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�іямантовий Ювілей «�омону України»

Я бачив дивний сон. Немов передо мною 
Безмірна, та пуста, і дика площина, 

І я, прикований ланцем залізним, стою 
Під височенною ґранітною скалою, 
А далі тисячі таких самих, як я. 

У кождого чоло життя і жаль порили, 
І в оці кождого горить любови жар, 

І руки в кождого ланці, мов гадь, обвили, 
І плечі кождого додолу ся схилили, 

Бо давить всіх один страшний якийсь тягар. 

У кождого в руках тяжкий залізний молот, 
І голос сильний нам згори, як грім, гримить: 
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод 

Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, 
Бо вам призначено скалу сесю розбить". 

І всі ми, як один, підняли вгору руки, 
І тисяч молотів о камінь загуло, 

І в тисячні боки розприскалися штуки 
Та відривки скали; ми з силою розпуки 

Раз по раз гримали о кам'яне чоло. 

Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, 
Так наші молоти гриміли раз у раз; 
І п'ядь за п'ядею ми місця здобували; 

Хоч не одного там калічили ті скали, 
Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. 

І кождий з нас те знав, що слави нам не буде, 
Ні пам'яті в людей за сей кривавий труд, 

Що аж тоді підуть по сій дорозі люди, 
Як ми проб'єм її та вирівняєм всюди, 

Як наші кості тут під нею зогниють. 

Та слави людської зовсім ми не бажали, 
Бо не герої ми і не богатирі. 

Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли 
На себе пута. Ми рабами волі стали: 
На шляху поступу ми лиш каменярі. 

І всі ми вірили, що своїми руками 
Розіб'ємо скалу, роздробимо ґраніт, 

Що кров'ю власною і власними кістками 
Твердий змуруємо гостинець і за нами 

Прийде нове життя, добро нове у світ. 

І знали ми, що там далеко десь у світі, 
Який ми кинули для праці, поту й пут, 

За нами сльози ллють мами, жінки і діти, 
Що други й недруги, гнівнії та сердиті, 

І нас, і намір наш, і діло те кленуть. 

Ми знали се, і в нас не раз душа боліла, 
І серце рвалося, і груди жаль стискав; 

Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла, 
Ані прокляття нас не відтягли від діла, 

І молота ніхто із рук не випускав. 

КАМЕНЯРІ
Іван Франко

Отак ми всі йдемо, в одну громаду скуті 
Святою думкою, а молоти в руках. 

Нехай прокляті ми і світом позабуті! 
Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі, 

І щастя всіх прийде по наших аж кістках. 

Пе ред Ва ми Ювілей ний про пам’ят ний до -
да ток з при во ду 60-річчя діяль но с ти тиж не -
ви ка "Го мін Ук раїни" в ук раїнсько му ін фор -
маційно му про сторі.

З пер спек ти ви 60-річної діяль но с ти Ви -
дав ництва "Гомін Ук ра їни" ми мо же мо з
гордістю оці ню  ва ти наші по важні до сяг нен -
ня. Пе ре гля да ю чи річни ки "Го мо ну Ук раїни"
зав ва жуємо, що від 15 груд ня 1948 ро ку до
15 груд ня 2008 ро ку по яви ло ся 3,293 чи сла
га зе ти. Це ве ли кий успіх для ук раїнської
жур налісти ки, ко ли вра  ху ва ти, що пра ця у
ви дав ницт ві ба зу ва ла ся на ідейній ініціятиві
йо го ак тивістів, членів Ор ганіза цій Ук -
раїнсько го Виз воль но го Фрон ту, нині Ук -
раїнських Дер жав ниць ких Ор ганізацій Kана -
ди, та на шої патріотич ної гро ма ди вза галі.

Уп ро довж 60 років зміст і фор ма га зе ти
за зна ва ли пев них змін, зу мов ле них інфор -
маційни ми і на ціональ ни ми по тре ба ми
спільно ти і Ук раїни, та мо дернізацією ви -
дав ни чої тех но логії. Але ос нов на ме та "Го -
мо ну Ук раїни", на го ло ше на у ре дакційній
статті пер шо го чис ла га зе ти — слу жи ти
інте ре сам ук раїнської діяс по ри в Ка наді та у
світі і ук раїнської на ції вза галі, за ли ши ла ся
незмін ною. Сьо годні "Гомін Ук раїни" на далі
успішно, гідно і усе с то рон ньо інфор мує
своїх чи тачів про події в не за лежній Ук -
раїнській дер жаві і в діяс порі.

Щоб цьо му за вдан ню ефек тив ніше
послідо вно слу жи ти, на ша про гра ма роз вит -
ку "Го мо ну Ук ра їни" вклю ча ти ме на ступні
за хо ди:

— При мно жу ва ти наші фінан со во-ма -
теріяльні і фа хові ре сур си, до б ровільну до -
по мо гу, кіль кість на ших місце вих пред став -
ництв, інфор маційно го ма теріялу про Ук -
раїну і діяльність ук раїнсь кої діяс по ри в Ка -
наді і в світі — а в то му, ок ре мо, про
діяльність Ук раїнських Дер жав ниць ких Ор -
га ні зацій (УДО).

— По ши рен ня чи таць кої ав ди торії на шої
га зе ти в Ка наді, США, усіх інших країнах
захід ньої і східньої діяс пор і в Ук раїні.

— Спри я ти об’єднан ню з "Го мо ном Ук -
раїни" га зет — зо к ре ма у Північій Аме риці
— які сповіду ють ідейні ос но ви УДО-ОУДФ.
Це за пев нить, що ця га зе та ста не найбільш
по чит ним, а за змістом не пе ре вер ше ним
тиж не ви ком ук раїнської діяс по ри.

— У парі з тим, по ши рю ва ти ого ло ше не ву
ба зу "Го мо ну Ук ра їни", щоб з інфор мацій
про по слу ги на ших підприємців і про -
фесіоналістів ко ри с та ли як най ширші ко ла
на шої спільно ти з оче вид ни ми ко ри с тя ми
для обох сторін.

На по чат ку ХХІ століття "Го мін Ук раїни"
даль ше ува жається найбільш по ва жа ним
ук раїнсь ким тиж не ви ком у діяс порі з чи та ча -
ми в усіх країнах на шо го по се лен ня і в Ук -
раїні. Цей успіх за вдя чуємо відда ності
нашій га зеті кож но час них членів ди рекції,
ре дакції і адміністрації, пе ред плат ни кам-чи -
та чам, ак тивістам-чле нам і при хиль ни кам
Ук раїнських Дер жав ниць ких Ор ганізацій, на -
шим фінан со вим ус та но вам і підприєм -
ствам. За їхню постійну мо раль ну і ма -
теріяль ну підтрим ку у роз бу дові на шої га зе -
ти і Ви дав ництва "Гомін Ук раї ни"скла даємо
щи ре спа сибі з упев нен ням, що на ша з Ва -
ми спів пра ця далі роз ви ва ти меть ся для до -
б ра Ук раїнської Спра ви.

Ми хай ло Ше пе тик
Го ло ва Ди рекції

У числі 33 за 11 ве рес ня 1991 р. "Гомін
Ук раїни" до че кав ся ви с т раж да ної ук раїнця -
ми го ди ни, ко ли на першій сторінці га зе ти
за кар бо ва но у го ло вно му за го лов ку, що Ук -
раїна про го ло си ла свою дер жав ну не за -
лежність. У пер шо му числі на шої га зе ти 15
груд ня 1948 р. на першій сторінці об’яв ле но
за вдан ня "Го мо ну Ук раїни": інфор му ва ти
своє чи таць ке дов кілля про бо роть бу ук -
раїнсько го на ро ду на пра во бу ти вільним у
своїй не за лежній дер жаві і слу жи ти цій свя -
щенній справі.

Ли ст ку ю чи річни ки "Го мо ну Ук раїни"
вдум ли во го ог ля да ча пря мо ди вує скільки
копіткої пра ці, життєво го досвіду і му д ро с ти,
знан ня, відда но с ти і жер тов но с ти по став ле -
но діяча ми "Го мо ну Ук раїни" і ти ся ча ми
член ст ва і при хиль ників ОУВФ-УДОК за цих
60 років на служ бу Ук раїнсь кій Справі, на -
шої гро ма ди і сус пільства вза галі. Пра ця в
"Го моні Ук раїни" для йо го діячів бу ла не
лиш зви чай ним за труд нен ням, а завжди пе -
ре ро с та ла у все охоп лю ю чий стиль жит тя,
ви ко нан ня обов’яз ку і служ би Ук раїнській
Справі. У цьо му за ко до ва на та ємни ця
успіху "Го мо ну Ук раїни".

З упад ком боль ше виць ко-ро сійської
імперії СССР і віднов лен  ням Ук раїнської
Дер жа ви "Го мін Ук раїни" увійшов у но вий
пе ріод сво го літо пи сан ня. Од ним із го ло -
вних за вдань "Го мо ну Ук раї ни" те пер є
спри я ти про це сам дер жав но го будівництва
Ук раїни, національ но го відро д жен ня, ви хо ду
Ук раїни з-під "сфе ри впли ву" Моск ви та
інтеґрації Ук раїни у співто ва ри ст во вільних,
де мо кра тич них дер жав — Ев ро пи і
Західньо го світу зо к ре ма. Вста нов лен ня
тісних дружніх і парт нерсь ких ук раїнсько-ка -
надсь ких сто сунків вва жаємо ва го мою ві хою
у цьо му на прям ку.

Як завжди, "Гомін Ук раїни" на ма гається
прав ди во і все сто рон ньо інфор му ва ти своїх
чи тачів про Ук раїну, діяс по ру, про їхні ус піхи
і з ви ро зумінням про їхні не га раз ди на цьо -
му не по втор но му істо рич но му етапі в житті
на шо го на ро ду. "Гомін Ук раїни" на ма гається
інфор мува ти своїх чи та чів кон ст рук тив но,
завжди вра хо ву ю чи дов го термінові на -
ціональ но-дер жав ницькі інте ре си ук раїн ців.
Віри мо — згідно із де мо кра тич ним прин ци -
пом — що дер жа ва має слу жи ти на ро дові.
Але, при цьо му слід на го ло си ти, що іс то рич -
ний досвід — а особ ли во ук раїнський досвід
— дик тує, що лиш своя дер жа ва мо же слу -
жи ти влас но му на ро дові — ніко ли чу жа! То -
му, вва жаємо за не обхідне по нят тя ук -
раїнської дер жав но с ти, своєї дер жав но с ти,
дер жав ниць кий мен талітет, інстинк ти, відчу -
ван ня і світо с прий ман ня ут вер д жу ва ти се -
ред най шир ших кіл ук раїнства. На ша га зе та
ніко ли не підда лась на ста нові, щоб ідею і
не обхідність ук раїнської дер жав но с ти уза -
леж ню ва ти чи під по ряд ко ву ва ти по бу то вим
про бле мам дня.

У цьо му пи танні ке руємо ся за са дою на
якій постійно на го ло шу вав Яро слав Стець -
ко, що НЕ ТАМ Батьківщи на, де до б ре, а
до б ре ТАМ, де Батьківщи на. А ЯК бу де у
нашій Батьківщині, у пер шу міру те пер за ле -
жить від нас са мих.

Пріори тет ним для "Го мо ну Ук раїни" теж
бу ло і є спри я ти 1) збе ре жен ню над бань ук -
раїнської діяс по ри і її даль шо го роз вит ку, 2)
інтеґру ван ню східньої і захід ньої діяс пор в
од ну цілість в ім’я єднан ня світо во го ук -
раїнства і 3) за хи с тові інте ресів ук раїнської
спільно ти і нації. Ке руємо ся за са дою, що
міцна, ди намічна і заможна ук раїнська діяс -

� «Гомін України... стор. 2

Перший
друкар 

Іван
Федорів
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по ра змо же тим кра ще даль ше при чи ня ти ся для
до б ра Ук раїни і світо во го ук ра їнства те пер і в май -
бут нь о му.

Найбільшою мо раль ною на го ро дою для "Го мо ну
Ук раїни" є те, що на ша га зе та впро довж 60 ро ків з
успіхом і гідно спов ня ла ро лю ви раз ни ка, пуль су і
це мен ту ю чо го фак то ра для ук раїнської патріотич -
ної спільно ти в Ка наді, вдер жу ю чи її на ви со ко му
рівні політич ної і гро мадсь кої на пру ги. Во на зро би -
ла не за пе реч ний вне сок у про цес виз воль ної бо -
роть би ук раїнсько го на ро ду, а те пер у йо го дер жав -
не будівництво і на ціональ не відро д жен ня.

З віднов лен ням Ук раїнської дер жа ви і вста нов -
лен ням нор маль них дружніх сто сунків між Ка на -
дою і Ук раїною для на шої га зе ти відкри ли ся нові
пер спек ти ви і кон кретні мож ли вості у ца рині "го -
монівської" інфор ма ти ки, публіци с ти ки і жур -
налісти ки по лінії зба га чен ня змісту га зе ти. Що
"Гомін Ук раїни" пря мує пра виль ним і надійним
шля хом сво го даль шо го роз вит ку свідчить факт,
що сьо годні він є найбільш ав то ри тет ним ук -
раїнським тиж не ви ком у діяс порі з чи та ча ми не
лиш в Ка наді, але в усіх країнах на шо го по се лен ня.
Втішається "Гомін Ук раїни" теж зро с та ю чим чис лом
чи тачів і в Ук раїні, де га зе тою ко ри с ту ють ся навіть

для на вчан ня ук раїнсько го на ро до знав ст ва у шко лах.
Без пе реч но, що до на зва них но вих мож ли во с тей

віднос но зміс ту і фор ми, які роз кри ли ся пе ред "Го -
мо ном Ук раїни", бу ла мо дернізація ви дав ни чої
техніки шля хом її комп’юте ри зації та вмі ле і твор че
її за сто су ван ня на шим ре дакційним пер со на лом
для дійсно фа хо во го оформ лен ня га зе ти.

"Гомін Ук раїни" що до змісту завжди був га зе тою
су час но с ти і май бут нь о го, тоб то га зе тою ор га нічно
пов’яза ною з про бле ма ти кою, по тре ба ми і
життєвим рит мом ук раїнства. Та ким "Гомін Ук -
раїни" прой шов свій 60-річний шлях.

"Гомін Ук раїни" — це не лиш ви дав ництво і га зе -
та, а, пе ре д усім, це ідея і лю ди, які, 60 років то му,
поєднав ши ці два еле мен ти, ство ри ли щось
більше, цінніше і три валіше, ніж ким і чим був кож  -
ний з них ок ре мо. Но ва змі на, яка уп ро довж років
по пов ню ва ла ко лек тив на шої га зе ти, і сьо  годні з
ро зумінням ус пад ко вує цю ідей ну на ста но ву своїх
по пе ред ників.

Дру зям "го монівцям" зі стар ших по колінь на ле -
житься гли бо ке спа сибі за те, що завжди пе ре да -
ва ли своїм на ступ ни кам ук раїнсь ку Національ ну
Ідею і "Гомін Ук раїни", як засіб даль шо го служін ня
цій Ідеї і Ук раїнській Нації.

Олег Романишин
Головний редактор

«Гомін України» – це ідея і люди
� Закінчення з стор. 1

По ява цьо го ча со пи су не є ви пад ко ва. В Ка наді
бра ку ва ло дру ко ва но го сло ва, що оформ лю ва ло б
політич ну дум ку ук раїнсько го гро ма дян ст ва згідно
з ви мо га ми ча су і що ста ви ло б про бле ма ти ку ук -
раїнсько го виз воль но го ру ху та ук раїнської дер -
жав но с ти чітко, відваж но і в на лежній ши рині. По -
тре ба та ко го ча со пи су по ча лась відчу ва ти особ ли -
во по війні й чим раз даль ше при би ра ла гострішої
фор ми. Ця по тре ба влас не зро ди ла "Гомін Ук -
раїни".

Су час на міжна род ня си ту ація і по ло жен ня та бо -

роть ба ук раїнсь ко го на ро ду на кла да ють важкі
обов’яз ки на ук раїнську спільно ту, яка най ш ла ся
по за кор до на ми рідних зе мель. В тих відно си нах ду -
же важні по зиції зай має пре са, якої за вдан ням є не
тільки при но си ти вістки, але теж фор му ва ти
політич ну дум ку, об’єдну ва ти до вкру ги виз воль ної
кон цепції ши рокі ма си, зберіга ти зв’яз ки з рід ним
краєм. Пре са по вин на від дзер  ка лю ва ти на ст рої та
зміст жит тя на шо го на ро ду в Ук раїні, роз ви ток
політич ної дум ки, по вин на пов’язу ва ти це все з ці -
лим ком плек сом подій у світі. А в пер шу чер гу це
все, що по яв ляється на її сторінках, му сить ся ма ти
за за вдан ня по си ли ти бо роть бу за виз во лен ня Ук раїни.

Під зовсім іншим ас пек том є ре даґова на існу ю ча
вже ук раїн сь ка пре са в Ка наді. Во на має інші за -
вдан ня і є до сто со ва на в пер шу чер гу до ви мог ак -
ту аль ної ка на дійської дійсно с ти та не кла де го ло -
вно го ак цен ту на про бле ма ти ку ук раїнсько го виз -
воль но го ру ху. Це є вповні зро зуміле.

Од нак су час ний стан ук раїнсь кої дійсно с ти і по -
зиції, які Ук раї на здо бу ла  вже собі у світі своєю
жерт вен ною бо роть бою з росій ським ко мунізмом і
то таліта риз мом ви ма га ють іншо го підхо ду до спра -
ви і зо се ре д жен ня ува ги на інших мо мен тах. То му
теж і да ла ся відчу ти по тре ба та кої га зе ти, як
"Гомін Ук раїни", га зе ти, що слу жи ла б ду хо вим
луч ни ком між на ро дом і йо го еміґрацією, що по -
інфор му ва ла б її про події в Ук  раїні й роз ви ток ук -
раїнської ви з воль ної кон цепції й чи ну у во єнних і
по воєнних ро ках, та вкін ці, щоб вирівня ла
відсталість емі ґрації від жит тя й бо роть би на шо го
на ро ду й зно ву її зв’яза ла тісним  ор ганічним і ідей -
ним вуз лом з бра та ми й се с т ра ми, що за ли ши ли ся
на ук раїнських зем лях.

За чи наємо ви да ва ти "Гомін Ук  раїни" в надії, що
він за пов нить ту про га ли ну, що існує в жит ті ук -
раїнсько го по се лен ня в Ка наді й з вірою, що ук -
раїнське гро ма дян ст во га ря че привітає йо го  по яву
та піддер жить йо го всі ма мож ли ви ми за со ба ми. Ре -
дак ція на томість бу де пиль но сте жи ти за тим, щоб
"Гомін Ук раїни" був дійсним го ло сом да ле кої, Во ю -
ю чої Ук раїни в Ка наді.

В ос но ву публіци с тич ної діяль но с ти "Го мо ну Ук -
раїни" кла де мо одвічні за са ди Хри с то во го вчен ня,
йо го ети ку й мо раль.

Віри мо в си лу й кра су ук раїн сь кої нації, в її
післан ництво на Сході Ев ро пи, в її ос та точ ну пе ре -
мо гу. Га зе ту при свя чуємо бо ротьбі ук раїнсько го на -
ро ду за во лю, йо го ге роїчній Ук раїнській По -
встанській Армії (УПА) і ре во люційно-виз воль но -
му про во дові цієї Армії і ук раїнсько го на ро ду —

Ук раїнській Го ловній Виз вольній Раді, бо віри мо,
що кон цепція національ ної ре во лю ції є єди но-пра -
виль ним шля хом до здо бут тя ук раїнської дер жа ви.
З твер дою вірою в слушність і пра вильність ідей
Во ю ю чої Ук раїни, бу де мо їх го ло си ти без зу пин но з
по вним пе ре ко нан ням, що ті ідеї оди нокі пе ре мо -
жуть і у висліді прий де здійснен ня віковіч но го
праг нен ня ук раїнсько го на ро ду.

"Гомін Ук раїни" не тільки бу де орієнту ва ти ся на
Край, він бу де відсто ю ва ти прин цип при ма ту
Краю, бо ж виз во лен ня й по бу до ва дер жа ви ле -

жить ви ключ но в ру ках ук раїнсько го на ро ду на
рідній землі. Край відіграє і відіграє ріша ю чу ро -
лю, еміґрація ж — до поміжну, бо ні еміґрація, ні
різні більше чи мен ше штучні й ме ха нічні ко аліції,
чи пак об’єднан ня еміґраційних груп і партій, Ук -
раї ни не ви бо рять, ні не ви тор гу ють у  силь них цьо -
го світу. Ук раїнська політич на еміґрація тоді ви -
прав дає се бе, ко ли вся її пра ця і діяль ність іти муть
на до по мо гу Краєві й бу дуть співзвучні з фор мою й
змістом бо роть би на ро ду за Ук раїнську Са -
мостійну Со бор ну Дер жа ву. В своїй до поміжній
ролі — мо раль ною й ма теріяль ною піддерж кою
виз воль них зма гань Краю, політич но-інфор ма тив -
ною ро бо тою на за кор дон но му від тин ку, —
еміґрація мо же й по вин на ак тив но вклю чи ти ся в
бо роть бу ук раїнсько го на ро ду й вло жи ти свій
вклад у бу до ву ук раїнсь кої дер жа ви. То му ми про -
паґува ти ме мо єдність еміґрації і Краю.

Віри мо в по ва лен ня боль ше виць ко го ре жи му в
Ук раїні й ці ло  му СССР. За по ру кою цьо го є кон -
цепція й прак ти ка національ но-виз воль ної бо роть -
би по не во ле них російським боль ше виз мом на родів
у спільно му ре во люцій но му фронті, аванґар дом
яко го є УПА. Віримо в зни щен ня і роз чле ну ван ня
російської боль ше виць кої імперії на національні
дер жа ви вільних на родів, по бу до вані за ет но -
графічним прин ци пом. При відсут но с ті імперіяліс -
тич них зазіхань, ці на ро ди мо жуть жи ти в дружбі й
спільно за хи ща ти свою во лю, ус табілізу ва ти Ев ро -
пу, за без пе чи ти три ва лий мир і заґаран ту ва ти
всебічний роз ви ток і до б ро бут по оди но ких на родів.

"Гомін Ук раїни" бу де не щад но по бо рю ва ти
боль ше визм як де с т рук тив ну філо софічно-еко -
номіч ну си с те му в те орії, — й як інст румент по не -
во лен ня й ви зи с ку ба га ть ох на родів і як за гро зу
сві то во го ми ру в прак тиці. Наш го ло вний во рог це
то талітар ний ро сійський боль ше визм і російсь кий
імперіялізм у всіх своїх ви дах і ас пек тах. Зо к ре ма
по бо рю ва ти ме мо боль ше виць ку п’яту ко ло ну в
Ка наді, го ло вно се ред на ших, тут про жи ва ю чих
зем ляків.

До Ка на ди відчу ваємо гли бо ку вдячність за гос -
тин не прий нят тя нас і по вну сво бо ду, якою мо же мо
ко ри с ту ва ти ся. Віри мо, що відда мо Ка наді
найбільшу при слу гу тим, що бу де мо бо ро тись з
боль ше виз мом, який за гро жує цілій хри с ти янській
цивілізації і люд ст ву, а зо к ре ма з цією руїнниць кою
до к т ри ною і її ек с по нен та ми в Ка наді, що їй, як і
іншим сво бо до люб ним дер жа вам, без по се ред ньо
за гро жує зі се ре ди ни. 

Святослав Фроляк

ПЕР ША РЕ ДАКЦІЙНА СТАТ ТЯ
"ДО НА ШИХ ЧИ ТАЧІВ"

("Гомін Ук раїни", ч. 1, се ре да, 15 груд ня 1948 р.)

БУДІВНИЧІ «ГОМОНУ УКРАЇНИ».
ЗЛІВ: РОМАН МАЛАЩУК, ЯРОСЛАВ СПОЛЬСЬКИЙ І СВЯТОСЛАВ ФРОЛЯК.
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ПРИМІЩЕННЯ «ГОМОНУ УКРАЇНИ» 
КРІЗЬ ДЕСЯТИЛІТТЯ



Б
у ло це ран нь ою зи мою (в
грудні) 1948 ро ку. В цьо му
році, як теж рік скоріше
(1947) по чав ся ве ли кий
вихід мо ло дих ук раїн ців з
ев ро пейсь ких та борів
біжен ців до Ка на ди. В то му

часі май же всі мо лоді муж чи ни виїжджа ли
на кон трак ти на ро бо ту до лісу, ко па лень,
шахт, на залізни цю. А дівча та, жінки пе ре -
важ но на ро бо ту до мо го с по динь. Це бу ли
ідейні патріоти, і ма ли за со бою по важ ну
ор ганізаційну за пра ву — а ба га ть ох із них
бу ли, ще не дав но, ак тив ни ми учас ни ка ми
зброй ної бо роть би ОУН-УПА на бать -
ківщині.

В то му часі То рон то ста ло пер шим осе -
ред ком на шо го ор ганізо ва но го жит тя, в
яко му гур ту ва лись чле ни і при хиль ни ки
виз воль ної бо роть би в Ук раїні. Вар то зга -
да ти, що вже во се ни 1947 ро ку, на до ру -
чен ня про во ду ОУН, сот ник ка надсь кої
армії Свя то слав Фро ляк був при зна че ний
упов но ва же ним на Ка на ду. Йо го осе ля ста -
ла, так би мо ви ти, "го ло вним шта бом" в
яко му гур ту ва ли ся всі ті лю ди, які ма ли
відно шен ня до ор ганізаційної ро бо ти в Ук -
раїні і на еміґрації. Це був час ве ли ко го
патріотич но го підне сен ня і ба жан ня цілим
своїм єст вом до по мог ти Ук раїні. В той час
се ред ук раїнської гро ма ди в То ронті не бу -
ло  ор ганізацій чи пре со вих ор ганів, що
ста ли б на по зиції Во ю ю чої Ук раїни і до по -
ма га ли по ши рю ва ти прав ду про її виз воль -
ну бо роть бу.

От же, існу ва ла по тре ба тво рен ня гро -
мадсь ко-політич но го се ре до ви ща та пре -
со во го ор га на, що був би інфор ма то ром
про си ту ацію в Ук раїні та її виз воль ну бо -
роть бу.

Для ви пу с ку га зе ти був по кли ка ний Ор -
ганізаційний комітет, і очо лив йо го сот ник
Свя то слав Фро ляк. Крім ре дакційної ко ле -
ґії, до якої вхо ди ли ред. Ми хай ло Со -
сновсь кий, Іван Бой ко, Ро ман Ма ла щук,
Гри горій Джу ра, чле на ми орг коміте ту теж
бу ли Те о досій Во ло шин, Пе т ро Ми ку ляк,
Яро слав Вільк та інші. 12 груд ня 1948 ро ку,
у хаті С. Фро ля ка від бу ли ся перші ширші
інфор ма тивні схо ди ни. Прий шов ши до ха ти
С. Фро ля ка ми вдвох із Пе т ром Ми ку ля ком
за ста ли там ре дак то ра Ми хай ла Со сновсь -
ко го, Іва на Бой ка, Ро ма на Ма ла щу ка, Гри -
горія Джу ру, та ще декількох мо ло дих лю -
дей. Іван Бой ко по звіту вав про пра цю ред -
ко леґії і ска зав, що підго тов ка пер шо го чис -
ла "Го мо ну Ук раїни" за вер ше на, і для нас
за ли ши лось підго то ви ти ґрунт для роз пов -
сю д жен ня га зе ти се ред ук раїнської гро ма -
ди в То ронті, та на знані нам ад ре си по Ка -
наді. При га дую, що од ним із та ких
відборців бу ло прізви ще "Mr. Wolodymyr
Okipniuk, Winni peg — Manitoba". Те пер мо -
же мо сміли во ска за ти, що "Гомін" по пав у
той час у надійні ру ки, і за ли шив ся до сьо -
годні.

Ми по ча ли пра цю ва ти за та ким пля ном:
І. Бой ко поділив нас на гру пи, кож на з груп
от ри ма ла то ронтсь ку те ле фонічну книж ку, і
з неї ми ви пи су ва ли всі ук раїнсь кі і подібні
до ук раїнських прізви ща і ад ре си. Так тво -
ри лась пер ша кар то те ка "Го мо ну Ук раїни".
З ча сом ви я ви лось, що цей спосіб роз пов -
сю д жен ня "Го мо ну" пов ністю не "спра цю -
вав", га зе ту по вер та ли з об ра за ми і з не -
цен зур ни ми ко мен та ря ми, але теж бу ли
ли с ти по дя ки і за охо ти до праці. По чат ки
бу ли не легкі, але бу ла силь на віра і ба га то
по свя ти – лю бов до Батьківщи ни до ла ла
всі пе ре шко ди і ро бо та йшла впе ред.

Після за вер шен ня підго тов ки кар то те ки,
на оз на че ний час ми всі зно ву зібра ли ся на
квар тирі С. Фро ля ка. Гос по дар привіз над -
ру ко ва ну га зе ту із ви дав ництва "Ук  -

раїнський Робітник", що на ле жа ло до Ге ть -
мансь кої ор ганіза ції в Ка наді. Іван Бой ко
ви с ту пив з ко рот ким сло вом, підкрес лив
важ ливість по яви га зе ти, і що ми всі є
свідка ми істо рич ної події, по винні бу ти
горді, що є спів твор ця ми га зе ти націона -
лістич но го спря му ван ня в Ка наді. Гри горій
Джу ра, після сло ва І. Бой ка, уро чи с то вру -
чив кож но му пер ше чис ло "Го мо ну Ук -
раїни". Це був один із найбільш зво ру ш ли -
вих мо ментів в на шо му житті. Всі ми жи ли
в той час Ук раїною і її виз воль ною бо роть -
бою, і, врешті, ми одер жа ли засіб, яким
ефек тив но до по ма га ти ме мо ши ри ти прав -
ди ву інфор мацію про її змаг.

Відтак на ван та жив ши мішка ми з га зе та -
ми до сить спраць о ва но го "фор да" С. Фро -
ля ка, по вез ли на залізнич ну станцію
"СРR". І так за вер ши лась пер ша ек с пе -
диція "Го мо ну Ук раїни".

Пізньо го ве чо ра до би ра лись ми з Пе т -
ром Ми ку ля ком до до му. 

Тієї ночі світло в нашій кімна ті, де ми
жи ли вдвох з Пе т ром, горіло до світан ку.
Ми пе ре чи ту ва ли з ве ли ким ду шев ним за -
до во лен ням пер ше чис ло "Го мо ну Ук раїни"
не про пу с ка ю чи "ані тит ла, ніже тії ко ми".

В то му часі бу ло два шля хи роз пов сю д -
жен ня гро мадсь кої га зе ти: а) че рез на ших
пред став ни ків для дрібно го про да жу на їх -
ньо му те рені; б) пря мо до пе ред плат ників
або по тенційних пе ред плат ників ви сил кою
оказійних чи сел.

Для шир шо го роз пов сю д жен ня і по пу ля -
ри зації "Го мо ну Ук ра їни" ріше но пе ре ве с ти
ши ро ко за кроєну акцію се ред ук раїнської
гро ма ди в Ка наді за та ким пля ном: зор -
ганізу ва ти коль пор терні гру пи, що би зай ня -
ли ся роз пов сю д жен ням га зе ти се ред ук -
раїнської гро ма ди, про ве с ти акцію зби ран -
ня пе ред плат відвіду ю чи як най більше по -
тенційних пе ред плат ників у їхніх до мах.

Акцію "Гомін" на зна че но на неділю. Для
цьо го бу ло зор гані зо ва но 19 груп коль пор -
терів, які прой ш ли відповідну підго тов ку під
про во дом Іва на Бой ка та Гри горія Джу ри.

— За пля но ва на акція по ча лась о го дині
7-ій вранці і охоп лю ва ла такі об’єкти ук -
раїнсько го То рон та: церк ва св. Йо са фа та
(на вул. Френклін), церк ва св. Ма тері Бо жої
(на вул. Бе тирст), ка те д ра св. Во ло ди ми ра
(на вул. Бе тирст).

— Відвіди ни при ват них домів — після
обіду.

— Відвіди ни ук раїнських ор га нізацій —
вве чорі.

Рай о ном на шої по чат ко вої дії роз пов сю -

д жен ня бу ла ча с ти на міста, де в той час
бу ло чи не най більше скуп чен ня ук раїнців і
яка зна хо дить ся між ву ли ця ми Квін,
Осінґтон, Дю понт і Спа дай на.

Всі гру пи от ри ма ли спеціяльні звер нен -
ня-за про шен ня до пе ред пла ти, що бу ли
ви го тов лені на за го лов них ли с тах "Го мо ну
Ук раї ни".

На схо ди нах пе ред ви хо дом, як ка зав
Іван Бой ко, "в на род", бу ло ска за но ве с ти
се бе так тов но, від повіда ти на пи тан ня
чітко і прав ди во, не вхо ди ти в зай ву дис ку -
сію. Про по ну ва ти га зе ту і про си ти, щоб
ста ли пе ред плат ни ком. На пи тан ня: Хто
Ви? — тре ба ска за ти, що ви є пред став ни -
ком "Го мо ну Ук раїни", що га зе та впов ні
підтри мує виз воль ну бо роть бу в Ук раїні і
виз нає іде о ло гію ре во люційної ОУН під
про во дом Сте па на Бан де ри.

Пер ша зустріч "Го мо ну" із гро ма дою
відбу лась біля цер ков. Ре акція бу ла різна
— від при хиль но го став лен ня до різкої
виміни по глядів. Біля церк ви св. Йо са фа та
при роз пов сю д женні га зе ти до поміг отець
па рох, який піді йшов до пред став ників "Го -
мо ну Ук раїни", взяв га зе ту, за пла тив Яро -
сла вові Вількові 10 центів і ска зав, що "чув
про "Гомін" і бан дерівців". Цей жест о. па -
ро ха зго дом насліду ва ли інші при сутні.

Біля церк ви св. Ма тері Бо жої на вул. 276
Bathurst си ту ація бу ла на ба га то кра щою.
Ця па рафія ува жа лась на шою "твер ди -
нею". Тут, біля церк ви, кипіло і тво ри лось
ор ганізаційне жит тя, а зо к ре ма в пар ку
"Alexandra" че рез до ро гу — який став
своєрідним "Гайд Пар ком" — де після Бо -
го служін ня ве лись ши рокі дис кусії, а на віть
і кон фрон тації — зо к ре ма з "на ши ми" ко -
муніста ми, яких до мівка бу ла май же по руч
із церк вою.

Со труд ни ком па ро ха о. пре ла та Пе т ра
Кам’янець ко го був наш но во при бу лий о.
Яро слав Бе неш, лю ди на ви со кої куль ту ри,
по лу м’яний патріот-націоналіст. Він був на -
шим ду хо вим провідни ком, а зго дом дов -
голітнім ка пе ля ном СУМ. Тут на ша акція
бу ла вповні успішною, тут на шу га зе ту ку -
пу ва ли усі дав ньо- і но во при булі ук раїнці, і
ба га то з них ста ва ли пе ред плат ни ка ми.

"Рейд" до при ват них домів був де що
складнішим. Лю ди стар шо го по коління по -
яс ню ва ли, що вже є пе ред плат ни ка ми ук -
раїн сь ких га зет. Але ми за ли ша ли їм
оказійне чис ло "Го мо ну Ук раїни" за яке
май же всі на сто ю ва ли що хо чуть за пла ти -
ти. Але, бу ли й та кі, що про зи ва ли нас "фа -
ши с та ми", рва ли га зе ту, а то й гро зи ли
поліцією. Цей "ек с пе ри мент" ви я вив, що
більшість з тих, що ста ви ли ся до нас так
во ро же, це бу ли лю ди в той час ще за па -
мо ро чені ко мунізмом. 

Ми мо всіх пе ре пон і ус клад нень акція
"Гомін" бу ла успіш ною. Ми "про ло ма ли лід"
до сві до мої ук раїнської гро ма ди, а за вдя ки
"Го мо нові Ук раїни" при йшов свіжий по дих
євшан-зілля з Батьківщи ни. А гро ма да го -
моні ла, що "сотні бан дерівців хо дять по ха -
тах" роз пов сю д жу ю чи свою га зе ту...

При зна че них на цю акцію 500 чи сел га -
зе ти роз пов сю д же но за та ким по ряд ком: за
цю пер шу не ділю здо бу то 112 пе ред плат -
ників, про да но 167 чи сел, роз да но без -
плат но 221 чис ло. У ці ча си, це бу ло для
нас ве ли ким мо раль ним і політич ним
успіхом, і по ка за ло на шу зор ганізо ваність,
ідейність та гро мадсь ко-ор ганізаційну
здис ципліно ваність.

З по явою "Го мо ну Ук раїни" по ча лась но -
ва ера в житті ор гані зо ва ної ук раїнської
спільно ти в Ка наді.

І так... в хо лод ну груд не ву ніч, ро ку Бо -
жо го 1948 прий шов на світ но вий ча со пис,
яко му ду же влуч но да но ім’я "Гомін Ук -
раїни".
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Бог дан Сте бельсь кий
(1988 рік)

Після Дру гої світо вої війни, ко ли ще в
Кар патсь ких лісах і на Поліссі го во ри ла
мо вою ско ро стрілів і ґра нат ге роїчна
УПА, ко ли на Захід про би ва ли ся свідки
та учас ни ки во ю ю чої і не ско ре ної Ук -
раїни, ук раїнській спільно ті у розсіянні
потрібна бу ла три бу на, яка го ло си ла б
прав ду про ме то ди та ме ту бо роть би ук -
раїн сько го на ро ду за своє існу ван ня, за
дер жав ну не за лежність.

На цьо му тлі ви ри нає пост ви дав -
ництва "Гомін Ук раїни" в Ка наді, яке
тиж не ви ком і книж ко ви ми ви дан ня ми
вже впро довж 40-ка років про дов жує бу -
ти не ли ше інфор ма то ром про Ук раїну,
ук ра їнський нарід і йо го жит тя, але та -
кож про йо го справжні іде а ли, бо роть бу,

не по фаль шо ва ну істо рію бо роть би, що
не вти хає, а рос  те і роз ви вається на іде а -
лах ге роїв ОУН і УПА.

Ба га то г ран не жит тя Ук раїни і в
країнах діяс по ри зна хо дить свій
об’єктив ний, але прав ди вий від би ток на
сторінках "Го мо ну Ук ра їни". Га зе та при -
свя че на не ли ше політич ним кон цепціям
Ор га нізацій Виз воль но го Фрон ту, але й
шир ших кіл ук раїнської спіль но ти, її цер -
ков но го, політич но го та гро мадсь ко го
жит тя.

Ко ли в за галь но му "Гомін Ук раїни"
спря мо ву вав свою ува гу на політич но му
відтин ку жит тя в Ук раїні і на еміґрації,
ви я ви ла ся по тре ба спе цифіку ва ти про -
бле ма ти ку жит тя. Зо к ре ма ви ри ну ла по -
тре ба при свя ти ти ува гу пи тан ням ук -
раїнської куль ту ри в ділян ці якої роз гор -
ну ла ся бо роть ба за ду шу ук раїнсько го
на ро ду і за йо го істо рич ну пам’ять в Ук -
раїні та ук раїнської куль ту ри на еміґра -
ції, як за со бу збе ре жен ня осо бо во с ти чи
іден тич но с ти ук раїнсь кої спільно ти в
країнах діяс по ри.

Рівно час но ста ла ви раз ною про бле ма
еко номічно го збе ре жен ня ук раїнської
суб станції, бо у якійсь мірі роз бу до ва
еко номіч ної не залеж но с ти сприяє куль -
тур ній і політичній силі на ро ду. 

Подібно своє віддзер ка лен ня знай ш ли
на сторінках га зе ти про бле ми ук -
раїнсько го жіноцтва, згур то ва но го в
Об’єднанні Жінок Ліґи Виз во лен ня Ук -
раїни, про бле  ми мо лоді на сторінці
Спілки Ук раїнської Мо лоді, от же ви хов -
ної про бле ма ти ки, як теж і війсь ко вої те -
ма ти ки ком ба тантів ук ра ї нсько го
війська То ва ри ст ва ко  лишніх во яків
УПА.

Ос та точ но прий ш ла про бле ма ан г ло -
мов них ук раїнців і чу жин ців, що їм
потрібно бу ло усвідо ми ти ук раїнську
про бле ма ти ку та виз вольні ідеї, яким
при свя че ний тиж не вик "Гомін Ук раїни".
Тре ба бу ло по ча ти ок ре мий до да ток га -
зе ти, що дістав на зву — "Юк рей нієн
Еко".

Так "Гомін Ук раїни" став ба га то г ран -
ним дже ре лом інфор мації, а рівно час но
пляц дар мом ши рен ня прав ди про Ук -
раїну, бо роть би з фаль сифіка то ра ми чу -
жи ми і своїми.

*   *   *
Тиж не вик "Гомін Ук раїни" по чав своє

існу ван ня в грудні 1948 ро ку у То ронті, з
ініціяти ви Свя то сла ва Фро ля ка, Ро ма на
Ма ла щу ка, Іва на Бой ка та ще кількох
осіб.

Пер шим технічним ди рек то ром був
Пе т ро Во ли няк, а відпо відаль ним за ви -
дав ництво — С. Фро ляк. Го ло вним ре дак -
то ром спер шу був Ми хай ло Со сновсь -

кий, а зго дом Ро ман Рах ман ний і зно ву
М. Со сновсь кий до 1954 ро ку.

В серпні 1949 р. но во зор ганізо ва на
"Ліґа Виз во лен ня Ук раїни" (ЛВУ), на
про по зицію ди рекції "Го мо ну Ук раїни",
пе ре бра ла опі ку над ви дав ництвом. Чер -
го вим ди рек то ром став Яро слав Споль -
сь кий, а з квітня 1950 р. Ва силь
Безхлібник. Після ньо го пост ди рек то ра
пе ре брав в 1953 році Во ло ди мир Кліш,
що в 1954 р. пе ре дав керівництво ви дав -
ництва Іва нові Ва ра ниці, який в 1958 р.
пе рей шов на пра цю ре дак то ра, а йо го
місце пе ре брав Іван Бой ко і пра цю вав на
пості ди рек то ра до 1968 р. З то го ча су
ди рек то ром був Оме лян Кушнір аж до
1976 р., ко ли керівництво ви дав ництвом
пе рей няв — Во ло ди мир Окіп нюк.

Після відхо ду Ро ма на Рах ман но го в
1951 році і Ми хай ла Со с новсь ко го в 1954
р. пе ре бра ли ре дакційні обов’яз ки в то му
ж часі — Ва силь Со ло нин ка (го ло вний
ре дак тор) до 1979 р., Олек сан дер Мат ла
(йо го за ступ ник) до 1981 р. і Бог дан Сте -
бельсь кий з 1955 р. (редак тор "Літе ра ту -

ри і Ми с тецтва"). По відході В. Со ло нин -
ки впро довж ро ку до 1980 р. пра цю вав
го ло вним ре дак то ром Ана толь Бедрій, а
після ньо го Олег Ро ма ни шин, із 1981 р.
по чи на ю чи. Крім на зва них ви ще пра цю -
ва ли: Андрій Бан де ра — ре дак тор ан г ло -
мов ної ча с ти ни "Го мо ну Ук раїни" —
"Юк рейнієн Еко" — впро довж дев’яти
років до смер ти ре дак то ра в 1984 році,
пост яко го пе ре бра ла Іри на Ми цак, а
відтак на ко рот кий час Та ня Ди чок-
Чолій і Євген Ка ч мар сь кий. Ко рот кий
час пра цю вав в ре дакції Станіслав Ко ле -
сар, а по йо го відході у 1985 р. до пов ни ли
ре дак торсь кий склад Оле на Глі бо вич  і
д-р Во ло ди мир Бо лю баш. Мов ним ре -
дак то ром, по чи на ю чи з 1981 р. пра цює
Софія Со сняк.

По руч постійно за труд не них ре дак -
торів у ви дав ництві "Гомін Ук раїни" існу -
ва ли ре дак то ри ок ре мих до датків, як
Лев ко Гу син — "Спорт" (в 1955 р.), "Гос -
по дарські вісті" (впро довж 14 років) —
Олек  сан дер Мат ла, "Три бу на Су мівця"
(впро довж 13 років) — Ми ко ла Фіґоль і
Іри на Ми цак, "З жит тя ЛВУ" (впро довж
12 р.) — Во ло ди мир Ма кар, Ва силь
Дідюк і Ми ко ла Бартків та "Сторінка
ОЖ ЛВУ" — Марія Со ло нин ка і Марія
Ко лодій. До да ток "Во яць ка ва т ра" Т-ва
кол. во яків УПА по яв ля ла ся, дя ку ю чи
Во ло ди ми рові Ма ка реві, рівно 30 років.

*   *   *

Зга дай мо співробітників "Го мо ну Ук -
раїни": пись мен ників, на у ковців, діячів
куль ту ри, суспіль них діячів і цер ков них,
виз нач них по ста тей на шо го політич но го

сві ту, іде о логів, пе да гогів і ви хов ни ків, а
та кож еко номістів і ря ду ін ших діля нок
ба га то г ран но го жит тя.

На сторінках "Го мо ну Ук раї ни" бу ли
дру ко вані статті і літе ра турні тво ри: Сте -
па на Бан де ри, Яро сла ва Стець ка, Дми т -
ра Дон цо ва, Євге на Ма ла ню ка, Юрія Ти -
са-Крох ма лю ка, Ан то на Кня жин сь ко го,
Сте па на Га ла мая, Ле оніда Пол та ви, Во -
ло ди ми ра Га в ри лю ка, Ок са ни Керч,
Адоль фа Гла ди ло ви ча, Ал ли Кос совсь -
кої, Ми ро сла ви Ла совсь кої-Крук, Аріяд -
ни Сте бельсь кої, Бог да на Ро ма нен чу ка,
Во ло ди ми ра Ма ка ра, Ми хай ла Дми т рен -
ка, Іва на Кей ва на, Во ло ди ми ра Яно ва,
Ми хай ла Ло зи, Софії На умо вич, Ми хай -
ла Куш ніра, Ва си ля Ніньовсь ко го, Ро ма -
на Ма ла щу ка, Ми ко ли Чи ровсь ко го, Ро -
ма на Рах ман но го, Во ло ди ми ра Бо лю ба -
ша, Ана то лія Бедрія, Ва си ля Бо ро да ча,
Іва на Шев чу ка, Андрія Ілько ва, Юрія
Лінчевсь ко го, Олек сан д ри Ко пач, Олек -
сан д ра Та то ми ра, Те о до ра Те рен-Юсь ко -
ва, Оре с та Пав ло ва, Мар ти Кравців-Ба -
ра баш, Се ме на Ро ма но ва, Ми ко ли Кли -

ми ши на, В. Куль чиць ко го-Ґу та, Ос та па
Хму ро ви ча, Іва на Бі ла на, Ко с тян ти на
Біди, На талії Ба шук, Пе т ра Ба шу ка,
Пав ла Шев чу ка, Во ло ди ми ра Без руч ка,
Ва си ля Дідю ка, Іва на Дур ба ка, Кор не ля
Крупсь ко го, Яро сла ва Кур ди ди ка, Во ло -
ди ми ра Лу це ва, Ва си ля Лу це ва, Оле га
Ли ся ка, Пе т ра Мірчу ка, Гри горія Ощип -
ка, Олек сан д ра Підгай но го, Євге на Б.
Рос лиць ко го, Ле ва Шан ков сь ко го, Пав ла
Ште пи, Олек сан д ра Со ко ли ши на, Ва си -
ля Щербія, Ок са ни Ро ма ни шин, Ро ма на
За ва до ви ча, Ва си ля Лит ви на, Ва си ля
Безхлібни ка, Ігна та Білинсь ко го, Лю бо -
ми ра Рих тиць ко го, Олек сан д ра Дом б -
ровсь ко го, Пань  ка Не за будь ка, Ми ко ли
Ша фо ва ла, Лесі Ли сак, Оле га Ро ма ни -
ши на, Ми хай ла Ги ка во го, Ро ма на Ку ха ра,
Ан то на Ку щинсь ко го, Во ло ди ми ра Ко -
си ка, Пав ла Ма цен ка, Во ло ди ми ра
Пасіки, Іва на Бод нар чу ка, Ма тея Гу ти,
Люд ми ли Во лянсь кої, Те тя ни Фе дорів,
Сте па на Ґоля ша, Ми хай ла Івасів ки, Ана -
то ля Де му ся та інших ав торів.

В умо вах діяс по ри на ших по се лень
для пре си важ ли вою ділян кою інфор -
мації є до пи си з те ре нів. "Гомін Ук раїни"
постійно був інфор мо ва ний йо го до пи су -
ва ча ми з подій, яки ми пуль сує ук раїн ське
жит тя, а зо к ре ма Ор ганіза цій Виз воль -
но го Фрон ту. Дов ги ми ро ка ми зі
сторінок тиж не ви ка не схо ди ли іме на:
Ми хай ла За вад сь ко го з Ед мон то ну, Оль -
ги Гай ди мовсь кої і Лев ка Ко валь чу ка із
Ван ку ве ру, Сте па на Пісоць ко го, Іва на
Кор ди та Ілька Ко зи ри із Тан дер-Бей,
Пе т ра Ла с товсь ко го із Вінніпеґу, Ми ко -
ли Коційовсь ко го із Суд бур, Сте па на Га -
ра си мо ви ча, Яро сла ва При шля ка і Ми -

ко ли Ан д ру хо ва із Мон т ре а лю, Ми ко ли
Ше ка ла із Ва тер фор ду, Ва си ля Лу пин це -
ва із Кал ґар, Сте па на Ме динсь ко го з
Лон до ну, Сте па на Ро ма ню ка з Лет бридж,
Ми ко ли Барт ко ва, Ми ко ли Сте ка і Сте -
па на Ти кай ла із Оша ви, Яро сла ва Ста -
шинсь ко го із Сейнт Ке те ринс і Бог да на
Куль  чиць ко го із Гамільто ну.

Спільни ми си ла ми ре дакції, ав торів-
ко ре с пон дентів і до пи су ва чів, тво рив ся
ідей но зце мен то ва ний ко лек тив спів -
робітників пе ра, яко му до по ма гав теж і
техніч ний апа рат адміністрації і дру кар -
ні. Зга да ти б най стар ших із кад рів цьо го
ко лек ти ву ди рек торів дру карні: Во ло ди -
ми ра Дей чаків сько го і Во ло ди ми ра Дов -
га ню ка; а в адміністрації: — о. Пав ла Ба -
б’яка, Ва си ля Куш ме ли на, Ро ма на Бой -
цу на, Пав ла Шев чу ка, Та ню Корінь, а з
новіших Віру Ми ки тин, Іва на Фіґоля та
Сте па на Пе ле ха.

*   *   *

Ви дав ництво "Гомін Ук раїни" — це не

тільки тиж не вик із свої ми до дат ка ми та
кож норічним аль ма на хом, але теж ви -
дав ницт во різно манітних ви дань з різних
діля нок літе ра ту ри, літе ра ту ро знав ст ва,
на уки, публіци с ти ки та спо гадів ви дат них
по ста тей на шої су час но с ти. Між ни ми
тво ри ви со кої на уко вої вар то с ти, пра ця
Ми коли Ар ка са — "Історія пів нічної
Чор но мор щи ни"; ряд бли с ку чих сти лем і
гли бо ким змістом публістич них творів
Дми т ра Дон цо ва — "По ет ка во гня них
меж, Оле на Теліга", 1953, "Рік 1918 —
Київ", 1954, "За яку ре во люцію", 1957,
"Дві літе ра ту ри на шої до би" (пе ре друк),
1958, "Не зримі скри жалі Коб за ря", 1961,
"Хре с том і ме чем", 1967; цінні праці
Євге на Ма ла ню ка — "Кни га спо с те ре -
жень", т. 1. 1962, і "Кни га спо с те режень",
т. 2. 1966; літе ра турні тво ри Ме ланії
Кравців — "До ро га", ро ман, 1955, і "Ка -
лей до скоп", оповідан ня, 1960; Оль ги Мак
— "Чу дасій", повість, 1956, "Жаїра", істо -
рич ний ро ман з бра зілійсь ко го жит тя, т.
1., 1957 і т. 2., 1958; "Ка міння під ко сою",
повість, 1973; Юрія Ти са — "Ко но топ",
оповідан ня, 1959 і "К-7", фан та с тич на
повість, 1964; Оле га Ли ся ка — "Лю ди
такі, як ми", оповідан ня, 1960; Ва си ля Во -
лиць ко го — "На Львів і Київ", спо га ди,
1963; Зе но на Тар навсь ко го — "До ро га на
Ви со кий за мок", но велі, опо відан ня і на -
ри си, 1964; Лесі Ли сак — "Срібна Ма дон -
на", на ри си, опо відан ня, есеї, 1973 і "За -
мок на ву лиці Мейн", оповідан ня, 1976;
Ок са ни Керч — "На ре че ний", повість,
1965 і "Та кий дов гий рік", повість, 1971;
Не сто ра Ріпець ко го — "Р33", оповідан -
ня, 1967; збірка но вель, на рисів і
оповідань Ми ко ли По неділка — "Го во -

рить лиш по ле", 1962; спо га ди Во ло ди ми -
ра Ма ка ра — "Бой ові друзі", т. 1., 1980 і
"Прой де ний шлях", а Т. 1 ("Від Би с т риці
до Бу гу"), 1983; збірка гу мо ру Свя то сла -
ва Ка ра вансь ко го — "Яри на з го ро ду
Хо ми Че решні", 1981; спо га ди Ро ма на
Ма ла щу ка — "З кни ги мо го жит тя",
1987.

Рівно час но помітна тен денція
спільних ви дань Ви дав ництва "Го мін Ук -
раїни" із Ук раїнською Ви дав ни чою
Спілкою у Лон доні. Спільни ми си ла ми,
для спільно го рин ку, ви да ли обид ва ви -
дав ницт ва тво ри Сте па на Лю бо мирсь ко -
го "Ніко ли не за бу ду", ро ман, 1984, та
три то ми цьо го ж ав то ра "Сліда ми за -
повіту" (том пер ший — "По хо вай те та
вста вай те", том дру гий — "Кай да ни
порвіте" і том третій — "І вра жою злою
кров’ю во лю ок ропіте", 1985-1986).
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До б ре, при цій на годі, при га да ти ви дан ня, що дру ку ва -
ли ся в дру  карні "Го мо ну Ук раїни", між ни ми: "З во линсь -
ких і поліських рейдів УПА", ви дан ня То ва ри ст ва кол. во -
яків УПА, 1959; Во ло ди мир Ма кар — спо ми ни "Бе ре за
Кар тузь ка", ви дан ня ЛВУ, 1956; Юрій Ли па — "По езія",
ви дан ня Ук раїнсько го Лікарсь ко го  То ва ри ст ва, 1967;
Віра Вор ск ло — "Ли с ти без ад ре си", по езії, 1967, і тієї ж
ав тор ки збірка по езій "Ла да", 1977; "Збірник на уко вих
праць НТШ у Ка наді (В обо роні ук раїнської куль ту ри і
на ро ду)", 1966, "Збірник на уко вих праць на по ша ну Євге -
на Вер ти по ро ха", Ви дан ня НТШ у Ка наді, 1972, "Ювілей -
ний збірник на уко вих праць НТШ у Ка наді" (До 100-
річчя То ва ри ст ва), 1977; "Ес та фе та", збірник літе ра ту ри і
ми с тецт ва Асоціяції Діячів Ук раїнської Куль ту ри ч. 1,
1970, і "Ес та фе та" ч. 2, 1974 (ви дан ня АДУК); "25-річчя
СУМ Ка на ди" (Ви дан ня Спілки Ук раїнської Мо лоді в
Ка наді), 1973; Ми ко ла Кли ми шин — "В по ході до волі",
спо ми ни, ви дан ня Ліґи Виз во лен ня Ук раїни, 1975; "Шлях
до ме ти" — ювілей на кни га у 25-річчя діяль но с ти
Об’єднан ня Жінок Ліґи Виз во лен ня Ук раїни, 1978; "На
по ша ну Лесі Ук раїнки", ви дан ня Коміте ту Ук раїнок Ка -
на ди, 1980; Дми т ра Козія — "Гли бин ний етос", на ри си з
літе ра ту ри і філо софії, ви дан ня Курсів Ук раїноз нав ст ва
ім. Ю. Ли пи у То ронті, 1984; "Ук раїн ські політичні в’язні в
СССР", ви дан ня Ліґи Виз во лен ня Ук раїни, 1979; ХV
Край о вий З’їзд ЛВУ", ви дан ня КУ ЛВУ, 1981; "ХVІ Кра й о  -
вий З’їзд ЛВУ", ви дан ня КУ ЛВУ, 1984; Сте пан Гор лач —
"Бог дар", ви дан ня ав то ра, і то го ж ав то ра — "При -
повідки і афо риз ми ка надсь ких ук раїнців", 1985; Ва силь
Дідюк — "На на родній ни ві", на ри си, статті і ре пор тажі,
т. 1, 1982 і т. 2, 1985, ви дан ня ав то ра; Дми т ро Гу лей — "Ук -
раїнська на род ня творчість", ви дан ня ав то ра, 1986; "Ук -
раїнці в Тан дер Бей" — збірник ма теріялів і до ку ментів у
45-ліття відділу КУК, 1986, ви дан ня КУК у Тан дер Бей;

"Ювілей на про пам’ят на кни га Ук раїнсько го Куль тур но -
го Цен т ру в То ронті", ви дан ня УК Цен т ру, 1986.

За ос танні роки у В-ві "Гомін Ук раїни" бу ли ви дані на -
ступні тво ри: Ро ман Рах ман ний — "Ук раїна атом но го
віку" (3 то ми); Бог дан Сте бельсь кий — "Ідеї і творчість";
"Збірник на уко вих праць ка надсь ко го НТШ", том
ХХХІІІ; Во ло ди мир Ма кар — Бой ові друзі", том ІІ; та
інші. — (Ред. "ГУ", 2001).

Як ба чи мо з на ве де но го ма те ріялу ак тивність дру -
карні Ви дав ництва "Гомін Ук раїни" в ос тан ніх ро ках
силь но збільши ла ся на ко ристь ви дань спорідне них ор га -
нізацій та ви дань ок ре мих ав то рів.

Подібно як в ор ганізації ре дакційної праці ве ли ку до -
по мо гу не сли ав то ри, до пи су вачі-ко ре с пон ден ти, так теж
у праці коль пор тажу га зе ти та різних ви дань ве ли ку до -
поміжну ро лю на гро мадсь ких за са дах ви ко ну ва ли та ви -
ко ну ють пред став ни ки ви дав ництва. Ось во ни: В. Вівча -
рук — Брент форд, А. Ко ломійчук — Калґари, Д. Кіт —
Ча там, Г. Дронь — Чікаґо, О. Го шовсь кий — Ед мон тон,
М. Глав ка — Гаміль тон, С. Ме динсь кий — Лон дон, М. Ан -
д рухів — Мон т ре аль, М. Бой чук — Са с ка тун, Я. Чу ч ман
— Ст. Ке те ринс, М. Коційовсь кий — Суд  бу ри, В. Ках нич
— Тан дер Бей, Й. Гу ме нюк — Су Сент Мері, І. Фе донь —
Вел ланд, М. Мос то вий — Віндзор, П. Ри бак — От та ва,
М. Хар — Вінніпеґ, В. Фук — Оша ва. Крім то го крам ниці
кни гарні "Ар ка" у То ронті.

40 років — ве ли кий відти нок ча су і не мен ший капітал
праці та жерт ви лю дей. Не все за но то ва не, лю ди відхо ди -
ли і при хо ди ли. Жит тя змінли ве, але іде а ли, ра ди яких
про дов жується пра ця і мов чаз на відданість лю дей, не
про ми нає. Лю ди вірять у вічність іде а лів Ук раїни, в по -
тре бу її виз во лен ня і дер жав ної са мостійно с ти і то му пра -
цю ють. Їх гріє лю бов до сво го на ро ду і по ма гає спільно
пе ре ма га ти життєві пе ре шко ди та до кла да ти усіх сил для
даль ших успіхів.

ДІЯЧІ «ГО МО НУ УК РАЇНИ» ПРО «ГОМІН» 

Ми хай ло Со сновсь кий
(1958 рік)

Сторінки "Го мо ну Ук раїни" за ос танніх де сять років роз кри ва ють пе ред на ми
кар ти ну то го шля ху, яким ми йшли, на ма га ю чи ся здійсню ва ти наші пля ни по лінії
до по мо ги виз вольній бо ротьбі ук раїнсько го на ро ду з од но го бо ку і по лінії даль шої і
кра щої роз бу до ви суспільно-політич но го і куль тур но го жит тя ук ра їнської гру пи в
Ка наді.

Ро ман Ма ла щук
(1988 рік)

Відмічу ю чи 40-річчя "Го мо ну Ук раїни", ми од но час -
но відмічу є мо пра цю, труд і жерт венність всіх тих, хто
ро зуміючи ва гу й зна чен ня для ук раїнської виз воль ної
бо роть би ук раїнсько го вільно го дру ко ва но го сло ва,
до кла да ли й даль ше до кла да ють зу силь для йо го роз -
вит ку й роз бу до ви. Ти сячі на ших пе ред плат ни ків,
уділовців, чи тачів, при хиль ників, співпрацівників і їхня
пра ця, підтрим ка і труд скла да ють ся на те, що на ша
га зе та мо же ви ко ну ва ти свою ро лю й за вдан ня. "Гомін
Ук раїни" є по бу до ва ний, вдер жу ва ний і роз бу до ву ва -
ний спільни ми зу сил ля ми всієї ук ра їнської гро ма ди,
яка виз нає по зи ції виз воль ної бо роть би ук раїн сь ко го
на ро ду та мо раль но й ма те ріяль но до по ма гає йо го ре -
во лю ційно-виз воль ним си лам: на рід них зем лях, а за
кор до ном до по ма гає відповідни кам цих край о вих сил.

Ро ман Рах ман ний
(1988 рік)

Що тиж не вий ча со пис "Гомін Ук -
раїни" всту пив у 40-й рік сво го дійо -
во го існу ван ня і не схит но го служіння
дер жав ницькій справі ук раїнсько го
на ро ду на базі ре во люційної кон -
цепції бо роть би за йо го виз во лен ня.
За виз во лен ня не тільки від фізич но -
го, але й та кож від пси хо логічно го
по не во лен ня всіма оку пан та ми і
їхніми по пут ни ка ми. То му цей фронт
охоп лює всю зем ну ку лю, де тіль ки
жи вуть і діють ук раїнці. По тре ба
ство рен ня реч ни ка цих ідей та зо к ре -
ма інфор ма то ра про зброй но-
політич ну бо роть бу ре во люційної
ОУН і Ук раїнської По встансь кої
Армії під за галь ним пра по ром Ук -
раїнської Го ло вної Виз воль ної Ра ди
об го во рю ва лась в Західній Ев ропі
ще да ле ко до по яви пер шо го ви пу с ку
"Го мо ну Ук раїни". Влітку 1946 ро ку
мож ли вості та ко го кро ку за торк не -
но в роз мові з ка над цем сот ни ком
Свя то сла вом Фро ля ком, ко ли він з
Лон до ну при був на відві ди ни в Мюн -
хен. Цю са му мож ли вість, але вже в
кон кретній фор мі, обмірко ва но в
моїх роз мо вах з провідни ком ре во -
люційної ОУН Сте па ном Бан де рою і
ге не раль ним се к ре та рем за кор дон -
них справ УГВР Ми ко лою Ле бе дем,
та кож у Мюн хені, в серпні 1948 ро ку.
Обид ва во ни од но стай но схва ли ли
про по зицію ор ганізу ва ти ча со пис,
що ук раїнській гро мадсь кості в Ка -
наді з’ясу вав би ста но ви ще в Ук раїні
са ме в час найбільш по си ле ної там
зброй но-політич ної виз воль ної бо -
роть би. Цей намір здійсни ли в грудні
1948 ро ку, ко ли спільни ми за хо да ми
сот ни ка С. Фро ля ка, гру пи но вих і
давніх по се ленців та за моєю уча с тю
з Ев ро пи ви да но пер ший ви пуск "Го -
мо ну Ук раїни". 

На вко ло цьо го ор га на кри с та лізу -
ва ло ся в Ка наді все сьо год ніш нє се -
ре до ви ще обо ронців Во ю ю чої Ук -
раїни: і раніше по ста ла Спілка Ук -
раїнської Мо лоді, і ство ре на 1 трав ня
1949 ро ку Ліґа Виз во лен ня Ук раїни, і
зго дом Об’єднан ня Жінок ЛВУ та

різні ус та но ви по бу то во го ха рак те ру.
В цій га зеті во ни ма ли спільний фо -
рум для з’ясо ву ван ня своїх справ та
інфор му ван ня шир шої гро мадсь ко с -
ти про свою діяль ність і до ся ги. Без
та ко го фо ру му їхнє існу ван ня бу ло б
ча ст ко во об ме же не до місце во го об -
ся гу в наслідок про мов чу ван ня їх то -
го час ною до волі не об’єктив ною пре -
сою на Північно-Аме ри кансь ко му
кон ти ненті. 

Ма ю чи сво го реч ни ка для уточ -
ню ван ня своїх кож но час них по зицій,
се ре до ви ще ЛВУ у свій час ефек тив -
но вклю чи ло ся в ко ор ди наційне
пред став ництво — Ко мітет Ук -
раїнців Ка на ди, зміц ни ло йо го струк -
ту ру і ав то ри тет пе ред об лич чям
все ка надсь ко го суспільства. Ця подія
за мар ку ва ла врешті виз нан ня всіма
скла до ви ми ча с ти на ми тієї ус та но ви
цінно с ти зброй но-політич ної бо роть -
би на рідних зем лях і по тре би при -
наймні мо раль ної підтрим ки для тих
борців з бо ку ук раїн сь кої гро мадсь -
ко с ти в дер жа вах За хо ду. 

"Гомін Ук раїни" без по се ред ньо
своєю ро бо тою і по се ред ньо че рез
ор ганізації Виз воль но го Фрон ту
суттєво спри чи нив ся до прин ци по во -
го виз нан ня край о вої бо роть би теж
Світо вим Конґре сом Вільних Ук -
раїнців. 

По ява ак тивістів мо лод шо го по -
коління в Ук раїні та їхня ево люція в
на прямі до кон цепції Ук раїнської Са -
мостійної Со бор ної Дер жа ви тільки
підтвер ди ла пра вильність са мостій -
ниць ких по зи цій "Го мо ну Ук раїни" і

врешті всьо го се ре до ви ща. 
Зброй но-політич на бо роть ба ре -

во люційної ОУН і УПА в ро ки 1941-
1953 не бу ла да рем на. Во на ви ве ла
на зву Ук раїни в світ, а її тра диції далі
жи вуть у на роді, що мав і має пе ред
очи ма світлі зраз ки дер жав ниць ко го
патріотиз му, зо к ре ма в осо бах по -
літв’язнів — ко лишніх діячів ОУН та
УПА. Всу пе реч во рожій дез ин фор -
мації та всу пе реч де я ким ба ла мут -
ним сиґна лам з еміґрації, но ве по ко -
ління ук раїнців орієнтується са ме на
них, як на своє світло в те м ря ві оку -
пантсь кої ночі. То му й сьо годні між
по зиціями "Го мо ну Ук раїни" та ру -
хом мо ло дих в Ук раї ні не має звич ної
прірви по колінь.

От же, ро ля "Го мо ну Ук раїни" в
роз вит ку са мостійниць ких ідей та в
оберіганні їх пе ред ерозією емі -
ґрант щи ни, уго дов щи ни з оку пан та -
ми Ук раїни — кон крет на і важ ли ва.
Ви ко на ти це за вдан ня мож на бу ло
тільки за вдя ки чис лен ним патріотам-
по се лен цям і їхнім на щад кам у цій
країні. Во ни осо би с то упер ли ся
асиміляційно му ти с кові та во рожій
дез ин фор мації і своєю мо раль ною,
ро бо чою та фінан со вою підтрим кою
ство ри ли для "Го мо ну Ук раїни" здо -
ро ву, не за леж ну ба зу... 

Тут ще раз уна оч нюється ро ля жи -
во го і дру ко ва но го сло ва і тих, хто
ним ко ри с тується для все на род ньої
спра ви. Во но збу д жує і оформ лює
мис лен ня при гноб ле них, во но їм на
де я кий час замі нює технічну зброю,
як це вис ло вив Іван Фран ко:

"�ла жен ний муж, що в хви лях за не па ду,
�о ли за глух не й най чутніша совість,
�оч ди ким кри ком збу д жує гро ма ду,

І прав ду й щирість відкри ва як новість".

Все ук раїнське суспільство са ме
пе ре жи ває тяжкі ча си, ча си, ко ли у
ба га ть ох лю дей "за глух ла й най -
чутніша совість", ко ли на весь го лос
тре ба збу д жу ва ти гро ма ду і, зда ва -
лось би, яс но відо му ук раїнську прав -
ду до во дить ся від кри ва ти як новість.
Це — обов’я зок кож но го са -
мостійниць ко го ви дан ня.

Ва силь Со ло нин ка
(1968 рік)

Са ме цей ідей ний зміст і
стиль жит тя, що йо го приніс
ук раїнсь кий націоналізм, зу -
мо вив по тре бу но вої га зе ти з
при бут тям но вої еміґрації до
Ка на ди. "Гомін Ук ра їни" взяв
на се бе відповідаль не і, тре ба
це підкрес ли ти, не лег ке за -
вдан ня пе ре да ти ук раїнській
емі ґрації в Ка наді і США,
яка ніко ли не пе ре ри ва ла
зв’яз ку з Батьків щи ною, всю
ге роїку і весь зміст виз воль ної бо роть би
ук раїнсько го на ро ду, що в ос танній
світовій війні і по війні про хо ди ла в зброй  -
них ла вах Ук раїнської По встансь кої Армії.

Міня ли ся в той час си ту ації і міжна род -
ня си ту ація, але "Гомін Ук раїни" незмінно
за ли шив ся вірним ук раїнсько му націо -
наліз мові, ви не се ним з краю іде ям ре во -
люційно-виз воль ної бо роть би. За вдя ки
праці Ор ганізацій Ук ра їнсько го Виз воль -
но го Фрон ту, а в то му ши ро ким ко лам чи -
тачів, пе ред плат ників і щи ро-відда них при -
ятелів "Го мо ну Ук раїни" бо роть ба та ідей -
ний зміст Во ю ю чої Ук раїни ста ли
власністю всієї ук раїнської спільно ти у
вільно му світі, що ствер д жу ють і засвідчу -
ють по ста но ви пер шо го Світо во го Конґре -
су Вільних Ук раїнців (Нині Світо вий
Конґрес Ук раїн ців — ред.).

Жит тя підтвер ди ло й ви прав да ло
слушність і пра вильність на шої по ста но ви,
що ли ше власні си ли на ро ду ріша ють у
зма гу до волі і дер жав ної не за леж но с ти.

То му то єди ною на шою
орієнта цією є ук раїнський
на род і йо го си ла. У висліді
то го на го ло шуємо постійно
єдність ук раїнської спіль но -
ти у вільно му світі з ук ра -
їнським на ро дом на
Батьківщині.

Як 20 років то му, ми й сьо -
годні не пе ре ста не мо твер -
ди ти, що ук раїнська спільно -
та у вільних кра їнах світу
має най пер шим своїм
обов’яз ком всіма си ла ми до -
по ма га ти справі виз во лен ня

Ук раїни. У тісно му пов’язанні з до лею рід -
но го краю во на віднай де зміст влас но го
існу ван ня і сна гу до даль  шо го рос ту, при чи -
ня ю чись ак тив но до зба га чен ня і роз бу до -
ви країн сво го по се лен ня. Рівно час но
діяльність у ко ристь виз во лен ня Ук раїни є
все людсь ким піс лан ництвом — най -
певнішим вкла дом у по бу до ву спра вед ли -
во го і три ва ло го ми ру в світі.

Прав да, з еміґрантів ми ста ли вже по -
вно прав ни ми гро ма дя на ми, але наші зо -
бов’язан ня су про ти рідно го на ро ду не
зміни ли ся. Ра зом з давніши ми ук раїнськи -
ми по се лен ця ми і на ро д же ни ми вже тут
по коління ми ми тво ри мо ук раїнську
спільно ту, що зберігає свою національ ну
іден тичність і мо ву, пле кає і зба га чує куль -
ту ру і тра диції рідно го на ро ду, відна хо дя чи
зміст і при зна чен ня сво го на ціональ но го
жит тя у пов’язанні з рідним на ро дом на
Батьківщині і йо го виз воль ною бо роть -
бою.

� Закінчення з стор. 5

ДИРЕКЦІЯ «ГОМОНУ УКРАЇНИ» У 1980-Х РОКАХ.
СИДЯТЬ ЗЛІВА: ВОЛОДИМИР ОКІПНЮК, ЛЕСЯ ШУСТ, РОМАН МАЛАЩУК.

СТОЯТЬ ЗЛІВА: МИКОЛА БАРТКІВ, ОЛЕГ РОМАНИШИН, ВОЛОДИМИР ДОВГАНЮК, МИКОЛА ФІҐОЛЬ,
ВАСИЛЬ ДІДЮК, МИХАЙЛО ШЕПЕТИК, МИКОЛА КУЛИК.

ДИРЕКЦІЯ «ГОМОНУ УКРАЇНИ» 
CИДЯТЬ ЗЛІВА: ЛЕСЯ ШУСТ, ВОЛОДИМИР ОКІПНЮК, КЛИМЕНТИНА БОДНАР

СТОЯТЬ ЗЛІВА: СТЕПАН ҐУЛА, ОЛЕГ РОМАНИШИН, МИХАЙЛО ШЕПЕТИК, 
МИКОЛА БАРТКІВ, ІВАН ХИЧІЙ, ІВАН ФІҐОЛЬ.



60 років то му — 15 груд ня 1948 ро ку по яви ло ся
в То ронті пер ше чис ло "Го мо ну Ук раїни".

За ініціяти вою не ве ли ко го гур  ту патріотів-
націоналістів "Го мін Ук раїни" по ба чив світ.

Очо лив пер шу ди рекцію ви дав ництва стар ши на
ка надсь кої армії Свя то слав Фро ляк, який по вер нув -
ся з Ев ро пи після Дру гої світо вої війни.

У йо го ЗВЕР НЕННІ-ре дак цій ній статті пер шо го
чис ла "Го мо ну Ук раїни" бу ли завжди ак ту альні за -
кли ки: "Га зе ту при свя чу ємо бо ротьбі ук раїнсько го
на ро ду за во лю, йо го ге роїчній Ук ра їнській По -
встанській Армії, аж до по вної пе ре мо ги — до Ук -
раїнсь кої Са мостійної Со бор ної Дер жа ви".

Так і ста ло ся. Ми в році на шо го ювілею — на -
шо го 60-річчя — мо же мо ска за ти: ЗА ПОВІТ ОС -
НОВ НИКІВ "ГО МО НУ УК РА ЇНИ" з 1948 ро ку —
ВИ КО НА НО.

По ява "Го мо ну Ук раїни" — но вої га зе ти з
орієнтацією "на Край", на то го час ну Во ю ю чу Ук -
раїну, на ОУН-УПА — змобілізу ва ла до праці ве ли -
ке чис ло по друг і друзів-од но думців-націо на лістів
то го ча су в цілій Ка наді. По чат ки не бу ли легкі.
Труд нощі тре ба бу ло пе ре бо ро ти.

На про шується на га да ти  манд рівку і при го ди
пер шо го чис ла "Го мо ну Ук раїни": ди рек тор ви дав -
ництва Свя то слав Фро ляк з ре дакційною ко леґією

зре даґува ли пер ше чис ло "Го мо ну Ук раї ни". Над ру -
ку ва ли йо го в дру карні Ор ганізації ге ть манців-дер -
жав ни ків, де дру ку вав ся їхній тиж не вик "Ук -
раїнський робітник". Ре даґува ли га зе ту ред. Ми хай -
ло Со сновсь кий (пер ший ре дак тор), а в даль шо му
ре дак тор Ро ман Рах ман ний. Ди рек тор ви дав ництва
Свя то слав Фро ляк зро бив пер шу ви сил ку га зе ти зі
своєї ха ти. Вже в то му часі, в То ронті гурт друзів, а
в то му Пе т ро Ми ку ляк, Те о до сій Во ло шин, Яро -
слав Вільк та інші ор ганізу ва ли адміністрацію, при -
го тов ля ли ад ре си, коль пор таж під церк ва ми і ус та -
но ва ми, "ек с пе дицію" 1-го чис ла "Го мо ну Ук раїни".

За вдя ки ди рек то рові ви дав ництва Свя то сла вові
Фро ля кові – пер ше чис ло "Го мо ну Ук раїни" вже
бу ло в до розі поїзда ми, по ш тою, ав то бу са ми до
різних місце во с тей Ка на ди і Аме ри ки, де вже бу ли
наші по се лен ня.

Для при кла ду зга даю про те, що діяло ся з "Го мо -
ном Ук раїни" у Вінніпеґу. Ук раїнський Вінніпеґ че -
кав на "Гомін Ук раїни". "Гомін Ук раїни" ще в то му
часі не мав пе ред плат ників. Бу ла про го ло ше  на пе -
ред пла та у 1-му числі: $3 річно; ціна од но го чис ла
— 10 цен  тів.

Ве ли кий при хиль ник "Го мо ну Ук раїни" ко -
лишній в’язень ні мець  ко го конц та бо ру Авшвіц о.
ми т рат Се мен Іжик в то му часі вже був на па рафії у
Вінніпеґу. На йо го те ле фон за те ле фо ну ва ли з То -
рон та з та ки ми інфор маці ями: "1-ше чис ло вис ла но
по тя гом ком панії "Ка недієн Па си фік". Вис ла но 300
примірників, підберіть по сил ку зі станції, про да вай -
те по 10 центів, зби рай те пе ред плат ників. Роз чис -
ляй те ся не гай но з ви дав ництвом у То рон ті, що би
бу ли гроші на дру ку ван ня дру го го і даль ших чи сел
"Го мо ну Ук раїни", бо 1-ше чис ло ви да но за по зи -
чені гроші".

У грудні 1948 ро ку, в суб оту по праці зно ву
зібра ли ся в Інсти туті "Просвіти" друзі: Те о дор
Хим ко, Ми ко ла Бартків, Гри горій Дреп ко, Се мен
Ро манів і інші. При вез ли га зе ту. Розділи ли між со -
бою, що би в неділю після Служб Бо жих коль пор ту -
ва ти "Гомін Ук раї ни" біля цер ков м. Вінніпеґу і
око л иць. Для нас це бу ла радість і приємність. Про -
да но 300 примір ни ків "Го мо ну Ук раїни". На дру гий
день пе ре сла но до То рон та $30 за про дані га зе ти з
привітом і по ба жан ням успіхів. То рон то че ка ло на
відгук про по яву 1-го чис ла "Го мо ну Ук раїни" —
зви чай но, відгук був по зи тив ний.

На ува гу за слу го вує дрібна, але ціка ва при го да з
1-м чис лом "Го мо ну Ук раїни" під од ною із цер ков
м. Вінніпеґу: ме не за про сив до кан це лярії церк ви, де
я вже був членом, па рох о. д-р Василь Кушнір. "Ви
під на шою церк вою коль пор туєте "якусь" га зе ту
без мо го доз во лу". Я пе ре про сив о. па ро ха і пе ре дав
йо му "Гомін Ук раїни". В часі тиж  ня пе ред дру гим
чис лом "Го мо ну Ук раїни" о. па рох зно ву по про сив
ме не до се бе і ска зав: "Га зе та ціка ва і ко рис на для
нас ук раїнців Ка на ди, коль пор туй те її пе ред на шою
церк вою — ба жаю успіхів. Маєте 3 дол. — я хо чу
бу ти пе ред плат ни ком ва шої га зе ти". Це і був пер -
ший річний пе ред плат ник "Го мо ну Ук раїни" у
Вінніпеґу.

Так про хо ди ли не легкі перші місяці "Го мо ну Ук -
раїни" в Ка на ді. Бла го род ний по чин друзів у То -
ронті з "Го мо ном Ук раїни" під три ма ли наші зор -
ганізо вані гро ма ди в цілій Ка наді.

Бу ли за до во лені обидві сто ро ни — ініціято ри:
ди рекція, ре дак ція і адміністрація, а з дру гої сто ро -

ни — ук раїнська патріотич на гро ма да.
Кінець 40-их і 50-ті ро ки бу ли помітні тим, що в

ті ро ки ор гані зу ва ли ся осе ред ки Спілки Ук ра -
їнської Мо лоді, ста ниці Пла с ту в цілій Ка наді. Зви -
чай но, ак тив ним вже бу ло То рон то. СУМ і Пласт
примісти ли ся в Ук раїнсько му На род ньо му Домі на
вул. Ліппінкот — на 3-му по версі. Всі ми бу ли за до -
во лені, ма ли по одній кімнаті, а пе ре хо до ва більша
кімна та бу ла спільна для Пла с ту і СУМ з при зна -
чен ням на засідан ня уп рав. Ми дов го не втіша ли ся
тим, що має мо "дах над го ло вою" і то в ук ра їнській
ус та нові... За ко рот кий час тодішня уп ра ва Ук -
раїнсько го На род нь о го До му (за те періш ньою
терміно логією)"вид во ри ла" ці дві мо лодіжні ор -
ганізації Пласт і СУМ. Пішли ми "в най ми", що би
зго дом за ку пи ти влас ні приміщен ня.

В то му часі вже ор ганізу ва ли ся відділи Ліґи Виз -
во лен ня Ук ра їни (те пер Ліґа Ук раїнців Ка на ди).
Ак тив ним бу ло Спор тив не То ва ри ст во "Ук раїна".
Зго дом при "Го моні Ук раїни" дру ко ва но га зет ку
"Спорт", якої ре дак то ром був Лев ко Гу син.

Зга дую про ці події то му, що це ма ло свій вплив і
на "Гомін Ук раїни", який від зор ганізо ва ної гро ма ди
мав у ті ча си так потріб ну піддерж ку — ого ло шен -
ня, чи тачів і пе ред плат ників.

За усі ці ро ки Ор ганізації Ук раїнсько го Дер жав -

ниць ко го Фрон  ту про ро би ли ве ли ку пра цю — гро -
мадсь ку, ви хов ну, політич ну, що скріпи ло як цілість
на шу пат ріотич ну гро ма ду, в то му і на шу гро мадсь -
ку над бу до ву — Конґрес Ук раїнців Ка на ди. Це теж
у якійсь мірі на бли жа ло нас до по ва лен ня
совєтської імперії і про го ло шен ня Ук раїнської Дер -
жа ви 24 серп ня 1991 ро ку.

З на ми постійно був наш пре со вий ор ган "Гомін
Ук раїни", з яким зв’язані йо го будівничі з ці лої Ка -
на ди, по чи на ю чи від То рон та — це пред став ни ки,
пе ред плат  ни ки, уп ра ви і член ст во ОУДФ, це гро -
мадські і політичні діячі, учас ни ки виз воль ної бо -
роть би ОУН-УПА, чле ни І-ої Ди візії УНА,
політичні в’язні ні мець ких і совєтських кон цен т ра -
ційних та борів і тю рем, по дру ги і друзі ви ве зені на
при му со ву пра цю до Німеч чи ни. Ба га то з них уже
відійшло у вічність, інші даль ше пра цю ють для "Го -
мо ну Ук раїни" в нашій гро маді з но вим по пов нен -
ням.

Всі во ни за ли ши ли цінну спад щи ну: га зе ту
"Гомін Ук раїни", 88 книж ко вих ви дань, 42 річних
аль ма на хи, чис лен ні бро шури.

Се ред цієї ко гор ти ак тивістів це: ре дак то ри —
Ми хай ло Со сновсь кий, Ро ман Рах ман ний, Олек сан -
дер Мат ла, Ва силь Со ло нин ка, Іван Ва ра ни ця, Ана -
толь Бедрій, Бог дан Сте бельсь кий, Аріяд на Сте -
бельська, Олег Ро ма ни шин; ре дак то ри "Юк рейніян
Еко" — Андрій Бан де ра, Іри на Ми цак, Та ня Ди чок-
Чолій, Євген Ка ч марсь кий.

Го ло ви ди рекцій: Свя то слав Фро ляк, Яро слав
Спольсь кий, Іван Бой ко, Ва силь Безхлібник, Во ло -
ди мир Кліш, Оме лян Куш нір, Во ло ди мир Окіпнюк,
Ми хай ло Ше пе тик.

Співробітни ки і будівничі "Го мо ну Ук раїни", які
довгі ро ки пра цю ва ли в "Го моні Ук раїни" і для "Го -
мо ну Ук раїни", в Ук раїн ських Куль тур них Цен т -
рах, в ОУДФ і да ва ли все сто рон ню до по мо гу: Ва -
силь Куш ме лин, Во ло ди мир Ма кар, Ро ман Ма ла -
щук, Во ло ди мир Дов га нюк, Пе т ро Ба шук, Ро ман
Бой цун, Віра Ми ки тин, Ми ко ла Фіґоль, Сте пан Пе -
лех, Ми ко ла Бартків, Яро слав Вільк, Во ло ди мир
Дей чаківсь кий, Пав ло Шев чук, Лев ко Гу син, Петро
Ми ку ляк, Те о досій Во ло шин, Пе т ро Во ро бець,
Козь ма Юрійчук, Во ло ди мир Бо лю баш, Іван
Фіґоль, Те о досій Буй няк, Бог дан Гірник, Софія Со -
сняк, Ва силь Би цик, Ва силь Ко валь чук, Во ло ди мир
Люб ка та інші.

З підприємств, які май же 60 років до по ма га ли
"Го  мо нові Ук ра ї ни" — це кре ди то ва спілка "Бу -
дучність" в То рон ті і кре ди то ва спілка "Ук ра їнська
На род на Ка са" в Мон т ре алі.

З на ших підприємств, які май же 60 років нас
підтри му ють — це пе кар ня "Фю чер" ро ди ни Вжес  -
невсь ких.

До історії "Го мо ну Ук раїни" впи са ний міністер
провін ційно го уря ду Он таріо достойний Іван Ярем -
ко, який для "Го мо ну Ук раї ни" ви дав "чар тер" і
щорічно при  хо див до "Го мо ну Ук раїни" на зустріч
Но во го Ро ку з привітан ням від уря ду. Він наш дов -
голіт ній пе ред плат ник.

Що ж у ювілей но му році по ба жа ти "Го мо нові
Ук раїни"? При най мен ше 1,000 но вих пе ред плат -
ників і щоб "Гомін Ук раїни" фор мою і змістом далі
ста вав чи м раз кра щим у віддзер ка лю ванні пра ці,
про бле ма ти ки і подій у на ших гро ма дах, на шо му
зор ганізо ва но му житті в Ка наді, діяс порі та Ук -
раїні.
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Володимир Окіпнюк

Василь
Безхлібник,
Михайло
Сосновський

Сидять зліва: Вероніка Сергійчук, Володимир Окіпнюк,
Віра Микитин, Софія Сосняк.
Стоять зліва: Василь Мигович, Олег Романишин,
Георгій Тівірікін, Михайло Гуцман.

Сидять зліва: Богдан Стебельський, Леся Шуст, 
Роман Малащук.
Стоять зліва: Володимир Окіпнюк, Олег Романишин,
Микола Фіґоль, Софія Сосняк, Ірина Мицак, Василь
Дідюк, Михайло Шепетик, Микола Бартків.

Олександер Матла, Василь Безхлібник

Володимир Окіпнюк

Василь
Ковальчук

Олександер Матла,
Василь Солонинка,
Анатоль Бедрій

Василь Мигович, Леся Шуст

Олег Романишин
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УРИВ КИ З ПРО ТО КО ЛУ 
ІНФОР МА ТИВ НИХ ЗБОРІВ У СПРАВІ ВИ ДАВ НИЦТВА "ГОМІН УК РАЇНИ", 

ЩО ВІДБУ ЛИ СЯ 29 СІЧНЯ 1949 РО КУ В ПРИМІЩЕННІ "УК РАЇНСЬКО ГО
РОБІТНИ КА", ТО РОН ТО, BATHURST 339. ПО ЧА ТОК 8:30 ВВЕ ЧЕРІ

При явні: Д-р Шку рат, мґр Я. Спольсь кий, д-р Ґерич, інж. А. Івах нюк, Євген Спольсь кий, інж.
Я. Не сте рен ко, ред. Со сновсь кий, д-р Ма ла щук, С. Фро ляк, О. Іван чук, Ю. Іван чук, д-р Н. Івах -
нюк, А. Тер ша ко вець, І. Пи са рен ко, В. І. Че люк, Ст. Лайкіш, Ст. Бігун, Н. Кіндрат, І.
Ел’яшевсь кий, О.  Лу щак, Ю. Тар но вич, П. Во ли няк, А. Ха рак, Джу ра Гр., Сав чук П.

Про гра ма:
1) Відкрит тя зборів
2) Вибір предсідни ка Зборів
3) Ре фе рат гол. ред. п. Со снов сь ко го про на прям, за вдан ня і по тре бу ча со пи са "Гомін 

Ук раїни" на ка надійсько му те рені
4) Дис кусія
5) Спра ва ор ганізації ви дав ництва
6) Вибір керівних ор ганів ви дав ництва
7) За пи ти і різне.

До 1). Збо ри відкри ває відпо відаль ний за ви дав ництво п. С. Фро ляк і по кли кує на се к ре та ря
Яро сла ва Спольсь ко го. У вступ нім слові пе ре повідає п. Фро ляк ко рот ко історію по стан ня ви дав -
ництва в грудні 1948 ро ку. Ініція тив ний гур ток підго то вив ви пуск пер шо го чис ла, ви дав до сьо годні
4 чис ла, а те пер йдеть ся про за фіксу ван ня ви дав ництва, себ то тре ба йо му на да ти ор ганізацій -
них форм, за сту пи ти провізо рич ні фор ми правління постійни ми та усуспільни ти при ват ну ініція -
ти ву Ініціятив но го Гурт ка. Зга дує теж про теп ле прий нят тя но во го ча со пи су гро ма дян ст вом
Ка на ди і США.

До 2) П. А. Тер ша ко вець про по нує на предсідни ка Зборів інж. Івах ню ка, що збо ри
од но го лос но одо б рю ють. П. С. Фро ляк пе ре дає провід збо ра ми в ру ки п. Івах ню ка.
До 3) Гол. ре дак тор ча со пи су п. Со сновсь кий на крес лює в своїй про мові на прям і

за вдан ня "Го мо ну Ук раїни". Ціль йо го ре пре зен ту ва ти Во ю ю чу Ук раїну на аме ри -
канськім кон ти ненті з ас пек ту не партійно го, а за галь но-націо наль но го, на крес ле но го Ук -

раїн ською Го ло вною Виз воль ною Ра дою та УПА. Га зе та спи рається на іде ях, що по ста ли в краю
про тя гом Дру гої світо вої війни та на ших виз воль них зма гань 1939 р. до сьо годні. По ява та кої га -
зе ти не ви пад ко ва в Ка наді, а зу мов ле на політич ною дійсністю в Ук раї ні та си ту ацією ук -

раїнської пре си в Ка наді. Ця пре са за га лом за сту пає політич ну дум ку 30-х років в Ук раїні а з по гля -
ду сьо годніш ньої си ту ації в світі та на цьо му тлі і на шої си ту ації є не ак ту аль на і припізне на в часі.

Нам не важ но по лемізу ва ти з існу ю чи ми пре со ви ми ор га на ми в Ка наді, а тре ба об’єдну ва ти ук -
раїнську еміґра цію на по зиціях Во ю ю чої Ук раї ни, ре пре зен то ва ної УГВР і УПА, став ля чи завжди інте -
ре си й по тре би краю по над по тре ба ми еміґрації, тим більше, що існу ю ча пре са на еміґрації іде на за гал

на роз бит тя виз воль но го фрон ту та в своїх за ло жен нях дає пе ре ва гу еміґраційним чин ни кам над
крає ви ми. Під тим ог ля дом ми хо че мо спов ня ти за вдан ня, що їх на крес ли ла УГВР для політич ної
емі ґрації. Аме ри ка сьо годні є полі тич  ним цен т ром світу і як раз то му на ше за вдан ня в Аме риці
звер  та ти її ува гу на наш вклад в бо роть бу вільно го світу з то талі та риз мом і в зв’яз ку з цим
під крес лю ва ти ва гу розв’яз ки на ших про блем при ор ганізації бу ду чо го мир но го світу. Це на ше
най важ ні ше за вдан ня і це му си мо ми ро би ти.

Га зе та стріну лась з при хиль ним відго мо ном ук раїнсько го гро ма дян ст ва Ка на ди й США. Ти -
раж на сьо годні 3000. Вже сьо год ні відчу вається, що він за ма лий і на шим за вдан ням бу де по -
більши ти йо го до кілька над цять ти сяч, що би відповісти при близ ним по тре бам Аме ри кансь ко го
кон ти нен ту. Ко ли це чис ло осяг неть ся, це бу де до ка зом з’єднан ня ук раїнської еміґрації в Аме риці
фрон том до Краю. Щоб це осяг ну ти тре ба пе ре бу ду ва ти ви дав ництво на гро мадсь ку ор ганіза цію та
роз бу ду ва ти ма теріяль ну ба зу, що як раз є за вдан ням сьо год нішних зборів.

(З пер шої і дру гої сторінок про то ко лу)

«ГОМІН УК РАЇНИ»
У ЮВІЛЕЙ НО МУ РОЦІ

Ди рекція: Ми хай ло Ше пе тик — го ло ва ди рекції; Во ло ди мир Окіпнюк, Ірина Мицак, Іван Те -
ре фен ко, Во ло ди мир Люб ка, Олег Ро ма ни шин — чле ни

Адміністрація: Ок са на Ду да і Дарія Луців

Ре дакція: Олег Ро ма ни шин — гол. ре дак тор, Софія Со сняк, Ми хай ло Гуц ман

Кон троль на комісія: Ок са на Про цюк-Чиж — го ло ва;  Ми ко ла Карпій та Ярослав Низовий — члени

Ар тем Ко ло мий чук (Калґари)
Роман Заяць (Чікаґо)

Григорій Процьків (Ед мон тон)
Да ни ло Бод на рук (Гамільтон)

Сте пан Ме динсь кий (Лон дон, Онт.)
Володимир Блищак (Мон т ре аль)

Степан Петелицький (Ричмонд, Б. К.)
Андрій і Тетяна Кадикали (Оша ва)

Ярослав Сиваник (Са с ка тун)
Во ло ди мир Люб ка (Скар бо ро)

Ярослав Сташинський (Ст. Ке те ринс)
Сте пан Пісоць кий (Тан дер Бей)

Григорій Шийка (Вел ланд) 
Пе т ро Ми цак (Віндзор)

Теодор Гуменюк (Вінніпеґ)

НАШІ ПРЕД СТАВ НИ КИ

Віра
Микитин

Іван Фіґоль

Зліва: Теодосій Буйняк, Володимир
Окіпнюк, ген. консул України в Канаді
Микола Кириченко з дружиною Людмилою.

На Загальних зборах «Гомону України»

Степан
Пелех

Ірина Мицак

Промовляє
Олег Романишин

Владика
Корнилій Пасічний

Євген Гановський

Аріядна Степельська, 
Марта Кравців-Барабаш

Олег Романишин, Андрій Бандера, Микола Заверуха

50-ЛІТТЯ «ГОМОНУ УКРАЇНИ»



До б рий день,
Дя кую за ду же патріотичні статті у вашій га зеті. Я ви ро сла

в Києві і бу ла ду же за зом бо ва на про російською ко лоніяль ною аґі -
тацією. Я ба чу скільки прав ди від нас завжди хо ва лось. Мені ду же
по до ба ють ся статті Ас коль да Ло зинсь ко го — та ке вра жен ня,
що йо му відо ме все, що ро бить ся на Ук раїні, так, ніби він там
жи ве. І всі йо го ре чі ду же мудрі.

Мені спо до ба ли ся ще дві статті з №23 «На хаб не втру чан ня»
Лю бо ми ра Стрільця і «Во ни — це пуп землі, ре ш та світу для
них — ніщо» Ро ма на Чай ки. Це статті — етю ди з жит тя.
Так во но є. Але сму ток во ни посіяли в душі, бо про російська КДБ-
ковсь ка ма ріо нет ка Яну ко вич ніко ли в жит ті не бу де віднов лю ва -
ти Ук раїну як національ ну дер жа ву. Знаєте, є прислів’я — ря -
бень ке вро дить ся — ря бень ке й вмре...

На тал ка
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Ви со ко по ва жа ний Ре дак то ре Па не Ро ма ни шин!

Чи та ю чи Ва ми ре даґова ний ча со пис «Гомін Ук раїни», єство
моє на пов няє радість і оду шев лен ня, що наші омріяні і дов го пле -
кані надії і сподіван ня та ки увінча ли ся успіхом. Історія тво рен -
ня Ук раїнської По встансь кої Армії (УПА) і сторіччя від на ро д -
жен ня Провідни ка ОУН-УПА в Ук раїні Ро ма на Шу хе ви ча-Та -
ра са Чу прин ки за вдя ки Вашій праці та ки по яви ли ся на ок ре мих
сто рін ках Ва шо го ви дан ня «Го мо ну Ук раїни», що яв ляється
ко ло саль  ною пра цею, дя ку ю чи Вашій осо би с тості і чле нам Ва -
шої Ре дак ції, за що на ле жить ся щи ра по дя ка від чи тачів Ва шо -
го ча со пи су і від ук раїнської нації.

І зно ву в числі 41 (3243) «Го мо ну Ук раїни» по яв ляється
свят ко вий Указ пре зи ден та Ук раїни Вік то ра Ющен ка про  на -
дан ня зван ня і ор де на Ге роя Ук раїнської дер жа ви для ко ман ди ра
ОУН-УПА Ро ма на Шу хе ви ча (по смерт  но), що прий няв від пре -
зи ден та йо го син Юрій Шу хе вич, що відсвят ко ва но в Києві, в
серці Ук раїни.

Це є ве ли кий зво рот на кра ще в Ук раїнських дер жав них ус та -
но вах, де по чи нає про яв ля ти ся прав  ди вий дух ук раїнсько го пат -
ріотиз му і по ша на до Ге роїв Ук ра їни, котрі відда ли своє жит тя
в бо ротьбі за на шу сво бо ду і дер жав ну са мостійність і со -
борність.

З тієї на го ди я по си лаю пе ред пла ту на «Гомін Ук раїни» на
на ступ них де сять років і ба жаю Вам си ли і ви т ри ва ло с ти на
Ва шо му пості го ло вно го ре дак то ра, так по важ но го суспільно-
по лі тич  но го ор га на в Ка наді, який про  дов жує ре пре зен ту ва ти
світлу па м’ять борців за во лю Ук раїни і стоїть на сто рожі чи с -
то го, ук ра їн сько го Націоналізму як в Ук ра ї ні так і на чу жині.

Ща с ти Вам, Бо же!
Сла ва Ук раїні!       Сла ва Ге ро ям!

Пи лип Фе дорів, Ке лов на, БК

Вель ми ша нов ний Па не Док то ре!
В першій мірі доз во лю собі поґра ту лю ва ти Вам, що не зва жа ю -

чи на різні су часні про бле ми і труд нощі Ви зуміли на ду же ви со ко -
му рівні, під кож ним ог ля дом, вдер жа ти Ваш цінний тиж не вик,
отак ду же потрібний нашій ук ра їнській спільноті. За це Вам на -
ле жить ся ве ли ка по дя ка від нас усіх...

Ваш Євген Іванків
Чікаґо

...Ми ду же вдячні Ви дав ництву «Гомін Ук раїни» за ціка во ре -
даґо ва ний тиж не вик. Справді, в на ших ча сах — це дійсно Гомін з
Ук раїни. Ок ре мо дя куємо ред. д-р Оле гові Ро ма ни ши нові за пре -
крас но ре даґова ну га зе ту, од ну з кра щих у Ка наді.

Ба жаємо усім Вам, Ша новні чле ни Ви дав ництва, до б ро го здо -
ров’я, ве ли ких успіхів, збільшен ня пе ред плат ників, ви т ри ва ло с ти
й ще д рих ласк Гос подніх!

Ща с ти Вам, Бо же!

В гли бокій по шані,
Олен ка і Іван Стад ни ки

Ед мон тон

Га зе та «Гомін Ук раїни» має ба га то ціка вих ма теріялів...
Ціка вою є стат тя про Сан дор мох. Я і проф. М. Ша ла та осо -

би с то знай омі з го ло вою То ва ри ст ва ук раїнської куль ту ри «Ка ли -
на» Ла ри сою Скрипніко вою. Маємо її книж ку про ство рен ня
пам’ят ни ка жерт вам Сан дор мо ху, го ло в ним ор ганіза то ром яко го
во на бу ла. Ми з нею знай омі з кон фе ренції То ва ри ст ва «Ук раїна
— Світ», які про хо дять в Києві...

Го ло ва Дро го биць кої філії То ва ри ст ва «Ук раїна — Світ» Ти -
мофій Бор ду ляк

...Вель ми ша новній Ре дакції «Го мо ну Ук раїни» вис лов люю ґра -
ту ляції за так до ро гоцінне чис ло «Го мо ну Ук раїни» (до да ток у
100-ліття від на ро д жен ня ге не ра ла Ро ма на Шу хе ви ча) і щирі
при знан ня.

Ща с ти Вам, Бо же у дальшій Ва  шій праці.

Ва силь Ре ку ляк
Ст. Ке те ринс

...Ґра ту люю Ре дакції «Го мо ну Ук раїни» за цінні знім ки і ма -
те ріяли (до да ток у 100-ліття від на ро д жен ня ге не ра ла Ро ма на
Шу хе ви ча).

Ща с ти Вам, Бо же у Вашій ко рисній і важ ливій праці.

З по ша ною,
Те тя на Бед нарсь ка

Гамільтон

Пе ре си лаю чек... за спеціяль не ви дан ня «Го мо ну Ук раїни». Ду -
же ба га тий і ціка вий ма теріял про УПА-ОУН і їхніх провідників
за що Вам на ле жить ся ве ли ке при знан ня і по дя ка. Ду маю, що це
ви дан ня відкри ває очі ба га ть ом «не вірним То мам» в Ук раїні про
бо роть бу ук раїнсько го на ро ду за свою Не за лежність.

За ли ша юсь з прав ди вою по ша  ною до Вас і ба жаю даль ших
успіхів у Вашій праці!

Сла ва Ук раїні!
С. Ме динсь кий, Лон дон, Онт

Сер деч но дя кую за ви сил ку Ва шо го «Го мо ну Ук раїни». Тіши мо -
ся, що змо же мо пе ре чи та ти Ва шу пер спек ти ву на політичні дії.

...
Мені ду же ми ло чис ли ти ся між Ва ши ми при яте ля ми. Надіюся,

що бу де мо частіше стріча ти ся.
Сер деч но,

Ок са на П’ясець ка

КУ О ОЛ (Край о ва  У пра ва Ор ганізації Обо ро ни Лемківщи ни)
на ек зе ку тивнім засіданні ріши ли да ти до тацію... для «Го мо ну
Ук ра ї ни» за підго тов ле ний до да ток «Акція Вісла». Ми, лем ки
Аме ри ки, об’єднані в ООЛ щи ро дя кує мо Вам за це діло.

З по ва гою,
Зен ко Галь ко вич

го ло ва ООЛ

...Маю ве ли ку приємність ствер  ди ти факт, що за слу го вує
поґра ту лю ва ти вам всім, а зо к ре ма д-р О. Ро ма ни ши нові за ду же
а ду же ціка ву га зе ту. Місти те прав диві вістки про  на шу нес ко ре -
ну Ук раїну.

Ще хо четь ся зга да ти, що я був пе ред плат ни ком «Го мо ну Ук -
ра ї ни» від пер шої йо го по яви. Не один ча со пис я про чи тав, але
жод  ний так не за доволь нив ме не як «Гомін Ук раїни»...

Сла ва Ук раїні!

Ваш пе ред плат ник
Ми ко ла Же ка ло

Ва тер форд

Пе ре си лаю пе ред пла ту на Ва ми ре даґова ний так ду же цінний
для нас всіх ук раїнців в діяс порі тиж не вик «Гомін Ук раїни». Пе -
ре даю ще іншим но во при бу лим ук раїнцям чи та ти, бо во ни по ки
що не ма ють мож ли во с ти йо го діста ти. Го ди мо ся в дис кусіях, що
це най кра ще інфор мо ва ний тиж не вик в діяс порі. Для ме не це, зо к -
ре ма, ве ли ка радість, ко ли йо го дістаю...

Іван ка Чи ровсь ка
Арізо на

...доз во лю вис ло ви ти свою дум ку про «Гомін У к раїни», що ос -
танніми чис ла ми звер нув на се бе особ ли ву ува гу чи та ча, перш за
все се лек тив но об ра ним ма те рі я лом, а враз і ху дож ньо оформ ле ни -
ми за го ло в ка ми, що дає чи та чеві лег ко звер ну ти ува гу на пев  ні
гли бо ко про ду мані ма тері яли, що чітко віддзер ка лю ють по дії,
певні дум ки — ніби то га зе та го во рить з чи та чем.

Що до підібра но го ма теріялу, зі сво го бо ку щи ро дя кую за се лек -
тивність та фотознімка ми, що да ють на гляд но відчу ти чи та -
чеві пев ні події, що на ша Батьківщи на пе ре жи ває. Відчуєш ніби -
то ти в Ук раїні!!!

Враз вітаю і за ан г ло мов ну сто рінку — чу до во...

Те тя на Но с ко-Обо ронів

Другий З’їзд Українських Журналістів Америки і Канади. Торонто, 1966 р.
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" %О,О$���� C'О�І�О� «�О�О�У У��А!��»
Олександер Матла

Олег Романишин

Андрій Бандера

Василь Мигович, Володимир Окіпнюк, Олег Романишин

Олена Глібович
Володимир Болюбаш
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Заголовки «Гомону України» і
тематичних сторінок за 60 років
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�елігія�елігія $понсор сторінки —%ослідний Інститут ”$тудіюм” 
та 'ундація ”%есна”

)аука і Освіта
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&пеціяльні числа «�омону України»
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�ості «�омону України»

За 60 років існування і праці 
«Гомін України» відвідали:

Андрій Гайдамаха, Ярослав і Слава
Стецьки, Роман Круцик, Слава Стецько,

Петро Дацків, Юрій Шухевич, владика
Павло Василик, митрополит Володимир
Стернюк, Дарія Гусяк, Наталка Осьмак,

Василь Кук, Святослав Караванський,
Аскольд Лозинський, Стефан Романів,

Ігор Лоссовський, Олександер Сич, Олесь
Бердник, патріярх Володимир (Василь
Романюк), Анна-Галя Горбач, Дмитро

Ціпивник, Омелян Коваль, Ярослав
Дзира, генерал Іван Білас, владика Ісидор

Борецький та багато-багато інших.



По жерт ви з на го ди 60-ліття
«Го мо ну Ук раїни»

(уділи, да рун ки з на го ди 60-ліття «Го мо ну Ук раїни», по жерт ви на
спеціяль не ви дан ня «Го мо ну Ук раїни»)

$7,500: Дослідний Інсти тут «Студіюм» (То рон то)

$5,000: Фун дація «Дес на» (То рон то)

по $2,500: Кре ди то ва Спілка «Бу дучність» (То рон то), Фун дація «Бу -
дучність» (То рон то)

$1,200: Ліґа Ук раїнців Ка на ди (Край о ва Уп ра ва-То рон то)

по $1,000: Д. Гу лей (То рон то), Ліґа Ук раїнок Ка на ди (Край о ва Уп ра ва-
То рон то),О. та А. Ро ма ни шин (То рон то), Ук раїнська На род на Ка са
Де жар ден (Мон т ре аль), П. Фе дорів (Ке лов на), Фун дація «Про ме тей»
(То рон то), М. та А. Ше пе тик (Міссісаґа)

по $500: Ю. Дац ко (Тан дер Бей), Дім Ук раїнської Мо лоді (Ед мон тон),
Ліґа Ук раїнок Ка на ди (Оша ва), Ліґа Ук раїнок Ка на ди (То рон то), Ліґа
Ук раїнок Ка на ди і Ліґа Ук раїнців Ка на ди (Суд бу ри), Ліґа Ук раїнців
Ка на ди (То рон то), «Caravan Logistics Inc.» (Оквіл)

$350: Т-во ко лишніх во яків УПА (Го ло вна Уп ра ва-То рон то)

по $300: Т. На рож няк (Сто ни Крік), Ліґа Українців Канади (Етобіко)

$260: П. Во ро бець (То рон то)

по $250: І. Бар дин (То рон то), Об’єднан ня Ук раїнців «За кер зон ня» (То -
рон то), Спілка Ук раїнської Мо лоді (Край о ва Уп ра ва- То рон то)

по $200: Б. Бу ле ма (То рон то), О. Ґошу ляк (То рон то), П. Кри во рук
(Лон дон), Ліґа Ук раїнок Ка на ди (Са с ка тун), Ліґа Ук раїнців Ка на ди
(Гамільтон), П. Са ва рин (То рон то), О. Са в рас (Оквіл), Т. Носко-
Оборонів (Ляшін), Ук раїнський Куль тур ний Центр (Гамільтон),
«Future Bakery» (То рон то)

по $150: Ліґа Ук раїнців Кан ди (Вел ланд), А. Мель ник (То рон то), І. та
В. Мо кан (Міссісаґа)

$125: д-р Р. Осад чук (От та ва)

по $120: А. Гла ди ло вич (Мон т ре аль), М. Ко зак (Берлінґтон)

по $110: Б. і С. Баб’як (Ст. Ле о нард), В. та О. Люб ка (То рон то), О. і З.
Ха бурські (То рон то), С. Харко (Торонто)

по $100: К. Бод нар (Непієн), Т. Буй няк (То рон то), Кни гар ня «Бук ва»
(То рон то), В. Вар шавсь кий (Оквіл), «Werezak’s Pharmacy» (Са с ка тун),
В. Гай да (То рон то), Р. Го линсь кий (То рон то), Г. Го ло вка (Ст. Ле о нард),
Е. Гу цу ляк (То рон то), М. Дацьків (То рон то), «Diamond Auto Body»
(Са с ка тун), О. За харій (Вікторія), І. та Х. Іван чи шин (То рон то), Ю.
Кінаш (То рон то), Клюб Сеньй орів «Дніпро» (Са с ка тун), Кре ди то ва
Спілка св. Марії (То рон то), В. Ку харсь кий (Вінніпеґ), І. Ла в ри но вич
(То рон то), Ліґа Ук раїнок Ка на ди (Вел ланд), Ліґа Ук раїнців Ка на ди
(Вінніпеґ), Ліґа Ук раїнців Ка на ди (Са с ка тун), Ліґа Ук раїнців Ка на ди
(Тан дер Бей), П. і М. Ло па та (Тер ра Кот та), М. Ляль ка (То рон то), М.
Ма ру щак (То рон то), Т. Мат вей ко (Са с ка тун), Г. Ма цюк (То рон то), В. і
С. Ме ре нюк (Мон т ре аль), І. Ми цак і Г. Не смаш ний (То рон то), В. Мой -
сяк (То рон то), В. Ми ки тин (Сан Сіти, США), П. Пав ли шин (Оша ва),
О. і Б. Па дик (То рон то), В. і Г. Пе ден ко (Лон дон), Світова Федерація
Українських Жіночих Організацій (Торонто), Я. Си ва ник (Са с ка тун),
Кре ди то ва Спілка «Со юз» (То рон то), Я. Ста шинсь кий (Ст. Ке те ринс),
Суспільна Служ ба Ук раїнців Ка на ди (Ст. Ке те ринс), Р. Хоміць кий
(Суд бу ри), С. і А. Чорний (Торонто), Г. Ший ка (Вел ланд), А. і М. Шиш
(Калґари), М. Шмі гельсь кий (Ед мон тон)

$85: Б. і Д. Петигирич (Міссісаґа)

по $75: М. Пе т риків (Вер нон), д-р Й. Якібчук (Ст. Ке те ринс)

$70: І. Ла в рик (То рон то)

$65: В. Скрип ка (Ґримсбі)

по $60: Л. Бабій (То рон то), Т. Бед нарсь ка (Гамільтон), Ю. Бе ре за
(Пойнт Клер), д-р О. Вин ниць кий (То рон то), С. Зло човсь кий (Вар рен,
США), Б. Ка занівський (Бе те с да, США), М. Мись (Гамільтон), М. Пи -
лип’юк (То рон то), В. Сергійчук (То рон то), М. Трусь (То рон то), К.
Чорнa (То рон то), Б. і М. Ша ф ран (То рон то)

$55: В. Чвиль (Ри ч монд Гілл)

по $50: С. Білас (Пєре фонд), А. Білик (Мар кам), Д. Бод на рук (Гаміль -
тон), І. Бой ко (Ед мон тон), М. та А. Бурій (То рон то), А. і Б. Бу рий (То -
рон то), Р. Во двуд (Лон дон), Т. Гу ме нюк (Вінніпеґ), В. Драбік (То рон то),
Г. Ду мен ко (То рон то), І. Жук (Вінніпеґ), Я. Іван чук (То рон то), о. П. та
І. Івахів (Міссісаґа), М. Карпій (То рон то), Н. Ласківська (Коквіт лем),
Б. Лег кий (Амер сбурґ), Я. Лег кий (Амер сбурґ), Ліґа Ук раїнок Ка на ди
(Гамільтон), Ліґа Ук раїнців Ка на ди (Лон дон), Ліґа Ук раїнців Ка на ди
(Тан дер Бей), М. Лозинська (Торонто), М. Ма зу рок (Алвістон), Г. Мар -
ти нюк (Са с ка тун), І. Мат вей ко (Са с ка тун), В. та А. Ма щак (Са с ка -
тун), С. Ме динсь кий (Лон дон), Г. Ме леш ко (То рон то), Л. На рож няк
(Дан дас), Д. Не по тюк (То рон то), В. Орисік (Ван ку вер), Г. Ощип ко (Ку -
о т ре монт), С. Па нас (То рон то), А. Пе ле хо вич (Мон т ре аль), М.
Підгірна (Вінніпеґ), І. Пи ро жак (То рон то), С. Пісоць кий (Тан дер Бей),
Г. Процьків (Ед мон тон), В. Ре ку ляк (Ст. Ке те ринс), І. Ріоп ка (То рон -
то), Р. Ро ман ци шин (Ст. Ле о нард), Й. та А. Све ри да (Пит Ме довс), В.
Сво бо да (Мон т ре аль), М. Соб’як (Міссісаґа), І. Фіґоль (То рон то), І.
Кардаш (Ст. Кетеринс), Український Центр (Лондон)

$45: Д. Вітів (Су Сен Марі)

$40: В. Вель гаш (Вінніпеґ)

по $35: М. Гро на (То рон то), С. Керик (Ст. Лорен), І. Луч ка нич (Ед мон -
тон), Ю. і М. Шептицький (Вотерлю)

$30: Й. Бод на рук (Міссісаґа)

по $25: Т. Ба ран (Йорк тон), І. Ба ра нич (Міссісаґа), Т. Бод нар чук (Міс -
сісаґа), Т. Воз няк (Ке лов на), Д. Дербіш (То рон то), Е. Іванків (Чікаґо,
США), І. Ко ш ту бай да (Мон т ре аль), М. Потічний (Міссісаґа); Р. Ро ма -
нів (То рон то), д-р І. Скри пух (Брант форд), М. Сте цюк (Ґвелф), А.
Трон (Летбрідж), О. Ту рен ко (То рон то), В. Хом’як (Форт Ло тер дейл,
США), Н. Шуль га (Дел та), О. Яворсь кий (Вінніпеґ)

по $20: П. Но во сад (Са с ка тун), С. Ро ма ни шин (Гамільтон)
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%о дя ка
%о чи на ю чи від 1948 ро ку «�о -

мін Ук раїни» зро бив ве ли кий
вне  сок у ви дав ни чу діяльність
на  шої зор ганізо ва ної гро ма ди в
�а наді. 

+е 60 років жерт вен ної і за слу -
же ної праці ве ли ко го чис ла
будівни чих «�о мо ну Ук раїни» —
членів ди рекції, ре дакції, адмі ні -
ст рації, дру карні, на ших уділов -
ців, пе ред плат ників-чи тачів,
пред став ників, співробітників,
підприємців і про фесіоналістів,
а зо к ре ма Уп рав і член ст ва Ук ра -
їнських �ер жав ниць ких Ор гані -
зацій �а на ди.

" особ ли вим при знан ням і по -
дя кою щи ро вітаємо усіх жерт -
во давців, які вша ну ва ли �іяман -
то вий Ювілей «�о мо ну Ук раїни» і
зро би ли свій ва го мий вне сок на
йо го даль шу роз бу до ву. 

+е за по ру ка три ва лої ви дав ни -
чої діяль но с ти «�о мо ну Ук раїни»
на до б ро на шої гро ма ди в �а -
наді і на шої )атьківщи ни — Ук -
раїни!

Iи ра $ам по дя ка!

$и дав ництво «�омін Ук раїни»

МИХАЙЛО ШЕПЕТИК — ГОЛОВА ДИРЕКЦІЇ ВОЛОДИМИР ОКІПНЮК — ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДИРЕКЦІЇ

ВОЛОДИМИР ЛЮБКА — ЧЛЕН ДИРЕКЦІЇ

МИКОЛА КАРПІЙ — ЧЛЕН КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇОКСАНА ПРОЦЮК — ГОЛОВА КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇЯРОСЛАВ НИЗОВИЙ — ЧЛЕН КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ІВАН ТЕРЕФЕНКО — ЧЛЕН ДИРЕКЦІЇ

СОФІЯ СОСНЯК — ЧЛЕН РЕДАКЦІЇ
ОЛЕГ РОМАНИШИН — ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ЧЛЕН ДИРЕКЦІЇ
ІРКА МИЦАК — РЕДАКТОРКА «UKRAINIAN ECHO»

ЧЛЕН ДИРЕКЦІЇ

ОКСАНА ДУДА — ЧЛЕН АДМІНІСТРАЦІЇ МИХАЙЛО ГУЦМАН — ЧЛЕН РЕДАКЦІЇ ДАРІЯ ЛУЦІВ — ЧЛЕН АДМІНІСТРАЦІЇ


