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PETL URA

SIMON

( 1879 - 19Z6)
Les morls sonl inl}isibles,
mais ils ne sonl pas les absenls
Yictor Hugo

Le 25 Маі 1948 sera eelebrc le 22
anniversaire de la mort tragique de
Simon Petlura.
Simon Petlura а ete assassine par
le J uif Sehwarzbard а 13 h. а l'a~gle
du Bd. St.-Germain et de la rue Rаеше
Qui etait Petlura? C'etait lc chef
de l'Etat Ukrainien en exil.
Pourquoi Sehwarzbard l'a-t-il tue?
Son erime а ete explique eomme
une vengeanee pour les pogro~es
des Juifs en Ukraine. Il faut d1re
po_urtant q~c lcs J~ifs habi~?nt l'U~
raшe depшs c\es юecles, qu 1ls у veeurent dans <lcs conditions non pas
egales, mais meilleures. ~ сеВ:~ de not~e
propre peuplr. Et vшla .qu !1 une periode difficile de notre histOJre un des
leurs а ose lever la main sur le ehcf
de notre peuple et nous 'appeler fauteurs de pogromes. Il peut se trouvcr
des desequilibres dan_s chaque peuple.
on tCependan t pourquoi lcs J ~ifs
ils pas jusqu'a ее j~ur fletr1 .ее crimc?
Pourquoi, au eontra~re, nou~ Imputentils des sentiments шhumaшs ct hostiles а leur egard?
Le meurtre de І' Ataman Petlura
а ete une gtande perte pour l'Ukraine.
Petlura etait non seulement le ehef
de notre Etat, mais bien plus - le
ehef de notre peuple. Pourtant nous
avons supporte cette epreuve sans
broneher; nous n'avons . pas v~ulu
faire le jeu de nos adversю.res en ~Ip~
stant d'une fa<_;on impulюvc et Irrefleehie. Nous nc poursuivons pas une
vengeanee; mais nous ferons t?ut notre
possible pour que de pare1ls aetes
ne se repetent pas.
11 ne faut pas oublier qui etait
Petlura et la grande figure heroїqu.e
qu'il represente pour le peuple ukrю
nien.
Pendant des sieeles, le peuple ukrainien а lutte pour sa liberte et en

n:

2

1917 un Etat ukrainien indepenclant
ressuscitait. Crtte resurreetion posait
un grave probleme, etant donne qur
nous devions alors tout creer, tout
organisrr : І' Administration, lrs Finances, l'Ensrignement. Nos rfforts
ayant ete eonsacres а l'organisation
interieure du pays, le temps nous а
manque pour mrttre sur pieti нnе armec pourtant non moiпs int!ispensable.
Cependant l'ennemi entreprit l'offensive, et quand les coups les plнs
durs с\е l'Iпternationale Hougc frapperent notre jeune Etat. alr)rs que
celui сі n'etait pas encort> prt~pare
pour la guerre, tout пotrt:> peuple defemlit heroїquement sa liberte, ауапt
l'Ataman Petlura а sa tt;te. :\"os forces
arm{)es, trop faibles, fureпt obligees
de passer le? frontieres de Pologпe et
de Roumaшe pour у Hre iпterпees,
tanr:lis que .le gouverпemeпt tie la Republique Democratique l'krainienne
partait сп exil, comme le firent certains
gouvernements de l'Europe Occilfentale lors de la seeonde guerre mondiale
pour echapper а l'occupation hitleriennr.
Je voudrais rappeler egalement que
І' Ataman Petluгa est venu en Franee
en 1924 avec .uп Yisa fran~ais sur ur1
passeport del1пe par les autorites
de. l.a Republique Democratique Ukrюшenne.

Aujourd'hui le nom de Petlura est
devenu pour le peuple ukrainien le
symbole de notre lutte роuг la liberte.
.ht non seulement pour nous ... les boleheviks appellent tout patriote ukrainien •• petlurien ».
La figure de l'Ataman Petlura domine les luttes du peuple ukгainien
dans la premiere moitie du 20е sieele
et servira de guide а notre peuple
jusqu'a ее que - comme il le clisait
lui-meme - н lTkraine existera malgre tout )),

С. ПЕТ.1/ОР А на Coфiil cьh·itl. плтці у R'исві
1-\аrт••нн

JI.

Перфецьиого

3аповіт Симона nет nюри
(((Па.м'яті Полеглих за ДержавнісmьJJ)
В день свята унраїнсьної державно ти встають передо :мною

постаті лпцарів і м • ченпнів ве пн ї ідеі·.
Тих, що життям своїм зап ати и за свою віру в ню.

Тих, що найдорожчим снарбюr засвідчили відданість бать
нівщині.
· Тих що власипм чинюr нрови і праці, гарячого патріотизму
і виконання обов 'язи
умінням -для од шtх слухатись і для дру
гих наназувати, а
б :м і разом норитись вищим наназам нації,
через її вождя переназаним _розпочали нову добу в історіїУнраїпи.
Тих

що

створІши сшльюш чином свого

життя

найнращу

леrенду нації- ле:rенду ор жної боротьби її за своє право жити
вільною і державно-незалежною.
з

Тих, хто заслужив право на те. щоб стати н~забутні~І в істо
рн Унраїни, хто зв 'язав її ве-личне ~шн.уле з свІ:rnюt ~шйбутні~1
і переназав нам, живим та прийдешНІм поr:олшня~t. велиний
заповіт: націонаJІьної помсти та нt'довершеного чину. llffJIII

шої

Шлях звільнення ножної нації густо r:роnиться r:ров 'ю. На
тан само. :Нров 'ю чужою і своєю. Вс ро ж ою і рідною. :Нров

-

закінчує

глибоні

nу~цеси

·~аці?.нальних

е:чоцій.

усвідо~шень,

організаційної_ І?ращ._ щеслогІчнсІ творчости. FСього того. що на
ція і свідомо,

1 1ррацюнально

винсристовує д:rя ствердження сво-

го nрава на державне жит:я_.-

..

,

:Нров, nролита дJІЯ_ цІЄІ··· величJ:ІОІ мети. не аасихає.
Геп:ю
її все теплим буде в душІ нацн, все вщогравапше ролю непоr:оючо
го, тривожного ферменту, що нагадує про неснінчене і r:личе на
продовження

розпочатого.

З цим чуттям завжди переживаю я наше свято державности.
Воно все зв' язується у мене з дорогими- незабутніми образюш
тих, хто дав нам право його святr:увати, подібно до того. яr: вели

чаві мелодії нашого гимну, що в цей день здаються особливо vро

чистими, а слова обов 'язуючи~ш. -_вс~ зливают~ся з передс~іерт
ними стогнаннями тих, чий дух тодІ пльr:и повІрить у щирість і
поважність нашого святнування, ношІ ми не с:~ова:ми - сnівюш.

а ділами докажемо нашу моральну вартість бути достойнюш свята.
Х~й же в цей день ми глибше, ян но;ш. відчує:\ю велину вагv
передсмертних заповіті~ наших лица рів!
·
Хай свято сьогодНІшнє навчить нас шанувати nюt 'ять

•
по

л~глих і б~режн_о_пленати тра_диції_боротьби за уr:І?аїнсь~у держав
НІсть. таю чистІ

1

проречисп. таю ушляхетнююч1- бо

1 оnравда

ні і окроплені святою нров 'ю найкращих синів нації.
А найголовнішою з тих традицій буде : na!\t 'я тати про не~шну
чість відновлення боротьби тими самими знаряддя~ш і під тюіи
самими гаслами, що ними користувалися і нюш одvшевлялисл

жертви військоних подій 1917-1920 рр.
·
Унраїнсьні мечі nеренуються на рала ті:tьки тоді. r:о:ш гасло
- Незалежна Держава УІсраїиська - nеретвориться в дійсність
і забезпечить отому рn:~ові можливість зужитковувати ріднv
плодючу землю з її веачисленними багат_ствамп . не іl:Ія потреб
третього або другого а половиною чи яке го шшсго штl'рнаціоналv.
а для устат~ування і . зміцнення власного державного добра· і
збагачення рщного пароду.

Опкt:'

:

не аабут~ймо про ~tеч; у:і:мосн ~ІіІtніше триж1ти ііого

в рунах, а одночасно дб~~ймо про пщвижен~я нацією ~юра:tьних

елементів її буття-творчої .пюбови до. Ба:rьювщинн. сторожности
до nерага та номсти аа r:ривди. заводІЯІІІ юш. -в еІшбіозі нюtх

знайде:vю і вірний шлпх до аві.пьнсння і програ;" д;щ будівництва!

Велиний чин ш1ших лицарів вчить вірності ідrал;м і п 1 інню
підпоряд~унатис~. Тільки.. вірність і слухняність ТВ()рлп, nереду
мови у сп 1ху нацюнально 1 бе ротьби.

Біля гаела : Укра,їи(!ЬКа Наро~ин Ре('пубп:іка - ~'краіисьва
Неаап:ежиа Держава сб єдналися ВСІ сnрзвд1 аr:тивні сили нації
в її боJ?оть~)і за незалежність. Ті~ью1 в :\юр_а.'І~_:-ній ат:мосфері,
утвореНІй пєю боротьбою. могли з явитись СВІТ:ІІ nостаті полег
лих, тільки на цьому грунті могла зродитись жива :Іе tенда да.:1ьшої
нашої боротьби, що живе невмирущою в і!уші нації і фt:'р:ментує
її сили на нові виступи.

·

~Іорааьнюr чотнрьоnутшшо:.І

ОТІС\І староІ-ю:шщ,юнr табо

-

рюt поставшюся :1111 в ш'реходові дні нашої історії до всіх не
гідних наступів
на нашу
єднісп, та вірнісп, вІшробованим
i;:tl'JI::\1. СкУнчшюся один бі;тя одного :J готовністю в:Jа с~шої доно

:о.югп і перrсторопІ- і :о.ш витрюrає:ш) всі <(\tіри і нробю> не:шJІежно
від того, чп вонп походять а якогось інтернаціопа:Іу чп від його
,.;ласократичного

аптппо;.tу.

Вірність є основою lll' :шше ро;ншного Іюптн. Вірність ідеям
є підставою внутрішньої сн.~ш ширших грсжщсьюІх сб 'єднаю,,
до націона;тьного вn:Іючно. Наша вірність тшr ідl'Н:'ІІ. :нІ JШі голо1ш
1101 ..:Ш1.іІІІ нt'аабутні .liiщlpi орушпої б,оротьбп :ш унраїнеьJ:;у дер
жавність :J часів 1917-1920 рр .. буде на іікрn щою понш ною до світ
лої пю1 'яти їх. ;~о ве:ІШ\ого їхнього ІЮrттн і нарешті до роауміння
глибоnого аі\rісту тієї ;1у:ш-ш. що її вкr;Ін :І~tІ><шощшещ, в :.шт свята
УnраїнсІ,fіОЇ Дершавностп.
22. І. 1~26.
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ДЕНЬ

І прийде день,

...

.

Ноли сонце правди-вою осяє зе~шю нашу.

зрадіють люди Унраїни.
Молитва вдячности до Господа полине.
Живі згадають мученинів-борців, по~ю:rятьсн аа них.
І ножен сам себе та брата запитає : чо~І)' тан довго ... довго не при
ходив отой день? Чому багато тан ~югил повсюди?

Та ж від віків усі вше знали, бо чули і читали пророчії слова;
бо чули всі про прагнення палні славетних геть~шнів.
Невше не вміли прочитати. невше не ро:зу:чі:ш ;ro г:шбнн сердець
.. ?
СВОІХ.

І снашуть
тися

:

Тан, то правда, не в~rішІ ро:~у:\rітн. не юrі.1и пройня

пророчими

словами.

Читали зоро!'І те і слухали ушп:ма. а не розу:чі:ш серце:\!. Бо серце
має власний розу"'' віру, вона ..""ІИШt:' вона і нличе. і веде до
чинv.

Б о·г дан

Х )І ель

11

до боротьби за Волю.

и ц ь 1~ и й вірою подвнгнув свій народ

<<Я нозаном умру>>, гуннув оточений і ворогюш аж в

(!:Jepo :1агнаний

запорошець.

Богданові не пощастило.

І День той не настав.
Тяшні минали рони ...

І в ан Ма з е па- юшувгасло :<<Же прР:~ шаб.""Ію :\ІаЄ:\І права>>.

Здвигнув народ удруге.

.

Він обрахував цР добре та тшьюr ро:-~у:\ІЮІ. а вірою не :шіг сер
дець

надхнути.

І <<nре:з незгоду>> всі прrнаJІИ, <<Са:\Іі себе звоюва.""ІИ>>.

Рони минали :знов і ан о в ... <<Від рук чужих :\ІІІ зазнава.111 найтяж
чих :мую>.

Знову ранами ніч страшна_, і Унраїна :\ІУІШ потерпає.
С им о н П е т л ю р а. Рн< 1917-тнй
Час настав доЕершити недовершене.
Згадали Богдана і Ма3епу.

...

Взялися до зброї, <<здобули гострих шабе;rь>>.
З невиданим лицарським завзяттям увінча.""ІІІ ::\'Іатір-Унраїну
дершавою Унt>аїнсьною Народньою Республіною.
І землі українські об 'єднали.

Бо розум з вірою псєднались у Ве.-шно:иу Чині під проводом
Петлюри.

Та нас перемогли. Утретє за триста .1 іт не ста.1о сІІ.lІІ.
<< А Україна таки бvде >>

нрорін Петлюра.

Голос

серця

звелів Йюrу

сназати

надхненні. Голос віри, глибокої. перенонливої віри.

НІ слова

А розум ::шав, що заповіту-надії мало.

І дав Пплюра другий заповіт, що був наназо~r певюш

<<Шлях до волі нропиться·І>рав'ю>>.
<<Тримайте міцно :меч>> ...

.. .1
6

день, наш Світлий День. тюш прийде ...

Р. Д.

Ріг ву. 1 • Расін і бул.
ти~>о.ІІ

був

Сен Мішель в Парижі, на .\/ісці означеному хрес

r..ІІертс.Іьно

поранений

симон

11 із ан ій

'" Фр:шнн. Де:Іt'П1ТІІ :з рІЗНІІХ
часТІІІІ · Фр:шції. що прнїха:ш ;:~.о
ІІа рпта m~ .. н~ІЇ :з 'їз~. н~· ІН:~· ?увші
НОНКІІ Ар:-.ІІІ ~ НР. ~ 192-f р. ЦІ ~~~ШІ
11 рпїха.1п на пр?UІ<~ до ФрJНЦІІ а
110 m,c 1, 1, 11 x тnборш . Знаючи, що Пан
р0 ,10 в 11 нй Отrшnн ~ююн Пет.1юр.а

11 ере 6ув:н; в Па ршю: Дl'.;ІП::tтп хоп
о;:хві;:~.атп

Го.'ІОВfІІІІЇ

його

Отюшн

1

поговорптп

прийняв

своЇІЇ І-\Ї:-.tнаті в готелі н:~

:1

їх у

РІ_о Тrнар.

чи:ш цих людей з їхні)І .Втнде~І, у
НІ-\ОГО. ХОЧ BOJJOCCЯ ПОСИВІJІО .

Він цінавинея ;ю1ттнм шощ•й, що

апюсфері

СІіОрШl'

Ті

злива10ться

рідні

в

одне

)ІО~Іl'НТИ , . НОЛИ
ціле

людсьні

душі. Тут нанува ла одна унраїнсьна

1920-1921

ЧІІ

В ПО-

на терені Фр~шції анайшли нр:щю і
притулон. Він ро:шитував нра умови
їхнього життн, про всі дрібниці ор
ганізаційної работи. Чути бУJІО в

душа,

ПОЧУТИ.

.

::\

статі була nтомn від усьога пережи
того і перенссеного, протt• в очnх '~'і
в го:юсі бренілn глибона вірn в пере
:-.югу Унраїщ'ЬІ{ОЇ Пр:шди.

;хю1

~

Петлюра

вп:шо:Іl'ІІІІН Батьнівщини. Одчува
:шсн ннісь незримі ав 'язни , що лу

Не було :-.Ііеня . щоб усш сtсти. алt•
брю> · :-.1 іеня не .перешnодІІВ НІШ лю
псбаЧІІТІІ

СІІ.чон

спогадів)

23-ro травВJІ _ 192б рок~·; ..Саж ;н·нь
ІІl'pt';:J. тю• сІШІч_пвсн з шд Сою:зу
УnраїнсьюІх Е~!.ІІ'р.штсьІшх <;:>рга-

ІІІІМ·

Ота.ІtШІ

ПЕТЛК)РА

(Жмут

.ш

/'ол.

що.

11е

:шюнаючи

на

невдачі

рО І\ ЇВ. П роДОВіНУС ШУІ.ЩТИ

оДЧУТИ присуТНІСТЬ .lЮДИНИ. ЯНа ПрО

НІ:' ТіЛЬЮІ СПОСОбів 3::\ еnмоабер.РЖt'Н- ·

ТНГО:'.І роnів проваднла бор:)тьбу :ш

нn. :1.'Н' й шляхів д.'lн да.'lьшої бо-
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ротьби. Серед делеrатів був

і один

старий генерал нашої Армії. Протя
гом розмови прояснилося
і його
старече обличчя.

Минав час непомітно. Наливалися
серця новою вірою в нових обстави
нах життя. Делегати одчували перед
собою Людину, яна, несучи тяжний
хрест боротьби за Волю Унраїни,
їх наповнює новим змістом Унраїн
сьної Державної. Ідеї, елентризує
їхні зневірені душі, наладовує їхні
організми живою енергією для даль
шої боротьби. Він болів їхнім бе
лем, він своїм словом і своєю поста
вою підбадьорував,
щоб, ян він.
сам

нолись

висловився,

<<довершити

недовершене>>.

Увесь їхній біль, їхнє терпіння,
їхня зневіра від програної тоді бе
ротьби перегоріли і епопелилися у
горні його душі. Делегати понида
ли його ніби після сповіді, з сблег

зрозумілі ністни. Незнана для Фран
ції назва Унраїна з 'явилася нп
шпальтvх газет. То <<українсьний ге
нераЛ>>. то <<шєф збрсйних сил Пів
денної Рссії>>. Хоті:Ісся розбити собі
голову сб ~Іур.

Вихсднчи з гсте:Ію. н::>аустріч ти
пова унр~' їнсьна постать.
Чорня
в~й но за рл юга тр1шав в рунах ве
ЧІрню пзЕту. Господиня готелю по
назує йо1у на ~Іене. <<Це правда?>> ви:душує а себе незнаний ~Іені вою.;

нашої Ар:\Іії. Мовчни. підтверджvю.

ниваючи гс.Іовою. І бачу, ян у цього

нремезного чсіІовіна.

·раптово на

стає нервова нриза. Він спирається

об стіну вестибюіІю. затре:\Ітіли його
уста. і ридання. рвучні. незграбні.
залунали в повітрі. <<Нозацьні. нри
вавІ

сльози ... >>.

v

ян

Шевченна.

І

видно бу;ю. що ці рИдання у цього
но зана були першюш в його житті.

Ян сталевшш сбрvчюш щссь стис
нуло всю істоту. АіІе сп'іІося.

шеною душею, з яснішим поглядом.
А чи розуміли вони, яний нестер
пний біль був тоді у нього? Чи од

юй церквІ на Рю Жан де Бове панvє

чували вони, що його хрест в тисячі
разів тяжчий од їхнього?

натафалн.

травин 1926 року. В реданції
<<Тризуба>> по обіді автор цих ряднів
довідується, що стався замах на Го
ловного Отамана. Разом з сотни
ном Минолою Гончаровим (тепер
понійним) біжимо ми на Рю Тенар.
Думни, ян стріли, ранять мозон.
Замах? Чи смертельний? Хто зро
бив його? Чи вживе Пан Отаман?
Перед будиином готелю на Рю
Тенар зустрічаємоп. Вячесшша Про
ноповича (тепер теж понійного). Нер
вово розпитуємо. <<Шість нулм
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норотна відповідь. Жах, ян холодний

вуж, почав залазити в душу. Не за
мах, а вбивство! Реальність жорсто

,

на

невмолима ста ла

пє ред

очима.

Заходимо в будинон. Довідуємо

~ЗО трав~н 1926.'!оку. У ррІунсь

напівто1рява.

Посередині

весь vнрптий

ветшЙй

нвітюш

:

в інни. веіІині й :\шіІі. нитиці. Ката
фалк

УІіритий

штандартсJ:\І

Го:ювн

Дер~ЗЕИ : С.nС~.~ІИТНІІЙ Вt:'.ІПЮІЙ пра
ПОр ІЗ золию1 тризубо:\І посередпні.

В ногах Іштаф~лна
тів синій щит. на

-

із живих nні
ЯnОІУ жовтими

· нвітюш арсб:~ено тризvб: Блюшють

численні свічю1. Гсасё притишений
і стрюшний читають Пс~ттир.
Повс.1:і щ рнвr. шнюЕнюється. Пра
воруч Hr.rтynниn Го.Ісвного Отамn
на Президент Андрій Лівпцьнпй, бі

л~ ньс го на йб.Іижчі сп іврсбітнини.

Лшоруч -

~-nраїнсьні генера.Іи.

Сfо!одвижшшн Гс.Іовнсго Ота~шна .Да
ЛІ nр(•дстзвншш ріаних сргзніаацііі
з Парижу. :J nрсвінції. з чУжини.

Поті:-.1 -

унр: їнеьnі грс:\І?дяіш. Всі

ся, що Пана Отамана було одвезено

В Ж3Лсбі. І1~1ІІУЄ. ТИШа. :\{:\ЮТЬ ПрН

до шпит~лю <<Шаріте>>, де він, не при

ВИТИ ЧІІН с;:щ іван ня.

ходячи до пам 'яті, помер о

Пахсщі. специфічні ш1хощі І\Ві
тів. аелеJІі й .l.аданУ. що бУв~ють

2

год.

хв. по обіді.
Сталося! Головного Отамана Си
мона Петлюру вбито.
Вечірні паризьні газети вже на
д:рунува,ли :різноманітні, часом не-
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8

ли.ше

СВІЧОН,

nри

псхорон( Тен."Іе .. світ.:.~о

:заглушені

HpCnll

ПО

ЮfШІ

:\ШХ, ЯІ>ЮІИ всте:~ено дс.:tівnУ цернви.

Що .:tа.Іі цернва наповнюЄться лю-

дом, але не :~южуть всі в в ійт'И до се
редини. Сила люду стоїть надворі.
Враз чути від входу янийсь рух,
всі розступаються_. Протиснується
через .натовп один ІЗ славних наших

генералів, дивізія яноговкрила сла

вою

бойові

чини

нашої

Армії.

В

оточенні кількох своїх старшин ге

нерал підходить до катафалка, стає

ронного бюро, що декорують тнмча
сову могилу.

<<Поховали Пана Отамана -в сирУ

землю ще глибше ... )) І на очах \·
старих вояків блищать сльози. щ~
вони їх струшують, непомітно. хо
ваючи цей жест від сусідів.
Увечері того ж дня в одній із саль

на вулиці Данфер Рошеро відбv.l.ося

навколішки і в ногах труни розстилає

жалібне віче. Набита вщерть "саля.

малиновий nрапор свсєї дивізії nри
везений ще з України. Остання

ти свої переживаннЯ, не годні сnра

Військ УНР. Замість квітів і він

втрати.

шана свсємУ ГоловномУ Отаманові

ків -бойовий прапор, овіяний сла

вою

перемог

Після

над

вс рого:~І.

цєрємонії

в

цернні

фор-

111ується похід на шнщовище. Один
nатафалк,

що його тягнуть четверо

ноней, ввесь обвішаний вінками з
їt.ИВИХ квітів з національними стріч
ками. !Ja ним другий натафалн з тру
ною

:_ теж увесь у квітах. На ка

тафалках і на ~бруї у Іюней -

іні

ціяли С. п. Ною, що звикли _до

цих

цt ре~спій,

ху ючи

ступають

жалібними

дв JX боків

-

повош,

пома

:

в пов

ллюмажами.

почесна варта

З

ноА)' складі члени Українсьних Гро
мад а Шалету і з Юза, всі бувші воя
ЮІ нашої Армії. За катафалком з

труною вищі

родина По~ійного. J:І.~ші

достойники,

даш

делегацн,

а

nотім натовn довгою коленою. Вже
чоло жалібного nоходу по вулиці
Сен Жак досягло Пантеону, а хвіст
нслсни ще був біля Церкви.
французи

спинялися.

дивилися,

не розум.іли. Що це за nохід? Ного
тан ховають? Чому такий натовn?
ф ранцузьні псліцаї підчас зустрічі
3 жалібними походом стають ~<струн

не)) і віддають пошану по ВІйсьнсво:~tУ.

:Врешті похід дс.хсдить до rаспай,
пс.тім на бульвr,р Едrар Нше. до

гслсвного вхсд~: на,.~лгдсвище Мо~
пrрнн.

ПовеЛІ

в ІЖд~ають

KOJ:II.

стаЮТЬ ІірИСЛ)'іНЮШИ. ЗДІЙМаЮТЬ ВІН
НИ. спvскають труну до тимчасового

склепу, яний потім стr,є горою нвітів. ·
Чудесний
ритмічні

сnів

рухи

хсру суnІ?оводить

nрИСЛ)'ЖНИНІВ

похо-

Промовці, що силкvються опанува

витися

одчуттям

:1

непоправної

Усім ясно, всі відчувають. що жод
ні слова не замінять цієї втрати. А.•н·
сталося. Побіда ворога, сьогодні.
занадто

болюча,

рана

кривавиться.

Одначе в атмосфері чується таємни
чий зміст слів <<смертію смерть nере
міг ... І> Петлюру вбито хай живе
Петлюра! Такий :заголовок дав один
унраїнсьний діяч до своєї статті.
уміщеної у <<ТризубіІ>.
Авторові них ряднів довелося теж
взяти слово. І першої пори просто
не знав, що сна:шти. Всякі слова бу
ли :зайві. І спало на думку -Симон
Петлюра- перші літери С.П. Чи ж
не

означають

вони

для

нас

гасла.

ясного й nростого як день : С и :11
По бідиш і. Так, Симон Петлюра
- то вже легенда, жива і могутня.

Можна вбити тіло, але не :~t~шша
знищити духа. Бо ж <<СІ> <<ПІ) - яено
вназvє Сим Пабідиші.
ЧЙм далі відходять у минуле ті

:~юменти, тим ясніше вирисовується
потреба жертви у боротьбі. Ht-xafl
буде вона болюча, непоправнrt. не
замінима, але та жертва значить ці

лий

період.

Тані

вже

бо

родить

занони

майбутнє.

ншттл ·нації.

якій завдають глибоких ран. Щ(, за
моїх молодих ронів доводилося чути

термін, я~им нас нзгороджували·
(І?.ІЗЗЕ'ПИНЦІІ). У ЦЬОМУ терміні бу.;10

все :_ пог~рда і аа гроза від вор<.JГа.
ГОрДІСТЬ

Але

епоха

з

1

ПОЧуТТЯ

смертю

СИJШ

У

ІОН'.

Симона ·петлюри

<<МазепинетваІ>

кінчилася.

<<Щоб давню згоїти ПолтавсІ,ну
рану.

Тебе дала Полтавсм-шя зеrtшя

... •І
9

Бо

ж. Н\

дивно.

СИМОН

ПЕТ

І замість <<:\Шзепинців>> народили
ся <<nетлюрівці>>. На родилися мільйо
ни, ім 'я петлюрівців стало для нас

ЛЮРА _:__ дванадцять літер і ножна

почеснюІ

торюється.

званням,

свого

роду

ор

деном за дальші наші зусилля в
боротьбі. І так само, ян стародавній
тризуб ннязівсьний стає рідним для

.

..

1-\ОЖНОІ

таn

..

..

маЛОІ

і

..

унраІНСЬНОІ

назва

ДИТИНИ.

<<петлюровецЬ»

стала

символом борця, старшого чи :\10.'ІОдшого. аа Волю Батьнівщини.

Наша теперішня епоха, нервова і
не рейнята сугубим матеріялізмом,
перешноджає нам бачити і одчувати
денні занони метафізини. А звернім
лише vвагу, хоч би на та ний дрібний

факт.· У Пана

Головного Отамана

був годинник, на нному, замість
цифр, було поставлено літери : С-и
м-о-н

XIV

3'їзд Т-ва

d.

~Іен rшри:'Іі.І\1 філін Товариства, на чо.;:~і
:1 п. полк. Д. ІОсІ.кевичсм, влаштува.'lа
УJЮ'ІИсте свнтнувашт 300-.піття повстан

Іш проти По.;:~ьщі гетr.мана Богдана Хмt·.'lь
І Ііс.пя короткої

вступної

про

~юnи нош;. Д. Юськевича п. М. Нова.1ь
еІ.нніі виголосив багату :~містом допоnіщ,
про ві:щовленнн Украінської Державно
сти в XVII стоаітті пі~проводомгетьмана
Богданн х,н•.ТІьницhного. Пісдп нороткої

віrtбувсн

в

n:maи

НІШ.\ІУ

<•Піснн

Рі•щого

артистичний

y•mcтJ,

ві~~іл,

унраїнеІ.Ішй

Н:раЮ>)

пщ

хор

неруванним

Н:. :\Ішю.1айчука та цен.памац!ї п~ній

11.

Вз.еиаівої

tl: Д1нЧу.JІ. в~лика HІ.lhiOCTb

де.1егатів з про3інції, ч.т~епів ПаризьІюї
фі.1іі а ро::щнами та ч.пенів унраїнсьtюї
но.1о·t ЇІ в Парижі аапоnни.ли ве.пику 3а.ш~.

На

цІ.о~tу

.1 іі

Тозарнсrва

міеці

Управа
ен.ладає

Паризьної
щиру

фt

подяку

хорові «Пісня Рідного !{раю>) і ЙОІ'О ди
ригентові н.
М•r~колайчунові, n також
панію1 ВсасиJІівій та Данчу.п, що своїми
~шст~цью1ми виступами оздоб:ши свято
і сприн.1и його успіхові.
У п'ятницю 7-го травня в Унраінсьно
)ІУ Домі на Рю Тен відбу.пася доповідь
сотн.
В1си.'Ія
Недайкаші
на
сучасні
теми. При ве.пиній кількості присутніх
;юпові:щч ;щвів свою тему <<Чи є наше су-

10

заповіту Сюю.на Пет.:Іюри -

у здо

бутті Уnраїнської Державности.
Са:!\юстійна Соборна Україна буде
нr~йкрзщш.t віІще:!\І на :!\ЮГІШУ Симона
Петлюри у СТ():Іиці України у
Ниєві.
Т~К буде, бо ІІеТ:ІЮріВСЬКа :;'ПОХЗ не
снінчена. Про це пишуть самі воро
ги.

а

вони. :!\южс.

крr'ще од нас зна

ють те. що ;ця них і ;:шя їхнього па
нувr~ння

є страшне.

Так бУде. бо живУть і жипшvть

:'\І. і{ОВАЛЬСЬН~ІЙ

Вояків Армії УНР у Франції

В днях 6-9 травин ц. р. в Нарюні ві;.{
бунсн ХІV-ий, від початну іспуnаннп То
вапнства, а' і:щ і перший по останній
війt1і lН:Ш-194;1 рр.
У четвер 6-го травнн в Залі Географіч
ного ТовщнІства на бу.:н.варі Сен-Жер

перерви

І ці дванадцять .-:~ітер розпочадн
сучасну епоху уnрзїнської історії.
кінець якої бvде .:шше У сповненні

петлюрівці.

П-е-т-л-ю-р-а.

ницІ.ІЮГО.

з них різна. ні одна з них не пов

чаеіН' стано:шщ•.• J>атастрофа:Іьш•?», вине
ІІІ1ВІШІ, що ш1 перепшваємо .lІШІе чергове

:шхо.1 і тт л, ЛІН' не є катастрофою, бо ук
)нtіш·ьюtй наро:t завнцн в тлжні ~ю~н·нтп
своєї історіі вияв.1яв ш• ті.1ьюІ спротпв
протн ворожого панування, а.1е й нанрее

.1ював свої .J:а.lьші ш.lЯХІІ .J::ІЯ розвитnу.

В ~искусіях, які бу.111 дуже цікаві, взл
.:ш участь чнеаенні .1е.1егап1 та гості.

В еубот~ ~-го травня у приміщенні при
УнраїнсмШt Правщ·.1авніtt Церкві на :-1,

Рю І'асньє І'і, ві.1б''.1асн .J:і.1ова чаетина
з'.їцу. Зранку Сею.іін б. Боянів. Унраїн

U!В а французьного Війська о:~бу.'lа свою
д.1.ову частинУ з'із:ІV, а по обіді ві1бувсн

спі.lьшtй з'їзі. в лно~ІУ крі)t ч.1енів Па
ризьної

фі.1іі

tІЗЛ.l.ІІ

учаеть

де.1егати

з

Шсрбургу (дсп. :\Іанш). Ша.1.ету {дl•п.
Jlюape), Сі1'.1уа (.1еп . .'lюаре), з Нrверу

(.:.{rn. Ньєвр), з Ріо~І.У - 1~.1.ер:\юн-Ферану
(деп. Пюї де .J:щt). з .'1і.1.ю та Рубr (:1еп.
Норд), з .'Іьонtві-Регону і .J:o)tбa.lю (деп.

Мерт і :\Іоае.1.ь). з Оден-.1.е-Тішу (дrп.
М:оз~.1.ь), з :\Іонбt•.lьнру-Сошо (:trп. Дубе),

з І'реноб.l.Ю (:tеп. Iarp). а І-\ан (;J.еп. на.lь
ва:щс), з Посто.1ь-Сансу (.J:t>П.

nопн) та

а Нщсі (деп. ::\Іерт і ::\Іозе:1ь). Са;\ІІІЙ
з 'ізд пройшов у ;:tyжt> :tі.1овій апюсфері і
~ огая:~у на те, що звіти про .J:ЇЛ.lЬністІ.
І ЖІІТТЯ Товариства б~":1и розіс.1ані заз

дааегіJ:ь і з юши .J:е,l.егати ознайомилися

раніше, з'їз~ вичерпав евій програм ще

перед вечеро~І. Треба ві.J:зІшчити сердечне

і тrп.1е об'є;щання між старшими вонками
і мо:юдими. ВиявІІ.lОся це не ті;хьшr в
діловій частині, а.-Іе й у виборах ч.1rнін

Управи, яка ск:шдається з трьох старших

і трьох молодих. Го.тtовою Товариства,
ян і з самого початку його існування,
оQбрано зас.11уженого нашого ген. О. Удо
виченка,

генера.ТJЬНІІ)І

-

секретаре!оІ

п.

~1. nОВа."ІЬСЬКОГО, снарбНІШО~І П. ХОр.
В. Лазарневича, а їм додано із 1110аодшпх
п. Но~шча, генера."Іьного сенретаря Сек

ноі

фіJІії,

на ЧО.'Іі а

ПО.іІІ\.

Д.

Юеьневи

чем, що тан щиро по-товариеьному й по

дJ?.~;_иньому ПJ1ИЙМа:ТІИ делегатів З nрОВіІІ
ЦІl

1 своєю аитивнtстю еприя.тtи успіхові
самого з 'їз::rу.
~·права Т-ва.

UUUL----.,~

ції б. Вояків Українців з французьного

Війська, та пп. Доброво."Іьсьного й Ле
вицького. ч."Іенів тоі ж секції. Ревізійну
nО~ІіСЇЮ 'обраНО В ск.1аді трЬОХ осіб :
пп. ппо."Іn. :\Іацан, ппо."Іn. Григораш та

Шу.лин.
Другого днн, в неді.1ю 9-го трави~, о

9-itt

год.

ршшу, деаегати пок."Іа."ІІІ в шон

живих квітів на :-~юги.1у незабутньої па
)t'ятн Го."Іовного Ота:о~ІшІа Сшюна Пет."Іюрп
на
к.'Іадовищі
l\ІонпаJНН1С.
Норотко
промовляли тюІ Гоаова Товариства, ген.
О. Удовпченно. генштабу сотн. В. Со,"Іо

нар та ст .."Іейт. ~· Но:"І~ич. Того ж дня об

11 год. на :о~ЮГІМІ Неюдо:'Іюго французь
ного Бояна ві::хбу."Іасн цере:о~юнін пок."Іа
деннн вінnів від Т-ва та віJ. Сенції із

{'Трічна:'Іш з відпо~і;uШ)Ш. написами. Ун

раїнсІ.нпх де.1егатш з):t·трІ.lІ~. пре::хст~вні!=
нн

французьної

<•.lн

t·пецІ~аьноt орга111зацн
Українсью прапори, хрести

ф;rя:о~І».

на грудях уnраїнсьюtх воянів, .. гарні
вінюt прпваби.тш сшtу. французи.;оt пуб
:Іію1, що ціюши."Іасн !.{_ІЄЮ норотною, а."Іе

~воруШ.тtІІВО/0 цеrе:'І!ОІ\ІЄ/0.
ї Іо

цій

цере:'ІЮІІії

де."Іегuти

верну.1исн

.10 УnраїнсьІЮЇ ~р:н.~о.~.1авіюї І {ерnІІІІ '. д~

План кладовища Мо1mарнас
з .могилою от. С. Петлюру

qJІІІ цей а'їз:r Товариства б. БоннІІІ Ар-

:\ЮНУМЕНТ СИМОНОВІ 1ШТЛЮРІ

по

с,1 ужбі

БожІіі

вцбувсн ве.:шчавшt 1
урОЧІІ~'ТІІіt :'\Ю.lебеІІ, 1/IOI/t фаhїІІ'ІІІО .заніІІ
:'ІІіі УНР.

'Інс: 1 енні прнІІіт.шttІІ, о;~ержані на з'їз
ді ві:r шцатннх осіб ~ Іі•нн~:rи, з Ве."Ішюї
Брнт.шії, :1 Бе.l.І.І'ії, :1 н!~Іt''І'!ІІІІІІ та .а
да:н•ннх

занутюв

Францн

вц

ч.1енш

Т-ва. що не :'ІЮГ.lІІ о-:·обнето прибути на

а'їзд. )'рочнсте евнто с.71ав~юго геТЬ)t~на
Бог:rана Х\Іс:ІЬНІЩІ.!іОГО, пшава доповцІ,

<'ОТІІ. Не;щйнаші, :~і.1овнй п~ребіг а'їзду

та

всі урпчпстоеті, щ? ааншчп."Іи з'їзд
- :Jа."ІПШІІ.lІІ V ;~c.leГ:lTIB г:шбОІіе Вражен
НЯ про переведему працю, про фаhїІІЧне

об 'є:rнаннн унраінсьного вояцтва стар
шого і :о~ю.1о.:rшого т.І про значення та

ного

об 'є;щаннн,

що

<"ТВОРИ;lО~н

по!:ад

партіюІІІ і пон~1. група:о~tи. ХІ\ -пй ~ tзд

Товариства зафшсува~ ще о;lІІУ _сторІ_і!"У
творчого життн унраtнсr.иоt е:'ІІІІ'рацн у

Фrшщії.

Зоnрема Управа. Т~Jвариств:• сн:шдає
щиру 11 однну <'ОТН. С. Созонто~~, ~о допо
міг vепішному переведенню з ІЗ.:!),

а та

nож' і за те, що Унраїнсм>а Гро:~шдсьиа

Опіна. на чо."Іі яnої він стоїть, принес.1а

багато

норисвого

Товариства

-

потребуюч1ш

ч."Іенам

чи то грошовшш допомо

гами, чи то харч~вим_и пануюш:о~Іи. Дя
нvє Управа Т-ва 1 Вt'І\1 ч."Іеш1:'ІІ Паризь-

Біб.піотека ім. С. Петлюри, після 14
років існуваннн, бу.71а вивезена німець
ними нацистами і, мож.пиво, анищена.
Та не затратИJшсь іден утворення
УкраІнсьного
Ну.ТJьтурного
Центру
n
Парижі, у ІІИГ.'ІЯді Біб.піотеки С. Пет
:Іюри.

Ця Біб.тtіотека його імени, яку твори.rщ
унраїнські еміІ'ранти з 24-х країн світу,
:~tусить продовжуьати свою роботу. Піс.'!н
відновлення, Бібліотека, через свою Ра
ду, занлинає всіх унраїнцін взнтисн до
віднов.1ення цієї еправи.

Ще в
теки,

1929

р., в день віднриття БібіІіо

прого.чосшш

буJІИ,

що

25

травин,

де!1ь смертп Годовного Отамrша, с днем
збІроn на

Біб.:Jіотену.

Нагадуючи про це унраїнсьному гро

мадянству, просимо водночае Видавниц
тва, Установ~, Авторів і Друзів надси
."Іати

нам

новІ видання.

Яn і до війни, творімо спільно цей :Мо
НУ!\Іент Симонові Петлюрі.
РАДА БІБЛЮТЕІіИ
Адреса :
В іЬ І iotheque trkrainienne Simon Petlura, 24, гuе de \a Glaciere, Paris 13е.
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З НАШОГО ЖИТТЯ.
НІМЕЧЧИНА

ШВАЙЦАРІЯ
ШОСТА

В днлх
сесія

4-13

СЕСІЯ

І.

Р.

;:{0

О.

Підготовчої

Комісії

Міжнародньої

Організа

rvї дпн Біженців (ІРО).
п.

Яримович

від

Центрапьпого

Унраїнсьного

Бюра в Лондоні,

засідання номісії ;{."Ія утворення

ців-ДершавнІІків).

РІЧНІЩП Го:юд~· В П>РАІІІІ

Громадської Опіки у Франції,

Reverand Pere Braun

Service Social

заступаn

L"krainien en Fmnce.
Представники ДП різних паціона:rьностеІt пода:ш

~о Пре:шдії нонференції меморандум у снраві на

ціонаJІЬних преДставників у Нрайових Де.'Jегацtях
ІРО.

Окрешrй меморанду:~~

бу.'Іо подано

в справі

недостатнього відживлення наших біженців но та

борах Німеччини і Австрії, особливо ш· у зоні ан
г:tійсьній.
ЧЕХО

~·країнсьної На

раїнсьні по."Іtтпчні організації (крім Союзу Геn.~rан

tнж. С. Соаонтів і проф. ІІіу.-rьгшІ nід Українсьної
Іе

РАДІІ

3 НімеччІШІІ поаідо)І."JЯЮТЬ, що та~ ві';{б)·."Іося
ціона:ІЬної Ради, ~о якої присч·шr:ш усі »ючі )"Н

:

Від українців бупи присутні

ФОР~t:.·вАННН :.·нРАІНСЬІ\01

НАЦІОНА.ТhНОІ

трІШнн ц. р. відбу.'Іась у Женеві шоста

В :\ІюнхРІІі,

ГашювРрі

lt

інuшх ое.wнІІх

Німеччшш унраїнці у."Іо;щ."JІІ

містах

:~~асові ша."Jібні уро

чІІстості з наго;щ 15-."Ііттн штучного го."Jо~· в :.·r<раї

ні.
очі

на

Отан то наші е:~~ігранти ві;{НJШВОЮТЬ ."Jю~яя
радянсьн)· ~іІtсІІість. ;:{.:ІЯ інформації

ПрІІгадусмо, ЩО бО."ІЬШеВІІНІІ В

MJ\CIIO

1932

і

рр. IIBB-

1933

тан зроби."Іи, що в :.·нраіні 3 го:rоду но~1ер:rо

б.'Іиаько восьми мі."ІЬІtонів ;rю~elt, і то в першу •rергу

ce;rmr. Вони хоті."ІІІ вбІІТІІ ту 'ІВСТJПІУ народу. ІІІ"
ЗВІІЧаІІJІО На/ІдОІІШІ' ВІІТрІІ)І~·с ВСЯІіі )";{арІІ.

- CJIOBA ЧЧИНА

IOBI.'l.Efi ВЕ:ПШОГО ~-ІіРАІНСЬІ\ОГО
ВЧЕНОГО

3~НРПЛІІ

УНРАІНСЬІ\ІІЙ

М:\'3ЕН

ПРАЗІ

ll

Нас повідомшш, що 26-го березня ц.

р. ад~tіні

стративна В."Іада в Празі нан."Jала ааборопу на все

маІІпо Унраїпсьного Музею, та дня

30

береаня ц. р.

повідоми:tа Управу про розв'язашш й самого Това
риства

«Музей Виавольної Боротьби

Унраїни•.

В найближчому числі «Громади• подамо обшир

:3 нагодІІ їQ-."Іітньо!'о юві:rею ЖІІТТЯ Ре~;тора ~·н
раїнсьного

ТехІІічно-Госнодарсьноr-о

Інспrтут~·

проф. Д-ра г. н. І>ор11са Юрісв11ча Івашщьного в м.
Регенсбурзі 16 травня 1948 р. мае відбутисн врочи
сте засідашrя П."ІІ'JІУ)Іо Науновщ-о Сt'нтора ~ТГІ.
ВЕЛИКА БРИТМІІН

ІІІІlі :~~атерія.'І про цю тан нюн."Jиоу д•lR пас по~ію.

СІІРАВА

IIO:}()J-JEIIIIX

ПUВІДО~І.lЕІ-ШН

llllPIШEHA

ЦEIITPA,"ll

О'Ь-у

ФРАНЦІЯ

3воя;аючи

Француаьна шіноча організація «Юніон Фt>мініп
програмі

свого

річного

кон

Мітинг цей відбувався в залях Аерон."Jюб~· Фран
ції в око;rнці Шан-з-Е.'Іізе в Парнші.
унраїнсьною

п. Ната;пш Трухлої

-

то•шою

со:rьо-співом

п. ,ТJюба Вh·ошrшсьнn снааа

;rа денілька с."ІІВ про унраїнеьке мпстецтоо. •Тепер

-

ІІОр)'

:

та

працездатні

иебово"

маnUІ)"ТЬ

змоІ-у

переВnІ

ДО Праці ЯН 1\ІІВІ."JЬІІЇ )ЮбЇТJІJІН\1, 110 ТІІХ СОИІІХ умо
вах і з пrм1r са)ш~ш

Щ'ІОВD~ш. ян і робm1шш. що

прнїжzнають з 1-1 імеччшш та Австрії.

І"рf'еу.

Перед

;{а."Іьшою
ЦЮ

Доля рімінці в остаточно вІІрІшена і всі здорові

Сівін е Сосіяль• запроси;rа унраїнсьюrх нсhюк до
~шстецьнШ

;щцінаа."Jеrшя

ПОВіДОМІІТІІ IIDIO уКраЇJІСЬІШІt аага."J Ііро С."Іі~·юче

ФРАНЦУЗЬНОГО ЖІНОЦТВА

в

;щrа."ІьІІе

ДО."JеЮ j)ІМІНЦіВ, BВO>h"llC:IIO за ВНа311.1Іе В

УЧАСТЬ ~'HPAIHOli У МІТІІНГ:\'

участи

на

дода;tа вона

-

Україна сумус, замовкли радісні

пісні, зник;rи чудові вишиоrш,

наседеІшя не ВІІВО

Всі ті, що особ11сто n прІІватІШМІІ засобо)ІІІ хочуть
е~rігрувати. )ІОЩ)·ть це робІІтІІ. БрuтансьниІІ урнд
11е мас до цього ніян11х застережень,
тн

швдш,х

перепон.

011і

робІІТИ

""

буде стави

тру~ощІв.

Е:uі

грація ОДІПІІЩЬ бу~е ЗВ."JеЖОТJІ ВІІН."ІЮЧJ\0 Ві~ ТОГО,
•ш держава. нуд11 дана особа хоче ВІІїхати, rо~итьск

ІІрІІЙІІЯТІІ Гі. та

ЧІІ r;

:lВСОбІІ 118 ПОІірІІПЯ

1\ОШТЇВ

ДІІТь гагі;rон під цt>рнва~ш. о багатій :\'нрвїні папус

подорожі.

голод ... • Доповідачна авніпчила с,"Jовами

Найбі."Іьшою турботою с ~о."Ія тюн"о хворІІХ. на
."Іін, іНІЩ,"Jідів І старших віном иепрацездатннх .,ю

ми співаємо сьогодні перед вами

-

:

«Ноли

то робимо тіль

ки 3 думною про наш да.'Іеrсий, дороги/І Край І про
СІІМО вас затримати у своїй пам'яті агадну про :.·н
раїну• їй у відповідь посипо:шся гарячі, повні
признання оплесюr. А н. Наталrщ

Tpyx:ra,

що

зра

~еІІ. ЯНІІХ разО~І ІІа."Jі'ІУСТЬСЯ h"О,;ю ;)О() і ЇМ заr·рошу1:
DІІВіз до Ні'>ІІ'•ІЧІІІІІІ.
•
Подаючи це до оЬома, оваа<аємо за свіІt обов"кзок
ясно

піднрес.,ІІТІІ

нашу

І'JIO'Wl;ICЬK)"

вt:ntоваа."Іь

своею гарною появою та чистим, гдибонпм голосом

ність за ."Jю~ей. що найбі.Тhпtе в війні ІІотерпі:m.
:.·нраїНСЬНР гpd)UURHCТВO "УСИТЬ б)"ТП готове ІІрІІЙ

і ЮІстецькою іптерпретоціею народніх нісепь •Ду

НЯТІІНВ свое повне утршооІІНR всіх інво."Іі:tів. xвoprtx.

:118 про Нечая•,

НРпрапездатwtх.

зу ж понви."Jася о унраїпському ностюмі па сцені,

«011

у полі буlІ1шй вітер вІс» та •Ко

лись, дівчино ~ІІІ."ІВ" підтвердило незрівняність ук
раїнського народнього мистецтвn.

. ПРИЯВНА

12

3а Центра."Ію С:\'Б-у

:
Б. п ..\нч~rн, го."Jооа
(•)'. Д ..... 051.

ОП/КА
ГРОМАДСЬКА
УКРАіНСЬКА
1З, Rue Taine - Paris 1.а•.
ВІД РАДИ УГО
ОсобИ.

ща

бансають

dовідатис.ч

про

фор.wа.zьності. ав'.чзані а виїздо.и до країн_
А.wерики, повинні подав~ти про себе таю

відо.wості : пріавище. вІк, дернсавна_ пр~
нал/!.JІСНість. фа.r та те, що, взага.н в.и•є_
робІLтІІ, чи .wac .за,;орt~он~аш паспорт_ 1

.ЧIOLU. чи .wac посвІдКу ДІПІ. Ч~ .\f~C t~освІд
Щ/ пра несуdu.wість. чи .иас аtjіІdевІт 1 т. д.

,,,\ ·,.раїнсь10а Гро.wадсь,;а On~lia>• ?_.три
.иус багато всіл.ч,;и.r. про_J;ань вuJ о~ш, що

не в.rод.чть до оргаюаацш ·- ч.ІеНІв .V ГО
- Статут J' ГО не доаво.t.че на роаг.zяд
ї:rні.1· npo:raHЬ, то.Wу й радU.Іt? IJІL.\f Zf?.O•waд.чнa.W статІІ ч.zена.wи о~~~о 1 а укра_ ~н
смт.t· організацій у Франц/І, що

t'

дшс

ни.ІtІL члена.wи J' ГО цебто ~и.t· .. що внесл~
вступне та ви,;оЩJють
ІНШІ .. членсь~І
обов'.чаки. Ставши члено.w nш,;ot. _орга~/1-

аації, .wо.Ік:на внеспш.. пра_.rанн.ч дf! ••J к
раїнсь,;ої Гр~.Іtадсь,;о~. OmюL·~ аа ..~tдo.wo.w
і

реІіо.wендаІJІСЮ

свое 1 оргаНІзацІ,'.

Hpi.w цього повторюс.wо. що J. ~· О.

та її предстттицтво в І. Р. О. от~ува

тll.wутьr.ч в першу чер~у тІL.ии украzнц.ч
.w11, .ч,;і вплатили tшцІональІШІІ податоІ\
та .трегіструва.шся.

;JОПОJІОГА

П.-t!:t'J!Hit'A. Mlf

.,,\' 1;раїнської Гра.иадської OniюL•>
інва.tіда.w. не.wічнІІ.W і діт.ч.w.

.,J',;pa їнсь,;а Гра.wаrJ_~ька Oni,;a>~ роаді.ш

ла через І. Р. О. у,;раtнськ~.w e.wupaнтa.w

тш•і допо.wоги в цьо.иу роцІ

:ю па,;уuків
:ю
,,
:Ю
»

•. l\'.4.PE••

••

>>

.

.

в
в

.WІ~.ЧІІІ.
.w~с.щ ~

в

,\1/С.ЧЦІ

берещі,
~о:вітні,
травні.

ДАР .\'НР.ННСЬНОГО ОБ'єДНАНОГО
допо.ноговог_о но_..\ІІТ~т.v в А.wер~
чі -- у,;раїнськІй е.юграЦІІ у ФраНЦІІ.
у,;раїнсмтй

06'с~нтшй

До~о.иоговий

1\o.wiт"m в А.wерІЩІ прх1_н .J . Г. О.
ск.zаrтІL список 96 украtНl!'в . .чки.w на..zе
жа.zос.ч б дати пакуюш <•R ЕР~> на Ве.шк
деиь 11 . р. J'. Г. О. склала тттй rmLco,;

5. І. Юzцак, Гупіє (Ер),
6. С. "vІици,;, J.feц,
7. Jl.f. Чубю10, Ереван,
8. Іван Петринка Тре.м.бле ( С і О),
9. Роаалі.ч Сивул.чк, Париж,
10. Т. Хаваровський, Орлеан,
11. Евг~н Вербицький Ст. Нріrтоф,
12. С. Лttсий, Рюсанж,
13. r. Ван,;евич, Вілсрюп

1',!. Осип Бутинськuй, Альtранж,

1;). Іван Іваник, Бреаоль,
16. І . . Полянсь,;ий, Аржантей.
17. Отйник, Рубе ,
·
18. Ів. Скочко, Jlleц,
19. Н. /Наповал, 1~1онбеліяр.
20. І. Гайдук, Реон,
21. А. Головінська, Париж .
·
22. А. Шпак, Париж,
23. Д. Зеленюк, Ст. Hpicmotji.
Ц. Іван Мойшек, Вілсрюп,
·
2;J. Г. Си.wоненко, Оден ле Tizu,
26. Петро Мочан, Ре.м.аля
27. Соберський С., Ст. Нрістоф.
28. Сидір, Париж,
·
29. Нре.wин, Гюврошен,
:ю.

Сол.чни,;, Вірі-Шатійон

;н. В. Варий_. Брюе ен Ар~уа,
:і~. І. Т~.иашzв, Шенон
З.(

П.

(

С і О),

І ршІюІ\, Ле Понте Ріорж,

:и. 1-Ь.'_аровський, дл.ч n. Белаведи, Пари:ж:,
:~5. Ф1сун, Рамбус,
36. ./\.fатіяшевський, ІНаві ль,
:і7. В. Біл.чїв, .111арсей,
:і8. В. Грудин, Париж,
:і9. А. Вирста, Буа Rольо.wб
40. Шевчук, ПарІLнс,
41. Завалинська, Париж.
42. Берещенко, Париж,
4:~. Дунаєвська, Ст. Дені,
44. Ноаельський, Гренобль,
45. ТичинсьІіuй, Вілерюп,
46. Jlарунчин, Ро.иії r. Сен.
47. Пачпш, НІар.tьвіль,

48.
4 9.
50.

СтупниlJьІ\ий, Отвіль,
За.rвалинrька, П арІL;нс,
І. /Наповал, Фонтене с-Люаи

;)1. П. Левеиець, Абрешвіс,

В. Титареют, 1\lибещ•,
;):~. С. Ціицірук, Солс.w,
[І4. В. Тис.чІ\, Неї,
55. П. Даичу,;, Парu.Іи:,

~6.

;>7.

JI. Чала, .'\lоюпрей с Нуа,
Гаврилюк, Пари.ж:,

а9.

Хо.ІtUІJький, Пари.нс,

та передала на ба:нсанн.ч А.wери,;ансь,;ого

~8. Чоnо10 Де.юrд, Го.ибі,

Ці па,;унки дістануть впрадовж .wІсяц.ч

60. Ласовсмшй Соаонт, С.
61. І. Горайн, Париж,
62. .4.. Злон,;евич, Сеаан,
63. М. Волянський, Париж,

Ho.wimemy диреКІJії .. нЕР» . в Пар'!-жі.

травн.ч всі особи на сЛІІ:СІіУ, що його по
дас.чо НІІЖЧе

1

:

Jlи.rальчшиин

Jlиран,

Діжон,

2. ·.1.чтор:Jвська СтепаНІя. Пари:нс,
:і. Ясінчук, Париж.
.
..
.f. :\.

J(укловська,

ІНавІ.tь-Ве.наІ,

'

;,2.

6'!.

В.

БроварНІLК,

/Нер.иен.

Париж,

ба. Цупа, Міні-Жюр,;,
66. єщенко. ПарІLЖ:,

13

Бартушевсьfіий, Ст. Іл.яр де Нуве,
Савчур, Пари:ж:,
Навецьfіий, Гренобль,
70. А.ндрушенfіо, Ст. Марселєн,
71 . .VI. Хамуляfі, Пари:ж:,
72. .-\рабfіовиНСЬfіиЙ, [J apu:»e,
7:і. JJ. Шабо, Пари:нс,
74. І. Поповсьfіий, Пари:нс,
75. В. Горлевсьfіа, ;нонтрей с Буа,
76. Петренfіо, Пари:нс,
77. ФедорченІ>о, Штрасбург,
78. Нуч~>овсьfіий, ле Нреао,

67.
68.
69.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Пінча~>,

·

Сольн,

ПOBJ;(OJJ.7EHHH

Гордець~>ий, Париж:,
МалиняІ>, ІІІтрасбург,
Горбан, Гренобль,
Нербі, Пари.ж,
Риба~>, Пульон с Сен,
Галайчук, Пари:нс,

<<УкраїнсьІ>а

А.мери~>и.

в справі відбутих в Авгсбурзі

15-18

ІШітнн

КОМУНІКаТ

ІХ Сесії

СвRЩ.

р. і

Черго·

1\148

V

що не мають пші.~ьІюї богос:ювсьиої освітн. або не

1948

В 311Сідашшх ІХ сесії Свищ. Сиподу ~· АІІЦерквн
на еміграції.

Авгсбурзі,

15-18

що відбулисн

в.~ншt

участь

1948

кпітин

~Іитропошtт

:

Полікарп

Го:юва Св. С111юду, Архиеписноп Ніканор,
ник

Митрополита.

•шени

Синоду

р. в

ЧJІ

СВКЩеІІІІНВ

Перед.

При обговоренні шrгань науки ре.~ігії по шко
;Іаса;tу, ЩО ЗІІКОІІОВЧИТе.~ІІ:ІІП о.

5.

Підтвер;tжено

гімнааіих ІЮашші бути особи а богос.~овсьиою осві

тою;

вшцючні

юmа;tІШ

по.~вго;uку.:

nрвв.~нчиІі

епископ.

6. Св. Сшю:~ прнІІннв " задово.~еІшн:~~ :~о відо!ІІв.

заступ

Архиеш•скошt

;::{ІІННОІІ&

118

іспитовою КО)tісі<:ю при Св. Сшю;tі.

.~вх

р.

ЇСІJІІТЇВ

CR,"l8."111

вої Сесії Свнщ. Собору епископ ів У АІІЦернви19-20
КІІЇТІІН

пере

Oni"liU>)

сь~>ої ІІІколи в Jlор.чан, деп. Сен і JІарн;
од.чг цей nepeda.ш на.Іt наші зе.члюш ;І·

Пресовий
ції

Гро.wадсь10а

с.шла неве.zи-,;у -,;і.zькість од.чгу дл.ч У1>раїн

1\анце:шрії Сннщ. Сшюду ~· АІІЦернви на емігра

Синоду УАПЦернви

86 . •7есів. Раберг ( Ні.чеччина),
87. Са.Іtій.zен-,;о, .-lберві.tь,
88. Станкевич, .7іон,
89. Голубін~>а, Jlур.Іtільон .ze Петіт.
90. Наба.zь, Брюе .ze Піерпон,
Н1. Jlаць-,;ів Іван. Ра.чберг ( Ні.чеччпна) ,.
92. Пu.шІ>, Во ен От.
93. Нре.ччен-,;о, ПариЖ.
94. Нури.zо, Сер.чон .ze Фер.ч,
95. Jlapчa10, Шері .zє Ве.
96. ОверІ>о Іван. Ор.zеан.

що

домагання

вшвфенбур3ЬІЮЇ

групи

ІtеJшовних

Ігор і Ге надіІІ, член-есиретар t:н. Синоду Епископ

~ано."ІОТІІІtt<ів про :~опущення в шно."lах їхніх аано

Пднтон,

нов•ште.~ів (поабвв.~еІІІІХ сану і від.ч·ченнх від цер

представники

Яковневич

І)орис

nредставншш

від

і

від духовенства
ІІротосреІІ

мірнн

н.

ПротосреІІ

Пелешук

ТирпвсьюtІІ

Юрій.

Евген

і

п.

Предметом зайшІть Св.

Синоду булн звітн

добродіІІної

і

а ду

фінансово-господар

ської nраці в Св. Синоді, та в його установах за ми

1947

нулий
питань

в

р.

тих

та

обговореннн

ше

ділшшах

У АПЦеркви в бішучому
Зокрема

: 1.

і

вирішешш

церновного

в

чшuшиамн

проф.

П.

Професорською

Академії
Новаліва,

.11:0 відома,

УАПЦ

на

прийинв

треб·

НвтегорІtчно

ЇХ

Ігоря,
р.

еміграції.

"Бщ·ос.'ІовсьюtіІ

Радою

ректорп
Синод

етояти особа

заборонено

Бого

Академії
тнмчасово

на чо:tі
духовна.

висвнчувати

роанольшщької групи. Св.

метою

8. 3

nожвав.~еІrnн

наші видання, журнал <<Громада>), иниж

ки, пісні, карти і т. д. можна набути у
л. Архипа РИБАЛНИ

26, rue de la Chapelle, HERSERANGE

14

et

М)

діЯ."ІЬІІОСТИ

•Братства

Милосер:~н• мають б)•и си:1нкані (до дІІR

20. 5. 48).

загв.~ьні збори •Братства :\ІІt.~осердя• д.~я переве
деІІІІн виборів Ра;ш Братства і обговореннн п.~нну
дв.~ьшої праці братства.

9. При затвер:uкенні ба.,анс)' Св. Сшюду аа 1947 р
ухва.~ено ПрИді.~ІІТН

3

ра30В)" ;tопомогу таким

Академії, -

ба.~ВІІСОІІОЇ
установам

ІІІІДВІІЩКІІ

:

ОДІІО

Богос.~овськіІІ

1.000 ~'-• ~·тп в Регенсбурзі -

1.000
1.000
500 м.

м., Високій Економічні!! Шио.~і в :\Іюнхенім., НОд~·с у Фірті

- 500 :~~ .• І ~'ВАН 10. Вирішено справу де.~сгування предстванина

У АПЦерквІІ па

Ун
всі

Cnнo.:t пОСТ>Uювив про

усун)•ІІ їх а займаних становRЩ.

особи,

Видавництво <<ІJ;омада>> повідомляє
раїнців Ельзасу і Лотарингії, що

(М

едиости

СІІТП 11ре3ІІ.діЮ ЦП~"Е 3ІІООроІІІІТИ це ЧІІІПІПІ, або

Варшаві,

з пІдтвердшенннм засади, що

Богословсмщї Аиадемії мас

4.

Св.

пропвговаюtх

розбuття

унрвїнсьного народу.

Вісник•, на якого видавання вже отримано .~іцензію.
с.~овської

церков,

\Іетою

7. Одначе. ствер;швшн. що :~енні особи на різних

1. 6. 1948

Ян пресоВІtй орган У АПЦеркви на

в найб:шшчому часі мве виходити

3. Перевибрання

"

становищах в ЦІП>Е винористонують ці становища

в пер

Ніканора,

Михаїла і Генадія, мве підготовити до

2.

ворошшш

на те, щоб доnо>Іагатн ""іцнеm1ю ашвфенб)"р3ької

Інституту

комісін, в складі Архиепископів

,,правос.~авних,

рнду

НИК, ТСНСТИ ЯКИХ, ПрИЙІШШІШ ЗВ ОСІІОВУ ВИДаННИ

Наунового

а не ні.~ьнох унраїнсьиих

ttapo;ti.

однаково

шиття

р.

1948

Св. Синод постановив видати

шу чергу служебюш, часослов і додатновий
Укрвїпсьного

на авсв:~і прианачешщ с:~иної ІІравос.~ввної ЦеркВІt
в укрвїнсьно\Іу

Нотошt•І Анатолій.

ховно-освітньої.

нон) аустрі.~о спроnш а бону цн~·Е. яке ствну.~о

ВсесвітюІА

стtІRІІСЬКІtх Церков,

1948
р.

Союзу

відб)•нся

ХрІt

в серпні

р. в АJІстерДІUІі.

В засі;tІUІНJІх Свнщ.

48

Нонгрес

нюІА мас

взя:ш

епископв УАПЦ
Собору,

Собору Ешtскоп!в

участь )'Сі перебуваючі

:

в

19-20.4.

Ні:~~еччвні

:\Іитропо.-шт По."ІІкарп, як голова

АрхІІешtскопн

Ніканор,

Ігор,

Михвї.~.

Геннадій, епІІСКОП Св."!Ьвєстер, ВодоДІtмир. Паятоn
(секретар Собору).

в~пв

і

СергІй.

Собор

t'ПІІСІ<ОПіВ

ЗаТВt'рДІІВ

Свящ. СІІНОД)" та установ

np11

ЗВі Г

а

діЯ."ІЬІІОСТlІ

ІІЬО~ІУ. нн теж і ба."Іянс

за мину.:mй

1947 р.
Qсоб.,ІІВ)' увагу прІІСВЯТІІВ Собор Еrпtснопів роз

г."Іяненню

праць

і

резо:tюціІІ

1-го

Правос.,авпого

~·країнсьного Церновного З'їзду. що відбувся 25-27.
р. в Рt>rенсбурзі. По дрщі рt'Зо.,юці/1 3 'їзд)',

12. 47

рік

мії.

~'АПЦ.

ведепня

організації

цt>рновпої

господарю!.

Акаде

:Затвt>рджепо

Синоду

го."ІосуВВJшям) І двох членів

rо.~осуuан

ням) зашtшивсп
~Іttтроtюлнт

Ігор.

на

По:Іінарн.

Гt>ІІНадШ

і

(та<:юшм

І'·

1 !148

поперt'дІІШ.

а

АрХИt'ІІІІСІЮІІІІ

Ешtсноп

ІІ."Інтоп

саме

:

Нінаtюр.

(сенретар

Cu.

СІІНОду).

В

opt·aнtзattiї

праці

Сниоду

Cu.

місійно-освітню працю та
ніІІ частині) зосередитн

nocтaJІuli.'lt'JJO

нпдащшчу (в

t•едаtщій

J.>огос."Іовсько-па\·tюном\·

11

СІІноду від д)·ховенства

Інституті прп Св. Сшюді. 11р11 чому Го."Іоно~ Інс;~.

туту вибрано Архиеtшсtшна Нінапора; го."ІовуІіаннR

мирян

проф. Анато.,ія НотооІІча. Справу ІІрІІІІ

-

няття від.:І)"Чеtшх від Праоос.,авної Цt>рнвІІ вшюв
ІІІІІ<ів

і

vчасшшtв

ашафенбурзьноt·о

:UІКО.'ІОТ)", ~ разі ЩИрОГО ПОІ<аЯJІІІЯ КОІ"О
постаtЮВІОІІІ

1-го

Праnос."Іавпого

в оиремих сенціпх •ш номісіях Інспtтуту ма<: дору
читиси

3 HIJX,

Собор

;\'нраїнсьного

Еuиснопам.

Пр11ймаючн

церtювtюt"О

Еrшснопів доручив по.сшгоджуватп Св. Сшюдооі.
На підставі док.,адноrо ознаІІшt.'ІеІІІІН з перебіt·ом

і

Св.

~ІІІТрофорtЮІ"О Протоерея Юрія Пt>:Іещуна і від

на становищах •t.,епtв Св.

-

Боrос.,овської

ІІінапора. Ск:ІІЩ

(нідЩ»ІТІL"

при/Інято ряд постанов в справі цt>рковного видав

шщтва

архнепІІскопа

~' АПЦернни, пtc.'tn онбрашщ секретаря

ІІа

}"ІІаt·у

ноІІа;t

ІІіІіторарt•ІІJІІІІ

•tac

11раці Архиешюнопа :\Іпхаї;rа па стаtюшtщі урнду
ючого

нуратора

lJогос.~оІІсьtюї

перевтомлення,

Собор

Анадемії

Еонснопів

по

ІІОІ't>

11

:Jаt•.,ухюші

звіту Архнепнснопа МІІхаї:tа а дtя.,ьности на ·.,тапо

ЦерковІJОІ"О 3'ізду ;\'АПЦернвп па e~tiгpattiї. СобоJІ

вшцt нуратора, ннс:юшш /\ому щиру подRІ<У за на

Ешtснопів взага."Іі прпзнав норІІСІІШІ і па маІІб)·тне

пружену працю. ІщшхІшню•шсн до ІІого щюхашtR.

СJ<.,ІШ)'ВВТІІ такі ЦерНОВІІі 3 'їздІІ В СН.'Іаді eJJІJCIIO·

аві.'ІЬНІІІІ

пату, представшшів духовенства і мирян.

На

13
ру.

шгганпнх церковпо-адміністрапІRІJОІ-о харантr
прІІІІмаючп

до

увагІІ

11

ступневе

розсt'.'Іt'ІІІІН

з

ІІОВИІце

демії
ня

1. б.,агос."ІОВІГГІІ :\ІІІТJЮПО.'ІІІТОІІ1 ІІо.,інаJ>nоні ду

урндуючого

20. 4

nітанпн

;\'країнської Грено-Правос."Іашtої НrрtШІІ.
2. АрХІІt'tІІІскопові ~ІІІхаї.ч· б."Іагос."ІоннпІ заоні
к\·ватисн і організувати ЖІГГТЯ ;\' АПІ{t'J>НВІІ в І>r:th·

гЇї • Голяндії і /Іюксембураі.

з. АрХІJ('ПІІСІ(ОПОВі Ігорю І NшсноповІ CJJ.ThІІt'·
СТроВі б,'tаГОС.,ОВІІТІІ ВІІЇХаТІІ Д.'ІЯ Ор1'8І~і38І\Їі Цер
КОВІІОІ"О ЖИТТЯ ;\':\ПЦерКВІІ В АргенТШІІ.
4. 0 номіч Mtгrpono:ttгroвi По.,ікарпові і сб."Іаго
С.'ІОВ.'ІеІІо в разі по1:))Єби. впїхатІІ ешtснопам Но."ІоДІІ>ІІІРУ

і

Bn•tec."ІaB)".

Анз:tt-мІї.

нypttтopu

J)о•·ос..'..'Jонсьної

ЕшtСІЮІІІІ

:\J\а

Вu."ІоднмІІра.

прнбуn керівшш 1\у."ІhТУJШо-освіпtього Від

ІІього Віддt.,у

І<t'руЮЧОІ'О уІ<раЇІІСЬКІШІІ
в :JахідніІІ Евtюпі Еtшс
ІІВ відрнд>І<СІІІІЯ ІІого до
стююаІІЩ<' Архш>Jшснопа

куратора

дt."Іу ІІJЩ ЦП;\'Е проф. Г.і.'ІеІІJ,ІШІІ, ПНІІІІ сн.'ІаВ ІІрІІ

хошю заопінуватІІСЯ npaвoc.'taDJJJJ~III украЇІІЦНМІІ у

;ІВі>'ІЬІІІІНІПІІ від обов'яакіn
прввос."ІаПІІІІМІІ парафітІІІ
нопа ~fстІІс."Іаоа. а ог."ІМУ
Нанади і 011 брашш там на

обов'нзніu

пон.'ІІІІШВ Собор Еtшсtюпів на пано

Преосвящешюгu

Франції.

Анг.,іі. ПІваІІцарії та Іта.,ії. о;щочнсно

від

р.

В час ;,аІІшгrь сесії Собору Епнснопtв на аасі;щп

Німt>чЧІІІІІІ унраїнської еміграції. Собор ЕпІІснопів
J10Cn1110BIIB :

ІІого

1948-4!1

Собороні

ЕшІСІЮІІіn

ЦІН'Е

і

uІд

nід

1\у:п.турно-осніт

~·влваvн

а оrоючасtю

довін до вІдщш Собору ЕШІСІЮІІі~ 'у АІІЦерНDІІ.
ЩО ЦІJ1\'Е ВВЮІШС

JJ[IaBJJO

ЇС.ІІУЮ'ІІІМІІ на t•МіІ"[>ацІї

тІ.'ІЬІ<ІІ дІІі цернв11: 1І'АПЦгрнuу і Грсно-като:ШІІЬНУ
церкву.

Проф.

І>І:ІецьtшІІ

вш·:ющш

JНІд нобn>t<аш.

Від ЦІJ:О.'Е, ЩО ТО[ШІ\ЮТЬСІІ Д)'XODJJO·ot•JiiTJJJ,OЇ ІІрІЩі.
Пере:~ 11ідщшттям

ЕпІІсІ<опtн~

ct•ctll

~о.1итошІо

Сшнц.

Сшюду

ІІІШ\ноuанu

fi\' ,,о

і

Собору

па~нт•~

~(І[тропо..,ІІТЯ :\.1енса11дрн. сно~Іи.,оІ'О ·!J-І"О .·JюTt)J'U
1!!48

р.

11

по•tутті пошашt •t.,t'нiu Св. Сшюду і Собору

ЕtшснопІв ~·лпц до понtІІного :ш нІ.'оцІtшу батьніІі
ську

ІІрJІС,,угу

11'.-\IJI.{t'JHШi

ІІШ'UПТОЮ

;1.111

ш•і

ІсрархІв в .'tютому

1\142 р.
Шт~·тt-арт. 7 траІІІІІІ l!J.iS
lіаtще:шрін
ї.nнщ.

.

Сшюду

на заступника Мtгrропо."ІІГГВ ВІtбрано на б1жу•шІІ

:О.'нраїпської

АІІтон('фи.н.

ної Правос..:~ашюї Церt<ВІ1.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
Від редакцtї : Наше пасха:rьне ЧІІСJІО бу.:~о вже в
друну, КОЛИ МІІ отрІІМаШІ 3 НtмеЧЧППВ ОСЬ це ПІІСЬМО:

«І-.:оміеія Допомоги Українс.ькому Сту

дентству «НоДУС» шле в Св 1:rлий День
Христового
В~скре~еІ_ІНЛ
установам, сво1м ф1:-.;ІЯм,

всІм

нашю1

ПОДЯКА

Уnрава
Товариства
<•ПЇ<'нл
Рідного
Нраю>~ складає цією дорогою щиру nодя
ну всім учасникам програми
честь Тараса Шевченки.

. пред<--тавю!ц

Твам, делегатурам, сшвр~бпн~кам, збІр
щинам, Управам Таб?рІв, Ну.,ьтУРно

Свята

в

ОГОЛОШЕННЯ

нашому

Жіночий Допомоговий Номітет при Ун
раїнсьній Православній Церкві в Парижі
влаштовує в неділю 6-го червия 1948 р.

ня всього найнращого тя дянує
гаряче
за сердечне й прихильне ставлення до
справ і потреб ун~аінського
студент
ства й за видатну пщтримну в допомого-

для унраїнсьних дітей Парижу й оно~щці,

Освітнім

Референтам

1

в~ьому

гро:-~tадлнству щирий привІт та побажан

вій анції.
Теодозій ВолоШІПІ
сенретар

Христос

Д-р Зенон Нузеля

.., ова

го

<<Ч Е Р В О Н Е
від

2-15

рр.

Я Є Ч Н О >~

:

Просимо батьнів подати він та ніль
ність дітей на адресу п. Горайн, 6, rue
Gustave Rouanet, Paris 18е.
УПРАВА
Від

Редаицtї

було помилково

:

В попереrоtьом~·

подано

дату

числt

•Червоного

Громади

нсчка•.

15

Наших переДІІлатників у ВЕJІИ

ІіІЙ БРИТАПІІ Просимо висилати
гроші на адрееу

: Association of Ukranians in Great Britзin, Ltd. 49
Linden Gardens, Notting Hill Gзte,
Londoв, .М. 2. Eвgl<шd, а аааначен
ним : <<ЗА ГРОJ\ІІАДУ».
Передплата

;

квартально
піврічно
па рік

6

...... . 11
...... . 1

1

Одне чис.1о

Книгарня

поручає

ш.
ш.
ф.
ш.

Наших передп.1атнвків у· НІМЕЧ
ЧИНІ
просимо
гроші
висuа
ти
на
адресу :
Bankkonto ~r·.

01714 Bayerische Hypotheken- uвd
Wechselbank, Filiale Neu-Ulm.
а аааначенним <<ЗА ГРОМАДУ>).
Передплата

інши.м

І Іорфир ііі Горота І\ : Дннбоа ічн і
парабо.1і, пос<Jіі
..............
ї І. Сав•rун : Облога аа мну, ме.ІІО-

на рік

7;)
-

Ефс,)

:

:ю

Брати І'рімм : 1-:аани . . . . . . . . . .
; (шпро Co.1rm ій : ::Jн і рнчий аимовІТІШ, баІІюt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-- Іван І>агрнниіі : На:ща нро .:rc.lCii

:.\1.
нів

Ноцюбинсишіі.

:

-

Юрій .Пина
оно в і.1аншr

НЮ

75
:ю

Ннж·шнівсr.юtіі

історична

60

пос~tа-назна ;I.'llf

;>о
!Ю

. ·. . . . . . . . . І ОО

Іван 1-\ришшевнч : Іеторін Унраїни
.......................
Федір ,lулю : Віііна. J>О"ан . . . .

ІІІ НппЖки впсп.1авм:о поштою
попередн іІІ одержанпІПІ грошей.
ІІІ

На

кошти

пересилки

:-10

псреr;.1а;~ <1 анг.:J. :\ІОВИ • . . . . • • . • •
IOpno Степовий : ::Зв 'н:шова Віра,

80

ІІІ

проеИИо

новіетr,

60

·10
80

Гроші

ком Поштовим

•

Mme Catherlne- Germalno: Sozontlelf

аа

просюrо

фр.
висилати

че-

PARIS :J6:.i800

3амоменнн па;:tеп.Іатп на адрес~·

« HROMADA » 5, RUE GASNIER GUY - PARIS
Dlrecteur:

:1;,
60

.1ітсіі і )IO.lo:ti . . . . . . . . . . . . . . . . .
Іван Багрmшіі : :\Іорітурі. :Іра~ш
тична повість . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІО.1інн Опі;tьсr,rшй : «l:tY на вас».

ІО

......................
: Увссr,дРНСЧІШ.

-t.-1

зсм.1н, посзіі

дочиелнтп

Ваеи.1r. Чапаенно

220

ІШ

.. . .. .. .
: 1\іннотчин та інші
...................

І'. Орус.1 : Еолгоеп тварин, ~>азюІ,

ІО

Пі:н·т,ши нашого ві:І

іеторнчнс о пов і:.t:"ІІШН

-

Про двох цап-

і дві ні:ючrш, r;a:н;n

20

t -10

бору.

50

120

........

:

20

...........
: Щед
рість. rюеаії . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О.•Існса Стсптщіі : Псир . . . . . . .
.!сон і;~ :\Іоссtц:І : Во;шнсьюtй р in.
ное~ш
........................
- Р. Роаншш : Х.1опці з з~1еного

-

та їfав:rиr;·t-Манпрінншт
;(Іtтнча абетна . . . . . . . .

:

....................

Ног;Іан

аано;ют атtщін, фанта

................

фр. франкаJ.)

Т•·о1ос ііі Осмшчr;·t : ІІоет, поема
У.lЗ(' Са~Ічун : Юність Васи.1н Ше
ремети, ро:шш в :tвох ТО)ІНХ ....
1 Іетро Еарпенно-1 \ришщн; ІІо.1у-

,, 'нна

1()()

І ОО

>)

ро::tженнн

-!.Ї

................
: Вітри Pa:t ;\'r;-

« Гр о м а д а

оповідання про ;ІіТ<.'іі . . . . . . . . . .
«М'lді ~рузі>І, •raeorшe д;rн унраін
сьІюї д ітnори
.................
УнраїпеJ,J\ і наро:tн і назни . . . . .

І. 2\'Іззrп1

.\1.

В.

1% ~І.

21~ \(.

(ціни у

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
·- ffeтpo Волишrн : 1\убаш, - ае~ІШІ
)'1\JНІїнсr,ка, нозача, репортаж . .
.-)о
А. Еащенно : БорІ( і аа нршщу,
•історична повістr,
............. 100
- В. До:.юнтович: Донтор С{'jНtфінус !НІ
- О.'Іенеа Сторожен но : МарІ\о і І'рон.ІІНТіІЙ. історична повіt:тr, . . . . . . І :ю
;~і~н : Во.1ошни, посаіі ........ НЮ
Осн ар Вай.'ц : ;зотшиіі х:юпчrш:І.
ю1:та
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :ю
:\1. Ні:~гірнrІІm : 1-:равчннн ;\1'1русн, на а nа
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4;)

t'ТоІ'Ш:t 110~1 іетr,
:\l•шu:ra 1Цrрfі:ш
раїною, поl.'аіі

12 :\І •
22 ".
....... 40 ч.

(Подвійне)

:.tРа~Іа

ІІі:ІГіjНІНІ\'1 : Бpиer,rm, гусн:t
і .11\СІІЧІ\'1, Н І:n;а . . . . . . . . . . . . . .
:\{•ІХ lii.lO ьаЖ'ШСЬЮІЙ : .МозаЇЕ<І
НН~ЦріВ В 'Н311И'!І!ИХ . . . . . . . . . . . .

квартадьно . . .
піврічно ......

Одне ЧИ(•до

Видавництва

.між

;

ІІІІР.

Н•·,·е~ІІІаk.

ХХ.

12. roe Lagranre.

РаrІ•.

:

