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JЗd. 
Богдан Бо ра 

КАМЕНЯРІ 

Огнем ідеі G~ая~ І в єдино . 

Вони >-Іе нинуТ~:> noano p бооот~:>б.<. 

Чоло до неба. sише. Укра і но 1 

Зі! кожну с меот~:> оозnлатятьсR nодвtИно 

Каменярі ВИЗВОЛ\>НОЇ дОби. 

·Ім гартували дvх ві~ів жахІття. 
Їм nротоnтали шлях д і ди й батьки. 
До неба. ви ше. Україно. віття ' 

Ти nротриваєш чорне ли хол і rтя . 

Відкинеш замах дикої оvки 

Цвіти знаменами. шуми огнями. 

Лиuем .оо вітру nовернись - ~реби 1 

Бо nобіч тебе злитими рядами. 

Окрилені nрапрадідів ділами. 
Каменярі визвоn~:>ної доби. 

Лети nіснями широко і'1 роздзвінно. 

Я к горда nтиця. в синRву небес. 

Ти будеш жити вічно. Уt<раїно. 
В ясних стеnах. розкрилених орnино. 
І на блакиті чорноморських nлес. 

Бо rи в серцRх зnютованих мільйонів. 
У їх д11ханні. в шеnоті мольби. 
В ГІюбові в nоті. в шереху nокnон і в. 
В ударах молотів. неначе .азеонів . 
Каменяр і в визвольної доби 
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ТЛО ВИНИКНЕННЯ УПА 

Роман М ірчун 

22 чеовня 1941 оокv хуотоеина поvгої Світової Війни охопила 
і1 українські землі. Україна стала теоеном смертельного збройно

го змагу гітлерівської Німеччини з большееицькою Москвою. Це 
поставило nеред унраїнським народом рубом nитання. як nоста

витись йому до грядучих nодій історичного значення: залишатися 

н І мим nре.аметом чужик nnяНІе. зданим nовністю на ласку й не· 

ласку того чи того окуnанта. чи вистуnити на арену світових по· 

д І й як підмет. як сnівтвооеuь історії. ставшv самому новалем 

вnасної .аолі? 
Єдиною організованою nолітичною С1-1лою в тому часі. R!\a ді· 

яла на Унраїнських Землях і на чужині. була ОУН - Організація 
Українських Націоналістів Тому на неї. ян на єдиного ідейно· 
nолітичного керівника й речника .аержавниuьких змагань україн· 

-: ьtФГО народу. nяг обов'язок дати еі.аnовідь на це nитання. - да· 

ти відпові.аь декляративно і дієво. словом і чи11ом. 

Ane. nісля тра; ічноі загибелі з рук Москви в 1938 році Про· 

ВІ.анина ОУН nолк. Євгена Коновальця морально-nолітична міць 
ПУН·у. тодішнього Проводу ОУН. nочала слабнути. а чіткісь і 
ясність лінії nолітичної .аії noчana губитися. В ПУН·і виринула 

думна .аостосовувати змагання українського наооду в грядучій вій-
нІ Ні меччини nроти Москви до nляніе гітлерівської Німеччини. 
ІНаІІwе кажучи - wирою співnрацею з Німеччиною заслужити со· 

бі на те. wоб Німеччина nогодилась визнати і nіддержати само· 
стійницькІ змагання українського народу. Значить - орієнтація на 

НІмеччину як ·на неnримиоимого ворога Москви і найбільшу 

тод І шню м ІлІ тарну nотугу Це буnа nолітична концеnція. сnерта -
як казали Т І. wo її nроголошували - на існуючій тоді дійсності. 
на реал І ЗМ І. Але ж вона являласt=~ гострим заnереченням основ· 

ного nол і тичного nринциnу ОУН - орієнтаuїі ~~ власні сили 
Творець 1 nepwиїt ~о~ео 1 вник ОУН . полк. Євген Коновалець .. клав 

завжди велиний наrи с н на здобування симnатій дnя української 

сnоав .. сеоед чужинц і в і їкньої nід.аеожки для визвоnьноі' бороть· 

би укРа І н с ького народу. nІдкреслюючи однак nри тому. що чужа 

n 1 ддеожна має бути дос тосовувана нами до наших nлянів і з 

~ с.оистю для 11awo l Сnоави. а ніколи навnаки. Тому то він ян 
"~ЄD І Внин ОУН nоиз~-tачив був одного чnена ПУН. nолк. Ріка Яро· 

ro. д • яти з r 1 дн о з u • єю засадою на терені Німеччини. другого . 
.,,.. Є9rена Ляхо в .. ча 9есrи тану ж саму дію на терені Анrлії 

;. А•І~D"'"'"'· а -: а.., залишався на зовсім нев-:-раnьному грунті -
j Шва"цЯО ІІ . а n І (; І"Я r:о .. мусового виїзду і з w вайцарії - в Італії. 

n І дметност"' й са.,.остійности дії ОУН -
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мусіла бути зберігана незмінно за всяких умовин. В роках 1939-40 
s ОУН nройшов ІІОІАсталізаційний фермент в висліді Rкoro від

бувеА Доvrи.:О Великий Збіо ОУН на ІНІОМУ потверджеt-tо нoнuen
:.J І IQ в.,асни)( сиr •. а nоов і п оеволюuійної ОУН очолив відомий 

безко~v~nоом•совий оеволюціонео Стеnан Бандеоа. 
П · л nоовопом Стеnана Бандери ОУН задеклярувала дуже 

е ... оазно своє становище шодо політичної дії в nрограмових no· 
.-;таноеах Веr.и ~oro Збору: 

« Т о Рь~и ВІlОБн • Сvверенна Українська Держава може забез· 

nечити укра і нсьному народові свобідне житнІ й повний всесторон
ноі1 розвиток усіх його сил» (т. 2) і 

-Тільки шляхом оеволюuійної боротьби з наїзднинами здобуде 

vкоаінсьниИ наро.с свою державу» (т.З) 
Значито,: Не автономія України у формі "Райхr:номісаріRТУ" 

...... .. f"'енеоал·Г'убернаторства .. nод зверхністю Німеччини і не дія 
9 о<~мuях того. на u.:o дозволить німеuьна влада. але - вnовні 
-:v8еое>~на Українська Деожава. яку треба здобути шляхом ое

волюuІ ІАно·з6оойної боротьби з наїзднинами. Власнє - "3 наїздни· 
каvи.. а не "З наїзднином". як. здавалось би. повинно було бу· 

т.., бо ж майже ВСІ українські землі були тоді під одним ону

nанто"• - Москвою Бо Провід революційt-tої ОУН ясно усвідом· 

ГІЮВ<'Ів собі. шо гітРеоівська НІмеччина nочавши війну з Москвою 

·.• () ... ~ або ~тати сою::.r~иком Укоаїни в боротьбі пооти спілt:но· 

- .-, 8 1') 0І)Га Rк цього бажали номецьно воиськові ноГІіі аб() новим 

') У у .,;:}ч!І')"" У>~оаїни. Акшо мав бvти здійснюваний nляtot гітлерів-

. .,,.() n;~оті і - віпобоати Укоаїну від Москви і зооб~о~ти 11 нІ-

..... ,:-uьною колонією З НІмеччиною. wo широ о~сnентvRатиме 

., о вну nержавну сvееренність vноаїнсьного наооду ОУН бv!"а 

1" •д .. ою сnовnоаuювати. як із союзником Дпя гітле[)івг.t-ної Ні меч· 
.~..-ни яна змагатиме .ао nе>оетвооення УноаїнІ-І в німецьку ксГІо

" ' ІО ОУН заоезервовувала мову оевоnюuі.:Оної боооть6и. стаеля 

" • таку НІмеччину на РІВні большевицької МоснF.Іи ян нового 

І) нуnанта У11раїни. 

У cn•вnpaui з н•меuькими військовими чион-Іинами. які за· 

пе><nярували ресnектування державної суверенt-:ости українськог>J 

не1ооду бvло еФоомевана дві частини Уноаінськоrо Легіону nід 

,. ,, ,,ачаvв.:t ..... ям О ! йt;ьн'1ВІ)Г() референта Проводу ОУН . Романа Шу· 

хевич;~ Ue~ flf."'ioн повинен був стати зав'f!зном маі:ібутньої укра· 

wr;ько • <ІDМ• Ї ПnГІ і т..-чну деклярацію треба було скласти не тільки 

"ePeJ1 Н • меччичnю. але nepe.a усім світом і nеред історією 
АнтІ)~v~ вtnновлсння Уноаінсько·І Держави. Цей Ант . згідно з nnя· 

.. ом Пnt:~вnдv ОУН мае бvти nроголошений v звільненому від 

/) f)ГІьш~s">< в Золотовео)(ому Києві. А:~е. :-~оГІітччна ситуаціR і oco
l).n.,gf) несnоп•ване З<Іrtr>~wт•Іванwя німuям1<1 Прові.аника Стеnана 
Б;~ндеои вже в neot:•иx днях німецько-мосновської війни о:;nону· 
н;jf'ІА члена nо оводу ОУН. Ярослава Стецька . nриспішити nooro· 
f'Іf)~<>нн<І того д.,.ту ' з огл яд·; на сповільнення вілстуіlу Церво· 
.,...,. Ао•.". ої. у зв·льненО""У Львn в і. З цих мотивів Акт відновлен•н~ 

у .. -:;;, ~- h" '>; ДеожаsнІ)сти було проголошено вже в ne~woмy 

. ..... .. ~ · ·JІеuь•<r)·•.".основ-:ь~І')ї В І йни. ЗО червня 1941 ;)Ону. у Льво· 

~ У "D ГІ " '1 І'')шеч .. • бvnt> 9ІАоазwQ зазначено. WC' твоое .. а у Льво· 
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ві влада nідnоряднується У~Н'~дові Україн.-:ьн r)і Д~о,...авІ'І FІ>-<ий І)у 

де створений v Києві. 
Проголошення відновлення державної r:a•ArJcт i liнo •,тv '/.,::,а · ~ .. 

змусило гітлерівську Ні меччину рознрит~ r,вІ)ї n/I RІ-ІV 'J...r,r.r, Ctr,дi 

ЕвроnІ'! вже на самому nочатку її noxony t<a r,1 1 д Yr,<>r.. Н ''"'".. 
чини не МІГ далі nрІ'Інривати все мовчанною V. •а&.•JІ..,~-<ч , r:.•-':1. 8 1 н 

мусів заняти ясне становище шодо Україн и н~гаЙ'-~О На '"'<1~'8'3 
самого Гітлера recтano заарештувало Голову 1 дeR•~-<r .... -с, ... s 
сформованого v Jlьeoei Уноаїнсьноrо Поавл 1 ннFІ. Н .• ,.~ ... ~" -:;, :;:"<>-
ВІ'Іла. ЩО ВОна npOTI'I державноЇ саt·JІОСТ і йнОСТИ Y'!::J8 i ~o<-:;ьwr,--:, н.;.::;r,. 

ду. бо в ії nлянах є перетворення в і д і боаної в r д M-:it:."9"' Ywc.a· 
ЇНИ В німецьку КОЛОНіЮ і З nризначеННЯМ унра ЇНСЬНІ)t-Іj uc,ar,д')~ 

ДОЛі ніМЄЦЬКИІ( КОЛОНІЯЛЬНИХ раб і В. "УНТЄРМеНШ 1 9 ». 

Rсно. що вслід .за словоІV мусі в прийт"' чІ'Ін. 3 наu .. ,ь. ::!-:.:- r. 
за nроrолошенням відновлення Украї нської Дeoжast< r:;-:; ·;,. '11':. :-а 

прийти чинна nіддержка його. 3 сrляду на ворожу n')c•-3.31 Н '1'<::-
ЧІ'ІНИ ця nіддЄРЖІ<а мусі па вияаитІ'! с я у революu і йно-збо-:н:.•')'І' і 

виступі в обороні державнеі незалежности Уноа і нІ'І ГІОО!v' Г І ТflЄ· 

р1вськоі Н І меччини. як ноеого окуnанта Укра і ни . 

Але nрискорення nроголошення Акту ДержавноСТІ'! ст91)0Ю9а;о 

пля ОУН. особливо ж длА його в і йсьновоrо сеr<тооа . особ:--"'9' 

ситуацію. Jlег іо н п ід командуванням Романа Wyxe3r.<чa 6'і3 ·J..:e 
лиш на половин і д орог и до Києва. Заплянована ПPoso.ao•J ОУН 
Укоаінська Нац10~аnьна А рм і FІ тільки-що n очинага твоо,..т« со. Т-:>•1·1 
неrайним чином мусІ В залишатися ПОКІ'ІШО т ; nьки демо~о~ст::>ат.-9- .. ;:. 
протест Jlегіону І З відм овою дальшої сn і вnрац і його з н і vе:..:ь" 'J ") 
а рм ією. FІншо уряд Н і меччини не зм і н,..ть негайн о свого ста'"ІО· 

вища до Украіни й не задеклярує свого р і шення pecrter<•·,sa•~-< 

державну незалежн ість Укоаїни До wиowoi збоо Іін ої д ії гор е ·"' 
гіт11ерівської Н і меччини треба було п і дrо'!'оеитись . 

До того. було конечним теж еиж.аати .ае~киО:. час • .зза "0" '-........ о· 
nсихологічних nричин. Одно.аvмці груn11 полк. Мел;,н,..>-~а '1ОчаГІ" 

вnР-вняти незор і єнтований у .")аїнськІ1й загал . шо г І тле::> • ес ьr<а Н · 
меччина таки має добрі нам і ри сvпроти уr<раї нц і в . а soov~o ., ,::- · 
ставилась тільки проти ОУН п і д проводом Стеnана Ба~деD"' Бv· 
ло конечt-'им в~1.ждати. аж 1-1імu і є аt ї. s в ідношенн і по укоа · нс"

ного насеnення на окуnованих н і м ця~и части1-1ах Укоаї н>~. s"'<~sro·" 

себе. 

Тому то збройний вистуf1 прот~ г і тлеоіsсько . Н і rv,еччин~-< не 
nрийшов відразу. 

Перший рік після вмаршу німців в Укоаїну noor<wo s на n ос .. J1е -

ній nідготовці військових надоів та на поn і тичн о ·" си ~ оJ"Іоr·о..: ,.. І і• 
мобілізації всеrо українського народv. З орrанізац ! r< ... о ' с -~ .. ОУН 
вилучено nотрібний для збройю1х дій елемент в окое>..• І в - ~с"~-=>3 
частини. монтовано командн11Й склад. nроваджене в t ,;,C,..'IC'S"'" 

вишкіл. 

8 розяснюванні дійсної настанови німuів nомогли сМ.• І '"''''UI: 
їхня брутальна поведінка. безоглядна rрабіж україн ськмо ... ас-е.nен· 
ня. масові вивози української молодІ на нев1льничу npau>O s Н І · 
меччині. заборона nолітичної діяльности nереконам~ нож~-; о rСІ vt-.oa· 
їнця, що гітлерівська Німеччина в в і дношенн і до Укоа ! t<и "-•ає- •1 
сам і nл яни поневолення. гнетv і ноn оніАnьноrо SІо1ЗИ С І-І V. що і• чер· 
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Теренові властивості Пoniccfl й Волині найкраще надавалися 

для nовстансьно·nартизантської боротьби. Тому саме там, no році 
nідготовчої nраці. внетуnили nерш і загони Української Повстанської 
Армії. які скерували свою зброю однаково nроти московських і 
nольських nартизанів. ян і nроти німецьких окуnантів. 

Відновлення української державности в червні 1941 р. було 

nроголошено з ініціятиви ОУН nід nроводом Стеnана Бандери. 
Тому міг хтось казати. що це денnярація тільки одної політичної 

організації. що це тільки та організація змагає до nривернення 
державної самостійности України і вважає німців окуnантами, а 

решта українського народу хоче бути nіп ні мецьною зверхністю. 
Тож коли ОУН nроголосиnа теорення УПА і візвала весь укра· 

їнсьний наріп сnати своїх найкращих синів в ряди УПА, то це 
було закnином до всенародного nлебісциту для відnовіді на nи· 

тання. чи збройна боротьба в обороні державної незалежности 
України nроти Німеччини є тільки кличем ОУН, чи рішенням 
всего українського народу. Внелід nлебісциту відомий : в ряди 

УПА стали гідні nредставники всіх верств українського народу 
із ~сіх земель України. щоб власною кровю в бою nроти кож· 

ного окуnанта України вnисати на сторінни історії вислід того 
плебісциту. 

Чи УПА творилася тому. що можливість збройної nеремоги 
УПА над гітлерівською Німеччиною і червоною Москвою зда· 

еалась комусь очевидною? Зовсім ні. Навпаки. і її організато· 
рам . і командирам. і коw.ному бійцеві УПА була очевидною 

rнітуча нерівність сил і тягар боротьби. Але ножний вірив твер· 
до в ілейно·моральну і nолітичну nеремогу УПА над обома ону· 

nантами. Москва і Німеччина вимагали від українського наро· 
ду рабської nокори, а боротьба УПА доказувала, що українсь· 
кий нарід вміє захищати свою гідність, свою волю і честь. 

Москва і Німеччина заводили лад поневолюваннfІ народів 

нароnами 1 заnеречення людської гідности, а УПА nідняла на 
своїх праnорах клич рівности і свободи всіх народів і вимогу 
пошанування людської гідности. Організатори й члени УПА ба· 

чиnи нікчемність і моральну гидоту nnяніе Москви і Берnіну і 
велич кличів УПА і тому були nевні повної nеремоги ідей і 
кличів УПА. Їхній зір сягав багато глибше в майбутнє, ніж до 
внеnіду цього чи того бою. Вони знали. що до nовної перемоги 
Правди. за яку УПА ставала до бою. треба жертви крови і що 

снільнн б неусnіхів не було в окремих збройних сутичках. оста
точна перемога. ідейно-моральна і nолітична буде наша. 

Uя nеремога над гітлерівською Німеччиною nрийшла еже no 
нільнох роках: гітлерівська Німеччина, внрившись вічною гань· 
6ою. перестала існувати. Неnро.аумана доnомога АмериІ'Іи боль· 
шевиuьній Москві відсунула на деякий час таку ж саму npo· 
rрану Моснвн. Але лише на деяннй час. Геройська боротьба 
УПА nроти Моенен nісля другої світової війни зірвала з Мое· 
кви масну wеизволитеnя•. розкрила ганебні nляни Москви nане· 
волюеача нароліе і заалярмувала весь свободоnюбний світ. На 
тn1 НІкчемности московських пляніе заясніли перед усім світом 
ч1тно клич• УПА : •Свобо.аа народам. свобода людині•, 
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Доц. Д-р Григорій Васькович 

ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІrРАЦІТ 

(доnовідь виrоnошена на Світовому Оnімnійсьному Зnеті 

Дружинників СУМ) 

Моя доnовідь .. завдання українськоі еміrрації наnисана nід 

асnектом нашої доnомоги Україні. В цій доnовіді не йдеться npo 
наш добробут на еміграції, але npo тану діяльність українців у 

діяспорі, яка допомагала б змаганням наших братів на Батьків
щині у їх визвольній боротьбі. Не забуваймо ні на хвилину. що 

наш нарід вже три сторіччя nеребуває в російському nоневолен· 
ні, в якому російсьно-большевицький режим відзначився особли

вою жорстокістю, В цій неволі нарід терnить наругу і nринижу
вання національної гідности. обмеження вільного розвитку. нищен· 

ня нультурних надбань та історичних nам'яток. ізоляцію від зов
нішнього світу. терnить ексnлуатацію своїх природніх багатств і 

фізичної сили народу. В Україні відбуваються неnюдські знущання. 
безоглядний терор і винищування nолітичних діячів. церновних 

достойників та екстермінація цілих nрошарків населення. 

Так звана диктатура пролетаріяту. що ·,-.- завели большевини. 
доnровадила до великої соціяльної нерівности в імnерії. витво~ю
ючи сnравжнє двонлясове сусnільство. Імnерія стала власністю 

nанівної нrн1си номуністичних вельмож-москалів. Друга кляса -
це nограбовані й закріnачені невільники . nоневолені москалями 

народи. Жінки й матері оnинилися у важному стані. Мусять nра
цювати на важких роботах. В Унраїн і не вистачає харчів і nро

дуктів nершої потреби. ЕкоІ-'оміка України розбудовується nід ну
том якнайбільшої ексnлуатації Росією. 

Та не забуваймо одного факту. а саме. що nосилена больше· 
вицька ексnлуатація , насильство і терор не змогли запомити укра-
їнського народу, знищити ідеї свободи й концеnції визвольної 

боротьби за свободу нації, втіленої 1918 року в нашій суверен

нІй держав• t nовторно nроголошеної на територІІ України в 
1939 і 1941 роках. Завдяки цій ідеї Україна веде всебічну бо
ротьбу nроти Росії в різних ділянках життя. Під цю пору сnротив 
українського народу виявляється у вистуnах українських nисьмен-
ників. критиків і nубліцистів. у боротьб і за мову. релігію. зви-
чаї. В тій боротьбі Україна заз~о~ала великих втрат. але це не 
nривело до зневіри визвольного руху і народніх мас. 

А втім. сипа й могутність російсьно-большевицької імnерії в 
якій nонад 1 ОО м іnьйонів nаневолених народів nеребуває у важ· 
кому московському ярмі. а других 1 ОО м ільйоніе. що є в сате-
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літних держава•. мусять r~ід диктат москалів nослушно нагина· 
ти своє ж<~;;я .:;.::J рос:~,СІ.>nих імnеріяnьн~х nотр"!6. - не має 

стійких основ Поневолені народи і сателітні держави чекають 

ВідПОВІ.QнО І на годи і nрИ о0ТОВІ'RІ0ТЬСЯ ДО ТОГО. щоб СКИНУТИ ВО· 
роже nанування та rеrемоні ю Росії і така нагода nрийде, з 

уваги на нестеоnн і І-Іац І онально·сусnільні відносини в СССР. 
Основи імnео їі слаб І ще й тому. що через зв'язання ініціяти· 

ви й творчого змагання. сr.ричи неного системою колективізму 

та незаu1кавленням n рацюючоrо народу nанщизняною nрацею, 

так зване nлянове госnопарство імnерії nереживає nостійну 
кризу. Вказують на ue такі великомовні факти, що наnрикла.о 

селячсьні nрисадибні госnодарства. які стан()влять три відсотни 
усього земель"Іого фонду України. nродукують 40 відсотків м'яса 

і моnока. nонад 50 відсотків городини і овочів. Отже, без nри· 

садибник земель населення Украіни nрямо голодувало б. 
Та. не зважаючи на хронічну недостачу харчів і речей що· 

денного вжитку. державний nанівний аnарат несnраведливо стя
гає останній мізерний дорібон з населення для фінансування 

rіrантичних імnеріяльних nроєктів. сnутників і сателітів. Боро'!'ь· 

ба за владу в середині імnерії та за nровід Москви в світове· 
му міжнародньому комуністичному русі є черговими фантор<tми. 
якІ щораз більше її послаблюватимуть. Це все разом. тобто: 

nротиставність населення nанівному режимові та боротьба nоне· 

волених народІв. хронічна госnодарська криза імnерії. бороrьба 
nанІвних клік за владу і суnерництво з Пекіном сnричиняються 

.оо її nослаблення такою мі рою. що в настуnній кризовій си:у
uії вона не nooope труднощів і остаточно мусить бути розnоді· 

лема. 

У Во>+і~<ОМУ змаганні поневоnених народів до незалежности, 
у .. оа1ні nриnадає nровідне ЗСІВдання - з уваги на кількість її 
на сР-лення. що no числі є другою нацією в імnерії. а також з 

vв<ни на її безкомnромісово·політичну і збройну боротьбу з 
часv вt.окинення ультіматуму большевиків 17 rрудня 1917 року 

по нинІшнього д~я. врешті також тому. wo Україна є тією кра

їною серед народів Совєтського Союзу, яка має всі економіч· 
нІ nІдстави до незалежного існування. Природні. наземні й nід· 

земнr багатства є тим фактором. що довкруги України можуть 
об'єднуват~1ся r нші сусідні народи і разом теорити зовсім окре· 

м ... .:. rосnодаоськи~ бльон в східній Eep(lni який своєю само· 

вистачальн 1с тю зможе удержувати рі~<новагу до російського гос· 

nо.оаосьног(\ комnлексу. а також зможе корисно співnрацювати 

з евооnе.:Оським азrйсьним. африканським і в майбутньому та

«Ож з РОСІ Й Ським госnодарським ринком. 

Св І ,оом ,с rь конечности розnоділити Совєтський Союз на націо· 

наnьн r д~ожави r СВ І .Qом і сть необкідности nобудови Української 
соборної l:F.-oжasи має бути тим nсихологічним чинником. який 

украї fCьro•;• наоод набув за останні 50 років боротьби і який 
має дати сиІ'1у до nол r тичної nраці ! змагань в !м'я сnраведли· 
вої .де і вr_ , ._. членам нашої нацІ Ї. Тому найважливішим завданням 

кожного r><оа і нця і' укра ї ... ~и де не nроживали б. не стратити 

·fаціональ ... ої с е · домn~· .... що n:дноеслює власноnrдметнІсть своєї 
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нації і у власній душі дає їй перше місце між усіми народа· 

ми світу. Це тим більше важливе, що наша нація більше ніж 
усі інші народи, cepen яких маємо можливість жити, nотребує 

нашої допомоги. 

У зв'язну з тим розглянемо тут деякі важливіші завдання 
нашої еміr-рацїі в діяспорі, які, на нашу думну, можуть принес· 
ти nоважні користі у сnільник зусиллях і значну доnомогу укра· 

їнському народові в Україні, якщо їх з відданістю і наnолегли· 
вістю виконувати. Для ясности спробуємо накреслити ці завдан· 
ня еміr'рації в кількох різних ділянках життя. 

В національній ділянці наше завдання nолягає в якнайбіль· 

шому збереженні національної субстанції українського народу 
в Краю і на еміr'рації. Тут, насамnеред необхідно сnільними 

силами мобілізувати світову оnінію за доnомогою місцевих і 
міжнародніх чинників у всіх країнах, щоб добитися відnовідних 
вnливів і натиску для nриnинення nолітини nлянового винищуеан· 
ня українського населення в УССР, nривернення національно· 

нультурних nрав української меншини в Росії, nовороту українсь

ких nереселенців з неукраїмських областей Совєтського Союзу 
назад в Україну і nриnинення nолітини насильницької асимІЛяції 
й диснримінаuії українців у Польщі. Черговим завданням є : nрий
няти і зміцнити nрактичний nлян для збереження національної 
субстанції самої української еміrрації. 

Це можна б осягнути тоді, ян нове покоління буде виховане 

на nовновартісних наслідників своїх батьків, що вийшли з Укра· 
їни. В тій цілі треба інакше ніж досі nоставити сnраву школи. 
В більших місцях скуnчення, еміr'рація мусить необхідно зоргані· 
зувати українські rімназії. Щойно з унраїнських r'імназій вий· 

дуть національно свідомі nокоління, яні відчують обов'язок про -
довжувати роботу своїх батьків. Такі учні з унраїнських rімназій 

радо ntдуть на студІІ до Українського Вільного Університету, 
яний nри добрій освітній nолітиці зможе знова розвинути діяль

НІСТЬ. подібну до тієї, що була в nерший час його зорганізування 

в Празі. а nотім no війні у Мюнхені. Прикладом української 

школи на еміІ'рації нехай nослужить Мала Семінарія Отців Сале
ЗІЯН у Римі. урухомлема Архиєпискоnом Бучком. Хоч наука там 

ВІдбувається в унраїнській мові, учні тієї семінарії можуть nісля 
деякого доnовнення вnисуватися н>t вищі студ11 в різних евро

nейсьник університетах. Маючи ун~С:tїнську rімназію, вони є вихо· 

вані в українському дусі і знають минуле народу не менше 
ніж ті. кто ходив до rімназій в Україні. Це фант, що найбіль

шою твердинею nроти ворога є освічена в національному дусі 
людина. Ана nотраnить арr'ументами аnронинути ворожу нонцеп

цію , nоборювати ворога на всіх ділянках життя. Крім шніл, 
для нацІонального збереження. nотрібно втримати громадські 

установи. nолітичні організації і nартії та організації молоді. 
Все ue буде можливим осягнути тоді. як нове nокоління діста

не українську освіту. 
Ми. як цІЛ ІСТь. на ем1rрації мусимо nеребороти в себе nере

нонання. що в чужІй країнt українці обов'язкое(J мусять nосила· 
ти дtтей до чvж..,к шкІл . бо і~о~анше діти нt=> будуть здібні nоради

ти со6• в жиТТІ Наше n1-1тання : а що українці будуть мати з то· 
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г::>. ян добре вивчений у чужій школі молодець, здобувши добру 

!1рофесію. еідій.ое від українства і взагалі не схоче цікавитися 
країною своїх батьків. Ніхто не заперечить того факту, що чужа 

школа не дасть любови до нашої Батьківщини. Любов у серце 

дитини може влити nише рідна хата і рідна школа. Національне 
n~тання на еміrрації це вnершу міру nитання національної осві

ти. Бо лише ті люди будуть nрацювати для України і доломагати 

їй. що nеребрали ВІд своіх батьків любов. отримали знання 
npo Україну. 

8 культурнІй .QІnянu і еміrраці я має особливо важливі завдан

ня. з уваги на заборону вільної наукової. літературної та мистець· 
кої творчости в окуnованій Уноаїні й nлянове нищення українсь· 

ких культурних надбань. В ільна теорчість може виявлятися лише 
за кордоном у вільному світі. Мі ж двома війнами еміrрація зі 

Східньої України зробила багато на тому nолі у Празі. Варша· 

ві, Берліні й Париж і. Після .аоvгої світової війни культурна 
nраця значно розвинулася в різних КDаїнах та ссередкак noce· 
лення українців і кооисно вnливає на розвиток кvльтурно·творчих 

nроцесів в Україні. Цю nрацю rреба nродоажуВа'!'и. Унраїнська 
громадськість nовинна. в тому виnадку. якнайбільше сприяти 

корисній діяльності Наунового Товариства Шевчєt-~ка. Уноаїнсь· 
ної Вільної Анадем !ї Наук та ічших наукових і культурник уста· 
ное. і своєю лідтримною створити для них відnовідні умови nраці. 

Потрібно таtо~ож nідтримати українські еидавниuтва. без яких 

культурна творчість не може бути nоширена. Наунові установ~ 

1 видавництва nовинні отримувати ВІд сусnільм~х ооганізаuій до· 

noмory .оля того. щоб вартісні видання розсиnати до різних світо· 
вих бібліотек. Головною nоактичною сnравою в нvльтур~о~ій ді!lян· 
ці є те. щоб теоретичн і надбання ем іго<'~uії були nересилані в 

Україну. бо лише тоді вони доnоможуть Уноаїні е теnерішній 
визвольній борот"бі Їх можна nосипати в формі .йР'ікованих 
nраць. також шляхом радіоnересиnань із заприязнених ноаїн 
nереі\азvвати усно за всяких сnриятливих наrо.а 

Радіоnередач• є найбільш коштовні . але nри теnерішній тех· 
нщ1 ІіеОбхідні. Потрібно було б старатися noo отримання лозво· 

лv у заnриязнени1( країнах длq урухомлення оаліоnР.ОЕ>й<'ІЧ К<" ш· 

ти видань і радіоnередач для Унраїни еміrраuія МРІІІа б П(ЖОІ1· 
а.;ни СnІльним зусиллям. Виданнями . через оадіо і усно nовинні 

бvти nередавані в Україну всі здобутни нашої ем1r::>аuійної npa· 

u• на nол• науки. літератури. мистецтва й грома.оськоrо. житт~. 

наші Ідеологічні nринциnи й засади визвольної nолітик.., та но· 

ментарІ до актуальних nодій. :)О6nені з і становища наши1( неза· 

лежниuьних nозицій. 

ІПР0іl08ЖЕНН~ БУДЕІ 



Фест1-1 вал 1 укр~Інсько ї пісн і . музики й танну 

ТРІЮМФ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Вже в і д кількох л і т нуртувала невгасаюча думка про nотре· 

бу культурно-мистецьного рейду сумівських ансамблів з Торон
та (« Прометей •• . .-Діброва» і «Батурин») по євроnейських краї
нах . щоб· в той сnосіб ~а в'язати тісний контант культурного 
життя української сnільноти по обидвох боках океану. 

Треба було аж такої нагоди. ~к Олімnіяда в Мюнхені. а в 
лар і з цим Світовий Ол і мnійський Злет Дружинників СУМ і 
Мандр і вний Сумівський Табір з дмерики й Канади до Евро-

nи . щоби мрія стала дійсІ-4істю. Більш ~к рік ішли обабічні 
за ходи для устійнеНІ-4А маршрути, nіднайдення nриміщень і ви
го товлення nрограми. Остаточне домовлення і уточнення заі~

н ува.nо в часі відв і дин Канади Головою ЦУ СУМ з нагоди 

Пленуму ЦентраnьІ-4ИХ Органів СУМ на nочатку травня 197 2 р. 
Уточнено зонрема участь оркестри "Батурин .. в nоїздці і також 
с n і вучасть сумівського балету •Крилаті .. з Брадфорду на евро

nейс ьному континент і. за виключенням Англії. Проблему веле

тенс ьких кошті в на поїздку розв'язано nри доnомозі збірок та 
онремих для того імnрез. тан що навіть nри мінімальних до· 

х одах мо ж на бу nо числити на nокриття витрат nов'язаних з са
мою орrан і заuн::ю фестивалів. Зрештою , частину коштів nодоро

ж• погодились nокрити сам і члени ансамблів, що свідчить nро 
t ~ню велику ідеин1сть і посвяту на службі української культури. 

Разом чотио.и ансамблі начисляли 180 осіб і це число на

ганяло страху організаторам. бо треба було забезnечити тран· 
~ І"І t) От автобусами. приміщення на нічліги і nрохарчування. а 

11 0и томv поборювати великі nростори. щоб nрибути на час і 
нр ЗІовати передбаченої nрограми. Все це вимагало чи маnо 

J1 t)0: 8 І l!Y сnоиту . а також і nевного риску, без якого органі-
З;jц• я таких ее.nиких імпрез як фестивалі в різних місцях не 

..-, ()х r>дитьс я Найб ільшим ентузіястом евроnейського турне був 

Т <'І ><~< нео • внин і надхненник сумівських торантонських ансамблів 
.,...,.. о Вас и n ь Кардаш . який у своєму заnалі і невсиnущій nраці 

n n ~ виnосаження ансамблів в дорогу nідірвав своє здоров'я 

•1н що мvс• в n і ти на лікування до шnиталю саме nеред ви· 

ізд о І'v' д о Евроnи На щастя в своїй передбачливості зумів 

nІ д го товити не. своє м і сце двоє ди ріrентів. які nоказалися гід· 
ними дов • оя свого Майстоа Ними були пані Ніля г'енин·Бере-
З'> е с ька. яка nерейняла керівництво над «Прометеєм" і "Дібро-
!ИЮ " 1 Та оас Дусановсьний над орнестрою "Батурин». 

Одним сло вом організація фе<.;fиваліе української nісні. му· 

зи ни танк І в в формі евоопейськоrо турне сумівсьни х ансам· 
бf' • 9 з На на ди і В Британії була поставлена на державному 

о 9н • 6 ..-, н а та ке числ о ви нон а в ui в. на nрограму і кошти л ед
в ~ чи х•І)с ь поиватно ІVІ І г6и зважитись. Зрештою. такий nодвиг 

251 



є мабуть ун І на.·.t>nА:vІ в анналах еміграційних сnільнот. На nро
тязі двох тижнів згадані ансамблі дали дев'ять вистуnів у чо· 
тирьох країнах : З вистуnи v В. британії (Лондон, Манчестер, 
Ноттінr'гам). 1 - nеред відкриттям Олімnіяди в Мюнхені, 2 -
в Римі' СвАточна Анадем і я в 80·ліття Верховного Архиєnисноnа, 

Кардин~ла Йосифа Сліnе-го і в Кастельr'андольфо nеред nалатою 
Паnи Павла б-го) 1 З - в бельгії (2 в Cna для української 
і бельгійської nубліки і 1 на бельгійському Фестивалі в Маль
меді). 

На вистуnах наших ансамблів в Англії nобувало біля 9000 
людей. як унраїн ці в так і англійців та інші національності. В 
самому Манчестері. де було nрисутніх 5.500 осіб були між ни· 
ми 2 nарляментаристи, кількох диnломатичних nредставників, 9 
мерів дооколичних міст та багато інших достойників. Прибувапн 

на концерти люди з найбільш віддалених околиць Шкотії й Ва
лії. Фестивалі викликали небуденний ентузіязм і сиріnлювали 

свідомість сnільнотної єдности нашої діясnори. Про ці вистуnи 
наnисав nроф. В. Шаян довший реnортаж в «Українській Думці .. , 
де в найкраших словах і висловах дає оцінку концертам та їх 

виконавцям. а танож nередає свої глибокі враження з nережи
того. Своїми вистуnами в Англії наші сумівські ансамблі дали 
незбитий доказ nеред своєю і чужинецьною nублікою, шо в 

свобІдник умовах чужини можна досягти великих культурних і 
мистецьник надбань. більших ян у задушливій атмосфері коло

ніяльного затиску поневоленої батьківщини, де мистецтво, на 

жаль. мусить служити чужій ідеї імnеріяльного московського 
самозбереження. Реанція англомовної nреси, радієві коментарі 

та nубліки були сnовнені nодиву і захоnленнн. 
Вистуn наших ансамблів, снріnлених також сумівським бале-

том «Крилаті» з брадфорду, nід керівництвом маестра О. бур
яка. в Мюнхені. два дні nеред офіційним відкриттям Олімnіяди, 

бvв також усnішний. хоч при кращій nостановці міг бути nовто· 
рений і достуnний більшій скількості чужої і німецької nубліки, 

шо в той час nрибувала масово до Мюнхену. Всетаки вели на 

зал я (біля 1 ООО осіб) в Шератон Готелі була виnавнена і зібра
ла крІм українських учасників також чимало nредставників німець

ного культурного світу та інших національностей. З уваги на 
nевні зобов'язан11я суnроти Міжн. Олімnійсьного Комітету, wu 
бvв nід вnливом совєтської делегації, німецька преса і р •діо, 

мимо заnрошення. не скориетаnи з нашого вистуnу. Щойно .1іс· 

ля того. коли зорієнтувалися, шо це був внеоної кляси мистець
кий вистуn. nочали рух, шоб nовторити ue для телевізії. Але 
настуnного дня наші ансамблі були вже в дорозі до Риму. 

Українська публіка в Мюнхені nережила також мистецьку на-
солоду з високого ріеня. яким характеризувалися усі точки фес

тивальноrо вистуnу. Крім офіційного вистуnу на Фестивалі, наші 

ансамблі nобуваnн в nоклоні сл.n. Стеnанові бандері над його 
могилою на Вальдфрідгофі. брали участь v вистуnах на nубліч· 

t-tиx м1сцях. як Мар1єнnляц та ол ім nійськомv селищі nеред між
народньою nублікою. де дійшло до сnонтанної виміни nам'ятка

ми 1 в~< гуками з бону чужинців •Хай живе вільна Україна»! 
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бЛАЖЕННІШИЙ ВЕРЛОВНИЙ АРХИЄПИСНОП ВИСЛОВЛЮЄ РАДІСТЬ З ПРИ· 

ВОДУ ЗУСТРІЧІ З МОЛОДДЮ І МИСТЕЦЬНИМИ АНСАМБЛЯМИ СУМ НА СВО 

МУ 80·ПІТТІ В РИМІ 26·2? 8 ?2 
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Наші вистуnи на порозі Олімnіяди надали зразу високого стан

дарту для nізнішої акції СУМ. Ооган ізацій Унраїнсьного Виз· 
вольного Фронту та інших унраїнських чинникІв . що дІЯЛи до 

кінця Олімпіяди в Мюнхен і Можливо. що заnочаткув.::~ння наших 

акцій культурними імnреза ми створило ВІдтак nро нас опінію 

nеред німецькими чинниками, що з українцями належить чис

литись і тому не було більшик перешно.а. s:~ких мож~-tа було очі

нувати nісля по.1іц1 й них захо.аів ще далеко nеред Омм nrядо~. 
Фестиваль в Римі. мимо всіх nороблених кроків. зорганІЗу

вати не в.аалося. Найважливішою nерешкодою була ВІдсутнrсть 
на місці одного організаційного чинника. бо як відомо в Іта

ЛІІ є маnо українців і нема сусnільноі громадської установи До 
того не закінчений ще ванаційний nеріод не сnрияв для вrдбvт

тя такого Фестивалю. 

Однак метою nоїздки .ао Риму було в nершу чергу Б І ддати 

шану нашому Ісnовідникові віри Верховному Архиєnископові 

Кардиналові Кир Йосифові з наго.аи 80-ліття від його народжен· 
ня. Знаючи. що Достойний Ювілят у СВОІИ величнІ й снромност І 
не nоділяє nотреби велиних святкувань саме з тако'І нагоди. ян 

80-ліття. СУМ не настоював на зовн ішному характеров і цих 

святкувань. а nогодився на Святочну Академію інтимного внутр і ш· 
нього .<арантеру. Це була .аійсно родинна святнова атмосфера. 

яка виявила щиру глиби ну почуттrв nоисvтн і х до сво го 

великого Ієрарха і мала в заміну такий же вияв батьківсьни х 

nочуттів Ювілята. Кожний вистуn з своїми нюансами малював 
на лиці Верковного безпосередній ви раз nереж иеан? о ад о ст .. 
і мистецько-духовно'! ~-~асолоди. В свойому сnов і nодяки Као· 

динал ві.амітив. що не дуже радо nрийняв заnрошення бутІ< на 

свому Ювілею. але свою нехіть змінив в час і зустр І ч І на 
щиру вдячні сть. бо nереконався і ві.ачув цю вели ну любов ' 
nосвяту. s:~кою надихане це українське народне мистецтво з 

яким nрибули ансамблі та слова nривітань від мандр і вного 

табору та керівництва СУМ. Верховний Архиєnискоn бпагослов· 

nяв українську моnодь на дальш•, nрацю над собою. для Укоа· 
'інської Церкви та для визволення України 

В неділю 27.8.72 після Архиєрейського Богослуження в цео· 

нві·обителі оо. Студитів. що його відnравив Bnpeoce. Кир Ізи· 
дор Борецький з Торонта. учасники ансамбnів та мандрівного 

табору СУМ. під керівництвом Єnискоnа Кир Ізидора та r ОЛО· 
ви ЦУ СУМ м rpa О. Коваnя nо'Іхали автобусами на загальну 
авдієнцію до Паnи в Кастельrанпольфо. Тисячні маси народу 
товпилися. щоб дістатись на nодвіря старого замну. де найбіль

ше може зміститися яких 8000 осіб. Наш і ансамблі r СУМ в 
апностроях пістали найдогідніші місця і були від самого по· 
чатку осередком nильної уваги з боку сторожів nорядку. Ще 
nеред nоявою Паnи на бальноні будинку. орнестра «Батурин .. 
відіграла кілька бадьорих маршів і на.аала відповідного тону 
цілому зібранню. Всі оваціями сnринимали кожну точну. Корес· 
nонденти nресових аr'енцій нотували інформаці'! про нашу гру

nу, яка нараховувала nонад 300 осіб. Коресnондент «Оссерва· 

торе Романа» розпитував танuж ГІРО мету нашого такого чис-
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ленного nрибуття , про що наnисав відтак доволі обширну ін
формацію в журналі. Поява Паnи на бальконі викликала гучні 

овації присутніх, а оокестра «Батурин" підхоnила мо· 
литву «Боже Велиний єдиний". Видно було зворушення на лиці 

Голови Вселенської Uернви. Мі ж численними груnами ми були 
nривітані на nершому мі~ці. З рядів наших учасників nонеслася 
в тому моменті голосна вимога : иХочемо Українського Патріяр-
хатУ"! Помітне було збентеження на лиці в рухах Пе· 

трового Намісника. бо читання nромови ше не було за· 
кінчене. Для підкреслення своїх симnатій liO нашої груnи 

Паnа після закінчення nромови. nодав знак руною wоб «Ба
турин• винонав ще о.ану точну. 

Для особливого вирізнення нашої учсtсти в авдієнцн. 

Паnа звелів заnросити Кир Ізидора і диріrента •Батурина• n 
Т. Дусановського а відтак диріrентну nаню Нілю Г'енин·Березов· 
сьну та Голову UY СУМ мrра О. Коваля на особисту авдієнцію 
в Палаті. 

Належить відмітити, що в час ~агальної авдієнцІІ нористаючи 

з нашої організованої участи і окликів "Хочемо Українського 
Патріярхату•, nрисутнІ на подВІР'і Італ•Исьні студенти з 
Груnи "Евроnа ЧівІlаС" розгорнули свої трансnаренти з наnисом 
«Гітлер загинув - Брежнєв ще живе .. та розкинули летючки з 

антикомуністичним змістом. Ви творилася була нонстернац; я. бо 

дехто nочав nриnисувати це нашій груnі. В нотатці. яка була 
nоявилася в деяких щоденниках в Римі була мова саме npo 
цю справу. Треба було відтак давати сnростування. Настуnного 

дня вислано до Паnи листа латинською мовою npo стан укра

їнської Uернви в Унраї. Іі і nотребу визнання сеятими мучеників. 
що згинули в обороні своєі· віри з рук безбожницьного режиму 

в Унраїні та потребу завершення Української Помісної Католицьної 
Uернви Патріярхатом. Використано т~t< 'ж нагоду Ватиканського 
f-'ад•о для награння nісень і nоет• с::ння змісту Сеsночної Ака

демії в шану Верховного Архиєпискоnа. Так nроведено корисно 
час nобуту наших ансамблів в Римі. nобуваючи також на А охи· 

єрейсьній св. Літургії. яну відnрзвив Кардинал в сослуженні КиD 
Ізидора та кількох отц•в в храмі св. Софії. та оглянувши nрим і -
щення УкраІнського Католицьного Університету ім. св. Кnимен-

тія. У всьому доnомагаnи нам оо. др. Стецюк. І. Дацко. Самотей 
і сам Ректор Малої Семінарії о. В. Саnеляк. 

В Бельгії, на закінчення турне, виnала чи не найтрудніша 
nраця для ансамблів. Зроблений велиний розголос про nриїзд 

сумівських ансамблів nри nомочі nреси. радіо і телевізії та 
ноnьорових гарних афішів, nривернув увагу до цієї небуденної 

імnрези широних ніл бельгійського громадянства. Концертева 
заля в Cnct. нс:t І.~uо місць виявилась затісна щоб помістити 
всіх охочих взяти участь в фестивалі і треба було давати два 

концерти в т1и же залі того самого дня 2.9.72. Тому. що укра 
інці nриїзджали з дальших околиць. бvло розділено так. що nep· 
ший концерт відбувся nо-nолудні для українціа. а вечером для 

місцевого бельгійського населення. В цьому турне. це був о.аи · 
нокий концерт виключно для чужої nубліки. Ян один. так і дру-

256 



БЛАЖЄН~-' 1 :...!! :ч:~ '"СІС.ИФ І КИР ІЗИДОР З 11~CA')5rP•J·.- С f'l 

ІІ"ІЙ ионuерrи, кожнии no три години nрограми. був д і йсн"'v •:::; 
юмфом українського музичного. вонального 1 хор~оrраФ • ч .. оrо 
мистецтва. про wo вимовна свідчать численн і голоси ко..-·._.,,.,. 

бельгійської nреси. яка була реnрезентоеаtіа багатьома ФаІІ)S,.•JІ,. 

коресnондентами. Критики й учасники Фестивалю в rдм і чуsам• 

гармонійttість. м ипозвучність і багацтео м иС':-еuьиого в.-яst а"· 

самблів. Вражала також велика ск і nьи і сть добоих СОfІ і ст • з: R 
Щуо. Вал. Тисовський. Чаnлинсьииі4. О. Хм і ль. А. Сооона В 

Драбин. Б. Сілецький С. Криве .. ький. Б. Темчюн. B rдv і ~.оено •а
кож фортеnіян.::>аv гоу: Наді Середи 1 Гаnі Без:tfІ І 6нин. Не 6:::;
нувало також всієї мrсuево і бельгійської ел і ~и та ~vооотн..-х 
гостей. Чимало ос і б мусі ли з жалем в r д і V.ти дом • s . бо ~о~е 3,.. 

стачило місць у залі. Успіх був комnлетн~<~й . хоч "е бса><v~а:-о 
також окремих критичних голосів шодо деян111х менше сутте::~..-t 

речей. як строї оркестрантів. чи музика балетчоі груn.- . "'< · V'J3 · 

ля в дисгармонізували з традиційними уr~раї нськи ми строям" ~а 

інструментами. Це однак св rдчить npo всеб і чне за І нтеоесvеа .... " 
радше фахівurв. як nересічного кvль~урного сnоживаuа. Для нас 

ue незв111чайно nовчальне. бо дозsо"яс ... ам но .. Фоонтvвг·..- • 
вдосконалювати. Третій концерт we так"' цього вечора. а :::>aLJi....€' 
оnівночі. бvв заnоезентова~;ий пля беп~:r і йсько і nvбn r н111 е Ма.·!>·.·~· 
ді. на закінчення їкн ьоrо музич .. ого фестивалю. Тут було е .... о< 
нано тіrІьии пекіпька точок. але й ue заn~ш111nо незвичаі< но ба
гате враження в nр,.ссутнrх. Був це дійсно день еелин~ х куrrьтvс

них звершень на закінчео-~но:t цього важкого ::1 оисновноrо . а:1е 
конечного і нооисного турне наших славних анс:амб.1 і в з Тооон-
то і Брадфорду. Була це також nроба дуХ')Вих і орган • зац І йн.-х 
сил. яна виnала якнайкраще. 

Українська сnіг.ьнота на евооnейському континенті і бр~т і ~с~

них островак. яка ма11а змогу вітати в себе наші мис!ець~ • 

одиниці nід час цього турне. rорда за і х рівень і r:оставv Ue 
був дійсний т;:>іюмф української куftьтvри і мистеuт6а. я~иі4 .аає 
нам nepcneиr••9y на майбутне ян no лін і, нашого .аухоsого з ... ••:J· 
нення. так і '10 лінії nроnаr'анди українського імени !3 С3 • Т І . Ue 
відчули ми ян члени ансамбл і в. -:-ан і широн і nави vкоа і ... -
ської nубліки і тому кожний вv.словnюоав в nvшi nо6ащання 
дальших усnіхів. а ronoeнo скорого вид·,tжання обдарованому 

Майстрові мr'риві В. Кардашеві який зум І В вивести три а"са"• · 
блі на висt кий nозе~· мнстецького вислову. 

о.к. 
,., __ 
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ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВИ UY СУМ ОМЕЛЯНА КОВАЛЯ 
НА ВІДКРИТТЯ СВЯТКОВОЇ АКАДЕМІЇ 
В 80 ·ЛІТТЯ ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА КИР ЙОСИФА 

Ваше Бnаженство. Блаженніший Владико. 

Високоnреосвя~енний Владико Ізидоре. 

Рим. 27.8.1972 

Всесвітnіші і Високолреnодобн і Отці. Преnодобні Сестри 

Високоповажні Пані й Панове. Дорогі Подруги і Друз І Су•.І' І ='J І 1 

• Мені nрипаnа сьогодні висона •ючесна МІСІА віднрити це ве· 

nике. шо так назву. родинне Свsно і приеітати нашого найдо· 
ражчого Ісnовіднина В 1 ри. Верховного Аркиєnиснопа. Митрополита 

і Кардинала. Головv нашої Пом існої Унраїнсьної Католицьнеі 
Церкви. Блаженнішого Кир Йосифа. 

Вітаю Вас. Ваше Блаженство від всієї Сnілки Унраїнсьчої 

Моnоді шо своєю .аевrзою має гасnо - Бог і Україна. Зонрема 

вітаю від нас. тут присутніх. мистецьких ансамблів : хору "Поо· 
метеіР' . хору «Діброва., орнестри «Батурин». балету «Кри'lаті" 1 

від манпрівного табору СУМ з Америки й Канади та учаснr.tн і а 

з евооnейсьних нраїн. 

Ми в рейді. Ваше Блаженство. RK тому ЗО років наш і none· 
редники з УПА. Св іт у вели1 ·• :А мірі глухий і сліnий на страж· 

дання У•~раїнського наr>оду. на гонення христиs:~н в Україні. на 
nактування з диАволом. на nотреби нашої Церкви і на гнітуче 

nоневолення України. Нашим завданням в рейді є nри помоч і 
нашоr культури 1 мис;ецтва звернути увагу світу та збудити його 

з того отуnіння по відношенн і до України. Як завітні жиди nід 
Єрихоном при помочі труб здобували кріпость Єрихону. так ми 

'(()чf!М('І нашими пре~о~расниІvІи ансамбля~v~и потрясти мури cyvл · w· 

ня отачуючого нас світу. Перед н і лькома днями ти('АЧІ люде~ 
в Англі і. а відтан в олі'ІІІnІйсьномv Мюнхені почули звуки vчоа· 

їнськи)( пісень і маршів. Сьогодні наші труби й голоси ny~-taл"' 

в старинному папсьному замков: і і! ригадували наше існуван f-<R 

і наші потреби. Завтра почують ~-~ас iнtJ.Ji міста й ІНШІ на~од" 

Нас не зуnинить нішо в нашому поході. бо ми в ір имо в наше 
nризначення і в naneuь Б()жий. який веде нас до Мети. 

В Вашій Достойній Особі. Блаженніший Архиnастирю. "н1 
маємо нов••ньоrо Мойсея тому дякуємо Провид 1 нн ю. шо збf>· 
регло Вас для нашої Церкви і Народу і над іл ило особливою 
силою Духа для поборювання величезних труднОщІв і переш код 

у здійсненні Вашої історичноі місії - скріплення нашої святої 

Церкви і завершР-ння її Патріярхатом. Як колись та>< 1 ~enep 
новіт~-tі дрени і Дат<!ни та почитнин>1 золото~о rE>nPт~'- ..:t І ють ее· 
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Р ~'> д нашого народу . Одна~>~ м~-1 e ip lfMO. шо С1-1Ли Добоа і Прав· 

/1і1 nереможуть та що ми nІд nроводом Вашого нее г нутог о Духа 
LІ t йдемо до меж нашого дорогого Ханаану - України . 

Вітаючи Ва 111е Бпаж&нство з 80· nІттям я не вся наша сп ль· 
нота в•дз1-1ачує в цьому РОЦІ . нашим 6ажа1-1ням є в~сnовин1 Ва· 

шому Блаженству Rннайсердечнішу nодяку за ВС І труди 1 тер· 

nіІ-Іня. якІ Ви nринесли в жертву для Церкви і Народу. Ми 

матеріяnьно не бага11. зате Госnодь наділив нас тала1-1та ми 

мис тІtів звуку. музики 1 танцювального руху та ритму. якІ хо~е

мо принести Вашому Блаженству Я~>~ І-ІайсердечІ-Ііw~й дар. Д~·~+<.е 
жаліємо . що з нами через nor.; жну хворобу не ЗМІГ прибути 

мистецоний керівник і надхненник наших ансамблів з Тооон· 
та - мгр Василь Кардаш Зате в і н висnав г Ідних своїх застуn · 
ників в особах nанІ Н ілі Геник·Березоеськоt та стv.сен1а Та· 
раса Дусановсьного. а також свого деся1иnі тнього с~1нка Адо · 
яна. Нашим балетом з Брадфорду в Англ ії .. кои"аТ І» керує 
його довголітній балетмайстео nан Остап БурІН{ . А нашим ман· 
дрrвним табором провадить колишній старшина УПА - ін ж. 
Стеnан г'оляш та організатор мандрІвного табору мrр Евген 
Гановський. Великі старання вnА виїзду наших анса м()лів з То· 

ронта вклав Висоноnреосвяшенний Нир Ізидор. за шо ВІд >іаС 
усіх шира nодяка . 

Ваше Блаженство. дозвольте nросити Вас . своїми струдже ... ,... 
МІ'! рунами, на яких ще сліди сибірських мороЗ І В і неnюдськоt 

каторги. благословити наші труди . wоб ми всі як один ""У'" 
були гідні діти своєї Церкви 1 свого баrатостра.аального Народ~ 

Ми nросимо Бога 1 від широго серця бажаємо Вашому Б.ч· 
женству кріnкого здоров'R на многі літа і разом з Вами .аоб~<· 

тися Українського Патр1ярхату. Rкoro Ви еже є nершим Патр.~р
хом. На Многі Л іта наш на~дорожч ий і найдостойніший ЮвІ"RТ€'' 
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Рим . 28 серnня 1972 р. 

Голові Всеnенсьної Церкви. 

й ого Святості Папі Павлові УІ 
Настеnьtандольфо 

ПОДЯКА І ТУРБОТА 

Української Молоді. ВІрних Помісної У країнської Натолицької 
Церкви. з країн вільного світу. що взяли участь в ав.аієнцїі Їх 
Святости в не.аілю 27 серnня 1972 р. 

Ми щиро вдячні Їх Сеятості за ласкаве nрийняття на аедієн· 
u•i' ' за вирізнення нас зnоміж численних груn та організацій, ян 

словно так і nрийняттям нашої вужчої делегації на чоnі з нашим 
Єn~о~скоnом Високоnреосвященним Кир Ізидором Борецьк~м. 

ТУРБУЄМО ЇХ СВЯТІСТЬ -
трагІчним nоложенням нашої Церкви в Україні, .ае безбожницьки·~ 

режим та його інструмент Російська Православна Церква, фі· 
зично знищили всю Ієрархію, духівництво і многі тисячі вірних 

та далІ nереслІдують рештки вірних Всеnенській Церкві . Храми 
падають в руїни. а вірні nішли молитись в новітні катакомои. 

ПРОХАЄМО ЇХ СВЯТІСТЬ 
дат ... вислІв сnраведливости й nіддержати гонених 

С ~'РІПЛЮЮЧИ ЇХНЮ віру: 

хрис-иян, 

- визнати сеятими Мучеників. що вnали жертвою за вірність 

Хоис тові 1 його Вселенській Церкві : 
в становити Патріярхію для нашої Помісної Церкви. nіднести до 

r • .аности nершого ПатрІярха Ісnовідника Віри. Його Блаженство 
Веоховного Архиєnискоnа. Кардинала Йосифа Сліnого. 

О К оs r~ль 
r or.o::!a UY СУМ 

С•еїІаІ-І Г'омu.; 
к о ... а .. ,аант vандр 
·a6oov СУМ 

о .- .. о~: .. н с ьма 
Зі\ І ')О •Д t6D 0Вд " 

Вдячні і еі.адан і в Христі , 

За Делегацію Української Молоді 

Е Ганоес ьt~ий Др . М. Остафійчук 

голова СУМ Америки.за СУМ Канади . 

Я. Добош Тома Курилюк 
rолоеа СУМ Бельг ії, за хор ~Промете!А" 

БQгда н Гарга й 
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І ЗІt'ДОР БОРЕЦЬКИЙ З TOF-OHTA 8 РИМІ 
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Оnімпійсьний Злет Дружиннинів СУМ 

НОВИЙ СТАН В ПРАЦr ДРУЖИННИКІВ СУМ 

LЦорону відбуваються табори. Тисяч І української д ІтегJ о" ,- •tr;· 
поді no ~іnому світі ко~Цного літа заnізнаються з 'іар')м г:оІІО'J.й>' 

із неnовторно·рапісними днями табоРО"''-'";j ЧастІ') таніj ... ~ 1:.~ t· 
ваються всякого роду зустр ІчІ. злети та з А Та uьoro ОО~<І з 

наrопи 20·ої Олімnіяди в МІ(mхен і. відбулося д іІ-<с но неб·ої~ ..... ~ 
свято. імnреза якої на сліп~<и вілчуеат~о~меться 1 на ма.::Об•tТJ-ІЄ. 

Uьoro літа реnрезентація ДруІt(инн..-н і в СУМ з ціnого в іnь;.<ого '-= 
ту стрінулась в Н1мечч~ні. шоб В І дбути СВІЙ Перши~ Св , тов..-!іо 

Олімnійський Злет Дружинник ;в СУМ в днях 1 9·23 сеоnня. 

Зустрінулись ми на noeкpac~-to DОЗОІОЛОІ+4еній оселі є. гор6о9..--::· 
тій чаr::тині Німеччи~-tи біля Г'омад і нr'еІ-І. в іп даr.еної І-ІЗ 200 ~м. в r:. 
Мюнхену. Зїхалось ~-tac nонад двіст; учаснинів. лреnставн.., .. .-
Німеччини. Фоанцїі. Бель гії. Велико ·БD..,тан іі. а н&В І Ть І З даFІьше 
вшдалених центрів Америки й Канади Хоча погода нам не .ао· 

nисала. бо uілий тиждено, настирливо nадав дош і часто нам дово· 
дилось місити болото . яке сягала ло кістки. все ж тани ми ос3· 

місrились no шатрах і розnочали свій 4·денний Злет з о'"'тим,ст ...... 
ним ~-tаставленням. шо настуnІ-Іі дн і будуть нраш• 

Центральна Уnрава СУМ nокликала до д tі команду Злету в 

ск:-~аді: ІНЖ . С. Г'оляt 'J ( Америка ) · Номанда~-tт. М.Фоанневич І Н , -.•-="· 
чи••а) · Застуn~-tик Кома~-tда11та і Голова nрезидії Злету. Писао і · 
Мирослава Підгірна (Канаnа) і Хоисти~-tа Ф іль ( НімеччиІ-Іа). Ф 1 нансо· 
вий · Іван Пастер~-tак (Франція) . .;.,тудійно·nроrрамоеий · йосиn Р с~-Н· 
на (Беnьrн>). розвагово·прогоамовий · Леся Бал ко 1 Аvео~на 1 

Бунчужний - Ярослав Верещак (Америка). Кошовий - Борис Юо~ ~ 
(Англія). Кошова • Галя Питяк (Америка). Дижур~о, j с-:-аршини · Да· 
нило Ткач (Америка) і Юрій Романець (Америка). Інтендант· Ро"•а ... 
Шулер (Німеччина). та Медич~-tа Обслуга · Норберт Меленевич 
(Німеччина). 

На nочаток Злету . в суботу 19.8 (свято Спаса } о.др. Гарвай 
відnравив nолеву Службу Божу і посАятив овочі. 

Програма нарап відбувалася в двох частинах. Перша частина 

скпадаnася із доnовідей виголошених на теми -<·Завдання vкоаї н.::-~=>· 
нnї € v~irnaІJiї .. • до.поц. Г.В<Іськович ... сум в СвіТІ"- мrD О Kosan:: 
Голова ЦУ СУМ. інформзтиена ДОЛОВІДЬ ПРО ()лімnіяду 1972 - ,. еа 
В Пеник. та дискусіі які над ними розви~-tулись. Натомість. друга 

ч:1r: н•на Злету. дешо більш бурхлива. вкГ!ючала nоацю no о~ое· 
комісіях nісля особистого зацікавлення. Ком•сій було nять: 

~овникіе. Культу;=~~-tиків. Міжнарод~-tинів. Сусnіль~-tик і в. і Ф 1 зну.nь· 

турників. Після інтензивної nраці та застанови ~-tад ~-tайбіль~.:.~ ne· 
кучими nроблемами сvмівської діяльноС!и. всі зійшли::я ЗІ10!3У в 

цілості, шоб на nленарних сесіях ширше обгсворити сnраеи .1~ 1 

6ули nорушені ~ номісtях і nредставити свої висновки в .tC'DM • 

конкретних ре?олюцій і nостанов. :аГІГІ~" дальшої ПР~ІІІ 11а 



буду'-'е . Більшість цих резолюцій надоуно вані в цьому числ І ка-

шого журналу. 

Зац і навлення і затриваження nрисутних сучасним сrаном і май

бутнІМИ nерспективами nраці Друж01нників Спілки Української 
Молод і винлинали жваві дискусії. Було nоставлено nитання про 

найважливІш і і снуючі nроблеми організаціі' та ян їх сnравити чи 

розв'язати. Яку оолю праця nоодиноких Дружин має відігравати 
в цІЛОСТІ СУМ? Яну в українській спільноті на загал ? Ян nоши

рити і снр1пити нашу сnівnрацю з іншими умраїнсьними чи на

віть і чужинецьними організаціями. що мають nодібні цілі? Всі 
ц і nитання і більше були nорушені й nереговорені, щоб краще 

зрозум І ти саму концеnцІЮ дружиннина та його завдання. 

Кр • м паnних розмов і завзятих сесій. була також і лобірка 
розривнова програма. Відбувалися змаги відбиванни між «Евро-

nою .. 1 .. д мери ною .. В неділю вечером кожна реnрезентована 

t<Ра і на nоnисуRалась своїми точками на сnільній ватрі. Кожного 
вечора с)(одились ми щоб до пізної ночі висnівувати наші миnо

зву"н 1 мелодії 1 разом забавлятися в інтимному крузі своїх дру
З І В 1 nодруг сумівців. 

Очевидно. були і недол і ки. чи ра.аше недотягнення. бо всі ми 
маємо людські хиби. Але можемо із наших nомилок багато нав
'Іитись 1 бути осторожними. щоб наступного разу їх не nовтори-

ти. Найбільша критика Злету може бути, що nрограма була об
ширна . а часу забракло. щоб продискутувати всі теми ян слід. 

В r,r.чувалось тиск часу. і тому деноли дисн•tсія була обметена. 

Р І В'-~ О ж в і дчуеаnось бран відпові.аної nідготовки. Геповні допові
rt • та д оnов : д 1 по комісІях підготовипи окремі особи заnрошені 

ОлІ •JІn І й с ~ким Комrтетом Злету і Референти ЦУ СУМ. Кожна КУ 

СУМ м ала п одбати про коротні кореферати rю одному до нож
І<~) • з д І J1ІН< ОН npau• дружинникІВ. яні мали б трантувати окремі 

<~сп ен!и no au1 д а н о! Дружини . На жаль. не всі КУ допильнували 

!'! "~ О ен • це і с nр ::~е и 1 тому ча сом траnлялось. що головних peфe

Dn" B допов н ю ~<Іn и т І льки один чи два нореферати. Далі, треба 

s : JІN' ·и~и. wo хо ча ue був Злет Дружинників. головними доnові-

11 <Іча ми на nле н а ::>ник с есі як були сеньйори. Нормально ue nовин· 
,., t)ул ~ РОбІАти Дружиннини. Пора отже . щоб молодь nеребираnа 

'lG r, в r д 1 ~.~ а тоrо рода з'їздак провадила не тільки нарадами. 

іІ в з;на;- 1 u•лою nr д гото вк ою . вигоnошенням доnовідей, тощо. 

м ... ,. () uьorc. м ожна д І й с но с твердити. що Злет Дружинників 

був r. •li ><. f) жним асnектом нарисним і вдалиt-t.. Перший раз в 
•с • о р 1· СУМ. Дрvжинни ки . елемент я ний здебільша nровадить те

" ~Р "'D ii ;.: IO no осередка х . з ц r лог о західного св і ту мали нагоду 

з v с тр І ... ут • .-: ь. з а n r зм а rи с ь 1 обм і нятись думками. Самий фант. що 

3 од,_, ,, ... { ,,. · С ц І зус тр І нулось по н а д дВ І СТІ молодих думаючих 

:->Qде"' з С • З ни• за нут І в с в rту . яких в'яже одне духове СПІВ nочуття. 

є д,~+<(' ~о о N' ови с ти" З u• єї зустр і чІ вининпо кілька комкретних 

noo n o з>< ц1 ,А R~ п р ОЄІ'U Іі на майбутнє. Злет Дружинників СУМ 
C-<D ; """3 С уУ. 1 вську родину 1 наповнив її оновленим духом. заnалю 

tОч.< ... ас н овою •скрою 3;193Rття гл r: -= о й озн ої n p aui яна зарисо· 

вvєrьс я rеоед на~>":и. 

М. Підгірна 
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СВЯТОЧНИЙ НАНАЗ 

на закрнття Першого ·світового Олімпійського Злету 
Дружннникіо СУМ 

Поnруги і Друзі 1 Г'омаn 1 нrен. 22 .В 1972 

Перwий Світовий Олімnійський Злет ДружинникІв nІсля тоьо:о:

де~Іної ін тенсивної nраці усnішно закі~о~чений Зак і нчем"':А од;..а н 
формально. бо його наслідt~и матимуть тривну неnоом и~о~аючу sa::>· 
тість. ян nодії неnовторної. історичної для цілої ;.,аш ої Cn i r.н;.o. 

Вартість і значення Першого Олімпійського Злету ДоужІАІ-І"'"'"' І S 
буде тимбільша. коли nов'язані сотнями вуЗЛ І В доу>+<би 1 nоб:)а· 
тимства учасники Злету nленатимvть uю дружбу 9 ма>'бу•ньо~_. 1 

в чинах та творчій nраці даватимуть npo себе знати з '/Cif. 

кінців світу. 

Нехай рановини великих мужів Украї~о~и - Святослава За9о.:.о:;

нина. Петра Конашевича-Сагайдачного. Григор і я Сновород~<' 10:::· 
nовіднина віри ВерхС'вного Архиєпискоnа йосифа Сл і nого та "'0· 

мандирів і бійців УПА. яких в цьому році особливо в і пзна ... vє· 
мо. надхнуть нас мужністю. мудрістю t могутньою сиnою дvха 
пере.а якими неветаяться ніякі ворожі барикади в нашо1111у nоход · 

на шляху до мети. 

Кинуте Валентином Морозом гасло - •·Будемо битись •" є І-Іа· 

шим гасnом боротись за nравду. Воно має змоб І ЛІЗУвати вс-о 
нашу молодь до боротьби nроти моеновеької свавол і в Уноа·; ~-~ , 

і nроти її брехні nоширюваної в світі. 

Наше зав.аання усnішно виконаємо тод і. коли д і ятимемо o::>ra· 
нізовано. nляново і nосnі.аовно на довшу мету. n і пносячи на е~~<· 
щий рівень наші знання. вдо<...,онаnюючи наш і хаоантеои та осо· 

бовість і n11енаючи наші національні духов і ваотості. 
Подруги і Друзі 1 

Закриваючи цей табір Першого Світового Ол і мn і йського З11ету 
Дружинників СУМ. Центральна Уnрава Сnілки Украї нської Моло· 

ді виносить nодянv і nризнання Голоа 1 д Р Дeбo~uьt<O 'V'V t ч"Е'· 

нам Оnімnійсь~ого Ком ітетv СУМ за підгоrов~у Злетv nanq>~v · 
nризнання Командантові і члена...., Команди ra П оезІАn ії ~о~ аса!: за 

усnішно nоовепену n poroaмv. а технічному nерсонз~оs • за !+(ео
товну nрацю для nримішення і vтоимання табооv. 

Всім Подругам і Друзям. що виконуваІ'!и свої обов·яз~"' ~а 

активною участю nричинились до усnішного завершення Злету 
нехай буде щира nодя~3 наu•ої Cnin~и. 

Центральна Уnрава СУМ висловлює вnевненість що виснов~и 

і рішення Першого Світаєого Ол ім nійсьного Злету Дружи ннин 1 s 

будуть черговим важгtивим етаnом в праu• СУМ для Уноа • ни і 
її визеоn ьної боротьби. 

ЗА ПРАВДУ БУДЕМО БИТИСЬ ! 
Честь України! Готов Боронити! 

Омелян Кова л ь 

Голова 
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За Центраnьну Управу СУМ : 
м и росл а в а n ідгірна 
Член ЦУ СУМ 



ЗВЕРНЕННЯ 

до молоді України з нагоди Олімnійських Ігрищ в Мюнхені, 
Німеччина. 

Дорогі Сnіввітчизники І r'омадінrен, 22.8.1972 р 

Ми. молоді члени Сnілки Української Молоді, народжені на 
чужині. з•брамі на Першому Світовому Олімnійському Злеті з 

багатьох країн вільного світу. шлемо Вам. нашим ровеснинам 
в Унраїні і ма засланнях моеновеької імnерії. наш nаnний друж· 

ній nривн. 

Нас розділяють nростори, моря і границі, але нас єднає 

спtльмий дук боротьби за вільне місце України nід сонцем, за 
збереження і розвиток української культури, за свободу сумлін· 

ня. слова. друку і зібрань в Украіні, за її nовне, свобідне жит-

тя без втручання •старших братів .. 1 ІХНІХ nосіпан висnужнинів. 
Ми радіємо. що молодь України ставить onip русифінацїі, що 

з її рядів виходять відважні борці за українську nравду, тиnу 

Василя Симсненна. Святослава Караванського, Алли Горської, 
Валентина Мороза та безліч інших, яні своєю nоставою рятують 
честь української нації і дають живий nриклад стійности, геро

їзму і неnримиримости до ворога. Ідіть їхнім шляхом , Друзі! 

Ми тут на чужині донесемо nравду, ян олімnійський вогонь, 

на високі сходи світу, щоб свідчити npo неnюдські знущання 
над діячами української нультури і цілого народу з бону мое· 

новських nоневолювачів і npo nрямування України до волі. Ми 
не сnочинеме ніколи. аж nони український нарід не nозбудеть· 

ся зай.оtв. не відкриє й не відбудує святих храм ів для молитви, 
не встановить своєї влади і не закріnить своєї держави «Серед 

народів вольних кола". 

Не дозвольте. Друзі. щоб ворог тоnтав наші святощі, снроn· 
лен• кров'ю наших nредків на nротязі століть. Бороніть Укра· 

їнсьної Правди і домагайтеся звільнення України з оков сов
єтсьно·московсьної імnерії. Досить уже nрацювати на неnроше· 

них nротекторів з Півночі. Виграші українців на Олімnіяді на· 
лежать Україні. а не московській імnерії. Сьогодні найменші і 

найбіnьш відетаnі народи мають свої держави і свої націо
нальні реnрезентації. а Україна мусить вдаволятися ганебним 

становищем наймита. 

Слова Валентина Мороза. засудженого безnравно на 14 ро· 
ків каторги. який кинув суддям виклик : «Будемо битись»! - зо· 

бов'язують нас усіх. Імnерії вже належать до nережитків історії. 

Биймось за nовалення останньої імnерії і за свободу nаневоле
них народІв. а в тому за свободу України' 

ЗА ПРАВДУ БУДЕМО БИТИСЬ 

ПРЕЗИДІЯ ПЕРШОГО СВІТОВОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО ЗЛЕТУ 
ДРУЖИННИКІВ СУМ 
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ПЕРШИЙ СВІТОВИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ ЗЛЕТ 

ДРУЖИННИКІВ СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

r'омад і нrен 22.8.1972 р. 

ЗВЕРН ЕН Н Я 

до молод і в іл ьно го св і ту з нагоди Ол і мп і йсьних І грищ в 
Мюнхен і, Н і мечч ина 

Дорогі Товариші і Приятел і 1 

Ми. молоді українці. члени Сnілки Української Молоді. з і бран І 

з багатьох країн Західньої Евроnи й А мерини та Канад~о< . на с во · 

єму світовому злеті в r'омадінrен. звертаємося д'J Вас з anene"': 

1. Хочемо відмітити та звернути Вашу увагу на Фант. що мо

лодь України і її 50-м ільйонового народу не є репрезентована 
на Олімnійських Ігрищах ян самостійна нац і ональна груnа. а ехо· 

дить в склад Команди СССР. тобто російського Ком і тету Це є 

грубе nорушення прав унраїнсьного народу з бону совєтсьноrо ре· 
жиму і тому ми якнайрішучіше nротестуємо. 

2. Просимо реnрезентації молоді окремих народ і в . учаснин 1 в 

Олімnіяди, nротестувати P<lЗl\11 з нами nроти nрисвоювання ОЛ І Мnо•
ських виграшів одної нації за рахунон другої . нав і ть n і д фоом ою 

штучних утворень т:.1nу СССР. 

З. Рівночасно закликаємо Вас станути в оборон і арештованих 
і nереслідуваних в Україні діячів нультури ян Іван Дзюба. ІваІ-І 

Світличний. В'ячеслав Чорновіл. Святослав Караванський. Ми· 

хаІ1ло Осадчий. Василь Стус. Ігор Калинець. Юрій ~ухевич . H t· 
на Строната-Караванська. Стеnанія Шабатура. Зінов і я Франно 1 

сотні інших. Їхнє nересліпування з бону совєтського режиму це 
,..наглядне жахливе тоnтання елементарних людських nрав Тому 
nіднесім усі голос рішучого nротесту і домагаймося л і нв І дацtІ 

цього варвареького сnособу розв'язни наці онального і нуль!урного 

nитання в СССР. 
Якщо ці наші nротести не доведуть до зм і н. тод і треба збоИ-

котувати участь совєтських мистецьких і сnертових г руn на м t щ· 

народніх форумах. Ми є за мир і міжкародню СП І Вnрацю . але 

не ;юштом nромоечування тоnтання nюдсьних npae е коа Інах 

імnеріяльноrо тиnу і тоталітарного режиму. 

Хай живе свобода людини народів. як rаранті я м і жнародньо • 

сnраведливости і миру І 
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ПРЕЗИДІЯ СВІТОВОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО ЗЛЕТУ 

ДРУЖИННИКІВ СУМ 



НАША ПРИСУТНІСТЬ НА ОЛІМПІАДІ В МЮНХЕНІ 

Українська nолітична ем і фація 'v'Іає на Заход і наложені Укра· 
їною великі завдання. Одна с;орінка тих завдань nоляrає в 

несенні Правди nоміж J1Юдей доброї волі кра ін нашого noce· 
лення; збудити їхнє сумління і відгорнути заслону. котра nрикри· 

еає московське насильство і варварські розnрави ~о~ад людьми. 

що не хочуть обожати І-Іремлівських самовладців r їхню nартію. 

Москва хоче nоказатися світові як найбільш гуманною і nравда· 
nюбивою. Вона ж бо nерша nіднімає голос коли йдеться про 
національну, расову, чи взагалі соціяльну несnраведлІ"вість у 

світі 
1 
ставить себе в nозу оборонця і як зразок до наслідування, 

не жалуючи гроша та висилаючи легіони nроnагандивних фax r s· 

ЦІВ. 

Українська еміграція. а ти:111 більше сумівці зі свої м гаслом 

«Честь України- Готов Боронити". не виконали б свого м і н і · 
мального завдання. коnи 6 не були всюди nрисутні для відби· 

вання навали ворожої nроnаганди на Захо.аі. Ця nроnаганда 9е· 

.аеться рафіновано і nід nідстуnними кличами. Комуністичний і н· 
тернаціоналізм nредставляється дружбою і рівністю всіх народ r :~ 

n і .а крикливим гаслом .. мир і роззброєння ".0 Ф і цій но n роnагvєт;, -:, ~ 
культуру і наро.ані цінності України. а в той же час ототожню,;;· : 

ся СССР з Росією і т . .а. 
Протиставлячись ворожим затіям у вільному світі сум і всока 

монодь забрела аж у Мюнхен на ХХ·ті 0J1імnійські Ігри. На~о · 
... ~ нр·f\би·яка - wnб nоогоnосити nравдиве і м'я Уноаїн~. Пес~ 

·· ~-::\ми лю6итРn і Е" сnо оту й тvоизмv . вс і наоо.аи с в і ту r oon~/'1 .· :-~ 
~ !'\ ()tМи народн і м !~ 1вичая.".и . висилаючи на Ол і мп і япv з а c n o c·:: .,: ' · 

., ,. п і :"Іні Фоr.~о<льоон і rovnи . УССР же не сnоомогr.ася Х О"- "'а r::. . 
x()n ""' балетну гovnv Мабvн ·•vється v великих довгах ne(1':'.:; Р :- 
с•~ю ЧРоез нf•ЗЛ:1чv їІ< належн(): ~о< і льности хл і ба. а за те ви ста""·" ') : 
ЧРЇ Ч.::tt)()()В('ІН ці в ІІІ" Я В"СИЛЧІ1 пивіз їі . чи більше КГБ-істі в J:j ."<l n.• - =--. 
вання своїх сnортсменів і туристів та здирання сум і вських на· 

ліnок no місті. Коли Москві не було вигідно бачити яку·бу.аь 
українську фолнльорну, t-te те. шо сnортов у груnу в Мюнхен і. · ::: 
це завдання взяnа на себе СУМ. Ще nepe.a nочатком Ол і мn і ~
ських Ігор відбувся в одній з краших заль М юнхеt-tу фестиваль 
української nісні музики і танцю. що даJ1и сумівські ансамбл і 

з осередків СУМ ·у в Торонті і Брадфорді. Вони вистуnали ne· 
ред мюнхенським ратушем з коментуючаю nромовою. та в г -:- ~е 

лі Шератон. Ман.арівний табір з ЗСА та Канади. і .аеАк і уча с · 

ники Світового злету ДружинникіF> вміжчасі заступали укра і 1-1..;ьк~ 
ідею в міжнародному та~орі дnя моnоLІі та по різних частинах м r ста: 
вручили. через делегацію. голові міжнародного Олімго і йського 

Комітету Брендеджові меморіял з вимогою виключити СССР з 
Олімnіяди. роздавали різнr петючки - між іншим сnеціяnьно ви· 
"'>"і (';УМ • І' ЦІ П<>ТІА U "'~о< 

и 1"11'>!)"!f>IHIR Л І'\ '1.• '1 r11"1Л і 

n<>тІ()uк.::tм~о< т'! фаобоІ('І . 
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Сvмівсьна молодt-. nрацювала з nитомоІ() їй оа.аrстю r ·•одео· 

жим rстю». ~она nриіхала з різних СТІ)!') Ін свrту r жаль лише 
шо українська громадсьність з Німеччини. а головно з Мюнхе· 

ну так мало була зареnрезентована v nраці. Це ж зРештою 
було на їхньому терені. де відбувалися Олімnійські Ігри і ue 
вон.t мали б робити всю nрацю. включаючи в свої ряди nри
nаднових чи зголошених добровольців. Проте ж nраці було зро· 

бnено багато. може більше. ян можна було сnодіватись. але r'IPO . . 
це еже наша преса достатньо nовrдомляnа 

З останніми ХХ-тими Ол ім nійсьними Іграми в Мюнхені с111льнс 
захиталася основна концеnція того рода ігрищ : ви нn ючення Ро

дезії і самогубне командо nалестинців враз111ли світ. Олімnійсь· 
ні Ігри. котрі були nодумані. ян засіб nроnагування миру і l!PY~+< 

би між народами. nеретворилися теnер в комерційне д~+<еоело. 

в возвеличання однієї держави nеред другою. в терен холодної 

війни. Її організатори. збочили з основної ідеї Ол ім nіяд: за,.hість 
бути об'єктивними і дат"' всім народам можливість брати участr:: 

у змаганнях. вони nіддались вnливу цсильних цього світу n Зонре· 
ма було враження. що керівництво Олімnіяди старалось v всьо· 
му догодити емісарам СССР. Де ж тут nостуnовість? З одної 

сторони виключають з Олімnіяnи Родезію а доnуснають з найбіль· 
шими nочестями тоталітарну імnерію - СССР. «Мио• в nоняттю оо 
ганізаторів Олімnіяди. це - так званий "Римський мир•. тобто мио 
nобудований на статусі нео. r'ратах і крові. Вистачить згадати 
лише той Фант. шо на nетицію української молоді до Олімnійсь· 

кого Комітету не надійшла ні найменша ві.оnові.оь. 
ШІ\ода. шо референтура дружинників фізкультурників так маnо 

розвинена в нашій організації. Коли б в нас була хоч маленька 

зорганізована дружина сnортсменів. nри одному з національних 
Олімnійських комітетів член і в М.О.К .. то ми могли б t~Онкретно 

домагатися реnрезентації України на такого ро.оа змагаІінАх. 
Тим самим ми могли б сnричинити серйозний тиск на совєтсь· 
~ий уряд. щоб замість і мnерського Олімnійського Комітету СССР 

були національні ~омітети в тому і vкоаінський. щоб змагуни тих наро· 

дів не nотребували діяти "В\ силу. да во славу" СССР - РосІІ. 
Тепер нам nишається час чотирьох років. шоб nриготовитися 

до чергової Олімnіяди в Монтреалі. Приготовитися належить не 

ли ше технічно. стратегічно. але й морально. Нашим завданням 
є «За Правду битись": розкривати московську nроnаганду й аrі

тацію nеред світом: інформувати про nраедивий соціяльний і 

nолітичний стан СССР. шо цього року nомnозно відзначає 50· 
річчя свого існува~о~ня. Незвичайне завдання. ane коли добиеа· 

тись до його осяrнення з завзяттям. не «налоскотаним•. але 

"Одержимим". то ми як значна груnа nоселенців на чужині ви· 

конаєм йоrо nовністю. Хай nересторогою і заохотою нам буде 

лист невідомого сnортовцr:• СССР : .-Чи еи не бачите. що ми 

тут (в Мюнхені) теж в'язні. та. що nісля !-Іашого nовернення 
.оодому, наші наставники залишать нам ще менше людських nрав 

ніж іх має мурин в Родезії! Де той континент. що солідаризу· 

ється з нами? Що робить революційно настаелена молодь на 
заході? Чи вона німа і сліnа·:> ..... 
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ХХ СВГТОВА ОЛІМПІядА І УНРАЇНСЬНІ СПОРТОВЦІ 

В ід 26 ·ro серnня до 1 О-го вересня uього року в Мюнхен і, 

Німеччина. відбувалася ХХ Сnортивна Олімnіяда. У змаганнях 
взяло участь 1 22 сnортові дружини різних держав. які разом 

із суnроводом начисляли коло 10.000 учасників. 

Дружина Gовєтсьноrо союзу складалась із 519 змагунів, з 
чого було nонад 75 унраїнських сnортсменів і сnортсменок. І 

Совєтський Союз у змаганнях nереміг, здобувши 50 золотих ме· 

далів. 2 7 срібних і 22 бронзових. До nеремоги Совєтського Со-
юзу nричинились цього разу, як і в минvмrх змаганнях. сnортовці 

української й інших «ресnублік ... На nідставі nоданих nрізвищ та 

інших даних можна ствердити, що 20 золотих медаль здобули 

українські змагуни. 

Між nрізвищами золотих медалістів знаходимо настуnні : В. Бор
зов. О. Корбут. А. Бондарчук, Ф. Мельник. А. Шапаренко, М. Авілов, 
В. Сідян. В. Клименко. Я. Залізняк. В. Семенець. А. Ведмідь, Є. 

држанів ra Я. Тармак. Срібні медалі здобули, Л. Литвенко. В. 
Голубничий. В. Солдатенко, Я. Клименко. Т. Лазанович, Б. Они

щенко. Б. Мельник. Н. Яновенко та А. Назаренко, а бронзові Т. 

Лазанавич - дві, й Е. Гаnченко - одну. На осібну увагу заслуго
вує Валерій Борзов. •найкращий сnринтер світv", який здобув 

дві золоті медалі і одну срібну, та Борис Онищенко - одну зо· 
лоту й одну срібну. 

В додатну, велику частину медалей здобули для Совєтського 

Союзу балтійці. кавказці, якути, й інші "РеСnубліки•. Фантом є 
те. що nереважаючу кільність медалей нарахованих Совєтському 
Союзові здобуІ'Іо+1 сnортсмени тих народів, яких Москва nоне-

воnює. 

Питання самостійної участи України 9 Олімnійських Ігрищах 

е .. rн•нулп ще в 1952 році. коли СССР вnерше взяв участь в 
тамого роду міжнародник змаганнях. Сnортивна Олімnіяда має 
бути чесним змаганням між одиницями й народами, а не фору

мом nолітичної nолеміки. Та ян можна з "Не nо.1ітичної" точки 

ЗІ)ОУ nсннляnатись uій с,-.оаві й моачати?r В Оnімnіяді беруть участь 
народи. навrть новостворені африканські. а наш 45 мільйоновий 
унраїнський нарІд з rисячолітною історією і високого рівня нуль

турою не має свого самостійного застуnництва. Всі медалі й 
слава зв'язана з ним~1 здобуті унраїнсьними сnортоецями йдуть 

на рахунон моснапrв Все ue. без уваги на те, що Україна має 
своє ОСІбне нnредстаеництвО» в Об'єднаних Націях, ян «незаn~ж

на ресnу6ЛІна". r що згідно із nринциnами і статутом Міжнарод

нього Олrмn1йсь~ого КомІтету усі совєтські ресnубnіки мають 

nраво на участь в ОлІмn•Аді ян окремі народи. Та не зважаю 
чи на ес1 заходи 1 стараІ-Іня органІзоваt•оrо українського заrалу 

nродовж остамних 20 років. nо3итивної розв'~зни uеї nроблеми 

ще й дОСІ немає . 
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ВОдА НА МОСНОВСЬНИЙ МЛИН 

На ма гання російських імnерія· 
лістів ототоно-І ювати СССР з Росією . з;;~тиоаючи в той cnoc16 
існування десятків інших народів. що входять в склад т.зв. 

СССР, nодивугідно nрийнялося в зах і дних інституціях та сеое.а 
загалу людности. 

Про ue вимовно свідчить відnовІдь Бритійської радієвої 

Комnанії (ББС) на листа Олімnійського Комітету СУМ. яку тут 
місти мо. ТАким чин::>м західні радіовисильн і доnомагають Мое· 
налям в їхній nерфідній імnеріялістичній затії затирати сліди за 

nаневоленими ними народами. Видно що наша дія ще не ви· 

стачальна щоб західні чинники зрозуміли врешті своє вислун- · 
ництво російському імnеріялізмові. 

Представникам Української Моnоді 
на Олімnійських Ігрищах 

МЮНХЕН, НІМЕЧЧИНА. 

Дорогі Панове. 

26·го вересня. 197 2 о. 

Дякуємо Вам за листа від 31 ·го серnня. У в ідnовідь на ва· 
ше nобажання не вживати термін «російська дружина ., у sідно· 

шенню до ат,.,етів з СССР. хочемо 011дкреслити. що ми nepe· 
давали nрограму Олімnійських Ігор як ви кnючно сnортов у :10дію 

якою вона в дійсноС'ті має бути. Ми звичайно користуємось 
офіційними назвами дружин. Якщо ми часами згадували Рос ію 

чи росіян. це тільки тому. що це загальчо nрийняті вислови за· 
мість СССР. Подібно. як Америка чи американці замість ЗСА . 

Обидва терміни можливо літературно не точні. але жодне не 
має nолітичного значення. У всякому виnадку . хоч депо бажав 
і використовував Олімnійські Ігри ша для nоnітичних uine~1. ми е 
ББС цього не робили. 

(«Доспід" не гідний народу. шо еидав 

волю інших народів яким бvв ·~лаеми'1 
СКЛі!І\3Ч<І . } 

Щиро ваша. 

(Пані С. Перелман ) 

Зовнішно·радієви й В І дділ 
Дос11 ідів nvбnічно·І реакції 

Шексn іра і борuА за 

nоет Байро~о-
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В оборон і Юрка Шухевича 

З ПРИВОДУ ЧЕРГОВОГО БРУТАЛЬНОГО 

АКТУ МОСКОВСЬКОГО РЕЖИМУ. 

Московський імпер іялістични й режим допустився черго· 

вого насиn ьства над n юдиною, якій на ім'я Юрко Ш УХ Е· 

ВИЧ. а яку вже раніше на протязі 20 літ, від дитинства. 

він жорстоко п~реслідував в тюремниJІ мурах та на 

каторжних засланнях Сибіру. Світова преса принесла ві· 

дом:сть. шо 1 2.9 .1 9 7 2 р. в неозначен ій бn ижч е мі еце-
вості в СССР. син колишньогt: Головного Командира УПА. 

легендарного ген.хо р. Та раса Чупринки. був покарани й 
поновно найвищим виміром кари на 1 О років тюремного 

ув'язнення і 5 років концтаборів Ця вістка потрясла до 
глибини душі кожного, хто хоч трохи орієнтується в по· 

ложенні жертв московського поліцій но го свавілля. Щоб 
не дати людям з інш ;.~ми як московські критері ями сп ра· 
ведл иsости провести а на л із у вини і на ри засудженого. 

московська ім періяльна кліка волить вим ірюеати "СП ра ве· 

дливість" за закритими дверима. щоб не подати на світ 
д1исних мотивів знущання над людською гідністю і топ· 
тання елементарних людських прав. Тому то не знати ні 

місця. ні суддів. яні занималися ц.-~м ганебним в історії 

людств.:а присудом над невинною людиною, що мала 

щастя мати батька борця за счободу свого народу, проти 
безправства і забріханости московської комуністичної сис· 
теми. 

Тому п'ять років, коnи стала відома "Заява .. Юрна Шу· 

хевича писана ним в мордовському концлагері в Озерній 
з дати 1-го липня 1967 року. рік перед його звільненнt=~м. 

Спілка Української Молоді. організуючи Комітети разом з 

іншими українськими чинниками, в оборон і Юрка Ш ух еви· 
ча, повела була широку інформати в ну акцію серед укра
їнської спільноти і серед молоді та різних уста нов чу· 
жого світу, в висліді якої було багато інтерве;.щій і захо· 
дів для його увільнення і забезпечення його життя. Св і· 
то аа оn ін і я була вражена змістом за я ви Ю . Шухевича і 
відгукнулася позитивно на наш і звернення. Юрко Шухевич 
прожив 4 роки на в ол і е Нальчику, на Кавказі. бо на Укра· 

їнv його не пvстиnи. Він заnиши в без засобі-в дружину ! 
пвоє ма11еньних діток. Поліційні органи совєтської безпени 
в своєму nсихопатичному страх~ перед всім. що носить 

познаки н.н.tіонаnьної самобутности і нагадує національ· 
но-ви звоnс.ну ідею. думали ма буть, що світова оп ін it=~ 
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вже nризабула висловлені думни Ю. Шухевича про небез
nеки, яні його чекають nісля звільнення. Прийшла отже 
пора, щоб все це nригадати світові і змобілізувати всі 
сили для оборони Юрка Шухевича, що став с.имволом 
мільйонів nереслідуваних і невинно суджених жертв вар-

варсьного режиму. 

Центральна Уnрава Сnілни Української Молоді на сво· 

є му надзвичайному засіданні в дні 21 ·го жовтня u.p .. 
nрисвяченому цій сnраві, винесла рі шен ня реактивувати 

місцеві і крайові Комітети оборони Ю рна Ш ухеsич а. 
з-nеред n'ять літ, та творити нові nри сп івnрац 1 ІНш их 

унраїнських молодечих і загально-громадських уста нов. 

координуючи акцію в Світо вій Конференці ї Молоді nри 

СКВУ. 

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЕ! 
Подібно, як в обороні Валентина Мороза . станьмо вс і 

як один в обороні Юрка Шухевича і всіх тих наших д і я· 
чі в української культури, що їх та н жорстоко nере сл і дує 

Москва за те що вони Українці. Розмлянуймо на довший 
час nлян анцій, маніфестацій, nостійної інформації і за· 

л учім до оборони не тільки все наше сусп іnьство. але 

зайдім у на й глибші шари чу ж их сnільнот. серед я ких 
живемо. щоб змобілізувати nовністю світову опінію на 
захист свободи слова. дум ни, зібрань. nрац і і творчости. 
та людської гідности. ян і так ганебно тоnчуться в у мо в ах 
совєтського поневолення. Не епічнім доти. nоки не ви· 
кличемо світового обурення і засуду варварських метод і в. 
що їх стосує Москва по відношенн і до інших нерос і ~сь· 
них націй. Боронячи пр ин u чпів свободи і людської г і Іl· 
ности. в інших частинах сІjіту. вільні народи захищають 
себе nеред того ж рода небезnеками в майбутньому . Д і ~
мо сноро й рішучо, а головно nляново і послідовно. al'ti 
nони зникне злочинна система народовбивстаз і запанує 

сnраведливість. Хай не буде нікого. хто стояв би осто· 
ро нь цієї nреважr;и вої акції. Шухевич і. Морози. Караван сьні 
.. це міра моральної вартости сучасного світу. це міра та· 
нож нашого nатріотизму й ідейного горіння! 

Центральна Уnрава 
Спілки Українсько ї Моnод і 

:274 



С.1. n. ГРНГОРІй МАЦЕИКО·«ГОИТА• 

• 8 серпня 1913 - t 13 серпня 1966 

КОМІТЕТ ОХОРОНИ МОГИЛИ СЛ. П. ГРИГОРА МАЦЕЙКА 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Повідомляємо все українське громадянство в свІтІ, що 
старанням та жертеенн істю . в головній мірі, Уста нов та 

чnен ів Визе ол ьного Фронту. закінчено будову гробниці 
cn .n. Григорія Маuейна · r'онти на цвинтарі Лянус, біля 
буенос Айрес. 

Перенесення Тлінних Останків до новозбудованої гроб
ниці . відбудеться в сvботу дня 1 6 ·го грудня 1 9 7 2 року, 
о годин і 1 О ·ій рано. 

Комітет охорони могили сл.n. Григорія Мацейна • r'онти, 
не маючи адрес усіх шановних збіршиків і жертводав
ців. цією дорогою заnрошує Їх та все українське nатріо
тичне громадянство взяти \'Часть у тому жалібному Акті, 
шо6 спільно віддати шану Воїнові Української Національ
ноі Революuіі. 

За Комітет : 
Андрій Бреvс- секретар Васиnь Косюк - голова 
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Богдан Бора 

МОЛОДІЙ УКРАЇНІ 

Ти мене rоnуб~о~ш 

Синім~о~ с те nами. 
Ти мене чаруєш 

Небом голубим. 

Ти rn!'Ідиш на мене 

З далеч і зірнам~о~ 

І в чоло ц і луєш 

В і тром nоnьовим. 

Ти мене ноли шеш 

Мовою И n існями. 
Зореuв t тно снишся 
Безбережжям nіль . 

Ти над МІ1 ОЮ гнешся 
Золотими днями 
І на мене дишеш 

Чарами стройз іn ь . 

Д одаєш над ії 

Кри nами В І дваги . 

Н апуваєш в і ру 

Диом бо й овим. 
Прича•.цаєш серце 

Св t ж tс тю н аснаги 
і хвилюєш мр ії 

C nteo"" м олодим . 

За r ::> t е а є ш душу 

П ony'III . RM зус и лл я. 

П t д'" "" аf:ш rруди 
Розмахо "" змага нь. 
Песе,;.м аєw З І д.а"'х 
Вел .. ччю ооз м р ;.~ n ЛR, 

8 тvrv неВ С >' n vщу 

Б'єш нnоОче м дерзань 

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

БОГДАН ВОРА, талановитий: nоет, по

чав друкуватися вnepw~ в Італії, в Ріміні, 

де вийшли дві збірки йоrо nоезій - ,.в 

дорозі« й ,.у вирію«. Друкувався оnісля в 

багатьох різних українських часописах 1 
журналах. У своїй твор'!ості плекає, зокре

ма, сонетну форму вірwотsореиня. Крім 

своєІ nітературної творчости, nрацює 

активно в українському шкільництві на 

терені Великої Вританії. Наnисав МЄ'!ОАИЧ

ний підручник для Шкіл Українознавства 

п. н. "Нарис методики викладання україн

ської мови« та nублікує статті на методичні 

й виховні теми. 

Збірка »Твердь і ніжність« - це творчий 
дорібок Боrдка Бори в 1957-1967 роках. 

Вона охоnлює вибрані nоезії, а :о.tіж нюtи 

багато nрекрасних сонетів, зібр:шюс у трьох 

частиках - "Моя д~ба« , » Голубі далі« й 

•Любов і rнів« . 



Богдан Бора 

СУЧАСНИКАМ 

Жорстоко батожить століття наруrа 

І дино шаліє сваволя гріха, 
По сnинах танцює насиnьства nonpyra 
І дивиться в очі nонурість глуха. 

У час цей nошади не жди від нікого. 
Госnодь сам, розn'ятий, кричить з роздоріж. 

Про ка жену душу із тіла людського 

Ще вискребти зможе освячений ніж. 

Бо гріх не nостуnиться слову й молитві. 
Бо з бруду не зродиться сила буття. 

У rром і. в nожарі, у nолум 1 и битві 
Заховане зерно нового життя. 

ДО УКРАЇНИ 

Ти - дw.ерело мого дихання. 
Ти - nерший nр ом і нь мій. 

Надх1:1енни ця краси й кохання. 

Криниця снів мрій. 

Ти - ранішня моя молитва. 

Веселка в майбуття. 

Ти - світло дня. жагуча битва 
За щастя життя. 

Ти - туга серця. Іскра думки. 

Ти - полум'я дерзань. 

Любов і віра. nекло муки. 
Огонь душевних ран. 

Ти - nісня снів, одвічний nрасвіт 
В думках npo тебе вмру. 

Одну твою частину в засвіт 
З собою заберу. 
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Боrда н Бора 

МОЯ ДОБА 

Моя доба така велика. 

Моя доба така страшна. 

Мое ніч розгнуздана і дика, 

То знов як рай.оvга ясна. 

Моя доба ... 
Моя ж вітчизна 

Як nромінь сонця і краси, 

То знов як блискавка зловісна, 

Як лезо шаблі і коси. 

Моя доба ... 
Моя ж вітчизна 

Мов теnла матері рука, 

То знов як львиuR люта. грізна. 

Як гострий ніж Залізняка. 

Моя доба .. 
Моя ж вітчизна 

Мое Богомат r р ni.o хрестом . 

То знов як бур~ ненависна. 
Я" nрисуд Правди над Гріхом. 

М о ~ доба тана nрекрасна. 

М оя .аоба така страt.:..Іна 

М ов райдуга на.а світом ясна. 

То знов як в nor ребr труна ~ 
'І'В~РД.Ь 

ІИІ~f.ІІСТЬ 

т 

БОСl.\11 І>ора -
»ТІН:І'дJ, І ІІІіКІІІСТЬ«, ви;х. СУІ.> 
197! JІ. С1ЩІ. 287, обк.,а;щнка. nроф. 
І'. .liconcІ.кoro. ІІіІІа - і:2.00 



С. М. ФОСТУН 

Осінь 

Розсміяне літо вже згубилось у грайливій соняшній далі, 

а по колючих стернях багата осінь мандрує. 

Буйночервінню чеnуриться гай, а тихий сад червоні яблу

ка розкидає. 

Повнсли задумані верби над річкою. 

В .;Іісі на м'яколистому килимі вилежуються гриби, Сі під 

куща:-.ш веселі опеньки густосіддям празникують. 

Вітрочолі дні тривожать мальви й безжалісно зривають 

соняшникове золотодзвіння. 

Над водою тирса nісню rомони·rь. 

На городах лягає бабине літо, ситий джміль жужчить 

вдоволено біля хризантем. 

Обабіч шляхів, що побігли в далечінь, взявши на плечі 

сухокрилля стовпів, стукочуть ліниво трактори. За ними 

чорними хвилями кладеться зорана земля. 

Ясені переJ.І.Ііптуються з вітром, і він пустотливо грається 

ПОЖОВК.,1И~ ЛИСТЯ~. 

Мов забавкою. 

У яс~Іі ночі молодик, почепившись ріжками за високі то

полі, безсоро:.tно підморгус усміхненим зорям. 

Ранка:\ш в поJІі стелиться густий прохолодний ту:v~ан ко

.1нше білокорі берези. 

А с неrоду хмари розвішуються сірими ряднами над зем

.'1сю. й небо починає n.'Іакати журливо. 

Hd в;..·.1ицях б:1укас тоді смуток і шматує людські серця. 

Йдуть о<:інні дні ... 

Виходжу на розетай чужих !lрост і рних І:І.1ІІХ ів , ~ 

C!Jirtи мої замітає. 

Надо мною журавлині ключ і мср<:ж<іп, а<:бrн~ ;1.1 ~~ і пр:н~:т 

псредшоть мені з ріюшх п і.1 ь. 

Я осінь золотоrJШВ~' на •rужих І!І.111ха х ·J:·r.:-;-piЧ<t!'' · 
Чи тRка вона в :-.юїй Б<.tт~;к івшині<> 

Скажіть, журав.1і ! . . 

З книж.~м .. На кpt4nax нtм7тА .. · енод ... 

Накnа.ао"' автt'\рі\ Лоидон 1972. c•"f" 



Вже давно ВІдчувалася nотреба 
nідручнина Історії України. якиІіІ 8111 -
nовідав би вимогам української r;ту
діюючої молоді та тим. хто шукає 
відnовіді на різні nитання нашого 
мИнулого. а зокре-ма українськоІ дер
жавницьної Ідеі на nротяЗі тисячоліт
тя. Доте nерішні наунов І історичн І nра
ЦІ. або наголошували n'роблеми cou1· 
яльно-етнічноrо характеру , або були 
надто фрагментарні. а тому неnовні 

Потрібно було донуме1-1та оної а за-. .. . . 
разом синтетичноr nрац І n1.a нутом 

державницьного формування унраїн 

сьноrо нароау і його nровІ.аної веост-

ви та взаємовідносин м r ж У11оа їною 

і іі сусідамн та рештою світу ... Jcrooiя 
УкІ?аїни~ nроф. Н. Полонсьної-Вас..,nен
но. ЯКОЇ nерший ТОМ nоЯВ'\-\ ВСЯ в 197 2 
відnовідає саме· цим вимогам. Ця 
нниrа. в двох томах . дасть твер;]у 

основу для студій нашого мин уnого. Нат~_,." no.-юІ<<'~>~; a-Rnca.,c11 ,_,0 
.а також в nеренладах на інші мови 

(що конечно nотрібно буде ще зробити) виnовнить осн овниИ 
бран в наунових дослідах з бону чужих наукових центр і в . Uю 
книгу ЦУ СУМ nоручає до набуття всім своїм членам . яни..., 
істор~о~чна nравда має стати збоо<::ю в бооотьбі за наш нац І о· 
нальний ідеал . 
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Історія У країни 
І Том (до половиюt XVII сторіччя) 

Книга ~ае 592 стор. д!'!УКУ на добірно:~tу паnері. роз:.tіро:-.· 
17 Х 24 см, в твердій обк . • о..динці з сантетичної шкірн із ЗО."ІО· 

тими написами. 

3:-.tіст книги ск..1а,:tасться з чотирьох частнн: 1 . .:Іоісторн<>нс 
минуле України; ІІ. Українська Держава Х-ХІУ сто:rіть; ІІІ. Ве
лике Литовсько-руське Князівство; lV. Україна напере.:lо.:tні 

Хмельниччини. 
Перед змістом вміt:J,ений нар::с історіографії України з і:'\Іеи

ним покажчяком украікських іс·:-орнкtв.шк():ш В. Антоноеича. 

У другій частині в:о.Ііщею rенеа."Іоrічні таб."І.Іщі князів Русн

України та синхронічні таб."Іиці князів і мнтрополитів. 

У третій частині - генеалогічні таблиці .•итовських юнІзів 
та 'при кінці четвертої частини хронологічна таб:пщя гетмtанів 
і -митрополитів. При кінQі книги вміщені показники: і:.Іеннн:f'І. 

геоrрафічний та народів і n."1емен. 

Ціна книrи: 15.- а:.1. до;rярів або 40.- н:-1 вк.'lючно 

силкою, в інших країнах - їхня рівновартість. 

Замовлення слати на адресу: 
Druckgeno:;senschaft Cicero eGmbH 

8 Mtinchen 80, Zeppelinstt·asse 6ї 

з пере- ~ 



НУЛЬТУРА УКРАЇНСЬНОЇ МОВИ 
Борис днтоненко·Давидович 

ІПРОДОВЖЕННА) 

Ннига й Ннижна 

ч .. є якасt- різниця мІЖ цими словами. чи вони абсолютно 

тотожнІ і їх можна довільно вживати на свою вnодобу? Хоч 

ц1 слова й схожі. та есе ж різницfІ між ними є. що залежить 

... е СТ І Льки від зм і сту. ск і льки від розміру книжки. Найбільше 

ми вживаємо слово книжка: «АХ. як довго вас ждала. ще як 

над книжкою nоез і й СМ І ЯЛася. оидала" (П. Тичина): Письмен· 
~<Ому - кчижка е руки» (М.Номис). 

П1д сnоеом книга розум іємо грубий фоліянт. гросбух - голов· 
ну бухгалтерську і\нигу. книгу вхідниІ'. і вихідних nаперів чи 

свt:не nисьмо: «Чи то емер чернець у келії. nишучи свRту книгу ?• 
(\Франко) Виходs:~чи з цього. треба відnовідно корнетуватисА 

С Іl овами книжна й книга. 

Ноедра , ноц . 

nіжнин. унриВЗ /'1 0 

Ос тRн>< І М часом слово ков.ара стало витискати З УЖИТКУ ІН· 

v~<оа ін с ьк І слова. що також є в ідnовідниками російського оде· 
<~~ '"І •· У магазин • є виб 1 0 л і тн і х ковдР". - читаємо в nрейску-

:1.1 н ! о х о" на в ps:~.a чи можна вважати вкривало. nош ите на ва· 

т · <~б п виткане з rоvбих вовнАних ниток. за річ. належну до 

- ... !:> f> · noc •en 1 Є бо І нш і укра їнськ і назви. які залежать від 

.,..<!""O ' <~!"v з <~ .. ') г о зо облено вкриеало: коц "УКJ:,ивало з вовни 

~f) '"' І) а.<"" .. '" Во .. а rоюкнvла дееоима И увійшла до себе ~ 

rатину De C TORilЗ ЇЇ П ОСТ І ЛЬ. засnана дОбРИМ КОЦОМ». - П. М ир · 

.. ,..;. · 11 1 ж ....... "Уно .. ва nо з ,оу же грубих вовняни х ниток" («Втома. 
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мов теnлим важким ліжником. укрила". - А. Головко). Загал~:. .-:>ю 
ж назвою речі, що нею екриваються. ляrаючІ4 1-1а nостелі. 

незалежно від того. з якого матеріялу її зро6ле~о. є укривало 

«До завіс, до роже< 'Гf) шоквового унрив;;~ла я поnри ш~'<вала б 

тонесеньке кружево. ян nавутиння" (1. НечуИ·Левиuьк .. ~ ) . 
Отож, і в nрейснуранті треба було наnисати : є виб•о ЛІТНІХ 

укривал (або літніх коців, якщо їх зроблено з байки) 

Коnалина й коnальня 

.. д Ювеналій Дмитрович уже розnовідав npo недавню ката· 

строфу на Криворізьних копалинах. що належали французькій за· 
лізорудній комnанії. - читаємо в сучасному творі. де слово ко-

палина nомилково ) стоїть тут замість коnа:1~.>ня. 

Іменнина коnалина в о.анині не уживають узага ,,1 . а в мно-
жині - коnалини; це слово означає nідземні м і неральні nоклади. 
щЬ їх винооистовvють люди для noorvoиCFІ')8;1 к і ~ос попаосьн~о<)( 

nотреб. У оосі йській мові цьомv слову в і дnОВ І дає искоnаемь • е 

" Колоно;~ьцев nрекрасно мандрує по глобусу і мо і є noo манпо і s

ки й відкриття нових земель. нови)( коnалин" {0. КО!'ТІ'ленко). 
Копальня - це місце. де добувають норисні копалини: якщо 

тvт добувають руду. то вона зветься рудня. В ідnов і дни ками 

цього слова в російсьні~і мові є слова нопь. рудник. nоииск. 

Читаємо: «Линуть глибокі коnальн і в серце залізне земл і .. (8. 
Сосюра): .. у хрустальних галереях соляних коnаnень м~ ни шк ли 
схвильовано. вражені виповищем небаченої ко аси., (Ю. Смолич) . 

Коштовні сть, дорого цінність. 

ноштовні речі, скарби, 
дорогоцінний камінь, 

самоцвітний камінь, самоце іт, 
брильянт, діямант 

У ху.аожній літературі й nубл і цистиці слова коштовн і сть. кош
товні речі та дорогоцінність майже витисну11и давнє украінсьн е 

слово скарби. Може до цього частково сnричинилось те. шо 
іменник скарб є синонім до другого українського слова - кл ад 
І«Нащо ліnший кл ад. коли в дітках лад" - nриказна ). ane наша 
нnясина та й література наших часів широко nослугувалися 

множиною цього іменнина - скарби: «Їхала. кажуть. одна скуnа 
пані і везпа з собою усі свої скарби великі ... - їхала чорним 
гаєм і nonanac~ розбійникам» (М. Вовчок). 

Отже. не сnід цуратися й цього слова. 

По·різ11ому називаємо ми й скарби. що складаються з кеш· 
товних каменів: . дорогоцінний камінь. самоцвітний камінь . са-

моцвіт. Оста1-1нє ;.;лово майже зникло чомусь теnер з ужитку. 
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а т><мчасом у А Коимського читаємn: «Срібло злото. самоцВІТИ• 

v n Мирноr<J: .. на довrиУ листочках грає ! сяє. мов самоuвітне 

"аv 1 ння. чиста роса». Чи не краще з<>.оади уt11Фікаuїі мови взя· 
.,.. .а11я гюстійноrо нооистvванчя якусь одну ~ цих трьох назв. шо 

')з~о~ачають од~о~анове nо~о~япя nриміоом . слово самоцвіт? Мабуть. 
'.ll" sаото було 6 

Там сам о с1нд (ІЛО б усунути розбіжність у відпоеід~о~инах ро· 

<:; І ;:.с;ьного слова брильянт. який наші автори nишуть то брилоянт, 

" ) дІІ'ІМант: .. діямант дооогий на дОРОЗі лежав" (8. Сам ійленко): 
·· На;:.чист•ші діяманти сяють яс~і та nрозорі.. (Л. Українка). 
Сvчасмий укоаїнський nисьменник В. Собко вживає від іменнина 
:::. · <~мант nрикметнина діqмантовий : «Тільни·но nройшов свіжий 

l:':>ш. ді яма ~о~ тові коаnельки мінилися nід сонячним nr-омінням "· 
:їс')те в цитованої еже Лесі Українки ми можемо nрочитати 
_,оазv і з словом брильянт : «Дістаньте шкатулку з брильянтаt.ІІи•. 

а.'"'~ '!Є тільки стверджує потребу nокйти .ао якогось одного з 

_ .,. х двох слів. що не мають ні якої значеннєвої різниці. Певно . 
.:asw11 мовwа тоадиціІ'І .аає nеревагу слову діямант. 

Лівша шvnьra 

Cnoeo ліаша майже витиснула давнє українське - шульга. 

Ось читаємо. наnрикла.а. у газеті заголовок фейлетона: "Про 
11 І 9ШУ - ЛІВОЮ рукою". Тритомний Російсько-унраїнський словник 

наводить слово шульга як застаріле . .ааючи· nеревагу лівші.· А 
т ... мчасом скільки nрізвищ утворилося від цьоrо слова : Шульга. 
Шvльженко. Шульженчун. Шульгін 11 Скільки разів ми натрапля· 
п.- на слово шульга в клясичн1и nітературі та жиВІИ народнІй 

ба навіть і в сучасного українського nисьменника О. Ільченна. 

:::. обоого знавuя української мови. читаємо: "Він. шаблюку вхо· 
.,,.еши nотатарсьному. лівиuею. хоч і не був шульгою. рубався 
f'.I()TO" Навряд чи є підстави виводити ue слово "За штат .. і не 

., '):;І'уrvват~<ся ним у нашій сучасній літературній мові. 

Ліс і дерево 

.. ми щодня f)держуємо 4 тисячів кубометрів ЛІСУ"· - читаємо 

е сдн1і< rазеті. Така Фраза звучить nо-українському досить не· 

nоиродно. бо ЛІСОм зветься сукуnність .аерев. wo ростуть на пев· 
н 1.;, nnow1 земл• : "Кру гом яру зелен;є старий ліс" (1. Нечуй·Ле· 

S><uьн,.й) Одержувати щодня ліс та ще. до того ж. не гектара· 
""" а нvбометрами - немо~лива річ. 

А+<що слово л і с має vноаїнr.ькою мовою одне значення. то 
дсоево - два рослин<~ : («На noxиne дерево й 
><ОЗ,. скачуть" - nрис111в·я1 1 матеріял. wo добувають з цієї 

оос:- .. ни на DІЗнІ госnодарськ і nотреби («Я nокажу. де є хороше 
tJe>oee o ... а хату" - Л. Унраїн ... а: "Нам треба ще багато 6у.аівель· 
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- І. Котляревський; «На самrм кrнu r Борислава стоs:~в еел~н~и 

магазин. де складували земний віск". - І. Фра,..ко J . 

Заклад. де nродають харчі або інші nриnаси й ое" ' "1ЄЗа· 
лежно від розміру його й· асортименту краму. у клs:~-:~о<чи r ~ ЛІ· 

тературі й народній мові назиеаnи й називають крам'"'""'J<:!'О ··За· 
вів крамницю з тютюном,. (1. Нечуй-Левицьк~й ): «Ще ':O"'U'=" не 

зайшло. а вже крамниці nочал~ зач~н~тись• f M. Коuюб..-wсьtое .. й ): 
«Лелія сnинилась біля одної дуже велиної крам,.....,u r . та•t sаа-ато 

квітів» (Л. Українка). Крамниц і. де nродають cneur ~.n""' s.-.ооб~о< . 
мають теж свої назви: книгарня . де nродають f'l r'!'eoa··,ct. uикео

ня. де nродають солодощr тощо (« Перед двеои•tа цунеон • :.ue 
nомацався за· кишеню. чи є гроші .. - Л. Маото в~о<ч ) 

Якщо мовитьсfІ про дрібну сільську крамн>< u<O Blt',. ва 'О·" з•'е" · 
шеного іменнина - крамничка. в і дnов r дно д') :::~ ос · .:<сь.-< о г о - -::--: sa 
лавка: «Ян ів зайшов до кvма в коам ... ~ч~<v •· · ~ 8 ') 3чок J. 

НавРFІд- чи є nотреба заміняти sc • t.:r· Cf'I09a o.a~->,.v·?L:"-: _". 

ким сnоеом магаз~н. бо таким cnocoбorv< зб r днюєтьс <> ба·а·а 
на різноманrтну м~кси ку українська м о е а 

ного дерева». - з живих уст). 

Отже. й у nершій фразі треба було наГ1исат~: "Ми щод•н• 

одержуємо 4 тисячі кубометрів дерева. " 

Маrазин, крамниuя. 
нрамнич ка 

У сучасній украї нській офіційній 1 д і ловій мов і слоsо ма· 
газин з?.мінило вс і і нш і синон і ми. широко в і дом і в кrн~с .. чн,;. 
nітературі та жнеому мовленні. де. якщо й тоаnrялося cnosc 
магазин (або гамази. гамазей. гамазея. rамаз і ~ ). то даrе~о v 
вужчому значенні. Ці слова ОЗ'-'ачали не ,Sуд r вnю для І"О с- пс.-

жу. а велику комору на зерно («П і дпалюють гамазин~· з xr•б::Jv. 

- О.Стороженно) або комору на р і зне нач~ ... н~. знао~дд~ 
продукти (нРушниuь. мушкетrв. оружж"'н наклали nовн • ra"_. а~е 
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Олена ЗВИЧАЙНА 

В ОБОРОНІ HAUJOГO СОБОРНОГО ПРАВОПИСУ 

lf. ДЕЩО ПРО ПІДМЕТ У ... РОДОВОМУ ВІДМ ІНКУ ! 

Онеанна знову сидить З;j моїм nи.:;ьмовим столом. tAO"' л~:н.ІІ· 
na з·nІ.ц зеленого абажура н"1.цає на неї ц і лиИ сн І n wе.црого СВІТ· 

ла ... Гf'!яньте на неї' ї·!· лично лише ледь·ледь заоум·"Інилось сонеч· 
ком цьогорічного літа. яке. на жаль. вже д06 1 гає. свого к і нця 1 

Ледь·ледь 1 Сьогодні Океанчине личко дуже нагадує vен і те не· 
щаслиЕ<е яблучко. якому зла долR r<e су.цила пити oanowi жиrн1 

від nостійної дотичнести з Сонцем : лише в nеое.с:gечірніх година~ 

те. нібито справед.'Іиее Сонце трошки т.::~ки пестить те б і дне яб· 
лучко. аІ'Іе Rн?' Боязr~о. нраnьнома. но і зь СІТку густо в«рито· 
r') "'-"~fЯМ rinnc:~ Т~ ~ Tf"• Р.ІАІ~~ ~ '"';.A'v '"...S;JY ~o~'l"'/ Ч ~ '"" o;.,::):....._; t.( Q L] І 1-1е .0:""1)·•:: 

хмарність неба 1 Я не n~таю н і чого . бо знаос. 9се : Онеанці ні ко· 

ли користуватися літом. бе. вона. nраuюючи друкаркою і вдень 
• ввечері. збирає гріш. щоб поставити nам·Ртника своІи Мам і · 

nокійниц 1 1 Її тато цього не зрс;бить. бо ... краса И молодість і'о· 
го другої дружини затягнула його в бс.лото тRжких боргів. на.а· 

мі оної. Rн на його вІк npau i. ба наВ І Ть і без~-tа.Ін ї та відчаю' 
До ме~е Онеанна ТЄ"Іер не ·ак часто nриходи~о. а все ж таки 

... nриход~·ть 1 Ос!> хоч би й сьогодні вона приі<шла ношт,:,м то· 

го часу. який треба було витратит~ на nра ... ня її вла-:::ної біnизо.tи. 

nрибирання кімнати. тощо ... По6лис~уючи син 1 ми еолошками сво· 

їх іскрист~х оченят. Онеанна сидить '"~аnроти мене. цілком nри· 

готувавши себ~ до чоrос~ небуденнQГО і саме тому цікаеоrо. ми· 

л ого ... 
- Чи ві.цомо тобі. Онсаночко. а якому L-ідмінн·t має стояти 

nідмет речення? - таким. сnравді нецінав~м nитанням nочинаю я 
наwу сьогоднішню лекц1 ю .. 

- Ой. nані Олено 1 ·- не11аче від 6олю зойкає Онеанна : - Та 
ви б у~е кр<~ ще сnитали мене . сніnьки днів має тиждень' 

Онеанчин бездогRнної Форми носик зморщений. брови ЗВЕ'· 
дено докуnи. а волошки очей розсиnають гарячі Іскри очев~днС\· 

го неза.оовоnення. можли~:rо навіть обурення .. 
- Ти обо<tжена ?t Ро::vм ію тебе 1 Т"' споавді давно вже sи· 

nocлR з nелюшок подібн"х запитань 1 Але ... сховай твою о6разv 
до ниu..еньни твпєї сукні та відnоеі.оай на питаннR. яке стаа~,.ь 
тобі твоя вчителька І 

- Під мет завжди мусить стояти в назоеномv ВІдм 1ннv т _, ВІд· 
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nовІ nати на nитання •хто ?• або •що ?• Але ... хто ж цього не 
знає ?І 

Мовчни беру з нуnи часоnисів. які лежать на моєму столі, 
той. що має честь еиверu;увати цю куnу, і nonaю його Онеанці 

ue - •Свобопа • ч. 1 43 за 8 серnня 19 7 2 р. 
- Читай еголос речення. nідкреслене червоним оліецем на 

nерш І й с то р і н ці' - кажу я. 

- «С і мох nроеі.аних nі~нічноірлян.асьних nолітиків, римо-католиків 

одержали листи ІЗ nогрозами nроведення атентатів на них ... *) 
Досить тривала nавза. nротягом якої Онеанна в'їдається wи

DO~o розnлющеними очима в рядки щойно nрочитаного речення 

з та~им виглядом. н і би вона бачить щось неймовірне: •Хто 

одержав листи?· - шеnоче Онеанна сама до себе і ... відnовідає 
соб І оозrубnено й уривчасто : - •Сімох .... nолітиків'" 

- РАтуйте. nані Олено 1 Таж тут nідмет nоставлено в ... родо· 
Є ОМу В І ДМ І НКУ І 

А як . на твою nумну. має бути ? 
Має бути «Сім (або «семеро .. ) nровідних nолітиків ... " 
Добре' А чи можеш ти ян слід з'ясувати . чому замість «Сі· 

мох- ти nоставила «с і м • або •семеро•? 
Можу 1 - уr.евнено відповідає Оксанка і, nомоечавши хви· 

nи"ну . додає nоважно: - Бо nідмет речення мусить стоя1и в на· 

зовному. а не в родовому відм інку! 
- Добре 1 Ну. а чому ж ти •nровідних nолітиків• залишила в 

РОдовому вrдмінку? - смолою nричеnилася я, щоб витиснути з 
о~санчин ої розумистої голівоньки есе те. що вона на цю тему 

знає . а тод t вже додати те , чого вона не знає або забула. 

- Бо числівник •сім• або ~семеро " вимагає іменника в 

PO.QO BOMY в ідмінку. 
- Дуже .ао6ре 1 А що тобі взагалі еіпомо про стосунки мІж 

чи с ІІ•внинами та залежними від них ім~нниками ? 
- О . це ви мен і в свій час так добре на nрикладах розтлу· 

мачиn и . ще я на все життя заnам'ятала ! Є числівники, що ви-

"" аrаю ть • мен ... ина FІ назовному відмінну, це - один, .ава, тр11 
ч отири (дв і книжки . трs.< хлоnці). а вся решта числівників 

В Ід n ятьох nочавши. вимагає і менника в родовому відмінку (вісім 

инижон . .аеадuять клоnців). Тривала nаеза ... Я мовчу. бо Онеанна 
мала б • ще щось важливе додати. але. якщо вона ще й далі 
м овчатиме . т~ .. доведеться мен і nрийти їй на доnомогу ... 

Ск1льни РОК І В твоєму татові ? 

n·Ртдесят два рони . 

А ., ~·-"v" ? 

Яиwо nом І няти м і сцями цифри татового еtку, то ... вийде вік 
м оєі мачухи: Ій пва,nцRть n'ять років 1 

Який же з цього висновок щодо взаємостосун ні в не між 
татом r мачухою. а м rж сt~.nаденими чисnівнииами, як наnриклад 

- 342. 347. та залежними від них іменниками? 
Уже 1 А nригадала собі ! - радісно вигукнула Онеанна: -

• 1 У цьо~~о~v реченні є не о.она. а 6inьwe nомнnон. ane UA статтА розrІІА.ОЗЄ 

n .. we одну з ""' 
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Відмінном іменнина командує остання цифра складеного числів· 
нина : якщо це буде «один. одна. одно•. то залежний від цього 
числівника іменнии мусить стояти в назовномv відмінну однини 

(тридцять один нарбованець}: яншо ж ue буде 2.3.4 то залеж,..ий 

іменник буде в назовному відмінну м~-tожин~-1 (342 рони}. а якщо 

останньою цифрою буде 5 ,6,7.8.9 або 10.20.30 ... то іменник 
мусить бути в родовому відмінну м,.. ожини (34 2 роки. ane 34 7 
років. двадцять книжон. десятеро дітей. тощо) . 

- Добре ' Але я звернула увагу на те. що ти. виnравляючи 

nомилку •Свободи" . вжила числівника •семеро•. а щойно •деся· 
теро ..... Що це за числівники. і яні їхні стосунки з іменниками? 

- Це - так звані збірні числівники. що вживаються в ід 2 до 

ЗО внлюч1-1о (двоє, четверо. тридшнеро } і всі без винятку. коли 

самі стоять у назовномv відмінну. вимагають від іменників бу· 

ти в родовому відмінку. як наnриклад : троє хлоnців. п'ятеро оо· 

бітнинів. десятеро телят ... 
- Дуже добре. Океаночно 1 А чи nам'ятаєш ти. що таке скла· 

дений nідмет, і чи можеш дати мені nриклад? 

- Складений підмет - це той. що складається nринайменше 3 

двох. а іниоли й з більшої кільности слів: числівник nлюс хоча 

6 опин іменник у ролі nідмета речення буде вже складеним 
nідметем І Приклап : «Сім nолітиків ... опержали листи ... • 

- Так 1 А чи nам'ятаєш ти. що, крі.." означених числівників. є 

ще й неозначені? Ти ... мовчиш? Ну. то я зараз nрийду тобі 
на доnомогу ' Неозначені числівниt-~и - це ті . ЯНІ. не будучи на· 

слідном nіпрахунну. говорять про к і льн і сть nриблизІ-Іо . ян наnри · 
нлад :багато, мало . нільна. нільнанадцять. тощо ... Деякі з ник> 

ян наnриклад "багато". в і дм і няю7ься. а деяк і. ян наnриклад •ма
ЛО", не відміняються ... Неозначеt- •й числівник nлюс іменник у су· 

мі своїй теж творять складений n дмет речення. Для ясности про· 
аналізуймо коротесеньке речення в якому nідмет склапе~о з 

двох слів «багато людей•' Чи М..>жнз сказати •У цернеі було ба· 
гатьох людей .,71 

- Ой 1 - неначе від удару батогом зойкнула Онеанна : - Ue 
бринить аж тан бридко. що ... 

- Ти маєш розвинене чуття своєї мови 1 У цьому я вбачаю 

велику заслугу твоєї Мами ' 
- Це маnеньке речення треба nобудувати ось ян : .. у церне і бvr o 

багато nюпей." - уnевнено говорить Онеанна і . вмостившись зруч· 
ніше на стільці, nідготовлює себе до дальшої розмови на цю щ 
таки саму, нібито й нецікаву для молодої дівчини. тему ... 

Тепер. Онсаночно. ми 3 тобою маємо зробити остаточні ви· 
сновки з усього. вже сказаного, а саме : ус і означені й ... є-
означені числівники. будучи снлаповою частиною складеного nідме· 
та. мусять стояти в назоеному ві.омінну. Числівник завжди очолює 

складений nідмет. йому належить nерше м і сце (за еи ... ятном ре· 

Ч€НЬ із ВідтінкОМ nрИбЛИЗНОСТИ Підрахунку. ЯН наnринла.а •карбо

ванціВ двадцять або й тридцять») і саме він - числівник " ; дн о · 
ряється загально-вІдомому nравилv про те. що n ідмет речення 

мусить стояти в назовному віпм і нну. Однак . будучи сам у назов· 
ному відмінку, він підноряє своїм власним вимогам зале>tІ"ІИЙ 
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від нього іменник, ставлячи його в назовному відмінку nісля 
1 .2.3.4 (два хлоnці. чотири тижні). а в усіх інших виnадках -
у ро.аовому (n'ять тижнів. сорок дев'ять років). Щождо збірних 

числівників. то вони всі, без винятків вимагають nісля себе ро· 
доеого відмінку (двоє хлоn ці в. троє дітей. четверо ноней). Зоозум іло? 

- Так. зрозуміло! Але я хотіла б знати, чи це тільки «Свобо· 
да- nро!1овідує nідмет речення в ... родовому відмінку, чи й інші 
часоnиси те саме роблять? 

- На жаль, не тільки •Свобода•! Ця nомилка досить тани час· 
то зустрічається на сторінках ем іrраці й ної української nреси t А 
nриклад я взяла зі •Свободи", бо саме вона nишається найбіль· 
шою кількістю читачів, а тому, на мою думкv. і відnовідальність 
11 nеред унраїнським еміrраuійним сусnільством у ціnому якнай· 

більша. а зонрема nеред нашою молоддю, яка •Норм .. Синявсь· 

кого не читає. а вчиться своєї мови з... часоnису, з виnадково 
nрочитаної української нниж ни та... з розмовного ленси кону 
укр. еміf'ранта. який аж надто рясніє nомилками ! Укр. еміrрант 

ретельно вчить граматику мови країни, .ае він nроживає, але ... 
витрачати час і енерrію на студіювання nравиn укр. nравоnису 

він здебільшого вважає за зайве. а інколи навіть і за нижче 

своєї гідности! Це дуже сумний факr, і якраз тому саме україн· 
ській пресі на eмirpauii належить роля вчителя української мови І 
Чи ж не так, моя ясноока?! Кажи ! Я бачу з тих nолум'яних іскор, 

які розсиnають у цій хвилині твої оченята, що ти nрагнеш висло· 
вити якусь щойно народжену думку ... Кажи! 

- Наша преса сnравді засмічена такими виразами, як "до ха· 
ти увійшло двох хлоnців ..... всуnереч ясним вназівнам «Норм" Си· 
нявського. Чи ж не так, nані Олено ?І - Я nритакую головою, а 

Оксанка. хвилюючись. веде далі : - У чужих власних назвах nісля 
відомих 9-х nриголосних {д,т.з.с,u.ж,ч,ш,р) і nеред nриголосними 
.аеякі часоnиси вnерто nишуть «И• всуnереч ясним вказівкам С11· 
нявсьного •(•Чинаrо .. й «Вашинrтон• красуються в кожнім числі 
«Свободи·'} Та це ж очеви.ана зневага до нашого соборного 

українського nравоnису. затвердженого нашими ж найвищими нау· 
новими інституціями 1 Хіба чобіт окуnанта заваджає нашим редан

торам у вільному світі дотримуватися nравил нашого nравоnису ?І 
І яким чином отака-от очеви.ана зневага до нашого nравоnису 

ходить v парі з високою національною свідомістю. до якої нас 
(моІ'ІОдь) кличуть своїм змістом насичені nомилІ'.ами рядки наших 
часоnисІВ ?• 

Онеанна замовкла : вичерnапась t Але я була nевна. що вона 

ще щось скаже. 1 А не nомилилася ' 
Жадібно схоnивши nовітря. Оксанка вела далі, забувши npo всі 

свої nотреби. npo неви11рату сьогодні (її вихідний день!) білизну, 
неззметену хату й ц1лу низку інших занедбаних сnрав ії особистого 
молодого життя : - Чей~е наша літературна мова буде державною, 

, тодr ... шанувати її та nідкорятися всім її вимогам мусітиме но· 

~ен службовець. бо інанше його звільнять з nосади 1 Чи ж не 
так. nан• Олено ?' Чей~е саме літературна мова на єдиний собор· 

ниИ nравоnис якраз • є могутнІми джерелами є.анання всіх укра· 
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їнuів , розсипаних теnер no кулі земній 1 То хай дозволено буде 
менІ на ввесь голос спитати : ХТО ж заваджає нам тепер шану

вати нашу nіт. мову й наш соборний nравопис. коли ми уtфаІн· 

ська лоnіт. емн·рацІЯ живемо не nід чоботом окуnанта . а у віль· 
ному світі?' Хто?1 

Того вечора Оксанка таки досить довго nосидІnа в мене . і ми 

розмовляли на теми, дотичні до змісту щойно ВІдбутої ЛР.~<ц Ії ... 
Прощаючись, Онеанна сnитала : - Що буде темою настуnної лекuі і? 

- Кожна з наших наступник ленцій розrnFІдатимР. nриt<лади 

очевидної зневаги до вимог нашого соборного nравоnису. як;н""· 

на жаль, рясніє наша еміграційна преса. 

~~~~~~~ 

ВАРТІСНА КНИЖКА 

Роки тотального терору в СССР, 

а зокрема в УССР, увійшли в 

історію rтід назвою Єжовщини. 

З нагоди ЗО-річчя тієї криваво1 

доби (1937-1967) для вшанування 

пам'яті тих мільйонів українців, що 

загинули смертю мучеників у ролі 

рабів, - вийшла в світ двотамова 

документальна nовість О. Звичай

н:ої та М. Млакового під назвою 

>> 110 POr ІІАРОДУ (( 
Повість має 940 стор. ВІСІМни в обох том ак, віньєти роботи мис
тця М. Дмитренка. Видавець - У.В.С. у Лондоні. 
З·го rрудня 1967 р. на Конкурсі Українського Літературного 
Фонду ім. І.Франка в ЧікаІ'о nовість •Ворог Народу• нагороджено 
1 ·ою премією, npo що були відnовідні оголошення в українській 
npeci. Перший раз у nодвійно меншому розмірі була наrородже· 
на 1 ·ою премією в Евроnі в 1 948 році. 
Повість можна набути, nіславши "МОні ордера,. або чека на 1 О 
дол. на тану адресу: 

Mr. М . DZUL 
ІЗІ CORSON AVE) 
STATEN ISLAND)N.Y. ІОЗОІ 
U.S.A. 289 



ЮРІЙ НАРБУТ 
Нема мабуть в історії українсько· 

го мистецтва такого другого мистця 

ян Юрій Нарбут щоб у так коротко· 

му часі створив стільки nрекрасних 
творів та не лише творів. але і онре· 
мий стиль в унраїнській графіці. Юрі1 

Нарбут nрожив всего 34 рони. але 
еи)(одячи з наших мистецьких траnи· 

цій і надбань минулих століть. він 

створив свою добу в українській гра· 

Фіuі. а його вnлив на ціnі nокоління 

графіків величезний. 

Ю. Нарбут бvв наwапном нозаць· 
кого старшинського ponv в Чернігів· 

щині. Він народився 26 лютого 1 886 
ооку на хуторі Нарбутіекз недалеко 
Глухова . Г'імназію закінчив v Глухові 

вже n1.1зчас навчання в ,.імназії зацікавився він мистецтвом. г• 

nо~но мистецтвом старих книг. рукоnисних євангелій. козацьких 

літописів та ікон і ВІд тоді зродилася в нього любов до укра· 

їнської старовини. Тоді то він заnізнався з П. Дорошенком. ви· 

датним знавцем українського мистецтва, і користав з його ба

гатої бібліотеки. 

Мистецтва вчився Нарбут у Петербурзі у відомих мистців 
Б•nІбtна 1 Добужинського. Кожного літа Нарбут nриїздив до 
Глухова 1. мандруючи r10 Чернігівщині, змальовував він цікаві 

ІсторичнІ архtтектурні обєкти. церкви, старі nансьні доми, руїни 
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Дnя завершення мнстецької освіти Нарбут побував один рік 

в Мюнхен і (1 909 р.), де захоnлювався теорами Дюрера. 
Вернувшись до Петербурга , Нарбут багато nрацював над мис· 

тецьним оформленням книжок. Він уважав книжк\ не nише літера · 

турним твором. ane й мистецьким. Тому то так в•н дбав про 
нультурне видання книжок, сам добирав nапір , зазначував n.no· 
щину тексту, місце малюнків. робив ілюстрації, обкладинки , '~"~· 

ставки. кінц і вки . великі літери , наnис11. 

В Петербурз і Нарбут знайомиться зі зна&цями геральдики В. 
Модзаnевсьним і В . Луномським і сам досnіджує по архівах гер· 

би та рисує герби для бібл і офільських видань •Малоросійський 
гербовник., і «Герби гетьманів Малоросії ... Мис:ець намалював 

і свій вnасний герб , а n ід своїм nортретом гербом умістив 
наnис "Мазеnинець. nолку Чернігівського, Гnухівсьної сотн і. 

старшинський син і гербів та емблем живоnисець.» 11 912р.) 
В музеях Петербурга Нарбут вивчав пам'ятки з Унраїни -

стародруки Київської Лаври. монастирсьн і грамоти , уніеерсаnи 

гетьманів. ікони. nортрети, вишивки і вироби зі срібла. Він за
думав видати для дітей «Українську абетку• , для яної виготовив 

14 аркуш і в (доnовнення зробив багато пізн і ше в Києві, але ри· 

сvнни не збереглися ). 

П1дчас nодорожей по Лівобережжі Нарбут заnізнався зі сво

єю майбутньою дружиною Вірою, родом з Л\'6ень. Becinnя їх, 
яне в rдбуnося в Нарбутівu і. мало своєрідний характер. Воно му· 

cino в усrм слідувати за старими українськими звичаями. 

Стvд•і над nершоджерелами українсьних nам'яток v Петербvрзі 
пр .. ее · .. Нарбута до висновку : царська Росія, знищивши r.вro· 

номію Унра • ни. стерла, виснажила стару українську культуру. З 



І0 НАРБУТ: ДЕРЖАВНІ БАНННОТИ УНРдіНИ 1918·19 

вибу~rом революції 1917 року. Нарбут nереїздить з Петербурга 
до Києва. щоб nр<1святин1 свою творчість батьківщині. Він стає 

одним ІЗ творців nершої Академіі Мистецтв v Києві (в день 
ВІдкриття А~адемії відбуласА його nерша виставка в Києві. яка 
зробила на Киівлян величезне враженнR.) і розгортає величезну 
м истеuькv д1 RЛ ьн і сть. 

Та траrед•єю Нарбутового життя стало те. що час його творчої 

Г1рацt на Грунті нацІональної української культури nриnав на 
'"~,.."' 1917·1920 роки Коли ж взяти до vва·и. що nраця гра

Ф • "а тв оо" якого були nризнаu<J,..., для реnрод"кцій. нерозривно 

293 



зеязана з добре устаткованими друкарнями - тодІ ця особ.-ста 

трагедія мистця nошириться й на всю українську граф r ну И на 

все сучасне мистеuтво нниги. Більшість блискучих творів Нарбу· 

ra київського nеріоду лишились або зовсім неоnубл і ноеаними. 

або реnродуковані так, що не завжди можна було n t знат"' ОР~-'· 
гін ал. 

За короткий час Нарбут завоював собі місце найвидатн tшоі 

nостаті серед мистецьного світу Києва й усієї Украї-1"'. Не т r rь"'и 
особисті здібності, киnуча енергія. урядова й громадсьt-~а д І ЯЛь· 
ність висунули його на nерший nлян. Уряди Центральної Рад"' 

та Гетьманської Держави замовляли у нього nроєкти гроше.:О 

nоштових ма рон. акцій. державного герба й nечаток. ун r ФОD'І 

для війська й гетьманського двору. оформлення ратиФн•аu r .::.нІ-"1 

актів міністерства закордонних сnрав. гетьманські гоамати 3 

нагоди різних урочистих оказій. в і йськов і в r дзнан .. - і все ue 
доручалось Нарбутов і. для всього цього ні хто не 6у9 кра ше 
nідготований своєю nоnередньою nрацею. н1ж Нарбут. Багато 
урядових замовлень передавав Нарбутові нерієни н Головного 

Уnравління Мистецтв та Національної Культури П. Дорошенко . 

знайомий з Глухова. 
В кмижковій nраці Нарбут сnівnрацював з видавництвом •· доv· 

кар .. у Києві і з «Сіверянсьною Думною" в Чернігові. 
Крім мистецької й педагогічної nраці. Нарбут ще :знах')див 

ча'с на громадську діяльність. Р ідко свято національного ха· 
рантеру обходиnося без Нарбута. І на вистава)( Молодого Теа•оу 

яким керував тоді Л. Курбас. і на відкритті Державного Театr:::{ 
з Загаравим на чолі, і на відкритті державного українського ун • · 

верситету. і nід новий рік в міністерстві освіти. і в кnюб і -
скрізь являлася характерна, монументальна постать Нарбута . 

Уnадон унраі'нсьиої державности. воєнні недостач і в Києв І. го· 

под, шикани ворогів - все nідривзло здоровпя мистця. ІнФе~u і я 
nечінки, nотім тиф, а на нінець '>nерація nечінни обірвали жит-я 
Нар6ута. який nомер 23 травня 1920 року. Два м ісяuі n і зн і ше 

nомер теж в дуже молодому віці його nриятель В. Модзалевс~

ний. а за два рони большевини розстріляли найздібнішого учня 
Нарбута мистця-графіна Л. Лозовсь~<~ого. Тані бум т~жt< і улари 

no нащому мистецтві в ці трагічні рони. 

До сьогодні мистецька сnадщина Нар6ута не є Jnубліноваr-;а 
а в радянських виданнях (у чужих мовах) Юрія Нарбута nред· 

ст«вnяють як ве.rtиного російського миr,тця ... 

В. Поnович 
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ДО ПРАЦІ ДРУЖИННИКІВ-КУЛЬТУРНИКІВ 

Унсаї нс.ьне сусnІль-ство в діясnооі знахопиться в критичному 

noлc~t·e.•.rю. Ян в минулому столІттю в більшості економічна, так 

в ~о~')е : wи х ча.::ах політична наша сnільнота є наражена на не· 

безrч;>нv і загрозу <~симіляції. Навнопишній світ є багатий на за· 
соби нQмvнінаuіі. маючи до дисnозиції всі т.зв: •мас·медіі", 

~об проnагувати і накидати свою культуру, придуu.(ючи нультуру 

І нu; .. х "Меншостей~ і унеможnивлюючи їхнє існування та розви· 
т ')І< . 

Тут сnІд В ІдМІтити суттєву різницю у вжитку термінів «асимі· 

МЩ І ~"" й "Інтеrоаuія". Інтеграція чи включення в активне гро· 
маnсе>не життя нраїІ-Іи свого nоселен1-1R це в собі nозитивне я· 

еище. ~-~аеІть nобажане бо може nри ... ести користь для україн· 

сь н ого загалу Але рівночасно, інтеграція в дане суспілс.· 

(.•'3о :-~о•н•осить із собою загрозу згублення своєї іпентичности 
І' РІ< НІ<МЗЮЧИ чужі І-І00МИ ЖИТТЯ. 

С•атист,..ка nоказує. що 1-1аnринлад в Канаді, в nepenиci насе· 
nе ... ня 1961 року на біля nів мільйона українців своєю матіоною 

мовою уважали мову українську на 14 °<> б іл ьwе Ак в 19 71 р . . 
де ч .. сло тих українців вnало до 309.8fi5 осіб. Такий драстич· 
ниИ сnг.а РІВНА національної свідомости. така тривожна і майже 
•раr І чІ"а ситуацІR нашого самоза1-1инання в діясnорі мусить нас 

тоивом~ити 1 сnонукати до конкретної дії для збереження і роз· 

витну укра І нської нультури Ан засобу до національної свідомnстv 

Зr.ержати цей процес асиміляції можна тільки сnільними 
зvс~>n.nями спрямованими до мгксимальІ-ІОЇ розбудови навчання 

vн оа:·нсьноі мови. збереження і розбудов;.~ української нультури 

1 т п щоб заnобігти розnливу в а сим іляційІ-ІОМУ морі. В цьому 

.. ., .... , .... . ~ тr Сn іл .. а Уно<~ ·~ нсьної Mot~f')лi ян молодеча ~и •овнич<І оо· 
га ... r зацІР сnІльно з Іншими організаціями nодібного х::.рактеру 

мі\с ,.....,n"'n собою велике зав.аання. 

Лоr І чt-о тепер nостає nитання. яну ролю має від;rрати в цих 
':>vС~>ГІЛQ1 СУМ. чи ЛО.lІІбна унраїнсьна молодіжна організація, і 

"им номнретно можуть причинитися дружиннини·І'Іnьтурники, ян 

І)l!,.ниu І ч .. сnІльно. Який вклад можемо дати. М". ян дружинни· 

кІ'·нуnьтурнини. СВІдОМІ члени молодої українськоі еліти в діясnо· 

0 1 зац:навленої 1 затривоженої станом розвиткv )''1раїнськ~ї 
кv . .,ьтvо.. е УкраінІ r поза її межами? 

Пео~.аvмоRою до з'ясуванІ-ІА зав.аань і nроблем СУМ в ді· 
~"'"U ' нуль~у;)и є С ііме о::.зvм,ння термІ'"'У «культура» і його no· 
9 RЗа"4"4Я ІЗ наu і:) напьІ-ІОЮ свідомістю. Слово "Націон;.опьна нуnьту· 
о;, .. ко,..є е -:об • ВІнОВІчІ-ІІ .Qy)(OBi надбання 1-1арол·1 . q.1i с:::о·:·:'..'··~ 

,.,,.. • ., .,.~'"~ .. "-;:;- •,.g ()с тями надають окремої nеос<чrальности даному 

waO ')J:: OB ' им са м им м :і ЮТЬ в собі зберіrаючу С:.1Лу. Створені 

nротязІ його :r:: тооі: духовІ И матеріяльні цінності 
,.. .-::: , . " · ~ JІьм~> · r; r.. · ноnи в них nості~но вливаютьсR нові жи"~vчі 
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nf'\т(')ни нvльтvрних виАВІВ 1 творчости. Культуnу можна nорівняти 

до еодограю. динамічної сили, яна суттю 1-1е міІ"яєтьс~. але є 
nостійно гопnв"І>+~ новою поживою. Головним номунінаційн~о~м 

середнином національної культури є мова даного народу. У св•· 
домлен11я культурної ()нn~міш .. '>r:ти і духових вартостей свого 

народу веде до національної '":ВІ.й()V()СТИ яна єдино .::; гаоантf)>,< 

nроти асиміляції. 

Національно свідома людина є ознайомлена з унраїнським 

життям у кожному асnеІНІ. з історією українського народу. з 
його культурою, nроблемати ною і r.д. та вм і є їх оцінити в св і тл і 

сьоrод.-ішного світу. Національна евідом і сть власне викликає 
nевний емоційний зв'язок до украінського народу. Наше завдан· 

ня тому є скріnити цей зв' язок і уможливити нашій молод і кра· 

ще ознайомитися з українськими нультурними надбаннями. 

Перший крон до цього є очевидно само-осв і домлення. Ми в 
nершій МІРі мусимо nрацювати над собою. nоодиноко і гуртом. 

щсб нращ~ зап і знатися з українською нvльтурою яна включає 

в собі ділянки народного мистецтва . образотворчого м ~стецва 
музи ну. танки л і тературу. nубnщистику. шкільництво і т д. Р t вно· 

часно . 

набуте 

маємо nрацювати між молоддю. передаючи їй наше 
зна~-tня. До цього можна вживати р і знІ засоби - тsоои· 

ти уtфаїнсьне середовище по наших .аомівках. nередавати наше 

знання в форм і rуті;:~он. лєнuій сnіву. малярства. І'.ІІуЗини чи та~о~· 

ку. влаштvванням концерТІв чи мистецьких вечор І в . Нашим зав· 

.аанням також серйозно застановитись над станом українського 
шкільництва. бо ж мова є найосновніwим чин•·н11~0м у форму· 

ванні й nе.реданн і культури. Ще одна дvж€' важлива .а іл ~>н~а 

нашої , раці є зовнішна репрезентац і я . Щоб здобут и собі сим· 

nатиків МІЖ чужинuями мус11мо їм .аати нагоду ознаV.омитись 

з унраїн :: ькою сnравою. а .аля ць _r-о найкраще nослужить наша 

чудова українська нуnьтvоа. 

Праuя nеред нами велика і 1ру.ана. Наі4основн іш а nроблема 
є зорганізування й nозбирання іс!іуючих сил і коорпинаu і я та 

плян(Вання nраці. Тут мусимо застановитись краще нс..а !1ро6nе
мою номунікаuії між осередками чи навіть м і ж країнами. на 

обм:н досвідом. nереданнr~ інформацій .. ;-тvпії. виnро6:>вування 

методів тощо. Вірю. шо цей 4 ·.аенний Злет Дружинник і в буде 

nершим кроном до завершення .аій сної Дружини Культурників 1 

корисно сnужитиме для унаnрямлення наwиJ< зусиль no лі н ії збе· 

реження і розвитку української культури та nоширення національ· 

ноі свідомости. 

Мирослава Підгірна 
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РЕЗОЛЮЦІЇ КОМІСІЇ ДРУЖИННИКІВ-НУЛЬТУРНИКІВ 

Ствердження і nостанови ІХ Світового Конг'ресу СУМ з 196$, 
oo~o~v. в .аілянuі культури. Комісія Культурників Першого Світового 

Оnімпійського Злету Дружинників СУМ в Г'омадінг'ен. серnень 
1972 року, nрин~tм а є за вихідну точну і розnрацювавu.:и ці 
nостан()ВІ'f на практичній базі. nодає настуnні налрямні : 

Дружиt~нини·нультуонини. ян свідомі члени української сnільно· 

т~;<. крtзь свою творчу ntяльність в СУМ маніфестують духову 

єдність із змаганнями. ячі ведуться е Україні е обороні віновіч· 
ної унраїнсьної нуnьтури. 

'2. Чеоез територіяльне розnорошення нашого членства в Спілuі 
Унраїнсьної Молоді. о і шаємо скріпити сітку комунікації між 
цJІенством Дружиннини·Культурнини Америки й Канади робити· 
VІуть старання. щоб сконцентрувати і скоординувати свою дію, 

вхо.дяци в ст ... сліші зв'язки між собою та іншими країнами ді· 
яльности. 

j_ .Цля скрІnлення нонтактів і обміну думок РІшено nроводити 

р1чні з'їзди на американському й європейському коіітинентах. а 

no можливості. шо 4 ро~о~и відбувати міжконтинентальні з'!зди 
дружин. 

4. ЦJорумо•.І оС>мн-tу думок кулt-турникtв є РІЗНІ 

теоатурнt сторінни nри унраїнсьни)( часоnисах. 

нал дружинників «АванГард". 

миr.тецьк1 И лt · 
а передусім жур· 

5. Українська культурна темати~о~а мусить бути завжди ё:іНТУЗ:tьною 

і сnрияти оживленню украінської духовости там де вона зани~о~ає. 
Для розвитну украінської культури серед еміг'рації. а пе...,.здусім 
для еидвигнення молодих сумівських талантів. твориться комітет. 

який за н» матиметься ділянкою музики для ви nуску nлаті вон. no· 
wирення vкоаІнсьного репертуару і т.д За цим взірцем nеред· 

бачується теорення подібних комітетів по різних ділянках мистец· 
тва. 

6. ~о наших заепаt4ь належать nеремлади на чужі мови матерІ· 
ялів з УкраІни і оівно ж nостійне nлекання чистої української. 
МОВ><. 

3астосvваf.ня •.ов~1 х засобів реалізації «Традиційних" академій 
І СВЯТ. 

8 Стежачи за українською наvковою і мистецькою nроблемати· 
ною. ставимо собі за завдання інформуваrи і зацікавлювати не'О 

нашу молодІ> У зв'язну з цим. до кінuя цього року має вийти 

збірним м;нерІЯЛІВ на терені Амеоиf'.~<. 

9. Ми. ян Дружичники ·Культурники з'обов'язуємося включитися в 
активну працю самодіяльни )( гурткІВ по осередках та їх с.:кріnлю· 

вати. Для кращоrо зовнішноrо вияву украінської нультури на· 
лежить t(Qр,.стуваr~о<с;ь модерними техніцн,.ми засобами комунінації 

ян телебаче~о~ня. рад • о. Філ"'мування. і т.n. 

1 О.Дру~инн"'"'"' К·,nьтурник,. маюrь .абатv. про nлекання ; розви· 
ток v~<oa•ч"ьr< Q: нуnьтуои. а леоедус і м v~о~раїнської ~·ови. 

8a.>+~ЛV9t ~JI."·) "~" "''"'"' ~о~а t<ynьтvo~" 

~.- най· 
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L/ lA х о tJ .ч L 1/{ u 
Проф. Р. Драr'ан 

ГЕРОЇЗМ 

(ПРОДОВЖЕННЯ) 

Гірше сnрава мається з такими. що не всилі на ніщо ріши· 

тися. Вони в.оивляються в героя. як у те блискуче сонце wo 
еліпить очі. і тоnчуться на місці. не маючи ні рішучости ні Вtд· 

ваги зробити крок вnеред. Їм варто би нагадати казку БУРІ.оана 
з 14-того століття : vОсел бачив речі. які були йому потрібні. 

він мав жагу до них. Пере.о ним лежала в'язанна сіна і стояло 
відро з во.аою. Він одночасно хотів nити і їсти. І ось він почав 

вагатися. що йому найпеоше вибрати. Пеоебуваючи в nостійноtv'у 

ваганні. він nомер ві.а голо.ау і спраги. лишивши во.аv й сіно•. 
Про таких безна.оійників є ще коаwа ~азка нашого автора в 

Унраїні П. Кnючини: 
Свиню купали й мили не.ааоемно. 
Свиня сказала :Дякую ... nриємно 1 

R чистот•; люблю давно ... 
І знов nолізла у багно. 

Молодій. недосвідченій людині 1егко попасти nід вnnиви мо.Q· 
них героїв. створених на базарі локи.аьнами сvсnіnьства. або 

хитрими куnчинами для легкого заробітку. "Нічого nравдивого. 
нічого такого. що б дихало. с ,·вало. хаnало за .аушу. змушувало 

дрижати. або nлакати» - це слова Маоії Башкіоuевої з її .. що
денника". Є багато ефемерних геооїв. які не мають ніяної люд· 
ськ~ї суцільности. дивоглядів. або модних чудаків. ян деякі «rin· 
ni». чи «нрунери". Ці останн і не сnівають але виють. а молоді 
дівчата мліють зі захоплення. Навіть уличниці чи nродажні а· 

моральні кабаретові діви. можуть стати героями. бо недільні 

брукові газети nомістили про них цілі шпальти. або й стор:нки. 

Ненритичний читач не розуміє. що видавuеві газети власне й 
треба багато некритичних читачів - і тому друкує сенсацію. 

Чи може бути героєм для нас той, що модно одягнений. чи 
той, що має модне й дороге авто? Якийсь там гонивітер 
Порфіріо Рубі роза, чи Ara Хан? Наnевно ні. бо це nорожня 

слава. Нам без сумніву заімnонує добрий батько. який старан· 
но виховує своїх дітей і любить свою дружину. Ми з nошаною 

відносиrись будемо до nрикладного і нарного ч11ена нашої ор· 

ганізації, який nов'язує 11 тісно зі своі'м життям. Для нас ге· 
роєм буде nолітичний чи сусnільний лідер, що nостійно закликає 

жити для свого народу. Перед нами візія nаневоленої батьнівщи
ни і всі ті, що для 11 визволення віддано служать. це нашІ :-е· 

рої. Поет із молодої nлеяди в Унраїні М. Вінграновський каже: 
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Ми люди. ми не блазні , не лакузи. 

І вільний дух, і вільних дум союзи , 
І вільний світ у нашу кров кричить. 

Подумаймо добре. яку nостать вибираємо ян взір дnя нас. 

думаймо 11ритім про себе самих , бо другі на нас глядять, нас 

нритинують. навіть • .. хцем, в душі. 

Ось незалежні герої. що мали силу nротивитись злу всього 
С"\іту. як Сократ. Лютер. Сковорода, борці за волю свого наро

ду. ян Брюс. Тарас Чуnринка, Абдель Крім, Мустафа Кемаль, 
Ганді. Стеnан Бандера, nроnовіднини Біллі г'рейєм, Мартін Лютер 
КінІ". св. Кириnо. мученики св. Петро, Жанна д'Арк, гетьман 
Петро Кальнишевсьний. архиєn. Величновсьний, др. Гарбовий, Ка· 

терина Зарицька . Святослав Караванський, добродії Кюрі, Швай 
uep. Нобель . митр. Шеnтицький, Чикаленко. Ось тані nостаті 

rероів наслідувати облаrороднює життя людини. Від вибору зале-

10\ить усе наше життя . Їхня слава це дороговказ неnомильний, 
їхня nам'ять не з іт реться 11іноли. Це не однобічна хвилева nри· 

нада. шо не має глибшого змісту. Ще старинний Тацит в •Ан· 
налах .. Сt<аза в «Заслуги й чесноти славних nоnередників не 
можуть nоnасти в забуття ... 

Для всіх час життя це велиний театр , а герої це актори на 
сuен1. Ім ми nриглядаємось і від них nере й маємо те, що нам 

найбіf'~ше nодобається. Усіх дійсних героїв в'яже одна сnільна 
риса - це служба шляхетним ідеалам і сусnільству. Альберт 

Ш в~йuер nисав : ~Од~. у річ я знаю: Тільки ті поміж вами будуть 

дн~сно щаслив •. хто шукав і знайшов ян служити•. У життєвій 

ГРІ ми nринале~им до авдиторіі. або й самі часто буваємо 

акторами . а наша гра залежить від того, чого ми навчились 

д ОСІ. Вдумлива людина може nротестувати nроти гри, nроти штуч· 

~-~ого номед1янсте~. але трохи штучної гри часто навіть nотрібно, 
бо не завжди в онруженн і можемо nоказувати себе такими, ян 

ми є в д І й с н ос т і щоб не викликати небажаної реакції. Це на· 

зиеаєrься nередумана здержливість. 
І чи ж не хочемо часто. щоб нас бачили, чи не хочемо ро· 

бити воа~t~еннFІ не. других. nодібно як це роблять герої? Є це 

nрироднн-і ГІН. ва~но тільки. щоб він був дійсно nриродній. Д. 
Кот V КНИЖЦІ "У nадок Заходу » каже : иХворобою модерної ЛЮ· 
дини шrзофрен І R 1 розгублен ість ». Здорова людина не може за· 

бувати r.po своє о~рvження і про своє відношення до нього. Лю· 
дина не хробак і має вищ І цілі, чим саме животіння, для якого 

вистарчає 1нстv.нкт . Життя nорожне. сі ре, без будь-яних амбіцій, 

ue не ~t~иття . а веr-етаu і я . Людина без амбіцій, без волі, без гід· 

н ост.- без u1лr. це травинка. яку в і тер нагне, нуди захоче. Ак 
гарно кatt~e м оnопий nоет в Україн і Л. Тендюк : 

Своєму серцю владнг накажу -
Своєму серцю. шо немов вітрило ' 
Ти бачиnо і не тані моря 
І nеред ними ти не відстуnило. 

Є баrато таких . як r люблять nідчинятись. бути добрими друга· 
.,..., в товарис те 1. зумисне ставлячи себе на задній nлян, тоді ко· 
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ли висувається хтось інший. рівночасно не знецн-tюючи себе 
самих чекаючи терnеливо, аж другі його оцінять. Тан nовинна 

nостуnати кожна інтеr'рована людина. Л юди заздрісні. влізливі. 
егоїстичні, домінуючі, неуважні до других. це ::зикнені й загубле· 
ні люди. Вони загублені навіть тоді, ноли еони в центрі життя. 

Вартісна людина завжди зрозуміє. кто вище і хто надаєтьсА на 

nідера і буде дружньо його nіддержувати й наслідувати. Бо на· 
слідувати доброго лідера-героя це теж природня амбіція. Підри· 

вати авторитет героя, nідривати себе самого і стійність своєї 
збірноти. А коли нам здається. що нас недоцінюють. то треба 

виждати терnеливо. Небіщин Кенеді, nрезидент ЗСА сназав одно· 
го разу: «Не те важне, що діється. а що в нас діється•. 

Індивідуалізм і збірнотність це дві nротилежності. :lні одначе 
зливаються в одне ціле то.йі, коли йдеться npo вищі інтереси 

сусnільства, народу, лю.t.~ства. Окремішність людини. ян і сусnіль · 
ства, ян і народу, це святиня і герої. nравильно розnоділені й 

оцінені, доnомагають nравильно оформити індивідуальність. Чим 

міцніша . чим нультурніша одиниця. тим більша з неї користь. 

Історія робить людей. але й люди історію і не забуваймо. що 
ножний з нас відnовідальний за долю свого народу. своєї бать· 

нівщини і Ан тільки захоче. може багато зробити в її користь. 

Понесений безкорисний труд. жертва й любов ніколи не nроnадуть 

на марне. Нарід. який не має героїв. або не вміє їх оцінити. 

це не нарІд, а отара овець. Паело Тичина. коли ще був моло· 

дим, сназав знаменні слова: 
Та ян же нам зламать тиранно·тюрмні !'рати. 

Коли сnівці у нас все євнухи. кастрати. 

Але на жаль і сам Павло Тичина пізніше став •євнухом і кас· 

траТОМ". 

Атмосфера сусnільства та 11 nровІд nовиннІ сnрияти одиниц і. 

бо тільки тоді виросте збірний героїзм. могутня незнищима сиrа. 
що веде націю вnеред. Збірний героїзм це сума всіх героїзм і в 

і всіх найменших одиниць. що й ... vть за героями. В збірному гю· 

двигу зливаються всі сили в одну велику струю і це та сила. 
яна визволить нашу nоневолену батьківщин·{. Боротьба вимагає 

жертв і жертви теж стаються rероями. Але "найменше жертв має 

той нарід, яний бореться" - тан написав Rрослае Стецько в с9о· 

їй книжці "ЗО· ro череня 1 941 "· І ван Сули ма розгромив nол ьськv 
залоrу Кодана. що складалась із двох тисяч ВІиська. маючи 

тільки сотню хоробрих і одчайдушних козаків. Французький арх tте~т 

Кодака Боnлян в «Оnисі України" пише : Сотня козаків не бо· 
ялись тисячі, а то й декілька тисяч татар. бо козаки веажали 
смерть кращою за рабство". Будування незнищимих твердинь 

унраїнства на чужині Й.йе дорогою збірного rероїзмv наших npe.a· 
ні в. Тоади•lія і nам'ян. n[Іеnнів lІ<" вели ка. незн ~<Ш~М~ c~-<r. з 
якv треба береrти як Фvндаме~т на!lії М оnод;-1 й n::>ет м .. "І о-а 
Сингаєвський v віоші •Уноаїно мо~=~·• каже : 

з оо 

R н;:j rorюc батьків з 1 і да·поа.а;.аа й11v 
Доs іпяючи їм ранн і :nqла ~и nvм 

U }() nосаджене. зоощене в нашtм садv. 

Все належ:-нь до к::н•хітни нам ·-



Найдороше 6атьttам, 
Найрідніше синам. 

Тільки сліnі. залякані, що ніде героїв не бачили. а тільки 

ворогів, попадають у nсихологічний конфлікт а6о й nостійну 
неврозу, в роздвоєння. або nсевпоідентифікаuію. Тvт nоявляються 
макіявелівські. або навіть кровожадні беріївськ І чи РІ)бесn'єоівсь· 
кі типи героїв, що тягнуть суспільство до згуби. піnрізуючи його 

життєдайні соки. Злочинн і типи теж nмуться до героїзму. але 

героїзму їхнього стилю. Не nеребираючи сеое.ани~а•.11и а ра.аше 
вибираючи те, що їм вигідне. nнуться до влади. до слав и . до 

злочинного героїзму. Бо є і злочинний rероrзм Аль Каnоне. Ан· 
дрю, чи Єжов - це теж своєрідні герої окре~.ІІОЇ категорії. 

Всякі збоченці вчаться жити легко. виноо~'стовуючи л юдськ і 
слабості і глуnоту. Це ті. шо нечесними оnеоація~и роблять roo· 
ші. або одержали їх у сnадку. Маючи маєтки бавляться й no· 
ширюють розnусту. Для цик "ГеРОЇВ" одинсна u rль у житті ue бу· 
ти nоnулярними. значить бути особливими й ооиrінаnьними . Але 

особливий ue ше не герой. Вони nош~о<оюють noo себе всякі 

nльотни але nльотки це дим. Томас Карлайл каже про таких. 

що "СУТТЮ ориrінальности є не новизни але шио і сть". В такому 
сусnільстві. що захоnлюється авантюо~о~и ками . ооз;з r дн.,.ками . .а он· 

жуанами . крикунами. сум ч і в ної ва отости коасавиuРми r sсяким"' 

скандалами. титани д і йсного героїзму бл іn нуть і сусnільство гниє. 

До такого сусnільства можна nо им і н ... ти слова Т . Шеsченка : 
О роде суєтливий. nрокля·и й. 

Коли ти видохнеш?1 
• • 

Тут nри клясифікаuі ї затирається noD iл геооїв на позитивних 

і неїативних . 

Неморальних тиnів нав іть люблять. ви стаочить щоб були тіль· 

ки небуденні. Бо здеrенеоован~м люLІям скучмо жити. їм треба 

гострих наркотиків. Там . де ГVLІУ~ь барабани. тоеба гаоо..1атнього 

вистрілу щоб його nочути РРтvють ситуа цію т і лькІ< т і. шо н і машо 

не зважають і наnерекір v~.;ьому л~<хоsі ставлять rеооїчни\4 onio 
nовt'!ні бру.ау й оозкладу . Але LІЛЯ цього тоеба бути м і цним. •Не 

тоеба теж забувати. шо д і йсний геооїзм ніколи не nропаде і хоч 
хвилево. або й на довго його не б<tчуть ні не чують. к і нець

кінцем він блисне як золото в багн:. його сила незнищима. 
Ідучи сліпами клясиФ і нац ії різних тиn і в героїв треба наnрикін· 

ці ще згадати npo таких героїв ян і велавились якимсь одним 
особливим вчинком або nо.а і єю. яка вимагала особливої від· 
ваги. сили волі й характеру. Це в nершу чергу такі. що відкри 

вали незнані світи. ян напр. Амун.асен і Скот. що стуnили вnер· 
ше ногою на Південний Бігун. Мао ко Польо. шо відкрив дЛя Ев· 
роnи Китай. Едмун.а Гіллярі і його nрекрасний тоБарИ\11 неnалець 
Тенсінr. що nерші вийшли на гору Еврест. nерші астро~:авти. 
або Франсіс Чічестер. який сам один nроnлив нругом світу. Ге· 
ооями являються ті науковці. які неnосильною nрацею в лябора· 
торіях відкривають тайни nрироди. а їх є ціла nлеяда. г'ете сна
зав: "Бог nоставив би нас у великий клоnіт. якщо б В І дкрив нам 
'Ісі тайни nрироди. Зі скуки й відсутности зац і кіівnення ми ~о~е 
>нали б. що робити" 

зо~ 



ПОСТАНОВИ КОМІСІЇ ДРУЖИННИНІ8-ВИХОВНИКІВ 

Загаnьні напрямні 

Дружинни~·виховник СУМ від якого залежить майбутнє існування 
... ашої Сп і лки . має бути сумівець свідомий своїх обов ' язКІв у 

рядах нашої організації. Ціль дружинників ·виховників nолягає У ви· 
хованню сумівсьної молоді і в nостійному власному духовому 

зростанні. Кожний член дружини nовинен добре оnанувати neдaro· 

rічні методи. вnливаючи на світоглядове формування юнацтва. щоб 
зберегти в цей сnосіб його і дати nовноцінний елемент для нашої 
організації і сусn і пьстеа. Дружинник·виховнин повинен nрисвятити 
ввесь СВІІ~ час для виготовлення і виnробування нових методів 

виховання для в.аеожання українського національного духу в май· 

бутних ~адрах СУМ. 

Згідно І З цим р і шено і затверджено настуnні резолюції: 

1 . В найближчому часі по всіх країнах дії СУМ створити ініція· 

тивн 1 комісії для організування Дружин Виховників. 

2 . Кожна Кра йова Дружина Виховників повинна, як т.зв. «листок 

зв'Rзку» м rж дружинниками· виховниками, видавати внутрішний бю· 

летень r його розсилати іншим дружинам. 

З . Член Дружини Виховників діє зонрема у власному осеред· 
НОВІ. 

4. Кожний Дружинник·Виховнин мусить бути кваліфікованим вихов· 

ником СУМ. 

5. Дружина ви)(овнинів nовинна тісно сnівnрацювати із референ· 

турою юнацтва. 

6. Дружин ни к·виховнин nовинен сnівпрацювати nри сумІвських ви· 

дання)(. ознайомлюючись з виховною проблематиною по інших 
країнах. 

7. Кожний Дружинник·Виховник має бути ознайомлений з рІзними 
прантичними методами і зуміти їх nристосувати до власної npa· 
цr в осередку. 

Отже в r дноиsаймо в сі снаоби світу длR України. відкриваймо 
~ найnерше себе самих і дороги до .аійсного героїзму. Тоді кож· 

ний день буде для нас новим wастям . яке без зvcиnnA ніколи 
не дає~ься Йд 1 ~ вс л і д за сnовами незабутнього Василя Симо· 
ненка: Ж оден в r тер сонuя не остудить. 
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П r веr-rь землю всю не r.>о:нребе. 
Y><oa i r-ro 1 Дони жити буду 

До ти ВІдкриватиму тебе. 



Реферат на Світовому О.nімnійському З.nеті Дружинників 

ДРУЖИННИНИ-сУСПІЛЬНИНИ 

В СЬОГОДНІШНЬОМУ СВrтЛt 

Згідно з функціями Спілки Украі'нської Молод і : виховна. 
суспіnьно-гром адська, зовн ішньо-поn ітична. Доу>t\И ни Сусn ільни>< 13 
(ДС) занимаються другою. і nрактично є вих і дною базою для 

nершої і третьої функцій. 

На першій частині Світового Конrресу СУМ у Ню Йорку. 
30.11.69 р. перша дружинасуспільн и ків "Сибірські Вовки". пое.а· 

ставила нороткі наг.рямні. базуючись на nроєктові Правильни><а 
Дружин з 1967 р. Ці наnрямні були використані на друг і й час
тині Конr'ресу і ширше розроблені. Опраuьовани й матер і ял вклю

чав загальні завдання стосовно Бога і Украіни. власної орган t · 
зації, української громади. і диференціював їх у 1 2 точках. 3 
них важливіші є: змагання до державної самості йности і со

борности української держави. шанування свого р і .аного. са11.о1о· 
вишкіл, діяльність в СУМ. з сумівськими журмаnами. актив~о~ і сть 
в українсьній громаді. nодавання чужинцям nоав.аивих інфоо•.-1аu 1 ;. 

про Україну і нав'язання зовн·~Ініх звязків. Друга частина Кон
rресу в Лондоні. 25.1.1970 р. nоширила ці вказівки і 0)(0 І1 ила 

їх у чотирьох частинах. В першій. «Характер і завдання ДС" на
nисано : "Референтуру ДС з усіма її завданнями мо~+<на окоес
nити в такий спосіб : ДС цікавляться суспільно-rрома.аськими 

сnравами. В засяг їх зацінавnень входить люQина в сусп і льств І. 

сусnільні організації. досnіди nрилюдної думки. засо6и комун І ка
ці'І та політичні nитання, - іншими словами : всі nроблеми україн· 

сьного і чужинецьного сусnільства." Дальше підкомісіА nро

довжує: «ДС цікавляться nерш за все українським громадськ.-.м 
життям і його проблемами та трудношами.» У другій частин І П І д

кОМІСІЯ стверджує, шо є nотреба організувати дружинник і в 

на добровільній базі, та стверджує. шо українська молодь ше 

незадовільно застуnлена в українських організаціях. Третя час
тина - це аналіза українського сусnільного життя. Існує на ем 1 rоа· 

ції 9 рr>дів організацій й установ: реліг і йної. наукоео·осв t ТН І . 

шкільні, студентсьні товариства. наукові інституц і ї. nрофес і йн 1. мо· 
nодечо-виховні, громадсько-сусnіnьні. nолітичні. харитативн і . сnоо

тові й економічні. При nеречисленні катеr'орій орган і заu 1 й п і дко· 
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місія nодає nроnозиції для суміаської молоді. щоби вона відnо· 
відно до свого зацікавлення включалася до одної з них. 8 за· 

ключенні є чотири загальні завдання кожного .аружинника. неза· 

лежно від того, чи він належить до одного виду дружин чи ні : 
nередnлачувати «АванГард", доnисувати до нього. слідкувати за 

сусnільними nитаннями в nаневоленій Україні. а Дружини nовин-

нІ організувати міжкрайові зустрІЧІ та доnисувати до украін-

сько'і nреси. Сnілка Української Молоді є сьогодні великою ор· 

ганізацією, якщо говорити про 'ії тривність. членство· і діяльність~ 

Організаційно-структурна nобудова Ю СУМ віддавна заеершена. 
як також nрограма вnорядкована. Цього дружинники досі не 
мають. Потреба теорення дружин тому і є очевидна. Зокрема 

коли дивитись на дружини, ян фактор зберігання і плекання 
української духовости у сnільноті. В еміГраційних умовинах тільки 

зорганізоване українське сусnільство може nлекати і розвива· 

ти свої національні скарби : духовість і культуру. У нормальних 

державних обставинах цю функцію виконував би унраїнсьниИ уря.а 
та інші державні чи nриватні установи. У наших еміграційних об

ставинах ми бачимо на власні очі. що. коли молодий українець 

або українка відійде ві.а свого сусnільства. то ":1айже без ви· 

їм .. у національно nроnадає і губиться в чужій масі. Молодий 

сумівеuь, nерейшовши стадію юнацтва. де з ним завжди 

хтось nрацював nротягом роні в. не може раnтово лишитися 
без організаційного зайняття, тим більше. коли знає. що раз 

ставши дружинником. він є дійсним членом СУМ. Маємо 
численні випадки. головно на американському континенті. де мо 
лоді ідейні й енерr'ійні дружинники шукають свого nристанища. 

анrажуючись в ТУСМ·і. ЛВУ. в інших студентських організаціях. 
бо в СУМ або для них немає місця. або з бону керівників 
бракує до них зацікавлення. Подібна ситуація є також no дру· 
rи)( країнах. тіnьки на американському континенті більw наявна 
через велике число дружиннІ-'ків. 

Rкий стан зорганізованих дружин сусnільнинів у СУМ ? 
Згідно з нашими інформаціями існують три дружини сусnіль· 

ників: «С.,ибірські Вовни• від 1969 р. і «Карnатські Громи• від 
1970 р. в Чікаrо. "Беркути" від 1971 р. в НімеччинІ. Кожна 

має се1и внутрішній nравиnьнин. має свого .аораднина і свою 
команду. •Сибірські Вовки• діють або nокінчили студії і мають 

матуру з українознавства. Це їхня nередумова. щоби стати «Сибір· 
ським Вовком». «Карnатські громи» - дружина сусnільниць -
вимагає українознавство на рівні з матурою. «Беркути» є дру· 
жина обох nолів та nринимає до себе всіх зацікавлених унраїнсь· 

ною сусnільною тематикою. Крім цих трьох дружин є ще в Аме· 

риц1 дві дружини культурникІв. УсІх членІв у трьох дружинах 

сусnільників nриблизно 50. Релятивно маnе чисnо, якщо nорівняти 
з 1 3.000 всіх сумівців. ВиглRдає що Ідея ~руж~<··нинів СУМ 
дотеnер заnишилася образом е керівників і членпві СУМ. і 

тільки мінімально є зреалізована. Rні в цьому nричини? 

Об'єктивних nричин. тобто таких, що стосуютьс~ сеітоглядо· 
вого заложення і nобудови дружини, згідно рамового Правильни· 

на, немає. Рамовий Правильнин є загальним формальним дорого· 
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еназом длR творення внутрішніх Правильників Дружин, і ці nра
вильники їх зобов' язують. Навіть якщо nокажеться nотреба ще 

зробити деякі зміни у рамовому nравильнину, щоби був більш 
достасований до ситуації. Комnетентні органи СУМ завжди гото
ві це зробити. Інша річ - вже суб'єктивного характеру. це nри

мінення Праеильнина до nійсности. Причини такого ма11ого чис
ла зорrан•зованих дружинників є суб'єктивного характеру. 

tj nершІй мrрі є {)ран інформаuІИ про Дружини. Булучи в Канад 
можна було заnриміТІ"ІТИ, що майж~ нІхто із старшого юнацтва 

не знав про Дружини, хоч за коротний час самі мали стати 
дружинниками. Друга nричина - це стадія nсихічної nерестановни 

ян сеньйорів, тзн і дружинників у тому наnрямку, шо nружинни

ки - це дійсні члени СУМ і nовинні nровадити своєю молоде
чою організацією, ян також і в ній діяти. Олні - сеньйори не 

мають nотрібного доеіря до дружинників, мовляв - ану, чи вони 
часом не nовалять все це, що ми роками будували, або nри
викnи з дружинниками nоводитися як з юнаками, а дружинники, 

крім одиниць, nриеинли бути в стані юнацтва і дальше воліють 

сnринимати доручення, ніж самі собі і ЮНі:1UІ~V давати. Да11ьша 

nричина - це затрата з якихось nричин ;sацінавлення до своїх. 

Ще інша - nриватнІ міжусобиці чи то між керівниками, чи між 
самим членством. Можна nроnонувати nостуnяти : хто втратив за
цікавлення до СУМ -у, а довгими роками був П' членом, має 

моральне зобов'язання nринайменше фінансово її nіддержувати в 
формі добровільних датків та nередnлачуючи сумівську літературу. 

Постулят ч. 2 : сnори в СУМ-і є nотрібні, якщо йдеться про добре
сnрави є шкідливі, якщо хочеться комусь nідкласти ногу, і томv 

'-І другому виnадку їх треба уникати і nоборювати. 
До теnер була мова про nричини неактивізації Дружин. Для 

nовного образу треба представити коротко рамовни І1оавиг.ьнин 
Дружинників. Сnрава дружинників в СУМ-і еже актуальна ВІд 
nоловини шістдесятих років, відколи сумів~.;і nереходили 18-ий рік 
життя. Для ник треба було створити орнанізаційний "МОдус ві

венді•. Тому ЦУ СУМ доручила д-рові Стебельському оnрацю
вати nроєкт nравиnьнина дружинників. Проєкт 1967 р. вийшов 
фотооnтичним друком і був розіеланиИ до членства. Створено но

м;сІІ. яні його то доповнювали, то змінювали, і внінці він був 
nідданий розглядові nершій і другій частині Пленуму Центральних 

Органів СУМ. Знову nороблено зм іІ-!И, і затвердження терміно
вано в настуnному році на Світовому Нонr'rн'!Сі СУМ. Поаеильнин 

nодІлений на три частини : Світоглядові .Jаложення дружинниtнв, 
організацІйна структура, вишкільно-ісnитова СИt;•ема. 

Світоглядові nринциnи дружинників що є логічним завершенням 

виховних засад Ю СУМ. залишилися незмінними. Норотко з'ясую 
другу частину: 

1. Дружинник (дружинниця) - це дійсний член СУМ між 18 і 35 
роком життя. 

2. Є бажаним, щоби кожний дружr1ннин СУМ належав до одної 
із Дружин. тоді дістає епітет нnр. дружинник-сусnільним. 

З. Дружикнином стає ножний юнак або юначка, що має занінче-

305 



ний 18-ий рік життя 1 другий ісnит ст. Ю СУМ. Дружинником мо
же стати на власне бажання не·сумівець, що бажає стати членом 

СУМ. має nонад 18 років, nерейшов час кандидатури і здав 

відnовідний ісnит. 
4. Дружини nоділяються за тереном обсягу: крайові (міжосередко· 
ві) дружини, і за характером діяльности : дружини виховників, 

сусnільнинів, культурників, міжнародників і фізкультурників. Дру· 

жинники-сусnільнини складаються з двох секцій : сусnільників., що 
занимаються сусnільно-nолітичною діяльнІстю і госnодарників, що 

занимаються сусnільно-економічною ділянкою, 
5. Дружиною керує команда дружини, яка відnовідальна за ді

яnьність nеред Загальними Зборами Дружини. Команда звітує nе
ред Крайовим З'їздом Деnеr'атіе. Командант відnовідальний nеред 

референтом Дружинників при Крайовій Уnраві. 
6. Дружина має свого дораднина ·сеньйора. 
7. Дружинники мають той сам однострій що і в Юнацтві зі сво

їми дружиновими відзнаками. 

8. Принциn ісnиту на стуnінь nершого Виховника nрийнятий для 

всіх видів Дружин, тобто Дружикнин -Сусnільник складає ісnит, щоби 
мати стуnі нь nершого Сусnільника. Настуnні два стуnені наділяє 
КУ. а четвертий ЦУ СУМ. 

9. Дружинник підлягає карності д1исного члена, що є заnисано у 

статуті СУМ. Рівнож має nраво на різні відзначення. 
Суттєве цілої тематики дружин - їхнє завдання, nрограма. По· 

нищо назагал життя дружинникІв ще не систематизоване :одні 

еже довший час є ними і не nриналежні до жодної дружини, 
друг І с тають дружинниками і також не мають де nодітися в 

СУМ Починаю від nереходу юнацтва до дружинників. 

Кожний. хто nереходить до дружинників, хоче наnеред мати 

ВІдПОВ І дІ-Іі і нформації npo те, що його буде очікувати далі, і що 
ВІН може очікувати. Наnевно радо буде належати до дружини, 

якщо вона .~:~nя нього буде атрантивною. Це знову ж залежить 
В Ід вже зорганізованих дружинників. Дружинник-нован nереходить 

nершу фазv. в якій обов'язково nотрібно з ним ще nрацювати е 
ТІй тягnості. як він дотеnер був звин v юнацтві. В ніякому ви· 

nадну не можна дати йому відчути, що нема нікого, хто ним 

nоцІкавився 6. Самозрозvм іл а річ . що тими його новими друзями 
nовинн І бути сам і дружинни~и. wo вже nерейшли цю nершу Фазу. 

Згодом новий .Qружиннин встуnить до одної з дружин і зможе 
nрацювати Друга фаза - це Фаза самовиховної і творчої nраці . 
8 цьому gиnадку ми маємо ще багато наздоганяти. дивлячись на 

д отеnеР І ШН І Й стан Згідно із своїм віком і зацікавленням дружин
І-Інни . зо рган І зован і в .Qружині сусnільнинів, є т.зе. дієвики, тобто 

т 1. wo орган і зують і переео.~:~ять всякі акції. На nідставі дотеnе

рІшнього дОСВІдУ з дружинниками можна ствердити, що вони 

61nьше зац І навnені одноразовими сnонтанними, навіть тяжкими ак

ц І ями . Н І Ж nостеnенною nрацею. Це і nритаманне сьогоднішній 

мол од І. аж nоки вона не встабілізується, Пересічний молодий 
сvсn І льнин готовий скоріше організувати демонстрацію, ніж nідго

товлАти концерт . до чого nотрібно більше часу і терnеливости. Зно· 
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ву ж тані акції завжди nов'язан і з якоюсь особою і фактами , з 
Ін~ими дружимник автоматично знайомиться. Hnp. демонстрац ії 

nроти ув ' язнення Валентина Мороза. Акції ще мають цю вартість, 
що вони nоривають масово молодь. 

Крім того Дружинники-сусnільники nовинні nрацювати з новими 
(молодшими ) дружинниками та nрикладом зацікавлювати їх до 
активности . Всяка дія без душі й теоретичної солідної nідбудови 
є nів-дія. Так крім робл~ння акцій дружинники nовинні сходитися 
та обговорювати nророблену діяльність і робити висновки на кра-

ще. Головно обговорювати соuіяnьні й всякі інші nитання nідсо
вєтської України, щоб черnати відомості та nосилювати енергію. 

По якомусь часі nриходить третя фаза : фаза стабілізації nриват

ної і в організації. Тоді коли юttан або молодий дружинник го-

товий скоріше на сnонтанні акції, старший дружинник скоріше стабілізує 
своє nриватне життя, нnр. через сам факт творення рuдини. В 

організації він рівно ж стабілізує свою діяльність і скоріше за

нимається довшетривалою nрацею, як нnр. вихованням , або на 
пості члена уnрави. Такі дружинники стають завжди більше "РО· 

зумом і nрикладом• дружини. Вони дбають про добру творчу ат-

мосферу і взаємини між дружинниками, та nровадять нових 
дружинників. Рівно ж ці дружинники nосідають настільки досвіду 
і духової nідготовки. що можуть nровадити осередками і занима

ти відповідальні nости у вищих керівних ~рганах. Ue є добра 

запорука nрироднього росту для нашої організації. У цій фазі 
вже є дозріл і дружин ни ки в сnравах сусnільно-громадських, nолі· 
тичних чи інших nитань, npo як і згадано на nочатку. Дружина 

сусnільників є чудова вихідна база для дальшого будування й 
скріплення українського зорганізованого сусnільства, бо не кож
нмі4 дружинник, маючи відnовідний досвід схоче заnишитися тільки 

nри сумівській nраці . Тоді і наш і громадські установи зазнають 

трохи відмолодження , що їм дуже nотрібно, і чого самі бажа
ють. 

У цій фазі Дружинник-сусnільник може думати npo свою nри· 
ватну і організаційну фінамсову будучність, та завдяки своїм здіб

ностям і чужим засобом (або і своїм) nочинати Фінансово усамо
стійнюватися, тобто творити власне nідnриємство або спільну nід

nриємчу компанію. В СУМ-і це ще nокишо будучі можливості, 
однак добре мати nевний образ, що хочеться і що можна осяг

нvти. 

Всі ці три фази є тільки абстрактним образом і моделем, 
щоби краще nредставити діференційоване завдання дружинників. 

Говорячи про третю фазу дружинників-сусnільників, виринає 

nитання nровідництва і елітарности. Кожний др уж ин ник, що nро

вадить сходинами, організує і сnіворганізує акції, є в даному 

моменті nровідником. Провідник є безnосередньо nов'язаний з 

людьми. а член еліти може бути nровідником. Провідник - це 
режисер у сусnільстві. Він nровадить організаційною nолітикою 

і відnовідає за неї в осередку, Крайових чи Uентраnьних Орга

нах. Означає : він має все знати. що належить до його обсяrv, 
npo все дбати . але не мусить асе робити. Він має вміти nов о· 
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дитися з людьми і вміти nровадити їх v сумівській nраці . Бути 

nровІдником означає бути nсих і чно готовим до відnовідальности 

за людей і за речі. 
В здоровому сусnільств і nровідник є членом еліти, тобто посі· 

дає високі нваn і ф і кації, знання . В багатьох осередках є дружин · 

ники , що своїм фаховим знанням nеревищають своїх старших 
зверхників. З цього виринають конфлікти . як і в nереважаючих ви· 

nадках кінчаються тим , що один з обидво х уступає, або творить· 

ся неформальний nровід, що також є шкідливе. В таких виnад· 
нах вищі нерівні орrани nовинні негайно інтервенювати. щоби не 

доnустити .ао nоділу членства і організації. Провідником дружин· 
ник не можна стати без nідготовки у всіх nровідницьких знаннях. 

Для цього добрим середовищем є дружина й інші становища у 
нашій Спілці, .ае дружинники можуть виробnятися. 

Ще nотрібно кількома сnовами устійкити різницю діяльности 

дружин сусnільників від уnрави осередків, від ТУСМ·у й nоді6· 

них організацій. Вся .аіяльність уnрав осере.аків nідлягає заціна· 

вленню Дружинників·Сусnільників але за неї відnовідають тіnьки 
члени уnрави. Уnрава розглядає і рішає тільки осередкові сnрави. 

сусnільники натомість розглядають і nоза і nонадосередкові сnрави. 
Сусnільнини мають автономію дії nонадосередкового обсягу. Во· 

ми nовиннІ включатися в осере.анову діяльність, занимаючи рефе· 

рентури або ломагаючи в nраці . 

ТУСМ - це ідеологічне студентське товариС)ВО, яке стоїть на 

nозиціях українського націоналізму. ТУСМ має завдання nередусім 
сту.аійного характеру, і за власними даними має надавати тон 

цілому студентському рухов і. Натом ість Дружинники·Сусnільн~ни 
мають до.аатнове завдання : безпосередня організац•ина діяльиість 

в СУМ і назовні . У nрактиці діяльність Дружиннинів·Сусnільнинів 
ТУСМ ·у nереnлітаються . 

Ян далеко ми зайшли е сnрав і дружинників·сусnіnьників? На 
ue нам nосередньо дає відnовідь nідкомісія Дружинників· сус· 
nільників на частині Конrресу на nочатку 1970 року: "КомІСІА 

стверджує, що з уваги на поча1кову стадію nраці Дружинників 

Сусnільн11ків nершим кроком у nраці рефере~:тур Дружинників· 
Сусnільників буд.е організувати на добров ільній баз і дружинників. 
зацікавлених активним сусnіnь.ним життям • . 

Від цього часу є деякий постуn , однак за-малий. 1\Оnи брати до 

уваги число чnенства віку дружинників і nекуч і потреби розгор · 

тання дії на всіх відтинІ\ах npaui СУМ. 

r'омадінІ'ен , 21.8.72 
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РЕЗОЛЮШЇ НОМІСІЇ ДРУЖИННИНІВ СУа1U1ЬІ-ИtВ 

1. З огляду на nотребу едержати в діі наймолодших Дрvжиннмків 
СУМ по nереході з юнацтва в дійсні члени nроnонуєтьсfІ ЦУ СУМ 
оnрацювати внш нільну nрограму, яка уможливила 6 cтaJ,Jr 1t дiRn ... 
ності даної категорії молодого членства . 

2. Сnілка Украінської Молоді , будучи на християнських світоrІІtІІ· 
дових nозиціях, ~тавиться однаново толерантно до всІх •Рмстм,.нсь· 

них віровизнань. 

З. Підтримуємо концеnцію трьох фаз дружинника, щодо мого :ау

хового росту в СУМ : 
а. nереходова, в ямій дружинник nризвичаюється до нових 

форм nраці ян дійсний член СУМ. 
б. дієво стабіnізуюча, де дружинник стає членом одної з 
дружин і веде конкретну nрацю no своїй ділянц• зацікавлення; 
в. творча у Вtну nриблизно 30-35 років, дружинник стає дозрі
лим сумівським і громадським діячем 

4. По осередках дружинники мають стати самостійними сумівсь
юtми діячами і своїм nрикладом заохочувати інших до сnівдії. 

5. Узгіднено настуnні конкретні завдання дружинників-сусnільників: 

а. КУ nовинні доручити ссередмам щоб вибрали до своїх уnрав 

референта дружинників, якоrо завданням 6уло б встановити кон· 
такт із всіма дружинниксsми енлючно з неактивними, та зацінавити 
їх тематиною дружин. 

6. Дружинники-сусnільники мають в nершій мірі nрацювати в рам· 

нах СУМ·у, а тод і як сумівц і nрацювати в інших українських ор
ганізаціях і установах. 
в. Дружинники-сусnІльники nовинн і організувати крайові і міжкрайо

ві· зустрічі дружинників. nодібно ян від кількох років від6уваютьсм 

зимов і табори на Франкоnол і в Бельгії, а6о Злети Дружинників 
Канади й Америки. 
г. Кожний дружиннии має nередnлачувати і користуватися своїм 

журналом «Аеан!'ард• і no можливості доnисувати до нього. 

6. Комісія друн<инників·сvсnіnьникі в зверtається до всіх дружмнни· 
ків , щоб 

а. в найноротшому часі, якщо ще до цієї nори цього не зробили. 
nередnлатмли .. дванІ'ард" . вnлачуючи nринайменше на настуnний 

nіврік . 
6. nеревели з()ірку на nресфонд .. дванr'арду•. 

7. Комісія вносить nроnозицію nідтримати центральну громадську 

установу ~КВУ. разом з іншими молодечими організаціями пере· 
водячи збірну на фонд СКВУ. 

8. Уважаємо за відnовідне уможливити виnуск украінського журна· 

лу т.зв. •комікс" з nідкресленим національним і виховним змістом 

дnя українського доросту, wоб в той сnосіб, зrли6ити зацінавленнА 

юнацтва до унраїнсьної мови і тематиt<и . 
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УНРАЇНСЬНА ПРОБЛЕМАТИН.А НА СВІТОВОМУ ФОРУМІ 

В днях 23-27 серnня. 197?. ,.."nvч 1 УІ ~ ........ !')Р-'::')+.1! ВАКЛ 

(Сеітової Антикомуністичної Піrи) е Met< ~iнQ СІА• і вілІ'>vnася ІУ 
КонФеоенціІ'1 ВЮАКЛ (Світової Анти~о~омvністич~ої Ліrи M')f'')D.i) 
В Конференції взяли участь 1 20 І:JЕ'fІ<>rатів з 35 країн і чІАМЗfІІ) 

обсерваторів. Унраіну на УІ Ho .. r'l')t:!C i ВАК П застуnала числе на 
делегація OЧI')flf!H('! rf'ln'1!'1"1() ОУН s:! Ст.:> uь .. ом Qиий оіемочас-

но був головою дE>nf>rauїi АБН 
Українську моnопь оеnоезентvвал~о< · .._.ro Оnе- г Р l) •..13Н~" Ш ~"ч 

(голова ЦЕСУС). n-i Г. Романишин. мrр. Я. Млинао r;." .. ий і .,.і 

М. Млинарська (СУМ). n-i С. Шимко {всі з ~анади ) . п-о. Я . 
Тавридзький (ТУСМ з ДрІ'ентіни). дотеnерішній члем екзекvтиви 

ВЮАКЛ · М. Ткачук (СУМ Австралїі) і Л. Васиnин (Америка). 
До Екзенутиви ВЮАКЛ. як вільний член увійшов делегат СУМ 

мrр. Я. Млинарський. Склад нової уnрави ВЮАКЛ: гол. - й. 
Л.А. Мора (Менсіко). заст.rол. - Т.Т. Лью (Китай). ген. секр. - В. 
Гайсмит (США}, заст.секр. - r'.r'улнез (Мексіно). члени - Н.Молм· 
коне (Італія}, Д. Ал вез (Бразилія} . Ф. Феонандез {Есnанія). Б.А. 
Сехоняна (Лесото, Африка). Р.М. Сандовал lr'ватемала). П. Бат
пер {Канада), Я. Млинарський (Україна) 
До ВЮАКЛ було nрийнято 12 нових організацій. 
Як УІ Конrрес ВАКЛ, так і ІУ Нонфеоенція ВЮАКЛ схвалила 

резолюції. засуджуючи російський імnеріялізм. е обороні пере· 
слідуваної в московській тюрмі наро.аів молоді та на nідтримну 

визвольної боротьби українського й інших народів. Делегація 
української моnоді була дуже актнема і знаходила nідтримку 

інших народів. 

Подаємо резолюції української делегації ВЮАНЛ. яні були 
схвалені nленумом ІУ Конференції ВЮАКЛ : 

Резоnюція ч.1. 

Тому, wo російський імnеріялізм та номуніетичний тота!"іта· 
ризм зниwие за останнього nівстоліття національну незалежність 

України та інших націй східньої і центральної Евроnи. застосо· 
вуючи засоби мілітарної аrресії. насильного -nрилучення .. та від
критої субверсїі; 

Тому. wo російський імnеріялізм та номуніетичний тоталіта· 
ризм далі nродоежують та nосилюють терористичні nii стосовно 
України та інших nомеволених народів nри nомочі систематичних 
хвиль арештів. вивозів і русифікації: 
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ПРОМОВЛЯЄ ДЕЛЕГАТ IJY СУМ 
д. М. ТКА ЧУН З АВСТРАЛІІ 

Тому, що Совєтська є нз.И61льw варварською колон1яль 
ною імnерією. яка .t.~ержить в неволі багато націй, включно з 
Україною. вбалтиuьними народами, Білорусією, Грузією, Вірмені · 
єю. Туркестаном та іншими; 

Тому, що найвищою метою Украіни ra інших nонееолених 
народів є їхнє визволення та національна незалежність 

4-те Конференuія nостановляє 
1· З<!CVD~""' оосійсьи~о~й імnеріялізм колоніялізм та комуністич-

""'й тоталітаризм 1 1хні аrоесІАені дн. насильну русифікацію. на
ціональне та соuіяль~-tо·еиономічне nоневоленнR і визиск Укра-
~ .. и та інших nоневолених народів. 

2 Стати за віпновлення національної незалежности Украіни. 
~.;тановnення соuіяn~.>но-економічноі' сnраведливости. nриеернен

н~ "vnьтvрних та дукових nоав для українського народу і індиві 

да та для всіх nоневолених народів v так зв. СССР і в так 

зв сателітах. 
З З::~к.nикати наоо.аи вільного світv та їхні уряди визнати за 
УиІ')аіною ta іншими nонееоnеними народами. nраво 1-1а націо

нальну незалР.жність: і активно сnрияти та nіддержувати визволь

ну боротьбу тих народів 

Резолюція ч.2 . 

В обороні молоді. nереслідуваної совєтсьно-російським НІ"Б. 

Тому. що в Украіні й інших рnонееолених країнах більше 

число моnод"'х nюдей. яні відкрито nротестують nроти національ

ної. культурної та релІгІнної onoec11. nерсонального терору і 
безоглядного визиску народів комуно-росІйською анк-

татурою та клікою Мао. та урядовими елітами, яні їм вислу1 u
вvються: 

Тому що історик Валентин Мороз. журналіст Вячесла_е Чор
ное1n. rнтературний критик Іван. Дзюба, apxeonor М. СмІшко _та 
ВСІ 1 нwі українські 11неnектvалtсти, не зважаючи н_~ тортур~ 1 . 
vв'язненнR nродоежують далі боротьбу проти росІисьног~ •мnерІ-
~<:n•змv. і тому изаслугоеvють на наше nовне nризнання ІХ АН 1 

nрикладів хоробрости; 
Тому, що в Украіні, незважаючи на зверне!'Іня 

заu1ю Об'єднаних Hauitt та світові «медіА". НГБ 
через Органі
nродоежує 
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масові арешти. nсевдо-суди 1 вбивства ( нnр. брутальне замор· 
дування художниці Алли Горської) нескорених - цвіту української 

'ІАОЛОдt: 

Тому. що син генерала Романа Шухевича-Чуnринки (Головно· 
r o Командира УПА ). Юрій Шухевич nоновно арештований і не· 

павно fвеоесень 1972) засуджений на додаткових 1 О років 
·~ е · ~знення . тому що він знов у відмовився відректися свого бать· 

~ ~ • ~ого tдей. і який із 39 років свого життя вже nросидів 

'20 о оиів у тюрмах 

4 -та Конференція nостанов.nяє 
1 Валентин Мороз. Юрій Wухеви·-І . в~чеслав Чорновіл І Іван 
Дзюба М. Смішно та їхні товариші є для делеrатів на конФе· 

оенц tю nримладом геооїзму за свободу слова. думки Ьі а~ції. 

2 Деnеrати стаоатимуться всі ма сиnами вирізняювати Валентина 
Мороза Юрія Шухевича та їх товаришів. як nраnороносців (;~Олі, 
національних та людських nрав та національної культури. 

З Члени Світової М І)л одіжної Антикомуністичної Ліr'и старати· 

тимуться своїми nублікаціями . .оемонстраціями та сео~ю діяль· 
ністю взагалі. мобілізувати nоміч свободолюбних народів світу, 

яні вимагали 6. що6 Совєтська Росія заnерестала nоnовняти 
с тр?.кtття над nаневоленими народами. 

4 . Звертати уваrу Генеральній асамблеї ООН. що ці nотягнен· 
ня російського тоталітаризму в так званому "СССР• є заnере· 
чуванням Універсально;· Деклярації Прав Людини, і щоб Гене· 

ральна асамбnея ООН засудила Совєтську Росію за її діла. 
5. Закnинати уряди вільних держав світу, Амнесті Інтернешенел. 
Міжнародню Комісію Юристів та Міжнародній Червоний Хрест, 

шоб ц і чинники ообили всі необхідн і заходи щодо російського 

r мnеріялtзму та номуністичних бюрократій, яні цьому імперіяліз· 
мовt служать, з метою негайного звільнення вищезгаданих укра· 

інськ~-tх nолітичних в'язнів . ян і також звільнення всіх nол ітич
" "'х в'язнів е СССР і nоза залізною заслоною. 

ДЕЛЕГАЦІЯ АБН З ГОЛОВОЮ rt.A. СТЕЦЬ 
ном 

По.ор Л . ВАСИЛИН В ТОВАРИСТВІ МОЛО 

ДИХ УЧАСНИКІВ НОНФЕРЕНЦІЇ. 



ПОСТ дНО ВИ КОМІСІЇ ДРУЖИЖИКІ&МІЖНАРОДНИКІВ 

Jaranьнi напрямні 

Зааданням міжнароднина є nогпибпюват~t своє зwання укра· 

інськоі 1 МІжнаро.оної nроблематики . wоб nроанапізувавши її . 
вийн1 ІЗ удосконаленою системою nрац і Ііа між:-tародному від
тинку. Зовнішня діяльність може себе nроявити на таких відтин

нах ян : масова номун і нація (преса. радіо. телебачення і r.n. ). на 
форумі міжнародних організацій. в крайових чи обласних органі
зацІях та установах окремих країн нашого nоселення, nри видав

ництвах 1 розnовсюдженню інформацій. 

На основі цього nрийнято і затверджено слідуючі резолюції: 

1. Щоб використати мож11ивості дпя розгапошення нашої визвоnь

ної сnрави дорогою масової номунінації мусимо збирати та оnра-
цьовувати ві.оnові.оні матеріяли. їх nомножити і масово розnов· 

сюажувати. Рівнож мусимо старатись виробити з nоміж своїх 

кадрІв високого калібру журналістів. nолітиків і т.n., які своїм 
авторитетом і вnливом е чужинецьких колах могли б нам усnіш

но доnомогти. 

2. Вишукати міжнародні. крайові. окружні чи обnасні чужинецькі 
організацІЇ. яких можна в будь який сnосіб використати .оля унра-

І нськоі сnрави. Нав'язати і держати nостійний нонтакт з тими 

органІЗацІями. яні nоказуютьсR найбільш принзними. Не сеІ'реf'у

вати органІзацІЇ на основі лівої чи nравої тенденцІІ , якwо вони 

можуть якимсь сnособом нам доnомогти е наших стараннях. за 

виїмном комуністичних. 

З Винористовувати всі можливості дnА nоширювання інформації 
npo машу nроблематику й організування nрихи11ьнинів для неї. 

наnриклад nри університетах. виwих шнолах. курсах тоwо. По
дбати. wo6 ВІдnовІдні книжки з українською тематикою знахо

дились no бібліотеках. Коnи nриїз.ожають ворожі доповідачі наша 
активна nрисутнІсть є конечна. Також мусимо nоnирати наших 

Інтелектуалістів на еміграuії. wоб .оати їм змогу висловитися на 
nубличному Форумі. 

4 Мусимо nponaryeaти наші книжки. брошурки тоwо і розголошу
вати tі.:Ішу сnраву. вживаючи різних наліnок. rудзиків, афішів 1 т.д. 

5. Mv c ..-•.• o бути nоінформовані про різні nодії і змагання. які 

В І дбvеа>аться по uinoмy світі і uим способом nоширювати свій 
с а • тоrл~>д 1 вчитись на nомилках 1 успІхах інших. Мусимо бути 

!lОІ І-Іф Ооr,.овамІ. wo:) відчути паnітичний клімат no різних країнах. 

nrcnFІ uього можtіа рІшати про сnосіб npaui. Старатися вхо.оити 
ма ~<nючевІ державнr 1 nравнІ позиції. wo6 не чекати не:. реакцію 

• nораду друrих. але самому мати nраво й 1-1агоду брати ініціяти
аv Без пеоерви шу~<ати можливости nеремоги над ворогом. а 

І t,; ') f) ·..~~ !Іоr;~tмути треба точно ЗІ-Іати хто наш ворог. а хто nри· 
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МОЛОдА ПАТРІОТКА 

ЛІдд вдсиnин 

Наша редакція недавно тому одержала копію листа Л іди 
Василин. молодої сту,~:~ентки з Голіву,~:~у. Каліфорн ії. якого вона 

наnисала по видавництва «Чарлс Скрайбнерс Сонс» в Ню ЙОР"'У· 
Подруга Ліда написала того листа у зв'язку з неточностями шо 

їх знайшла в книжці. виnущеній цим випавництвом. n ід заголов

ком «Народні й Святочні Ноші Світу», яку наnисала Р. Турнер 

Віл кокс. 
В свойому листі. nодруга Ліда звертає видавництву увагу на 

кілька nомилок. як і вона завважила в паній книжці. Пояснює ,,,. 
шо місто Косів і село Жаб'є. станиславіаської области наnе-
жать по України, а не по Польщі. як це nише авторка. Далr. 

no,~:~pyra Л іда не nогоджується з твер,~:~женням авторки. шо Бу-

ковина належить до Румун і!. Додаючи іще оливи до вогню . 
два святочні строї, nравильно зазначен і як українські. авторна 

включила nід роздіпом " Росія ». Моnода студентка обурено nротес

тує nроти такого роду nомилок і уважає. що такі неточн і і нфор

мації знижують рівень і вартість такого випання . Серй0311ий сту· 
дент не може в такому виnадку числиТ<1СЬ з книжною як з 

авторитетним джерелом. 

Відnовідаючи на цього листа. видавни uте о дякує nодРУЗ і 

Ліді за її застереження і nо~оавки. nринимаючи їх до в • п о~Іа з 
обіцянкою взяти їх під увагу в настуnному виnусну цеї книж~о~и. 

Рівнсчасно. видавництво nідкреслює. що це nерша негативна 

критика книжки від часу ії' появи в 1965 році. 

Іратулюємо nодрузі Лід і Василин за добре nроообленv noa-
uю на користь 1-1ашого народу. Часто стр•чаємо в чvжомоен.-.х 

книжках. журналах чи часоnисах nодібного роду " nомиnки ». Не 

знати чи то дійсно через брак інформацій. неточн і дан і дорад
ників. чи може nродумані вмисне зроблені ворож і ходи д11я 

збагачування наших сусідів. Подібні "nомилки » зустр і чаємо до-

волі часто. та скільки з nом і ж нас мають в •дваrу чи. головн•-
ше. таку ініціqтиву. яку виявила наша nодру;а з Америни ? 

Хеиnево ми обvоені неакvоат~остІ'Іми .ааної ста тт • ..... ~,>+<~"' с-а· 

дієвої чи телевізійної nроrоами. 1 мvже наші завва•и ше "Е'С'Е'· 
нажемо nриятелям . Та хто з на с в такому ви.,адкv до6оо9іrн,но 

візьметься за конкретну дію? Тана 110аuя наnt'>жить е>пчак по 

наши~ завдань на еміr'рації - nошиоюsі\ти nс-авдv не r • льки 11.• ЧІ 

своїми але й м•ж чужинцями. та сnравnяти на н ожноІІ.•V нооuі 

фальшиві npo нас ін формац:ї. 

МІП 
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ПОСТАНОВИ НОМІСІЇ ДРУЖИННИНІВФІЗНУЛЬіУРНИНІВ 

Загальні напрямн і 

1. Свідомі того. що здоров~и стан тіла є основt-н•м для ма~бут · 
ньої оборони нашої БатькІвщини. ми nринимаємо ян к11ич : •У 
здоровому тілі живе здоровий дух." 

2. Сnортовий дух є інтернаціональнІ-< м. Використовуючи ue~ ~акт. 
ми можемо nри допомозі сnорту гідно репрезентувати українu • в 
і цим сnособом зацікавити світ українською проблематикою. 

Діяльність по осередках: 

1. Фізична нультура залежить вnовні від людини та 11 с~-<ли вол і . 
а. По малих осередках дружинники-фізкультурники кр і м noaui над 
собою. можуть організувати якусь програму елементарного споо· 

ту з юнацтвом. 

б. По більших осередках сумівські сnортові .аружІІ'ни мають на· 
году nоширювати украі"нську справу способом організованого споо· 
ту. 

2. Мусить існувати nовна співпраця між осередковими управами. 

сnортовими дружинами СУМ і nоодинокими членами цих кл t тин. 

З. Сnортовці мусять бути ознайомлеІ-'і з 
а. людською фізіологією 1 анатомією. 
б. загальними nравилами nершої nомочі. оскільки це стосуєть· 

ся до можливих сnертових виnадків. 

4. Дружинники-фізкультурники nовинні заниматися орган і зуванням 

сnортсвих таборів, АН також вишноліе. сnоотових фільмів І. т.д. 

Цим сnособом можуть nізнати і вивчити нові сnортові техн і к~< і 
nравила. 

Сумівсьна світова Олімпіяда 

1. Щоб втримати високий рівень серед наших сnортовці в npono· 
нується організувати сумівські світові Олімn і яди . ян і мали б в • .а· 
буватись що 4 роки. ПівФінали мають відбутися в поодиноких 
країнах, в висліді яких найкращі атлети з кожної країни з" їдуться 

на світове змагання в котрійсь визначеній краї~і. П іднреслюємо 
важливість втримання високо-nрофесійного рівня у вс і х комnети· 
ціях. 

2. Осередкові і Крайові уnрави nови~о~ні бути до ТІЄ І м І ри заці кав· 
лені сnортом, щоб були готові доnомогти сnортсвим о.аи ниuям у 

фінансуванню nодорожі на такого роду змагання. роздобvваючи 
фінанси різнородними імnрезами. збірками і т д. 
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Vkraiнcьke Cr~geнmcm6o ь а1т1 
ТУСМ ВІДБУВ СВІЙ 1 З·й КОНГРЕС 

1 3-~ С9 r тое~~ Конrрес Т ·ва Українсь кої Студіюючої Моnоді 

"" м , ~новсьного та 5 й Коайовий З 'їз.а ТУСМ в Амери ці відбув· 
'.:R е Д r тоойт r 1 5-1 7 вересня ц.р. 

На 1 З-му Свr товому Конrоесі ТУСМ було 57 делеrатів. які 

оеnрезентували ТУСМ ЗСА. Канади. Арrен тини. Евроnи. Австра-
r: та Сен •орат ТУСМ. 

В noauяx 5-ГQ Зїз.ау ТУСМ в ЗСА взяло участь 80 делеr'атів. 

с:~к• оеnоезентували 9 Осередків Діяльности та 2 Ініціятиєні 
Гоvnи ТУСМ 

Сеоед численних гостей були nредставники українських Цер-

нов та громадських. наукових і студен тських організацій. 
В загальному. в Ko1-4r'peci взАnи участь nонад 200 студентів 

ІЗ ~-х КОНТИНеНтІВ. 

Із зв ТІ-4ОЮ .аоnовІдt.tю за діяльність Світової Управи ТУСМ ви · 
ст vnив •н ж. Б Кульчицький. я,..ий широко насвітлив діяльність 

ТУСМ та зуnинився зокрема на її nозитивах і негативах. Осо

бливу увагу звітодавець nрисвятие сnравам сусnільно-громадської 
• nолІтично· дtяльности ТУСМ. 3 огля.ау на те. шо ін ж. Нульчиць
н .. !А с:~ний nродовж останніх 1 О років очолював ТУСМ. рішився 

бrльше не '\ан.аитуватІА Конr'рес висловив йому вдячність за 
потеnер rшню nрацю. nриймаючи його через аклямацію в nочес

не членство ТУСМ. а nредставник ТУСМ з Арrентіни. д-р Яpe

tv<a Таvридзьни.:О воvчив йому nроnам'ятну відзнаку. Конrрес рів -
чож вrдзначив .аовголrтню noauю nані Христини Кульчицької 

в vnoae ТУСМ. 
На 5·мv Крайовому З'їз.а і ТУСМ у ЗСА звітну доnовідь ви-

в,..г олос , с, го11ова Уnраеи Богдан Футала 
В оамнах К онгресу були nпочитані дві доnов ід; Д ·р П. М ірчук 

rовооив на тему : .. унра'tнськ t вчзвоnьні змагання аід час дру

г оr С 8 ІТ0 80І 8t.;они та СЬОГОДН І ШІ-ІіЙ СПРОТИВ на УкраЇНі», а ІНЖ. 

Бог дан Кvльчицьний на тему nоточних завдань ТУСМ. 

Конrоес о6оав новІ кео•вні органи ТУСМ . До Сві тової Y -
no<'\9,.. о6оано таких осіб : Богдан Футала. rол ова: Рома Л ісеви ч 
· се ~< оетао Ром ан Сеньн 1 в · і деол огі чно-n опі тичний референт; 
М иоон Б "' u · снао6н и н А скол ьд Л озинський. nоесовий референт, 

Я . Таvо и .азьн иіі (А оrентін а) · ч лен : Лю6оМІ1Р Квасниця ( Канада }, член. 
До Кочтоально Ком rсїІ v е і .:О шn и : Боr.аан Кульчицький · голова: 

Б І) о ... с Потаnенно · ... n~н А н.арt й Бандера · чnен . 

il "> Тоеаоись,.оr о Cvдv · Х р и стя К уn ьч и ut>на · голова: Ада Леге-~ 
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t>'-'АННОПОЛЕ ЗИМОЮ 

Цього року, ян і nоnередніми роками відбудеться в 
Бельгії традиційний вже Евроnейський Зимовий Табір 
Дружинників СУМ, влаштований сиnами Евроnейської 

Конференції СУМ . Технічною nідготовкою занимається 

Крайова Уnрава СУМ Бельгі ї. В nрограІІІ'і nередбачуєть· 
ся інтензивний вишніn на базі загаnьно української й 
внутрішньо·сумівської темати ни, nідготовна до наступ· 

нього Конг'ресу СУМ. nрогульни, розвагові вечірки , і т.n.: 
Цією дорогою звертаємось до всіх Дружинників і Нан· 

дидатів на Дружинників СУМ, із щирим заnрошен· 
ням взяти чисельну участь в 

ЧЕТВЕРТОМУ ЕВРОПЕЙСЬНОМУ ЗИМОВОМУ ТАБОРІ 
ДРУЖИННИКІВ СУМ 

, який відбудеться в днях 23.12.1972 р.-1.1.1973 р. на 
сумівській оселі «Франкоnоле" в Бельr н .. Зrолошення 
nроситься якнайсноріше nодавати через власні Крайо
ві Уnрави. 

-~-.._ ...... ,_:J,...~.~....:;...,.............._ ..... J ... ~ 
~та· член; І аля І улькевич ·член. 

До Світової Уnрави з уряду еходАть ше : голова Сен і оратv 
ТУСМ та голови Крайових Ynpae із ЗСА. Канади ra Арг'ент і ни 

Нову Крайову Уnраву ТУСМ в ЗСА обрано в такому склад ! : 
Олесь Черінь· голова: Богдан Гоwовський та Богдан Клід ·застуn· 
ники; Да рка Івахів ·секретар: Михайло П или.,чак - скарбнvк: Ігор 
Длябога та Ляриса Лозинська -члени. До Контроnьноt Ком і с 11 
ввtиwли: Богдан Футала ·голова: Лев Іваськів та Борис Пота· 
nенко ·члени. До Товариського Суду: Мирон Биц- голова: Іоина 
Твардовська та Мирослав Фvтала -члени. 
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Моnода сvміеська Пара Славка 
ВАВРУХ і Василь s·єнь звінчалися 
'27 5 197 2 в uеркеі ее Покрови в 
Торонrо. Кана.аа Тайну суnрvжжя .ао· 
ееошив о др МирО>! Стас і в і о. М. 
Сtефано е Cneeae хор •Прометей • nід 
vno<~eoю Mrp. В Кардаша. Весільна 
гостина в Українському Домі зі6оа· 
!Ті\ 800 ос16 . пооее.аена збірка на 
.оо6рі u• n • да:~а 2 1 2 доn. з того 
nризначен о. на еиїз .а ансам6nіе СУМ 
ло Е eoon.. 50 доn , на ,.. ур наn 
• Н:> .. n аТІ• 37 ЛОЛ . 

Qf),..tJeo<: Mono.a • є ои n ускн..,нам~< .-ур· 

r• e ~·оа ін І)зм ::.е с rеа о м. Ю Л11nи. а 
• .,~":.:> <І' Ва<: .< nь ~ в "к nа.аачем ге· 
·о'1 ":· • .,., н уоса • Сла вка vч иrе· 

• ...., .. 9 -. fJ ; -~ .- <1-: • '>l't Q6 .. .аеоє ,:; 
.; , =>~.;· •.•.; С У~,А B"t< I)Чv8ar. ;o ЧИС· 

: .~· : 0· .. :-:~>.а н r~ • СУМ та 

М • .~ .; Г' ~ ~,.1. г, • .;t • І..."ІС."'І'ВИJ Л І Т 

- >:" ·:. .. і :::а .. а · .. · . .і.. ,.. :">е -:.nас :..- б І . 

) . ;.. 

Михайло ФЕДИНЯК і Гапина СТА· 
ХІВ о6и.оеоє викоеники і активні 
члени КУ СУМ в бельгі ї та А нгnії 
звінчапися 22.7.72 р. е Українській 
Кат. Цернеі св. Покрови в Ноттінrrа· 
мі . - Анту вінчання лоеЕ>ршие о. 

др. А. Михальський. Весільний о6рял 

еід6уеся згідно з найкращими укра· 
інсьними традиціями, nри великій 
н і льності гостей та моnоді СУМ. 
Під час гостини nроведено гроw ее у 
з6іонv . Ана даnа 17 фунтів, цю су· 
мv розділено no 8Ф 50 на nоесфонл 
•Аван(арlJ• і журнаn •Наша Церква • . 
Жертво.оаеuям і з6ірщикам wира 
nодяка. а Моло.оій Парі Многих і 
Щасливих Літ! 



ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ 

Боrл<Ін МАКСИМ'ЮК з Фіnядеnьфr і 
і Оля КЕБАПО. Гартфорд. (ЗСА ) 
звінчаnися 1 7.72 в uеркві в Гаr:-•· 
фnрдr. Звінчав о. крилош. Cтenan 
Баландюк 06идRОЄ активні чnени 
СУМ. рішиnи своє eecinnя відбути 
згідно з наИнраwими українсьt<ими 
традиціями Моnода була зодягнена 
в 6іnій виwитrй суконці. молодий у 
вишитій copnчui . а дружки в гуцуnь· 
ських ст~оя<. Hr~ Богослуженні сnі
вав хор під диD. інж. О. Приwлs:~ка. 
На прийнятті в Народному Домі бу
ло nрисутніх 300 осіб. Весіnьною 
nрограмою керував вміnо староста 
n.B. Солтис. внnючно з традиційним 
•викоа.І'анням• і винупом Молодої. 
За ініціян•вою na~<i С. Радьо пере· 
ведено rрошєвv з6ірt<у. яна даnа 
102 дОІ' .. з чоrо nризначено 4?. доn. 
на ~в .. зеольний Фонд•. а no ЗО 
дол. на •Аванrард" і Kp1o1na·i · 
Моло.аіИ Парі Щасливих. Многих 
Літ. а ВШ З6ірwинам і Гостям 
щире Спасибі ' 

Для наnаднання адмrнrст;:>ування «Аеанrарду" просимо КольnортерІв Перед-

nпатнинrв nридержуватись настvпноrо nорядну: 

ЗСА і КАНАДА : Кожний Осередок СУМ має ман1 референта сумівських 
видань. яний збирає передnnати і nересилає ік до В-ва ЦУ СУМ. Яншо в 

данІй мrсцевост1 таноrо референта ше нема. або є неантивниИ. nередnлатники 

мають обов'язок грошові розрахунки nереводити безnосередньv :; В-еом е 

Брюссеm. nересилаючи наnежність банковими ченамн чи моні-ордерами. 

Чени з Унраїнських кредитівон nриймаються на рівні з банковими. 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: Через КУ СУМ. або nоштовими моні-ордерами до В-еа 
НІМЕЧЧИНА : nочтовими "v~андатами до ЦУСУМ. 
ФРАНЦІЯ: На ченоее коню • 

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

БЕЛЬГІЯ : на ченоее нонто КУ СУМ. або nрямо до В-ва. 
АРГ'ЕНТИНА і АВСТРАЛІЯ: До референтів сумівських видань в тих країнах. 
ІНШІ КРА.ІНИ: Безnосередньо до В· еа в Sрюсселі. 
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ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСФОНД ••ABAHr' АР ДУ» 

ЗСА 

0-н БОСТОН 

0-н· НЮАРК зб. листи чч . 612 . 616 

14 . дол. 

, 21.- дол. 

0-к ДІТРОЙТ І М. n Орлина : з6. листи чч. 608. 609. 61 о 
•Сибірські Вовни» замість вінка 

42 .- п ол. 

0-к ЧІКАr'О 

О·к ГАРТФОРД 
О·н НЬЮ йОРК 
НАНАДА 

0-к. ОШАВА 

О·к. ВІНДЗОР 

БЕЛЬГІЯ 

О·к Г'ЕНК 

В. БРИТАНІЯ 

О·к. НОТТІНГ'Г АМ 

на могилі сл.п. І. Вонсvля . 50.· дол. 
•Сибірські Вовни• збірщики Р. r'o· 
ляш, я. Верещак, о. Черінь. в пи~ІІІ'518 . 75 

•Сибірські Вовки• з Риму 49.000 лір і7 · пол. 

з весілля В. Дуди•tа і О. Скиби ЗЗ.- пол. 

з еесіnля Олі Сороки і О. СтІ)іт.чука 1 60.· пол. 
Ь. Мансим'юн і О. Кеt5ало. ЗV.· дuІо. 

з весілля nn. С. Коваль. М Чvбан 33.· дол. 

.ар М. Михалноф 

зб листи чч. 105. 106. 107. 108 
З 25·ліття nonp. Ювілею n·ства 

Кр; воруні в 

М.Сеничак і M.Hapna, з весілля Г 

РздеІоиuької і Б. Начмарсьного 

З весілля Галі Стахів і М. Фединяка 

20.- дол. 

33,75 

2~" · дОІ'І 

869 бфр 

8.50 ф.шт 

ІОвіліятам і Молодим Пар"\м бажаємо Многих і Щасливик Пі т . а 

Жертво.аавuям і 36ірщин<~м щире Спасибі ! 

................... -· ----· ..... -- .............. ------ .................................................... -- ........................ .. 

.. дVANTGAADE " 

72 Old CharlemagnP. 
1040 B•·uxelles 

ТеІ 34 04 82 

Висилаю • рtчну о ІЄ"Dед r1f1 .'ІТV 

• З<І6Оr)(О8<!НІСТЬ no 

• Htl "noecфm-tд · 

Р<>ЗОМ 

'.-lrJЯ АДРЕ СА 

' t ....... 4f,f(J 
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