 
сnужили їм для nраці і тяжних nеревозок, особливо коли еони nе

реміщалися в пошуках нового оnасоеиська. Рушали еони великою 
масою, очолюваною чисельними вершниками на своїх чудово оз

доблених баских конях, за якими nосувалися тяжкі чотириколес
ні або й шостиколесні криті вози з жінками, дітьми домашнім 

скарбом, що їх тягли вnряжені кількома парами воли. Далі в кур-
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яві рухалися табуни коней. стада велиної роr:атої та малої худоби 
корів і овець, зі своїми nогоничам и j)абами, які й замикали цей 
імnозантний похід. 

Осівши на деякий час на місці. чоловіки охоооняли свої стада. 
об'їжджували коней. робили військові вправи і особливо багато 
займалися полюванням. Життя серед дикої сибірської nрироди, в 

оточенні nості й ної небезnеки з боку хижих звірів, як леви, леоnар

ди, ведмеді, вовк~ та ін., виробили з них очайдуwних та завзятих 

мисливців. які заnалювалися на одну nояву якоїсь дичини. Так. 
сnоввідають стародавні автори, шо nідчас скито-nерськ<>ї війни од

ного разу сталося так шо обидві їхні армії десь зійшлися. і бій 

nоміж оними. здавалося. був неминучий. Але тут, несnодівано. ви

ринув звідкись заяць, і вся скитська армія nустилася за ним у nо

гоню1 ... Кажуть далі автори, шо Дарій був цим виnадком дуже о

бурений ... Не будемо судити. чи то історичний Факт. чи тільки 

історичний анекдот. але в ньому надзвичай...,о дотеnно nідкреслена 
мисливська «струнка" характеру скитів. 

І хоч е українських стеnах не було еже ні небезпечних хижаків, 
ні велиної дичини, як лосі, буйволи, грифи, зате подостатком було 
диких ослів, кабанів та іншої дичини. а в тому й таких. як бобри, 

соболі, видри, гооностаї та ін., шо їхнє футро тоді дvже цінvва-
лося. тож снити і тут могли ВІддаватися всією душею цій своїй 

nристрасті. 

Жінки в цей час - доглядали малих дітей, -займалися ручними 
робоrами і особливо вел ику частину свого часу віддавали готуван

ню їжі. Ак відмічають стародавні заnиси. були вони вnрав,;.,;ми 
ГОСnОДИНІ'!МИ, бо СКИТИ були ЗНАНі ще і' ТИМ, ЩО любили добре ЛО· 

їсти , і їхні пишні траnези з численними <.:травами та ферментуючи· 

ми напоями часто суnроводжувалися nіснями й танцями nід звуки 
лютень та бубонів. 
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ДО ВЕРШИН МУЗИЧНОГО ВИСЛОВУ 

Василь Кардаw - а6соnьвент курсу дириrен -
тури (рр. 1938-391. мРоівнин хорів і духової 

оркестри . nереможець (nерше місце) на фес· 
rиваnі хорів весною 1940. Від літа 1943 до 

кін ця вій ни він - nолітв'язень німецьмих тюрем 
і концтаборів (Авшвіц. Маетrавзен. Мельк. Е -
6ензее). По виході на волю студіює соціоло

rію. nраво й економію на УВЕШ у Мюнхені 

(З роки), веде кор Аnостольської Візитатури, 
чоnовічий хор Української Студентської rро

мали та nоглиблює музичні студії. 

В. Кардаш - один із ініціяторів відноелення 

СУМ на чужині . 

В Наналі (в рр. 1949·52) керує сумівським і 

церковним хором nри Укрзінській Православній 

Г ромалі у Ванкувері, а з 1952 до 1960 хора · 
ми (чоловічим. жіночим мішаним) СУМ v 
Вінніnеrу. 

В ромах 1 961 ·64 студіює на Отааському (славістичний та історичний відліли) 

та Монтреальському (гуманістичний в·n) Університетах - закінчує з відзначенням, 

осягнувши академічний стуnінь М.А. 

Від nо .. ::~ткv 1965 року В. Кардаш керує сумівським чоловічим хором •Про· 

метей• в Торонто: nри сnівдії Осередку організує дівочий хор «Діброва• ;і ду

хову оркестру •батурин•, що їх веде nо-сьогодні. За nринnздом Торонта nішли 
інші Осередки СУМ. організуючи в се6е дівочі хори й духові оркестри (нnр. 

Гамільтон, Нью Йорк, Ошава, Монтреаn та інші). 

Василь Кардаш є членом nровінційної Хорової Асоціяції і є.аиннй з у· 

країнських днриrентів на заnрошення онтерійської Ради Мистецтв бере 

участь у nнонвенціяк урядової Фе.аерації Хорових Асоціяцій. 

ХОР ТОРОНТСЬНОГО ОСЕРЕДКУ СУМ «ПРОМЕТЕЙ .. 

Хор «П ромеrей" зорганізований 1948 року nри Осередку СУМ 
в Торонто. Основоnоложником і nершим дириr'ентом був n. Зенон 
Г'ноnко. Йому, ентузіАстові хорового ділазавдячується nерші vcnixи 
«Прометея", награний в лютоrJІу 1951 року альбом nлаrівоч з 
nовстанськими nіснями. Хор брав участь у багаrьох національних 

і церковних імnрезах. в етнічних фестивалях на Кенедієн Нешенел 

Енсібішен в Торонто і т.n. 

Під весну 1954 року м истецьне керівництво хо;юм перебрав 
nроф. Лев Турневич. За нього «Прометей .. чисельно і мистецько 
знач1-1о зріс. Дав низку власних концертів в Торонто й nоза То-
ронтом. Брав участь у виконанні фраrментів з опер унраїнських 
комnозиторів («Куnало,. і «Утоnлена .. ), що йшли nри сnівучасті То-
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ЧОЛОВІЧИЙ ХОР •ПРОМЕТЕЙ• - 1972 

ронтської Симфон іч ної Оркестри та наших- кращих- солістів. Осін. 
ню 1956 року насnівав на nлатівки серію коляд. Найзамітн•шою 
nодією в історії хору з того nеріоду був Симфонічний Концерт, 
влаштований весною 1959 року в Мессей Голл . 

По смерті nроф. Л ева Турневича {листоnад 1961 року) мис-
теuьке керівництво хором nеребрав відомий дириr'ент Юріі1 Го· 

•tовко . З ним хор мав ряд усnішних виступів . 
Напровесні 1963 року керування хором n е рейшло в руки n. 

Стеnана Гvм і нілович а , з яким хор дав ряд конце рт і в у міста х 
Канад и й ЗСА . 

На nротязі свого існування хор вистуnав також в радіо і на 
телевізії. 

Від січнА 1965 року хором дириr'ує мr'р . В асиль Кардаш. Під 

його керуванням хщ.J ще удосконалився, дав ряд усnішних висту· 

nів і нонцертів у Канаді і ЗСА, і став чи не найкращим чолові· 

чим хором на континенті. Самостійні концерти у Нью Йорку, Фі· 
лАдельфії, Чікаr'о, Детройті, Клівленді, Рочестері , {ЗСА); в Торон· 

то, Монтреалі та в усіх більших містах Онтері о, ряд вистуnів на 
н а ціонал ьних імnрезах в Торонто і інших м ісцевостях, вистуnи на 

ЕКСПО (д в ічі) , турне на Захід Канади з рамєни Ком ісії Століття , 
Онтерійського М і н істерства Освіти і Канадської Ради Народних 

Мистецтв. участь в офіційних столітні х святкуваннях Едмонтону 

{Альf>ерта) , Лондону (Онтері о) . участь у ВІдкритті Канадської Ви· 
стававої площі, двіч і на Онтеріо Плейс та рАд і нших усnішних 
вистуnів, а також три nлатівки - ось далеко неповний · nерелік за 

останні надзвичайно інтенсивні сім літ nраці і осягів •Прометея•. 
В реnертуарі хору українська і західно-евроnейська кляси ка, на· 
родні пісні і твори українськ их сучасних комnозиторі в. 
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Хоч nрацю хору «Прометей" сvбси.аіює місцевий Осередок 
СУМ-у, то хор є на службі всього українського суспільства. 

Головою уnрави "Прометея" на цю каленцію є n. Т. Курилюн. 
Хорові акомnаньює nіяністка Марта Кравців-Барабаш, абсоль· 

вентна Української Музичної Консерваторії ім. М. Лисенна v Льво· 
ві, абсольвентна Державних Музичних Аналемій v Відні та Бер· 

ліні, член ·•Онтеріо Реr'істеред Мюзік Тічерс Асс'н, відома з ви· 
нонавсьних , nедагогіч~их і аном nаніетичних осяг ів. 

ХОР ТОРОНТСЬИОГО ОСЕРЕДКУ СУМ «ДІБРОВА• 

Початки хору «Діброва" сягають другої nоловини вересня 1965 
року, ноли ni.a керму м·ра В. Кардаша nерелана 12 старших ю

начок СУМ. З nервісного складу і стану хор постійно чисельно 
й мистецько зростає) маючи сьогодні ноло 90 хористон і в ре· 

nертуарі nоважну снільність творів різних жанрів. Хор заслужено 
втішається великими симnатіями у слухачів, як надійна мистець· 

на одиниця. Хор мав ряд усnішних виr.туnів на найnоважніших 

імnрезах і нонцертах не лише в Торонто, а і в більших скупчен
нях Онтеріо та в найбільших асереднах ЗСА (Чінаr'о, Нью Йори, 
Детройт і т.п.). Хор виступає ян окрема одиниця, а також разом 
з «Прометеєм• у мішаному хорі. Є також на nлатtвнах. 

Організаційно-адміністративною роботою керvє управа хору, що 
ДІВОЧИЙ ХОР ·ДІБРОВА• · 1972 



П теnер очолює виJСовниця СУМ, дружинниця, учительна Орися 
Перун. 

Хор має ориrінальні строї (стилізувала n-ні Лариса Кардаш). 

що концепційна є модерніетичною синтезою українських реrіонаf'ь

них жіночих одягів з домінуючими елементами наддністрянська· 

6унови н сьни х. 

Акомпаньюють «Діброві" молоді ліяністни - Галя Безхлібник 

Надя Середа. 
Крім nісенно-хорового мистецтва хор «Діброва• відновлює й 

плекає наш і культурні надбання в цари ні духа - наших (; Таро
давних звичаїв і обряді в. Весною 1971 ансамбль окремо nідготу

вав і на Великдень публічно nід цернвою з великим усnіхом ви
вів наш і гаївки у їхньому традиційному виді і формах, nритягнув
ши до участи багато молоді, до сліз зворушивши старших. Про 

успіх говорІнь факт, що nід церквою мусіли виводити їх дВІЧІ, а 
на •Проводи• ще повторити у залі. Христіянські і передхристіян -
сьні колядки й щедрівки в різдвяних нонцертах і в номІдуванні 

«nопід хати,. втІшаються щораз більшою популярністю. "Андріїв· 
ський вечір•, шо відбувся nід кінець 1971 - ue один з останніх 

дуже вдалих nрийомів оживити нашого духа на чужині віковічни· 
ми первнями пnодів нашої духовости вщіnити їх .. конкретною 
дією• в душі нашої молоді й заохотити до дальших спроб у тій 
nлошині. 

ОРКЕСТРА ОСЕРЕДКУ СУМ "БАТУРИН"- ТОРОНТО 

Назву героїчної Мазеnинської ст~лиці nрибрала собі наймолод · 
ша з торонтсьних сумівських мистецьних оt:иниць - духова орнес· 

тра, яку зорганізовано осінню 1966 року. Перше «бойове хре

щення" орнестра nроходила 1іим 1967 року на •Верховині" бі· 
ля Монтреаnу (на злеті Ю·ва СУМ Канади і Ам~рики). на ЕКС
ПО й у стоnиці Канади - Оттаві. де її виступи сnриймаnися з ве· 
линим одушевnенням. Орнестра пройшла ряд інших вдалих 
сnроб {nаради й концерти у Вінніnеr'у. J;І.етройті, Елnенвіл. Суд
бури і т.п.) і, постійно чисельно й музично зростаючи. вnевнено 

nрямує до своєї мети - гідного служіння українській сnраві. Сьо· 
годні нараховує коло 70 інструментів і складається з сумівців 
(nереважно - дружинників). 

Мистецький нерівник - мrр. Василь Кардаш. Голова уnрави -
друЧ<иннин Орест Хакуnа, секретар - друж. Павло Волошансьний, 
адміністратор - Іван Стефанюк. господар - Петро Тимкевич, І'аР

деробwик - Дмитро Белей. засту.Інин голови - Василь Ринда. Ди
риrентові доnомагають дружинники СУМ Володимир Брехун Я· 

росnав r'род. 
В реnертуарі літургІнна і світська музика. марші збірки пісень 

та інші твори. При відnовідних нагодах орнестра виступає теж ра· 
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зом з мішаним хором О.СУМ. 
Залежно від місця (на nолі. в nарку. чи в зал:) і характеру 

імnрез Орнестра вистуnає в сvмівськик. або в нонt.;ертових 
одностроях. Сvмівсьний - ян nриnисаний nравильником. Кон · 
цертоеий - кольорами якнайбільш український {nеревага біІ;ого -
від білих одягів княжих оркестр. (див .. Семен Скляренко. ,, Свя
тослав». Київ. 1968. стор. 473). решта v nралорових нольорахсу· 
часности й минулого: сині жакети з жовтим обшиттям й аксель· 

бантами ra з малиновими краватнам и й нашивками-наnисами . а 
формою - модерний. за зразком одностроїв відомої старшинсь· 
ної школи v Вест Пойнт. Накриття голови - nодинтоване самою 

назвою оркестри : традиційні мазепинки в кол ьорак однострою з 

малиновим щитиком і золотим тризубчином «СУМ•• nо-середині. 

ОРНЕСТРА •БАтУРИН• · 1972 

ВСІ ТРИ СУМІВСЬИІ АНСАМБЛІ БИБІРАЮТЬСЯ ЦЬОГО 
ЛtТА З ПІСНЕЮ В КОРОТКЕ ТУРНЕ ПО ЗАХІДНІЙ ЕВ
РОПІ (18.8- 4-9.1972). ВІТАЄМО І БАЖАЄМО ВЕЛИ
КИХ УСПІХtВ ! 
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Українське кіно 

сеПІД ЧУЖИМ НЕБОМ•• 

Українська нінодокументалістика за кордоном збагатилася но· 
вим, майже повнометражним Фільмом мr'·ра Ярослава Кулинича з 
Ню Йорку «Під чужим небом•, з nіднаголовком •У nоклоні Тара· 
сові Шевченкові в АрІ'ентині». {1971 рін - фільмування, 1972 рік 
- nрем'єра в Ню-Йорку; камера, монтаж і озвучення Кіностудії 
Я. Кулинича, дикторський тенет nисьменника Леоніда Полтави; дик· 

тори, акторська молодь Наталка Чума і Аскольд Лозинський, до 

речі, дуже діяльний в СУМ і ТУСМ; документальний заnис зву· 
ну в Арr'ентині зробив нерівник радіоnрограми сПісня України• 
Прокіn Наумчук з Торонта). 

Фільм •Під чужим небом» складається з двох частин, викона· 

ний в бездоганних кольорах; з малих вад треба зауважити кіль

ка невірних наголосів у молодих дикторів, яні з часом вироблять· 

ся, бо мають всі дані. 
Веnиний срібний літак відлітає з Ню-Йорку в грудні 1971 ро

ку до АрІ'ентини, 600 українців і українок відлітають з Торанта -
туди ж, до Батька Тараса, на відкриття nам'ятника Генієві укра· 
інської нації; nоїздами, автобусами, автамн й навіть н~ нnняж ВР.р· 

ВЛАДИКИ УАПЦ І YKU ПОСВЯЧУЮТЬ ПАМ'ЯТНИК (кадр з фільму) 



8( • .'11>4-РОННІІ 
:IB.'t'#:I)BHR ФJ.Іh'Н 

КІНОСТУДІІ 
ЯРОСЛАВА 
КУЛИНИЧА 

.t ,.-1'1.1. I.F..~t>TH 
l"fii.AJH "'К1.ТІ' ІІ•: 

t:/\1-.' H-1 \іП ІJЮ 
tif ) -1 HO.'iL fJ 

ІІ.П} П<:ІІ 

TIRAS CHEVCHEIIIO 
jp Іае101 Aires 

Ук.ряі'н4r' DfAJJJcІІx 
V/?Yr'8JJIO/ Л/ІРдГВІtЮ І JlPГ&IffHII/ 

хи прямують украі'нці з Арrентини, Уруr'ваю, Параг'ваю, бразиЛІі 
туди ж, до Буенос Айресу, на свято Тараса Шевченка. 

Ярослав Кулинич - обдарований кіномистець, безперечний май

стер кінореnортажу (nрацює викладачем в цій ділянці в колепжі 
біля Ню-Йорку). Завзятий, ініціятивний, він за власні скромні фон· 
ди дав майже двогодинний фільм, що в американській nродукції 

коштував би кілька сотень тисяч долярів. Він і'де нашвидну до У

руrваю. до Параг'ваю, фільмує там сцени з життя унраїнських по

селенці в. селян-хліборобі в. яким так треба було б нових машин 
(навіть воду тягнуть корбами з криниць), фільмує їхні скромні ха· 
ти і осяяні любов'ю рідні Церкви, їхніх дітей і їхніх столітніх ста

рих, які не знають, що таке «nенсія», а nрацюють до останньо· 

го дня. Фільмує чарівну nрироду тих· наnівтроnічних країн. А в 

Арrентині, крім величних сцен з відкриття пам'ятника Тарасові 
Шевченкові Буенос Айресі, nоблизу nам'ятника Ю. Вашинrтонові, з 

nромовою nосла Америки в Арr'ентині (у кінці українською мово
ю посол П. Ладж мол. вигукнув: «Хай живе вільна Унраі'на!») мr'р. 

Я Кулинич зумів зафільмувати Шевченківський концерт з 13Истv
nами сумtвської. пластово!' та nросвітянеької моподі та оnеровою 
солістною Галиною Андреадіс, зустріч-прийняття. t~ідвідини амери
канської амбасади, а також життя українців у області Місіонес, де 

перші наші nоселенці з Зах. України nоселилися 75 років тому, а 

їхні нащадки добре знають мову велиного Тараса Шевченка ... Ду
же зворушлива, незабутня сцена з посвячення пам'ятни на nроєкту 
Л. Молодожанина. коли унраїнський nравославний і католицький 

Владика сnільно моnять(;я під новим пам'ятником Кобзареві. 

Фільм-панумент «Під чужим небом" варто бачи;и, наД ним бу
nо варто nрацювати. 
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~спіІЬниЬи 
ЧИ ссНАША ІДЕОЛОГІЯ НЕУПОРЯДКОВАНА))? 

Відомий українсьний nубл іцист і nолпич
ний ді~tч ~а наvновеuь nроф. Лев Шанков
ський nрие11ав нам сеої завеаги до статті Р. 

Сеньніеа. які рало nоміщуємо. ()о вони енОСRТь 

утеf-інення до nитань. І'ІМі вимагають основних 

студій збоку молоді . Гляди •А» ч. 3/101 
Ред. Аванfарду 

Твердження Романа Сеньнова, до речі, в дуже цінавій і добрій 
етапі, шо -з nоліп1чного боку, окоім деяких недовершених система· 
тичних конструкцій, головно з рЕ::ьuлюційних років в час і відразу 

nic.Rя Другої Світової ВІйни, наша ідеологія є невпорядкована ... ~ 
-А• ч. 3/101 ст.217 не відnовідає дійсності. Отже всупереч тому, 

що твердить n. Сеньків, смію твердити, що •наша ідеоnогія». тоб· 
то ідеологія ОУН-УПА-УГВР була цілком завершеною і вnоряд

кованою. Вона була перевірена в боротьбі ОУН-УПА -УГВР 1 бу· 
па nолітичним інструментом цієї боротьби. Не можна навіть при

nускати. що з «невnоря.акованою., ідеологією міг визвольно-рево-

люційний рух так .аовго втриматися на поверхні життя. Коли він 
після 1 О і більше' років зійшов з поля бою. то сталося ue не 
чеоез невnорядковаНІсть і незавершеність ідеологІ Ї бо наро.а да 

вав нашим революціонерам підтримку до самого кІнця боротьби . 

але через об'єктивно існуючі умови. які унеможливлювали бороть
бу в таких формах. Із uьoro можна зробити висновок. що п . 

СенькІ в не знає ідеології ОУН-УПА·УГВР . поясненій v численних 
документах руху (За шо бореться УПА ?. Програма ОУН. Декля
рація Проводу ОУН на закінчення війни тощо) . а теж інтерnре
тованій nубліцистами підnілля (П. Полтавою. О . Горновим-Дяковим. 
У. Кужілем. Все. Рамзенком. В. Косою. О . Мохом ra іншими). 

Є один дуже поважний доказ, що большевики вважають теж 
ідеологію ОУН-УПА-УГВР завершеною й для наро.ау привабливою. 
В їхніх архівах наnевно є найnовніший збір •захалявної- творчости 
нашого nідnілля і вони його мусіли добре nростудіювати. У своіх 
творах наунового чи белетристичного роду, вони часто згадують 
про листівки nідпілля, що чинили •ідеологічну диверсію .. (Н. Рябо 
кляч). Але вони ніколи не скажуть, на чому ця ідеологічна дивер
сія nолягала. Коли кажуть, то фальшують і перекручують тексти. Во
ни не можуть цитувати nравиnьно, бо тим самим робили б нашим 
nідnільникам рекляму, що вони дійсно мали завершену, nривабли· 
ву ідеологію. 
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Сенькіе nише далі, що власне ця «невnорядкованість» доводить 
до непорозумінь і зайвих сварок серед самих націоналістів. Так, 
неnорозуміння були і дехто з еміrрантсьних націоналістів хотів nри· 

шити Полтаві чи Горновому марнеизм чи неокомунізм Але це не 
сталося з вини Полтави чи Горнового. Обвинvв-'\чувати ·,~ у марк· 
сизмі чи неокомунізмі, - це все одно, що обвинувачувати в uиу 
nрогріхах цілий визвоnьно·революційний рух в Україні. Обвинувачу· 
вати, насамперед. Чуnринку й nровід руху. бо Полтав~ й Горновий 
були його скnадсвою частиною. Хіба ж можна назат~1. що ОУН· 
УПА -УГВР вели боротьбу з nозицій націонал-комунізму? Це ж до· 
стоменний абсурд. Рамни цього листа замалі. щоб цитувати Полтаву 

чи Горнового. але для мене особисто й цього неnотрібно. Приnус
кати. що застуnники Чуnринки були неокомуністам и. або навіть, що 

вони вірили в "СОціялізм з людським обличчям·• мені було б сміш· 
но. Твори Полтави й Горнового в багатьох випадках є виnовнен• 
гострою критикою марксизму й соціялізму. Не треба бути тільки 

лінюком і завдати собі труду ці твори nильно nрочитати. Знов же 
факт, що до цих творів nробували nримазуватись різні майстренків· 
ці та інш і «баварські неокомуністи» сві.очить тільки про те , що на 
меті вони мали nосіяння диверсії між ем і rрантсьними націонал іс· 
тами. Частинно їм це вдалося. 

Лев UUанновсьний 

«Мусимо бути сторожними. щоб в наші ряди за кордоном не 

закрались такі nрояви, яні, в наслідок nереллутування цілей із за· 

собами. або •через застосування невластивих засад і nравил до 

поодиноких проблем можуть відводити наш: дії від ,;рямуІ:!ання 

до головної мети на ман ів ці. Фронт визвольної боротьби nооти 
вла<'тивоrо ворога не сміє в нас ніколи бути nідмінюваний, 

ні ~ослаблюваний внутРішньоукраїнським nро~иставленнями. Не 
можна робити nринциnів. означеній ситуації чи є nитанням такти· 
ки. Принциnова nолітика nолягає в тому, що nослідовно прямуємо 

до однієї основної мети найусnішнішими. найnевнішими шляха· 
ми в усіх ситуаціях. nри всіх змінах н~ відстуnаючи від неї. здій· 
снюючи той самий основний nринциn. В нас теnер є один ос· 
новний nринциn. одна головна мета - Суверенна Соборна Укра· 

їнська Держава. До неї йдемо неухильно. А шлях наш - ue шлях 
революційної визвольної боротьби. Він у нас єдиний тому, що він 

одинокий nевний, і одиноний можливий•. 

одній, 

СТЕПАН БАНДЕРА: ·СЛОВО•- 1948 р. 

nолітичних засад із того, що важливе тільки в 
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Студентський діяnог 

••НАШЕ В НАС САМИХJ) 

- «Слухай, Остаnе, - ходім І Сьогодні nриїздить ... " 
- «Що, - знов чергова «знаменитість" - <<рожевенький носій 

московських ідей•, чи може з'явився новий «клюrескоnф·Дейвід•, 

а може ще ... " 
- <<Та ти почекай - слухай! - чого ти так наnеред заганяєшся ? 

Хіба тобі не все одно хто? Головне - говорить ЯК ! ... " 
- •А ти чув?" 
- .. та - ну чекай - не чув. Але ж мені Том оповідав. Яку іде· 

ю несе І!! Нарешті! Хоч може nокладе . кінець цим всім безголовим. 

старомоднім ідеалістам. Це ж здуріти можна - сама порожнеча 
навколо. Бррр! Остогидло. Ось, ходім - nослухаєш!" 

Вони йшли університетським подвірям-садом в тit-ti розлогих, 

густолистих кленів, заnашних ялинок і лиn. Зустрілися тут випадко
во, як Остап Ішов до бібліотеки. У рідкі вільні хвилини від га
nасливої захланности, від духово;· nорожнечі натовпу, від безгnvз· 

дого посnіху, - тікав він до книг. В них - в світових і рідних тво· 
рах гnибокозорих мистців шукав і знаходив відnовідь на деякі свої 
сумніви. Не любив він галасливі вигуки медумаючого натовnу, nід

буреного добре nідкутими nропаrаторами чужих ідей. Не хотів іти 
на чергового, пустопорожнього крикуна, що і сам добре не роз

бираючись, що він хоче і чого добивається - викрикує чужі, або 

nросто модні сьогодні гасла. Не хотілось тратити на це час. Але 

ж зневірений у всьому колеrа наnо11ягав nіти обов'язково «От, 
nобачиш. Почуєш ... 

Остаnа нарешті обурила ця глибока і страшна хороба душі 
зневіра у всьому і в самому собі, яна чомусь nримушує молоду 

людину іти шукати Правди серед чужих nредставників різних те· 

чій. Він - мовчазний, небалакучий, замкнений в собі - нарешті не 

витримав - почав, затинаючись від повені думок, навалу слів го
ворити все більше і більше запалюючись. - <<Слу~ай! Ну, поче

кай же і nослухай, Петре! Чи ти в такий сnосіб, плентаючись в 

хвості чужих нашому народові гасел досягнеш ПРАВДИ СВО· 
ГО НАРОДУ? Втративши Віру- хочеш будувати щось нове. навіть . 
добре не усвідомляючи для кого? Але ж чекай І ПЕТРЕ, ЖИТТЯ 
- то ж є В ІРА! Без віри - людина ме~тва і нічого досягти НЕ 

МОЖЕ! Людина мусить ВІРИТИ! Людина мусить мати в собі ВІ
РУ, яка заложена в тобі ще в лоні ТВОЄ1 Матері, ВІРУ твого 
народу - народу, існування якого губиться у віках, ян губляться у 

ві нах того ж народу і твоі' nредки. ВІРУ, яна вросла в тебе мо
гутнім, глибоким корінням не від сьогодні, і яка росте разом з 

тобою і виросте в могутню, неnере~южну силу. Ти чуєш? Де ти їі 
nодів !? ї;· - віру - в твій нарід, в nеремогу Праеди твого t-tapoдy, 
віру в Ідею визволення нашого народу, віру в Людину, в самого 

себе, в своі' сили - я вже не говорю про віру в нашого Твор· 

ця, бо ж не можу nриnустити, що і ЦІЄЇ ВІРИ ,.и вже не мat.LІJ. 

140 



Ти - розумієu•? Ти - чуєш, що я тобі кажу? Не ззовнІ звідкись, 
чужим, виnадковим «nровозглашателем» nрищеnлена, а віра свого 
народу - З Діда-Прадіда. Як ми можемо сnрийняти ідеї москов
ського імnеріялізму з його чужим для нас всіх nрагненням nане· 

валити весь світ. Або Дейвіда-Давида, що має завдання-ціль роз· 
кпасти, знищити християн? Або, хоч би і Тома, що замість того, 
щоб переконливо домагатись nрав для свого народу - іде в no· 
водну тих, що nідбурюють до бунтів і nовної руйнації людських 
надбань, добиваючись в такий сnосіб ніби то своєї ціли? 

Скажи ж мені - чому віра в nравду чужого народу може 6у
ти тобі ближча і зрозуміліша? Чому і чим вона, буде сnроможна 

заnовнити змістом порожнечу твоєї душі? Не вірю цьому. Чи ти .... 
nовний безбатченко ... не належиш до жодного народу? Петре, -де 
твої очі? Де твоє серце? Та чи ж може бути будь-що чуже зро

зуміліше, або краще за все те, що має мій (і твій - наш) нарід? 
Не можу се6е в цьому nереконати - та і нащо? Чи ж гідним лю

дини, чи ж доцільніше і, з рештою, чи це дає задоволення - тан· 
цювати під дудку чужих і, навіть, ворожих нам замаснованих «ора· 

торів»? 

«Почекай-но - ти на мене наnадаєш, але ж ти сам нічого кон
кретного не сказав мені. Лише безnідставно наnадаєш. І як же 
ти так відважно говориш nроти, як ти їх називаєш, крикунів, не 

знаючи їх, не слухаючи їхніх лідерів?», 

- •Я ж ще не скінчив. А ти nомиляєшся, бо я увзжно слідну· 
ю за жипям у всіх його nроявах - за різними течіями серед мо· 

ладі , за т.зв. «шуканням». Але, на жаль, в переважній більшості, 
ці демонстрації, що nостають nід натиском різних «течІИ"', які ча

сом трактуються, ян невинні молодечі вибрики, які з часом, мов· 

ляв, безслідно зникнуть - залишають нищівні для держав наслідки 
nодібно, як зовсім, ніби невинний сірничок невміло використаний 

{або й злонаам нено) викликає велику nожежу, яка все руйнує ... 
- «Але, Остапе, не можна так сnрощувати все, не можна ж 

не бачити і позитивів» ... 
- «Правильно. Не nеречу - є і тані, що є носіями nрекрасних 

гуманних ідей, що вказують людству нові, кращі шляхи до удос· 

каналення жипя, взаємовідносин між народами. Ті ідеї людство 

не може не схвалити, не може не намагатись nеревести іх в 

жипя. Ці ідеї - не чужі і нашому народові. Але наш нарід сьо

годні - сам знаєш, в яких о6ставинах живе, в якому положенні 
знаходиться. Здобувши ж волю. ставши державним народом - не 

сумнівайся - наш нарід не зволікатиме часу, щоб включитись в 

міжнародне. творче. r,tовноцінне жипя. І, будь nеsний, я nерекона· 
ний в цьому - місце його в nерших рядах між вільними, велини

ми народами і nередові ідеї лунатимуть з надр душі нaworo на

роду. 

Твою nорожнечу, твою зневіру - намагайся перемогти і виnов
нити, шукаючи нашу Правду. А її сьогодні вже - є всюди nовно 

- як тут на Заході, так і на рідній Землі. Чого тебе несе до чу

жих? Зневірився в нашій західній сnільноті? А ти глянь навколо 

себе трохи ширше. Обернись лицем до тих, що не стратили віри, 

що є носіями нашої світлої невмирущої Ідеї, до тих nредставни· 
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ків твого народу і твого nоноліnня, що непохитно йдуть твердим 

шлRхом до остаточної nеремоги . Знайди і своє місце серед НИХ! 
Тн що - не знаєш нічого про неnохитність і nодивугідну мужність 

тих в Україні, хто раз Сl)'nнвши на шлях боротьби, на шлях нерів· 
ного змагу за свій нарід без вагань, іде ним до кінця?! Не читаєш 
нічого? Скільки ж вже видано у нас l)'T на Заході nрекрасних 
теорів nисаних вдома. Яні вічні правди сказані в них! Ось хоч 

би це: •Були в м~-tну11ому криваві nал і, і шибениці , гаки для ре· 

бер і мідні бики і nоходи з яких не nоверталося і половини, і 
криваві битви одна за одною - а вони все йшли та йшли в ім'я 

своєї волі - за віру nреднів! От де були люди ! Їх таи nросто 
не розкладеш'···" (Сверстюн : "Собор в рншl)'ванні). Або - "···На· 
ція може жити тільки тоді, коли є люди, готові за неї вмерти .... 
Коли сини іІ вірять, що їх націR - богообрана, вважають свій на· 
род найвищим витвором історії ...... {В. Мороз: стапя •Мойсей і Да· 
тан .. ). А ось ще: «Нерозумно зводити голос розуму і серця до од· 
ного знаменнна. Голос розуму - необхідний. Але людина в якої 

розум загриз серце - це шкаралуnа без ядра•. (В.Мороз). А весь 
останній лист Мороза nеред nановним судом до т.зв. •суддів• ?! 
Читав мистецькі твори nисані в Унраїні? Не полінуйся - вІзьми 
nочитай твори nисьменників на Батьнівщині - не nідлабузників 
до режиму, а твори тих. що ВІРЯТЬ і неnохитно йдуть шляхом 

увіруеання в Праеду СВОГО народу. Ти багато тоді зрозумієш. 
І твоя душа збагатиться рідними ціннощами. 

Скажи мені. СкаІt4и негайно. відразу - ЩО тебе тягне на оці 
"ТВОЇ,. nідозрілі •nромови .. ? Петре, ти ж ідеш слухати чужих •крику

нів ... Не наунових світил міжнароднього масштабу, яні дадуть то

бі користь, чомусь тебе навчать. Ти наставлений, наслухавшись 
несзмовитих закликів стати в їхні ряди і насl)'nного дня або оnи· 

ни тися разом з ними в їхніх «колгосnних» nечерах і розчарував· 

шнсь у всьому кинутись на наркотики, або з галасом і nідняти
ми руками, затиснутими в кулан {не nрипускаю думки, щоб ти 
не знав ЩО означає цей nіднRтнй кулак!) жертви, домагаючись не 
зовсім ясних для вас самих nривілеїв. Готовий разом з ними ви
сміRти, nринизити всі ціннощі свого народу - сьогодні ж бо це 

модно завзято висміювати власні Уряди, військо, nрезидента, весь 

свій нарід. Так, - не думаючи, що ви робите. на чий млин воду 
ллєте. хто з цього має користі ... Чому ні - «Він жеІ+4, ну той. що 

про нього говорив там , з таким захоnленням - так nереконливо, 

так nрекрасно говорив•. Ти, дійсно, не бачиш - ти не розумієш 
підложжя, цілі в цих "МОдних•, ворожих демонстраціях-бешкетах?! 

Схаменись, Петре! Обернись обличчям до свого на ропу, зрозv · 
м•и сенс його змагань. Пізнай його минуле, його сучасне. Заглянь 

в його майбvтнє в колі інших вільних народів. Tv. ж таки ступент. 
Освічена людина. А все чуже і аороІ+4е хай, як бризки від ске· 
лі збаламученого бурею моря - відлітає від тебе, nадає ниць і 

розбивається вщент ' 
Не перечу - треба все знати, знати ян І'Іайбільше, знати ворога 

і весь навколишній світ з його nозитивними і неr'ативними явиwа· 
ми. Тнм більше сьогодні. А nерш ніж відхрещуватись від всього 
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свого; перш ніж щось критикувати, або засуджувати, тим більш 

своє, - треба добре знати, те, що критиr{уєш, від чого намагаєшся, 
раnтом, не знати чого - відцуратись. Залишати своє і nерєнидатись 

до чужого - чи це робить честь людині? 

Петре! Чи ти відчуваєш духові глибини нашого народу і чи ти 

бачиш - яний величний Храм чеІ\ає, nотребує - і там вдома і тут, 
на Заході - наших творчих голів, наших міцних рук, щоб його 
здійснити, довершити, вкласти в нього всі ціннощі нашої душі! І 
розбудовувати його вже вільно - все далі ... 

А ми ..... бідькаємось, nорnаємось в дрібницях, щось шукаємо, 
кудись кидаємось, носимо в собі nорожнечу і нарешті - тікаємо в 

чуже життя. Віддаємо свої сиnи, еві й творчий хист в чужі забудо · 
вання. Ти погоджуєшеА зі мною? 

- •<Остаnе! Ти стільки мені сказав. Ти ... ти забагато відкрив ме· 
ні зовсім чогось нового, хоч R, ян і ти, син того ж самого народу. 

А, Остаnе, мушу в цьому розібратись. Я не можу тобі зараз будь
що сказати ..... " 

- «Ну, а ти мені вибач, Петре, але я тани не nіду з тобою. За· 
сліnленність і т.зв. "Шукання• наосл in чогось nоза своїм власним 
надбанням, поза традиціями свого народу в чужому морі, та ще у 

речників сумнівної істини - це занадто для мене незрозуміле і LJa· 
лене. Шукати між чужими те, що знехтував або загубив та не вмі· 

єш, або не хочеш знайти серед своїх - Петре, чи ж це дасть то· 
бі засnокоєння, nринесе тобі радість, зцілить твою душу? Сумні· 
ваюсь. Ну .... а ти ... йди, nослухай, янщо тобі це «необхідно". Тіль· 
ки не загуби там остаточно своє власне обличчя. Не вийди звід· 
там, по закінченню, з обличчям в «рожевенькому nушну», або з 
обличчям .. дейвида-Давида". Пам'ятай - до ного, до якого народу 
ти належиш. І знай, що твій нарід на міжнародній шахівниці сво· 

їм духовним багацтвом, своїми моральними і христіянсьним и заса· 

дами - стоїть в nерших рядах. А щоб стати вільним і повно nрав· 
ним на цій шахівниці - він nотребує кожного з нас! 

Але чекай! Стрнвай - не забудь, якщо ти підеш ТVLІИ - розка· 

жеш мені nотім есе, бо R хочу про. перебіг вашого «мітінІ'у» no· 
чути не з телевізії - неnеребірчивого і безкритичного nponal'aтopa 

будь-чого, але від тебе -· свого колеги, що є ж тани сином мого 
н~роду. 

Вважай і думай. Не кидайся на осліn. На захоnлюйся стрімго · 
лов замаскованими гаслами нащадків Петра Першого та обіцянка· 
ми Давида. Прислухайся бодай час від часу до найкращого no· 
раднина - до власного серця - ти ж бо його маєш не nише, ян 

рушійну сиnу свого орІ'анізму. 

Давай свої n'ять· по такій старій, дружній шляхотні й звичці. 
Чекатиму на тебе. 

Сервус !» Ітум 
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ДО ДЖЕРЕЛ ВТОМИ, ОТЯЖІЛОСТИ, БЕЗСОННОСТИ_. 

Д·р С. Зощун 

Щоnов"ення до етапі Р. Дра(а"а •Втома і 
Ві.аnочинок• д. 1970, '< . З, ст. 236) 

Думаю, що понурість настрою, яка шириться сьогоднІ з nриво

ду нездоров'я, є по суті еліпою вулицею «модерної людини", я 
думаю, що наш nогляд на суть недуги є мильний, бо це, що ми 

звемо нервовістю є у своїх насnідках набагато вагітніше ніж nic
стряк, що nеревтома волі до чину набагато жалюгідніша ніж га

льопуючі сухоти і що затяжне духове виснаження робить більше 

спустошення ніж дійсна недуга божевілля. Я думаю, що дійсна бА::~· 
вихідність лежить не в тому, скільки лежить хворих в лІкарнях, ли

ше в тому, що саме зубожує здорове в житті, шо бичує nрацюю· 

чого, і що пронизує родину. Нервовість, nрибитість і перевтома є 
найжалюгіднішими недугами. Вони надщерблюють життя настирли -
віше і rрунтовніше ніж яна-не-будь інша недуга".(Масреrsоn Laurie}. 

На nостійне знасилювання nідставових чинностей в людини , та

ки нею самою, nрирода nімститься. 

Мен Konnyм, Е.В, nрофесор і один із чільних вчених ЗСА nи

сав про «nритьмарення здоров'я,._ 

Ан що наш і улади nристосувальности (адаnтаuіо) і ви ручальности 
(номnенсаціо} в нашому тілі є в nостійному шарnанні, щодня ви· 
зиснувані, і то почавши від хвилини заnліднення, то врешті-решт, 

оба улади nередчасно зуживаються, настулає звиродніння тканин 
від злучнотканної nочавши і на нервовій скінчивши, внаслідок чо· 

го nостає nодатливість до різних захворінь і нервова nобудливіст•. 

зростає, так що накінець ціла nобудова (конституція) тілесно-душев· 
на заломлюється (невроза). 

Проф. др. Коnлат окреслює такий стан останньої спроби життя 

животіти на борг тобто на найнижчому стуnені ... з приводу забор -
гованости в життєдайні зачинники (вітаміни), розчинники (фермен· 
ти), всяного рода сол1 1 рідні nервні , і з приводу nересичення на

шого тіла всякими обвантажуючими речовинами, яні обнижують 

підставові чинності життя ; в nершу чергу дію окиснювання (ди
хання) отже стримують, а то розладжують nереміну речовин на 
всіх їі nоземах і в різній мірі. А такий стан існує сьогоднІ, nо
чавши від запліднення nочерез nеріод плоду, немовляти, дитини, 
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юнацтва аж до гробової дошми. звичайно сьогодні nередчасної 
смерти. 

Шеnард дослідив у Канаці пеоесіч населення в наnрямі cтvne· 

ня насичення ниенем їхніх тна ... ів. Показалось, що 85 °~ населен· 
ня Канади має обнижений стуnінь диханнfІ тнанів. тобто існує ви · 
разна заборгованість в кисень усіх тнанів. Шеnард занмочує, що 
з цього nриводу щонайменше ця кількість відчуває перевтому, о· 

тяжілість і виказує схильність до всяких за хворі нь. 

Забагато життєдайних, і забагато отруйних речовин в нашому тІ· 
лі nриводять до обниження всіх його чинностей, а тут 9 nершу чергу 
видалювання ві дпадні в nерем і ни речовин і тих уве.аених nервісно 

з нинішніми харчами. Знаємо, що більшість сьогодні терnить від 

затяжного заnору калу (кості паціо) з цього nриводу отруйний кал 

лежить днями. а то й тижнями в кишках. а його отруї каnу про· 

минаються до крови. до пасони (лімфа). а з обігом крови до всіх 
оруддів 1 тут nідгризають корінь їх з.аоров'я; зразу це nише біль 
голови, завороти. збільшена nобудnивість, безсоння, осnалі сть, ne· 
ревтома, отяжілість. яні тривають чвР-рть години. пів днfІ, день, 

з перервами, а зго.аом поволі такий стан утривалюється, і не огля
нешся ян наші ору,адя. одне, друге, третє відмовл1=1ють службу ... 
слідує поважна І"Іедуrа (можливостям тут не має меж). В залеж · 
ності від ткані, які згадані отруї розтоивожили, маємо різні 

об'яви : nрим. розтриваження деяких осередків в мозку може йти 

так далеко, що людина поnовнює самоrубсп•о). В ЗСА на такий 
крок рішаються річно nів мільйона людей. у Франції 50.000, з тих 

7.000 усnішно і т.д .• а ті числа зростають в сноршому ході ніж 

nриріст населення. Самогубство є четвертою з черги найчастішою 

nричиною передч:<сної смерти. (Знаменне. що 88°о тих самогуб · 
ців виназували одну або більше з тих недуг, яні стаІН~ "НОрмаль· 

ним" явищем «Модерного" суспільства, решта виназувала лише 
нервовість. або nеревтому. що теж уходить за «нормальне" я~ише 

геть ян нурення, nиття альноголю і сnоживання «котлету». 

Перевтома, безцільна метушня. страдаnьна nостава. nобудливість 

надмірного стуnеня. внутрішній несnокій. nхає усіх тих нещасливих 
жертв сьогоднішніх звироднілих звичок харчування і таких же зви· 

чон у способі життя, до благоуханних середників ян аnьмоголь, ку

рення, лсд, маріхуана, і т.д. 

За свідченням психіятрів це є втеча ві .а себе самоrо. від не· 
виносимого внутрішнього несnокою, nеревтоми, надмірної nобудnи · 
вости; nочуття порожнечі хвилеве забуття сnричинене тими чин· 
никами, не у~;уває nричини, навnан~1,nовторюване зажи~ання •х. 

притьмарює щораз то більше свідомість (Тайм, 196!:!, 25.7. ст.~8) 
Злочинність це інша відміна збоченности з того самого джере· 

ла; головно серед молоді. В Зах. Німеччині злочинність зростає з 

скорістю 6 разів більшою ніж ,риродний nриріст населення (1.5°о) 
злочинности (8.2 °о). (Унзере Юr'енд" 1969, с. 38 ). 

Надмірно побудnивий нервовий улад. його розхитаність отруями 

з харчів і в харчах, наnиткі в, теж неалькогольних. але сповнених 
різними хемінаnіями, nрим. солодиnо натріюм цинламат, сахарина, 
Фосфорева кІАслина чи інLІ.Іі солодощі, нурення, оrруї, уживані сьо · 
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годні городництв І. овочарстві, рільництві, лісництві. по хатах nроти 

всяких насіном. молів. мух, ба навіть в милі і nасті цо nідлоги, по· 

роu;ках до миття nосуди. косметиках. отруйні роздухи бензинових 

мо тор і в. які окр ім оечови н зі сnалення строюють оточен ня сnо л v· 
нами олова. &еянt барвини. уживані сьогодні в nерерібці харчів. 

nенарнях, солодкарнях, м'ясарнях. молочарнях. гора11ьнях ального· 
лів. лікерів . винарнях. та сотни інших хемікалій. які уживають 

сьогодні в заводах nерерібну харчів, в заготівниках nаші і харчів. 

в годіве11ьнях худоби, свиней і nтиці назаріз. nоруч різних nроти· 
заживків (пеніціліна. тетрацинnіна ітд) і звіринних зачинників (гор

монів), та інших "л іків» яні заnриснують худобі, евиням і nтиці ...... 
і т.д. nриводять nоруч вище згаданих насnідків теж до об'яву без

соння. Як і вище згадані наслідки не nриходять відразу, а nоволі, 
каnля до каnлі, уnрvдовж особового (від заnліднення nочавши а 

• то і родового через nокоління ) життя , тан і тут безсоння розви
вається поволі. Пості й на недостача руху nриводить до застою на 
всіх щаблях nереміни речовин, сидження дітей nеред зоровими nе

редачниками (телевізія), отже і до затримки в тіл і nрерізнNо рода 
вище згаданих отруй. Видалювання їх є сnовільнене або й утруд· 
нене шляхом калу. сечі, nотом і дихання. Отруї ті в нашому ТІЛІ 

можуть сnІв.аіяти між собою, скріплюючи їхню отруйну властивість. 

або nротидіяти одна одній; а все це сироnлюється на наших оруд
дях тан чи інакше, завзжди у від'ємному наnрямі. уnродовж 

днів, років а то і nоколінь (можливостям тут не має меж, вони 

ідуть у мільйони). Настуnає те виснаження наших засобів, наша 
побудова в тілесно-душевному nоволі заломлюється. 

Не згадали ми ще про нове джерело отруї для нашого тіла, 
а саме про nроміння !'амма, висяюване в часі розряджень ато

мових бомб і в ще більшій мірі з атомових горнил, та поnелу з 

них (атомін реакторс). 
Всі згадані отруі' утруднюють а то й стримують в різному сту

nені і різнодовго дихання клітин наших оруддів. людина відчуває 
отяжілість, нехіть до руху, особnиво на весну. Весною вся nриро

.аа і все творіння оживає, за виїм ном одної людини в країнах 
збиткового жи1-тя, з вище і в дальшому поданих nричин. 

Природний харч і nриродний рух є nередумовою nовного здо

рuз' я; було 6 помилкою думати, що сnоживаючи nриродний харч, 

але не даючи ві.аnовідної кільности руху нашому тілові, ми усу

немо всі nричини отого тілесно - духового розладнання. І навnани 

не зважаючи на яність і КІльність харчу ми nри· 

страсно віддаватисьмемо nленанню руху. Уже сьогодні 40 °о тих з 
душевно-тілесним розстроєм (невротини) чоловік і в nоходять з нру
гів змагунів ~високими осягами в одиничних суп~рництвах, ствер

джує Літтn. 

З 30-ти м роком життя їхня справність нагло обнижується, якраз 

з nриводу заламання в тілесно· душевному. Згагшне явище є е ря· 

дах змагунів в одиничних суперницн:оах «нормальним», бо наголо· 

шується осяги за всяку ціну а не здоровля , визнаючи за забобони 
м'ясного харчування і визискуючи заnас своїх житєвих сил не ли

ше одностороннім харчем але теж всіми nриємностями «модерної" 
людини з альноголем і нуренням та нічним розгулом. Це нага· 
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дує сnостереження в Ескімосів. в ті часи. коли вони відживт~

лись лише м'ясом і товщем з уnольованої звірини . Зі 40-вим ро· 

кем життя nриходило майже нагло .ао такого заламання в тілес· 
но -душевному, що Ескімо кінчив звичайно самогубством. бо не міг 

відnовісти вимогам житнІ (в часі nолювання). Зважмо ту різницю 
в обидвох харч м'ясний. але Ескімо сnав ві.а сумерену до світан· 

ку і не nив альноголю ні не курив. ян це чинять сьогоднішні лер· 

шуни. роблячи до того з ночі день. 
Теж віддаватись одностороннім вnравам йог-а. є латанням дір. 

а не усуванням nричин. Вnершу чергу навіть один на 1 ООО ОО не 

буде nоважно і nослідовно nлекати Гата-йог-а. ні не nритримува· 
тись звичок nриродного харчу. Ті йоrі. яні не зважають на харч, 
іменно на його яність і кількість (є й тані) хворіють не зі ста· 
рости а з nриводу знищених своїми звичками харчування їхніх о· 
руддів. nрим. славний ЙоІ'а Срі Оробіндо вмер з nриводу за· 
троєння сечником і сечникоеою кислиною. так знищив був свої 

нирки. Буддисти у своїй цілості ХВОРІЮТь не менше ніж загал 

дарма, шо кожно ден .. ю nрисвячують багато годин на ооздумуван· 

ня і вnраву відnруження. Але їхній харч нічим не оізниться від 
харчу загалу. Відnружуючі вnрави за зразком nроф Шульце на

лежать теж сюди. Всім їм притаманна одностооонн ість : а чейже 

ми скле.даємось з тіла і душі. Віддай тілові. шо йому належ.,.ть 
а .ауші те. що їй належить. Ба. коби знаття. що тілов і нале"'ить? 
Якби люди вміли читати з лознак в тілесно-душевному. от хочби з 

тих nознан так сьогодні nоширеної безсонностv. збільшеної nобуд
ливости. отя.мілости. нехіті до руху. вtо.лючно до ВСІХ nоважних не· 

дуг, то не кривотлумачили б їх nохо.ажеІ4ня і Г1е дораджували б 
11івсередни;іів в роді черnаннА води з діравоrо сvдна замість 

затнати діру, аж тоді черnати. Але на шляху до uієї мудрости сто· 

ять неаби-які nереnони. Більшість . не чцікавитьс я .а•И сними nричи

нами. їм вистачає те. що вони не винуваті в тому. що хворіють 
(так зрештою і вчать). Інші мають свої nереконання сnерті на не

знанні. чи на уривках знання. \Це інші вірять і уnовають у всемо

гутність медицини. А в дійсності все це ніщо інше лише оборо· 
на тої. як вони іноді кажуть. одиноної nриємности в житті . тоб· 

то їжі. і то саме такої. яна дає найчисленніші ераження смаку. а 

не сnужить з.аоров'ю. Нераз читаємо в наших часоnисах. у зві· 
тах зі свят. забаР. тощо. і то майже на nершому місці npo "сма .... 
ний буфет пань ... А ті звиродніл і звички харчування сьогодні nідси-
чують ВСІ ТІ вирІбники і nерері6ники харчів. яні з такого стан', 

черnають великий зиск. А nосере.аньо теж ціnа та вслинанська 

сnоруда довкруги справи лікування. вироби ЛІНІВ, забезnечення 
прожитну для nередчасно несnроможних до nраці. і так даnі .... 

(ДАЛІ бУДЕ) 
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НАША ЗУСТРІЧ З ІСПОВІДНИКдМИ ВІРИ 

ВЛАдИКА В. ВЕЛИЧНОВСЬКИй ЧНІ В РИМІ ВЕРХ. АРХИЄП. КАРДИНАЛ йОСИФ СЛІПИЙ 

Осередок СУМ ім. С. Петлюри в Парижі задумав звеличати 

80-річчя нашого Кардинала поїздною до Риму та врученням на 

місuі скромного дарунку. Задум удався nрекрасно й усі сумівці 

nривезли з со6ою чудові сnогади. 

Усе від6улося так, наче б усі сили того світу змовилися, щоб 
nрикрасити й улегшити нашу nоїздку : під час п'яти днів нашої 

мандрівки - малим авто6усом, - сонце товаришило нам весь час, 

даючи нам радість жипя. Наш шофер та nровідник nрогульки 
Івась Пастернак, сnравився зі свсїм nодвійним навантаженням -

148 



прекрасно. Заїхали ми до гостинниці на Мадонна дей Монті. де 
нами заоnікувалися Сестри-Катехитни з Бразілії, догоджуючи нам 

зразковою чистотою кімнат та смачним 1 багатим і недорогим хар· 

чем. 

Попали ми на сам латинський Великдень. то ж вислухавши 

нашу Службу Божу, яку правив Архиєпискоn Кир Іван Бучно V 
Семінарії св. Йосафата. - ми nосnішили на nлощу св. Петра, щоб 
побачити Паnу nід час його благословення •урбі ет ор б і... При· 

віт українською мовою «Христос воскрес !• який слухачі раді я й 
телевізії слухали в усьому світі, - ми чули на місці. 

На наше щастя, - наші два симnатичні «ціцерони" семінари· 

сти 3 Франuії Влодно Воnочій і Богдан 3 Австралії - ше nеред 
нашим nриїздом уклали для нас програму оглядин Риму, то ж 

зразу після св. Петра, ми вирішили nонинути наш автобус, у яно-

му насиділися 36 годин, та оглядати Рим - пішки. •По дорозі .. 
встуnали до унраїнських установ на відnочинок та «nогашення 

спраги". У Малій Семінарії егостив нас о. ректор В. Саnелян. 
Всі разом заспівали та оглянули цю зразкову школу, з якої вихо· 

дять сам• поети ... 
Найважливішим днем для нас був понеділок : ми всі нетерnе

ливо чекали авдієнції, то ж кожний ше в останній хвилині по· 
nравляв краватну й відзнаки на однострої, а голова нашого Осе
редку nовторяв привітальну промову. Врешті ми оnинилися у Ва· 
тикані, - у вітальні нашого Кардинала. Зразу nісля перших ств 

Блаженнішого зникла наша трема, бо він звернувся до нас зви· 

чайними, зрозумілими словами, які, nроте, мали глибоний зміст 

ми його схоnили. Усім нам від серця відлягло: до нас промов· 
ляв Голова нашої Церкви. вnлітаючи арr'ументи про збереження 

обряду і наuіональности, між чемностеві, диnломатичні вислови та 

переплітаючи спо·гадами про свою власну молодість. Промова бу· 
ла коротка і не мал а ні чого з «морал ізуван НА", а nроте ми за· 

пам'ятали кожне слово. Здається, шо наш дарунок - три книги 
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npo цернов не малярство Франції, - зробив великому знавцеві ре
лігійного мистецтва - деяку nриємність, бо він не тільки нам за 
нього гарно nодякував й обдарував своїми велиним и nортретами, 

але дозволив нам робити зhимку, чого ми дуже собІ бажали. 
Повертаючися з авдієнції, ми встуnили ще до св . Петра, щоб 

nомолитися біля чудового nрестолу з мощами св. Йосафата. який 
сnочиває біля гробу св. аnост. Петра. 

Уже раніше дехто з нас бачив в коридорах мовчазну nостать, 

на вид якої забилися наші серця: Аркиєnискоn Величковський 1 ... 

Коли ми зібралися nри обіді в їдальні , о. д·р Богдан Курилас у

війшов з Владикою та кількома словами nредставив нам нового 

мученика за віру. Сам Владика, що з великого nеремучення і nе

реживань ледве тои мається на ногах. говорив слабеньким голосом 

про те, що сам був колись студентом та nриймав участь v Ви:3-

вольних змаганнях... Але велике зворушення на наш вид - адже 

ми були nерша українська молодь, що її Владика бачи в v вільно
му світі , - не дозволяло йому довго nромовляти . Сльози nepep -
вали його слова, а ми й собі зворушилися до слі з, тому І. Пас
тернак nодякував в імені нас усіх за добрі слова Владики та ви

словив нашу радість , що може й наші скромні дії за звільнення 

з московського нацету nричинилися до несnодіваної ВОЛ І. Важно 
оnисати наші nочування, бо вони були й сумні на вид втомnеного 

і виснаженого Архиєnискоnа, і радісні, що ми маnи змогу його 
nобачити живим nісля того , як стільки зазнав муки і nересліду

вання ... 
Після цих історичних хвилин наша груnа розділилася : частина 

рішила на море, а інші, які ще там не були. nоїхали до Кастель 
Гандольфо. 

Нікому з нас не хотілося від'їжджати з чудового Риму, де 
стільки українських устапов. - а який чудовий музей, що ми його, 

на жаль, пльни дуже nобіжно могли оглянути 1 Ми обіцяли собі 

nри найближчій нагоді, знову nрибути до вічного міста, f4Ke так 
чудово nоєднує старовинну римську лнультуру з нс.вітнім вІдро-

дженням Християнізму, якого найкра"ІИМ зразком і nраnороноецем 

є наш Блаженніший Кир Йосиф - римський кардинал і укра
їнський nатріярх ... 

ЗО годин nізніше ми в'їхали v засnаний Париж, - щасливі й 
горді, що наш великий задум здійснився так гарно і велично. 

Ля риса В ітошинсьна 
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АКТИВНІСТЬ І СТАН ОСЕРЕДКІВ СУМ В ЧІКАr'О 

Стеnан r'onяll.! 

З рамени Головної Управи СУМ Америки 6рав я участь у ~Сі
гальних Зборах двох Осеоедків СУМ в Чікаr'о і Ос. в Палатаин. 
Всі три Осередки є приблизно однанові чисельно та лружньо 

сnівnрацюють. Слухаючи звітів та дискусій, хочу nоділитися своїми 
спостереженняfІ.1и та про6лемами nоодиноких Осередків. Осере.оок 
«Крути" працює над молоддю на дапекому півдні Чікаrо, ()сер~:~· 

док ім. полк. І. Богуна охоплює молодь середнього nівдня, Ос~
редон tм. полк. Д. Вітовського розгортає свою nрацю в містечку 

Палатайн та s околицях. 
Осередок "Крути" стоїть nеред загрозою відnливу українських 

родин nід тиском чорного населення. Через це є малий доnлиь 

Юнацтва. Українці, яні nонидають рідні «:'епа", в більшості живуть 
відокремленим життям і не дбають про організоване життя грома· 

ди. Цих nроблем не мають інші Осередки. 

Всі три Осередки ведуть Школи Українознавства для ВСІЄІ 
молодt в даних місцевостя.<. За це належить nризнання Уnравам і 

шкільним Комітетам. які дбають npo українських дітей, даючи їм 

змогу вивчати мову та українознавчі nредмети. Одначе не всі 

батьки розуміють вагу шкіn українознавства. 

Всі Осередки мають власні доми. що доnомагає у виховній та 

українознавчі nраці. Два Осередки в Чікаr'о є добре загосnодаро· 
ваними і мають сплаuені домівки. за виїмком Ос. ім. Д. Ві· 
товського. який відносно недавно набув будинок з вели ною nло
щею. одначе не має фінансових трудностей. 

Всі три Осередки СУМ є о.оинокими виховними молодечими 

організаціями на своїх теренах. Повинні це зрuз'(міти ті батьки. 
які не nускають своїх дітей до СУМ. Кожна українська молодеча 

організація є великим допоміжним чинником у вихованні моло-

дої людини. Хто має застереження до цих сnрав, робить шкоду 

власній дитині. 

Осередок nолк. І. Богуна є одинокою молодечою t сусnільно· 
гоомадсьною установою на середному nівдні й дбає про едер-

жання місцевої громади на належній висоті національно-nолітичної 

свідомости. Два інші Осередки стисло сnівпрацюють із Віддіnа

ми ООЧСУ. а Палатайн із ОЖ ОЧСУ. Братні організації є сnів· 
власниками домів та nомагають у виховній nраці. 

Ці Осередки ведуть культурно-освітню nрацю. маючи відповід· 

ні мистецькі гvотки. Боак кваnіФікованих r-ил з.ц~ожvє ці 
noCІut Два ОсеоеLІки на півдні Чікаrо розвивають хорове 

uтso завдяки добрій .аириГ'ентuі С. Іалан. 

діпs'ІНКИ 

мисте 
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Краще стоїть nід цим оглядом Осередок Д. Вітовського. який 
має добру танцІQвальну гоуnу. духову. оркестру. театральний 1 де· 

кляматоrський• гуртки. Все це завдяки місцевим силам як : Оля 

Сорока. Олекса Васьків, М. Которинський. Павло Крутяк, Мирон 

Лущак. В. Партикевич. та другим. які дбають про культурний рі· 

вень Осередку та вnливають на всестороннє вироблення молоді. 

Останній nолис самодіяльних гуртків Осередку СУМ в Палатайн. 

в дні 13 лt<'Ітого 1972. стояв на високомуnоземій стягнув ее· 

лине число людей місцевої та дооколичних громад. 

Осередок СУМ в Палатайн найкраще дбає про таборування 
молоді зобов'язуючи кожного брати участь у відnочинново-вишніль· 

них таборах. 

Спортову діяльність ведуть Осередки «Крути» й «Вітовського». 

Два Осередки на nівдні Чінаrо виховали вже рідну зміну. 

Цього року головами Осередків етаnи моnоді дружинники. 
Осередок «Крути» вже вдруге очотоє інж. Осип Бурдяк. яко· 

му допомагають дружинники Е. Рощибюк. М. Пилиnчан. Р Скриn. 

І. Остаn. та сеніори : В. Савчак, М. Семків, Г. Чомко, М. Остаn. 

Розалія Окрух, Зоня Семків, О. Бурдяк. С. Пилиnчак, П. Процик, 
І. Василів , r'anaн, С. Окрух. А. Бурдяк. 

Великі зміни nрийшг.и в Осередку СУМ ім. nолк. І. Богуна. Тут 

вnерше молоді студенти-дружинники nеребрали всі ключеві по· 
зиції Осередку. Вnерше в історії СУМ Чікаrо головою Осеред · 
ку вибрано дружинницю Стефу Яцишин. якій доnомагають її ро· 

весники-студенти: Марійка Кучер, Ліда Орищук, Леся Дяків. Ан· 

дрій Чурма, Шалева А. та сеніори : І. Чура, В. Матичан. М. Ва· 
силенно. Кривачун , М. Сало, П. Ткачук, І. Хомик, Т. Чурма, Г. По· 

рохоньно. 

Рівнож Осередок ім. М. Павлушкова очолив дружинник мrр. М. 
Ку л яс . а разом з ним співnрацюють студенти ·дружинники : Остаn· 
чук, Л. Керечинсьний, О. Павлівець, Б. Футала, Р. Козицький. 

Д. Гулик. П. Крутяк. Р. г'оляш. 
Одинокий сеньйор між головами усіх чікаrських Осередків це О. 

Васьнів з Палатайн. Він, одначе. очолює 4-річний Осередок ім . .Q. 
Вітовського і разом з члена~·и Уnрави пильно дбає npo нову 
зміну. До Уnрави Осередку увійшли : Курnіта В., В. Кусик. М. Ти

хий, В. Плішна. інж. М. Яворський, Ф. Семчишин, І. Коцно. М. Ко

торинський, О. Стуnень, М. Когут, А. Вермінсьний А.. Оля Вась· 
ків А. Мороко, Е. Шевчук, І. Киніш. М. Лущан, Мирослава Кикіш. 
В Партиневич. Перед Осередком СУМ в Палатайн є доорі пер· 

сnекти ви розвитку через відnпив частини населенн~ із Чі каrо в 

тому наnрямі. 

Головним завданням. усіх Осередків це виховання юнацтва. То· 

му вся увага Уnрав nовинна бути звернена в nершій мірі на Бу· 
лавних та Булави Відділів Ю СУМ. Їм треба .оати всесторонню 
доnомогу. Подруга Розалія Окрух nровадить Відділом Юнацтва 
.. конотоn» вже від кількох років і має добриИ nі.охід до молоді. 
Віримо, шо новий Буnавний Відділу <•Борислав» д. Котор111нський, 

вnовні виправдає себе, бо має всі дані nоставити належно ви· 
хоену nрацю. Бvлав11.им Відділу «Броди" є студент Андрій Чурма. 

а найбільший Відділ Ю СУМ в Чінаrо «Одеса,. очолиnа наймо· ...... 
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Молоді r.:::>oфini: 

Серед нових рядів української молоді, 

що народилась і виховалась уже на а· 
меринанській землі, заnримічуємо що· 

раз більше активних і здібних моло· 

дих людей, яні nоза своїми студіями 
присвячують рештки свого часу на пра· 

цю в молодечих, студентських та 

мадських організаціях. Вони є 
гро· 

ДОВГО· 

жданим і цінним доnливом в україн· 

сьне громадське життя. 

У рядах сумівської молоді Клівлен· 

ду визначилась своєю nрацею й здіб· 

ноетями студентка Ганна Брездун. За· 

нінчивши nочаткову й середню школу й 

здобувши баналаврат у ділянці nсихо· 
логії на універсиrеті Огайо Стейт у Ко 

ГАННА БРЕЗДУН 

nюмбус, Огайо, осінню 1971 року Ганна Брездун захистила маІ'•с· 
терську nрацю в ділянці nсихології на Кейз Вестерн Резерв у Клів· 

ленді. Під цю пору вона є інструктором nсихології на цьому пере· 

довому американському університеті, й одночасно, є вона донто-
рантом nсихологічного факультету Кейз Вестерн Резерв. 

Уnродовж осrанніх років мrр. Ганна Брездун є сенреrарем у-

nрави Осередку СУМА ім. Тараса Шевченка у ПармІ, членом у

праеи Осередку ТУСМ ім. Миколи Міхновського й, останньо,на Го· 
ловному З'їзді СУМА в Ню-Йорку, обрано їі членом ГУ СУМА, де 
вона сnовняє функцію координатора nраці Осередків СУМА в 

стейті Огайо. Точність, обов'язковість, відданість і солідність - це 
nрикмети, яні здобули їй nоnулярність. Ці nрикмети гарантують та· 

лановитій, nовній енергії й nатріотизму сумівці-дружинниці дальші 

усnіхи v іІ nрофесійному й громадсьному жиnі. Батько мrр. Ганни 
Брездун є активним членом ОУВФ в Клівленді й Пармі. В ін о· 
чолює теж З64 Відділ УНСоюзу в Клівленді. 

П. БУРИЙ 

~ лодша. але дуже здібна й обдарована добрими nрикметами. дру· 
жинниця Павnіеець Оксана. 

Самостійний Відділ Ю СУМ «Борислав" nри Парафіі св. Йоси· 
фа очолений цього року молодим інженером Вихрієм, nомало. але 
вnевнено, здобуває важкою й nослі.аовною працею ча nолі ви· 
ховання моnоді nраво громадянства на цьому терені.СУМ це оди· 
нока молодеча виховна організація в цій дільниці Чікаrо. де жи· 
ве nаважне число унраїн ці в. одначе невелике число юнацтва свід

чиrь, що батьки не дбають про своїх дітей та держать їх nоза 

лавами організованої мо.1оді. Виховні сnрави добре наладнані 
заедяни відданій nраці nанства Бодиарів та молодих виховників. 
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ВИСОКОШКІЛЬНІ ЛІТНІ НУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Головна ціль ВЛНУ 

Щороку nід час літнього семестру Український Вільний Універ · 
ситет влаштовує В исокошнільні Л і тн і Курси Українознавства (ВЛКУ). 

В Програмі викладів УВУ з 1971 р, читаємо npo них тане: 
«ВЛКУ nризначені для студентів і студенток євроnейських 1 no· 

заевроnейсьних високих шкіл, яні хочуть nоширити й nоглибити своє 

знання npo Україну в її сучасному й минулому ... вони є однією з 

кращих нагод для особистих нонтактів та виміни думок між укра· 
їнсьними студентами з різних краін. В останніх роках взяли участь 

у Літніх Курсах УВУ студенти з Австралії, Австрії, Англії. Бельгії, 

Бразилії, ЗСА, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Швайuарії тг Ю· 
rославії ... 

Наведені слова коротко, але дуже виразно визначують головну 

ціль УВУ nри влаштовуванні Курсів Українознавства. а саме : дати 

українськtи моnоді з рtзних країн ширше й глибше знання про 
Україну та через особисті зустрічі уможливити їхнє духове зближен· 

ня. так потрібне на чужині в теnерішній час. 

Вираховані в Програмі з 1971 р. країни .::еідчать про не аби· 
я не заці навлення цими курсами, коли участь у них брала студіюю

ча молодь майже з усіх країн nоселення нашої еміr'рацїі. 

Програма цьогорічних нурсів 

Користаючи з досвіду поnередніх років, Сенат УВУ взяв до у

ваги різні nрийоми для сnравнішого nроведення 'курсів з наміром 

найраціональнішого використання вільного часу, в якомv вони від· 
будуться, але без nеретяжування учасників надмірною кількістю ви· 

нладів. К11рси триватимуть три тижні з тим, що суботи й неділі за
лишаються вільними від викладів. 

Досі устійнено вже nедагогічний склад: nрофесорів, доцентів і 

викладачів УВУ, яні візьмуть участь у курсах і узгіднено nрограму 
викладів, що охоnлює головні ділянки українознавства українську 

культуру, мову, літературу, історію й географію. 

Крім самих викладів з вичислених ділянок ЗІ-Іання, nрофесори 

nроведуть також семінарі для ширшого обговорення й кращого за· 

nамятання nрослуханого матері му та nриготують найважливішу до· 
нументаuію із свого nредмету викладів для nередачі кожному у· 

часнинові курсів на власне користування. В семінарах мають бра· 
ти активну участь всі учасники курсі в. 

Для більшої активізації nідшукується таких студентів-учасників, які 

nідготовили 6 короткі семінарі й ні nраці на тему викладів 1 зре· 
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ферували б їх на семінарах. На закінчення нурсів бажаючі можуть 

складати ісnити з емеnуханих nредметів і отримають св•доuтеа ВЛ 
КУ Українського Вільного Університету. 

Нижче nодаємо nедагогічний склад та nрограму Літніх нурсів на 

1972 р. 
1. Д-р ін ж. А. Жуковський : Українська держава 1917-1921 pi-J. 

2. Проф. д-р Б. Кордюк : Водне госnодарство; Розвиток земле-
знавчи)( наук. 

З. Проф. д-р В. Кубійович : Національний склад населення Укра· 

їнсьної РСР в 1959 і 1970 рр. 
4. Д-р Б. Минитюк : Українські дохристиянські колядки. 

6. Проф. д-р Я. Рудницький : Мовні права Українців у діясnорі. 

7. Mr'p. П. Цимбалістий : Старе українське л ітоnисання. 

8. Проф. д-р В. Янів: Головні етаnи розвитну української науки. 

9. Доu.д-р Г. Васькович :Розвиток національно-nолітичної думки 

в Україні. 

У вільні віл зайнять дні нvосанти зможуть е ;дв :дуеати !:: :·~начні 
nам'ятники Мюнхену, біблісте~и. музеї тощо та влаштовувати розва· 

гові nрограми : спільні nрогулянки в Альnи, відвідини театрів і one· 
ри товариські забави і т.n. 

Союз Українських Студентів Німеччини (СУСН) nлянує влаштува· 
ти nід час ВЛКУ студентську конференцію. В nрограму ввійдуть дві 

антуальні теми : Обговорення змагань української інтеліrенції 
шістдесятих ронів. особливо обговорення nублікацій. спрямованих 
nроти русифікації української культури шкільництва та громадсько

державного життя. Інформації про Опімnіяду в Мюнхені та npo у· 

часть у ні й українських сnортовці в. 

Для оnрацюваннА обидвох тем мають бути залучені студентські 
доnовідачі з різних країн. 

Місце і час відбуття нурсів 

Високошкільні Л і тн і Курси Українознавства відбудуться цього 

року так, ян і nоnередніх ронів. у Мюнхені в nриміщеннях Укра· 
інського Вільного Університету. Найдогідні ший час на nроведення 

цих курсів. на думку Сенату УВУ, це три останні тижні перед 
ОпімnіАдою, конкретно від 7 до 25 серnня 1972 р.. так, щоб 
nісля їх закінчення учасники нурсів мали змогу відвідувати та· 

кож цю небуденну, світового значення. імnрезу. Саме з уваги на 

ОлімnіІМУ цьогорічні ВЛКУ nовинні винлинати wироне зацікавлен· 
ня серед української молоді, тому що беручи участь на курсах, 

за відносно невеликими додатковими коштами, молодь зможе за· 

раз nісля того бути на Олімnійських змаганнях. АНі триватимуть 

від 26 серnня до 1 О вересня 1972 р. 

Заnрошення на ВЛКУ 

Подаючи в цій інформації ціль, nрограму, час місце відбут · 
тя курсів, ми одночасно заnрошуємо наwу студіюючу молодь до 
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якнайчисленнішої участи в них. Крім саІІt.их студентів РІЗних 
високих шкіл, у курсах можуть увзяти участь також ученики вищих 
кляс середніх шкіл і (імназій. 

Оnлата за тритижнеRі куІJСИ дорівнює 100 нм. Менше забезnе 
чені студенти отримають знижку. Всі учасники курсів можуте:. ра· 

хувати на nриміщення no знижених цінах та користуватися nри 
харчуванні тими nолегшами, що з них користають інші студентІІІ в 

Німеччині. Але для roro nотрібно скоро надіслати зголошення на 

ВЛ КУ, щоб була змога заз.оалегідь nідшукати й зарезервувати всім 
дешевші nомешкання. Зголошення nросимо надсилати на адресу УВУ · 

Ukrainische Freie Universitat 
8 Munchen 80 
Laplace Str. 24 
8 u ndesrepublik D eu tsch Іand 

Учасники курсів можуть старатися про студІинІ стиnен.о11 від Ко· 
місії Доnомоги Українському Студентству (КоДУС), тому, що Україн· 

ський Вільний Університет не має фондів на уділювання стиnендій. 
Адреса КоДУС·у така: 
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Г. Васькович 
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УКРАЇНСЬКА МАЛА СЕМІНАРІЯ ВІДЗНАЧУЄ <<КРУТИ•• . 

. · .. 

бУДИНОК МАЛОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ В РИМІ 

В неділю рано ЗО-ого січня оо. Настоятелі і учні Малої Семі· 
нарії в Римі виnовнили залю цього ж nриміщення, щоб відзначи· 
ти короткою академією свято «Крути". Семінаристи уже заздале
гід~-> приготовились до нього. Вищі кляси мали задачу на цю тему. 

Академію зачато відсnіванням гимну «Боже Великий•. Гармонія 

і сила юних голосіє розбудили nатріотичні почуття в nрисутніх. Від· 
так - вірш •І встає 18-ий рік•, nродеклямований з nатосvм і зво
рушенням матуристом Михайлом Петровичем з Філядельфії. 

Надзвичайно гарними були слова: 
«Юний лицар встає 

Його клич nробиває 
Далечінь 

І nідносяться 

300 мечів ... 
Це виходить 
Загін юнаків 

Проти диких 

Московських полків." 

Наnевно не один з нас молодих хотів бути між тими ю~іими ге
роям н. По денлямації, Ю. Клюфас, студент диnломатичного факуль

тету Римського університету, і Б. Лончина з Дітройту, студент фі ло-
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~офічного факультету Урбанського університету, 

«СеренадОЮ" Шуберта. ГІерший грав на скриnці 

фортеnіяні. 

nочастували нас 

а другий - на 

По Шуберті - головна, а заразом центральна точка ака.аемїі : 
доnовідь nроф. В. Марнуся з Чікаго. 

" ... Акт Крутів з військового nогляду - nоразна, з державницьке· 

го - помилка, з морапьного - стовідсотнова nеремога ~ Це засвід· 

чення ідейної готовости в молоді боронити свій РІдний Край~. 
Завдяки цій моnоді Україна була визнана 110вноnоавною і неза· 
nежною державою кількома країнами на Заході, головно НімР.ч· 

чиною. В тім самім часі в Бересті велись nереговори між Укра· 

їною і Німеччиною. Москаль відраджував німцеві nідnисати трак· 
тат, яким визнав би Україну незалежною і nовноnравною держа· 

вою як усі інші. «Київ вnав,., nовторяв москаль. Німець вагався 

і сnолучився телеграфічно з Києвом. «Київ ще стоїть", отримали на 

коротний час це, за що віддали своє юне жипя. 

На державному nохороні Крутянців Грушевський сназав такі na· 
м'ятні слова: "З ними в могилу сходить яка ·небудь ідея про мое· 
ковсько·українське з'єднання!., 
Цю ідею підтримує і сучасна українська молодь. Є і в наших 

часах на Україні Крутянці : Чорновnл и. Морози. Чуnринки ... 

Вnродовж століть різні наізднини коті ли накинути н<1 нас свою 

культуру, свої звичаї і традиціі', але без успіху. В кожній унраїн · 
ській людині існує воля бути своїм nаном на своїй землі. Сnав· 
ний французький nисьменник Вольтер добре зрозумів цей дух і 
nравильно наnисав : •L'Ukraine toujours aspirait а etre ІіЬrе". При· 

сутні, а найбільше ми молодІ. нагородили доnовідача рясними 

оnлесками. Доnовідь вnлинула на нас nсихологічно і хор з гор· 

дістю відсnівав на честь своїм ровесникам-героям .. засяпо Сонце 
Золоте., Недільського. Гаомонія і бадьорість тону, ян також і вд~ле 
чергування голосів в с.кладних місцях nісні нагородили труд хооис· 

тів. Відтак - модерна. а заразом і nрекрасна ден11ямація віршів. 
«Музика" Рильського і "Одчиняйте двері ... " :ичини матуристами в 
суnроводі бас-гітари. Денляматори сиділи між nублікою і вставали 
раnтово, nримушуючи nрисутніх дивитись то тут, то там. Кожний 

мав маnо, дехто й один рядок. Через цілу денлямацію, бас-гітара, 

якої не було видно, наслідувала бипя серця, щоб зробити більш 
драматичним зміст nоезій. Після цього хор відспівав мольову і ду· 

же сумну nісню «Тарасова Ніч". Не один зворушився: 
«Встає хмара за Лиману 
а другая з моря. 

Зажурилась Украі'на. 

така їі доля ... " 
Академію закінчено національним гимном «Ще не вмерnа ... • 

Коротка анадемія вnовні вдалась. Це завдячуємо в nершій міоі 
nроф. Маркусеві, що nрийняв наше запрощення. о.др. Тиляеському, 
Михайлові Петровичеві і всім матур:1стам. 

Е.Дріт 
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ПОЖЕРТВИ НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД ссДВдНГАРДУ•• 

Велина БританіR 

0-н r'ЛОСТЕР 
0-н ЛЕСТЕР 

0-к СНАНТОРП 
0-к СЛЯВ 

0-н СВІНДОН 

Канада 
0-к СЕНТ КЕТЕРЕНС 

0-к КІЧЕНЕР 
0-н ЕТОБІКО 
0-к МОНТРЕАЛЬ 

0-к ЕДМОНТОМ 

д.І. Ткачик зб. nn. 768.769 
д. О. Журавінсьний, зб.л. 782 
д. З.Б. Боднар, зб. л. 783 
д. М. Гаврилів з6. л. 784 
М. Миколишин, зб. л. 785 
д.М. Турневич, зб. n. 786 
д. Г. Волоцюга. з6.n. 787 
д. В Нононеuь. зб. л. 788 
д. Т. Лозовий з6.л. 789 
nодр. А. Чубата, з6.л. 790 
д. О. Довбуш, зб. n. 791 
д. О. Козун. зб. л. 843 
д. С. Хоменко, зб. л. 851 
д. В. Кінащун , зб. л. 852 
д. А. Хомів .~f>.n. 854 

(збірщин не о1Оданий) зб. Л. 878,879 
LІ О. Мално. з6 л. 908 
д. А. Дзюбанівсьний з6. n. 901. 902 
з каси Uсередну з нагоди відвіLІин Го
лови ЦУ 
З rостv.ни в л-ства Лю6нів.(10 дол на 

Крилаті) 
noLІp. Шуnьган Онеана 
на зустрічі з Головоt<'І ЦУ СУМ 

20 ф. 
1.05 
1.80 
1 .. 
2.60 
1.50 

80 
1 .. 

80 
5.15 
2 65 
5.41 
6.60 
5.95 
7.60 

38 доn 
10 
75 

25 

10 
10 

100 

Для нападнання адмІнсстрування Аванrарду nросимо Кольnортерів і Пе

редnлатників nридержуватись настуnного nорядку : 

ЗСА і КАНАДА . : Ножнмй Осередок СУМ має матм референта суміа

сьних вмдань, який збирає nepellnnaти і nересиnає їк до В·ва ЦУ СУМ. 

Якщо в даній місцевості такого референта ще нема. а6о є неактив· 

ний, nередnлатники мають о6ов'язон грошові розрахун><и nеревоLІити 

безnосередньо з В-еом в Брюсселі, nересилаючи належність баннави

ми ченамн чи моні-ордерами. Чеки з Українсьни)( кредитівон nрийма

ються на рівні з банковими. 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: Че~ез КУ СУМ, а6о nоштовими моні-ордерами до 
Видавництва 

НІМЕЧЧИНА : nочтовими мандатами до ЦУ СУМ. 

ФРАІ:ІЦІЯ: На чекове нонто: 

БЕЛЬГІЯ :на чекове нонто НУ СУМ. або. nрямо до В·ва. 

APr'EHTIHA і АВСТРАЛІЯ : До референтів сумівсьни)( видань в тмх 
країнах. 

ІНШІ КРАЇНИ :Безпосередньо до В-еа в Брюсселі. 
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ПОЖЕРТВИ НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД ссАВдН~ АР ДУ)• 
~ 

ЗСА 
О·к ім. •Крут• 

ЧІКАГ'О 

О·к АВБУРН 

Німеччина 

О·к ГАНОВЕР 

ухваnа Заг. Зборів 25 доп на Криnаті• 
з Каси Дому СУМА·ООЧСУ 25" " 
3 весіnля Р. Берка 3 М. Дрозд 
І. Тороус зб. n. 564 

д. З. Терешкvн 

ЖЕРТВОДАВЦЯМ І ЗБІРЩИКАМ ЩИРЕ СПАСИБІ А МОЛОДІЙ ПАРІ МНОГИХ І 

ЩАСЛИВИХ ЛІТ І 

ПРИГАДКА! 

25 
25 

5 
4.50 

10 нм 

ВСІМ ШАНОВНИМ ВІДБОРЦЯМ .. дВАНГ'АРДУ», ЩО ЩЕ ДОСІ 
НЕ ВИРІВНЯЛИ ЗАЛЕГЛОСТИ І НЕ ВПЛАТИЛИ ПЕРЕДПЛА· 
ТИ НА 1972 РІК ПРИГАДУЄМО ПРО ЦЕЙ ПЕРШОЧЕРГОВИЙ 
ОБОВ'ЯЗОК, БЕЗ ~ИКОНАННЯ ЯКОГО ссАВАНГ'АРД" НЕ ЗМО· 
ЖЕ ПОЯВЛЯТИСЯ., ВИДАВНИЦТВО ДОКЛАДАЄ ВСІХ СТА· 

РАНЬ ЩОБ ЖУРНАЛ СВОЄЧАСНО ПОЯВЛЯВСЯ, АЛЕ НЕ· 
СВОЄЧАСНІСТЬ ВПЛАТ НАЛЕЖНОСТЕЙ ВІДБОРЦЯМИ СПРИ· 
ЧИНЯЄ ПОВАЖНІ ТРУДНОЩІ В РЕГУЛЯРНОСТІ ЙОГО ПОЯ· 
ВИ. ЦЯ ПРИГАДКА НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ТИХ НАШИХ ВІД· 

БОРЦІВ, ЯКІ СПОНТАННО І БЕЗ ПРИГАДКИ ДБАЮТЬ ПРО 

ФІНАНСОВУ ОСНОВУ ЖУРНАЛУ. ЗА НАЛЕЖНЕ ЗРОЗУМІН· 
НЯ СКОРИЙ ВІДГУК ЩИРО ДЯКУЄМО і В·ВО ЦУ СУМ 

• AVANTGARDE .. 
7'2 ВІо С har•emagne 
1040 ВІ·uхеІІеs 

ТеІ. 34 04 82 

Висиnаю • рrчнv nередnлату н?. 1972 рн< 

МОЯ АДРЕСА 

~лa1Mt-tM0N')) 
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