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ОНІРЕСИ llflO ДАЛІ? 

' 
ІОКІ Місяuь листопад 7978 р(Жу увійде в історію украінської Спільно-

ти, як місяuь ЗlJЦ!ІНОго зсхереджения :1Jстрічей в світовому M{lULтaбi. 
Першим Конrресом, що відкрив низку інших світових з'їздів, чи конгре
сів, був ХІ-й Світовий К онrрес СУМ, а за ни.м на протязі ти:ж:ня відбу
лися конrреси Світового у,~раіиr~>кого Визвольиого Фронту, 1 /атріяр
хальних Об'єднань, СФУЖО і інших організаuій, щоб завершити /// 
K(JJlipecoм СКВУ. Все ue відбулося в Нью Йорку й околиuях, де справді 
відчувалося в той час згуЦ!Іний віддих нашого спіЛьного життя, віддих, 
що супроводився приспішеним ритмол1. сердеuь не тільки тих, що могли 
особисто взяти участь в тих конrресах, ях делеrати, чи звичайні учас
ники, але також цілої велико( украtН{І;'КОі сім'ї, тvт поза межами 
Украіни, як також і в ній ' самій. Прибуття на той 'taC у вільний світ 

Надії Світличної, було якби символом mu,·o mільного ритму душ і сер
деuь. 

ХІ-й Світовиu Конrрес СУМ, що відбувсн в rJJtнx 17 до 79.7 7. 78 р. в 
Ел ленвіл в приміщеннях сумівської Оселі, nроходив як усі попередні, в ду
сі турбот за до!f,ю молодого украінського rwr.-o.'lшня , що повинно прийти 
на зміну і ще вище піднести прапор боритьfт .: а свободу і права свого на
роду в Україні. На відміну від попередніх К тиресів СУМ, де переважало 
l#l покоління тих, що відновлювали Спілку в 11овоєнний час ua чуж·ині, 
на ХІ-му Конrресі СУМ покоління виховане в рндах СУМ на чужині 
становило вже подавляючу більшість. [Jezi факт міг наповняти всіх 
учасників гордістю, що Спілка УкраіlісЬ!іоі Мол.оді .1уміла виховати в 
своіх рядах і на своїй програмі нову провідu) верству своєї організаuії, яка 
повинна також забешечити в майбутньомукерівниuтво загального на
шого громадського і політичного :життя. 

На тлі обширного й аналітичного звіту Голови СУМ і членів !Jен
тральних органів СУМ, відбулася жвава дискусія, яка свідчила про ви
сокий рівень сумівського і громадськохо вироблення учасників, бо затор
кувала виключно суттєві проблеми з турботою про покращання дії 
СУМ у майбутньому. Навіть такі популярні раніше питання деuен
тралізаиfі~ чи "поліuен.тризму", які колись займали певне місие в диску
сіях, тим разом не були навіть порушувані. Навпаки, вичувалося потре
бу і к ОІlечність скріплення uентрального керівниuтва для ще кращої ко
ординаuії і унапрямлювання сумівськоі діі по всіх краіlіах . Здавалося, 
що для всіх було очевидним, що перед СУМ, як перед uілою українською 
ст·льнотою є одна uіль, яка зумовлює зосередження сил і засобів в облич
чі наступу на нас воро:жих і ражладових rил, яких легковажити ніяк не 
моЖ1tа, а півзасобами побороти їх не вдасться. 
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3намеющм мoмeюnofvt сум/вського Конгресу залишиться mш\aJ,,; 
факт, 1!!,0 при зміні оаfювого склаrу в керіt;нuцтві СУМ, теля 20-літнього 
головувштп сеньйора СУМ О.Коваля, ue вuдuо було борот ьби за цей пост 
серед /(ружинників іН омінаційнаК омісіл мала тpyдN01f!,l в підборі к а1-1-
дидата на 1 олову СУМ. Аиалізуючи цей факт, в rшдаf в вічі те, що пере
борщувана часто в дискусіях пробщма ''розриву поколінь" в СУМ себе 
в иіякіІі мірі н е заманіфитувала. Зрілість делаатського збору наК ON
rpea· СУМ була наскрізь очевидна.Такuм чином, ооиuоко ваЖ1іий при1і
у,ип керівuицтва: 1ta відповідю мicYJl- вдповідю особи зі З1іа1і1ія.w і дос
відом - був повтстю пошаNоваNий. 

В працяхко1-11ресових Комісій делєJати-дружuнNШ\И виступали з до

повідями та подали кілька ці1і1іИХ проєктів до структури й діяль1-1остu 
ДружиNNиків і члЄJіства взагаль1-1ому, а також до акцій в обор01-1і укра

ЇNських політв'я:тів. Преважливою проблемою, яка розглядалася 1ta 
Комісіях була пробщма виховаNJіЯ в юнацтві та пот· тичного вишколу в 

дру:;1синн иків . На повний ріст видвигнуто зна ченJіЯ друкованого слова як 
для виховання-вишколу так для інформац/і і вдержування зв'язків та 
поширювання сумівськоі ідеі серед громадЯJіства і молоді, а в парі з ци.w 

вказано на труд1tощі, що виплива:ють з несолідности частини суспіль
ства, що не завж:ди підтримує КНИJІ(КУ і JІС)рнали, задовольняючись те
щбацеюtям та чу:;кою пресою , які можуть тільки сприяти аси.wіля

ціі і відцуженню . На цьому відтинку мусить прийти до енергійноі акціі 

щоб Іlедопустити до twслабщння преси і кни)І(1(ових вида1tь, що є покищо 
головними формуючими чинниками, поки не буде українських тещвізіzі
них програм та великих фільмів з украінською тематикою і в украі1tсь-
к/й МОВІ. 

Відмічено Каніресом СУМ покращання ua відтинку українських 

подру:;1с, поскільки останніми часами числомішаних 1wдруждещо зл-tеІl
шується, а чщни молодечих організацій шукають своіх друзів і подруг 
життя у влаmому середовищі, або в інших молодечих організаwях. Jje 
сприяє також ідейному і ментальному зближенні поміж окреми.wu 
молодечими організаціями що в свою чергу сприяє посиленню украінсь
кuх подруж. 

Ко1-11рес СУМ наголосив також потребу зацікавлення нашdі студію
ючсі молоді українськими науковими установами та іхньою працею. 
Ьуло вказано на велику небезпеку інфільтраціі ворожих ненаукових кон
це пцій в українську науку, щоб при ії помочі нищити українські моральні 
й духові вартості, як це сталося у випадку гасла вЕнциклопедіїУкраіно
:mавства про СВУ-СУМ в Украіні, а також раніше про спадковість 
влади від УНР до УССР. Тому украінська студіююча молодь .чає спря
мовувати свої заінтересуванJіЯ в тому напрямі, щоб не допустити до 

посла6JZеН1іЯ украіііських наукових установ, які .нають залишитися в 

руках дійmих українських науковців-патріотів. Чужа наука і ії наукові 
установи нам ніколи1tе розв' ЮІСJ111Ь пробщм украінськаї науки. Реакція 
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молоді 1ta повищі факти є того рода, що во1tа готова зай1tятися глибши
ми студіями украї'ІlОЗ'Іlавства і стати 1ta сторожі украііtської 1tаукової 
правди. 

Приділив також 'ІtалеЖІtу увагу проеммам молоді ІІІ З'J.зд Світово
го Украї1tського Визволь1tого Фро1tту, що відбувся в Нью-Норку в д1tях 
.2 7-22. 71. 7 8. Справам молоді був пр ижачтий також окремий па1tель, 
де виступали предста61lики молодечих орга1tізау,ій. В звep1tm1ti до ЧМ'Іlів 
УВФ, схвам1tому з'їздом ,говориться, що поза украї1tською молоддю, 
яка є орга1tізована в молодечих орга1tізаціях, є також части1tа молоді, 
яка 1tіде 1te 1tалежить і яка часто паде жертвою ворожої дії та ідей1tого 
збоче1t1tЯ, як це єчастИ1t1lО з лівижою. Тому боротьба за душу молоді му
сить бути боротьбою цілої 1tашої спіль1tоти, а зокрема орга1tізацій 
ОУВФ, бо пробмма молоді - "це пробмма змісту життя" - гово
риться в цьому звериті. "Під1tести зміст в латого життя 1ta такий 
високий ступі1іь і горіти здобутими вартостями так силь1tо, щоб іх по
лум'ям топити лід 1tудьги, духової порожн,ечі, охоти матеріяль1tого 
ужива1t1tЯ життя украї1tськи1;4 молодим поколі1t1tЯМ. "Такими вартос
тями для молоді пови1t1tі бути здобутки старшого поколі1t1tЯ, яке взяло 

з Укрраііtи тверде зобов'яза'Іt'ІlЯ бутипо л іти ч 1t ою е мі r рац ією, 
що має nocmiй1to під1tосuти протест перед усім світом. Такаю пови1t1tа б за
лишитися й молодь, як спадкоємці старшого поколі'Іl'ІlЯ. 

Учатики цього з'їзду СУВФ з-поміж молоді у своіх виступах заяв
ляли солідар1tість з ідея.ми старшого поколі1l1l1lЯ, а рів1tочас1tо висували 
пев1tі вимоги щодо 1tece1t1tЯ постій1tої і сuль1tішої допомоги старшого по
колі'Іl'ІlЯ 1ta відти1tок вихова1t1tЯ і праці молоді, зокрема в СУМ. 

На ІІІ Ko1trpeci СКВУ пробжми украї1tської молоді були вперше пос
тавм'Іtі 1ta 'Іlамжн,ий ім позем, бо було допущто доповідь 1ta загаль1tу 
пм1tар1tу сесію 1ta тему "Включе1t1tя украї1tської молоді в суспіль'Іtо-гро
мадське життя", яку виголосив . мrр О. Коваль, як чм1t Секретаріяту 
СКВУ з Европи. В цій доповіді було з'ясова1tо всі можливі передумови 
для включm1tя украї1tськоїмолоді в орга1tізова1tе громадське життя, по
чи'Іtаючи з вu.хова'Іt'ІlЯ в роди1tах, через Іjеркву, школу, громадські орга'Іlі
зації, включ1tо до пмка1t1tЯ украііtської культури, мови, к1tижки і преси 
та ралю ;vtолодечих вихов1tих орга_'Іlізацій . Було також вказа'Іtо 1ta 1tедо
тяттня чи то 1ta релігій'Іlо-церков'Іlому, чи 1ta політич'Іlо-суспіль'Іlому, 
чи 1ta 1tауковому полі, які 1tегати61lо відбиваються 1ta молоді і ії 1lacmaв
лe1t1li до украііtства. Було звер1tmо особливу увагу 1ta відти1tок студіюю
чої молоді, яка, якщо 1te має поперед1tьої відповід1tої ідеологіч1tої підго
товки, може мгко попасти під вплив псевдо1tауки, яка тепер дуже по
шире1tа по високих школах окремих краііt для марксистського і1lдоктри-
1lува1l1lЯ студmтів. Наслідки такої ; жпідготовки дають себе вже чути 
в поступува'Іl'Іlі і діях части1tи 1taшot" молоlJі, яка пішла 1tашлях лівиз1tи. 
Довівши, що т .зв. правозахис1tий рух в Украї1tі, до якого 1tале жать 1tаші 
світлі уми 1te має 1tічого спіль1tого з марксизмом, доповідач вказав 1ta ве-
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лику шкоду й иебе зпеку, яку може 1t(J}tecти лівизна, якщо ії ue поставити 
поза рамки українського орг(J}tіЗОв(J}tого життя, як чужу українській ду
ховості течію. Виховні завдання серед української молоді можиа одино
ко розв'язувати в світлі ідеалістичного світогляду, а ніколи матерія
лістичиого, які себе взаємно виключають. 

Треба шкодувати, що доповідь припадала ua пізuій вечzjтій час, коли 
частина делегатів була по Комісіях, а ті що були присутні Іпонад 200 
осіб/ були вже втомлені у,ілодеииою участю в нарадах. Тому поза кіль
кома питаннями і деякими схвалюючими думками ue відбулося отовиі
шоїдискусії, якої можиабуло сподіватися ізза великоїактуальности по
рушених проблем та і:Х иезавуальоваиого представлення. Текст тієї до

повіді був поширений у щодеииику "Свобода" та втижиевuку "Шлях Пе
ремоги". 

Не менш активною ua ІІІ СКВУ була Молодеча Комісія, в якій взя
ли участь предста61lики різних молодечих оргаиізау,ій. Tuvtaми прау,і 
тієіКомісіїбула співпрау,я між молодечими оргаиізау,іями, спільні ак
у,ії в обороні прав людини в Україні і допомога Україні у ії визвольній бо
ротьбі. Були порушеиі тако:ж ідеологічні питання сучасиої украі1tської 
молоді та потреба глибшого пізиаиия культури й духовости свого народу 
і його історичного лшиулого. 

Найбільш марк(J}tтuою була участь української молоді, крім куль
тур1tо-мистеу,ької частини СКВУ з величавим коиу,ертом в Карнегі 
Гол, в маиіфестау,ії перед Місією СССР до Об'єднаних Нау,ій в справі 
деколоиізау,ії України і інших поиеволеиих народів. Тут молодь дала 
правдивий вияв своіх почуваиь і політичних переконань. 

Були момеити в час тієї демоистрау,ії, коли здавалося молодь розие
се барикади, що відділяли ії від поліу,ії і піде наступом ua будинок Місії. 
Промови числеииих політичних діячів поиеволеиих 1tародів те: fІиппупи 

Надії Світличної і Л. Плющарозкривали весь трагізм колоиіяльиоїек
спл:уатау,ії поиеволеиих краі?t та духове спустошення, яке нанесла со
вєтська влада в тих країнах, де наруга і топтання людської гідиости є 
иевідєм1tими атрибутами окупау,ійиої влади. Нью-йоркська поліу,ія ue 
виявила найменшого зрозуміння до почуваиь і у,ілей учасників тієї М(J}tі
фестау,ії, бо стягнувши великі сили ua конях і пішо, розпочам підступ
ний наступ ua маніфестантів, зайшовши і:Х ззаду і взявши в кліщі з двох 
боків. Дивувало у,е, що вони були дуже добре поінформовані, кого знаходи
ти R тій великій юрбі, 'Цl,об побити до крови, а декого для форми заареш
тувати. Це залишило неприємний спомин багатьом учасuикам з piзuux 
кінців світу, бо топтання людських прав вражає сильніше в країні свобо
ди, ніж в країні тоталітаризму. Масові протести та відповідні судові 
поступувания мабуть навчуть Нью-йоркську поліу,ію про ії ролю охо
роиу,ів прав людини, а ue просmупииків, якими вони себе показали. Со
вєтські "місіонарі "могли справді тішитись, що вони зuайшли в тій по
ліу,ії гідних імітаторів і:Хиьої поліу,іі~ ua зразок Новочеркаська, хоч і ue 
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Учасники- делеr'ати на ХІ Кан r'peci СУМ 

в такій аж великій мzpz. 

Ko1lrpecи і що далі?- так було поставле1lо пиrna1l1lЯ в 1lаголовку у,ієї 
статтz. 

Думаємо, що ще потріб1lо деякого часу, щоб увесь у,ей матеріял, який 
був ско1lдезова1lо і в короткому часі . .предствлепий 1la K01lrpecax, міг по
бачити дm1le світло і дійшов до цілої спіль1lоти в діяспорі, а чacmи1l1lO 
також і в Украіну, щоб у висліді того моглавикуватись карти1lа 1lашої 
1lевідрад1lої дійс1lосmі і поставле1lа протаза 1la 1lайбли:ж:че майбут1lє з 
усіми серед1lиками і засобами, які будуть потріб1lі для здійС1lе1l1lЯ 1lайко-
1lеч1lіших .ювда1lь . Є тут чимало праці для всіх, почи1lаючи від 1lаЙ1lИЖ
чих кліти1lКОЖ1lОЇ орга1lізау,іі~ аж до світових у,е1lтраль молодечих ор
га1lізау,ій, громадських 1lадбудов~ включ1lо з СКВУ. Без OC1l061lOЇ студії 
y,ux матеріялів і думок, які були з'ясова1lі і 1le завжди OC1loв1lo продиску
това1lі, 1le моЖ1lа виробити відповід1lих 1lanpям1lux і з1lайти 1lайкращі 
серед1lики для дії. Гід1lою відповіддю 1la всі резолюції й поста1lови, може 
бути тільки посuле1lа і систематич1lа дія з 1lаголоше1l1lЯМ пріоритетів. 
До таких пріоритетів 1lалежить вихов1lий і вишкіль1lий відти1lок укра
Ї1lськоі молоді. Якщо всі ще того 1le зрозуміли, то користи з К o1lrpeciв 1le 
буде. Треба од1lак 1lадіятись, що за зливою заяв і слів підуть також діла, 
а з 1lими 1lаближm1lя 1lашої спіль1lоти до успіш1lого завершm1lя ії вели
коїролі і завда1lь . 
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Кому1tікат Президії ХІ-го К o1tГpery СУМ 

Відбувся ХІ-ий Кон.-рес СУМ 

ХІ-ий Світовий Конг'рес Спілки Української Молоді відбувся в днях 1 7-
19 листопада 1978 року на Оселі СУ~ Америки, в Елленвіл, Н.Й., ЗСА. 
В Конг'ресі взяло участь 67 умандатованих делег'атів, що представляли со
бою 73 голоси, 9 почесних гостей від братніх організацій і громадських 

установ та 98 індивідуальних гостей. Центральна Управа Спілки Україн
ської Молоді була заступлена 15-ома голосами, Австралія- 2-ма, Бель
гія- 2-ма, Німеччина- З-ма, Арг'ентіна- 2-ма, Велико-Брітані я- 14-ма, 

Канада- 11-ма, ЗСА- 24-ма. З Франції прибув представник. 

Конг'рес проходив під гаслом "Розкуй Закуту Україну" і відзначував 

наступні річниці: 60-річчя українськоїдержавности, 40-річчя з дня герої

чної смерти основоположника УВО-ОУН Євгена Коновальця, 45-річчя 

голодовс)і облоги Москвою України, 35-річчя постання Антибольшевиць

кого Бльоку Народів І АБН/ і 1 ОО-річчя народин великого педагога і при

хильника СУМ- професора Григорія Ващенка. 

Голова КУ СУМ в Америці д-г Мирослав Шміг'ель офіційно відкрив ХІ

ий СвітовийКонг'рес СУМ о годині 2-ій по полудні, привітав делег'атів, а го
ловно тих з-за океану і передав дальше ведення Конг'ресу Голові ЦУ СУМ 

д-гові Омелянові Ковалеві, який привітавши делег'атів, вказав на важли
вість нарад біжучого Конг'ресу. Делег'ати розпочали свій Конг'рес молит

вою, яку перепровадив о. Роман Мірчук, і відспіванням релігійної пісні 

"Боже Великий" . 

Конг'ресом проводила Президія в такому складі: д-г інж. Мирослав 
Ш міг'ель- Предсідник /ЗСА/ ; д-г д-р Аскольд Лозинський /ЗСА/, д-г М. 
Моравський І Австралія/, под . Люба Фостун /Велико-Брітанія/- заступ
ники Предсідника; под. Євгенія Кузьмович /ЗСА/ і Ганя Кобилецька /Ка
нада/- секретарки Конг'ресу. 

До Почесної Президії папрошен о: проф.С. Вожаківського/колишньо
го Голову ЦК СУМ/, проф. д-ра Г. Васьковича, о . Р. Мірчука, д-раВ. Коси
ка /представника з Франції/, Миколу Васили ка /Головна Пластова Стар
шина/, інж. М. Григорціва/представникаЛВУ з Австралії/, мг'ра Т. Буйня
ка /Голову ГУ ЛВУ Канади/ ід-ра П. Мірчука /Голову Колишніх Політв'яз
нів/. 

ХІ-ий Світовий Конг'рес СУМ покликав до праці наступні комісії: ман
датно-верифікаційну /Голова д-г Михало Фурда- ЗСА/, виховно-юнацьку 
/мг'р Євген Гановський- ЗСА/, організаційну членства /мг'р Осип Рож
ка- ЗСА/, видавнича-інформаційну /мг'р Омелян Коваль- Бельгія/,Фі
нансово-бюджетову /мг'р Микола Франкевич- Німеччина/, програмово
резолюційну /ред. Володимир Левенець ·ЗСА/, статутову /мг'р Андрій 
Гайдамаха- Німеччина./ 

За цілість праці, проробленої на протязі 5-· тирічної каденції звітували: 
Голова ЦУ СУМ- мr-р О. Коваль, 1-ий ЗаступникГолови і виконуючий о
бов'язки г'енерального секретаря- мг'р А. Гайдамах а, 2-ий заступни кГ о
лови- д. Ярослав Деременда, З-ій заступник- мг'р Є. Г ановськи й, 4-ий 
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заступник- мгр Т. Буйняк, Генеральний Секретар і орган і заційний рефе
рент до часу свого приїзду до ЗСА- мгр. Осип Рожка, референт дружин

-tиків і ІСПО - д-г Роман Шупер, референт сумівських видань - мГр Во
юди мир Леник, Голова ЦентральногоТ евариського Суду - д-г Михайло 
:Рурда . Д-г Володимир Панчук , Голова НУ СУМ в НІмеччині , звітував за 
1іяльн і сть КУ СУМ в Німеччині . 

ДелеГати почали свою наступну сесію у суботу 18 -го листопада, о го
цині 1 D- і й рано. Цілий день був присвячений праці по комісіях , на яких де
леГати вислухали наступні допо~;~іді: " Політична Освіта і громадська праця 
СУМ в Осередках" - проф . д-ра Г. Васьковича , "Виховна програма і пра· 
ктика в праці з юнацтвом СУМ"- мrра Євгена Ганавського "Організацій-

Новий Голова ЦУ СУМ мІ'р. Євген 

Гановсьний 

МІ'р. Омеnан Новаль Голова ЦУ СУМ 
1958·1978 р. 

на структура СУМ, як підбудова діяльности юнацтва, дружинників і сеньйо
рі в СУМ"- Мирослава Татарина. На Комісіях були рівно ж представлені 
наступні проєкти: · Акції в обороні українських політв'язнів" д-га Богдана 

Бобина, "Структура Дружинників СУМ" /проєкт ЗСА/ д-га Роман а Звари

ча; д-г В . Капустинський представив проєкти друзів з Велико-Брітанії, д-г 

Ігор Мірчук виступив з власним проєктом для дружинників, а проєкт змін 

до статуту опрацював д -р Аскольд Лозинський. Проєкт Фінансово-бю

джетавих витратна наступну чотирирічну каденцію був опрацьований д
гом Миколою Франкевичем . 

Звіти Комісій були представлені на пленарній сесії, яка почалась о го

дині 3,30 по полудні. На цю сесію завіталаДостойна Пані Слава Стецько, 
яку делегати й учасники тепло вітали і попросили до Почесної Президії . 
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Вечером відбувся святочний бенкет, на якому відчитано або зложена 
цілий ряд привітів і побажань з нагоди ХІ-ого Світового Конr'ресу Спілки 
Української Молоді. З Ієрархів та Духовенства Конr'рес вітали Патріярх і 
Кардинал Йосиф Сліпий, Митрополит Йосиф Ш мондюк, єпископ Ярослав 
Іабро, єпископ Василь Лостен, Апостольський Екзарх єпископ Іван, 
Єпарх Єфрем Кривий /ЧСВВ/, Митрополит Максим Германюк, mиdіоп 
Ізидор Борецький, о. канцлер Мv.хайло Левенець в імені Екзархату Фран
ції, оо. Василіяни при церкві св. Юра у Нью-Йорку, о. Любомир Гузар, о. 
Іван Бура /цернва св. Михаїла/, о. Богдан Кінь, о. Іван Ткачук. 

Від організацій і установ вітали ХІ-ий Світовий Конr'рес СУМ: Достой

ний Голова Ярослав Стецько від Проводу ОУН /привіт відчитав директор 
Юліян Заблоцький/, мr'р. Слава Стецько від АБН, А. Філімончук від 

ОДУМ-у, проф. д-р Г. Васькович від УВУ й ІСПО, Б. Тодорів від "Прови
діння", інж. М . Григорців від ЛВУ Австалії, поручник Л. Футала від Екзеку

тиви УККА, В. Мазур від УНП і ОУВФ, пл. сен.І. Сохан від Крайової Плас

тавої Старшини , М. Ковальчин від Товариства УПА, мr'р. Т. Буйняк від 
ЛВУ в Канаді, ред. І. Дмитрів від СУБ-у /Союз Укра:Інців у Велико-Бріта

нії/, д-р Іван Флис від Головного Уряду УНС; рівно ж наспіли привіти від 

Світового Українського Визвольного Фронту, НТШ в Канаді, НТШ в А

мериці УЛТПА, УВАН в ЗСА, СУА, АДУК, проф. З. Сагана, В. Шарвана 
/Українська Радіопрограма/ ТУІА, ОЖ ЛВУ, ЦЕСУС, СВУ, Т-ваколишніх 

вояків УПА в Канаді, п-і Слави Рубель /Координатор Молодечих Органі
зацій при УККА/, БратстваІУД УНА, /Комітету Об'єднаних Українсько

американських організацій міста Нью-Йорку, Комбатантів у Великій Брі
танії, М. Кушніра/ бувший Голова Центральної Виховної Ради СУМ/, То
вариства Укра'інських ЛГтераторів у Великій Брітанії /С.Фостуна/ ред. В. 

Косика. 

Під час мистецької програми виступили тріо бандуристів "Молоді Ор
ли" під керівництвом В . Васькова /Юрко, Петро і Стефанія Лучків з Па
сайку/ і Оля Гірняк - солістка хору "Жайворонків" при акомпаньяменті 
Соні ·шерег. Після Бенкету делеr'ати і гості забавлялися до пізньої ночі 
під звук оркестри "Вечірний Дзвін" з Монтреалю. 

Неділю 19 -ого листопада делеr'ати і гості почали Святою Літургією, яку 

відслужив о. Роман Мірчук. Після представлення резолюцій і внесків і пі
СЛА відповідного вияснення питань і дискусії приступлен о до вибору ново'!. 

Центральної Управи. Доньвих керівних органів Центральної Управи на 

нову чотирирічну каденцію, з осідком у Нью-Йорку, увійшли: 

- мr'р Євген Ганоаський-Голова ЦУ СУМ /ЗСА/ 

-Михайло Шепетик /Канада/- Заступник Голови 
- Ярослав Дере11!18нда /Велико-Брітанія/ - Заступник Голови 

-Микола Фран~ваич /Німеччинз/ -Заступник Голови 

- мr'р. Осип Рожка /ЗСА/- Генеральний Секретар 
-Ярослав Петрик /ЗСА/- Референт Фінансів 

-Євген Маркови~ І Арr'ентіна/- Координатор на півд. Аwерику 
- Євгенія Кузьмович /ЗСА/ - Референт Юнацтва 

-Ганна Кобилецька /Канада/- Референт Членства 
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Чnени Центраnьних Органів СУМ каденції 1973·78 рр. Перший ряд /зліва/: 
М. Фудра, Є. Гановський, О. Коваnь, А. Гайдамаха, т. Буйняк. 
Другий ряд: Я. Деременда, М. Гринюк, В. Ленин, Є. Кузьмович, М. Шміr'еnь. 
Третій ряд : М. Франкевич, Р. Шупер, О. Рожка. 

Чnени Центр. Органів СУМ на каденцію 1978·1982 Перший ряд /зліва/ : 
М. Франкевич, М. Шепетик, Є. Ганоаський /Гоnова/, О. Коваnь /Гоnова ЦВР/, 

Я Деременда, О. Рожка /Ген. Секретар/ Я. Петрик, скарбник. 
Стоять : М. фурда, Є. Кузьмович, З. Коваnь, П. Когут, Я. Рутковський, М. 

Моравський, І Б.Лищиwин, Т. Буйняк, М. Гринюк, А. Кобиnецька, А. Лозинсь· 
кий, Є. Маркович 
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Мгр . Омелян Кооаль /Бельгія/ - Голова Центральної Вих . Ради 

До Центральної Контрольної Комісії увійшли : Михайло Гринюк- Голо
ва; Богдан Лищишин, мГр. ПетроКогут - чпениБ. Рутковський і Зенон Ко
валь - заступники членІв. 

Товариський Суд вибрано у наступному склад і: мгр. Теодозій Буйняк 

- Голова, д-р Аскольд Лозинський , Михайло Фурда - члени ; Михайло Мо

равський і Микола Шафовал-заступники член і в . 

За довголітню діяльність у СУМ, або через заслуги для нашої Спілки , 

відзначені були nочесним членством н aw ої Сп ілки : п-і Н . Памушкова, Се

мен Вожаківський, Олекса Калинник. 

Четвертим ступенем Виховника відзначено : Д -ра Петра Мірчука , К . 

Василика, 1, І. Кобасу, М. ШміГеля, М. Лущака, В . Кусика, В . Ок і пнюка, Є . 

Рена, Г. Костюка, ред. І. Дмитріва. 

Четвертим ступенем Суспільника наділено:ред. В. Ле венця, Б. Гірника 
Четвертим ступенем Культурника над ілено : О. r'ензу, Т . Кузьміва. 
Четвертим ступенем Ф і зкультурника над і лен о : R. Петрика . 
Четвертим ступенем М і жнародника наділено: Достойну Пані Славу 

Стецько, а четвертим ступенем Господарника- Петра Микуляка і В . Кос

тик а . 

На пропоз~цію д-га Башука з Канади, ХІ-ий Св ітовий КонГрес СУМ 
відзначив свого бувшого доголітнього Голову ЦУ CYIV1 мгра О. Коваля 
н айвищим відзначенням - званням "Лицаря-Витязя ". Це відзначення 
викликало довгv овацію у присутніх делеГатів та госте й . 

Після слова уступившого Головид-га CJ. Коваля промовляв новови -

бранийГолова ЦУ СУМ мrр. Євген Гановський. Голова подякував за виб"ір і 
обіцяв зробити все можливе, щоб довести доуспішної реалізацІІ постанов 
та рІшень принятих Х.І-им св ітовим Конгресом Спіffіи Укрсіі нсьн Jі Молод і. 

ХІ -ий Світовий КонГрес СУМ закінчено відспіванням українського н а
цюнального гимну. 
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ЗаП резидію ХІ-ого СвітовогоКонГрес у 
Спілки Української Молоді: 

М. ШміГель /-/- Предсідник 

Д-р А Лозинський/-/- Заступник 
М . Моравський /-/ - Заступник 

Л . Фостун /-/ - Заступник 

Є. Кузьмович/-/- Секретар 

Г. Кобилецька/-/ - Секретар 



В 60-т.ття украін.ськоі держаВ'Н.ости 

СПРАВА ЧЛЕНСТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
У ВСЕСВІТНЬОМУ ПОШТОВОМУ СОЮЗІ 

1918- 1920 рр. 

В. Трембіцький 

Захінщн.ня з Аваиrарду чц. 737, UH. 139, f../.0- 141. 

Мик ита Ш а по вал 

Міністер Пошт і Телеграф і в 
Уряду Центральної 

Ради, 191 8 р. 

Якщо взяти до уваги оЦ копьосальні труднощІ, яких Україна не змогла пере

бороти на парижській мировій кооференції та із жовтнем 1920 р~у в кулю
арах Ліr'и Народів, де Антанта на чолі і:; Росією, а то й LЩ 1 Польща робили 

все, щоби Україну до Ліr'и Народів не прийняти, то не можна було мати на
дІІ на легке прийняття УНР і в Ю. Пі. Ю., де Антанта теж мала свої впливи. 
Одначе коли поглRнути в Звідомлення з конвенції Ю. Пі . Ю., яка почалася 20 
жовтня 1920 року в Мадріді, тамже були порушені справи нових держав, які 
кандидували на членство в цій світовій організації, тобто 1 І принимаючи вже 
перший разнові репрезентації Фінляндії, Польщі, Чехасловачини та 2/ пору

шувана кандидатуру таких країн як: Ліхтенштайн , який тоді був під поштовою 

резиденцією Швай царії , ферейських островІв, які находились у сфері пошто

воі резиденції ДанІІ, Монако підпоштовим протекторатом Франції, Бутану, 
Оману та Кувайту, які належали до бритійської спільноти, Монголії та Танно

Туви і Тибету, які находились під впливом Китаю. Отже, ці держави, які ще 

претендували на території, а які бажали бути незалежним~; в поштовому зв'я
зку, мали спротив зі сторони їх імперіяльних метрополій ... Цікава річ, що в по
чоті нових кандидатів в Ю. Пі. Ю., не було подано Украіни, так само як небу

.rю їІ на листі прийнятих. Це означає, що не існ увала така проблема, не була 
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зложена вІд 1мени УНГ' а; ІJІІк<:щІн . 

Треба сподіватися , а то й бути певним , що у випадку існування українсь
кої І'.андидатури то по перше за неї була б згадка в часконвенції із зазначен

ням, хто опонував на прийняття УНР доЮ . П і . Ю., або потвердженоби прий
няття України у Всесвітній Поштовий Союз. 

Раз не було " за" та" проти" арr'умен ·г~в у справі України, виходить така 

ва на нарадах Ю. П і . Ю. , не Існувала. 

Тепер ще одне:"ст~ра" Росія відійшла ізЮ. Пі . Ю. , в 1922 році остаточно. 
П місце ·ссСР, але аж у 1924 році , значить противників УНР першого та дру
гого в Ю. П1. Ю. не булона протязі двох років. Отже і в тому часі, як Ес тон і я 

та Литва, Украіна могла теж стати членом Всесвітнього Поштового Союзу, 
не маючи ніяких опонентів зі сторони бувших "власників" території Украіни , 

Росіі - СССР та Австро-Угорщини . Як незалежна держава Україна могла 
без одного протесту бути ратифікована всіма членами В.П. Союзу. 

Трагедією одначе було те, що фактично, тобто територіяльно Україна як 

держава перестала 1снувати із 21 листопадом 1920 року г.о точно трьох ро
ках існування числячи від 20 листопада 1917 року. 

Юридично існувала УНР до 21 березня 1921 року, коли підписан о фіналь

ний розбірний договір між УССР та Польщею. Із того часу почалол ікв ідува

тися вс І дипломат~чн 1 представництва УНР. Отже на рік раніше зак ! н чиrюсfі 

лєr'альн е існування Українськоїдержавности. Осьтому неможливо було го
ворити в 1922 роцІ про прийняття УНР доЮ. Пі . Ю., натомість такий преце

денс Існував ще в 1920 році та до 21 листопада 1920 року . 

В заключенні можемо ствердити одн е: ми втратили дві , а то три наго
ди до Ю. П1. Ю. - лІтом 1918 р., тодІ , коли була прийнята Фінляндія , на 
протязі 1919/20, коли прийнято Польщу та Чехасловачину та евентуа.'lЬно в 

час " безкоролІвя" на саході Европи в системі Всесвітнього Союзу у 
1922/24 роках , коли прийнято Естонію та Литву, якщо б Україна як 
держава існувала . 

Залишилося листування та закон УНР про потребу включення УНР 
у Світовий Поштовий Союз . Лишилас ь теж одна та єдина пам'Аїка в 
українській філятепістиці поштова лист і вка УНР із надруном вгорі 
"Всесвітній Поштовий Союз" . За датою закону УНР про прийняпя України 
в Поштовий Всесвітний Союз , пошта побачила листівки і з надруком, яки й 
сповіщав потребу членства України в Ю. Пі . Ю. 

А .gеж іншого рода державні документи в цьому питанні? Покищо не
має . Іх немає в архіві Всесвітнього Поштового Союзу й не можна найти 
в архіві посольства УНР з Берна. Невже ж не було чи , занедбано цю 
справу? Так виглядає. Власне серед наших послів того часу жеврІла 
думка не розтягатися на контакти з різними державами, не маючи в ід

повідних професійних сил, а зосередитись на найважливіші столиці св іта, 
даючи найкращий людський матеріял для успішного заверш8ння українсь

кої справи. Маючи за собою великі держави, автоматично можна осягну
ти й менші дипломатичні осередки невеликих держав. Ясно. Всес вітн і й 

332 



Поштовий Союзналежав до крайніх "диппоматичних" постів і тому не прикла

далось цій справі уваги. А шкода, бо дивлячися з перспективи 60-ліття 

державности, видається, що таки варта було Україні бути в поштовому 
Берні, як іще одному міждержавному осередку, в якому була Україна 
біля порога а злегковажила його перестуnити, щоб перед історією ми за
писали себе як всегранно діюча державна нація. 

Але не забудьмо одного факту, що Україна як держава між 1917-1923 
роками мала взаємини із 42-ма країнами світа /в порядку визнання/: 

із Совєтською Росією, Австро-Угорщиною, Болгарією, Німеччиною, 
Туреччиною, Донською Державою, Азербейджаном, Польщею, Угорщи
ною, Арr'ентиною, Кубанню, Фінляндією, Еспанією, ЧСР, Союзом Пів

нічного Кавказу, Ватиканом, Румунією, Литвою, Латвією, -де юре та де 
факто: Францією, Англією, Білоруссю, Данією, Голляндією, Вірменією, 
Швайцарією, Естонією, Сибіром, Грецією, Баварією, Данціr'ом та врешті 
півурядово: Ідель-Уралем, Бельгією, Італією, Японією, Китаєм та З'єд
наними Стейтами Америки. 

Не заважаючи на це, що Україна не була юридично оформлена в Ю. 
Пі. Ю., всежтаки в межі української держави приходили поштові посил
ки так само, як відходили в різні держави світу без задержки. 

Так ось хай ніхто не каже, що від членства УССР в Берні, 13. 
травня 1947 р. почала Украіна взаємини із цією Всесвітньою Пошт·овою 

Організацією. 
· Якраз в 1978 р. можна говорити про 60-ліття взаємин українсь-

кої держави із Ю. Пі. Ю. Може б так Підпільна Пошта України схо
тіла · вшанувати цю ювілейну дату, коли так гарно вшановувала досІ рокови

ни Всесвітньої Поштової Спілки кількома виданнями. Це був би добрий 
вчинок для української справи у вільному світі, коли поштовий відділ Д.Ц. 
УНР на таке видання не спроможний. 

З чужих архівів про укрtііисму Державність 

ТОМУ 60 РОКІВ 
в бельгійському бюлетені, що його випускає Т-во історії і археології міс

rа Спа, /знаного в світі курортного міста/, що в його поблизу знаходиться 
наша Оселя Франкополе /віддаль 12 км./ в ч. 16 за грудень 1978 появи
лися матеріяли про Головну Німецьку Військову Квартиру, яка там була 
приміщена на протязі 1918 р., аж до з~ключ~ння r1еремиря 11.ХІ.1 918. 
Між ТИМИ матеріялаМИ Є ТаКОЖ ПОМІЩеНІ ЦІ ДВІ ЗНІМКИ ПрО ВІДВІДИНИ ТаМ В 

1918 р. Гетьмана України Па13ла Скоропадського. На жаль, ближчих да
них не подано, а з історії відомо, що Гетьман відвідувавнімецького цІсаря 
в Берліні в днях 4- 17.9.1 918 р. З повищих матерІялІв виходить, що ЦІ
сар перебував в тому році в Спа. Може хтось поцІкавиться 1 вияснить це 

питання для уточнення. 
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Cna в 1918 р. Німці приймають вмсоного достойника. 

Гетьман Павло Скоропадський І в середині/ в товаристві маршалів Гінден

бурІ'а і Людендорфа у віллі Нойбуа в 1918 р. 
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НЕХАЙ ПРАВДА ПЕРЕМОЖЕ! 
(За вuз1ішоtя історич1іостu СВУ-СУМ 3-ім СКВУ і 1-lf!JК(JIO) 

Ми вже кількакратно писали про велику кривду, заподіяну Спілці Укра-
їнської Молоді (СУМ) і Спілці Визволенн~я України (СВУ) редакцією Енци
клопедІї Українознавства, подаючи що обидві організацІі могли бути фік
цією, видуманою чекістами - російськими імперіялістами. Ми теж пода
вали ряд історичних фактів про існування СВУ-СУМ. Тепер подамодаль

ші історичні факти, що виявляють легкодушнісїьдеяких нашихдослідників, 
які, не дослідивши доступних фактів , зробили ненаукові висновки й видру

кували їх в такій серйозній книзі, якою є ЕУ. 

Як відомо, СВУ постала 1926 р. Під кінець цього ж року управа СВУ 
вислала на захід, поза межі окупованої росіянами частини України, одно

го зі своїх членів- Олександра Черняхівського з метою поінформувати 

наших провідників на еміграції про заснування СВУ та узгіднення спіль
ної визвольної політики щодо дальшої боротьби. Проф. Черняхівський 
мав зустрічі та наради з Дмитром Дорошенком, Вячеславом Прокопови

чем, Олександром Лотоцьким та багатьма іншими. Після його повернен
ня в Україну, в Києві відбулася довга рада проводу СВУ для обговорення 
звідомлення проф . Черняхівського. (Дані за статтею Миколи Ковалевсь
кого п.н. "Мок траєл оф Юкрейнієн петріотсін Харків ін 1 930" у книзі "Ра
шен опрешен ін Юкрейн" , Лондон, 1962, ст . 59-60.) 

Отож, коли в1 926 р. приїхав на Захід свідок постання СВУ і з ним зус
трічалися численні відомі українці, як ще може бути в когось сумнів утому, 

чи СВУ існувала від 1926 р., чи була видумана чекістами багато років піз
ніше для того , щоб мати претекст до винищування української держав
ницької і протикомуністичної еліти? 

Інтересно, що сучасні большевицькі видання виразно підтверджують і 

признають існування і діяльністьСВУ в ід 1926 р. Ось перед нами книжка 
В. Чередниченка п. н. "Анатомія зради'·, видана в Києві 1978 р. Там чита
ємо: "Одним з найактивніших підпільних антисовєтських націоналістичних 
центрів на -території Совєтської України при сприянні імперіялістичних 
розвідок, була так звана "Спілка Визволення України" (СВУ) утворена в 

1926 р .... У Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровському, Полтаві та інших 
містах існували нелеІальні філІі СВУ . Підривна робота велася цією воро
жою організацією в Академії Наук УССР та інших совєтських установах, а 
такожсеред молоді ... В 1929 р. підпільна ворожа роботаСВУ була викри
та ... Викриття СВУ, вирок її ватажкам викликали нову хвилю шаленої на
клепницької пропаІанди, серію провокаційних акцій закордонних органі

зацій українських націоналістів. ОУНівська штабквартира надіслала, на 
приклад, таємну директиву в Польщу вчинити у "відповідь" на харківський 

процес "терористичні акції" проти совєтського генерального консульства 
у Львові і повноважного представника СССР у Варшаві ... " 

Сила фактичного матеріялу та живих людей, пов'язаних зі CBY-GYM 
така велика, що большевики вважають за зайвий труд пробувати замовчу
вати існування цих двох визвольно-самостійницьких організацій. Вони 
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теж влучно ставлять СВУ-СУМ у тій самій категорії, що й ОУН, бо в основ
ному всі ці формаціі дійсно ідейно, політично та дією близькі собі. 

Обі ці формації виконали важливу функцію в національно-визвольній 

боротьбі. Вони, по-перше, провели нитку тяглости цієї боротьби від років 
державности 1918- 1920-их, почерез визвольну боротьбу 1921-22 рр. 
і Братство Української Державности аж по 40-ві роки, коли боротьба 
ОУН-УПА охопила соборну Україну в єдиному могутньому русІ нацюналь-

ної революції, яка фактично триває по сьогодні. По-друге, СВУ-СУМ були 
підпільними організаціями, що дуже важливе, бо в дійсності російськО!· 

імперії серйозну визвольну дію треба й можна вести в першу чергу під

пільними методами, які для окупантського режиму багато грізніші, ніж від
криті методи. Хто не розуміє або свідомо дискредитує і применшує дію 

підпільних організацій, між якими були й СВУ-СУМ, той послаблює органі

зовану визвольну боротьбу. По-третє, СВУ і СУМ об'єднували дві дуже 

важливі категорії борців за українську державу, а саме висококваліфіко

ваних професіоналістів (учених, мистців, спеціялістів, лікарів і т. п.), а СУМ 
01евидно молодь. Отже, побіч селянства, побіч нащадків козацтва, побіч 

дрібного міщанства бач им о в проводі національно-визвольної боротьби 

передових культурно-громадських, наукових і професійних діячів, а теж 
с~::~іже покоління молоді, що під час державности було ще дітьми . Коли б 
СВУ була фікцією, створеною чекістами, тоді ми були б настільки бідніші 

хоча б тим фактом колосального історичного переродження цілого поко

ління, що ще в 1916 р. громадно належало до безполітичного Товариства 
Українських Поступовців , чи автономістичних соціялістичних партій, а 1 О 

. . . . . 
роКІв ПІЗНІше стало революцюнерами-пІдПІльниками-державниками в 

повному сенсі цього слова. На цей шлях пішли не десятки передових діяч

ів, яких росій ські окупанти судили на показовім суді в Харкові , а тисячі ук

раїнської інтелвr'енції, священства Української Автокефальної Правас

славної Церкви, учителів і взагалі кращих патріотів. У загальному, україн 
ська марнсиt;тська й комуно-російська пропаr'анда применшують сили по

коління цього справжнього НАЦІОНАЛЬНОГО відродження, а на його 

місце підсувають нам українських комуністів, включно з Миколою Хвиль

овим. Цим комуністам безупину різні групи влаштовують імпрези, але як 

мало уваги й пошани віддаємо таким провідникам національно-визволь

ної боротьби другої половини 20-их років, як Сергій Єфремов, Володи

мир Чехівський, Людмила Старицька-Черняхівська, Йосип Гермайзе і 
безліч подібних всенаціонального рівня діячів, перед якими М. Хвильо
вий був неначе капралем серед генералів? Отож, нехай правда про · 2Q-i 
роки переможе теж і між вільними(!?) україн ця ми на Заході. 
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Зі qду "нечестивих" в Україні 

Л. Лук'яненко на процесі Руденка і Тихого 

Левко Лук'яненко в концтаборі (Фото: УЦІС) 

На захід продістався лист Левка Лун'яненка, члена Української групи 
сприяння виконанню Гельсінкських угод. Його, як відомо, засудили в 
липні ц. р. на 10 років ув'язнення і 5 років заслання. 

Лист Л. Лук'яненка написаний 9 липня 19 77 року. Зміст листа доповнює 
відомості про те, як відбувався суд над Тихим і Руденком. 

Нижче друнуємо винятки з листа Лук'яненка. 

"Хочу написати вам про поїздку на суд у Дружківку Донецької области. 
Поїздка ця - суцільні неприємності. Почалося з того, що напередодні 

весілля сестри братової, 24 червня у п'ятницю, мене викликали до міліції, 
вдруге (вже після того, як я був там на реєстрації) і сказали, щоб я прий
шов 25-ого і мені вручать документ "від якого я ахну". Я хотів бути у 

весільній кумпанії, а тут довелося узгоджувати і одне і друге. Увечорі 25-го 

ми з Надею полишили шанову кумпанію і пішли до І міліціонера. Він вручив 
повістку на суд - ахать було ні з чого, хоч далебі 1 радіти нічому. Я 

сказав, що для поїздки не маю грошей. Міліціонер потурбувався і в неділю 

вранці мені видали 40 карбованців під звіт. Через Київ їхати і до 

Дружківки й назад суворо заборонили, ч::.еба було їхати з городні, тобто 
ВІД рІДНИХ ... 

З Донецька поїздом доїхав до Микитівни, а звідси автобусом до 
Дружківки. Че;::.ез те, що їхав не через КИів, а через Городню, я приїхав 
не на 10-ту годину, а на 4-ту ... 

Суднедалено від автобусовоі станції і я швидко знайшов його. У секре

таріяті спитав:" Де тут відбуваєrься суд над Руденком та Тихим?" 

337 



- Який Суд? Уже ПІЗНО НІЯКОГО Суду немає - ВІДПОВІЛа МОЛQДИЦА. 
Я дістав повістку. 

- А-а-а . . . протя гнула вона. - Гаразд. Зараз. 

Узяла повістку і вийшла з нею. За хвилину повернулася. "Ходімте" 
каже. Вивела мене на вулицю і показала авто, що стояло перед 

хвІрткою . "Ця машина, - продовжила вона - ВІдвезе вас до суду" . 

Шофер чемно відчинив дверцята, я сів і ВІН повіз. 

А де відбувається суд? - питаю шофера. 

У червоному кутку Змішторгу. 

А де це? 

Не так далеко. Я покажу вам. З вулиці Леніна підете вузькою 
доріжкою вглиб подвір'я до двоповерхового будинку. Там вас зустрінуть. 

- Ви вже возили туди свідків? 

-Возив. 

На наступні питання шофер не хоТІв ВІдповщати я спитав його 
про дJjvжківську погоду. За кілька хвилин ВІН зупинив авто і показав 
углибині двору будинок, куди я мав іти. Біля входу стояв міліціонер. 
Я минув його і ввійшов у вузесенький коридорчик. Назустріч · мені 

виступив здоровенний чолов'яга; ще два стояло обабіч лівих дверей до 

t.ервоного кутка і третій стояв на порозі правих відчинених дверей до 
бухгальтерії. 

Ви куди? - питає мене чолов'яга. 

- В суд. А. ви хто такі? 

- Ми . . . ми . Дайте вашу посвідку! 

-Хотів би знати, хто ви такі. Покажіть вашу посвідку! 

Чоловік біля правих дверей зробив крок до мене і став напоготові. 
Чолов'яга поернувся і зник за дверима. За хвилину з'явився знову і 

каже: "Зачекайте тут" і показав на право відчинені двері. Його помічник 
провів мене через праву кімнату, де сиділо понад десяток молодиць, 

до другої мімнати , де було три бухгалтерки. 

- Може тут поставити портфель і посидіти, - мовив мій провІдник. 

- Гаразд, - буркнув я . Поставив портфель і сів. 

Він вийшов. МолQІ:Іиця глянуЛа йому вслід і каже до мене: " Ви 

мабуть свідок? Тут багато вwе було. Перший день нам удалося трохи 

послухати через двері. Ми ніколи такого не чули. Цікаво! Вони, підсудні, 

якісь учені й непрості люди . . . 

Я не відповів. Натомість спитав: чи давно йде суд? 

- З 23-го числа. 

У дверах з'явилася націлена на мене фізіономія: "Вас просяп·І" 

Я став і вийшов у корид~рчик. Два чоловіки, що стояли виструНчив
шись обабіч дверей трохи розступилися. Один з них розчинив двері 

1 я опинився в освітленому залі ро~міром десять метрів на десять. 
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Праворуч на сцені сидів суд . За судом на полиці лежало томів з 30-ть 
слідчої справи. Перший рАд с'Іільців був пустий. У другому ряд і з 
чималими проміжками сиділи Тихий, солдат, Руденко. За ними ряд 
порожнІх стільців і потім ряд зі свідк.ами, на якому були: Кандиба . 
Бердник, Світлична, сестри підсудних, дружина М. Руденка Раїса і мати 
Тихого. Решта місць була зайнята спецтоваришами. 

- Чолом вам, шановні друзі! - вклонився я до Тихого та Руде!-'ка . 

Потім повернувся до свідків і привітався до них. 

- Вас на суд покликали, а ви відвернулися від суду і ро~ланюєгеся ... 
промовив суддя. 

- Я слухаю суд, - повернувся я до сцени. 

Суддя: "Ваше прізвище, ім'я та по батькові, рік народження та місце". 

Я відповів. 

Суддя: "Рознажіть суду про ПІдсудних". 

- Я хотів би спитати ... 

- Ми будемо питати, - перебив мене суддя. 

- Я хотів би знати, суд відкритий чи закритий? 

Суддя: "А яке це має значення?" 

Я сказав, що від цього залежить моя поведінка, а саме: даватиму 

я покази чи нІ. 

Суддя: "Відкритий" . 

-В такому разі я буду свідчити. 

Суддя: "Ви знаєте Руденка?" 

- Як видатного українського поета і письменнииа я знаю Руденка 
з його творчости давно, а особисто познайомився 1976 року . 

Суддя: "Розкажіть про ваше знайомство з Тихим" . 

- Тихого я знаю давно з чзсів перебування в Мордовських політи
чних таборах. Ми з ним постійно листувалися і коли настала фізична 
можливість, зустрінулися. Я радий , що доля зволила познайомитися з 
ЦИМИ ЛЮДЬМИ. 

Потім суддя попитав про зустрІчІ 1 далІ: "Хто є автором документів 
Групи"? 

- Усі десять членів Групи. 

- Х.то написав документи? 

- Усі писали, вносячи доповнення, зауваження та стилістичні правки 
відповідно до свого світогляду та літературних смаків. 

-Яка конкретно роль Тихого? 

- Тихий підписав документи, але не вніс ніякого конкретного вкладу 
в ці документи Групи . 

Ще кілька незначних питань та їдких зауважень, про мою участь 
у Груп і і мен і дозволили сісти . 
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Один із засідателів зачитав покази Ю. Орлова, керівника Москов
ської групи. Орлов відмовився свідчити. Потім зачитали свідчення 
Матусевича. Він відмовився дати покази про Руденка. Далі зачитали 
свідчення Мариновича. Він сказав, що з Руденком був у добрих взаєми
нах. Ніколи нічого антирадянського Руденко не казав і в письмовому 

вигляді йому не давав. На питання про якийсь конкретний документ . . . 
ВІДПОВІДаТИ ВІДМОВИВСЯ . 

Тихий заявляв клопотання: 

- стенографувати процес, 

- записувати процес на маГнітофонну плівку, 

- усунути нав'язаного йому адвоката, 

- скасувати із судових витрат 961 карбованець за проведення гра-
фічної експертизи та експертизи його друкарської машинки, поза як 
він жодного разу 1 в жодному документі не заперечував свого автор
ства, 

- зачитати його статтю про Донеччину, що інкримінована йому у 
ВІДПОВІДалЬНІСТЬ, 

- дозволити для захисту його інтересів адвоката з міжнародньої ор
ганізації юристІв-демократів. 

Усі клопотання суд відхилив. 

Руденко просив зачитати статтю Бориса Новгара (Ковгар нібито був 
5 років аГентом КГБ і в згаданій статті докладно написав про свою 
роботу в середовищІ української ІнтелІГенції). Зберігання (чи поширен

ня) статті Новгара інкриміновано Руденкові у відповідальність і він хотів 
щоб суд Ті зачитав. 

Прокурор підняв перед судом клопотання зачитати постанову медичної 

комісії про те, що Ковгар божевільний (перебуває від 1972 р. у Дніпро

петровській с пецпсихлікарні) . 

Якщо Ковгар божевільний, тоді не можна інкримінувати його статтю 
у відповідальність, а коли суд її інкримінує то повинен оголосити її в 

судовому засіданні. Руденко додав, що за його глибокими переконаннями, 

Ковгар- нормальна людина. 

Суд відхилив це клопотання Руденка, як відхилив і клопотання про 
дозвіл адвоката з Міжнародньої асоціяції юристів. 

Коло шостої години судове засідання закінчилося. У мене секретарка 
взяла проїздні квитки і сказала, що через те, що вже нарсуд не працює 

і нікому видати мені гроші і оформити повістку, я можу їхати додому вже 

зараз, а гроші і повістку вона вишле мені через пошту на домашню 
адресу. Із-за страшенного переповнення транспорту я не міг вирушити 

в дорогу без повістки і тому залишився на ніч. 

В готелі для всіх свідків були заброньовані місця . (Між іншим подей
кували, що перед тим був ~невеличкий ремонт і група молодих людей 
від 23 червня поселилися в готелі) . Одне слово - ми повечеряли гуртом 
побалакали і закінчили день 28 червня . 
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Я хотів 29 червня попросити в суддІ дозволу побути на суді бод< 
ще один день, але вранці до кімнати зайшли два міліціонери і, побачивши 
нас трьох питають: "Хто з вас Лук'яненко?" 

Я назвався. 

' - З Чернігова, - почав один - надійшла телеграма, що ви ПОJJVШили 

адміністративний режим. Вам видали вчора повістку і ви повинні були 
виїхати з Дружківки ввечорі, а ви не виїхали і тим самим зробили 
порушення. 

- Мені не видали повістки! 

- Ні, повістку вам видали! Чому ви не виїхали? 

- Хто вам сказав, що видали? Повістки не оформили не видали. 

Вона у секретарки суду! 

- Ходімте з нами в міліцію 1 

- Чого я туди піду? 

Ходімте! Там розберемося. 

Я пішов і мене протримали в одній кімнаті до пів на одинадцяту. 

Коло мене спо-~атку сидів мілщюнер, потім він вийшов. Я піднявся, 

вийшов у коридор і розігнався до виходу. Мене зупинили. "Ви, що,- кажу 
- затримали мене? В такому разі зачитайте постанову". 

- Ні, не затримали. Затриманим ми надіваємо на руки кайдани. 
Ми вас запросили. Коли воо з'ясується, ми допоможемо вам дістати 
квиток на поїзд і виїхати. 

Коло одинадцятої години ~не підвезли до готелю. В кімнаті н·а мене 

чекав Кандиба. Він запропонував поснідати. Перекусивши, я забрав 
портфель, попрощався з ним і чорна "Волга" повезла мене до Крама
торська. 

На залізничній станції ми були за 20 хвилин до відправлення поїзду. 

Хоч коло каси було вавіJЮнське стовпотворіння, через 5 хвилин у мене 
був квиток. Часу не залишилося зовсім і я пішов до відповідної плят
форми, сів у вагон і рушив на північ. 

ЗО червня був вже в Чернігові, а 1 липня довідався, що Тихого засудили 
до 1 О років ув'язнення і 5 років заслання, а Руденка до 7 років ув'язнення і 
5 років заслання. Жахливо! За що? За що? ! ., 

Через два дні довідався, що Верховний суд УССР, розглянувши 28 
червня 1977 рв касаційному по~дку справу Петра Рубана, зняв з нього 
лише 5 тисяч карбованців, що він їх мав за вироком суду сплатити державі 
і залишив 6 років ув'язнення, З роки вислання з України та конфіскацію 
майна. 

Звичайно, і мене судили були несправедливо 1961 року, але то було 
давно, якось затерлося, згладилося, а справи Рубана, Руденка і Тихого 

це тепер, ось зараз, нині. І так несправедливо! . . " 
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ДЕЩО З ПРОЦЕСУ МАТУСЕВИЧА І 
МАРИНОВИЧА 

-На Захід продісталися нові подробиці про процес Миколи Матусевича і 
Мирослава Мариновича, який відбувся 23-30 березня ц.р. (М. Васильків ко
ло Києва). Родину й знайомих підсудних повідомили про процес вже тоді, 
коли він відбувся - третього дня. 

Викликали як свідків обох підсудних, сестру Мариновича, Надію Світли
чну, ОльгуГей ко, Михалину КоЦюбинську та Олеся Бердника. 

Матусевич• склав заяву, що він добро~ільно участи в суді не братиме й 
відмовився від адвоката. Родина Мсіриновича взяла для нього адвоката з 

Західньоі України . ' 

Коли Надія Світлична, яку викликали в характері свідка, увійшла на судо

?.У залю, аr'ент Кr'Б пояснив Мариновичові її присутність, як доказ, що суд є 
відкритий. Це використала Світлична і nодала каr'ебістові заяву з вимогою 
до'lустити на процес друзів Мариновича і Матусевича. Їм дозволили бути 
nрисутніми, але тільки на ранній сесії суду. По полудні на залі була тільки На
дІя Світлична. 

Під час суду, Маринович на різні запити відповідав, що процес є протиза

конний і суддя назвав його за це папугою. Це викликало сміх присутньої на 

залі каr'ебівської публіки . 

Перших два і пів дня суд розглядав т.зв. хуліганство Матусевича: 

декілька років тому Матусевич був припадково вмішаний у вуличну бійку. То

ді провокаторів тої бійки засудили за хуліганство, але ніхто не обвинувачував 
у нічому Матусевича. Теперсуд намагався доказати, що ініціятором тої бійки 

був Матусевич і на свідків покликали учасників тоі бійки в Івано-Франківську. 
Всі "свідки" ствердили що ініціятором бійки був Матусевич. Та коли проку

рор сказав зідентифікувати Матусевича, вони показали на Мариновича 

Далі суд розглядав участь Матусевича і Мариновича в Українській Гель
сінкській групі, їхню діяльність- писання і розповсюдження документів Гру

пи. Оля Гейко, яку викликали як свідка, не дала ніяких неr'ативних свідчень 

проти підсудних. На питання чи ВОіа є членом Гельсінкської групи вона від

мовилась відповісти, бо це питання не стосується справи. Тоді суддя звер
нувся до Мариновича, яка його думка про відповідь Гейко. Маринович, як і 
на всі інші питання, відпсsі s мqвчанкою. 

Надії Світличній показали на процесі один з документів-рукописів. Сві

тлична ствердила, що це Ті почерк, ar.e що вона не є автором його, а тільки 
перекладачем з російської на українську мову. Останнє питання прокурора 
було, чи вона Світлична нічого не навчилася з· власного досвіду, щоо не брати 
участи в такій діяльності. Вона відповіла, що вона особисто навчилася прин

циповости, чого вона не може сказати ні про прокурора, ні про суддю, ні про 
СВІДКІВ. 

М. Коцюбинська, Віра Лісова, Олесь Бердник, оатьки ПІдсудних та сес
тра Мариновича, яких перепитували як свідків, не дали ні одного неr'ативно
го саід'€ння. Допитували також, як свідкСІ,десятирічного хлопця, родича Ма-
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Миросnав Маринович Микола Матусевич 

риновича. Дитина вважає, що Маринович - герой. Прсжурор намагався 

дискредитувати Мариновича в його очах, ane без успіху. На запит прокурора, 
що він думаєпротаких "злочинців" як Маринович, дитина відповіла, що цілю

ди не є злочинцями. Тоді прокурор запитався чи Маринович ЗМУІ.J.Іував його 
розмовляти українською мовою. Хлопчина відповів, що він ~ебільшого 

розмовляє укра:Інською мовою, але також і російською. Єдине на що Ма
ринович звертав йому увагу, ~ на граматичні помилки, якщо він їх робив. 

Перепитувалитеж дві родички Мариновича- 18 річних діе.~аr. Їх допиту
вали чи Маринович розповідав про Українську Ге{lьсінкську групу, чи він з 
деким з відвідувачів розмовляв шепотом, Юо виходив з ними до іншої кім

нати. Дівчата відповіли, що таке бувало. Це прокурор використав, як обвину
вачення ут. зв. "підривних розмовах". 

Під час процесу під будинкомсуду вистоювали різні дисиденти. Між ними 

-Микола Гоf:{>аль, колишній політв'язень. Горбаля зачепив йогокапишній 

слідчий з Кr'Б, мовляв, що ти тут робиш, ти вже повинен знати вистід таких 
процесІв. 

Микола Матусевич і Мирослав Маринович отримали присуди: 7 років 
позбавлення волі і 5 років заслання. 
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Пртпест npmnu знущань таfюровоі" адміністрау,іі" 

ЗВЕРНЕННЯ В СПРАВІ ІВАНА ГЕЛЯ 

Нижче подаємо текст заяви дружини, матері і доньки Ів~ а Геля, яка ра
зом з іншими самвидавними документами продісталася на Захід. 

Іван Гель перебуває в концентраційному таборі в Мордовській АССР, 
Зубово-полянського району, п/о Сосновка, Учр. ЖХ З85/1-6. Арештований 

в січні 1972 року, він був засудженний на початку серпня 1972 року на 10 
років концтаборів (5 років особливого і 5 років суворого режиму) та 5 років 
заслання за "антирадянську пропаr'анду й аr'ітацію" (стапя 62 КК УРСР). 
Перший раз Гельбув засудженний по тій самій етапі в 1966 році на3 роки 
ув'язнення . 

Текст звернення подаємо без скорочень: 

"До всіх організацій і приватних осіб, які цікавляться положенням у радян

ських концтаборах- від дружини політв'язня Геля Івана Андрійовича, Гель 

Марії Йосипівноі, від матері ув 'язненого- Гель Февронії Іванівної і від його 
доньки - Гель Оксани Іванівноі. 

ЗВЕРНЕННЯ 

20березня 1978 року ми приїхали до політв'язня Геr,я Івана в мордовсь
кі табори на чергове пооачення. В десятій гQЦині ранку, коли я, дружина Івана 
Геля, подала адміністрації заяву про призначене нам триденне побачення, 

мені відповіли, що І.А. Гель позбавлений побачення. Для нас, рідних, це був 

потрясаючий удар. Ми так довго чекали на це побачення, з таким трудом 
збирали необхідні засоои і харчі, така важка завжди є подорож, коли дово

диться нести важкі наплечники і валізки, що від відмови ми попали у відчай. 
Ніхто нас не попередив, що мужа позбавили побачення. Я звернулася до 

начальника відділу т. Сотоєва з проханням змінити доручення про позба
влення побачення, але він наказав нам вертатися додому, бо він не може по
рушувати розпорядження. я відповідала, що ми не поідемо, асядемо всітри 
під зоною і будемо голодувати, поки нам не дадуть побачення- мати І вана, 

7(}річна хвора жінка, я і моя 13-річнадонька. TQQi Сотоєв скерував мене до 
начальника відділу т. Некрасова і цей запропонував нам зачекати до 21 год., 
"а там буде видно". Було ясно, що адміністрація налякалася нашоі погрози. 
Тим не менше, постільки відповідь адміністрацІі не була ясна, ми від 20 до 
21 березня вели голодівку. Ні в 21-ій гQQині, ні пізніше ми жодної відповіді не 
QQer:»+<aли. Щойно вечером 21 березня в годині 18.35 нас повідомили,що 
ми можемо взяти з собою речі і харчі на одну добу й іти на побачення . Я не 
погоджувалася н'а таке коротке побачення, але Некрасов сказав, що поба

чення продовжить, коли воно почнеться. 

Дві ГОДИНИ ООшукували НаС - рОЗДЯГалИ ВСіХ ДОГОЛа, про.іцупували КО
ІКНИЙ рубець. Верхнього одягу- пальт- не дозволили взяти<! собою. 

В призначеній' на побачення кімнаті був страшенний холод, бо піч ка по
псувалася зараз через півгQЦини і ми не могли навіть заварити собі води. 
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''Беззшалтість, бреХ1lя і сваволя rwкладені в саму основу вашого режиму" ... 

"Вимагаю свободи і незалежности 
українському народові" 

\ 

(Пресова служба ЗП УГВР). - На Захід продістався новий доку

мент українсьного самвидаву - заява українського політичного 

в'язня Богдана Ребрика до Головної Президії Верховної Ради 

СССР. Богдан Ребрик, робітник, був засуджений 1970 року на 
7 років позбавлення волі і три роки заслання за його національні 

переконання. Він відбуває покарання в Мордовському концтаборі 

ЖХ 385-1-6. Друкуємо повний текст заяви в перекладі з ро

сійськсі мови. 

Голові Президії Верховної Ради СССР, від політвязня Ребрина, Б. 

В., Морцовсьна АССР, п. Сосновна, ЖХ 385-1-6, нонцтабір суворого 
режиму. 

За чесне винонання свого громадсьного обов'язку, за ІЮбов до сво

го народу, його нультури, традицій, мови й ліrератури мене засудили на 
7 JХ>НіВ позбавлення ваЛ в таборі особливо суворого режиму і на три рони 

заслання. Це 6еззаноння вчинив наді мною Івано-Франнівсьний облас

ний суд від імени унраінсьного народу і нібито в його інтересах. Пане 
Голово, цією заявою я не прошу Вас про допомогу і не апелюю до 
гуманности ор-анів радянської влади. Ні. Людиноненависництво, без

занонність, брехня і сваволя покладені в саму основу очоnеного Вами 
режиму: І просити Вас продопомогу та справедливість було би Паіиженням 
моєї людсьної гідности і чести ... 

~ 
• 
~ Від мужа я довідалася, за що його позбавили побачення: напопередні 
нашого приїзду він був у лазні, де йому зробилося слабо(серце), він задихав
ся і тому просив винлинати лінаря. Лінар не приходив, а Іванові треба було 

йти на роботу, на дРУГУ зміну. Він не міг вийти на працю, і наглядач написав 
доповідну записну про re, що Геля позбавляється побачення за невихід на 
роботу, хоч сам дооре бачив, що Іван зовсім хворий . 

22 березня, в 21й годині дня, прийшли два війсьновини, забрал1 мужа й 
оошунали ЙОГО. В НИШені спеціЯЛЬНОГО Одягу, ЩО ЙОГО ВИдаЮТЬ ДЛЯ побачен
НЯ (бавовняна НУРТНа, а під нею тільни майна- муж ч:;емтів від xoлQQy вао 
ніч ідень; ми бодай були в плеrених нафтах), найшли стрижень нульнової ру
чни (болпен-у) і за це нам перервали побачення, не дозволили навіть про
довжити його до одної доби. 

Усіх нас страшенно втомила подорож. Ми витратили 250 рублів на доро
гу і стільни ж на харчі, яні прийшлося везти назад, і ми не могли побачитися з 
дорогою нам людиною в спонійній обстановці. 

24.3.1978 Марія, Оксана і Февронія Геnь" 
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Жорстокі, нелюдські умови ув'язнення інакшедумаючих у Ваших конц
таборах сьогодні не викликають сумнівів у кого-будь на світі. Тут я 
xa-ty торкнуrися питання психічного цькування інакшедумаючих у совєт
ській режимовій пресі, радіо і телебаченню, і вказати на його результати, 
які віддзеркалюються і серед самих інакшедумаючих. Звертаюся з 
цими питаннями до Вас, як до людини, яка несе пряму відповідальність за 
злочинні дії пропаr'андивного апарату у партії і за всі наслідки, що 
з цього випливають. 

Під час перевезення з табору під опіку Івано-Франківського Кr'Б для 
так званої "профилактики мозку" в червні-липні, 1977 року, я мав щастя 
на власній спині відчути практичну сторону психічного тиску. Ось тільки 
деяк~ факти: 2~. VI, 1977. після приїзду до Харківської тюрми, Бідповідальні 
працІвники всІляко понижували мене за те, що я розмовляв з ними 

рідною українською мовою. А за відмову зняти і віддати нагрудний хрестик 
вилаяли мене відступником ворогом і українським буржуазним націо
налістом і т. п. На мій протест закінчити знущання, дежурний офіцер 
(військове звання майора) відповів, що таких ренеr'атів, як я, треба 
ліквідувати і що це швидко буде зроблене. Дальше пішла вулична лайка 
на всіх дисидентів і на їхнього захисника президента ЗСА Картера. Ось 
тільки одна, найбільш "невинна" фраза майора: "Вас усіх, разом з прези
дентом Картером треба 'опедерастить' (!) і ми (!) це зробимо". 

Після того на мене нацькували двох гомосексуалістів-розбійників з 
метою знасилувати мене, - і тільки щасливий припадок запобіг цьому 

ЗЛОЧИНОВІ . 

7. VII, 1977 у Львівській тюрмі дежур-1ий офіцер (старший лейтенант) 
особисто побив мене за те, що я захищав мої християнські переконання 

і відмовився зняти нагрудний хрест. А після побиття вкинули мене в 
карцер, і спеціяльно вилили на цементову підлогу камери декілька відер 
води і сказали, щоб я попросив Бога її висушити (!). Проти всіх 
тих фактів сваволі я зробив відповідні скарги, мовляв "факти не потвер

джені"(!). 

Пане Голово! Ці кричучі факти сваволі є прямим доказом того, 

що так званий совєтський народ або не знає дійсного становища справ у 
країні, або політичний і економичний камуфляж у країні досягнув диво

вижних маштабів. А на чесних, qміливих і добрих людей, людей мудрих, 
з тверезими поглядами на життя і на тих, які мають СР:.,"1 погляди і переко
нання - всіми інформаційними каналами зводFІться н:> .{лепи, знеславлю
ється добре ім'я й організується всякого роду запляновані кампанії 

цькування. 

Пане Голово! Інтереси майбутнього всього людства вимагають, щоби 
всі живі люди на нашій пляне.ті сьогодні знали справжнє положення справ у 
будь-якій країні світу, а тим більше в країні, що називає себе найбільш 

гуманною, найбільш демократичною і справедливою країною, яка готуєть
ся принести для всього світу \цастя і спасення від всякого лиха. Україн і, 

де тільки за свої переконання і дійсні потреби думати . .. протягом 
всього Бо-річчя існуваня режиму, знищено мільйони (!) людей . І все це 
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зроблено нібито в інтересах народу, і - що найбільш небезпечне - в 

імені всього народу. Доволі, Панове! Не спекуоойте на довірю народу 
і не прикривайтеся ' його іменем. Зрозумійте - злочини все будуть зло
чинами, незалежно на якій висоті Ви проводили Ваші ганебні вчинки. На
род країни давно зрозумів Ваше дійснJ обличчя і мовчить тільки задля 
багнетів і величезного апарату придушення . Етап диктатур і тоталітарних 
режимів закінчився. Краіна чекає серйозних політичних і економічних 
реформ, країна давиться від репресій і чекає свободи. І чим скоріше 
це буде зроблено, тим краще для Вас. Пане Голово, у відомому виступі 
голова КГБ СССР, Андропов, безпардонно заявив, що дисиденти в 
СССР- ц& наклепники і тому втікають перед відкритим виступом перед 
совєтським народом зі своїми поглядами .. . і т.п. 

Це заставило мене звернутися до Вас з цією заявою і на цілий · 
світ заявити:я, як громадянин, вимагаю дати свободу і незалежність усім 

паневоленим народам СССР, а як Українець - моєму українському на
родові в першу чергу, бо в боротьбі проти комуністичного колоніял і зму 
і світового комунізму мій народ зазнав найбільші жертви і продовжує їх 
нести і боротися сьогодні. Ці переконання й ідеали я готовий боронити 

перед найбільшою авдиторією народу, в томучисгі і совєrського ·й я твердо 
переконаний, що Вам, панове, це на добре не вийде . Зробіть мені 

прислугу, киньте мене на поталу народу. Буду дуже вдячний. Успіхів і 
здорового глузду Вам, народні слуги! 

Політв'язень Богдан Ребрик". 

Судили за прr!Jуд:жеюія 1lЩfl()}{,ОЛЬ1lОЇ сffідомости! 

«Розстріляйте - іншим не буду•• 
ОСТАННЄ СЛОВО НА СУДІ ПОЛІТВ'ЯЗНЯ БОГДАНА РЕБРИКА 

На захід продістався повний текст останнього слова Богдана Ре

брика на його процесі в Івано-Франківському в 1974 році . 

. У цьому докуменrі є чимало невідомих досі фактів з життя Ребри 

ка, який сьогодні ув'язнений в Мордовському концrаборі (учр. ЖХ

З85/1). Нижче друкуємо УРИВОК з цього докумеНlу. 

" ... fv1eнe обвинувачують утому, що впродовж 1970-1974 років я займав

ся ворожою антисовєтською діяльністю ... Погляньмо, отже, чи я був, або чи 
я став правопорушником. За десять місяців ув'язнення я, треба признатись, 
інколи починаю вірити ,що я винуватець, хоч ніякого злодіяння не вчинив. Ре-

' ' 
lеЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО МаЄ ЗаМІТНІ результаТИ. 

Та хто я такий в дійсності? 

Народився я ЗО червня 19З8 року в селі Павлівка в Івано-Франківській 

області в селянській родині. В 1943 році померла матірБатько працював на 
ріллі. В 1951 році, у .наслідок анонімного доносу, батька вислали на Сибір. У 
1956 році його реабілітували, в 195 7 році він помер. У 1954 році під час орг
набору, я поїхав навчатися у шкаnі ФЗН в міс-ті Магнітоr'орськ в Челябінсь-
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кій області. Закінчивши школу, я працював на ... (нечітко) в Магнітог'орську, а 
від 1957 до 1962 року служив в армії ... В 1962 році я вернувСR до Івано
Франківська, де учителював до 1967 рану. 

У лютому 1967 року мене арештували, а в травні засудили на три роки 
позбавлення волі та п'ять років позбавлення права виконувати працю, по
в'язану з навчанням молоді, нібито за т.зв. «наклеп на совєтську дійсність" і 
"Виховання молоді в націоналістичному дусі••. В дійсності, мене судили за то, 
що в мені пробудилася національна свідомість та за погляди, які суперечать 
офіt.;ійній ідеології і мене зробили «єретиком••. 

Під час слідства начальник відділу Кг'Б, підполковник Долг'их зі злобою 
заявив «Ну, сукин сину, тепер ти багато не дістанеш, але ти ще до нас попа
деш••. Погроза мала таке значення: мене зачислили до неблагодійних, себто 
вписали на чор-tу листу інакшедумаючих, і від тепер усе буде проти мене, 
все буде так, як захоче Кг'Б. 

Впродовж 1970-1974 років- провокацією з боку тайної аг'ентури Кг'Б ... 
21 лютого 1974 року ... рішено обшукати мене ... Створенокримінальнуспра
ву. Тенденційно перекручують зміст (рукописів і творів). Слідство ведеться 
з наперед вирішеним результатом. Моїх вияснень не беруть до уваги . Су
дять. 

Обласний суд немов загіпнотизований каг'ебівськими вигадками, в мої 

вияснення не вірить, не бере до уваги, визнає мене особливо небезпечним 
злочинцем, рецидивістом і засуджує на 7 років спецрежиму і на З роки за
слання ... 

Судіть! R не боюся тюрми. Не боюся спецрежиму і адягув поясочки! Во
ни не змінять моіх поглядів на теперішню дійсність і на життя українського 
народу. Хіба що вони знищать мені здоров'я, але я не втрачу своєї чести , не 
загублю сумління і людської гідности. R не можу видати себе за того, ким я 

не є. І як добре, що цього не в силі забрати від мене ні один негідник ... 

Ну що ж судіть за мову, якою мі й народ створив найгарнішу на світі співу

чу культуру, за погляди , за які жорстоко страждав Шевченко. За мову і погля

ди Котляревського,Костамарова, Нечуя-Левицького, Лесі Українки й Фран

ка, Єфремова й Грушевського. Я йду за заповітом, який залишили моєму на-

родові його великІ сини . 

Мене обвинувачують у тому, що я буцімто хотів посіяти ворожнечу між 
українським і російським народами. Це зроблено, звичайно, для того, щоб 
надати моїм діям ворожо-шовіністичного характеру. Ні! Шовінізм треба шу

кати серед тих, хто зфабрикував ту справу, хто узурпував владу, позбавив нас 

прав. R не хочу казати , що весь російський народ є таким . Справа тут в укра

їножерах, які прийшли на Україну і під покришкою «братерства•• nродовжу
ють політику російської імперіі. Симпатіі справжніх російських патріотів по 
моій стороні . І це всім відомо. Авторитетні голоси з високихтрибун не разлу

нали на захист національних прав українцІв, жидІв 1 Інших неросійських наро

дів , бо там де існує сваволя, там,обов'язково буде боротьба. А щоб не було 
боротьби між моїм і рос і йським народом, я вимагаю справедливости ! 

R шаную особу і право кожного народу і хочу, щоб шанували мене і н аш і 
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права. Цим я виконую мій громадський обов'язок. Але за такі переконання 

я вже другий раз на лавІ пІДсудних ... 

Сьогодні, на судовому засіданні , прокурор у своїй промові присвятив 
багато уваги успіхам і досягненням украінf:ького народу, зокрема в західніх 

областях України. З його слі в випливає, що в Украї ні райське життя, а украї 
нський народ найщасливіший народ на світі. А мені перед очима стоять жи 
ві картини терору і голоду 1930-их років на східній, і 1940-1950 роки на За
хідній Україні, цього найщасливішого народу, коли тисячі невинних людей 

дітей, жінок, старих дідів і бабусь гнали на сніги Сибіру і викидали з вагонів 
під відкрите небо, на 40-градусний мороз, на певну смерть- більшість з них 

залишилися там навІки. 

Чому ви, прокуроре, не хочете згадати про це « щастя»? Або іншу страшну 
картину: від сходу до заходу сонця пр_ацює наш сьогоднішний селянин-кол

госпник, за цю працю він одержує мізерну платню, яку навіть соромно назва
ти платнею. Це щастя? 

Чи від щастя більшість селянського населення західніх обласrей Украї ~и . 
зокрема гуцули, змушені покидати сьогодні свої родини і рідну зем110 і їха 

ти наСибір, Заполярні землі і Далекий Схід у пошуках роботи, а в той же ч ас 
Украіну заселюють мільйонами чужинц і в . 

Ні не від щастя ! Все це наслідки колоніяльноі політики . Створені вс і умо
ви для того , щоб українець перестав бути українцем ... 

Надія Світлична 

ВИРУШАЙ САМ ... 

Якщо ua твій клич ue прийде иіхто, 
тоді вирушай сам. 
Сам вирушай, одии вирушай, 
в путь вирушай сам. 

Якщо скує всіх гаиебиий страх 
(0, доля твоя иелегка !) 
і кожеи у відповідь мовчки Jimxue 
і боязко очі схова, -
сам говори: • 
твоя совість і глузд 
підкажуть тобі слова. 
Тоді говори сам. 

Якщо підуть від тебе всі 
(0, доля твоя иелегка!) 
Якщо всі покииуть тебе 
і буде ваJІским твій шлях, -

ти все ж продовжуй вперед іти. 
Хай иоги зіб'єш до крови, -
іти продовжуй сам. 

Якщо підуть від тебе всі 

Якщо буде темиа, пекельиа иіч 
(Шаблею вітер і злива, як лід!) 
і иіхто ue запалить вотю, щоб тим 
хто йде у пітьмі, помогти. 
Тоді ти сам свій вог01tь запали -
Ватру тіву й любови жар. 
Свій вогоиь запали сам. 

Якщо ua твій клич ue прийде uixmo, 
тоді вирушай сам. 
Сам вирушай, одии вирушай, 
в путь вирушай сам. 

Пе респів ві рша індій ського поета Рабіндраната Тагора, що його виголо
сила в п'ятницю, 24-го листопада Наді я Світлична, під час Ті п ри віту на ІІІ 

СКВУ. 
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~еоА>огічні Теми 
Роман Звармч 

ЗА ЯКУ БОРОТЬБУ? 
5 

Теорія й прахтика та свідомість украінської 
нау,іонально-визвольної боротьби 

Революційна ситуація - криза впади. 

Соціо-політична система мусить знаходитися в стані спорохмявілого 
гниття, щоб революція мала можливості себе зреалізувати та дійти до пов
ної успішности. Саме суспільство муситьбути паюлогічно просякнене по
літичною хворобою апатії та нігілізму, щоби революційна свідомість мала 
змогу вкорінитися в психінутого суспільства, ітим самим його перетвори
ти. Доцільно було б порівняти такий образ з описом Совєтського Союзу 
Валентина Мороза- "фальшиві алмази від справжніх тепер відрізняють 
легко. Вирізнити справжн і емоції ВІд налоскотаних- важче. Налоскотав

ши себе, можна викликати не тільки штучний сміх. Так само викликають 
штучний трагізм, фанатизм. Найбільша таємниця сталінської доби, поля

гає в тому, що незважаючи на "потрясаючі клятви" , у "відданості", "вірнос
ті .• "готовості", вона не мала нічого крім нігіліста- людини, яка не вірила 
НІ В ЩО ... 

Не можна без кінця випускати грошові знаки- бо знеціняться. Не мож
набез кінця напихати в людську голову слова- бо настдном буде та ж са

ма деваrьвація. Девальвація слова- основна моральна проблема, яку 

залишила по собі сталінська доба ... 

Девальвація слова потягла за собою жахливу девальвацію всіх по

нять." ("Серед снігів"). 

В такій добі тотальної зневіри, людина пошукує за властивим ідейним 

підкладом; вона елі по шукає за самими первня ми існування, бо розпач ли -
. . . 

во хоче в щось повІрити та перетворити цю зовн1шну ВІру в посередник 

суб'єктивної віри в самого себе- віра у власні, духово-творчі сили. Тому, 

переважно в такій епосі грубого, фаталістичного, завмерлого нігілізму 

зроджуються апостоли, які відтак стають найбільш-потужними рушіями 

суттєвих змін в суспільстві, бо в них є віра. Як той фенікс який виростає з 
попелу минулого, такий апостол , цілковито опанований блискучістю своЄї 
віри, вказує шлях до майбутнього та будує новий , справедливий лад. Під 
сучасну пору, мабуть найкращий приклад такого апостола в тій найбільшій 

"тюрмі народів" - СССР, це' Валентин Мороз. Він пише: "Кожна епоха 
мала таких будителів , що відроджували слова і поняття після девальвації , 
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надавали їм знову живого змісту. Моральне омертвіння спричинялося не 
лише "культами" на зразок сталінського ... 

Рим оновили християни, що ж дало силу написьменному християнинові з 
його наївними проповідями перемоги ~римського філософа, обтяженого 
вантажем грецької 1 догрецькоІ мудрости? Може християнський проповІ
дник знав щось таке, що не знав римський філософ? Ні, спарава не в цьо

му. Філософ знав більше, ніж християнський проповідник. І взагалі: супє
варзіниця не в тім, що один знає, а другий не знає. Суть- у градусі емо

цій ности, з якою людина ставиться до тіЄі чи іншої істини . Один просто 
знає це. Другий живе цим. Для одоного дан а істина є просто інформацією. 
Для другого- откровеніt., без якого життя втрачає сенс. 

Істина, розігріта в душі до певного "градуса", стає цінністю. Знання пе
реростає у віру. І тільки тоді людина починає жити. Леся Українка назвала 

цей стан одержимістю. 

І далі- "Апостоли! Апостоли потрібні сучасній Украіні, а не ситі пристосо
ван цІ- "реалісти" з їх арГументами! Ні один духовий переворот не відбув
ся без апостолів. Сучасне українське відродження також не можливе без 
них." ("Серед снігів"). 

Загальна ознака суспільства, яке зазнає різного рода революційного 

напруження та ідеологічного ферменту, є загальна сукупність його голов . 
них шляхів комунікацІі та зв' язаности, які лучать всі компоненти того сус

пільства разом в одну, милозвучну гармонію. Дещо метафорично, мож

на описати такий стан затвердження політичних артерій а суспільстві, або 
"політичне костеніння". Така політична система не дає ні найменшої надії 

щоби обминути таку чи іншуякісну зміну; вона вже не спроможна здійсни
ти ряд певних реформ, які, евентуально довели б до майбутньої стабіліза

ції тої ж системи. Наприклад, в 1905 р. коли РосійськаІмперія знаходи
лася в стані широкого соціального та політичного, майже революційного 

розпорошення, наслідком програної війни з посиленою, наново-аГресив
ною Японією, славний російський міністер, ПА.Столипін, зовсім не був у 
силі зреалізувати певні, досить прості, але й необхідні реформи, які, він 

сподівався, втихомирять та, під1рвуть існуючі революційні голоси й течії. 

Нездатність державного апарату полагодити якусь просту справу, чи роз
правитись з якимсь звичайним фактом урядового життя, виклликає соціо

політичну кризу ширших пропорцій. Звичайна боротьба внутрішнього по
літикування між різноманітними інтересами, всі хто має певну притаман

ну ставку щодо конечного, дальшого існування системи, перетворюється 
в боротьбу за саму суть політичної сили і влади. Коли більшість з активних 

учасників цього останнього рода боротьби хоче цілком знищити систему 
та її супровідний уряд, який в їхній оцінці, перетворився в репресивний, 
брутальний, отже тому нелегальний, незаконний режим, тоді вже існує 

дійсна, чутливо-вибухлива революційна стуація. Витворюється надзви
чайно нестійке явище- а саме, існують два, цілком протилежні до себе, 
ядра влади, і оба змагаються не тільки за дійсну силу, але й за рішаючий 
мандат закономірности їхньої влади; коротко- існує криза влади, яка ви
магає остаточної розв'язки, інакше остається на її місце історично-полі-
тичний анахронізм. 
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Під сучасну пору, таким дійсним анархронізмом, це нинішня російська 
імперія та її зовнішня, цілком фальшива форма- СССР. 

За вище-поданою аналізою, ця реакційна система нового колоніяль
ного визискування вже тепер знаходиться в стані, де звичайні система
тичні реформи не мають жодної ваги щодо дальшої стабілізації режиму 

надто-бюрократизованої та закономірности його вже звироднілої влади,. 
Навпаки, безпосереднім ефектом таких реформ буде лише дальше на
голсі.J.Jування анахронічного характеру самої системи в її цілості. 

"Радянський Союз", разом з всіма цими протилежностями, в дійснос
ті є найбільш-кривавою труною націй якого людство ще не знало. 

СССР- це кольас-імперія який стоїть на цілком багряному- ні, 
кривавому(!) фундаменті, і одинока альтернатива, яна під сучасну пору 
існує це політичного ан ах рон із му. 

Отже, остаточний розвал російсько-большевицької імперії буде ріша
ючою, неповоротною ознакою остаточного тріюмфу ідеї нації в світі. 

Історія, своїм раціонально-впеЕtіеним кроком, піде вперед. В цьому 
змислі. Ідея Української самостійної Соборної Держави (УССД)- це 
найвищий зеніт цього прогрисивного історичного процесу; сама Воююча 
Україна- це найбільш блискучаапотеоза "ідеї нації" в світі, бо сама її суть 
перекреслює "причину" найбільш-жорстокої, але "останньої" кольоніяль
юї імперії в історії людства- а саме СССР. 

Але, розв'язання цього зовсім нестійкого анахронізмуможе йти лише 

шляхом боротьби; це означає, цілком потрясаючий зудар між двома дія

метральна протилежними світами між двома суперечними стилями жит

тя, між двома непримиримими концепціями. Аголовно-ця колізія буде 

узмістовлена в детермінуючому змагу за владу й суверенітет між, з одно
го боку цілим комплексом імперської апаратури, разом з її терористични
ми, проти-людськими методами державного насильдства, і, з другої сто

рони, всецілим, революційно-свідомим народом, якого представлятиме 
його природня, провідна революційна верства, або, його дійсно законо

датна, баєво-виправдана влада. Ця свідома своїх цілей "ініціятивна мен

шість" буде боротися з народо-вбивчим насильством режиму, своїм вла
сним, духово-творчим насильством революційної динаміки. Високо за

конспірований, суворо здис.циплінований, та елітарна зорганізований ха
рактер цієї ж провідної верстви буде його найважливішою мілітарною й 

конкретн сю зброєю проти ворога. Його незламна, безкомпромісова, 
стійка, принципово-моральна постава буде постійною запорукою його 

незаперечної перемоги . 

Коли суспільство резигнує з боротьби; коли воно вже не визнає необ
хідної потреби боротьби для збереження самого його духового єства, а 
навпаки коли в ньому пануєяничарськийквієтизм та пасивні сть; коли таке 

неплідне суспільство вже не спроможне з глибин свого лона родити та ви
рощувати дійсних мистців-тво~ців, апостолі в віри, якІ відважно та за влас
ною волею вирізблювали б майбутні історичні шляхи, властиві лише тому 

суспільству та, при тому, виховували 6 усі верстви народу на рішучих панів 
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власної долі; коли, навпаки, в суспільстві домінує безплідна та морально

безличн а готовість піддатися й стати рабом того, що було і є ,тоді, таке сус

пільство може бути 1 впевнене лише одної істини- воно загибає скорі
шим, чи повільнішим процесом. Одинока r'арантія щодо майбутнього, 
що такегниле суспільство має- це її га~ьбляча соромна смерть. 

Людина в такому суспільстві буде шукати за мовляв, "вищою логікою", 

науково аналізуючи якийсь фіктивний, нібито "варварський" інстинкт в то
му суспільстві, та, врешті-врешт, з нібито великим почуттям морального 

месіяніетичного поклику, доходитиме до "освітленого" висновку, що тре
ба викорІнити цю "жорстоку", "агресивну" психіку в даному суспільстві 

Але, справа "логіки" в цьому відношенні є в дійсності периферіяль
ною." Боротьба, зокрема революційного маштабу, витворює мову; револю

ція говорить цілковито чужою мовою для таких, вище згаданих, підлих і 

безхрбетних, "освітлених" псевдо-науковців. Отже, в тотальній боротьбі, 
яка ведеться за саме духове єство суспільства, за саме його творче са
мо-буття, аr'ресивна логіка революції багатократно перевищує надто 
стислу, er' оїстичну, псевдо-наукову логіку пасивної інертности. Так а люди
на. яка проповщує цю, під кожним ОГЛІ'!дом нижчу логіку, в дійсностІ, тІль

к , 5оязливо й розпачливо шукає за різними претекстами, щоби за всяку 

ЦІну сама не мусілавключитися до процесу-боротьби, але в найгіршому 

випадку, лише залІ-І.Uитися його "симпатичним спостерігачем." Така люди

на вже є морально мертвою, бо для неї штучно-видуманий імператив ви

годи перевищує природно-органічний імперат1.1в звичайної людської гід

ности. Така духово-скалічена істота, чи радше "пів-істота", буде інтерпре
тувати цю гідність, анаЛІзувати її, та на 'СІ мІсце творити виключно-меха
ністичні проєкції "нової людини". 

Але, не треба бутивчен им науковцем, щоб пізнати ознаки цієї ж гіднос
ти в людині. Звичайно, кожний може пізнати цю відносно просту ознаку 

морально-принципової гідности, тому, що вона є підставою для важливо
го людського прагнення доходити до вищої грані бупя. В епосі боротьби, 

ця звич аИн ct людськагідність виявляє різного-рода прояви , зокрема коли 
будуються нові ідейні підстави в суспільстві. Вона кується в кипучо'f'RрЯ
чіИ кузні б орать би і з залі 3-іОЇ руди її свідомого ідейно-моральногопід кла
ду, та опісля ви ко вується між твердим ковадлом і молотом, які разОVІ ста
новлять виїмкаву "віру", чи "візію" тої ж людини. Міцно гарrоване залізо, 
яке єиходюь з такої кузні, творить незламний, морально-принциповий 

хребет суспільства, якого ніяк не зігнути, а не то зламати. Мабуть один з 
найкращих прикладів ціr=:ї ж людської гідности був відомий американсь
кий революціонер та могутній будівник американської нації, Петрик Генрі 
який в 1776 р. твердо заявив - "дайте мені свободу, або дайте мені 
смерть." Він власне, зрозумів та прийняв цю вищу логіку боротьби, і при 
тому, був змушений різко зсtдеклярувати світові свою власну принципову 
гідність. Тому, сьогодні американський народ вважає його героєм . 

Людина, яка в собі не носить бодай малої частки власної гідности є ду
хово збочена чєрез її матеріалістичний, прагматичний еr'оїзм, і тому в неї 
ця будуюча "візія" є прийнята цілком кривим зором. З часом, такалюдина 
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стає навіть духово-сліпаю, бо {і надто звеличені особисті інтереси затем

нюють морально-принципову чистоту та блискучу вищість цієї ж віри. На

томість, принципова гідність морально-сильної людини не визнає віри ос
нованої на особистих інтересах. Коли зустрічаємось з таким продажним 

паразитним еr'оїзмом треба, дуже суворо та безжалісно з ним поводити

ся. Принциповість завЖди є радикальною в протиставленні до безхребет

ности; правда завжди буде брутальною у відношенні до крутійства. Був

ший президент ЗСА, Джон Ф. Кенеді, добре зрозумів цю совісну суспіль

ну гідність, коли в своїй інавгураційній промові в 1961 р. заявив американ
ському народові -"не питайтеся, що Ваша країнадля Вас може зробити; 

питайте, що Ви можете зробити для вашої країни!" 

У висновку нашого розгляду, треба ствердити, що революція не може 
бути виключно політичним процесом,- бодай найголовніші остаточні нас
лідки затяжної революційної боротьби будуть мати політичний характер; 

мабуть важливішим фактором І , навіть первісною супю, кожної револю
ційної боротьби- це процес духового переродження даного суспільства. 
Словами Петра Полтави:- 'довгі сторіччя окупантського гніту й експлуа

тації, довгі сторіччя денаціональної політики російських, польських, і ав

стро-угорських Імперіялістів дуже викривили, скалічили духовість україн

ського народу." 

"Неr'ативними рисами украІнської духовости, що виникли у наслідку дов
говікової неволі і що їх можна було спостерігти в деякої частини україн
ського суспільства, було брак зацікавлення громадсськими, загально-на 
ціанальними справами, грубий матеріалізм у щоденному жипі, загумінко

ва обмеженість деяких груп українського громадянства, "хуторянство"" 
як окреслив цю рису української духовости Дмитро Донцов, невміння ду

мати загально-національними · громадськими категоріями, неспромож
ність піднят.Ися до рівня заrально-національних інтересів і ідеалів."* 

*Таке саме стверджує й Осип Дяків- Дмитро Горновий, видатний ідео
лог українського націоналістичного підпілля:- "Політична революція ще 
не забезпечує повністю тривалости нового, нами виробленого ладу. Нам 
кон~но основне переродження українська-о нарQt:Іу, його повне змобі
лізування біля ідеї самостійности України, тільки те одне може нас запев
нити, що наша пабіда не буде короткотривала. Отже, нам конечно побіч 
політичної ще й духова революція українського народу!!! Без апріорної 
духової революції "політична революція зводилася б до ефемерного яви 
ща, якому дуже скоро прийшов би кінець". 
("Перспективи нашої боротьби "Ідея і чин). 

далі ftyдe 
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ВАСИЛЬ СТУС 

Василь Стус- один з Шестиде

СJІтників.Народився він в 1938 р.на 
Вінниччині в селянській родині. 
Навчався в Донецькому педагогіч
ному Інституті, а після відбуття ві й
ськової служби праr.uовав викла
дачем, шахтарем і газетним робіт
ником. Перші його вірші були на
друковані в 1959 р., а перша збірка 
віршів появилася в "Дніпрі" в_ 1963 
р . В 1964 р. В . Стус ставаспірантом в 

Інституті літератури Акадамії На ук 
УССР. Одружений і має сина 1966. 
року народження. 

Службова кар'єра В. Стуса скін
чилася з моментом , коли в наслідок 
масових арештів в 1965 р. він прилу
чився до групи, яка перед владою 

протестувала проти арештів зо. 
культурницьку діяльність. Його 
звільнено з праці , а збірка "Зимові 
Дерева" що була заплянована до ви

пуску , була скреслена з видавничо

го пляну. Від 1966 до 1972 р. працю
вав доривочно на різних роботах, з 
яких його постійно звільнюван о . 
Вкінці його заарештовано разом з 

багшьома іншими друзями в. січні 
1972 р. Обласний суд в Києві у ве
ресні того ж року засудив його на 5 
рокі в концлагерів і три роки заслан

ня в далекій Якутії. Має підірване 
3доров'я , але ні н.а хвилину не пе
рестав протестувати проти насиль

ства і топтання людської гідности з 
боку пліційних та лаrерних чинни

ків. Найбільше мучило його лаrерне 

покарання на знищення його кіль
карічної поетичної праці в часі ла-

Скуnьптурний портрет 

(гnина, 1968): Б . Довгань 

герного перебування . В . Стус засу

див також "заламання " І. Дзюби, а 

також той режим, що довів його до 

того заламання. 

Поети'Піа й літературна твор

чість Василя Стуса- це багатогран
ний спів душі в й контакті з жит

тям і суспільно-політичними про
блемами, в якій не бракує також лі
ричноїніжности і героїчної динамі
ки. Збірка віршів . "Зимові Дерева" 
що не могла появитися в Укр<ііні, 
вийшла друком на чужині в 1970 р . , 
а тепер недавно вийшла його нова 

збірка у В-ві " Сучасність" під наз 

вою "Свіча в Свічаді ",звідки беремо 

кілька характеристичних своєю си

лою віри і поетичного виразу вір

шів. 

о.н. 
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Поет - пшtаючого Духа 

НЕНАЧЕ СТРІЛИ 

Нтаче стріли, випущті в безліт, 
згубилися між обидвох країв, 
проваджені не силою тятив, 
а спогадом про образи почезлі, 
так душі наші: о порі вагань 
під щемний спів земного притягання 
спішать у тишу, в беиість, у смеркання, 
де Бог тримає всепроwтну длань. 
Нас пожачають криволети птиу,ь. 
що 31lЯвшись д'горі, засягають паді, 
а доля задивляється в свічаддя 
своїх ярів, узгір'їв і криниць. 

ДАЖДЬ НАМ ДНЕСЬ.' 

Василь СТУС 

Даждь нам, Боже, днесь/ Не треба завтра
да:ждь нам днесь, мій Боже/ Даждь нам днесь/ 
Догоряють українські ватри, 
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догоряє украінський весь 
край. Моя дорога догоряє, 
спрагою жолобиться душа. 
Як Господь нас оком поминає, 

тоді, болю, грай без кунтуша/ 

госполи 

Господи, гніву пречистого благаю . 
Не май за зле. 
Де не стоятиму -вистою . 
Спасибі за те, 
що мале людське життя, 
хоч надією 

довжу його в віку 
Вірою тугу роз(fію. 
щоб бути завжди таким, 
яким мене мати родила 

і благоrловила в свtти . 
і добре, що не зуміла 
мене від біди вберегти . 



Поет - палаючого Духа 

Яке жорстоке ти, niжau1tя 
дороги траче1tих доріг! 
Хай увірветься ie1tyвa1t1tя, 
хай дух притомле1tий з1tеміг, 
хай видива noдaЛeюjzu ~ 
1ta чор1tій, як смо.пд, воді. 
Та ми жили, 1tемов любили. 
І вік пробудем молоді. 

Василь СТУС 

ТЕfПИ СТРАСНУ СМЕРТЬ 
• 

Вельмо:JЮtии co1t ме1tе здолав, 
z тут 1tараз почув я: 
Господ1tіu голос пролу1tав: 
мій си1tу, алілуя! 
Терпи cmpac1ty стезю к01tа1tь, 
спіжай смертель1tі чари 

дороги добр і почеза1tь, 
свавzлля z покари. 
Хоч тяжко душу берегти 
під 1tебом цим полуд1tім, 
а треба йти, а треба йти 
щосвятом і щобуд1tем. 

ЯК ДОБРЕ TE,lflO СМЕРТИ 

НЕ БОЮСЯ 

Як добре те, що смерти 1te боюся 
і не питаю, чи тя.жкий мій хрест, 

що вам, лукаві судді, 1te кло1tюся 
в передчутті 1tедовідомих верст. 
!Jlo жив-любив і 1te 1tабрався сквер1tи, 
~тавести, прокль01tу, каяття. 

Народе мій! До себе я noвep1ty 
і в смерті обер1tуся до життя . 
Своїм страждm1tим і 1tезлим ооличчям 
ЯК CU1t тобі дозеМ1tО nОКЛО1tЮСЬ 
і чеС1lо гля1tу в чеС1lі твої вічі 

і з рід1tою землею порід1tюсь. 
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Поет - палаючого Духа 

ІЗ СЕБЕ ВИКЛИЧ ЛЕВА 

. себе виклич лева і збати 
безмежжя мурів у безмежжі люті, 
коли волштя, кригrло окуті, 
клекочуть від стіии і до стіии. 
Із себе виклич лева і волай, 
иехай ричаиия, деручке і чорие, 

uю огорожу світму огорие, 
завівш.и душу в феєричиий гай, 
де спогади стримлять, як шпичаки, 
де літа- иіби вигорілі стериі, 

і де жалі, гіти итажериі, 
ua тебе гострять ікла і клики. 
Із себе виклич лева і шалій 
між засувами, rратами, замками, 

бо заuвітає всесвіт шпичаками, 

колючими дротами веремій. 

НАРЕШТІ ВІЛЬНИИ 

Василь СТУ( 

Скіичилися остаииі сподіваииЯ 
Нарешті- вільиий, вільиuй, вільиий ти. 

То приспішись, йдучи в самовитаиия, 
безжальио спалюй дорогі листи, 

1И іl!ДІЙПІЛА 

і вірші спалюй, душу спалюй, спалюй, 
свій жвимовиий гориій дух пали. 
Тоді вже, впертий, безвісти одчалюй . 
бездомиости озувши постали. 
lflo буде завтра? Дасть Біг деиь і хліба . 
А що, коли ue буде того дия? 
Тоді вже -гибій, отоді вже -гибій, 
простуючи до смерти иавмаим. 

Ти підійшла - а я тебе ue ждав. 
Не сподівався, що аж так иагальио, 
иі щаку ue подавши, все відтрутиш, 
щrі5 заступити всесвіт мій uілий. 
Так, світ тrі5rло став, ти - стала світом. 
Чужим, як ти, иімим, як ти. Як ти -
иепрохаиим . Та чую -жаль обох вас 
уиикиути - чи брата, чи сестри? 
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Поет - палаючого Духа 

ОСТАННЯ JJICHЯ 

!Jle врун,яться горді Славутові кручі, 
ще си1tіє річки збуру1tе1tа гладь. 
але проми1tув тебе птахом летючим 

Василь СТУС 

СОСНА 1 З НОЧІ 
\ 

Сосн,а із 1tочі випливла, як щогла. 
Грудей торк1tулась, як вода - весла, 
як уст - слова. І спогади щесла, 

мов C01l1lY хвилю. І подушка змокла. 
CoC1la із 1lочі випливла, мов щогла. 
і посвітилась болем далU1lа. 
І все - во1tа. Довкруг - од1tа в01tа. 

Та тільки тер1lям поросла дорога. 

Coc1la росте із 1lОЧі. Горілиuь 
з-за оболоку сві1lула Софія. 
Десь галактич1tий Київ броюовіє 
у мерехті1l1lі 1lайдорожчих лиuь. 

Coc1ta пливе із 1tочі і росте, 
як ті1lь Вітчи31lи о порі смерка1t1tЯ. 
А ти уже потойбіч, ти- за граu1lю. 
де видиво гойдається святе. 

Там- Украї1lа. За межею. Там, 
лівіше серuя! З горя молодого 
coc1ta стриміє з 1lочі, 1tiбu щогла, 
а Бог шепоче спрагло: аз воздам/ 

твій час, твій остаu1lій. Попереду - падь. 

!Jle 1tебо глибоке, ще C01llj,e високе, 
та cepue замало грудей 1te пірва. 
Урвались, подались прекрас1lі мороки, 
і щось тебе кличе, і щось тебе зве ... 
Розкриле1lі висі твої про1tеслися. 

Попереду прірва, і очі 1te мруж. 
Ти бачиш розхрестя дороги? Молися! 
Бо ще ти ж вri:1l, і ще ти 1le муж. 

!Jle гоjііляться горді Славутові круЧ1 
та сторч головою зривається світ. 
Чіпляйся за кручі, як тере1l колючий 
чіпляйся за 1tебо, як яблун,і uвіт. 

За обрієм обрій, за далями, далі, -
допоки 1lакруглий 1le вигасне де1tь, -
погробли тополі в глибокій печалі 
СвОЇХ KaлU1l08UX, виш1lевих nice1lb, 
бо вже ОСЛО1lився безокрай чужи1l1lиЙ, 
і теться в жалобі кривавий розмай. 
Прощай Украі1tо, моя Украї1tо, 
чужа Украі1tо, 1tавіки прощай/ 
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Передріздвяні роздуми і мрії каторжниці 

(Лист /pu1lu КШlИ1lеу,ь із засла1l1lЯ) 

/УЦІС/ ... Що ж писати про себе? Львів був моєю колискою, там я на
родилась, там вчилась, там закінч01ла Університет /славістику/, звідти за

брала мене машина на чужину. Напередодні розлуки- якраз на Різдво
обійшла разом з київським поетом Василем С. /тепер на Колимі/ майже 

всі львівські храми. На свята храми переповнені, натовп виливається на 
вулиці, це рухома ріка, бо люди поступаю·;·ься місцем тим, хто мерзне по

за храмом. Але це єдина ріка, бо всі в надхненні колядок, тоді мужніють 

голоси, і сльози заступають очі. Неймовірна туга за храмами на чужині, 

особливо в свята. В Мордовії ми куцою громадкою землячок сідали за 

нехитрий СТІЛ, коло свічки, зліпленої самотужки з воску, який покриває 

сир. Деколи вдавалось роздобути ялинову вітку- і була нам різдв'яна 

ялиночка. З перлової каші- кутя, в яку додавали меду, маку, горішків

усього, що приберегли до свят із скупих посилок. І колядували ... ! поруч бу
ла Україна, і всі наші далекі і близькі земляки. 

Спогади не полишали насніна хвилину, бо в замкненім просторі чужи

ни живеш лише спогадами. Тут ніби вільніше, тут простір неосяжний, але 

настільки неосяжний, далекий, що непідвладний ногам. Бурятські степи 

трудно описати- їх треба побачити. Тут коні видаються іграшковими ко

никами, асело-химерною картою на безмежжі. Мабуть тому тут так чу
жинна- чужо. "Україна" в нашій кімнатці. Ігор оздобив дерев'яну перего

родку розмаїтими картками- скитські пам'ятки, портрети Мама·;· в, україн
ський одяг, види Львова, а ще кілька живописних поштівок · Ярослави 

Сурмач. Книжки. Портрет Тараса. Вишита моєю пасестрою ікона Марії, 
ще дві ікони. І моїх пару вишивок- серветки, рушники ... 

Перші дні, коли я була тут сама, млоїла туга за мовою, заживим звучан

ням рідного слова. Цю тугу за собою знаю віддавна, для мене є нестерп

чою . 

_ .Мен і хочеться побути поруч з Вами, біля Вас, як колись у дитинстві ко

ло мого Дідуся. Він з Малнівської Волі- є таке село коло Малнова /там 

древня церковця і унікальнаікона/на Львівщині/ колишня Дрогобиччина/ 
з хутора, де з пару десятків білих хат. Власне там проминуло літнє моє ди
тинство, бо гостила я в дідуся щоліта. Отож там, утому "законссерваному 
хуторі відкрилась мені таємниця українських свят, обрядів та ритуалів, за

вдяки яким сьогодні розгортаю минуле. Бо в нашому минулому, спогада
ному і в Біблії, вже добрих п'ять тисячоліть. 

Не шкодую, що доля завела мене в такі несподіван і мандри. Я шквар-
чала по закутках як звичайний міщух, отаке веr'етативне існування, але ж д о· 
ки "існувати"? На моїй, на нашій Батьківщині люди такі ж, як колись, лиш 

сонливіші, ніби мухи осінні, вони оживають на свята, вони звідкілясь виро

стають 1 нІхто не один ... 
. . ' . . . 
Ще в 1975 роцІ написалось менІ отаке- в спогад1, чи тузІ- не знаю, 

та хочу надіслати Вам ц1 кІлька вІршикІв: 
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Усе ua світі збайдужіло, 
лиш соиця макіlfКа достигла 

плива по иебі оолисілім, 
і о лов 'яиим згустком стигие. 

Холодио мдJ()СЯ між диями, 
в безсиллі руки: опустош? 
Ти Бог всесильний иад 
Чи просто uap серед вельмж? 
В Твоїй долоиі ласки зерия, 
чи тільки помах - зойк порожній? 

Яви меиі у милосерді 
веліиия власие: подорожній 
серед сиігів, серед століть, 

fЕред (1Jого святого краю 

лиши, як душам залишають 
рі здв' ЯJtий вечір ua столі 
крихітку хліба - крихту щастя: 
промінчик иеба Украmи, 
червоиу ягоіlу калиии 

Для передсмертиого причастя Ірина СТАСІВ КАЛИНЕЦЬ 
Ледь тqжаеться oci1t1tє павутииия <1978> 
того шепоту, шепоту тихого, 

того спраглого, того иезвиклого, 

ua землі uій промерзло сииій, 

ua порожній, зіщуленій в тиші, 
~ дорога твоя - чорие соло, 
де спливають, як сльози, довкола 
яитаревz човиики листя. 

Ледь торкається вуст твоїх - чуєш? 
Нам ще вийти в зелеиий світанок, 
що яріє ua обрії тьм'яио 
і в душі, обігрітий иочує ... 

Зав'янула журба ua підвікоииі
Гераиию відuвіло; чи голосом дитячим? 
Лиш деколи у cuax, 
ЛUlll деколи ми плачем 
за затишком оселі, що світиться з долоиі ... 

... Я б хотіла, щоб цей лист прийшов до Вас до дня св. Миколая, та за 
дарунок- якнайщиріше слово і побажання здоров'я, козацької сили і ві
ри. Хай берен~уть Вас добрі духи Батьківщини. І хай зігріє Вас на далекій 
чужині спогад про Батьківщину, бо всі ми- я і мій чоловік, наша дочка 

/Звенислава/ і наші родичі, наші друзі і знайомі спогадуватимо Вас часто, 

озиватимемось до Вас крізь тисячі кілоІІ.-Jетрів. вклоняємось Вам! 

Ірина Стасів-Калинець на засланні, Ваша Ірина 

36J 



Р. ВОЛОДИМИР 

ЗГАДАЄМ ТИХ, ЩО ВІДІЙШЛИ ... 
Загубилась у безвістях весна одного року. Бурлило тоді бупя, кров ви

рувала в жилах готової до визову молоді. Чим не життя! Ким тільки не ста
ну, чого не доможусь, куди не сягну!- хвилювало в душі, задихались грv

ди від надміру вражень і сподівань. Усе живе стояло під знаком руху

р3ійного, нестри много. Бої на дальших і ближчих фронтах, на очах валять
ся держави, неспокій на суші, морях і в повітрі, зусильнеготування всюди 
в запіллях, ~ наснажена, згущена вичікуванння м атмосфера по домах. Під

пілля ж мов справжній вулкан гоготить ... 

Одного свіжого ранку з ворітїхньої АьмаМатер самевикотились гур

ти юних випускників. Матура- яке величаве поняпя! А що вже говqри, ко

ли її видержав-світ увесь зразу іншим, більшим здається. Й одвертим, 
таким привітним, здійсненним, чого б тільки в ньому не забажав. 

-Отож, пам'ятаймо, брапя, як там і не було б, а за десять років усі як 
один обов'язково сходимось, належно вшановуємо свою старинну, вір
ну, спільну нам Академічну ... Та й юність, у ній проведену- стихійно, з по

ривом вітру й шумом великоміської вулиці, проносились із уст до уст, не 

вмовкали гучні слова захоплення.- Неминуче, неминуче- прокочува

лось їм у супровід. 

-Та що ви, аж за десять років?! Куди ж там! Через рік, два, та 111 • · 

кожночасно, гуртом, нерозлучна, як і досі, жиймо, наші молодІ ДІЛа про

довжаймс-заворушилось у більшому гурті. 

-Хлопці! А що, готові будете, коли прийде пора?- якось двозначно 

відозвався цупкий молодець, Юрко Кузня. 

-Хоч і тепер- завзято відгукнувся запальний Ждан Галькевич. 

-Ти б краще за всіх не говорив- здержливо устрянув завжди розва-
жний Андрій Гиза. 

-Ну, ще би, а хто ж посмів би відставати?- впало погрозливо з боку 
загонистого Стефка Греблі. 

-Всяке буває- медитував собі тихий Трохим Нормович-а он такий 

Іван Сотник, чи Гриць Ванчук, свою дівку під паху, а там може й до вінця
І пиши пропало, моя хата з краю ... -

-Но, но, обережно, ти чи не про себе часом завів?- обрушились за
чіплені парубки, а були з дебеліших, проте статечний Мирко Волховський 

тут же й перебив словесну сутичку- Панове! Гей! Коли- коли, але вже сьо
годні то хіба не випадає ... А ви от ділю-.1и, не словами, докажете ... Чи зав
тра, чи за десять років- кожен знай одне: на : стрічу · явись. 

- Ну, отже, бувайте, друзі ... Будем високо держати прапор старого 
побратимства- і, слово по слові, розсипалося молоде, палке братство 
во-свояси. 

' Так ... Стояла як на проводах весна, спокусливо вітала, залицялись до 
юнаків налляті сонцем дні, до великого звали, гриміло стоголоссям місто, 
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віддавало звучним відлунням подавкільних селах, гоrувалася юна грома

да здобувати своє місце під сонцем, ставати у провід залишаних старшим 

поколінням ланок_ Чого то не досягнуть за десять довженних років!- ви
щу освіту, звання, досвід, а то й власними сім'ями обведуться, пророста-
тимуть далІ юні ідеали-.. \ 

Не то що зійдуться знову. Куди там, десять років, добродію! Ба, далеко 
-далеко вчасніше. Адже день-у-день розділяли ті самі будні- знесення й 

падіння спудейської братІі, знають одне одного як свою діряву кишеню, 
не одна затія, не одна тайна єднають їх. 

Проте не довелось і після довгого десятиріччя зійтися знову. Турботи 
й журби дня, пошуки за хлібом насушним- великий пан. А що вже згаду

вати про непевність майбутнього, що в підмінованім r'рунті на якому жити 
доводилось давалась кожному в знаки. Тоді, насамкінець, і катастрофа 
стукнула. Небувала світова хуртовина вимела з батьківських порогів, роз
кинула по велелюдних майданах і найдальших кутках землі. Як же тут :Юе
~ш усіх, коли цей у Краю або на Сибірі пропав, той кудись на захід забрів, 
по всій Европі тиняється, а ще іншогодоля за моря й океани вигнала. А то 

й невідомо, де хто, що з ним ... І скільки ще ... Було п'ятдесят, а залиши
лось? ... 

Коли ж нарешті, не через десяток років, а куди пізніше, та й не з нагоди 
ювілею, а так, принагідно, на одній оселі підчас вакацій влітку, зійшлися 

недобитки колишнього випускного року пам'ятної весни, стріча випала 
аж нІяк не святково й велично, як те вилеліяв не один давно, в незаторкну

тому світоблуддям серці. Насправді ж учасникам сходин і не приходило 

в думку святкувати, річницями займатися. Але ж день вдався мрячний, по

хмурий, нічого робити, ані тобі скупатись ані за рибою вудку закинути. Тож 

і зібралися у просторішому місці одного з курортників, а тепер покурюють, 
попивають, чогось і язик не повернеться. 

Помірковано веде себе товариство, здержливо. З тогочасних струн
ких рядів не залишилось і сліду. Цей огрядний такий, неповоротний, той 

чомусь посоловів, інший у землю начебто запався, тогопередчасна сиви

на мов черемхою обсипала, плечі отого худого в дугу нагнули, тут от ста
реча хтось покашлює, там ще один пробує засміятися, проте не виходить 

- одне якесь немудре горлування при викривленому обличчі, так що й 

сам рукою махнув, покинув. Хоч і надто видне в усіх старання, веселого 

настрою таки не створити. М олодосте, де ти? Куди там до давніх надій. 

змагань! Присіло братство, на чому попало, з нічого бо втоІVrJ!ІІНІІСь, тільки 
й водить один по одному оком. Постарівся, небоже-неминуче прихо

дить будь-кому на гадку. 

-Он що, друзі, хоч і мало нас, а ледве чи й у такому розмірі встигнемо 
ще коли скупчитись ... Може б так спільно обмінятись вістками ... Розказати 
б собі спершу про тих, що тут не знайшлися- впала рапром заувага орга

нізатора вечірки, зразу й прийнялася. Так і бути. В кого тільки яка відомість 
за того, кого між ними нема, розділяться нею, особливо ж уже про тих, 
що безповоротно відійшли. Однодушно ·погодившись, почали по черзІ 
згадувати. 
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Ще про живих, то сяк-так ішла мова, інколи перепав і дотеп. Потім те 

ма вичерпалась настала протягла мовчанка, ніхто не має охоти розсклеп· 
лювати старих ран. Якби тільки кому з місця зрушити, далі вже піде. Питан
ня, кому ж першому почин ати? Помітне отягання, зволікання. Дехто й зах

вилювався. 

-Ну, годі, так і випадає тобі, Юську, ти ж ·завжди великий був ахотник 
до новин і всячини ... Пальці з запитами до вчителів, навіть на годинах ма
тематики, хто вище всіх витягав? Тепер уже не допитуватимешся, а чим

дуж розказуй, чим горщик натягнув- присілись до вилисілого дядьказ зо

лотими поблискуючими зубами, і вже тому більш не викрутитись. 

- Що ж, нехай ... Може й ви краще від мене про кого другого знаєrе, а 
ось про нашого Кормовича припаде вже мені кілька слів кинути. Вам хіба 
не таємниця, як то було з тим студентським з'їздом, коли всіх поголовно 

виарештували. Якось і я на той збір попав ... 
-Тебе ж, знаємо, ніде не бракує- таки не вдержався , хтось, допік. 

-Ось я добре роздивляюсь, ще до наскоку поліції- не зважає Юсько 

й береться продовжати, аж тут йому інший знову впоіlерек- Та як же це 

так, що всіх цапнули, а ти тоді арештантської юшки не закоштував? -

-Та ж я й хотів про те, але ви все перебиваєте, не дасьте чоловікові 
скінчити. Як уже зазначив я, роздивляюсь по залі ... -

-Ну, менше зтим, що там було, ти ж не про себе, а про нього розказуй 
- устрягнув наново нетерпляче сусІд . 

-Які ж бо ви, до лиха! Ліпше я зовсім перестану говорити- тут уже 
роJгарячився й обрушився Юсько. Всє ж утихомирили якось- балакай 
балакай- і він, за цим і тим, ось що про Кармович а зміг позвітувати. 

-Як знаєте ще із шкільної лавки, він, бідачисько, все і так покахикував 

на годинах. Часто поза школою днями й тижнями пропадав, лічився, бідо
лаха . Аж тут, маєте, запакували ті лапідрухи Богу духа винного Трохимця 

до Бриr'ідок , та ще й на якийсь рік. Просто ні за цапову душу. За те тільки, 
що був на з'їзді, може раз чи два слово забрав. Ясно як сонце- розвину
лася в нього туберкульоза в вагкім криміналі. Випустили, коли вжеледве 
що клигав. Б•,tв я ще в нього під кінець, але маячив лише сердега ... Скільки 
то ще він з ними поміряєтьсям провчить сяких-таких, як їм на нашій землі 
господарити ... От, якби йому з місяць-два в Ворохті підкріпитися трохи, а 
там необхідно доводеться знову за с п ільну справу заступитися. В нього 
вже й зладжений плян дІі. Таке все й говорив, неборака, а сам уже геть 

висотаний з соків жипя , прозорий став, як та васкава лялька. Тільки за
палі очі гарячково поблискують. Через кілька днів так і є- переставився. 
Вічна йому пам ' ять! А на похоронах не пригадую, щоб кого з васуздрів ... -

Після Юська випала черга на дещо онесміленого, розсіяного Кметя, 
що то його чомусь ніяка праця не еміГрації довше не трималась. Почав 

дяковчителем, зазнав і інших експериментів, а ось покищо креслярем 
промишлІЄ. Всі добре пригадУІQть, що з Греблею колись нерозлучні були . 

• -Як же це наш Стефко попався?-

- Г аворити про це- чи не гі рше камін ня гл од ати ... - видавив із себе не 
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то ніяково, не то знехотя Кметь.- Стефаньо, відомо, завзятущий був ... 
Славний хлопець .. .! такий безкорисний ... Шкода!- та й знову замнявся. 

Обличчя в нього враз перекосилось, губи щільно ' прикусив, відрухова 
стріпнув щось біля ока . Ковтнув слину й немов задавився ... 

~ 
- Ну, буде, буде, успокійся- почали вмовляти- та це ж коли вже було! 

Та й далі підбадьорюють чутливого КметЯ, а йому, як показалась, заоJ<оти 
зовсім і не треба було. 

-А от що- почав він поновно, цим разом якось тверцо, рішуче -тоді 

як не один з вас десь по всяких дірах заховався і шкуру зберіг, а далі й сам 
про-себе-дбайком став, наш Стефко, фізично куди від вас немічніший, ви
зав кинув тим червоним д1о1яволам. Що робив? Роботу- важку, буденну, 

небезпечну, конечну. Без якОі не можна було тоді, в той темний час за
гального лихоліття! Загрівав, освідомляв, літературу між наших і при інших 
роздавав . Не щадив себе сам і других на роботу втягав. Поки ті іроди про
кляті не пірвали з дому одної темної ночі в цю найтемнішу добу. Застиг від 
тоді слід по ньому, аж віднайшластаренька матір над масовою братньою 
могилою. По закривавленій сорочці впізнала, яку сама, нещасна, виши

вала ... Тут нагло обірвав Кметь, від хвилювання не годен був продовжати. 
На якийсь час запанувала мовчанка серед збентеженогота пригноблено

го товариства, після чого, згодом, пішли дальші розповіді. Та тепер уже 

зв'язкіші, менш чуттєві, короткі, й речеві. 

Іванові Сотникові підчас переслухання дотого доі хали, що наступного 

дня мертвим перед провіркою знайшли. Пасинілого й на ціломутілі поби

того спрятали ті звірі, а батькам, що домагались побачення , брехнею очі 
замилили, що син повісився. 

ГрицьНанчук пров.одив вишкільні курси в окрузі , раз вертався із дру

гом призначення опустілим пізнім поїздом до міста, гуторили собі з-тиха, 

аж ось, десьбіля Рави мабуть, увірвався несподівано з сусіднього переді

лу гурт узброєних лєшків- і, без одного слова остороги, обсипав наших 
хлопців стрілами.- Так усім вам буде, така . ваша ·. ''маць" -- караїми!- ще 

відгражувались при відскоку.Ванчук на місці, не прийшовши до себе, скін
чився, а той другий, з бідою вихра-павшись, подав у шпитаГІІ подабрицІ нІч

ного нападу.- Дрож пішла по людях ... 

-А що з Гизою, Волховським? Абож Галькевичем? Кузнею? Віки не 

бачили, нічого певного не чували, знає хто?- пита~ разом кількох. 

-З Гизою вийшло чи не найприкріше- взявся відповідати меткий і 

бувалий волоцюга, Криштальський. Саме пробивався через Словаччи

ну ... От·от і дістався б на захід, куди й вам була тоді дорога. Та що ж, не по

щастило. Просто іронія долі, бо міг зберегтися якщо б знаття. Тамтешня 

партизан ка : заловила . нас, от що. -Ось тобі кріс, давай разом на німця!
вербують і його між іншими. Ми кріси в руки, бо що тут будеш суперечити, 

та й ліпше з крісом, як без нього, а згодом все одно відчіпимос :.-. від тої сво

лочі ... Для всіх це зрозуміле, кожен згори собі міркує, тільки один Андрійко 
впав жертвою своєї філософії та правдомовности , собі на нещастя приз

нався- Стріляти не _; вмію, чим• і припечатав свою долю.- Ага, бо ти ні

мецький шпіон, знаєм ми таких - заверещаr.и, накинулись на нього, і 
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'::' ІНс нІ~ І ( \ Не :~умів допомогти . Ніякі переконання знашогобоку не робилv 
..., & ,~меншого враження, почали ще й нас підозрівати. Мусів викопати соб 
ощн v.й Г из а я му - власну могилу ... Й у неї скотився, підкошений партизан 
.:: ьким вогн е м . - Господи! аж здригнулася громада насторожених слуха 

ч1в -- от безталаннии ... 

- Що ж ІЗ 1::3олховським? -

- З ним було так під Бродами, як з нашими предками над Каялою,-

"сватів напоїша, а самі полегоша за землю руськую"- прорецитував із 
"Слова о полку" колишній клясавий літератор і літописець, Джміль, один із 
співдрузів зброї Волховського. Чи не подібна трагедія й Галькевича пос

тигла під Юденбургом- додав він - заскочили його відділ несподівано 

поночі, наше І вояцтво не мало часу й виряд захопити. Постійний бо від во
рот, марш день і ніч, ані ока примкнути. Раз довелось- і он який кінець ... 
Там же пропав без вісті Галькевич . Одних постріляли на місці, а декого в 
полон захопити й завантажили у грузовики . Бог один знає ... - Важне зід

хання супроводить і цюнефортуннуновину. 

- А Юрко Кузня? -

- О, той залишився вірний собі і справі до кінця- завів ще раз мову 
Кметь.- Поступив до іберменші в лиш на те, щоб воєнного ремесла пов
читись і зброю добути . В бояхпроміряв з Леr'іоном сотні кілометр і в , звіль

нив Лева-город від тої неситої сарани, дальше їх аж за межі рідної землі 
проган:1в перехрещував маршрути з Дружинниками, тоді повернувся на 

Волинь . В головному щтабі повстанської армії стали власну збройну силу 
організувати. О, цей дійсно був самобутній! В ранзі командира УПА боро
нив сміливо Краю від ворожої партизанки, на Білорусі, в постійних сутич

ках з червоними диверсантами і грабіжниками з r'ештапо, наложив своєю 

молодою головою.- Між присутніх немов маком посіяла в пошані до по

леглого друга задумались усі . Он який козак був Юрко ... 

Гутірка на добре затягнулась. Дехто став уже підводитися, протяга
тися.- А то хіба куди , один з другим?- Еге , добре , тобі говорити, ти що, 

старий кавалер, або як то наші східні брати звуть- холостяк, значить, н і чо

го на голові, вільному воля , а мені, хлоню, не те- бабаще чого доброго ... -

-- Одна мить, дозвольте панове!- хутко спохопився Гнат Шумко- умо

вний предсідник довол і випадкової зрештою зустрічі , за його бо старан · 
ням вона й відбулась.- Ось ви тільки вислухайте ще мою думку напри 

кінці, а тоді хоч розходіться, і на все добре вам усім! Так ось що : Не за 
одне пом1ряння силами їм ішлось, чи інше освідомлювання народу й виш
кіл , навіть не про сам збройний зуд ар мова, в якому найкращі з нас поляг
ли . А йдеться за спільний нам усім безсмертний ідеал, друзі, за який вони 

боролись і згинули, і вже більше не поборяться. Щоб він живучий зали
шився в бутті всіх наших поколінь! А ми ж, побратими шкільної лавки, щас 

ливо при житті збереглись, не так? Тож нашого обов'язку супроти себ е 

самих і супроти них ніколи не зречемось . Згадали своїх милих братчиків 
спудеїв на те, щоб уже ніколи неЧзабути їх, ані не злегковажити тих свяше н · 
них вартостей , що лишились заповіддю по них. Я скінчив.- Тоді, вдруг є 

торжественна складали собі взаємно всі присутні щирі обіти , поки по сво 
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І1СИХОЛОГІЧНИЙ РЕПОРТ А>К 
Р . ВОЛОДИМИР "ПРОЩАВАЙ, МИНУЛЕ". ВИМВНИЦТВО "СВІТАН 
НЯ", ГЕЙС, КАНЗАС, 1977. стор. 85. 

Відомий українсьКОМ'J читачеві поет і h исьменник Р. Володимир /nроф. 
Роман Кухар/ обдарив нас восьмою з черги книжкою " Прощавай , минуле", 

повістю одного життя, яка за формою є поезією в прозі, а за змістом nсихо
логічним репортажом життя по1rітичного еміrранта. 

Герой повісти-вчитель Корнило можерепрезентувати кожногоеміrран 
та, що змагається не лише за саме існування, за відповіднемісце в чужому се
редовищі, але також бореться за національні права 4СВОГО народу і загально 

людські ідеали. 

Хоч віссю повісти є родинна трагедія- розвід кругом якоінанизані пси
хологічні переживання і міркування героя , але численні ретроспективні сnо
гади показують як на фільмовій ленті ціле життя героя , який задумуєтІ.ся 

над суттю і правди, і злодіяння, порівнюючи два світи : 

Там сам державний лад повернутий проти людини, тут же вона зво

дить бої із державним ладом, і з освяченим законом, і з власною особо

ю, проти влади, там держава проти людини, а тут навпаки ... Жахнj 

вислідизловжитих свобід -неймовірні злочини сучасности,все но

ві захворіння й налеги, трагічне відмирання природніх прояві в жит
тя, гуманних відрухів у людських сгrільнотах. Ну, що ж забажалось 
тобі чужини? (стор. 37) 

)Кінка-чужинка забрала йому все: дітей і майно, бо згідно з законом , за 

нею право виховання мал01rітніх дітей , а інш:1й чужий мужчина користуєть
ся йоготрудолюбивиминадбаннями - от і справедливість! 

Проміняла ти, А маліє, злагоду нетлінного висотньогожиття на nостій

не шамотання за матерілльною з.дооиччю. й ~тратила Jдоровий rрунт 
існування , загубиланайосновніше - м11р душі. /стор. 54/ 

Самотній Корнило мандрує на край міста, де починається степ-цілина . 

Тут стоlrіттями гасали череди буйволів, а тепер на підвИІЦенні стоїть буй
ві л з rраніту, на пам'ятку колишн іх владарі в степів . Тут стоlrіттями індіян
сьЮ вершники втішались волею , а сьогодні clriдy по них не залишилось. 
Корнило задумується над самим існуванням, над життям і приходить до 
висновку, що "вбивати й пускати в непам'ять"- це принцип ~учасногосві -

ту. В книжці "П рощавай , минуJЕ " знайде читач не лише проблематику су-

часного скомпlrікованого ЖИтгя, але й філософічні думки про саме існуван 
ня , про особисте і народнє "я" : 

"Велике "я"- чи не найприкметніша познака окремих людей , а то й 
народів. Кожному оте "я" найдорожче в світі , АО всього, що поза "я", 

їх домах не розійшлись. Може на довго, а може й на все ... 

- Що то жінка скаже?- промкнуло головою в неодного, коли проби

валися ніччю хащами до своїх піднайнятих хат літньоговакаційного при
вілля.- Заповів на годику-дві, а довелось аж до ночі . 

Дома . справді і негодували жінки, зате риба в потоці досхочу наплига

лась, ніхто бо з гурта давніх матурантів сьогодні не турбував її. 
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байдуже, хіба що воно общює якуа, користь, вигоду АЛЯ свого таки "я". 

А де немає в цьомувигляді в, то й байдуже людині й народам до всього 
світу поза їхнім "я ". Не прислухаєгься ніхто до голосу скованого наро

ду, ніхто, ніхто... /стор. 47/. 
Хоч наведені вище цитати звучать психолоrічно, Автор не песиміст. Він 

вірить, що "збуди в душі веселку, а вона просвітить усю темінь життя " . Цією 
веселкою в тій дуже актуальній книжці є подорож repoo в Україну. Там він 
неначе відроджується, повертається юнацька віра в людину, віра в любов, ві
ра в посвяту. Молодий юнак захоплює його своєю завзятістю , любов'ю свого 
народу, солідарністю: 

- Живеш так , щоб чужого не рухавши , свого не дати скривдити. 

- А коли по ваше посягають, тоді що? 

-Тоді йде боратьба на життя і смерть - ... /стор. 63 / 

Оця розмова з далеким свояком розбуджує наново віру в ідеали , відно
влю є снагу і дає силу додальшої ще більшенаполегливої боротьби за не
проминаючі вартості й чесноти людини. 

У повісті д-ра Кухаря кожний читиач знайде свої проблеми, свої сумніви 

і можливо відповіді на власні питання. "Прощавай, минуrе " особливо по

винні прочитати ті, якимдоля велілажити в даrекійчужині серед чужого мо
ря, ті , що вийшли .з rетто та ще і ті , що подружились із чужинцями і стратили 
контакт з церквою і земляками. "Прощавай, минуле"- це сповідь людини 
відірваної від рідного фунту, це безмежна туга і любов до поневоленоїбатьків
щини, це , вкінці , вічне шукання людського ідеалу, розуміння істини. 

Мова повісти - поетичн~, прикрашена неологізмами , 1 несР.белюбний, 
жахний/; епітетами/ райдужна гrісня, сонцесяйнакр<ііна/; фольклоризмами 
І люд, вибоїстий/, народніми приповідками: /час гоїть рани/ і цитатами зі 
Святого письма /Плоть ничтоже, дух животворяще''/, Шевченка та й інших 
поетів. 

Треба подивляП<t Романа Володимира, що поруч своєЇ фахової праці, має 

ще час і снагу писати літературні твори, відд.Зе ркалюючи недавнєгероїчне ми
нуле/"Нація на світанку''/ і сучасне еміграційне життя "Прощавай, минуле". 

Обі книжки дадуть майбушьому дослідникові нашої жорстокоі доби цінні 
історичні та психолоrічні матеріяли, бо ''lвір віддзеркалює правду життя, 
сприйняту авторовою свідомістю", що стверджує сам Автор в нотатці "Від 

автора до Шан. Читачів" . /стор. 71. 
А. Власенко-Бойцvн 

ПРИЧИНІМОСЬ ДО ВИДАННЯ ЗБІРКИ ПОЕЗІЙ 
ф.КОВАЛЯ! 

Прочитавши в "Аванrарді " ч.3-4 ( 140-141) інформацію про поетичну 
творчість ф. Коваля, я рішив написати до редакції листа у тій справі. 

Ми- сумівці , мали нагоду н'е раз читати поезії ф.Коваля в різних на
ших виданнях. А мені запам'ятались особливо його вірші з журналу 
"Крила", що виходив в Америці. 

Як сказано в дописі , першу його збіркубуло видано ще у 1953 у Мюн
хені, а перед 10 роками приготував він до друку свою творчість- на 400 
сторінок , але до видання не дійшло через брак грошей ... 
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А. Орnиковськи~ 

А СЕПАРАТИЗМ В СВІТЛІ НАУКИ Й 
ЦІ 

Маємо всіляких ворогів довкола н ашd територіі- старих від століть: Ро
сіян , Поля ків, Мадярів, які як довго існують претендують на частини нашої те

риторії /поляки, мадяри/, або й усю Україну аж до ріки Папраду та Дунаю 

/росіяни/. Є у нас і такі претенденти до наших земель, як Румуни та Білоруси, 
які теж вважають "своі ми" землями ті, які ні етнічно, ні географічно ніколи їх· 

німи /Буковина, Полісся, Підляшша/ не були , але через приналежність цих 

же земель якийсь час до їхніх історичних територій /Молдавії чи Велико -Ли· 
товськоі Держави/, вважають таку політичну приналежність за факт, який по
винен мати усправедливпення в їх ревіндикаційних домаганнях. 

Все ж таки усі вище вичислені претенденти до поодиноких українських 

територій були такі народи, які національно не мали та не мають нічого спіль

ного з українським народом . 

Та тепер , як на сміх , ще знайшовся один претендент на частину українсь

ких національних територій: Кубанщину /103.000 кв . км . із 4.511.000 насе
лення, 1970/ та західню Донщину /23.800 кв . км. та населення 778.000душ 

/1926/, в особі, отаманаНубані І. Білого, заразвідомогокозачого національ
ного провідника на еміграції, по походженню кубанця-чорноморця таки ... 
украінського роду, хоч сам себе вже не уважає таким, а лише козаком, при

належним до козацького народу. Претенсіі І. Білого відкрито виявилися те

пер з приводу об'їзду танцювальної групи молодих Кубанців з Парижа по 
Европі та А ЗСА із виступами в користь Катедри українознавства. На цю те
му писала репортажі п. С. Наумович. 

За с1·атис;;.ичними даними у 1918 р. украінці становили 57.3% наукраінських 
етнічних територіях західньої Донщини /986.000/ душ та біля 60.0% 
~.184.000 людности Кубанщини,* а до другої світової війни творили 76.8% 
всі€)' людности на західній Донщині- біля 600.000 душ та 47.1% всього на
селення Кубанщини.** У 1918 р. козачого населення українсько-російсько-

* Етнічна картина всієї Кубанщини у 1918 році приблизно така: українці не коза~ого стану 
1.111 .600-36.4% всього населення, чорноморці /козаки/ украінського роду 772 .400 -
24.(% всього населення,або 41 % всієї ~р<інської ІЮдности. Козаки-лінійці /російсько-мовні/ 
сrаіовили 515.000 - 16,4% всього населення, або 65.5% всієj російсько-мовної людности 
Кубані, якої було 926.000- 29.6% всього населення. Росіян козачого стану було 411 .000 -
13.2% всього насеrення,або 44.5% російсько-мовної ІЮ дности Краю . Г орLівбуло 107.000 -
3.6% ВСіЄЇ ІЮДНОСТИ. 

**Після статистики у 1930-их роках на Кубанщині в старих граНИLJ'ІХ Кубанського Краю /із 1914 
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мовного в t : vбанському Краю було 41 .0%, українсько- російське населення 
становило 1 .Ь ~2.600 - 48.6% всієї людности , отже майже половину всього 
населення Краю . 

Від 1920 року ні на Донщині ні на Кубанщині аж до сьогоднішнього дня 
тут не було навГть унраїнської радянської влади. Українізація, яка існувала на 

Кубані, зникла в 19ЗО роках безповоротно. Значить, український елемент по
винен був зліквідуватися, тобто вповн і зросійщитися. Але, коли поглянути на 
карту мовного та етніL:ного розселення на Кубанщині, вложену до книжки : 

"Народи Кавказа" , т.І , виданої в Москві 1960 року та книжці "Говори Укра
їнської Мови " І . Жилка, Київ 195З р., можна зауважити, що укра:Інців на Дон 

щині дещо мовно . обмосковnено , а на Кубанщині дещо зменшилося н а чор
номорській низовині в приазівських районах, одначе збільшився дещо стан 

в середушній та горішній течії р. Кубані, де україн ський елемент своєю чи

сельнІстю становить + 50% всієї місцевої людности й серпанком акружує 
російсько-мовне населення Закубання /Майкопщини/ . Біля ЗО% всього н а
селення становить '{kраїнська людність в сільських степах аж до середущої 

течії р . Ягорлик . 

За обчисленням автора цієї статті у 1960р. повиннобуло бути біля 47%-
2.120.000 украІнсько-мовноІ лю[ІНости та 41 %- 1.850.000 рос іян тобто не · 
козакІв та ЛІНІЙ ЦІВ, а може й донЦІВ, переселених туди за останнІ десятиЛІття 

"службово". Для історично! докладности за статистичними даними у 1897 р . на 

Кубанщині унраїнцітворили 47 . 7% тоді коли росіяни становили всього 42.6%. 
У 1872 році Чубинський та Русов рахували українців на 600/о. Цього від сотка 
дотримувавсЯ у 1918 polf і відомий наu географ д-р Ст. Рудницьки й, подаючи 
1.791 .000 унраїнців та 895.000 росіян , не враховуючи Чар-юморської гу 

бернії , де жило 92.00 українL; н та 3 1.00 росіян. /"Огляд території України 

після др. Ст . Рудницького" , П. ФfJ<1НКа, Віден ь, 1921/** 

За от . І . Білим в його статтІ "СJтвет украинцам" в часописі "Казак" ч . 1 1 7, 

травень 1971 , Париж, претенсІІ українців на вище згадані простори вважа

ються імперіялістичними . Через це він обвинувачує часописи "Свободу" , 
"Народню Волю", "Українське Слово" і іншізапопертя рекmмитаІ-Іцюваль

ній групі з Франції серед української громадськости та серед чужинецького 

свГту, в Америці як представників віддаленої найдалі на схід від •. :ентральних 

украІнських територій території. 

Дивно нам,що от.ІБілий аж у 1971 р.довідався про унраїнський ревіЗонізм 
у відношенні до Кубанської територіІ та частини колишнього Донського 

Краю Російськоі імперІІ , а1аючи •tкраїнську мову, як матірну, та від 1920 ро-

р . / , було 3.557 .000 людн ости , серед як сі· укр аї нці станов или 47.1 % це є 1.675.347 І 915.770 
козакі в ч орном орців І та 769.777 нека зачого населення /. Росіян булона К.,бані 1.458.370 -
41 .0% І 610.383, козаків-лінійці в 84 7.987 не козачого населення/. Козача-о населення було у 

193(}-их роках / nісля П. Сулятицьк ого , В . К.,бійович а / 42,9% тобто 1.525.953 душ, із яких чор
номорці становили 60% а лінІ й t.ів рос і йсько-мовні біля 40"/о всі єї козачої людности . 

*Тоо то Таганрізькому rnpyзi, східньому Донбасі по течії р . Калитви аж до Чирських гір. 

•• Для точн ости ще дозволю собі nод'ати , що nроф . М . Кордуба /родом з Галичини/, в його 

nрацІ "Територія 1 населення України" , Відень, 1918 р., nодавав на КубанщинІ 61.2%-
1.078. 460 душ украї нців та 31.9%- 563.000 росі ян. 
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ку, живучи серед української полІтичної емІГрацІї в Варшаві , Чехословаччи

ні та й дотепер серед української громади в З'єдинених Стейтах Америки. 

ПерелякСJ-tий"українським імперіялізмом ", от. Білий радить Козачому По
літичному Центрові, мабуть на чолі із часо[lисом "Казак" /російсько-мовний 

часопис з Парижа/, створити спеціяльну 'дослідну комісію для правірення 
історичного минулого "українського соборництва" та імперіялізму. З нашої 
сторони ми можемо лише радіти з такого задуму от. Білого та його козачих 

національних однодумців, бо прослідити т.зв . "український ревізіонізм" та 
/"ірредентизм" у відношенні до Кубанщини і Дон щини /східнього Донбасу та 

східнього Подання до Калацького узгір'я/ козаки мабуть дечого навчились 
би та краще пізнали б своє етнІчне та національне сгановище на "своїх" істо

риЧних територіях: Дону, Кубані, Терека, Астрахані, /нижнього Поволжа/ та 
буддійсько-монгольської КалмикІі. 

Може такадослідна робота спасе весь козачий політичний рух чи самос

тійництво та поставить його на нормальні тривкі основи, зробить його більш 
поважним безбудь-яких фантастичних політичних мрійництв, в яких "Казакія" 
повинна вміщувати між р. Кальміюсом в Донбасі /УССР/, Чорним морем 

на заході та Челябінськом /на порозі Сибіру/ на сході, значить пор. Урал в 
зах:дньому Казакстані та по Уральські гори! 

Центром Козаччини є порт Астрахань, ося буддійська Калмжія І хоч {І. нарід 

та політична еміграція ніяк не прагне бути козачого народу!/ та пор. Терек, до 
якої претендують горці- магометанський нарід північного Кавказу . 

Ясно, максималістичні територіяльні претенсії Козачого політичного цен
тру на території, на яких козаків сьогодні вже взагалі немає І по рр. Уралі та 
по долішній течії Волги/* та де козачого населення ніколи й не було /Ставро

пільщина, Донбас і Калмикія, І приведе може Козачий політичний центр до 

самокритики та спасення його від сміховинного становища, із якого мають 

найбільше втіхи не хто інший, як росіяни, які знають дуже добре всю історію 

козачої справи та орІєнтуються також не погано в потенціяльній силІ козачо

го руху до самостійности та лише rюсвойому його інтерпретують. 

Можливо, що досліди української соборности приведуть козачих політи
ків до суті, в якій вони пізнають краще, як досі, вагі України в козачій виз

вольній справі у вІдношенні до російського визволення, що його несуть досі 
"білі" Росіяни в Америці та у ФранцІіна спілку із досить ще сильною Коза

чою І Дон о-Кубанською/ на жаль еміграцією. А ця ж ~озача еміграція далі 

ще мріє про "вольності та привілеї", які Донці та Кубанці мали під покровом 

російських царів до 1916 року . Заки претендувати на українські етнічні землі 

не лише Кубанцям, а й Донцям' краще подумати, з ким їм іти для зреалізу

вання їхніх національних прагнень. Хто як хто, але таки українцям є таки най 

більше близька пан-козача ідея, тобто об'єднання козачих земель, /які ще за
лишилися такими/, в одну Козачу державу на схід Донбасу пор. Волгу Куму, 

Терек та Каспійське море, в якій то країні коза.кам жилося б по-козсlчому, 
тобтобез донського примату, щось на зразок сербів у ЮгославІ! у відношен
ні до Хорватів та Словінців. 

*Хоч отаман І . Блий нараховував у 1926 р. там ще 893.600 козачого населення (Поуралля 

846.500 Павалжи 47.300 душ). И.А.БильІ й :-Територия и н ародонаселение Казачих Зе мель; 
Календар Альманах Вольного : казачества. на 1930 год., П ра га 1929, ст . 13 1. 137 
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Вся біда в тому, що в сучасному козачому центрі Донці займають перше 
місце, тобто є мотором всієї політичної активности, а Кубанці та Теоці,/яких 
1/3 є теж українського походження**, І є в : ролІ статис"rів на показ на вся
ких маніфестаціях АБН чи в "Тижні Паневолених Народів". Оця абсолютна 

підрядність Кубанців особливо українського етнічного походження виклика

ла три рони тому реакцію, в результаті чого чорноморці, які бажають зберег
ти свою національну та козачу гідність, створили свій окремий політичний 

центр. Від пару років ; -:убанці українського роду виступають на всяких між

народних зборах вже під своїм кубанським прапором та гербом, вважаючи 
Донських Козаків представниками лише їхньої донської територІі .. 

Ми можемо радіти із цього, що кубанці-чорномрці стали себе морально 
захищати та побачили, що їхня доля таки при українській нації, тобто при са
мостійні Україні і їм буде можливо встановити їхнє політичне майбутнє. Це 
майбутнє буде таким, якого захочуть самі Кубанці, тобто в їхній окремій дер
жавності, як це було в рооках 1918-20 та в тісному спільному культурному 
співжиrn та економічну союзі із Українською Державсю, або в Конфедера
ції із Україною на взірЗ.О.УН.Р(Галицької Держави), як автономної частини 
всієї України, чи може у прямій приналежності до Української Респуб
ліки , як це зараз маємо у відношенні до західньо-українських обласrей 

Радянської України. Хай доля Кубані буде в кубанських руках українців 

чорномовців та .rінійців /російсько-мовних/ та українців неказаків та горців 

та інших меншин, які теж ·становлять по важне число біля 36%- 1.275.000 
душ за урядовою статистикою у 1926 році/ всього населення. Вони теж по
винн і сказати в свій час своєслово хоч козачі провідники на еміграції їм цьо
го Права ВІДМОВЛЯЮТЬ. 

Одначе, український нарід та його держава ніколи не зможе погодитися 
із фактом підрядного трактування українського елементу в козачій справі та 

щоб в його імені говорили люди, які представляють себе "козаками, як і 
прийшли в Кубань" без зазначення звідкіля і хтобулиїхні діди та прадіди ... Зле 
діється серед кубанської козачої еміг'рацІі , коли нею командують сили , як і 
не хоmть признатися до своєї матІрної мови їа роду, ізякого вони походять. 

Безбатченки повинні бути мабуть найбільше небажані в авторитетному про

воді народу. І нас може дивувати, що такого роду люди можуть мати уповно

важення репрезентувати Кубань, як цілість. Виходить, що нам, українцям, 
прийдеться створити комісію дослідів Кубані та дОказати кубанцям, хто вони 

від якої матері та батька походять. Чи не сором нащадкам запорожців?! 

Уважаю, що кубанці , пізнавши свій рід та історичне минуле на основі нау

кових праць, не будуть зрівнювати українську собор1ість із_.єдинонеділимс
твом Денікіна чи Нолчака та називати українську соборність "фікцією без 

слов" чи "фальсифікуванням історІі, в якій, мовляв" криється антикозача пос

тава до козачого поттичного руху. 

Не має рації от. І . Білий, що Україна ніколи не претендувала на українські 

землі Козакії,тобто Кубань та на західню Донщину. Якщо б таке твердження 
поставила людина, яка походила б із уральського чи астраханського Козачо
го війська, якій українська справ~ була досить далека, або невідомою, то яс-

** У 1926 р. було 208.000 терців російсько-мовних та 104.000 українського походження. 
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но, такого автора статті можна б поінформувати в його неправдивих зале

женнях та розказати історію української соборности, починаючи від "Весни 
Народів" 1848 р., через період активности Союзу Визволення України 
/СВУ/' до 1918 р. та подати факти із добІ\ самостійности УНР чи Гетьмансь-• . 
кої Української Держави, коли велися довгі переговори між Києвом 1 Ново-
черкаськом, Києвом і Катеринодаром про приналежність українських зе
мель Донщини із 600.000української людности та продоІЮ всієї Кубані при 
чи поза межами українського материка. 

Одначе, нас може дивувати, що про непретенсіональність України до Ку-• . 
бані та українськоі Донщини говорить людина, яка у 1918 р. була в складІ 
Кубанського уряду, брала участь в мирових гереговарах Кубані із українсь
ким урядом в Києві між травнем та червнем 1918 року і повинна знати, який 

дух був серед Кубанців "українців" до першого тадруггого дипломатичного 

представництва УНР та після гетьманського уряду та яка братерсьна рідна 
постава була українців до кубанці в в Україні. 

Не знаю, навіщо перекручувати історичні факти та замовчувати докумен

ти часу, договори, які ясно говорять про одність українсько-кубанських ідей 

в політичному та національному змислі . Якщо стареча пам'ять притупилася в 
п. І. Білого, то можемо порадити йому прочитати розділи про українсько
донські та українсько-кубанські державні взаємини в "Історії України" 1917-
1 92З рр. Д. Дорошенка, т.І-11; в "Записках і матеріялах історії української ре

волюції 1917-1920 рр." П. Христюка, 1-111 томи; в творі І. Мазепи "Україна в 
вогні і бурі революції" 1917-1921 рр. т.І-111; О. Болотенка "Козацтво і Украї
на" та в працях В.Іваниса "Боротьба Кубані за незалежність" та також в спо
минах "Стежками життя", т.І-111, виданих між 1959-60 рр. Ясно, цей список 
можна продовжувати ще довго, та цінні праці, що тут подані, є основні дже

рела, це, так би мовити, є головні праці, які легко знайти. Поза цими книжка
ми маємо ще багато інших першоджерельних матеріялів, як Ф. Матуwевсь
кого, Е. Онацькоrо, Д. Донцова, І. Мазепи П. Сулятицького та інших, які в 
своїх споминах точно подають історію sзаємин між Доном, Кубанню та уря
дом УНР чи УД як теж послів України по столицях Европи із представника

ми Кубані: в Атенах, РІА мі, в Парижі та ВаршJві у 1919-20 роках. 

Ясно, якщо б козаки знали усі ці факти, то, мабуть, не допустили б додруку 
статті от.І. Білого та його таких фраз, як: "Ни те, ни другие вмешиваться в де
ла К-,(>ани й других Козачьих _земель не имеют никакого ни морального ни 
между народного юридического права И подобное вмешательство не мо
жет разцениваться иначе, как, только гр-,(>ое насилие, когорає не может 
бьrть оправдано никакими мотивами." 

Прикро нам чути такі вислови від людини, в якій тече від діда-прадіда за

. порізька козача кров української землі, та сьогодні змінилась в антиукраїн
ця на подабіє росіянина чи поляка. Мимохіть nригадується пісня: "Тепер я 
турок, не козак, у турка я перевернувся". 

Дивно, що досі таких ворожих виступів у справі приналежности Кубані не 
зайняв ні один донець, ні "лінієць" /русько-мовний/ Кубанської землі, а п. Бі
лий, прізвище мкого має вповні українсько-мовне звучання. Ну що ж, така 
вже наша доля, доки не станемо на власні державні ноги та не виховаємо 
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свого новогодержавногодумаючого поколі ння, дотого часу одн і будуть бо
ронити "неділиму" Росію, другі будуть хвалити братній російський нарід в 
УССР. Та ще інші оборонять "Козакію ", із козацьким народом , який пов
став ... 1 ООО роні в тому! зачисляючи туди старих наших Русів чи ~ичівСвято
слава Завойовниката його наслідників , як і, опанувавши незаселену частину 
Таманського півострова з-під хазарського чи частинно й візантійського во
лодінь та паселивши русинівсіверян/з Чернигівщини/ в цьому районі, дали 
основи до повалення місцево~о удільного Тьмутороканського Князівства і з 
940-ми ронами . Як нам відомо, Тьмутороканська Русь вже за Володимира 
Великого та Ярослава Мудрого простягала на Тьмуторокань своє терито

ріяльне володіння аж до гирла р. Куми при Каспійському морі , хоч Тьмуторо
кань була рівночасно в дуже тісних династичних та політичних зв 'язках із Чер
нигівським Князівством , визнаючи примат Чернигова та всього Великого 
Київського престолу . Князь Мстислав Тьмутороканський 1+1 006/ був навіть 
від 1024 р. на троні в Чернигові . 

Наведений тут коротенько історичний факт і з і сторії Кубанської землі 
ІХ-ХІ ст. , хай буде щ:! одним опрониненням одної rези Т. Білого про Коза
ків, які ніби "перші прийшли сюди в Кубань" /1792 р./ Запоріжці, згодом Чор
номорці прийшли на Кубанський низ другими або вдруге після русинів з Ки
ївськсіі Ру::;и середньовічних часів. 

Думаю, не буду одиноким, хто відізветься на статтю козака чорноморця 

проти українців. Можливо, що інші дописувачі відізвуться по-свойому, іншим 
змістом та на інші теми козакознання . Але пони що хай ця стаття буде пригад

кою отаманові Білому, що хоча в українському науковому світі багато спе -

ЦІЯЛІСТІВ , до козачих справ немає, все ж таки є люди, які зуміють впоратися із 

козачими претендентами до України, даючи їм відповідь чи відсіч таку, якій 

ні відповіді , ні оборони з боку Козачого Політичного Центру не буде. 

Наша порада козакам-самостійникам- замість братися до дискусІі за 
козачість Кубанського Краю , краще подбати б за козачість основної терито
рії, де повинна народитиськозачадержавність-це Дон щини, де Козаків ще 
у 1926 р. не було більше 1.400.000 тобто 31,6% бо решту творили паселен ці 
росіяни біля 1.700.000 душ, /адміністратори та індустріяльно-міський еле
мент/, українці 28.3% тобто біля 968.000 душ та калмиків 1.8% тобто біля 
58.000 душ. 

Козакам самостійникам слід зрозуміти, що їхня національна проблема 
стоіть сьогодні на останньому пляні в усій т. зв. визвольній політиці сходу Ев

ропи, бо урядово їхні території навіть не мають статусу національного пле
мінного району, як його мають тунгузи чи зиряни в підарктичному просторі . 
Козачі землі національно гірше стоять, як території Удель-Урала /татарів, 
башкірів та поволжських фінів, де російський елемент, становить 50-60% 
всієї людности/. Козаки, врешті, повинні бути свідомі того, що вони не мають 

в своємусусідстві ні однсrо прихильногоїм народу, який в певний скрnний 
час міг би їм допомогти •. 

Чи свідомі цього козачі провіЩіики, що на їхній т.зв. національній те рито
рії Козаки становлять між 3-3.600.000 козачого наоолення /разом із чор-ю
морцями Кубеfіі!/ на 9.500.000 всієї людности всієї Козакії . 
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Якщо б репатріювати козачих поселенців із Поуралля, Сибіру та Далеко
го Сходу, де може жити максимально 1.500.000 потомків колишніх Козаків, 

то ''Козакія" могла б мати не більше 4. 700.000 козачого населення, тобто ко
заки творили б ледве 5С1/о всієї людности Козакії. Чи може бути толерована 
така держава Росією, для якої вихід до Ростовського порту та Астрахані є 

питанням життя й великости. 

Зражуючи собі українців, козаки пхають себе в пропасть російського мо

ря, в якомуїм спасення бути не може, хіба животіння у формі Козачого ро

сійського військового стану. Бажають собі цього козаки-сам ості йн ик и? Ось 
тому, повинні козачі політики яким доля їхньої батьківщини дорога, повинні 
во ім'я своєї власної державної рацІі апрокинути провокативні етапі, які 

загребують до решти всю суть козачого визволення та усамостійнення та є 
погребанням теорії про створення козачої державности на майбутнє.* 

І ще одна замітка на закінчення. Якщо "Казак" видається лише російсь
кою мовою, а має цей орган служити й Кубанцям, як і становлять біля 50% 
всього населення Кубанщини, так чому як з правила немає українсько-мов

них стапей, а якщотакі є то лише в формі листів до українців з ... поза Кубані 
чи Козакії для 31еваги чи поучень українців/де находиться Україна/. Від літ 
читаю всякі козачі публікації та все находжуукраїнсько-мовні маrеріяли для 
анти-украінських статrей. Мабуть у козаків-самостійник ів українська мова 

ще не доросла бути мовою журналіста ... Та її можна вживати лише до лайли 
вих вискоків?! 

' Вершком такого безглуздя можна вважати поміщену в черЕtіІ ·1972 р. в ч асописі "Казак " ч. 

122 стапю Н . Долгава на тему козацького -запорожського сепаратизму у 1918 р. за україн 

ськоІ гетьманської держави , змішуючи урядову особу гетьмана Павла Скороnадського, 
полк. Олександра Сахна- Устомовича(для організації "В ільного Козацтва" тобто вtдновrен
ня старого Козачого (лицарського) стану у відноаленій Гетьманські й Українській ДержаВІ ) ІЗ 
якимсь національно-сепаратиетичним козачим рухом проти Української Держави за в озє
днання ЗІ "Соборною" вселинсю Козаюєю якої тод І не було та тяжко було собі уявити серед 

сильних nроросійських течій в російсько-моан их козаК: в Донщини та Кубанщини. 
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Борис Бей 

ВЕЛИКИЙ 

СПІВАК 

І ПАТРІОТ 

(З пагоди 

725-ліття 

Олександра 

Мишуги) 

"Усі мої мислі, всі мрії звертались до того бідного 
народу, з котрого я сам вийшов, День і ніч я думав 

Над ТИМ, ЯК МОЖНа ПОЛЇШІІИТИ ЙОГО ДОJПО." 
З автобіографії О . Мишуги 

Різні шляхи ведуть людей до мистецтва. А в Мишуги він був ось таний. 

"Раз коли я ще був у Ставропигійській бурсі- пише співак у своїй автобі
ографії- я продав старукамізельку за 25 старих крайцарі в, ці гроші були ме
ні кооче потрібні, бо ввечері того дня ставиЛи оперу "Лючія ді Ламмермур" ... 
Яке враження зробила на мене тоді опера- словами неможливо переда
ти ... R був весь у вогні, переживав кожну драматичну сцену, повний правди
вогоболю і розпуки. Тоді я присягсобі в мислях, що мушубути операвим спі
ваком." 

З допомогою земляків вдалося молодому Мишузі виїхати на навчання 
співу до Ітаhії. Перед сином сільського співця, який згідно з волею батька 
мав стати народним учителем і в церновному хорі при церкві св. Юра у Ль

вові співом заробляв на скромний, бурсацький хліб, відкрився шлях у велике 
мистецтво. 

Одначе "батьківщина співців'- соняшна Італія не прийняла юнака з Га
личини надто прихильно, його перші успіхи в науці були мізерні. 
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"Зна::те що, Мишуга- сназала йому одного разу Еf-11-ffелька співу- понинь

те ви спів, у вас немає ні голосу, ні музикального хисту, ви низите тон. Швид

ше у мене надолонІ виросте волосся, як ви будете співати на сцені." 

Однак не минуло багато років і ця сама вчителька, довідавшись, що Ми

шуга співає в "Ля Скалі" головну партію в ~пері "Фавст", поїхала на виставу. 
Вона не хотіла вірити, що це співає її бувший ученик, якому вона пророкува

ла таке безславне майбутнє і щоб переконатися, що це дійсно він, пішла за 

КУЛІСИ. 

Бо правдукажучи не було в Мишуги ані ім позанn-юго зовнішнього вигля

ду, анІ великої сили голосу, який предистинував би його на оперову сцену. 

Свою співацьку кар'єру він завдячував перш за все працьовІ-ffості та витри
ваг.ості, працюючи над своїм голосом : систематично · по 7-8 годин денно. 

З перебільшеною самокритикою сказав колись до одного з своіх учнів: 

"Подивися на мене, хіба я подабаю на артиста? Малий, негарний, криві 
ноги, але я любив спів понад усе." 

Кажуть, спитали одного разу Мишугу, що слід робити, щоб стати добрим 
співаком. Валикий мистець мав на це відповісти: 

"Італійці, найкращі в світі сольові співаки. Кажуть, що до цього треба мати 

голос, а я вам снажу, що перш за все треба мати розум, потім гаряче серце 
та залізну волю і аж потім голос." 

Дебютував Мишуга, як оперовий співак пізно , йому вже було ЗО років. 
Проте вдалий дебют на с~ені італійського мІста Форлів партії Ліонель в опе

рі "Марта", відкрив перед ним оперові сцени всієї Европи. 

Послідкуймо, хоча б тільки побіжно, інформаційну частину львівського 
щоденника "Діло"тих рон ів, який уважно спостерігав за успіхами свого зем

ляка. 

-Вересень1883- знамениті співаки Русини (тенор Мишуга і баритон Воло
димир Їжак) заанГажовані львівським польським театром , приїхали вже з 
Міляну до Львова; 

- травень 1884- Мишуга заключив договір з дирекцією варшавської опе
ри; 

-січень 1885- успішні виступи О. Мишуги у віденській придверній опері ; 

-березень 1885- берлінська опера намагається заключ!-fТи з Мишугою 
контракт на З роки; 

-січень 1889- Тенора варшавської опери запросила дирекція Театру Ко
вент Гарден в Лондоні на 4 сезони, щороку, від половини травня до кінця 
липня ; 

-березень 1891 -Мишуга виїхав на гастролі до Парижу та Італіі; 
- липень1891 -співак Мишуга заангажований до tбудапештськсі · опери; 
-березень 1895- договір Мишуги на гастролі в київській опері. 

Співав маестро свої партіі семи мовами на всіх головних сценах Европи, 
не співав тільки в українському оперному театрі, бо такого ані в тодішній Ро
сії, ані в Австрії, не було. 

До партій, в яких він особливо потрясав публікою, критики зараховували: 
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арію Фернандо під хрестом з "Фаворитки" Доні цепі, каватину і любовний ду

ет з "Фавста" Шарла r'vнo, арію Йа-пка з "Гальки" Монюшка та партію Елеа
зара в "Дочці Карцинала" Галєві. Проте, на рецензентів віденської преси 

співак найкраще враження справив, як князь в "Ріr'олепо". З черги компози

тор Леон"і{авалло, який Мишугу в опері "Паяци" твердив: "Не уявляю, що 

партію Каніо можна співати краще, як це робить сеньйор Філіппі-Мишуга". 
Філіппі-це артистичний псевдонім мистця, який він, співаючи в Італії, при

няв на честь свого батька Пилипа. 

В коті друзівтазнай о мих Мишуги знайшлися найкращі вокалісти того ча
су з Карузо, Баттістіні і Шаляпіним на чолі. З Бапістіні він виступав на сцені 
київської опери в "Травіяті", з Карузо зустрічався у Варшаві, з Шаляпіним 

довп роки листувався. 

Найдовше співав маестро на варшавській сцені, з якою від свого дебю
ту в 1884 році не розставався близькодесяти років. Саме у польській столи
ці Мишуга досяг вершин слави, а варшавська публіка була свідком й ого най

більших сценічних успіхів. 

Польський музикознавець Юзеф Райс писав про це з ентузіязмом: 

"Українець за походженням ... був найкращим виконавцем пльських пі
сень і героїв польських опер .. . ЗокJ:ема дві партії і досі не знайшли на поль
ській сцені рівного собі виконання. Це "Йонтек" з "Гальки" і Стефан зі "Стра
шного Д~ору". Як сгівак Ме»іЮшківських опер має Мишуга свою сторінку в 

історії польської опери." 

А в іншому місці цей же Райс: 

"Хто не чув аріі "Шумлять сосни" в інrерпретаціі Мишуги той не може со

бі уявити щось більш чуттєвого і зворушливого. А спів Стефана "Мамо моя 

люба" то бувсправді серцечн ий спів, що ніжністю голосу і тужливістю викли

кав сльози у зворушених слухачів." 

Варшава любила тацінила Мишугу, цікавилася мистецьким та приватним 

жипям "короля тенорів". Знала, що він завжди дбайливо обвиває вовняним 
шаликом горло, боячись перестуди, а перед виступом і під час антрактів по

пиває хлібний квас для зміцнення голосу. 

Зайнятий мистецтвом не мав мистець багато часу на приватне жипя. Рік 

після варшавського дебюту, він одружився зльвов'янкою Марією Прус- r'ло
вацькою, хоч її батьки, статечні польські міщани, були проти шлюбу "поря
дної панни з доброго дому з якимсь артистом. "Подружжя не було щасливе 

і вже після кількох місяців розпалося. В місті пошепки говорилося, що зако
ханий в співі ма~стро не міг погодити співу з сімейним жипям, а ставши пе
ред альтернативою, вибрав спів. 

Всетаки згодом прийшло правдиве велике кохання, єдине в багатому на 

подіі жипі мистця. Дамою його серця стала театральна артистка, варшавсь

ка красуня- Марія ВісноР.ська. Тридцять три листи Мишуги до неї, які захо
вались до наших днів, це своєрідна поезія в прозі, пеан начесть кохання. Ми

шуга мав колись про неї сказщ-и: "Це була богиня, не жінка." 

Ходили чутки, що її демонічна краса була причиною дуелі в, ан а віть само

губств . Та й вона сама скінчила трагічно. Убив її пострілом з J:еВольвера ро-
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сійський офіцер Бартеtнщ од им з її поклонників/. Для нікого не було таємни

цею, що Мишуга любив Ві сновську. В день Ті похорону він мав співати Фер
нанда у "Фаворитці". Збігом обставин у фінальній сцені цієї опери Фернандо 

сп·І ває повну розпуки арію на могилі коханої. Варшав'яни думали, що Мишу

га не захоче в цей день співати, а довідаош ись, що він виступати ме, викупили 
всі квитки на виставу. Частина публіки для якої забракло квитків, виламала в 

театрі вхідні двері, щоб побачити свого лtобимця саме в цей вечір. 

Весьчас вистави співактримався добре, однак в осrе»-іньому акті, під час 
арії над могилою, нерзи не виде ржали. Він впав на могилу і зайшовся ри
данням. Потрясена публіка плакала разом з ним, а дириГент понинув оркес
тру і заслонивши РfКОЮ очі вибіг за куліси. 

Мишуга був не тільки спіБаком европейської міри, але також видатним 
громадянином і українським патріотом. "Він страждав від того"- згадуєль
вівський письменник Михайло Рудницький- "що на чужині не хотіли нічого 
чути про те, що він українець, часто іронічно розпитували його: що це таке?" 

До цінностей, якими маестро осовлив о дорожив, належав один· лист. Це 
Sув анонімний лист, зредагований у віршованій формі, від якоїсь українки . в 

179 



якому вона висловлювала подив для таланту атиста, а водночас благала йо

го не забувати, що хоч співає по попьськи і на польській сцені, він українсь
кого роду. 

Виступаючи у великому европейському репертуарі, Мишуга н іколи не 
забував про рідне мистецтво. Був частим учасником Шевченківських кон

цертів у Львові та інших галицьких містах, де залюбки виконував українськ і 
народН І ПІСНІ. 

Львівські мепьомани оплескували його в "Запорожці за Дунаєм", де з 

Соломією Крушельницького воои створипи незабутнійдует Андрія і Оксани. 
Преса старанно занотувала, що в 1898 році Мишуга співав у Києві на уро
чистому святкуванні стопітьного ювілею "Енеїди" Котляревського; в пізні
ших роках неодноразово виступав в стопиці України чи то на концертах в 
честь Шевченка, чи в місцевій опері з европейським репертуаром. Своїм 
голосом маестро очарував Київ. Перед кожним виступом на місті появляпи

ся сагні афішів з його портретами, навіть на вулицях продавалися писlівки із 
зображенням Мишуги в різних операвих партіях. Якийсь дотепний цукерник 
наХрещат~ку виставив у вітринІ своєї крамниці вег.;.1кий торт в честь Мишуги 
на якому написав кремом прізвище співака. Київські студенти нераз брали 

Мишугу після вистави на руки і несли до фіякра, який перед будинком опери 
звичайно очікував на нього. Напередодні першої саітової війни вся Україна 

готуваласА урочисто відзна·~ити соту річницю народження Шевченка. Проте 

заппянований Мишугою виїзд до Києва не відбувся. Російська влада зля

кавшись українського сепаратизму, заборонила відз-tачення ювілею. Зате 

величаво відсвятковано його в "австрійському" Львові, розуміється не без 
нашого тоді вже 61-пітнього маестра, якого голос не зважаючи на вік, не 
вrратив СВОГО МОЛОДОГО СВІЖОГО звучаННЯ. 

В 1905 році став Мишуга перед дилемою: з одного боку дуже корисні 
фінансово виступи в США і Китаї, на які він до речі вже був погодився, з дру

гого скромний пост професора сопьового співу в музично-драматичній шко

ліЛисенка в Києві. Мишуга вибрав це друге. Заплативши гроші запорушення 
закордонних контрактів, поїхав на заклик Лисенка до Києва, щоо працюва

ти для рідної культури. Школа Лисенка була в тому часі єдиною в царськІй 

Росії школою, в якій навчання велося українською мовою. Була вона єди

ною на Україні школою, де були кляси української драми і гри на бандурі. 

Працював Мишуга в Києві п'ять років, придбавши немало друзів, а ще 

більше ворогів, зокрема через те, що завжди, так в школі як поза школою, 
користувався виключно українською мовою. В зрусифікованому Києві це 
кидалося у вічі і було сіллю в оці російських шовіністів, а також своїх таки ма

пор.осів. Крім того царська влада rнедоброзичпиво, гляділа на те, що дохід з 
багатьох концертів "іностранця" Мишуги (співак мав австрійське громадян
ство) йшов на допомогу вдів та сиріт, бідних студентів, а навіть для заспаних 

у Сибір політв'язнів та їх родин. 

Перебуваючи в Києві, не забув Мишуга поїхати до Канева, вкпонитися 

тіням Великого Кобзаря. В прцпам'ятній книзі хати-музею на Чернечій горі 
заховався під датою 21 травня 1906 року такий запис мистця: "Щасливий, 
що був на Тарасовій могилі. Він навчив мене правдиво любити свою рідну 
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ову, свій рідний край, дорогу мою Украї ну." 

В році 1911 повернувся Мишуга до Варшави. Згадуючи про дещо неспо
діваний виїзд маестра із столиці , Нестор українських музинів, проживаючий 
сьогодні у Львові 99-літній Станислав Людневич писав: 

"І з Києвом, нуди спершу потягнула його надія й охота працювати для 
своіх, Мишуга чомусь не міг ізжитися, головно тому, що Київ і київська опе
ра була надто під обухом моеновеького кнутата ворожого українству право
славія." 
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В своїй лнюнічній автобіографії Мишуга записав: "Я щwе набідувався 
сам і тому помагаю іншим снільки можу." 

Вірний своїм)виступав маестро сотки разів у ролі мецената рідної куль
тvри, ще більше грошей роздав як "безіменний жерmодавець". "А гроші- пи
сав співак до свого братанича Луки, пізнішого редактора щоденника "Сво
бода" в ЗСА, які за гроші стрийкаскінчив студ/і- то золоті , але небезпечні 
кайдани. Дуже часто здається людині, що вона є їх паном, а це омана. Я сам 
пізнав те в моїм власнім жипі і довго боровся, щоб не дати себе опанувати 
мамоні". 

Без допомоги Мишуга не була б появилася збірка Івана Франка "Зів'яле 
листя", шедевр ліричної поезії не тільки української, але світової літератури. 
Інколи всував маестро Франкові непомітно більші банкноти до якоїсь книж
ки,або nростотаки До кишені плаща. В цей сnосіб він "підкидав" гроші іншим 
потребуючим, знаючи, що інакше вони їх не приймуть. 

"Він на вершині своЄі слави зберіг українське серце - писала в своїй 
автобіографічній повісті "Семінар" поетка Уляна Кравченко- "не дав зама
нитисячужому блискові " і в шумі оплесків не забував про свій народ, спіши в 
із поміччю для нього, тихий, не гордий, роздавав золото пригорщами ." 

Продавши свою каменицю у Варшаві, Мишуга роздав 1 ОО тисяч корон 
на народні цілі . Які великі це були гроші БИДНО з цього, ЩО за одержані 25 ти
сяч корон Реміснича-промислова бурса у Львові купила для своїх вихован
ців двоповерховий будинок. Більші суми отримали від маестра: Педагогічне 
Товариство у Львові, театр Садовського у Києві, місячник "Літературно-нау
ковий вісник" у Львові і щоденник "Рада" в Києві . А перш за все музичне то
вариство і м . Лисенка у Львові, на стипендії для учнів музики та співу Мишуга 
довгими роками видавав велик і грош і .* 

В зв' язку з тим деякі шовіністичн і польські газети ставили Мишузі абсур
дний закид , мовляв, він польські грош і/себто зароблені в Польщі/ видавав 
на "гайдамацьк і ціл і", підсилюючи тим антипольську діяльність в Галичин і . 

Повернувши з Києва, займався маестро у Варшаві педагогіч!-'ою діяль

ністю .** 

В науці співу був новаторам, впровадивши свою власну методу навчан 

ня . Його девізом було: хто вміє говорити - вміє співати , бо спів це продов
жена мова, при чому передумовою спі ву є правильне дихання. Методу нав

чання його вакальної школи передав н ам у праці " Практичн і основи вакаль

ного мистецтва" учень Мишуги пізн іший 1 тенор киї вської опери Михайло 

Микиша. 

Час від часу ІІІІСІ.В Мишуга клопіт з поліцією , яка віддавна втягнула його на 
чорну листу "нєблагонадьожних" себто підозрілих , а в квітні 1914 року зроби 
ла в його помешканні к ількагодинний нічний трус. Діялося це незабаром п і
сля участи сп і вака в Шевченківському концерті у Львові . 

Як виникає із знайдених вже аначно п і зніше в жандармських архівах ма-

·. До речі в свой ому за пс віті запис~ маестро перед смертю цьому Товариству все своє 
майно. 

•• Бvв вим огливим уч ителем, зате з його шtюли ви йшло багато , доб р-~ х сп іван ів. 
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О. Мишуга зі своїм учнем М. Миниwею на Полтавщині. 1912 р. 

теріяm:~, російська влада не могла забути Мишузі, щовінзізнаючи коnись як 

свідок в процесі Бартенєва "відмовився присягати за православним обря
дом і давати пояснення російською мовою, заявивши, що він її не знає. 

"Владі було відомо, що Мишуга добре володіє російською мовою. 

Напередодні війни маестро вирішив назавжди переїхати до Львова, о
дначе так не сталося, а воєнна завірюха загнала його до ІталІі. Останні роки 

життя проживав у Стокольмі . З мрією повернути в рідні сторони, помер Ми
шуга в березні 1922 року в німецькій лікарні у Фрайбурзі, де лікарі безуспі 
шно намагалися рятувати його погасаюче життя. 

Перша точка заповіту помершого була: моє тіло має бути поховане в Га

личинІ. 

Друзі виповнили заповіт і по довгих роках скитання на чужині, повернув 
маестро у рідні пороги . Тим часом вже назавжди. 

Львов'яни справили Мишузі величавий похорон при участі 18 священи
ків, трьох хорів і багатотисячної маси народу. Він спочив у рідному селі, Но

вому Виткові, б іля цернви збудованої за йvro гроші. 

--~--------------- ------- ----- ------------- -----
закінчення з: стор . 368 

Звертаюсь до нашо1 організованої молоді: причинімось до видання 
збірки поезій ф . Коваля! Якщо нас буде, як не кілька тисяч, то хоч би 
кілька соток охочих, то по одному фунтові стерл., чи ту вартість іншою 
валютою можнабуде потрібний фонд зібрати.Аокажім, що ми цінимо 

нашу поезію! Особливо таку, якою є поезія ф . Коваля. 

Вона вартує того, щоб ми могли мати Ті в себе і нею себе підсилю вати . 

Залучую по одному фунтові від себе, і від моєї дружини, разом 2 ф. 
стерл.- як початок . Так само треба поступ ити, щоб світ побачив слов
ник (спадщина) покійного 11роф. П. Савчука (Укр . фразеологічний 

словник) та віршована Історія України Петра Карманського, про що я 

свого часу в исловt1в сь у ··шлях у Пере моrи" . Щоб :1ас не напав сором! .. 

д. Меnьнин Рочдейn, Англія 



К. Уwинсьний 

ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 

ВИХОВАННЯ КОРИСНИХ ЗВИЧОК 

ч·им молодший організм, тим швидше вкорінюються в ньому звички. Ди
тина засвоює звичку набагато швидше і міцніше, ніж стара людина. Немо
вля, жипя якого обчислюється днями, звикає до якої -небудь дії після дво
і триразового її повторення, так що матері, наприклад, які відкладають при
вчання дитини до правильного годування грудьми, поки вона змІцнІє, через 

кілька днів бувають змушені боротися із звичкою, яка вже вкоренилася. Пе

люшки згорнуті, подушка покладена так чи інакше два-три рази поспіль, вже 
встановлюють у немовляти звичку, протидія якій супровадиться криком. Ось 
чому у безладних матерів і діти неспокійні, тоді як у матерів з визначеним 
способом дій діти не кричать даремно. Нерви людини, так би мовити, пра
гнуть навички і звички, і перші звички і навички засвоюються, можливо, з 

першого ж разу; але чим більше нагромаджується звичок і навичок у люди-
. . . 

ни, тим важче вкорІнюються новІ, натрапляючи на оПІр попереднІх: дитина 

привчається за кілька місяців такрозмовляти іноземною мовою, як не може 
привчитися доросла людина і за кілька років. І якщо в старої людини звички 

виступають виразніше, ніж у молодої, то це тому, що часто стара людина так 

само етомлюється тримати на сторожі свою свідомість і волю, як підтриму
вати своє тіло у прямому положенні: така стара людина опускається в звич

ку, як опускається в спокійне крісло . Але ми не зовсім згодні з тими, хто, як, 
наприклад, Бекон, гадає, що звички дитинства важче викорінюються. Це . . . . 
справедливо тІльки в тому вІдношеннІ, що чим стар1ша звичка, тим воча мщ-

ніша, бо вона вкоріннюється саме повтореннями. Але коли дитина, напри
клад, скоро виучується іноземної мови, то вона так само скоро і забуває ·І\ 

якщо перестає вправлятися в ній. Словом, чим молодша людина, тим швид-
ше в ній вкорінюється звичка і тим швидше викорінюється; і чим старіші самІ 

звички, тим важче їх викоренити . 

... Гарна звичка- це моральний капітал, покладений людиною у свою 

нервову систему; капітал цей зростає безперервно, і процентами з нього 

користується людина протягом усього свого жипя. Капітал звички від ужи-
вання зростає і дає людині можливість, як капітал матеріяльний в економІч-
ному світі, дедалі плідніше використувати свою найдорогоціннішу силу- си

лу свідомої волі і зводити моральнубудову свогожипя дедалі вище, не почи
наючи щоразу своЄі будівлі з фунідаменту і не витрачаючи своЄі свідомості і 
своЄі волі на боротьбу з трудноЩами, які були вже раз переможені. Візьме
мо для прикладу одну з найпростіших звичок: звичку до порядку в розподілі 
своїх речей і свого часу . Скільки така звичка, перетворившись у несвідомо 
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sиконувану потребу, збереже і сил і часу людині, яка не буде змушена що

хвилини закликати свою свідомість до необхідності порядку і свою волю для 

встановлення його і, лишаючись вільною розпоряджати цими двома силами 

душі, використати їх на щось нове і бпьш важливе? 

Але коли гарна звичка є моральним капіталом, то погана такою самою мі
рою є моральною несплаченою позичкою, яка може заморити людину процен

тами, що безперестанно наростають, паралізувати {і найкращі починання і до
вести до морального банкрутства, Скільки прекраших починань і навГть скільки 
чудових людей загинуло під тягарем поганих звичок! Якби для викорінення ш!іі
дливої звички досить було одночасно хоч би найенергійнішого зусилля над со

бою, тоді неважко було б її позбуrись. Хіба не буває випадків, що людина ладна 

дати відрізати собі руку чи ногу, сt>и разом з тим відрізали і шкідливу звичку, 
що отруює її життя? Але в тому й лихо, що звичка, встановлюючись потроху і 
протягом часу, викорінюєrься так само потроху і після тривалої боротьби з нею. 

Свідомість нaJ..Ja і наша воm повжні постійно стояти на сторожі проти поганої 
:в ж ки, яка, залігшив нашій нервовій системі, підстерігає кожну хвилинуслабо
сті чи зсі>уття, щоб з неї скористатися: така ж постійність у напруженні свідомо-
СТІ І ВОЛІ- НайВажЧИЙ, ЯКЩО і МОЖЛИВИЙ, душеВНИЙ акт . 

Подивіться на саму силу звички: чого не можна зробити з людини самою 

цією силою? Подивіться хоч би на те, наприклад, що їі допомогао робили 
спарт~u з своіх молодих поколінь, і визнайте, що сучасне виховання корисrу

ється лИl.Іе найменшою часткою ціЄі сили. Звичайно, спартанське виховання бу

лоб тепер · безглуздям, що не має перед собою мети; але хіба не безглуз
дя оте розніжене виховання, яке зробило нас і робить наших дітей доступ
ними для тисячі неприродних, а проте тяжких страждань і примушує мар
нувати благородне жипя людини на набуття дрібних вигод жипя? Звичай
но, подиву гідний спартанець, який жив і вмирав тільки заради слави 

Спарти; але що ви скажете про жипя , яке все було б змарноване· на на
буття розкішних меблів, вигідних екіпажів, оксамитів, серпанків, тонкого 

сукна, запашних сигар, модних капелюшків? Чи не зрозуміло, що вихо

вання, яке прагне лише до збагачення людини й разом з тим плодить його 
нужди та примхи, бере на себе труд Данаїд?. 

Коли б людина не мала здатностідон авички, то не могла б посунутися ні 
на один ступінь у своєму розвитку, затримувана безперестанно численними 
труднощами, що їх можна подолати тільки навичкою,звільнивши розум і во

лю для нових праць і для нових перемог. Ось чому те виховання, яке випус
тило б з уваги прищеплення вихованцеві корисних навичок і піклувалася б 

єдино про їх розумовий розвиток, позбавиf1о б цей самий розвиток його 
найсильн ішоі пщпори, а саме: ця помилка, помітна почасти і в німецькому 

вихованні , багато шкодила нам і шкодить досі. 

Ми томутак довго спиняємося на звичці, що вважаємо це явище нашоі при
роди одним з найважливіших для вихователя. Виховання, яке цілком оцінило ва
жливість звичок і навичок і споруджує на них своюбудівлю,споруджуєТі міцно. 
Тільки звичка відкриває вихователеві можливість вносити ті чи інші своі принци
пи в самий характер вихованця, в його нервову систему, в його природу. Давня 
приказка недарма каже, що звичка є друга природа; але, додамо ми, природа 
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слухняна мистецтву виховання. Звичка, якщо вихователь умІв овоЛ<~rти нею, 

дасть йому можливісrь посуватися в своїй діяльності дедаn вnеред, не почина

ючи безnерестану будівлі з початку і зосережуючи свідомість і волю вихован~ 
на набутті нових, корисних для нього принципів, бо поnередні його вже не утру
днюють, перетворившись у його природу- у несвідому або в напівсвідому зви

чку. Словом, звичка є основою виховної сили, підоймою виховної діяльності. 

Не тільки у вихованні характеру, але також і в утворенні розуму і в збагаченні 
його необхідними знаннями нервова сила звички, тільки в іншій формі, у формі 
навику, має nершорядне значення. Кожний, хто навчає дітей читання, письма та 

гючатків наук, помітив, без сумніву, яку важливу роль відіграє при цьому навик ... 

Відкриваючи і роз'яснюючи ці складні процеси душевного життя немовляти, 

наука задовольняє не саму допитливІсть, але дає разом з тим значну практичну 

користь, бо для батьків і вихователів надзвичайно важливо добре усвідомлюва
ти, що дитина із першого року свого життя живе не тільки фізичним 

життям, але що в душі її і в нервовій сисrемі підготовляються основні елементи 
всіЄ:і майбутної психічної діяльності: виробляються ті сили і ті основні прийоми, 

з якими ваіа згQЦом сrавитиметься і до природи, і до людей. Засвоївшитакий 
погляд на немовля, батьки і вихователі подбають не тільки про його фізичне здо

ров'я, а й про його духовний розвиток. Звичайно, цей період надто прихований 
від нос, щоб ми могли внести в нього наше позитивне втручання; але ми може

мо діяти на нього благотворно, . віддалоючи від дитини в цьому вщ1 все, що 

могло б nерешкодити їі правильному розвиткові- фізичному й духовному. При
міром, ми можемо внести порядок в їі життя, подбати про спокій їі нервової 

системи, про віддалення від неї всього подразного, брудного і повторного не 
тільки в фізичному розуІ'.:інні. Існує, наприклад, переконання, яке здається для 

багатьох забобоном, що зла годувальниця вигодує і злу дитину; але не ~ІІЮМ 
забобон. Звичайно, злість не мо1не передаватися з моІЮком, хоч молоко роз

дратованої жінки псує шлунок дитини; але зла жінка поводиться зле з немовлям, 
і своїм поводженням, а не молоком, сіє в ньому насіння злості чи боягузтва. Не 
слід зЮувати, що перше ПаіАТТА про людину, яке згодом закріпиться словом, 

утворюється в дитині в безсловесний nеріод їі жипя і що на утворення цього по

няпя мають рішучий вплив ті перші людські особи, які відіб'ються в душі дитини 

і ляжуть восновуїі майбутньогоставленнядолюдей.Іщасливадитина,коли nер

ше людське обличчя, що відбилося в ній, є сповнене любов'ю і ласкою обличчя 
матерІ. 

далі буде 

• Данаїди, . назва 50 дочок Данаоса мі тичного короn я зАрrосу. Весільної ночі, вони, кожна, 
вбивали свого чоловіка, за вийнятком СІQної. За їх злочин вони були покарані пеклом, де 

мали наповняти бочку без дна. 
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Д-р степан Зощун 

В ОБІЙМАХ ПОСТУПУ 
продовження 

ГЕПТАХЛЬОР має ту властивість, що, увійшовши .цu 11ла, він перетворю
ється у гептахльор епоксид сполуку, яка є п'ятикратна отруйн іша, ніж вихідна 
речовина, а 4 рази більш отруйна, ніж хльордан. Отже, на тому бачимо, як 
еміРІНО говорити про приписану дозу. 

ДІЄЛДРІН є п'ятикратна отруйніш а, ніж ДДТ, коли увійде через кормовід, 
але аж сороккратна отруйніша, коли всотана через шкіру /прим. мряка ці€] 
отрути сяде на шкіру/. З цього нам важлива наука, що навіть дозволенадав

ка може в нашому тілі набратись виїмково високої отруй ности. Взагалі, мо
жливостям тут немає меж. Або така ще можлІоtВість: грядки моркви затроєно 
Алдріном, але в моркві знайдено Дієлдрін і.т.д. 

ЕНДРІН є п'ядесятикратно отруЙніший,ніж ДДТ, для ссавців, а зао-кра
тн о для пти ць. 

До групи алькілів , аьо органічного фосфору належать ПАРАТІОНі його 

побратим МАЛАТІОН. Числолюдськихжертв з приводу ПАРАТІОН-у є нео

зоре /мова про знані випадки, невідомих є очевидно більше/; тому, що зга-
. . . . 

данІ отрути розпадаються розмІрно швидко, продавцІ поширили про ТІ отру-

ти поголоску, що вони є нешкідливі для людини. А проте справа мається 

інакше. У випадку малатіооу знайдено, що цю отруту знешкоджує один роз
чинник у нашій печінці, але лише під умовою, що наша печінка не є хвора; 
давка отрути невелика. Однак сьогодні сміливо можна ствердити, що лю

дей зі здоровою цілком печінкою є обмаль, так що стик з малатіаном може 

показатись погубним. Якраз цю обставину докладніше просліджено, а саме, 
коли подати малатіон з якимсь іншим органічним фосфором, тоді отруйність 

обох разом зростає у нашому тілі 5D-икратно, ніж це 13иходило б з простого 
додання отуйности обох осібно узятих. Такий випадок може сьогодні легко 

знайти. Хтось прийняв прим. лік, який має в собі органічний фосфор, а зго-
дом наприскує свої полуниці, чи салату, 1 нещастя готове. 

Пізніше знайдено, що тим еопутником неконче мусить бути органічний 
фосфор, але ним можебути прим. сьогодні такшироко уживанни й притуплю

ючий побудливість середник, який то середник є в більшості хльоринованим 

вугливоднем, а який сам собою є шкідливий для печінки; таким еопутником 

може бути якась отрута в харчах, особливо звіринного походження, якась 

консерва, алькоголь, тощо. 

У зв'язку з тим варто пригадати масове . пораженя 1 нижніх кінцівок тих, 
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які хотіли скріпити себе у ЗСА, в добу заборони алькоголю. т. зв. "Джамайка 
джіндже". Паскарі продавали цей алькоголь, як лікарство, але замість доро
гого інr'вару, надавали пасмаку інr'вару добавкам тріортокрезильовим 
фосфатом, який показався тяжкого отрутою для нервових клітин у передніх 

ріжнах спинного мізку і для піховон нервів. 

На цьому, однак, не кінчаться шкоди органічного фосфату: розсяг.1ість 
його дії в мізкує велика: від розладів у пам'яті аж до цілковитого розщеплен
ня язні /причина- схізофренія/ ірізних ступенів пригноблення І дУРгам, 10/. 

З-поміж хемічних оотрут якраз малатіон і паратіон, щодо їхнього впливу 
на умово-духову сторінку людини, досліджувано в університетській клініці 

у Мельборн /в лікарні князя Генрика/ на чИсленних того рода жертвах /Гер
шон/. 

Пані Рашель Карсон замічує до цеї справи: "умово-духові розладнення, 
як пригноблення, омани, утроєння, маячення, навіженість, розгубленість,ме
тушлив,сть, аж до розщеплення язні. 

Є це висока ціна за лише часове знищення малої кількости галапасів, але 
цю ціну ми будемо далі платити, як довго ми не занехаємо думки уживати 

отруту, яка загрожує прямим робом нашому нервовому уладові". 

Хоч не усіх хворих з душевно-умовим відхиленням можемо причиново 

зз'язати зі згаданими отрутами, які уживаються сьогодні в хаті, в городі, полях і 
. . 

лІсах, то всеж таки пдним застанови є остереження, яке пролунало перед уря-

дом і палатою пасnів з _vст покійнего през. Кеннеді 196Q-го року: "Одним з ду
шевно-умових розладІв є торкнений сьогоднІ щонайменше кожний двана

дцятий мешканець ЗСА, це значить: 1 О разів більше, ніж хворих солодицею, 
20 разів більше, ніж хворих сухотами, 25 разів більше, ніж хворих заником 
м'язнів і аж 600 разів більше, ніж хворих діточим пораженням. Ще десь біля 
1930-го року в області Нью Йоркубожевіллям терпів що 22-ий американець 
І А. Каррель/. Трагічним при тому є те, що більшість духово-душевих відхи

лень не можна вилікувати і що немає ніяких виглядів на те, щоб їх число 

зменшилося, а навпаки, воно буде постійно далі зростати. 

До виполювання хопти /небажаних рослин/ уживають, між іншими, отрут, 

які мають арсенік /цим останнім затроюють теж картоплиська/. На чорній 

листі цеї отрути записано багато наглих жертв у людях, домашньої худоби, 

дичини, не кажучи уже про дрібний світ даного клаптика землі тепер, і не 

вчисляючи наслідків у далекій будуччині! 

Що з того, що є приписи, до такого то дня не заходити на затроєні поля, 

коли, як виказав опит,лиш'е 1 О відс. людей читають остереження, а худоба 
взагалі читати не уміє. 

Попри те шкоди матеріяльні зросли до тої міри, що міністерство Ріль
ництва Вел. Брітанії, а незадовго і Австралії наложили суворі обмеження 

на уживання арсенІкавої отрути. 

З групи "ДІНІТРО" прим. ДІНІТРОФЕНОЛЬ як виполювач, потягнув 

не одну жертву в людях і звірят~х наглим робом. Невідомі є ще наслідки 
набудуче і ледве, чи будуть коли відомі. 

"ПЕНТ А /ПЕНТ АХЛЬОР/ уживають в обох цілях. Вистачить короткий 
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стик цієї отрути зі шкірою рук, щоб продовж 24-ох годин вмерти; так і ста 
лось нераз. 

До отрут, які діють підступно, зачислім теж АМІНОТРІЯЦОЛЬ/ АМІТ
РОЛЬ/; цю отруту проголошено нешкідливою , але уже незабаром проз
радилися ця отрутасвоі шкідливі прикмети, а саме втому, що виникаєлихі 
новотвори /пістряки/ борлакової залози у звірят по їх стику з розчином: 

1 ложечка на 5 літрів води по 68-и днях ... 

По жалюпдн1й ІсторІі з Ноетерган ом, НІ'\ИЙ викликав у невинних нови

народжених істот стільки потворностей і каліцrва, законом вимагається 

rепер від вирібників нових ліків доказових вислідів впливу даного ліку не 
лише на доросле звіря, але ще й на його потомство; поминувши питання, 

що навіть такий дослід майже не дає запоруки, що новий лік не є шкідли
вий, заких вимог, як повищі, не ставляється, покищо, до вирібників отрут, 
уживаних для прибо~ування галапасів і перенос~пелів недуг. А така ви
мога аж напрошується, тим більше, щось в роді згаданого шкідливого 
впливу Талідоміду /Контерr'ану/. 

Приміром ГЕКСАХЛЬОРЦИКЛЬОГЕКСАН і споріднений з ним ЛІН-

ДАН викликають у гні~инах їхнє здвоєння, отже діють в напрямі виіхщніння, 
тобто потворюстей. 

Коли ми уже при шкодах для людини, що торкається Гі здоров'я, то згадаймо 

що такий ДДТ і його похідні можуть викликати в людини недугукожного оруддя, 

головно нервового уладу, надниркової залози, яєчників і ядер /звідсіль загроза 
неплі.пности/, але теж борлакової залози /щитової /, серця, печінки включно до 
пісіряка і потворностей. Ця отрута нагромаджується особливо у товщі нашого 
тіла/15/ Часом можна почути твердження, що наше тіло ДДТ по якомусь часі 

видалює. На жаль, так не є; ми видалюємо цю отруту в міРУ того, як худнемо, <Юо 
як воно буває в кормлячих матерей, з молоком Гі перехо.qить до немовляти. 

Павль/ 16/ описує нам одного хворого, який проходив відтовщуючу курацію. Він 
а<уд і нагло тяжко занедужав; виказано, що причиною захворіння був ДІЄЛ

ДРІН, накопичений в товщі, звільнений з товщу, сильно заrруїв 110дину. У риб 
сприЧинює ДДТ сліпоту. Його не можна знищити варенням. Кмітна людина за
питає, чи згадані наслідки не були знані властям, закидали дозвіл для загального 

вжитку? /В армІі ЗСА в 1942 році, а для цивільного населення у 1954-ому р./. 
На жапь ні, відомим було однак, що ця отрута спричинюєлихі новотвори в печін

ці звірят, а всетаки дозвіл на уживання ДДТ дан о, обосновуючи це тим, що, спра

вді ДДТ має властивості викликати новотвори у звірят, але ця властивісlЬ є, на 
думку урядовців міродайної установи, дуже низького ступеня. Тим часом, як 
заявляє ГУЕПЕР /17/, ця отрута є пістрякородною і то дуже чизького ступеня. 
Є підозра чей же, що запістрячення печінок усіх майже ПСТРУгів, вікомтрьох ро
ків, у ріках ХА є ділом ДДТ; а ще безпосередній доказ з причинова-о відно
шення ДДТ до пістряка даноі жертви майже неможливий, отже вольному воля 

у демократичному суспільстві. Але шкоди зростали далі, так що Виділ Управи 

Харчами і Хемікаліями в ЗСА був змушений видати у 1950-му році заяву, яка 
зводиться до такої знаменноі думки: "небезпеку ДДТ свого часу недоцінено ... 
засяг остаточних наслідків повсюдного затроєння отрутою ДДТ взагалі не мо
жна ще передбачити ... Не є злочин проти людства? Хто за це відповідає? 
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Відкрито уда~ючу рівнобіжність, а саме, вдколи почалось масооо розсіван

ня згаданих отрут, кількість захворувань лихокрів'ям зростає помітно і то у всіх 
країнах. Д-р Герr'рейве /18/, знавець у ділянці недуг крови, на клініці Майо, у 
ЗСА досліджував неозоре число тих жертв, хворих лихокрів'ям, і дійшов до та
кого заключення: майже всі хворі подаЛи у розповіді, що у своїй минувшині ма
-"" стик більше ніж з одною отрутою, включно до ДДТ, особливо з хльорданом, 
лінданом і похідними нафти. Він наводить численних хворих лихокрів'ям, де те 
причиноае відношення поміж даною отрутою і недугою стверджено без най
меншого сумніву, на його думку. Особливо велике число тих жертв лихакрі в' ям 
запримічено в дітей, віком від З-ох до 4-ох літ, у віці, в якому, звичайно, немає 

більшсіі захворувальности на яку-небудь іншу недугу. Др. Барнет /19/ не бачить 
тут іншого вияснення, як те, що ті хворі є жертвами стику з одною, або більше, 
згаданих отруті то десь у часі їхнього народження/чи не в уразі матері? І. 

Від часу до часу публічну опінію сколихує вістка про появу якоїсь "дивної не
дуги", жертвами якої є тисячі немовлят у ЗСА, в ГолляндІі, чи деінде /20/. Лікарі 
шукають за причиною і їх увага зосереджується знову на згаданих отрутах. 

І ,дійсно коли поглянути на статистику у ЗСА/21 /,то сьогодні вмирає там між 

7-им а 14-им роком життя більше дітей на пістряка, ніж на усі інші недуги разом 
узяті. І ще одне моторошне заключення, що кожна третя, сьогодні народжена 
дитина вмре скоріше, чи пізніше, на пістряка. Це є, виходячи із сьогоднішного 
числа населення ЗСА - 45 мільйонів людей - що гірше, те відношення буде 
постійно зростати. 

Усі Ц спостереження не є, очевидно, ніяким доказnм; на чому ж, отже, спи
раємо підозріння? Відповідь на те дають нам ближчі досліди властивостей зга
даних отрут, у відношенню до живої клітини . .Нагадаймо, що кожна клітина має 
довколо свого ядра дуже важне оруддя, якого завданням є вбирати кисень з 
крови і ЕНлючати його до пере міни речовин клітини, осооливо вуглевQQні в, з ме-

тою придбати їй життєвої снаги /дужини-енергІі: тепляноІ, руховоі, для обнови 
і.т .д./. 

Більшість згаданих отрут, якщо не всі, перешкоджають клітині в згаданій дії, 
в різній мірі, так що клітина змушена здобувати дужину- енергію робом, який 
звемо спрягал~ним, .або редукційним, отже без уживання кисню; проф. ВАР
БУРІ/22/ дослідник у Макс- Плянк Інстиrуті,і інші, виказали, що клітина починає 

пістряковіти з . хвилиною, коли вона остаточно і переважно здобуває життєву 
01агу . згаданИм спрягальним робом; з цею хвилиною ріб цей стає невідмінним . 
Чинників, які спонукують клітину іти цим шляхом, є неозоре число: на перше міс
$ висувається сьогодні згадані тут отрути, яких число добігає кілька тисяч, по
тім, це ядерне промінювання, далІ Ідуть отрути, які появляються в наших харчах 
/кава, чай , тютюн/, коли задіяти на них високими теплотами /сьогодні це газові 

іеrетржні пальники/. 3-адаймо ще отрутуусяких заразнів, разнів,( viris) галапасів, 

споnуки які постають при "модерному" способі виЯіювіювання харчів, промін
нями r'амма і.т.д. 

ДДТ має особливий нахил до мізочка і тоі частини кори мізку, де містяться 
рухакерівні осередки. Коли давка ДЦТ осягне відповідну величину, тоді жертва 

виказує збільшену побудливість, тремтіння, судороги аж до поражень включно. 
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Кейзе /23/ з'ясовує намдосліди в ті й ділянці. Кілька осіб у ДОСЛІДНІЙ БРИТІЙ· 
СЬКОГО ФІЗОЛОГІЧНОГО ЗАВЕДЕННЯ МОРЕПЛАВСТВАнавогчили собі 
ну поверхню шкіри 2 відс. ро3-1ИНОМ ДДТ: покривши дане міс$ тонким шаром 
товщу. По якомусь часі зауважено в них об'яви: почалось загальною перевто
мою, отяжілістю, потім появився біль к інцівІDК, а там і велика побудливість /нер
вовість/ і неохота до праці взагалі ... умова неспроможність навіть до най прості· 
шого діла, з часом докучали дуже болі в суглобах. ДДТ розчинений в а$тоні в 
такому ж заг',Щенні, як вище і гриноровпений до шкіри, спон~ує пояе,t, крім в~-t-

ще згада~ их ще безсожя, нервове напняття аж до корчів і наглі приступи ЛfІ{у. 
Це й астатний дослідник /на собі/ ще по році не цілком прийшов до себе. Про 

різні наслідки ще нічого не знаємо. 

Можливий заміт з боку скептиків, що це ви'імки, можна легко апрокинути 

тим , що такий скептник мало з-tає про всі нещастя затроєння хоч би лише 

одною ДДТ в цілому свГті, що записало і праві рено лише незначну кіль· 
кість їх , що розпізнано ще менше , бо хто там додуІІі'ається, коли вирібник і 
продавець так певно заявив, що це отрута "цілком нешкіц11-1ва"? Що навіть 

серед людей дуже абразованих рідко-хто причиново пов'яже дані об'яви 
які виступули по довшому часі від хвилини ужиття отрути? 

Чим людина молодша, тим наслідки вагітніші, у жінок сильніш і , ніж у чоловіків 
у сидячо·лежачих сильніші, ніж у тих, що серед природи, у праці чи русі. 

Згадаймо ще БЕНЗЕН, який уживається звичайно, як розчинювач різних 
отрут і разом розприскується, а який прозрадив свій особливий нахил до шпику 

кости; у досліді на звірятал виказано, що він спричинює лихокрів'я /ГУНТЕР-

24/. ГУЕПЕР /17/ досліджував справу запістрячення петругів усіх вод ОСА і 
прийшов до такого заключення, що чей же для людини не може бути така подія 
без наслідків, тим більше, що всі води ЗСА є постійно затроєні, тобто закажені 
на довгі роки, що численні з тих отрут уже прозрадили свої пістрякородні прик· 
мети / інші ще чекають на таке відкриття/ і що це набудуче повинно бути остере· 

женням для тих, що виробляють ті отрути, і тих, що їх уживають, бо інакше, каже 

Др. ГУЕПЕР, заіснує таке попоження, що й серед людей захворувальність піс· 
Tf:I'IKOM піднесеться. А вона дійсно, як ми згадали, постійно підноситься. 

Причиновий зв'язок між арсеніком а пістj:І'Іком є відомий віддавна, а до . . . . . . 
отрут, уживаних у рльництв1 1 городництвІ належить власне МІЖ Іншими оrрута 
АРСЕНІК. Тютюнові поля у ЗСАбули пе~д 1932-им роком заrраова-~і арсені· 
кавою сполукою, і хоч їі потім заборонено з приводу очевидно небезпеки дm 
здоров'я людей, то кількість його в листках тютюну постійно зростала; і так і у ро· 
ках між 1932 і 1952-им зросла на 300 вдс., а в чергових роках на 600 віце. 
/САТТЕРЛІ-25/ і, очевидно, далі зростатиме, аж вичерпсються його запаси в 
землі. А знаємо, що захворувальність пістряком легенів особливо зростає. 

ГОР ДОН і ФРАНСІС ЧЕСТЕР /26/ виказали в листках тютюну два проміньочи· 
нні первні: оливо і плютон у кількостях стократно вищих від допустимої давки. 

далі буде 
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ХІІ-й Зимовий табір СУМ на Франкополі 

/СПС/В днях від 2З-го грудня 1978 р. до 1 січня 1979 р. відбувся за
ходами Европейської Конференції СУМ ХІІ-й Зимовий табір на Франко
полі., в БельгІ1 .. 

В таборі зареєстровано 62 учасників з наступних країн: 2З- з Велико
Брітанії, 14- з Бельгії, 11- з Німеччини, 1 О- з Франції і по 2 з Голляндії 
й Америки. 

Табір відкрив Голова Европейської Конференції д. Я. Деременда, по· 

кликаючи Команду в складі: Зенон Коваль /Бельгія/ - комендант 

Л іда Деременда /В. Брітанія/ - головний виховник 

Михайло Бублинський /Франція/- писар 
Петро Хома /Бельгія/- обозний 
Ярослав Канюка /В. Брітанія/- курінний 

Лариса Ткачук /Вел. Брітанія/- курінна 
Віра Коваль /Бельгія/ - медсестра 

Табір названо іменем Степана Бандери, в 70-ті роковини від наро
дження і в 20-ті роковини від геройської смерти. В програмі було рівно ж 
відзначено 60-ліття Акту Соборности Українськоі Держави, 40-ліття від 
проголошення Карпатської України і 50-ліття від створення Організації 
Українських Націоналістів. 

На вишкільну програму склалися доп овід і, гутірки і ее мінарі, що їх про

вели запрошені фахівці Виховники-Інструктори, /наступними темами/: 

1. "Сучасний стан України під різними ас~ектами"- проф. д-р О. Кушпета 
І 4 год./ 

2. "Українські військові формації за останні 65 літ"- проф. Гр. Васькович 
/2 год. плюс 12 год. семінарних робіт/ 

З. "Світові Конr'реси СКВУ і СУМ та їх проблематика" - мr'р О. Коваль 
/2 год./ 

4. "Степан Бандера- людина, ідея і боротьба"- мr'р О. Коваль /1 год./ 
5. "Вплив української музики на музиці інших народів"- проф. М.Анта-tович 

/1 годі 
6. Панель на тему пrаці сумівських Осередків- керувала Л іда Деременда 
7. "Маніфестаційні вияви в час Конr'ресу СКВУ"- подр. Галя Хом'як. 

Після кожної доповіді були ставлені питання, а відтак дискусІі. Учасни

ки це в більшості студентська молодь, яка живо цікавиться суспільно-полі
тичними проблемами, а передовсім положенням українського народу в 

Унраїні і станом боротьби за державну незалежність, а тому проведена 
вишкільна програма знайшла серед учасників загальне одобрення і при 

несла духовне збагачення. 
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Таборове дозвілля - стріляння сніговими куnями 

Кр1м вишк1льно1 програми була також проведена культурно-розвагава 

програма, на яку складалися хорові заняття ПІд кер,вництвом Голови КУ 

СУМ Німеччини- д-а В. Панчука, теренова гра за підготовкою Юрія Ро

манця, товариські вечірки, коляда в бельГІйській церкві з нагоди лат. Різ

два, прогулька до Брюсселі з відвідинами ВІйськового музею та Видавни

цтва СУМ. 

Кухня працювала у власному зарядІ табору. Основну працю дали: Ю. 

Романець, Б. Бабин 1 С. Цап; допомагали: Галя і Ігор Хом'яки , В. Панчук , 

М. Свщерська. На закІнчення табору вщбувся святочний апель для вша

нування Патрона табору- Степана Бандери. НоворІчний пращальний ве

чір, що залишив зворушливе, нестерпне враження, завершив наскрізь 

усПІшну працю Зимового Табору. 

ЗО- ліття СУМ в Ка1tаді і 75- літтяБлаж. Патріярха 1ta волі. 

Осередок СУМ у Саскатуні 

2-го грудня 1 9 78 р. бенкетом і товарис.;ькою забавою, в Саскатуні, від

значено ЗО-ліття діяльности Спілки Української Молоді в Канаді. 

Гості й представники організацій заповнили залю Укр. Клюбу "Дніпро". 
Вечір розпочато молитвою, яку провів о. крил. В. Івашко, а на закінчення 

вечері, яку подали пані з ОЖ-ЛВУ під керівництвом пані Анни Кузьми, 
представники складали привІти: Давид Нагачевський- Пласт, Даруся 
Михайлюк- СУМК, Олег Поліщук- МУНО, Надя Білинська- ансамбль 
"Євшан", ЛенардЧіл як- УКЮ, Василь Мащак- ЛВУ, П-ні Марія Бойчук 
- ОЖ-ЛВУ,Ярослав Сиваник- Рада Мирян, Володимир Шарко- УНП, 
а місцевий осередок СУМ репрезентувала булавна- Леся Гарбай. 

Виховниця юнацтва Доня Пасічняк, відчитала головну доповідь, а ду

ховний опікун СУМ о.крил.В.Івашко в своєму слові підкреслив важливість 
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праці молодечих організацій, а особливо СУМ, яка є одною з передових 

і має за собою довгу й важливу історію, ще з рідних земель України . 

Вечором вміло проводив голова КУК і гол . виховник СУМ д. Степан 

Кузьма. В промовах було підкреслено , що СУМ якої дев і за є "Бог і Укра 

їна," поставила собі за завдання стояти міцно н а сторожі нашихпраЕта 

стреміти до визволення паневоленого але нескореного рідного народу . 

Перед кінцевою молитвою-піснею склав усім подяку д. Михайло Гор

бай - голова осередку. Після приняпя відбулась товариська забава, в 
якій молодь спільно із старшими забавлялись до п і зної ноч і. 

На увагу заслуговує велика участь в цьому свят і молод і з інших орган і
зацій, що свідчить проте, що наша молодь вміє гарно співпрацювати, а за 
цей почин треба поr'ратулювати булаві осередку . 

З нагоди ЗО-ліття діяльности СУМ в Канаді, Управа й Булава 21-го осе
редку ім. гет. Виговського у Саскатуні, вітає Крайову Управу СУМ, а осо

бливо перших голів, які з перспективи ЗО років повинні бути горд і , що зер

но їхньої початкової праці впало на родючу землю і видало для рідного 

народу цінний урожай. Тому кличемо решту молоді: ставайте в ряди Спіл

ки Української Молоді! 

1 0-го грудня українська громада Саскатуну відзнач ала 15 -ліття звіль

нення Блаженішого Патріярха Йосифа Сліпого з московських кон цлаге 
рів в 196З р. В ту неділю в катедральному храмі були вщправлюванн і св. 
Лfтургії на інтенцію Блаж . Патріярха та його гасла : "За єдність Церкви і 

Народу". 

По-полудні того ж дня відбувся святочний концерт в парафіяльному 

Домі Молоді. 

Концерт започаткував катед. мішаний хор під управою п. С . Чепиги 

молитвою "Отче Наш " , а дальше - "Владико Неба і Землі " . Деклямацію 

"Блаженнішому Патріярхові Кир Йосифові", гарно виконали чотири юнач
ки в одностроях, дві пластунки і двісумівки - Соня Камінська, Ган я Саба

да, Маруся Федірко і Леся Горбай. 

Добре опрацьований реферат виголосила П-нна Оксанна Лазурко. 

Три пісні "Боже Великий", "Бандуристе", і "Качки Летять" гарними гар

монійними голосами виконало тріо "Самоцвіти"- Бернадена і Маруся 

Кобринська і Геня Дерів, а на бандур і їм акомпаніював Іван Нагачевсь-

"Патріярше Послання" гарно віддеклямувала Ірка Попович. 

Скрипкове сольо "Пі.сня" Степового і "Колискова" Гнатишина, із чут
тєвою тонкістю виконав Маркіян Лазуренко, а на піяні акомпаніювала 

йому Геня Дерів . Знова катед. хор чудово виконав "Богородице Діво" 
І Gолістка п-ні С. Нагачевська/ . 

Заключне слово мав голова Ради Мирян п. Яр. Сиваник, який між ін
шим сказав, що при добрій волі і зрозумінні дуже багато можна зробити 
для рідної церкви і народу. В~значну участь в цьому святі ззяла молодь, 

яка може бути прикладом для багатьох старших. 
Молитвою за Патріярха, закінченосвяточний концерт. 
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25-ліття О-КУ СУМА в Бостоні 

Т;:~нцюваnьний ансамбль старшого юнацтва й дружинників і танцюваnьн11~ 
гурток моn. юнацтва СУМ в Бостоні. 

В днях 7 і 8 жовтня 1978 року Осередок СУМА ім. Василя Біласа в Бос
тоні врочисто відзначив 25-річчя свого існування. 

Ювілейні святкування започатковано в суботу, 7 жовтня 1978 р. 

вщбиванковим турніром дружинників, на який прибули дружини Осеред

ків СУМ з Нью Йорку, Ірвінr'тону й Бостону. Турнір координував спортовий 
референт Орест Ганчар. 

Цього ж дня, о годині 6-ій вечером в залі Дедгам Інн відбувся святковий 
бенкет. Бенкет відкрив голова Управи О-ку СУМА в Бостоні, Михайло Но
саль, привітавши всіх присутніх, а відтак представив майстра церемоній мr'р. 
Ореста Шудлюка, який попросив місцевого пароха української католицько! 

Ц3ркви Христа Царя о. декана Петра Огірка провести молитву. Підчас бен

кету представлен о почесних гостей: о. дек.. Мирона Пахолка, заступницю го
лови КУ СУМА з Нью Йорку Євгенію Кузьмович,о.диякона ТарасаІалонжку 
гrn. місцевого Відділу УККА інж. Конрада Гусака, та ряд представників сус
пільно-громадського життя в Бостоні. Між присутніми були також предста

вники Осередків СУМА з Гартфорду, Нью Йорку, Джерзі Сіті, Ірвінr'тону, 
Вілліментику, Йонкерсу і Пасейку. 

В часі бенкету протоколовий секретар Володимир Федорів, у своїй до
повіді з'ясував про початки організування СУМ в 1925 р. на східних укр. зем
лях і його завдання, ліквідацію СУМ в 1929-30 роках, а відтак про відновлен
ня СУМ в 1946 р. в західній Европі. Далі подав історію і діяльність О-ку 

СУМА в Бостоні на протязі 25 літ свого існування, та представив усіх голів, 
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які провадили Осередком. Бенкет закінчено молитвою, яку провів о. прот. 
Мирон Пахолок, а опісля присутні гарно й весело забавлялися до пізньої но
чі при звуках оркестри "Сині Гори" з Гартфорду. Під час оркестрової перер
ви член СУМА Григорій Макух висвітлив прозірки із діяльности Осередку 

протягом 25 літ, а мr'р. Орест Щудлюк давав пояснення. 

В неділю 8 жовтня, члени О-ку СУМА в Бостоні разом із гістьми-сумівця.
ми ЗІ сусідніх Осередків взяли численну участь у Святій Літургії в укр. кат. 

цернві Христа ЦаІ=Я- де прекрасну проповідь і r'ратуляціі з нагоди 25-ліття 
0-ку СУМА злежив о. диякон Тарас Г'алонжка, який сам зріс в сумівських 
!=Ядах Осередку. Після церковних відправ, юнацтво, дружинники й сеньйори 

вІдмаршували на парафіяльну площу де відзначено Ювілей святочним апе-
лем, що його перевів Булавний Ю-СУМА Роман Дашавець. Після піднесен
ня прапорів і відчитання денного наказу вшанована пам'ять членів Виховної 

Ради й членів СУМА, які відійшли у вічність- однохвилинною мовчанкою. 

Головним промовцем була заступ-ниця голови КУ СУМА з Нью Йорку Євге
нія Кузьмович. З привітами виступали:від Відділу УККА таОБВУА -Інж.Кон

рад Гусак; парох укр . кат. церкви о. декан !lетро Огірно; парох укр. прав. 

церкви о. прот. Мирон Пахолок; о. диякон Тарас Г алонжка; представник ста
ниці Пласту- іnж . Стан ислнв Берtгулька; Е5ід Лікарського Товариства, Кре

дитівкий ФКУ- др. Іван Дідюк; гол. окружних Відділів УНСоюза- Володи

димир Гетьманський; заст. гол. Відділу ОЖ-QЧСУ- Ольга Барицька; гол. 

Оііу Вілліментик-Роман Боцневич; гол. О-ку Гартфорд - Мирон Зелес; 

гол. О-ку Джерзі Сіті- Стефан Кіра; Ігор Зварич з Йонкерс; мr'р. Петро Ко
гут з Нью Йорку; Леся й І рка Андрух із Пасейку; гол. О-ку ІрвінГтон-Мирон 
Биц; радні міста Бостону-·- Фредрик Ленr'оні й Алберт О'Ніл. Прочитано 

письмові привіти: 79 Відділ СУА-- гол. Таня Д" Авіньон;123 Відділ УНПомо
ЧІ - гол. Михайло Франківський; 230 Відділ Провидіння- фін. сек. Микола 

Сухий; майор міста Бостону- Кевін Г. Вайт; конr'ресмена Джон Моклі; 

УНДому в Метепен . Відтак відбулася роздача нагород із відбиванкового 

турніру: Нью Йорк- перше місце, Ірвінr'тон- друге, Бостон- третє. 

Після обідової перерви, з огляду на зимну погоду, мистецька частина від

булася в пар. залі церкви Христа Царя. Програмою ввесь час прооадив мr'р. 

Орест Щудлюк. Молодше юнацтво під проводом Романни Михайлів запо

чаткували програму двома піснями: "Ой у лузі червона калина" і "Гей, там на 

горі січ іде". Відтак танцювальний ансамбль старшого юнацтва і дружинни

ків під керівництвом Івана Барицького й танцювальний гурток молодшого 

юнацтва- керівник Анна Носаль, виконали 1{) народних танків. Під кінець 
мr'р. Орест Щудлюк зложив подяку всім гостям та закликав батьків і членів 

СУМА до активної праці над вирощуванням молодих та ідейних сумівських 

праЦІВНИКІВ. 

Осередкові СУМА ім. Василя Біласа в Бостоні, нагородженому минуло

го рокуПерехідним Прапором Крайової Управи СУМА- з нагоди 25- літно
го Ювілею, складаємо найщиріші побажання і бажаємо найкращих успіхів у 
майбутньому. 

Романна /Франківська/ Михайлів 
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~ 
Бл. п. Анна АНДРУЩАК 

відійшла у вічність в дні 24.6.78 в Ню
настель, Австралія, на 58-му році жит

тя, залишивши в смутну мужа і семеро 
дітей- сумів ці в, ян танож семеро вну

н і в, а нрім того двох братів і сестру в 

Унраїні, та всю громаду. 

Понійна була антивна в СУМ і в жі

ночій організації, а зонрема дбала про 
національно-релігійне виховання 

власних дітей. Своєю працею і ввіч
ливістю вона здобула між своїми і чу

жими велмну пошану, про що свідчила 
танож участь понад 300 осіб на їі похо
ронах. Похоронний обряд відправив о. 
парох ІВ. Краєвсьний. Співав сумівсь

кий хор під нер. В. Яннівсьного. Про

мовляли представники різних гро

мадських організацій, а домовину 

притрушено грудною землі з Унраїни. 
На поминках була проведена збірна 
на національні цілі 

В. Їй Пам'ять 

ВІДІЙШЛА У ВІЧНІСТЬ 

ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСФОНД "АВАН(АРДУ" 
ЗСА 
ВідділЮСУМ "Борислшз"- Чікаrо - 89.70д. !також 1ta "К"І- 700дол. 

Нью Йорк: З весілля Христи1tи Фурди і Богда1tа Твердавського-50 дол 
Марія П'ятка : З.оО дол. !також 1ta "Крилаті"- 4 дол./ 

Клівленд: З весілля п-тва Ольги Кулик з Михайлом Турчu1tом - 20 дол. 
З весілля fрки Бартків з Давидом Смітом- 40 дол. 

Бруклин /Огайо/: Т. В асилик- 7.50 дол. 
Бостон: З весілля Олі Сухої з Теодором Майкутом - 42 дол. /також 1ta 

"Крилаті"- 42 дол.! 
Бостон: З весілля Марії-А1t1tиf!lудлюк з Богда1tом Зозулею -ЗОдол. /також 

1t а "Крилаті" - З О дол./ 

Філядельфія: З весілля Окса1tи А1tдріївської з Рома1tом Міджаком- 55 дол. 
!також 1ta "Крилаті"- 55 дол./ 

Йонкерс: З весілля в п-тваШкафаровських -З5 дол. !також 1ta "Крилаті " 
- 40 дол.! 

Канада 

ВінніпеГ': Тарас НароЖ1tяк- 7.50 дол. 

Монтреаль: А. Ту7J,ька- 7.50 дол. В. Дмитрів- 7.50 дол. 

Саскатун : Управа О-ку СУМ з 1tагоди ЗО-ліття СУМ Ка1tади -50 дол. 

Монтреаль: Украі1tська Народ1tа Каса -50 дол. !також 1ta "Крилаті " -

700 дол./ 
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!рка БАРТІОВ звінЧ(JJШСЯ з Давидом 
СМИТОМ 27.5. 7 8 в wркві св. Покрови в 
Клівлен.д-Парма, ЗСА. Акту вiHЧ(JJfJlЯ 
довершив о. д-р!. Тuллвський. 

fpl\a вихо«ув(l}l{[СЬ в СУМ від малm:юнач
ки до дружинниІj,і і була актив1tою в тан
!!JО6альн.ому гуртку при О-ку СУМ в 
Клівленді. 

Веа·лля відбулося в 7J,ерковній залі при у
чаапі числе1ших гостей, а З()J(рема чле

нів СУМ. Привіт ІJід Управи О-ку склав 
д. 17. Венrрин. 
З проведmоі ііірки nри:rн.ачемо 40 дол. 
на пресфонд "Авамарду". 

Мол()()ій Парі бажаємо щасливого і дов
гого життя, а жертводавІj,ЯМ щире 
Cnacufii.' 
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79-го серпня 7978 р. в Іj,еркві Успен-
1tЯ Божdі Матері в Мантреалі відбуло
ся вінчання Молодої сумівської Пари 
Галі Стьків з Богданом Корнутою. 
Тайну Подружжя довершили о. Мітр. 
І. Гаврилюк і о.Мітр. Я. Гайманович. 

Весільна гостина відбулася в Домі 
Української Молоді, при великій учаапі 
гоапей з Мантрелю і з поза міста. 
Староапував д-р Роман Сmьків, брат 
молодої і бувший голова Осередку СУМ. 
Від Осередку, Молоду Пару вітав д. 
Петро Гумmний. 

З тієї нагоди переведmо збірку на 
сплату довгу Дому Укр. Молоді, яка 
винесла дол 536. З Іj,ього, 476 дол. при
ділено на фонд сплати довгу, 40 дол. 
на пресфонд "Гомону Украіни", і 20 
дол. на "Аванrард ". 

Всім ЖерводавІj,ям щира подяка, а 
Молодій Парі бажаємо Шасливих і 
Многих Літ/ 



77-го червн._я 7978 року в церкві св. 
Юра в Нью Иорку відбулося вінчаюtя 
сумівськоі· пари, Христини Фурди з Бог
даном Твердово.:ким з родин . діячів 
ОУВФ в Нью Иорку. Тайну супружжя 
довершили: о. др. Володимир (авліч -
парах церкви св . Юра в Н.И. та о. 
nрот. Михайло Борисенко - настоя

тель свято-rt(І(ровськrі.· парафії УАПЦ, 
у Філядельфії. 

Молоді від юних літ є активними 
чле1f.ами СУМ. ХристИ1f.а продовJfсує 
своі· студії JfсурнШLіІ:тики, а Богда11. піс
ля закінчmм академії у Вест Пойнті, 
є в ЧU1f.1f.ZЙ службі американської армії 
в раюі ст. лейтmанта. 

Між багатьома привітами й теле
грамами наспів також привіт від голrr 
ви WCYM мір. О. Коваля. На прий
мтті вітав гість з Бофало, проф. З. 
Саган. Від КУ СУМА вітав голова 
інж. М. Шміrель, а від О-ку голова 
д. К. Василuк. 

Родина Молодrі llapu з ці6і нагоди 
склала 1 ОО дол. на Визв. Фонд і 50 дол. 
на "Ава11.1ард ". 

Батькам-жертводавцям щира подя
ка, а Молодій Парі многих і щасливих літ. 

В митрополичому Соборі Непороч
ного Зачаття Пречистої Діви Марії 
в Філядельфії~ 16 вереmя 1978., звін
чалася молода сумівська пара, Оксана 
Андріївська і Роман Міджак. 

Тайну вінча1f.1f.я довершили о. Яків 
Мельник, о. Мартин Канаван і капе
лян Осередку СУМ ім. УПА о. Роман 
Мірчук. 

На веа·льному прийнятті за ініІj.я
тивою Миколи Бачари преведто гро
шеву :Юірку, яка дала суму 176, ОО дол. 
Збір-ку перевели: n. Степан Валянюк і 
n. Михайло Майчук. 

Зібрану суму розділено: на радіо 
програму Визвольного Фр011.ту в Філя
дельфії 67 дол. і по 55 дол.1tа пресфоttд 
Ж"'"Налів "Аваttіард" і "Кршzаті". 
nід Осередку СУМ ім. УПА вітав Мо
лоду Пару і вручив дарунок голова Осе
редку о. ьогда11. Лужецький. 
Всім жертводавцям складаємо щиру 
подяху, а молодій Парі бажаємо бага
то родИ1f.ного Ц!Іlстя і Многих Літ! 
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Від Buдaв1tuy,mвa СУМ 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ І ПРИЯТИЛІВ "АВАНІАРДУ" 

Дорогі Читачі і Приятелі! 

Цим числом закінчуємо 32-ий річник журналу "Аван fарду", з того десять річнннів 
/55 числа на всіх 143/ в теперішньому форматі . Хто зберігає журнал у своїй бібліотеці, 

то це вже є поважна рубрика з багатим змістом і віддзеркаленням ідейногор осту, про

блем та дії найбільшої української молодечої організації в діяспорі. 

Навколо "Аванfарду" згуртовано велмне число співробітників і дописувачів з рі з· 
них країн, якимналежить велике признання і подяка, бо їхня співпраця була матеріяль· 

но безкорисна, а мотивована виключно потребою і бажанням служити велиній справі 

-ідеї підготовни молодих надрів борців за визволення України, що і є метою Спілки 
Української Молоді. Тому саме при всіх не звичайних труднощах видавничого діла на 

еміfрації, журнал міг майжебезnерервно появлятися, не зважаючи нате, що дуже час· 

то бранувало потрібних фондів для його випуску. 

Велмну піддержну для журналу подавали також всі ті Подруги і Друзі, щовинорис· 

товували різні родинні і громадські нагоди, щоб зібрати дещо грошових засобів на 

пресфонд журналу. Всім їм належить рівнож щире Спасибі, ян також усім Читачам, що 
при внесенні передплати вплачували також пожертву на пресфонд. 

Видавництво СУМ, я не згідно з рішеннямХІ·гоКон(ресуСУМ заnишається й надалі 

в Брюсселі, буде старатися продовжувати випуск журналу, дбаючи про його високий 
технічний рівень, а також про своєчасність випуску. Все ue однак vзалежнене від бю· 
джету, яким Видавництво розпоряджатиме. Велмне розборгування і повільність cnna· 
ти задавжень спричинюють застій у Видавництві, а через те є спізнення. Щоб цього 

уникнути потрібно удосконалити нашу систему розч мелень та припливу нонечн их фон· 
дів. Тому Кон(рес СУМ р i..u ив наступні вимоги: 

1. Кожний член СУМ /Дружинники й Сеньори/ мають бути обов'язнови- від· 

борцями і читачами журналу та регулярно за нього платити. При цьому дба· 

ти про поширення журналу на найширші коnа читачів поза СУМ. 

2. Передплату вносити найпізніше донінця міс. березня на цілий рін. Після того 
реченця платиться за журнал в післяплаті- дорожче, згідно з тарифою. 

З. На 1979 рік передплатаіонремі числа коштуватимуть дорожче, згідно з ого· 
лошеним ціннином.Хто в платив постарій ціні раніше- маєдоплатити різни· 

цю. 

4. Ян Орган ЦУ СУМ "Аванfард" буде відтепер редагуватися в осідну ЦУ СУМ, 
в Нью-йорку, а Адміністрація заnишається в осідну Видавництва в Брюссе· 
лі. Склад нової Редколегії буде поданий до відома в наступних чнслах. 

Вндавницrво ЦУ СУМ ще раз висловлює свою вдячність BW Читачам і Приятелям 
"Аванfарду"та числить на Вашутісну співпрацю в майбутньому. 

"' В-во 

IRQQQQQRQQQQQQQQOOORQQRRROQQQRRORRROQOQQUQQOQRQOQQCQQ09RLU 

ПОЖЕРТВИ НЛ ПРЕСФОНД "АВАНІАРДУ" (продовження ЗІ стор :197) 

Франція 

Альзас: Микола Матвіїв- 50 ффр. 
Кру а: І. Свідерський -25 ффр. Ітакож1tа "Крилаті"- 25 ффр.І М.Гасюк-

25 ффр. !також 1ta "Крилаті"- 25 ффр.! 
Париж:М. Б)6лі1tський -40 ффр. 

Бельгія 

Брюссель: Мирои Келема'Іt - 200 бфр. 

АрІ'ентіна 

Буенос Айрес: Євге1t і Окса1tа )(lарковичі, з 1tагоди весілля- 250 ам. дол. 
!також 1ta "Крилаті"- 250 дол./ 
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