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Василь Савченко 
(Киів)

ПРАПОРИ ДУХУ

/ .  Становлення 
Ти народилась у північній стороні 
І говорила мовою ординців,
Але Шевченкові святі сова -  пісні 
Тобі співала мати завжди у колисці...

Квітучий Київ, гомін України 
Всотала серцем юнка запальна.
Співала горді пісні -  гімни,
І на очах з колін ставала 
Окрадена українська земля.

І ось прийшла вкраїнська влада -  Рада: 
Народ, Країна вільні! Злуки ждана мить!... 
"Червоні", "білі", "чорні" сіють зраду -  
Орда московська "очерня"жовтоблакить!...

Без зрад і підступів поразок не бува,
Так сталося, на жаль,і цього разу,
Олена добре розуміла ці діла,
Тому чекала перемоги часу...

На чужині вкраїнці гартувались,
Плекали незалежність рідно землі,
Долати труднощі, борні навчались,
Щоб їх боялись сили чорні, підлі й злі...

...Й на "вишкребків" імперських впав Олени гнів: 
"Ви хижі хами! Мову батька й мати 
Вам не здолати, а народ -  і поготів! -  
Підем із вашої в’язниці -  ями!...

21 липня 2009 р.



Микола Міхновський

САМОСТІЙНА УКРАЇНА

Кінець XIX віку визначи
вся з’явищами, що характе
ризують новий зворот в 
історії людськості. Ці з'яви- 
ща свідчать за те, що п’ятий 
акт великої історичної тра
гедії, званої "боротьбою на
ції", вже начався і закінчен
ня наближається. Ті з’яви
ща -  це уоружені повстання 
зневолених націй проти 
націй гнобителів. На наших 
очах відбулися криваві по
встання Вірмен, Кретян -  
Греків, Кубанців і нарешті 
Боерів. Коли ще поглянути 
на ту більше чи менше гос
тру боротьбу -  у її перших 
фазах, які провадять зрабовані народи Австрії, Росії та Ту
реччини проти націй -  панів, на той смертельний антагонізм, 
який існує поміж німцями і французами, англічанами і 
росіянами, коли зважити, яку страшну масу регулярного 
війська утримують ворожі поміж собою нації, то стане зовсім 
очевидним, що все світове національне питання вже зовсім 
достигло хоч і далеко стоїть до необхідного, дійсного та спра
ведливого розв’язання. Проте шлях до розв’язання єдино 
можливий, певний і хосенний показали нації,що вже повста
ли проти чужого панування, в якій би формі політичного вер
ховенства воно не виявлялося, і цей шлях є противний Га- 
аській конференції.

Ми визнаємо, що наш нарід теж перебуває у становищі 
зрабованої нації.

З

Микола Міхновський 
у студентські роки.



Отже коли справедливо, що кожна надія з огляду на між
народні відносини хоче виливатись у форму незалежної, са
мостійної держави; коли справедливо, що тільки держава од
ноплемінного національного змісту може дати своїм членам 
нічим не обмежовану змогу всестороннього розвитку духов
ного і осягнення найліпшого матеріального гаразду; коли 
справедливо, що пишний розцвіт індивідуальності є метою, -  
тоді стане зовсім зрозумілим, що державна самостійність є 
національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин.

Отже виникає питання, чи визволення національне мож
ливе для нас?

П’ятий акт драми ще не наступив для нашої нації: вона пе
реживає ще й досі довгий і важкий антракт у своїй історії: за 
коном щось діється, йде якась пильна праця, від часу до часу 
грюкотить грім, але завіса ще не піднялася. Антракт власне 
починається з 1654 року, коли Українська Республіка злучи
лася з московською монархією політичною унією. З того ча
су українська нація політично і культурно помалу завмирає, 
старі форми життя зникають, республіканська свобода ніве
читься, нація знесилюється, гине, але потім знов відро
джується, з-під попелу старовини виникає ідея нової Ук
раїни, ідея, що має перетворитись у плоть і кров, прибрати 
конкретні форми.

З часу Переяславської конституції минуло сьогодні 247 років, 
незабаром Росія справлятиме 250-літній ювілей цієї події.

Коли доводиться нам йти на свої збори під допитливими 
поглядами цілої фаланги правительственних шпіонів, коли 
українцеві не вільно признаватись до своєї національності, і 
коли любити вітчизну рівнозначно, що бути державним зрад
ником, тоді зовсім до речі виникає повне обурення питання, 
яким правом російське царське правительство поводиться з 
нами на нашій власній території, наче з своїми рабами? 
Яким правом відносно нас, тубольців своєї країни, видано за
кон з 17 травня 1876 року, що засуджує нашу національність 
на смерть? На підставі якого права на всіх урядах нашої 
країни урядовцями призначено виключно росіян (москалів) 
або змоскалізованих ренегатів? На грунті якого права з на
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ших дітей готують по школах заклятих ворогів і ненавис
ників нашому народові? Через що навіть у церкві панує мова 
наших гнобителів? Яким правом правительство російське 
здерті з нас гроші витрачає на користь російської нації, пле
каючи і підтримуючи її науку, літературу, промисловість і т. д.? 
І нарешті найголовніше, чи має право царське правительство 
взагалі видавати для нас закони, універсали та адміністра- 
ційні засади?

Чи становище царського правительства відносно нас є ста
новище права чи насилля? Відомо гаразд, що ми власно 
вільно прийшли до політичної унії з московською державою 
і заступником її -  царським правительством. Ця власно 
вільність, на думку наших неприхильників, забороняє нам 
нарікати на несправедливість того, що нам діється, бо ми 
ніби самі того хотіли, самі обрали собі те правительство. Це 
твердження примушує нас розглянути природу і характер 
угоди з 1654 року.

Держава наших предків злучилася з московською держа
вою "як рівний з рівним" і як "вільний з вільним", каже того
часна формула, цебто дві окремі держави, цілком незалежні 
одна від другої щодо свойого внутрішнього устрою, схотіли 
з'єднатися для осягнення певних міжнародних цілей.

Виникає питання, чи по з луці цих двох держав обидві во
ни зникли, а на місце їх почала існувати третя держава, на
ступниця тих двох? Чи, навпаки, не дивлячись на злуку, 
обидві держави існують поруч себе? І коли так, то який вплив 
мала злука на обидві держави з погляду міжнародного пра
ва? Сучасна наука міжнаціонального права вчить, що держа
ва може бути як простою, так і складною. Вона каже, що дві 
або кілька держав можуть стати між собою до злуки і зформу- 
вати "спілку держав". Спілка держав — це така форма злученя, 
при якій шанування і підлягання спільним інституціям не 
тільки не виключає внутрішньої і надвірної самостійності 
злучених держав, але навпаки оберігання тієї самостійності 
стає метою злучених держав. Держави -  члени спілки 
зберігають право міжнародних зносин поруч із заступниц
твом цілої спілки. Усі вони мають право поокремо заяв'зува-
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ти конвенції та посилати послів, аби тільки їх міжнародні 
зносини не мали на меті шкодити інтересам цілої спілки або 
окремих членів. Така спілка цілком можлива не тільки 
поміж державами, що мають однаковий політичний устрій, 
але й різними формами державного устрою, і не перестає 
існувати навіть тоді, коли в одній з держав зміняється форма 
правління, або вимирає пануюча династія. Цим особливо 
"спілка держав" відрізняється від так званої "реальної унії 
держав", яка може існувати тільки поміж монархічними дер
жавами, раз-у-раз може перекротити своє існування, або ви
мерла династія. Спілка держав виникає із взаємної згоди дер
жав, що стають до спілки. Зразком "спілки держав" можуть 
бути: Північно-Американські Злучені Держави, Швей
царська спілка і найбільша Германська Спілка.

Якже злучилася держава московська з державою ук
раїнською? Шляхом погодження, а погодження це вилилося 
у формі т. зв. "переяславських статтей".

Переяславський контракт так формулював взаємні і 
обопільні відносини держав (наводимо головніші пункти, на
даючи їм характер сучасних висловів):

1. Власть законодатна і адміністраційна належиться геть
манському правительству без участи і втручання царського 
правительства.

2. Українська держава має своє окреме самостійне військо.
4. Суб’єкт неукраїнської національности не може бути на

уряді в державі українській. Виїмок становлять контрольні 
урядники, що доглядають певність збирання данини на ко
ристь московського царя.

6. Українська держава має право обирати собі голову дер
жави по власній уподобі, лише сповіщаючи царське прави
тельство про своє обрання.

13. Незломність стародавніх прав, як свідських так і ду
ховних осіб, і невтручання царського правительства у внут
рішнє життя української республіки.

14. Право гетьманського правительства вільних міжна
родних зносин з чужими державами.

Аналізуючи ці постанови Переяславської конституції,
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приходимо до висновку, що в ній є всі ті прикмети, які ха
рактеризують "спілку держав". Таким чином, головніший 
закид, який роблять нам наші суперники, пильнуючи довес
ти нам безвиглядність наших стремлінь, закид, ніби ми ніко
ли не складали держави і через те не маємо під собою історич
ної підстави, -  є тільки випливом неуцтва й незнання ані 
історії, ані права. Через увесь час свого історичного існуван
ня нація наша з найбільшими зусиллями пильнує вилитися 
у форму держави самостійної і незалежної. Коли навіть по
минути удільні часи, де окремі галузі нашої нації складали 
окремі держави, то перед нами виникає і литовсько -  руське 
князівство, де геній нашого народу був культурним факто
ром, і найголовніше галицько-руське королівство, спробунок 
злучити докупи усі галузі, усі гілки нашого народу в одній 
суцільній державі, спробунок, повторений далеко пізніше 
Богданом Хмельницьким і ще раз -  Іваном Мазепою.

Таким чином українська держава в тій формі, у якій вона 
зформована й уконституована Хмельницьким, є справді дер
жавою з погляду міжрегіонального права. Суперечники наші 
ще закидають нам і те, що українська республіка, зформова
на Переяславською умовою, не була самостійною державою, 
бо платила "данину" царському правительству. Коли й так, 
то все ж навіть з їх погляду Українська республіка була напівне
залежною державою на зразок Болгарії, колись Сербії та 
інших балканських держав. Але пів незалежні держави 
відзначаються тим, що не мають права міжнародних зносин 
з надвірного боку: тим часом Переяславська конституція на
давала це право українській державі. Якже проте зрозуміти 
ту "данину", що платила українська республіка московській 
монархії. Годі розв’язати це питання з погляду сучасної на
уки міжнародного права, бо вона не знає і не уявляє собі та
кої держави, яка б, маючи атрибути самостійної, платила 
"данину” ; як з другого боку не може припустити, щоб півне- 
залежна держава користувалась правом засилати послів. Це 
дасться пояснити тільки тоді, коли згідно з текстом консти
туції ми приймемо, що "данина"давалася не державі мос
ковській, а цареві московському, яко протекторові особливо
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го роду, бо держава українська від спілки з московською ви
разно бажала тільки "протекції", а не підданство. З цього по
гляду та "данина" має значення вкладу до спільної скарб
ниці, призначеної для міжнародних зносин спільної ваги. Та
кий характер стверджується ще й тим, що українська держа
ва не була завойована московською монархією, або придбана 
дипломатичним шляхом, як Польща, а злучаючись з мос
ковською монархією, не поступилася ані одним із своїх дер
жавних або республіканських прав, і устрій московської мо
нархії для української держави був зовсім байдужий.

Переяславська конституція була стверджена обома конт
рагентами: народом українським і царем московським на 
вічні часи. Московські царі чи імператори не виповнювали 
своїх обов'язків по конституції 1654 року і поводяться нині з 
нами так наче Переяславська конституція ніколи й не існу
вала. Вони чинять з нами так, наче наша нація зреклася 
своїх державних прав, віддалася на ласку російським імпе
раторам і згодилася поділити однакову долю з росіянами, що 
самі обрали собі царів. Але наш нарід ні сам, ні через своє 
правительство ніколи не давав такої згоди і ніколи не зрікав
ся прав, що належать йому по Переяславській конституції. 
Через те Переяславська умова є обов’язкова для обох контра
гентів: монархії московської і республіки української на 
підставі засади, що ніяка умова не може бути знищена або 
змінена однобічною волею одного контрагента без виразно 
висловленої згоди другого. Через те "Єдиная неділимая Рос- 
сія" для нас не існує. Для нас обов’язкова тільки держава мо
сковська, і всеросійський імператор має для нас менш ваги 
ніж московський цар. Так каже право. Та в дійсності ніякої 
ваги не має Переяславська конституція, всеросійські імпера
тори є наші необмежені пани, а Переяславська конституція 
тільки "історичним актом" та й годі. Якже з погляду права 
відноситись до такого знущання над правом? Коли один із 
контрагентів, каже право, переступив контракт, то другому 
контрагентові лишається на вибір: або вимагати від свого 
контрагента виконання контракту в тому розмірі й напрям
ку, в якому, він був прийнятий обома ними, або узнавши
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контракт зломаним у всіх його частинах, зірвати усякі зно
сини з контрагентом.

І тоді вже є панування сили, але не вплив права.
Наші суперечники можуть відповісти нам, що хоч справді 

контракт був повернений у нівець насиллям, облудою й 
підступом одного з контрагентів, але другий контрагент вже 
згубив не тільки право розпоряджатися своєю долею, але 
навіть право протестування, бо своїм довговіковим мовчан
ням він освятив неправні вчинки, і те, що було придбане 
кривдою, на підставі завдання зробилось правим. Через те 
вже пізно відшукувати колишні права.

Але в тім розміркованні немає ані крихітки правди. Пер
ше: не може бути придбане на підставі задавнення те, що за
хоплене грабівницьким або злодіяцьким шляхом. Вдруге: 
розуміння про задавненняне може відноситися до зневолен- 
ня свободи. Задавнення може мати вагу тільки в правних 
відносинах, але не в безправних, а такі відносини московсь
кої монархії до української республіки. У міжнаціональних 
відносинах задавнення може мати місце тільки відносно тих 
націй, що вже вимирають, що вже не мають життєвої сили, 
бо доки нація живе, доки відчуває себе живою і сильною, до
ти нема місця для задавнення. Але мимо того розмова про 
здавнення не може грати ніякої ролі, бо наш народ своїми по
всякчасними протестами проти панування Москви (Доро
шенко, Мазепа, Кирило-Методіївське братство Шевченко, 
селянські повстання 80-х років і т.д.) перервав течію задав
нення, давши напрям розв’язати суперечку про обов’язко
вість Переяславської конституції тим способом, який може 
уважатися єдино дійсним і серйозним, цебто силою. Та на
віть коли б ми не бачили у нашій історії безупинних про
тестів, то й тоді наше власне існування є протест проти на
силля не тільки над нами, але й над нашими предками, воно 
перериває течію задавнення, воно накладає на нас обов’язок 
розбити пута рабства, щоб -  спадкоємці Богдана Хмельниць
кого -  ми по праву могли користуватись нашою спадщиною!

(Продовження в наступному числі)
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Д-р Ярослав Середницький 
(Львів)

ДІЯЛЬНІСТЬ ДРУГОГО ГОЛОВИ ПРОВОДУ 
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І ОРГАНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 
ПОЛК. АНДРІЯ МЕЛЬНИКА В РОКИ ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
(Продовження, початок у числі 4/513, 2009 р.)

Розглянемо ще два фак
ти. 5 жовтня 1940 р. на 55- 
му році життя помер у Вар
шаві за нез'ясованих обста
вин Військовий міністр 
У HP ген. Володимир Саль- 
ський. Перед тим, 20 черв
ня 1940 р. Президент У HP 
Андрій Лівицький затвер
див план ген; В. Сальського 
з створення в Україні війсь
кових формувань (Січей) 
для збройної боротьби з 
більшовиками на початку 
німецько-радянської війни.
За цим планом до 1943 р. 
діяла "Поліська Січ" під ко
мандою отамана Т. Бульби- 
Боровця [13]. Крім того, у
Варшаві в листопаді 1940 р. Полковник Андрій Мельник 
начальника Генштабу Армії
УНР у 1927-1936 роках ген. Павла Шандрука (підлеглого 
ген. В. Сальського) пробував "нейтралізувати" руками Геста
по агент НКВС, колишній старшина Армії УНР. У спогадах 
ген. П. Шандрука "Сила доблесті" [14] наведено фразу 
слідчого "український донощик має протекцію в Берліні".
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Звинувачення донощика були шиті білими нитками і Геста
по звільнило генерала. Ще одна його зустріч з агентом у трав
ні 1945 р. в окупованому американцями Мюнхені підтверди
ла співпрацю того з НКВС.

Провід Українських Націоналістів, готуючись до німець
ко-радянської війни, продовжував роботу з створення Ук
раїнського Війська. Позитивні результати дала співпраця 
полк. Андрія Мельника і його ад’ютанта Сидора Чучмана з 
Гаупманом Абверу, колишнім старшиною УГА Гансом 
(Олександром) Пулюєм. 28 квітня 1940 р. полк. А. Мельник 
у Холмі проінформував керівників ОУН Генеральної губернії 
про переговори з німцями щодо створення військового підроз
ділу. Паралельно влітку 1940 р. ІГУН наказав готувати власні 
збройні сили ОУН і зобов'язав теренових провідників взяти 
на облік придатних до військової служби осіб і провести їх 
вишкіл [6]. За даними одного з помічників полк. А. Мельни
ка ген. М. Капустянського "за півроку до війни розпочалось 
формування військових загонів ОУН". Навесні 1941-го року 
полк. Р. Сушко провів у Кракові старшинські курси. Викла
дали на них колишні військовики Армії УНР і УГА [10].

Гаупман Ганс Пулюй створив наближений до сотні 
підрозділ "ПУМА" (перші дві букви прізвищ Пулюя і провід
ника ОУН в Бухаресті Ореста Масюкевича) при 11-й армії 
Вермахту перед німецько-радянською війною. Його сформу
вали з українців, що перебували в Румунії (студентів з 
Чернівців, Австрії, Німеччини і січовиків Карпатської Ук
раїни). В боях на Україні відзначився вояк "ПУМИ", нині 
член Центрального проводу ОУН (д) Осип Барецький. Полк. 
А. Мельник розглядав цей підрозділ (німецька назва -  загін 
Абверу № 101), як похідну групу ОУН на Україну. Дійсно, на 
Південній Україні Гаупман Г. Пулюй залишив у різних 
містах вояків "ПУМИ" для формування українських місь
ких адміністрацій, поліції тощо. Додамо, що в Яссах і Буха
ресті напередодні війни перебувала грузинська сотня "Тама
ра" полку Абверу "Бранденбург" [6].
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Перед початком німецько-радянської війни ПУН спряму
вав певний контингент членів ОУН — військовиків перекла
дачами до Вермахту. До речі, перекладачем в одному з полків 
11-ої армії Вермахту був ідеолог українського націоналізму 
Дмитро Донцов [6]. Забезпечення діяльності похідних груп 
ОУН і реалізацію військових і політичних завдань у звіль
неній від більшовиків Україні полк. А. Мельник доручив в 
1941 р. членам ПУН -  своєму заступникові Олегу Кандибі 
(Ольжичу), ген. М. Капустянському, О. Бойдунику. Ольжич 
протягом 4 років, перебуваючи у підпіллі, керував цією ро
ботою аж до арешту у Львові в травні 1944 р. [1].

22 червня 1941 року розпочалась німецько-радянська 
війна. Німецькі війська 25 червня зайняли Луцьк, 28 -  Рівне, 
ЗО -  Тернопіль і Львів, 1 липня -  Стрий і Дрогобич, 2 липня -  
Станіславів. Протягом двох тижнів німці перейшли р. Збруч -  
колишній кордон між Польщею і СРСР [10]. Перед самою 
війною керівні кадри ОУН отримали наказ Проводу: "Фор
мувати партизанські ударні групи для сумісної з Німецькою 
армією боротьби з Совєцькими військами. Організовувати 
відділи Націоналістичної Охорони... перебрати з німецьки
ми чинниками охорону ладу” [1].

Бойові групи ОУН у червні-липні 1941 р. вступили в сутич
ки з відступаючими радянськими частинами у Галичині та Бу
ковині. Керівник військової референтури Буковинського Про
воду ОУН поручник П. Войновський згадував: "...ми атакува
ли совєтську частину в Глибоці, перехоплювали транспорти з 
амуніцією і грішми". Групи ОУН вступили в бої під Бельцями, 
Малим Кучуровим, Сторожинцем і, навіть, у Чернівцях. У 
армійських частин і НКВС відбили ”2 танки, 10 мінометів, 150 
скорострілів, 3000 рушниць, 200 тис. набоїв" [2].

За наступаючим Вермахтом рушили на Україну похідні 
групи ОУН. Христина Овад [10] подає такий опис їх підготов
ки: "У Краківській станиці ОУН кипів рух 24 години на до
бу. Треба було всіх нагодувати, переночувати, забезпечити 
документами, грішми і харчами на дорогу. Кільканадцять
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зв’язкових, що відпроваджували людей були безнастанно в 
дорозі між Краковом і граничними перехідними пунктами. 
Спеціальний штаб інструктажу та зв’язку перевіряв людей, 
видавав доручення та зв'язував їх з висланими наперед про- 
бойовиками". Групи мали йти в окреслені терени і міста на 
українських територіях за німецькими військами і створю
вати там, як в Генерал-губернаторстві, українську адмініст
рацію, поліцію охорони порядку, структури господарства та 
українського життя. Мережа діяльності похідних груп ОУН 
охоплювала всю Україну.

Серед похідних груп 
найчисельнішою (у різ
ний час від 500 до 1700 
осіб) була парамілітарне 
фомування -  Буковинсь
кий Курінь під командою 
поручника П. Войновсь- 
кого. Розкол в ОУН не де
зорієнтував націоналістів 
Буковини. Тереновий Провід 
і рядове членство залиши
лись вірними Проводові 
Українських Націоналістів 
полк. А. Мельника. В чер- 
вні-липні 1941 р. полк.
А. Мельник поставив бу
ковинським формаціям зав
дання "з вибухом війни ру
шити на Схід і, по можли
вості, розвиватись у біль
шу українську частину .J  1 митрополит Мстислав,
або вливатись у лави ПО- згодом Патріарх УПЦ в Україні 
ліції в Східних областях".
На початку серпня 1941 р. у Львові П. Войцовський і С. Ка- 
сіян погодили з членами ПУН О. Сеником-Грибівським і
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М. Сціборським об’єднання окремих колон у Буковинський 
Курінь, його шлях на Київ через Проскурів і Вінницю та під
порядкування в Києві заступнику Голови ПУН О. Кандибі 
(Ольжичу) [2].

Як у випадку з підрозділом "ПУМА" при творенні Буко
винського Куреня використано дозвіл німецьких військових 
влад на створення таких формацій на території Румунії та 
пересування їх по Україні [6]. До Києва Курінь йшов мар
шрутом "Городенка -  Кам’янець-Подільський -  Дунаївці -  
Жмеринка -  Вінниця -  Козятин". За допомогу Вермахту пе
рекладачами в Кам'янці-Подільському німці надали харчі та 
частково -  одяг і зброю. Виконуючи директиву ПУН, провід 
Куреня залишав у містах і селах Східної України кадри для 
українських адміністрацій, поліції, а також учителів, агро
номів та ін. [2].

На початку війни Голова Проводу Українських Націона
лістів полк. Андрій Мельник перебував у Берліні та вживав 
усіх можливих заходів для вирішення через керівництво 
Німецького Райху проблеми організації Українського Війсь
ка "для участі в боротьбі з оплотом більшовизму -  Радянсь
ким Союзом". Він знав позицію Міністерства окупованих 
східних територій і Генштабу ОКВ, тому передав Звернення 
від імені ОУН і українського народу Райхсміністру Альфреду 
Розенбергу, Генерал-губернатору Гансу Франку та німець
ким військовим владам [6].

Аналізуючи фундаментальну працю про діяльність Ген
штабу Вермахту в 1939...1945 роках, Ф. Кордуба [15] навів 
висновок автора -  заст. начальника Генштабу ген. Вальтера 
Варлімонта, про те, що командувач Збройних сил Німеччини 
А. Гітлер не розумівся на військовій стратегії. Вважаючи 
себе надлюдиною, він не хотів приймати до дії обґрунтованих 
стратегічних планів Генштабу. А. Гітлер відкинув "особливі 
доручення" до "Напрямних директив плану "Барбаросса" 
щодо захоплених територій СРСР, укладені Начальником 
Генштабу ген. Альфредом Йодлем у кінці 1940 р. А там було
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сказано: "Майбутній похід буде чимось більшим, як змаган
ня зброї, бо він приведе до боротьби двох світоглядів. Щоби 
успішно завершити війну, не буде достатньо опанувати ве
ликі простори та знищити ворожі збройні сили. Всі захоп
лені території необхідно перетворити в держави з власними 
урядами і укласти з ними мир".

Провід Українських Націоналістів у відповідь на залучен
ня німцями українців до військових і охоронних формацій 
без погодження з українськими політичними центрами 
ініціював проведення у Кракові об'єднання колишніх ук
раїнських вояків і старшин. 24 і 25 червня 1941 р. ген. М. Ка- 
пустянський звернувся до них в "Краківських вістях" [16] з 
проханням подати адреси, а 25 червня відбулась нарада, що 
створила на позапартійній основі "Українську Генеральну Ра
ду Комбатантів" (УГРК) на чолі з колишнім командувачем 
УГА та Армії УНР ген. М. Омеляновичем-Павленком. Рівень 
Ради підтверджує перелік її членів. Заступниками Голови ста
ли генерали В. Петрів, М. Капустянський, В. Сінклер (всі 
Армія УНР) і ген. А. Кравс (УГА), до військових структур 
увійшли ген. В. Кущ та полковники П. Дяченко, В. Коло- 
совський, М. Садовський, В. Чабанівський та ін. Полк. Р. Сушко 
представляв Краків, полк. Т. Омельченко -  Берлін, полк. Ю. Дзюбен- 
ко -  Прагу. УГРК проголосила основну мету -  готувати "кадри для 
організації Національної адміністрації та Національної армії" [6].

ЗО червня 1941 р. провідні члени ОУН-Б Ярослав Стецько, 
Ярослав Старух, Євген Врецьона та ін. на зборах у Львові в 
присутності старшин Абверу майора Ернста цу Айкерна та Га- 
упмана Ганса Коха (всього біля 50 осіб) проголосили Акт 
Відновлення Української Держави і сформували тимчасове 
правління на чолі з Я. Стецьком. Текст "Акту відновлення Ук
раїнської Держави" та більш детальну інформацію про події 
наведено в збірнику матеріалів [17] і в монографії X. Овад [10].

Відділ пропаганди Абверу із спеціальним закликом досяг 
своєї мети. Сотні тисяч українців Червоної Армії, що і так не 
хотіли воювати за ненависний більшовицький режим, після
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трансляцій радіопередач на їхні позиції стали масово здава
тись у полон. Поручник Буковинського куреня П. Вой- 
новський подає у спогадах [4], що полк. Р. Сушко влітку 1941- 
го року знав, що генерали Вермахту не поділяють негативної 
позиції А. Гітлера у питанні формування на початку німецько- 
радянської війни військових формувань з українців. 
Відсутність резервів була основною причиною поразок німців 
під Москвою, Сталінградом і Курськом. Фронтові командири, 
незважаючи на заборони, у критичних ситуаціях поповнювали 
свої підрозділи вояками-слов'янами з будівельних та транс
портних частин. За даними англійського історика Е. Бівора з 
330 тис. вояків оточеної в Сталінграді 6-й Армії ген. Ф. Паулю- 
са 50 тис. були "росіянами" (і українцями -  прим, авт.) [18].

6 липня 1941 р. Голова Проводу Українських Націоналістів 
полк. А. Мельник, Голова УГРК ген. М. Омелянович-Павлен- 
ко, ген. М. Калустянський і полковники Армії УНР Р. Сушко, 
Г. Стефанів, П. Дяченко та ін. звернулись до ОКВ через полк. 
Абверу А. Бізанца з пропозицією створити "українську бойову 
формацію" [6]. Німці проігнорували пропозицію, що мала пер
спективу швидкої реалізації. Адже в 30-ті роки організаційна 
секція Генштабу Армії УНР під керівництвом ген. П. Шандру
ка зареєструвала на еміграції 4 000 старшин і 30 000 вояків та 
склала план мобілізації. Галичина могла виставити 3 000 стар
шин і 12 000 стрільців. Німці відкинули можливість створити 
три дивізії, а 16-го липня 1941-го року А. Гітлер у присутності 
Г. Геринга, М. Бормана, В. Кейтеля та А. Розенберга заявив: 
"...Тільки німець має право носити зброю, а не слов'янин, не 
чех, не козак і не українець" [19].

Під час організованого Проводом Українських Націона
лістів руху на Східну Україну похідних груп полк. А. Мель
ник вислав найближчих співробітників на чолі з О. Кандибою 
(Ольжичем), полк. М. Сціборським, сотником Омеляном Се- 
ником-Грибівським і ген. М. Капустянським, О. Бойдуни- 
ком, О. Телігою та іншими до Києва з метою створення неза
лежної української адміністрації. У жовтні 1941 р. у Києві
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розпочала роботу Українська Національна Рада на чолі з 
проф. Миколою Величківським. Його заступником став ген. 
М. Капустянський, секретарем -  О. Бойдуник. У своїх діях 
УНРада опиралась на українську поліцію та Буковинський 
курінь, що перебував у Києві. Перетворити Курінь на 
військовий підрозділ через опір німецьких окупаційних влад 
не вдалось, але він вніс значний вклад у розбудову ук
раїнського життя восени 1941 р. на Наддніпрянщині [1,2].

З перших днів існування УНРаду переслідувала німецька 
окупаційна влада. Арешти членів УНРади та організаторів 
українського життя в Києві розпочались у листопаді 1941 р. 
після розстрілу учасників відзначення 20-річчя розстрілу під 
Базаром учасників Другого Зимового походу Армії УНР. 
Німецькі наміри в Україні підтвердила заява представника 
Райхсфюрера СС Генріха Гіммлера від 5 грудня 1941 p.: 
"Згідно з існуючими директивами українські прагнення до 
незалежності мають бути припинені...". Гестапо ще не знало, 
що Організаційна рефентура ПУН ввела в дію 4 грудня 1941 р. 
інструкції для керівників ОУН на Наддіпрянщині щодо "не
гайного переходу до підпільних форм затяжної та упертої бо
ротьби з німецьким окупантом усіма засобами", а також 
"розвантаження Києва і перекидання розконспірованих 
членів ОУН в інші терени" [1,2].

12 січня 1942 року Голова Проводу Українських Націо
нальних Рад -  Митрополит Андрій Шептицький (Львів) і 
проф. М. Величківський (Київ), Президент і Головний Ота
ман УНР Андрій Лівицький (Варшава), ген. Армії УНР 
М. Омелянович-Павленко -  Голова Української Генеральної 
Ради Комбатантів (Прага) зробили ще одну спробу зупинити 
німецький терор в Україні, передавши А. Гітлеру Меморан
дум. Наводимо його скорочено: "Українська нація пов’язува
ла великі надії з розвитком обставин у Східній Європі, що 
привели до війни між Німеччиною і Радянським Союзом. 
Провідні кола українського народу були переконані, що тіль
ки Німецький Райх зможе нанести більшовизму смертель
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ний удар. Поразка Росії повинна би дати можливість Україні 
приєднатись до політичної системи Європи...Керівні кола 
України готові до співробітництва з Німеччиною з метою бо
ротьби з спільним ворогом та встановлення порядку в Ук
раїні та в Східній Європі" [6].

Ніби у відповідь на Меморандум у лютому 1942 р. Гестапо 
розстріляло Міського Голову Києва проф. В. Багазія, провід
них членів ОУН Олену та Михайла Теліг, Івана Рогача, Пет
ра Кошика, Ореста Чемеринського та ін. Загалом, гестапівці 
знищили у Києві біля 400 членів ОУН та багатьох старшин і 
вояків Буковинського Куреня. Члени Проводу Українських 
Націоналістів О. Кандиба (Ольжич), ген. М. Капустянський і 
О. Бойдуник, що перебували в підпіллі, виїхали з Києва. 
Невдовзі вони очолили боротьбу українського народу з 
німецькими окупантами [1,2]. Гестапо провело також ка
ральні акції в містах Південної України проти українських 
адміністрацій і поліції, сформованих вояками підрозділу 
"ПУМА" влітку 1941 р. [6].

Німці, яких зустрічали, як визволителів, з весни 1942 р. 
запровадили в Україні суворий контроль за використанням 
економічних ресурсів. Все йшло для "Великої Німеччини". 
Населення отримувало "голодові пайки", які часто не дохо
дили до великих міст. На Східній Україні німці грабували 
селян у відновлених колгоспах, на Західній -  непосильни
ми контингентами. Навчання в школах -  тільки чотири 
класи. За найменше порушення, непослух чи спротив -  по
биття та смертна кара. Розгорнувся масовий вивіз молоді на 
рабську працю в Німеччину. Провід Українських Націо
налістів, що "однаково непримиримо ставився до кожного, 
хто йде поневолювати Україну", використавши підготовані 
до початку війни структури став готувати військові загони 
для боротьби з окупантами. Перші з них створили на весні 
1942 р. [1].

(Продовження в наступному числі)
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Сергій Губський, 
науковий співробітник 
Науково-дослідного 
Інституту українознавства 
МОН України 
( Київ )

ДЕКЛАРАЦІЯ ДИРЕКТОРІЇ УНР 26 ГРУДНЯ 1918 p.: 
УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Відзначаючи 18-річчя відновлення державної незалежно
сті України після розпаду Радянського Союзу, ми не маємо 
права забувати і нехтувати історичними уроками минулого, 
зокрема уроками українського державотворення, починаю
чи з давніх часів і закінчуючи сьогоденням. Необхідно до
сліджувати, аналізувати і робити висновки з складних, ча
сом гострих і драматичних сторінок нашого минулого, щоб 
враховувати і позитивний, і негативний досвід будівничих 
української державності для сьогодення. Особливо це акту
ально в сьогоднішніх умовах наближення президентських 
виборів 2010 року, коли в боротьбі за владу деякі політики 
починають зраджувати національні інтереси і стають слух
няним знаряддям в руках зовнішніх антиукраїнських сил, 
що і переконливо показала їхня реакція на провокаційні за
яви російського президента Д. Медведєва стосовно намагань 
президента України В. Ющенка відродити національну 
пам'ять українського народу і об’єктивно проаналізувати не
прості українсько-російські взаємини після 1654 року.

Період української національно-демократичної революції 
1917-1921 pp., який характеризувався створенням незалеж
ної Української Народної Республіки часів Центральної Ра
ди, Гетьманату П. Скоропадського та відродженням УНР в 
добу Директорії, якраз і був тим неповторним часом відро
дження, який після століть національного гноблення знову 
змусив заговорити увесь світ про Україну як про суб’єкт 
міжнародних відносин. Дуже позитивним є той факт, що
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Президент України В. Ющенко в 2007 р. "з метою збереження 
відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 ро
ків, пов’язаних із заснуванням та діяльністю Української На
родної Республіки, зміцнення суспільної злагоди і формуван
ня у громадян національної свідомості” 1 видав Указ, в якому 
державним органам влади дано доручення розробити ком
плекс заходів для відзначення цих вікопомних подій.

Тому відзначаючи важливе значення для сучасних процесів 
українського державотворення подій кінця 1918-1919 років, 
зупинимось на важливому документі цього періоду -  ’’Декла
рації Директорії Української Народної Республіки" -  першо
му програмному документі конституційного характеру, опри
людненому Директорією 26-го грудня 1918 року після пере
моги антигетьманського повстання і урочистого прибуття 
Директорії до Києва. Автором Декларації був голова Дирек
торії (на той час) В. Винниченко. В документі проголошува
лося відновлення Української Народної Республіки (УНР), 
скасовувалися всі закони Гетьманату в галузі державного уп
равління, землеволодіння, робітничої політики. Таким чи
ном, в Декларації були закладені основні принципи соціаль
но-економічної політики та державного устрою республіки. 
Зокрема заявлялося, що "до повного вирішення земельної 
реформи” всі дрібні селянські господарства залишаються у 
користуванні їх власників, "а верховне порядкування зем
лею належить Директорії УНР"2. У Декларації зазначалося, 
що "Директорія є тимчасова верховна влада революційного 
часу. Одержавши на час боротьби силу й право управління 
державою від першого джерела революційного права -  тру
дящого народу, Директорія передасть свої повноваження то
му ж самому народові"3. До населення України містився за

1 Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917- 
1921 років та вшанування пам'яті її учасників. Указ Президента України 
В. Ющенка / /  Урядовий кур'єр. -  2007. -  18 квітня.

2 Винниченко В. Відродження нації. -  К., 1990. -  Ч. 3. -  С. 168-169.
3 Там само. -  С. 170.
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клик обрати делегатів на Конгрес трудового народу, який 
дістане "всі верховні права і повноваження рішати всі питан
ня соціального, економічного і політичного життя Рес
публіки"4. У Декларації було конкретно розкрито політич
ний зміст "трудового принципу" державного управління. За
значалося, що "право правління і порядкування краєм по
винно належати тільки тим класам, які суть основою гро
мадського життя, які творять матеріальні і духовні цінно
сті..., влада в Україні повинна належати лише класам працю
ючим -  робітництву і селянству"5. Водночас проголошувала
ся заборона земельній і промисловій буржуазії брати участь 
у державному управлінні. "З боку революційного правитель
ства, поставленого народом, що в гніві й муках повстав про
ти цих гнобителів, було би злочинством супроти всього краю 
після всього цього допустити ці кляси до участи в правлінню 
країною"6. Наведені положення Декларації були спрямовані 
проти тих соціальних верств, на які спирався у своїй 
політиці гетьман П. Скоропадський, та відображали 
соціалістичну ідейну орієнтацію членів Директорії. Наголо
шувалося, що, "стаючи твердо і непохитно на шлях соціаль
них основних реформ, Директорія вважає необхідним підкрес
лити, що вживатиме всіх заходів, щоб уникнути анархічних, 
неорганізованих і несистематичних форм цієї перебудови. 
Директорія вважатиме своїм обов'язком погоджувати ці ве
ликі завдання з соціально-історичними і міжнародними умо
вами, у яких в даний момент перебуває Україна, а також з 
тими кращими формами соціальних реформ, яких досягати
ме світова, особливо західно-європейська трудова демо
кратія"8. "В сфері міжнародних відносин Директорія стоїть 
на ґрунті цілковитого нейтралітету й бажання мирного

4 Там само. -  С. 173.
5 Там само. -  С. 170.
6 Там само. -  С. 172.
7 Там само. -  С. 175.
8 Винниченко В. Відродження нації. -  К., 1990. -  Ч. 3. -  С. 175 -176.
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співжиття з народами всіх держав. Ставляючи перед собою 
великі та складні завдання, Директорія хотіла би всі здорові, 
трудові сили свого народу вжити не на кріваву боротьбу з 
сусідами, а на утворення нового життя в краю та на заведен
ня порядку й ладу, так бажаного всім працюючим" .

Слід зауважити, що запровадження в практику державно
го будівництва "трудового принципу" призводило до пору
шення невід’ємних конституційних прав людини, обмежува
ло суспільно-політичну базу нової влади, її інтелектуальний 
потенціал.

В результаті, за висловом відомого дипломата УНР А. Мар- 
голіна, "за бортом державного човна опинилися майже всі 
інтелектуальні сили України, Директорія залишилася са
мотньою з невеликою купкою людей, здібних до державної 
роботи, з числа трьох партій, що брали участь у повстанні"9.

Ідея "трудового принципу" в державотворенні за доби Дирек
торії виявилася досить стійкою і справляла домінуючий вплив 
на характер конституційних проектів, які розроблялися лівос- 
оціалістичними силами України аж до серпня 1919 p., коли ке
рівництво УНР врешті-решт змушене було його позбутися.

Таким чином, оцінюючи державотворчий досвід 1917-1920 ро
ків, насамперед його позитивне значення для сучасної неза
лежної України, слід пам’ятати і враховувати помилки в 
державному будівництві того часу, щоб Україна в XXI ст. 
стала справді сучасною європейською державою, в якій зако
ни створюються і діють не тільки на благо жменьки обраних, 
а для всього українського народу.

Літ.: Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 
1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників. Указ Президента Ук
раїни В. Ющенка / /  Урядовий кур'єр. -  2007. -  18 квітня; Винниченко В. 
Відродження нації. -  К., 1990. -  Ч. 3. -  С. 168-176; Стахів М. Україна в 
добі Директорії УНР. Т. І. -  Скрентон, 1962; Марголин А. Украйна и поли- 
тика Антантьі / /  Революция на У крайнє по мемуарам бельїх /  Перевид. 
1930. -  К., 1990. -  С. 359-392.

9 Марголин А. Украйна и политика Антанти / /  Революция на Украине 
по мемуарам бельїх. Перевид. 1930. -  К., 1990. -  С. 373-374.
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БУТИ ЧИ ЗДАВАТИСЯ

Гамлетівське питання "бути чи не бути” можна було б 
уточнити: "Бути чи існувати". Відомо, що данський принц 
почав дошукуватися правди і утвердив своє право бути зі 
шпагою, бути принцом. Бути героєм п’яти актів. А "не бути" 
означало існувати поза історією.

Нинішнє філософське формування того ж питання: "зда
ватися чи бути" так само торкається життєвої позиції люди
ни, яка обирає шлях активного самоутвердження в житті і в 
своїй ролі, обирає справжність і відповідальність, або нічого 
не обирає, тобто залишається в пасивній ролі вдаваного 
діяча, вдаваного патріота, вдаваного учасника гри.

В українській мові to seem звучить, як здаватися, і те по
няття набуває додаткового значення: здавати позиції, тобто 
бути нікчемою. А то особлива тема -  про вічно невдоволеного 
собою і всім.

Притчі, прочитані нерозумним
Відомо, що Христос навчав непосвячених людей притча

ми. В основі притчі лежить життєва подія -  засівання зерна 
за умов неоднакового ґрунту, сезонна робота у винограднику 
довірливого господаря, роздача талантів для їх розумного ви
користання тощо.

Суть притчі -  у наведенні на ширші узагальнення, співвід
носні з задумом Творця. Темні і запопадливі люди брали жит
тєві факти і події безвідносно до Божого промислу. Схильні до 
споживацького матеріалізму, вони переживали подію саму по 
собі, не задумуючись над її глибшим сенсом -  вони не підійма
лися до розуміння вищої суті, для якої подія -  тільки щабель.

Практично усе наше життя -  то притчі. Нерозумні беруть 
самий факт і смакують деталі. Розумні -  задумуються над 
тим, чому Господь послав їм ту пригоду, зустріч чи біду і 
важке переживання.
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Особливо великий привід для роздумів дають нам істо
ричні події. Кожній країні було явлено свої притчі. Україні 
випало в XX ст. нещастя бути в епіцентрі найважчих катаст
роф. Комуністичний полон, в який нас затягнули обманом і 
силою, був тяжчим за Вавилонський полон, бо у Вавилоні до
зволялася пам’ять про свого Бога. Приказка "мене з дядька 
не скинеш" була страшно спростована большевиками.

Коли господаря виганяли і дітей викладали з хати, стало 
очевидним, що "світ перевернувся” . А коли в урожайні роки 
люди мерли без хліба, чи було кому нагадати їм з Євангелії 
спокусу лукавого: якщо ти син Божий, то перетвори на хліб 
те каміння... Лукава ідея перетворення каменя в хліб запану
вала на ? століття в країні, де було заборонено говорити про 
сучасне, а лише про майбутнє.

Особливо ж була заборонена Христоова відповідь лукаво
му: "Не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, 
що виходить з уст Божих".

Як таке могло статися в країні, яка тисячу років вірила і 
читала Євангелію? В країні, де національний пророк за
стерігав:

Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь...
Кланялись раби і незрячі, і вчені та ситі раби, кланялися 

ідолам злим і підступним... І богохульствували при цьому.
Національного пророка ніби любили і повторювали за ним:
В своїй хаті своя правда
І сила, і воля.
Але коли прийшла пора грудьми захищати свою хату і 

свою волю, більшість поховалася по своїх кутках і спос
терігала, як одчайдухи гинуть під вогнем і червоних, і білих 
ідолопоклонників.

Скільки притч явило нам XX сторіччя! А скільки їх являє 
XXI сторіччя, де особливо цинічно кидають облуду і брехню 
ті самі чорнороті, що вчора вели нас до комунізму.
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Може люди не чують слів пророчих, бо вони слухають спо
кусливі голоси облудних сирен?

"Гримить, тайна дрож пронимає народи..."
Ці слова Івана Франка про національне пробудження на

родів пролунали вже тоді, коли "нова релігія" - соціалізм 
обіцяла перетворити пустелі в оази, а каміння на хліб. Про
роки її вчили інтернаціональної єдності, але вже перша 
світова війна показала, що кожному своя сорочка ближче до 
тіла.

У війну стала національно оживати і Україна, поділена 
між ворогуючими силами. Брат на брата! Але як же мало бу
ло тих, що почули: "Розкуйтеся, братайтеся". Та й то було ве
лике диво, що нація, по суті заборонена, висунула гасло 
політичної незалежності і дала політичних лідерів, які 
поєднали ідею націоналізму з ідеалами демократії.

Тайна дрож, на жаль, не перейшла в національне пробу
дження забитих гречкосіїв Але національний прапор підня
то, і в обороні його пролито ріки крови. Можна сказати, що 
національно-визвольні змагання України утвердили волю до 
життя і дуже наполохали Москву, для якої Україна виникла 
несподівано. Виявилося, опріч національної свідомости, є 
щось дужче, могутніше, що жило підсвідомо в серцях вірних 
цареві малоросів...

Біла і червона Росія з однаковою нетерпимістю поставила
ся до українського духу, але червона була гнучкішою в олжі 
та у творенні хитрих імітацій. Вони підбирали українські 
прізвища своїм отаманом, маскувала свій уряд іменем свого 
ворога -  УНР. Воєнний комісар Троцький рекомендував на 
перших порах "підроблятися під Петлюру" і вдавати спіль
ність...

Отже, націоналізм уже після І світової війни став панів
ною стихією XX сторіччя і прокотився вітром свободи по всій 
планеті. Він визначав здоровий стан народного організму в 
країнах, що здобули державну незалежність.

І, навпаки, всіляка підробка під "інтернаціоналізм" явила 
нам те болото, в якому чорти гніздяться. Поневолені нації, 
обізвані "визволеними", культивували найгірші форми раб
ства, а російська нація під час "вітчизняної” війни явила
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шовіністичну пиху, яка прикривала і жандармські амбіції, і 
приховане приниження при конфронтації з Заходом.

Усі ці національні викривлення ціхують політику росій
ської еліти і сьогодні.

Справа в тому, що здоровий націоналізм, так само, як 
добрий господар, не зацікавлений у кривдженні сусіда. 
Навпаки, він розраховує на порядного і статечного сусіда, 
який прибирає сміття і виполює бур'ян.

Добрий господар розуміє, що порядок у своєму домі є 
передумовою порядку добросусідського. У нашому випадку 
доведеться ж вголос називати всіляке псування повітря, 
розведення сміття і навіть використовування його для за
сліплення сусідів.

Хворобливий націоналізм завжди ображений і озлоб
лений. Варто задуматись, чому російський націоналізм, 
ґвалтуючи свободу сусідніх народів, завжди мав до них зне
важливі прізвиська. "Хохли", "полячишки", "кавказька на
ціонал ьність ", " прибалти ".

Імперський Кремль нещадно винищував і використовував 
східні народи. Але насправді з того нищення для Росії корис
ті не було. Приблизно, як на лісоповалі, де план по зрубу
ванню дерев перевиконувався, а сплав і вивіз деревини і на 
половину не забезпечувався.

Праця велика, але то каральна праця. В Ічкерії і в Грузії 
"перемога" Росії коштувала величезних матеріальних і 
моральних втрат. А хто вимірить, як будуть за те розплачу
ватися майбутні покоління?

Чесної Росії сьогодні не чути. З одного боку, чесні грома
дяни ізольовані, роз’єднані. З іншого боку -  вони заглушені 
дезінформацією і завалені сміттям отруйної ненависті до 
сусідів. Імперським ґебельсам здається, що вони виграли 
інформаційну війну проти сусідів.

А розважливі росіяни розуміють, що на їхніх очах відбу
вається самоотруєння і самооглуплення. Нація по суті 
вигасає, впивається і втрачає свої джерела оновлення. Ситуа
ція куди гірша, ніж була при вождях, які потроху заморожу
вали процеси розпаду, утримуючи народ в суворих регульо
ваних умовах.

Що ж стосується приручення інших народів, то колишній
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"принцип інтернаціоналізму" все ж таки втримував хворобу 
цинізму і підтримував ілюзії якоїсь рівності -  хоча б на рівні 
"тваринної ферми" Дж. Орвела, де висіло гасло: "Всі свині 
рівні між собою, але є рівніші".

Нині ж оголений шовінізм дитдомівського наступника ди
настії Романових розрахований хіба що на полохливих рабів, 
готових визнати за ним право зверхності і розв'язної брехні 
перед телекамерою, та ще й національно образливої ("Ук
раїна краде").

Звичайно, зі школи КГБ джентльменом не вийдеш, але 
принаймні мали б навчити читати, скажімо, старі істини 
Марка Аврелія: "З набагато більшою певністю я називаю чу
мою затруєння розуму, а не повітря навколо нас".

Свободу здобувають щодня
Відомо, що раби люблять називати себе вільними. Хами 

люблять посилатися на права людини. Боягузи хваляться 
безкарністю. А свобода чекає на своїх лицарів, які несуть 
обов’язок і відповідальність. Простір свободи у нас не запов
нений. Пересічність і пошлість узаконилися на мілинах спо
живацтва і спілкування мобілкою.

Дивовижна байдужість до громадянських і національних 
проблем робить людину тупою. Освічені люди не розуміють, 
що після століть рабства національну честь і гідність треба 
відстоювати на кожнім кроці.

Свою мову треба утверджувати принципово. Дотримува
тись чистоти слід послідовно і скрізь.

Кореспондент журналу запитує мене: "Чи не краще було 
кошти, витрачені на дослідження Голодомору, пустити на 
щось корисне?" Йому не соромно, що тим українським пи
танням займалися переважно іноземці... А відповідно і по
слові сусідньої державі не страшно розмовляти в Києві мо
вою свинопаса.

Мені часто ставлять питання, чи за таку Україну я ставив 
на карту життя... Україна -  то ми. На кожнім кроці, бачиш 
маленьких людей, які не ставлять собі високих цілей і не 
прагнуть вирости. І на різних рівнях бачиш рабів, готових 
служити чужому богові з трепетом, але зраджують господа
ря, який не карає.
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Але що найгірше: не беруть на себе справу господаря в 
своїй хаті. Про такі мертві душі ще Гоголь говорив: кожному 
здається, що на чужій посаді він робив би усе краще, але на 
своїй посаді йому щось заважає.

На кожному кроці ми чуємо нарікання на першу особу в 
державі. Але хто де чув, щоб чоловік сказав: "Я перша особа, 
і від мене багато залежить. Але то вже буде залежати від ме
не, що я зроблю..."?

На кожному кроці ми відчуваємо брак українських грома
дян, які усвідомлюють себе наступниками тих, що життя по
клали за волю. З такими громадянами хіба мали б проблему 
з нардепами, які не розуміють, чиїй державі служать...

З "елітою", яка не відчуває під собою загроженого 
звідусіль корабля, що потребує дбайливого догляду. Та й вза
галі чи чули б ми про "найстабільнішу партію зі стійким рей
тингом".

Адже це інфантильна мова про посткомуністичний релікт, 
де нема облич і нема надії на появу якоїсь чесної творчої си
ли. А нема тому, що на яловому безнаціональному ґрунті ро
сте бур’ян!

Однак нині потребує корективів поняття "національні 
патріотичні сили". Ми вже чули, скільки серед тих сил пус- 
томелів і таких, що плавно переключилися з комуністичної 
на патріотичну риторику. Ми вже звикли до того, що в гніздо 
"націоналістів” підкидають зозулине яйце, з якого вилуп
люється більш чи менш дурне озвучення чужого голосу.

Націоналізм для українців є позитивним поняттям, 
оскільки воно пов'язане з особистостями, які віддали Ук
раїні серце і розум. І життя. Поняття змінилося б, якби уза
гальнити усіх різних, що йшли під тим прапором.

Насправді визначальним, скажімо, в Ольжичеві був не йо
го націоналізм, а шляхетність і порядність, поєднана з мо
ральними і культурними цінностями інтелігента, який мав 
спільну мову з культурними європейцями. Тому й розшуку
вало його і гестапо, і МВД.

Національної риторики у нас вистачає. Бракує тільки 
творчого духу і любові, що надає людині справжності і 
енергії, додає їй відваги бути. Історію творять хоробрі серця...
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Олена Сімонова
( м.Кременець )

29 СІЧНЯ -  ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ

Здавалося, Кременець лежить так далеко від Чернігівщи
ни, від залізничної станції Крути, де 1918 року було 
розстріляно цвіт української нації і молодої Української дер
жави. Але не лише відгомін цих подій дійшов до нас. У Го- 
ринці, що неподалік від Кременця, проживала у той час ро
дина Миколи Лизогуба -  його мама і старша сестра. Чорним 
птахом прибилася звістка про смерть юнака до матері, яка 
ледве пережила загибель наймолодшого сина...

Про Лизогубів згадує Олена Федорівна Сімонова та її діти -  
Олена, Олександр, Сергій, які найбільше доклалися до вив
чення історії роду Лизогубів.

Скільки б не минуло років, Крути, бій під цією невеликою 
залізничною станцією на Чернігівщині, студентська молодь, 
що безстрашно стала на захист від більшовиків своєї Вітчиз
ни та її столиці Києва, залишатимуться для нас символом по
чатку боротьби за українську державність.

Сучасний історик Т. Гунчак писав: "Однією з трагічних 
сторінок в історії змагань українців за самостійність став бій 
поблизу Крут. Близько 300 захисників полягли смертю хоро
брих. Отак краща українська молодь платила власного 
кров’ю за нерішучість своїх батьків".

Супроти хижої навали,
Супроти смерті -  в стужу й сніг,
Ось тут вони, ось тут стояли,
Стихали Києва хорали.
Його заслін -  ці юнаки.
Ось тут -  редут. Ось тут вмирали.
Приймали кулі і штики...

22 січня 1918 року було прийнято Четвертий Універсал, 
що заклав основи Української держави, проголосили самос
тійність УНР.

Наприкінці 1917 -  на початку 1918р. в Україні протисто
яння уряду Радянської України і Центральної Ради УНР
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привело до військових зіткнень. Київ охопило противобіль- 
шовидьке повстання, для придушення якого поспішала з 
Москви 32 -  тисячна армія полковника Муравйова.

Регулярні війська були деморалізовані і розпущені, Київ з 
вини Центральної Ради залишився майже зовсім беззброй
ним.

Щоб зупинити більшовицьку армію було послано під Кру
ти цвіт нації -  юнаків, які не мали навіть достатньої військо
вої підготовки, багато з них не вміло стріляти. У них не було 
відповідного зимового одягу, хто в чому був, у тому й виру
шав у бій: якісь штани, шинелі чи камізельки. Рушниці -  по
ржавілі, псувалися посеред бою, недостатньо набоїв... І це за
кономірно: як дім без господаря, так молода Українська дер
жава залишилася без сильної влади і війська.

Українська інтелігенція -  еліта, яка мала б взяти в свої ру
ки ситуація і працювати на зміцнення і захист молодої дер
жави, відзначалася слабкістю духу, національних переко
нань, більшість з них не мислили себе окремо від Росії, відчу
вали себе малоросами...

Назустріч більшовицькій армії були послані студенти, 
учні військової школи. Як пише український політичний 
діяч часів визвольних змагань Б. Мартос, у бою брали участь 
не 300 студентів, а одна сотня студентського куреня (120 -  
130 чол.). основної оборони Крут була перша Українська 
юнацька школа -  4 юнкерські сотні, потріпані у бою з Черво
ною Армією. А загальна кількість учасників складала понад 
600 чоловік при 16 кулеметах. їх 600, а бійців більшовицької 
армії -  32 тисячі!

Бої розпочалися 29 січня біля 2-ої години ранку і тривали 
до 7 -  ої години вечора, тобто 19 годин.290 чоловік загинуло.

Молода інтелігенція була патріотично налаштована, гото
ва боронити щойно проголошену Українську державу. Ро
зуміння небезпеки наступу більшовиків у всіх киян не було. 
Лише тоді, коли більшовики почали жорстоко розстрілювати 
українську молодь, з'явилося усвідомлення, хто вони такі.

Тому й поховання загиблих на Аскольдовій могилі було ба
гатолюдним, жалобну промову виголосив Президент М. Гру- 
шевський: "Бій під Крутами був одним із трагічних епізодів
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у боротьбі, яку проводила невелика частина свідомого 
національного громадянства за українську незалежність, на 
сумному фоні загальної байдужості, безладдя і безголов'я". 
А вшанування героїв Крут відбувалося і в найчорніші роки 
радянської реакції, коли знецінювалася, перекручувалася 
суть події і піддавалася, забороні і забуттю...

29 січня для нашої родини -  день, у якому переплітається 
пам’ять загально -  українська з пам'яттю та тугою родин
ною. 29 січня 1918 року наша родина зазнала непоправної 
втрати. У бою під станцією Крути загинув 18-річний юнак, 
студент медичного факультету Київського університету 
імені св. Володимира Микола Лизогуб. Разом з іншими юна
ками він став на захист молодої Української держави.

... Моя бабуся Лівія, прабабуся Єлизавета належали до 
славного козацького роду і носили прізвище Лизогубів.

Вперше рід Лизогубів 
згадується в історичних 
джерелах із середини 
XVII століття. Кіндрат 
Лизогуб був хоробрим і 
відважним козаком, сини 
якого Іван і Яків та онук 
Юхим стали козацькими 
полковниками.

Лизогуби були людьми 
багатими, освіченими, гу
манними, добродійними.
У Чернігівському місті 
Седневі у кінці XVII 
століття було облаштова- 
но садибу Лизогубів, що 
збереглася й донині (те
пер тут краєзнавчий му
зей). Стоїть кам’яниця 
Лизогубів, Воскресенська 
церква, парк, кам’яний 
місток, невеликий гроб.
Росте в парку "Шевчен-
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нова липа" -  Тарас Григорович гостював у власника маєтку 
в Седневі Андрія Івановича Лизогуба, багато писав там і ма
лював. Андрій Лизогуб один з не багатьох листувався з по
етом на засланні, допомагав йому морально і матеріально, 
вислав малярське приладдя, піклувався про полегшення 
участі поета у седнівському парку є альтанка поета Леоніда 
Глібова. Який теж гостював у родині Андрія Лизогуба і напи
сав тут свою "Журбу".

Представники пізнішої генерації теж були українськими 
за духом і діяльністю. Зокрема, син Андрія Івановича Лизо
губа Дмитро -  учасник народницького руху в Україні 70-80-х 
років лише, один із засновників таємної організації народ
ників "Земля і воля". Страчений за вироком суду. Молодший 
його син -  Федір Андрійович -  став українським громадян
ським і державним діячем. У травні 1918року очолив Раду 
міністрів УНР, робота якої була спрямована на стабілізацію 
політичного, економічного і культурного життя держави та 
послідовне відстоювання інтересів України на міжнародній 
арені. Склав повноваження після проголошення гетьманом 
П. Скоропадським федерального союзу України з Росією. 
(4.11.1918р.). Емігрував, помер в Югославії 1928 року.

Єлизавета Лизогуб у неспокійні роки початку XX ст., 
найбільш імовірно 1917 року, опинилася на Західній Україні 
у селі Горинка.

Таємниця родини Лизогубів, їх переїзд (імовірніше втеча), 
клопоти і тривоги ніколи не ставали предметом обговорення, 
на якому були б присутні діти. Безпека родини, особливо без
пека дітей, були основною причиною цього. Тому не дивно, 
що молодше покоління, окрім окремих фактів і слів, нічого 
не знало. Лише багато пізніше ми потроху почали відкривати 
для себе деякі сторінки життя бабусі, прабабусі і її сім'ї.

Моя прабабця Єлизавета була сувора, стримана, ніколи 
зайвого слова від неї почути не можна було. Ні слова пояс
нень, розповіді, ні сліз -  міцно стулені вуста, горда постава 
піднята голова, і лише в очах -  невимовне море туги. Її най
молодший син Микола загинув у бою під Крутами. Він готу
вався стати лікарем, однак доля розпорядилася по-іншому. 
Він і його такі ж юні ровесники стали потрібні молодій Ук
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раїнській державі, щоб зберегти незалежність. Напередодні 
відправки в район Крут Микола прийшов до двоюрідної сест
ри Ольги, яка мешкала в Києві.

-  Я прийшов з тобою попрощатися. Завтра іду в бій.
-  Ти такий молодий, ти можеш загинути, -  бідкалася сес

тра.
-  Йдуть усі мої товариші, і я піду. Я не можу не йти... -  бу

ли його останні слова.
...Коли з Києва передали п. Єлизаветі, що загинув и син, 

вона швидко зібралася і поїхала. Серед загиблих молодих 
людей, яких доставили в Київ, свого сина вона не знайшла... 
Горе стало ще більшим і, як камінна брила, притисла матір. 
Надії вже ніякої не залишалося, але ще страшнішою була 
думка про те, що навіть по-християнськи не змогла похоро
нити, віддати землі тіло улюбленого сина, зоря життя якого 
лише сходила -  йому було всього 18 років.

Ніхто з домашніх не бачив, як вона побивалася, як сльози 
розпачу заливали очі, а біль розривав душу.

Додому вона повернулася зчорніла від горя, у чорній хус
тині, чорному одязі, вся якось зігнулася, поменшала. Цього 
чорного вбрання вона вже не знімала ніколи...

Змінювався час, УНР була розстріляна, знищена, Західна 
Україна потрапила під владу Польщі. Тема про Миколу, про 
події 1918р. була в сім’ї забороненою, її ніхто не смів торка
тися. Єлизавета в собі носила своє безмежне горе, не ділила
ся ним з ніким. Онучка запам'ятала лише декілька окремих 
штрихів із життя своєї бабусі. А мені, її правнучці зовсім не
багато дісталося. Лише в час відновлення незалежності ми з 
сестрою, та й уже наші діти, на основі сприймання но
вовідкритої інформації пов'язали уривки почутого і пережи
того ще в дитинстві з реальними подіями. Ми усвідомили 
причетність члена нашої родини, юного Миколи Лизогуба, 
до події державної ваги -  боротьби за незалежність і ук
раїнську державність.

У вогні Крут українська молодь відстоювала українську 
ідею, яку мусить мати народ, щоб він спроможний був не ли
ше прагнути незалежності, але й добитися і відстояти, захи
стити її.
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ЮВІЛЕЙНІ РІЧНИЦІ НАШИХ ДРУЗІВ

З 90-річчям  
Оксану М іяковську - Радиш ( СШ А)

З 80-річчям  
Олекса Гриняка (Збараж)

Вітаємо найсердечніше і найщиріше. Бажаємо нашим 
друзям доброго здоров’я, сил, витривалості, подальшої 
творчої наснаги та всього найкращого.

На многії літа!

Редакція журналу 
«Самостійна Україна»
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НЕ ЗРАДЖУЙТЕ ВИСОКІ ІДЕАЛИ!

Неухильно росте кількість лю
дей, які ставлять свої підписи на 
нашому сайті (www.day.kiev.ua) 
на підтримку донецьких сту
дентів, які ініціювали присвоєння 
імені Василя Стуса Донецькому 
національному університету. Ці 
люди -  з різних регіонів України й 
навіть з-за кордону, різного віку, 
освіти -  вважають справою честі 
висловити свою підтримку сту
дентської ініціативи та збір підпи
сів не є короткостроковою акцією. 
Вже понад півроку триває голосу
вання на сайті, а в газеті заснована

Василь Стис постійна рубрика "Чому Стус?". Ми
розуміємо, що ім я Стуса -  це та ви

сока планка, якої не можна сягнути відразу, на це піде трива
лий час і надзусилля. Проте є люди, для яких Стус -  еталон 
мужності і непохитності апріорі, без доведень і довготрива
лих дискусій. Прикметно, що саме навколо імені Стуса ці 
люди і об'єднуються.

До редакції "Дня” надійшов лист від професора Вадима 
Шмирьова з Новосибірська -  українця за походженням, 
який, проте, вже п’ятдесят років проживає в Росії. Це звер
нення до його колег-викладачів із Донецького національного 
університету. Вже сьогодні він буде розповсюджений серед 
професорсько-викладацького складу ДонНУ.

Шановні колеги!
Вважаю своїм обов’язком звернутися до вас із цим 

посланням. Сам я родом із Донбасу, там закінчив школу, там 
могили моїх батьків. Ось уже понад 50 років я живу в Росії, 
але думи про Україну ніколи не залишали мене. Останнім 
часом мене дуже засмутили і стурбували повідомлення в 
інтернеті про якісь дивні, на мій погляд, події у вашому уні
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верситеті, пов'язані з наданням університету імені Василя 
Стуса. Зрозуміло, що кожному студентові й кожному викла
дачеві хочеться, щоб його альма-матер мала гідне ім’я. І я від 
душі порадувався, що в тих 500 студентів вашого університе
ту, які виявили таку ініціативу, нормальне уявлення про 
істинну шкалу моральних цінностей, що така молодь зростає 
в Донбасі.

Події, що відбулися потім, обговорювалися на українсь
ких форумах в інтернеті, й я там пояснював форумчанам, хто 
такий Василь Стус і чому він гідний того, щоб його ім'ям бу
ло названо університет, випускником якого він був. Наведу 
той свій пост.

"Пишу землякам із Донецька російською мовою, хоча моя 
рідна -  українська. Народився і закінчив школу в Донбасі, 
тож я не "западенець". Сумно бачити якийсь войовничий 
настрій моїх земляків проти високих ідеалів лише тому, що 
їхніми носіями були українці. Василь Стус підняв свій голос 
за людську гідність, і за це поплатився життям. Єдина його 
провина була в тому, що він хотів розмовляти рідною мовою. 
Ось уявіть собі на хвилину, що хтось обізве вашу російську 
мову останніми словами й вимагатиме, щоб ви розмовляли, 
скажімо, лише англійською, а якщо ви не погодитеся, то вас 
ув'язнять. І коли до вас на побачення (раз на рік!) приїдуть 
рідна сестра та дружина, то вам поставлять умову -  спілкува
тися в присутності тюремника і лише англійською мовою.

Уявили? Ну і як? Але саме це знущання й пережив Ва
силь. Він відмовився від побачення, а через два місяці помер 
у карцері.

Закінчив із червоним дипломом саме цей Донецький 
університет і віддав життя за те, що дороге всім нормальним 
людям, усім народам. І він не гідний поваги? Гірко й сором
но за мій Донецький край. Колись тут жили горді та сміливі 
козаки, які знали, що таке людська гідність. А зараз? Поду
майте, земляки, гарненько. Високе потрібно берегти і шану
вати незалежно від національності".

У відповідь на ці мої слова дівчина з Петербурга, яка до 
цього пристрасно виступала із засудженням ініціативи до
нецьких студентів, написала: "Вибачте. Я не знала". Вва
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жаю, що зараз усі в Донецькому університеті добре обізнані з 
трагічною долею В. Стуса. Але що ж ми читаємо в інтернеті 
про події в Донецькому університеті далі? Втрутилися мож
новладці, вчиняючи тиск на студентів та викладачів. Сту
дентів викликають до міліції, спонукуючи їх відмовитися від 
своєї ініціативи. Ось читаємо (публікація від 28 квітня 2009 ро
ку) промову голови Донецької облради А. Близнюка:

"По-перше, на мою думку, нам треба запросити сюди Ва- 
карчука (міністр освіти та науки Іван Вакарчук. -  Ред.) або 
ще когось. Юристи, подивіться, яким чином ми маємо право 
згідно із законом (примусити його. -  Ред.) прибути йому сю
ди й подивитися. Ми готові зі складу депутатського корпусу 
сформувати делегацію, поїхати туди й сказати: "До яких пір 
ви знущатиметеся?". Треба відпрацювати законний ме
ханізм. Керівники фракції, зберіться, підберіть людей, зро
бимо робочу групу чоловік шість-вісім і визначимо її завдан
ня. Інакше вони не відстануть (не залишать ідеї привласнити 
ВНЗ ім’я Стуса. -  Ред.) ,сто відсотків".

Як активні політикани, що зробили ставку на розділення 
українців, у своєму войовничому примітиві. Читаєш роз
повідь студенток про ту "профілактичну" бесіду, яку прово
див із ними слідчий міліції, й дивуєшся рівню зомбованості 
цього служаки, який, можливо, й не усвідомлює, що він про
довжує справу тих катів, які звели Стуса в могилу.

Відкрито заявляється (зокрема й депутатом Ради Єфремо- 
вим), що проти ініціативи студентів так озброїлися тому, що 
зараховують Стуса до "западенців", а з ними необхідно боро
тися, вони "не наші". Отака "філософія" дворової ватаги. 
Сповідникам цієї "філософії" не зрозуміти, що високе не за
лежить від географії і що патріотизм донбасівців -  не у вип
равданні всього "донецького" і війні з усім "западенським", 
а в боротьбі за справжню культуру в Донбасі. І без високих 
ідеалів не виховати гідну молоду зміну. В. Стус став для ук
раїнців уособленням незламності людського духу в боротьбі 
за людську гідність, у боротьбі з українофобією. Не можуть 
не хвилювати архівні відеозаписи перезаховання його праху 
в Києві -  скільки людей прийшли попрощатися з ним! Дацю- 
ку не зрозуміти, що справа зовсім не в позиції міністра Ва-
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карчука. Затіяну метушню донецьких політиканів засуджу
ють усі розсудливі люди. "Не поступимося українцям!” -  ад
же ось яка, по суті, позиція цих діячів, які намагаються фор
мувати шкалу культурних цінностей у Донбасі. Якось неда
леко це від усіма осуджуваного розпалювання міжнаціональ
ної ворожнечі. Поділили народ країни на догоду своїм 
політичним цілям на дві частини і підбурюють людей до про
тистояння. Ну чому в "западенському" Дрогобичі існує вули
ця російського поета М. Некрасова (на цій вулиці живе мій 
товариш), хоча Некрасов ніколи не був у цьому місті, а До
нецький університет, виявляється, не може мати ім'я В. Сту
са -  українського поета, який закінчив цей університет, жив 
і працював у Донецьку? Це аморальна позиція. Починаєш 
розуміти, що, вочевидь, не випадково таке потворне явище, 
як Бузина, звило собі гніздо в Донецьку. Інакше як навіже- 
ним мракобіссям усе це не назвеш.

Шановні колеги! І думки не допускаю, що ви можете 
підтримувати позицію місцевих діячів від політики. Боюсь, 
однак, що багато хто дотримується пушкінського "не оспари- 
вай глупца". Зізнайтеся чесно собі, чи не ховається за цим 
звичайна легкодухість. Деякі, вочевидь, дотримуються тези 
"не загострюй!" Але загострюють ситуацію саме ці політика
ни, виявляючи демонстративну неповагу до національної 
гідності українців. Це подібне злісному хуліганству, яке, як 
відомо, нахабніє, якщо не отримує належної відсічі.

Закликаю вас, шановні колеги, виявити громадянську 
мужність і зайняти в ситуації, що створилась, активну по
зицію, гідну істинних інтелігентів. "Візьмімося за руки, 
друзі, щоб не пропасти поодинці!". Нехай кожний зробить 
свій внесок у засипання рову протистояння, що злочинно по
глиблюється безрозсудними політиканами. Ми відповідальні 
за етичне здоров'я майбутнього покоління. І нікуди від цієї 
відповідальності нам не дітися. Як зможемо поважати себе, 
якщо дозволимо войовничому неуцтву продовжувати влива
ти свою отруту в молоді душі?

Із повагою,
Вадим ШМИРЬОВ (Свириденко) , 

професор, Новосибірськ
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О. Сотник 
історик,
член національної спілки 
журналістів України 
( Суми )

НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ІНДИКАТОР ПАТРІОТИЗМУ

Про націоналізм, особливо український, написано чимало 
і в обвинувальних висновках компартійних та каральних ор
ганів (трибуналів, т.зв. двійок, трійок та особливих нарад), і 
в комуністичних газетах.

Це була і залишається надзвичайно важлива тема для ви
ступів компартійних вождів. Не будемо голослівними і для 
переконливості наведемо декілька цитат із рішень ВКП(б), 
КП(Б)У та КПУ.

"... корни наших ошибок в том, что КП(б)У не сделала вм- 
водов из указаний тов. Сталина на XVI сьезде партии об опас- 
ности активизации националистических алементов... Нацио- 
налистм орудуют во всю...

Националистической контрреволюции на У крайнє очень 
много помогло наличие в КП(б)У националистического укло- 
на во главе со Скрьіпником...

Последний год бьіл годом разгрома националистической 
контрреволюции..."

(Из вьіступления Постьішева на ХУП сьезде ВКП(б).
Январь 1934г.)

"На Україні, де класова обстановка найбільш складна, 
національний прапор для класового ворога відіграє винятко
во важливу роль. Можна сказати більше -  переважним за
барвленням класового ворога, яким він маскується, пере
дусім є національний прапор, націоналістичний одяг...

Не борючись з націоналістичним ухилом всередині партії, 
ми позбавили себе найосновнішої і головної зброї в боротьбі з 
націоналізмом взагалі і націоналістичною контрреволюцією 
зокрема." *

(Із промови С. Косіора на ХП з’їзді КП(Б)У. Лютий 1934.)

39



"Директория -  контрреволюционное буржуазно-надионали- 
стическое правительство в т.н. "Украинской народной респуб- 
лике (1918-1920гг.). Возглавляли: В. Винниченко, С. Петлю
ра." (Советский знциклопедический словарь. М., 1980. стр.399) 

"Центральная рада -  контрреволюционная буржуазно-на- 
ционалистическая организадия на Украине.(1917.) Предсе- 
датель -  М . Грушевський. После Октябрьской революции за- 
хватила власть, провозгласила т.н. "Украинскую народную 
республику". (там само, стр.1482)

"В стране существует режим националистов... ", -  зазна
чає в своїй заяві Президія ЦК КПУ "О политических итогах 
Тернопольских виборов".

Та найточніше антиукраїнські ідеали комуністів визна
чені в газеті "Комуніст" №2 від б січня 2006 року:

"Зтим патриотам... нужнм "стопроцентнме" украинцьі, 
отравленньїе идеей о превосходстве нации и прочим профа- 
шистским бредом... Отсюда -  оголтельїй национализм."

Одне слово, для комуністів будь-яка національно-патріот
ична організація -  "фашистская", а українські патріоти -  " 
буржуазньїе националистьі. "

Сумно, звичайно. Але історія, і ми, нині сущі, знаємо, як 
КПРС, тоталітарний режим Радянського Союзу здійснював 
національну політику не тільки на словах, але і на ділі. 

Наведемо деякі факти.
Коли у 1917 р. Михайло Грушевський як голова Централь

ної Ради за якихось десять місяців об'єднав націю у са
мостійній державі, розпочалось його переслідування. На по
чатку березня 1931 р. він був заарештований за звинувачен
ням в керівництві "Українським націоналістичним центром", 
а через три роки при загадкових обставинах раптово помер. 

Зрозуміло, хто і за що йому укоротив віку.
Але йдеться не про одинокі факти, а про багатотисячні 

жертви. Для прикладу згадаємо лише декілька фактів. 
Осінню 1937 р. за звинуваченням у націоналізмі без суду і
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слідства кадебешники розстріляли відомого художника
Н. Онацького -  засновника і директора Сумського художньо- 
історичного музею.

На двадцять восьмому році обірвався життєвий шлях 
українського поета Василя Симоненка, бо він на повен голос 
заговорив про найбільші болі свого народу.

Особливо жорстоким тортурам піддавались заарештовані 
члени ОУН.

У післясталінський період "хрущовської відлиги" за т.зв. 
"антирадянську націоналістичну діяльність" різним формам 
переслідувань в Україні було піддано кілька тисяч громадян. 
Досвід і статистика доводять, що кількість репресованих в ці 
роки збільшилась.

Тривалих переслідувань і поневірянь в зазначений період 
зазнали письменники Сумщини Микола Лукаш, Йосип Дуд
ка, Михайло Осадчий, Остап Вишня (Павло Губенко), Іван 
Савич (Лук’яненко) та інші.

Наприкінці 70-х років у Львові було закатовано популяр
ного українського композитора і співака Володимира Івасю- 
ка. Зрозуміло, що кадебешники учинили це за наказом 
Кремля, але, за інерцією, одурманюючи людей, російські га
зети розповсюдили інформацію: "...українські буржуазні 
націоналісти у Львові вбили відомого радянського компози
тора і соліста Володимира Івасюка"...

І так по всій Україні комуністичний режим нищив патріо
тів, які захищали свої права на рідну мову. Одначе непри
ємності мали і деякі партійні керівники. Так перший секретар 
ЦК КПУ Петро Шелест на початку 70х років повелів надсила
ти йому партійну кореспонденцію українською мовою. Цей 
факт відразу викликав занепокоєння Москви і видався ком
партійним вождям актом недопустимим. П. Шелест негайно (у 
1972 р.) був відсторонений від посади і відкликаний до Москви.

Отож не варто вірити цинічній компартійній брехні про 
дружбу народів під кремлівським "сонцем свободи". Імпер
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ська Росія віддавна втручається у внутрішні справи суверен
них держав, у т.ч. і незалежної України.

В контексті вищенаведених фактів хочеться запитати у 
комуністів: кому потрібна реставрація "радянського Союзу", 
за що вони так активно виступають?

У нас що, нема своїх національних інтересів? Чи ми не 
маємо права на незалежну державу, на вільне життя? Чи 
наш народ не має права на свою мову, свою культуру, своїх 
національних героїв?

Ні, не про українську державу дбають комуністи.
Азіє, як би кому не хотілося, історію не перепишеш. І у 

який бік нашої минувшини не поглянемо: чи то історія ук
раїнської церкви, чи то історія українського війська, чи то 
історія української культури, -  скрізь побачимо нашу 
національну окремішність, величезні відмінності між ук- 

■ раїнським та ініпйми народами. 
v І в цьому -  прояви глибинного характеру нашої самобутності.

Схоже, у них відібрано історичну пам'ять. Що ж, у такому 
разі нагадаємо "обдарованій"^ компартійній еліті: в нашій 
історії є багато славних імен, які стали гордістю нації. Наши
ми національними символами є і літописець Нестор, і кн. Во
лодимир, і гетьман І. Мазепа, і духовні поводирі наші: П. Мо
гила, Т. Шевченко, І. Франко і діячі націоналістичного руху: 
Степан Бандера, Євген Койовалець та багато інших.

Це не вороги, а люди, для яких вищим ідеалом була любов 
до нації -  українські націоналісти.

На превеликий жаль, під впливом систематичної радянської 
пропаганди V декош відтворилось негативне ставлення до укра
їнського націоналізму... Ну а прихильники комунізму бачать у 
ньому тільки ворожу силу на зразок німецького фашизму.

Отож, виникає потреба визначитися в суті поняття, якими 
так свавільно користуються ідеологи КП, дозволяючи собі на 
свій розсуд тлумачити історію і політику держави, втовкма
чувати в свідомість нашого народу культ зрадництва, одур
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манюючи його міфами про "общее отечество" і "єдіний на
род” . Але, як сказано в Священному Писанні: Час відділити 
кукіль від збіжжя. (Мтф.13:30)

Отже, в чому смисл і ядро розуміння націоналізму взагалі 
та українського націоналізму зокрема?

Спочатку нагадаємо читачеві "наукове" визначення терміну 
джерелами радянської епохи. (Советский знцеклопедический 
словарь, М., 1986, Краткий философский словарь, М., 1954).

"Национализм -  реакционная буржуазная идеология и по- 
литика, состоявшая в проповеди национальной исключитель- 
ности и национального превосходства. Национализм вьіступа- 
ет как в форме разжигания национальной розни между нацио- 
нальностями и народностями в пределах одной страньї, так и в 
форме натравливания народов одной страньї на народ другой."

Звичайно, це не має нічого спільного з націоналістичним 
рухом в Україні. І якщо говорити про історичні витоки ук
раїнського націоналізму, то доречно озирнутися назад, кину
ти оком на пройдений шлях.

На думку відомих діячів національного руху в Україні 
М. Міхновського і Д. Донцова проблеми українського націо
налізму слід розглядати в двох аспектах. Перший -  духовно- 
ідеологічний. Вони ставлять його на перше місце, пов'язуючи з 
ідеологічною роботою формування української національної 
свідомості і розбудов програми руху.

Другий аспект -  політичний, тобто практична діяльність 
по мобілізації національних сил на боротьбу за національне 
визволення і розбудову самостійної української держави. Да
вайте згадаємо, що це боротьба після втрати державності не 
переривалась більше трьох століть.

І от волею долі українського народу національне почуття, 
зерна ідеології націоналізму дали рясні сходи у 1918-1920 роках, 
завершивши заснування первісної ОУН в сіцні-лютому 1929р.

Події цих років перенесли питання українського націона
лізму з площини ідеологічної в політичну. Сьогодні питання
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вже не в тому, чи є ми нацією, чи маємо право на свою суве
ренну державу, на рідну мову, а в тому, щоб зберегти вис
траждану самостійність України.

Прикро, що не тільки представники КПУ, ПР, Прогресив
них соціалістів, але й пастори та ієрархи УПЦ(МП), перебу
ваючи під фінансовим і політичним впливом Москви, зра
джують національним інтересам.

Тільки так можна пояснити офіційну заяву Митрополита 
Агафангела для прес-служби " Единое отечество ". Ось його 
слова:

” ... националистьі подрубают исторические корни нации...
национализм для страньї опасен..." і т.п.
Повторюся, в УПЦ(МП) не один такий митрополит. Є і 

єпископи і священики, які повторюють "одкровення" змос- 
ковленого Владики. Зайвим доказом тому є відверта співпра
ця архієпископа Павла (Лебідь) з керівництвом КПУ і ПР.

Варто нагадати, що націоналізм, на відміну від марк
систсько-ленінської трактовки, це -  високе національно- 
патріотичне почуття, любов до свого народу і своєї держави. 
Тому для націоналіста інтереси нації і держави -  понад усе. І 
кожен член нації (і президент, і міністр, і науковець, і війсь
ковий, і працівник) має бути відповідальним перед держа
вою і національною спільнотою, пам’ятаючи минуле і дбаю
чи про майбутнє. Хіба не про це мріяв Т. Шевченко, звертаю
чись до "мертвих, живих і ненароджених".

Основне завдання українців нашого часу, дня сьогодніш
нього -  цілеспрямовано діяти в ім'я Нації, в ім’я Держави, 
зберегти цілісність, соборність України (а це і мова, і релігій
ні традиції, і кордони) і т.п.

Звичайно, несправедливо говорити про націоналізм як 
зневагу до інших народів. Проповідь національної винятко
вості і ненависть до інших народів -  антипод націоналізму. 
Аналізуючи реальний стан речей, зазначимо, що назва цьому 
явищу -  великодержавний шовінізм.
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І дійсно, не перевелись політики і громадські діячі, 
віддані цим почуттям. Доводиться визнати, що найбільш 
відверто це проглядається в традиційному зверхньо- 
шовіністичному ставленні Москви до України і українців.

Засвідчуючи свою повагу до російського народу, вимуше
ний зазначити, що політикани промосковських сил не гребу
ють нічим для ведення інформаційної війни проти України, 
спрямованої на штучне загострення наших економічних, 
політичних і міжнародних проблем. Проімперська російська 
інтелігенція всьому світу розповсюджує неправду про 
історію України, про "утиски" російської мови, вимагаючи її 
державного статусу в Україні.

А відтак логічне запитання: знають про це сучасні ук
раїнські яничари? Та в тому ж і сіль, що знають, але продов
жують свою політику російського служіння "Велікой Росії", 
звинувачуючи патріотично налаштованих українців в 
націоналізмі, ставлячи себе в опозицію до національних інте
ресів українського народу.

Диву даєшся, як можна жити в державі, бути її громадя
нином, обіймати керівні посади, зручно влаштувавшись на 
шиї зубожілого народу, і так зневажати цей народ, цю дер
жаву?

Що це як не відступництво? Схаменіться, що робите, з 
ким воюєте, панове?

Справді, -  неймовірно, але спробуймо з'ясувати причини 
такої поведінки "лідерів нації", які діють проти національ
них інтересів українського народу.

Власне, в цьому немає нічого дивного. Не забуваймо:
По-перше, це лакейсько-прислужницька вірність "стар

шому брату", який не хоче втратити вплив на Україну. Саме 
це найбільше непокоїло більшовиків-ленініців, пізніше -  
сталіністів, а тепер -  великодержавних шовіністів.

По-друге, склад керівництва компартії -  майже всі вони з 
учорашніх підлеглих Москви, слуги комуністичної системи.
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Нагадаю, що КПУ організаційно оформилась на І з’їзді, який 
відбувся в Москві (!), в липні 1918 р.

В його резолюції було записано:
"Об'єднати партійні комуністичні організації України в 

автономну, в місцевих питаннях, Комуністичну партію Ук
раїни, але яка входить в єдину Російську Комуністичну 
партію...” (пізніше -  КПСС)

По-третє, -  досвід більшовиків-ленінців по проведенню 
антиукраїнських акцій по боротьбі з українським буржуаз
ним націоналізмом. Нинішні комуністи кладуть в основу 
своїх політичних дій: захват ЗМІ (порівняйте тираж 
російських газет), виступи проти державних діячів і діячів 
культури, звинувачення їх у націоналізмі, агітацію за другу 
(російську) державну мову при обмеженні української (дер
жавної), відверта підтримка РПЦ в Україні, що веде до ру
сифікації суспільства.

Отже, мали в кого вчитися і переймати досвід нинішні ко
муністи. Це і є їх бойова програма дій під гаслом: "Назад, в 
Единое Отечество! ”

Подумати тільки: наскільки ж глибоко в їх свідомість 
в'ївся стереотип минулого. Схоже, не розуміють комуністи 
простої істини: час, коли партія Леніна-Сталіна нищила все 
українське, канув у минуле.

Раніше чи пізніше комуністам і їх однодумцям це дове
деться визнати і повернутись до національних інтересів або 
повернутись в своє "Единое Отечество” .

Тепер, коли ми будуємо свою суверенну, незалежну дер
жаву, треба бути українцями і думками, і мовою, і ділами.

Проникаючи своїм поглядом у глибину віків, Спаситель 
вустами пророка застерігав: "...настане випробування обра
ним моїм, як золото випробовується вогнем." (З Єзд. 16:74) 

Для нас цей час уже прийшов.
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Мгр. Ярослав Стех 
(Торонто, Канада)

ТРИВОГА І РОЗДУМ НАД ВІДМИРАЮЧИМ 
РІДНИМ СЕЛОМ ВЕРБИЦЕЮ

"Село неначе погоріло, 
неначе люди подуріли..."

Т. Шевченко
Може мене хтось запитати, 

чому я обрав до своєї статті на 
епіграф розп'яту Україну на хрес
ті, до якої горнуться діти. Як на 
мене це христове зображення аку
рат поєднується також з слова 
Шевченка і співпадає з долею мо
го улюбленого рідного села Вер
биці, що розташоване в найбільш 
урожайних землях сучасної Поль
щі в Томашівсько-любельському 
повіті. Зрештою подібна доля всіх 
українських етнічних сіл на За- 
керзоні, які спустошила акція 
"Вісла” в 1947 році. На тих зем
лях споконвіку жили українці, а 
тепер колишні мешканці тих земель розсипані по всьому 
світі. Це був наш любимий край і наша мала, але серцю доро
га Батьківщина. Було це джерело нашого життя і основа на
шого світу. Ця земля нас годувала, з її джерел ми пили кри
штально здорову воду і вона нас оздоровлювала і творила чу
деса, -  хоронила від усіх недуг. Наша земля переповнена та
кож багатьма легендами оповіданнями про казкові німфи, 
які мають міфологічне забарвлення. Про них можна написа
ти цікаву книжку та подати ряд захоплюючих описів, але в 
статті не спосіб цього всього помістити. Скільки цікавого ма
теріалу є про нашу Церкву в якій ми прославляли Бога, по 
якій лише пусте місце залишилося. Можна сказати, всі ми 
тут переживали велику радість в минулому і помічаємо сум
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не сучасне горе. Операція "Вісла", цей прекрасний ланцюг 
нашого життя знищила. Польські військові пацифікаційні 
загони і комуністична система виявилися вкрай жорстокі і 
злочинні до багатьох українців, а впершу чергу до моїх одно
сельчан. Годі передати словами, які муки всі ми переживали 
із якою розпаччю та горем, всі ми залишали свою землю. 
Щож може бути жорстокіше, як мати і батько бачили невин
но катовану свою дитину, як вбиті знайомі навіть після 
смерті буки зневажувані.

Лише з мого села Вербиці перед 62-а роками, за допомогою 
каральних загонів ПВ, вигнано нас з рідної землі, а наші до
ми і господарства дощенту військо спалило. Підчас депор
тації в селі польські вояки вбили 52 особи, а 98 запроторили 
до концтабору в Явожно, де серед інших був закатований в 
1948 р. наш парох о. Юліян Криницький. Дуже багато на
ших односельчан ув’язнено в тюрмах, решту брутально де
портовано на північно-західні землі Польщі. Роздумую над 
цією трагедією на цьогорічній черговій прощі, яка відбулася 
4 і 5 липня 2009 р.в селі Вербиця, яку зорганізувало товари
ство "Вербицької Землі". На нашу зустріч приїхало около 
200 моїх односельчан. Заповнений людьми автокар з Вармії і 
Мазур, один з Львівщини і один єдиний представник з Лігни- 
чини. Всі присутні вже за усталеною традицією зійшлися на 
тому місці, де стояла наша церква і там відбулася Служба Бо
жа, яку правив о. Іван Тарапацький, разом з о. Іваном Лай- 
кошом, при співучасті двох римо-католицьких душпастерів: 
о.Станіслава Ґорчинського та Ярослава Цьоха. Особливо в 
пам’яті вербичан дуже тепло в спогадах залишився о.С. Ґор- 
чинський, який вклав чимало зусиль щоб врятувати чудот
ворну капличку на Черневі, та рятував інші сліди цінності 
українця, які ще можна було врятувати. Всі отці виголосили 
змістовні проповіді, а голова товариства "Вербиця" -  Марко 
Палюшок, вручив від варбичан пропам’ятні вишиті карти
ни, для священиків і дуже щиро подякував солтисові з с. Вер
биця за вдержання порядку на місцевому цвинтарі та в місці, 
де стояла наша церква. Після усі в процесійному порядкові 
перейшшли на місцевий цвинтар, де відправлено Панахиду,
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за померших наших односельчан та вшановано наших героїв 
бувших воїнів УПА з нашого села, які за волю України по
над 100 осіб поклали своє життя.

Пишучи ці слова роздумую над долею села і моїх односель
чан, а передовсім над майбутнім нашої землі. Дуже багато 
тих ентузіястів, які організували перші щорічні такі прощі, 
ще з 1991 року відійшли у засвіти. Вони намагалися своєю 
присутністю доказати, що це наша земля і вони свідомі її 
діти. Молодше покоління деякі їхні нащадки можливо не 
відчувають цієї насолоди з рідної землі, яку відчували їхні 
батьки, діди і прадіди. Всі вони цю землю, свої хати, городи 
безмежно любили, для них вербицький небосхил, ночі, ран
ки з сяйвом зірок, світанки щебеті птацтва, мальовничо- 
квітучі сади, врожайні поля і сіножаті були Божим благосло
венням і місцем найкращим під сонцем. Сучасне покоління 
не вповністю узмисловлює славне минуле цієї землі та чис
ленних визначних людей, яких ця земля зродила. Кажуть, 
що деколи було важко і складно жити на цій землі, але разом 
з тим наше життя було тут миле і приємне, -  бо це було наше 
українське село з сивої давнини. Тут спочивають найдавніші 
наші роди. Українські села ще від часів Трипілля, коли по
чинається наша історія, славились високою культурою. Це 
засвідчують численні документи різних дослідників, в тому 
без винятку село Вербиця має свій тривкий слід в історії на
шої культури. Ці численні дослідники і мандрівники захоп
люються не лише зовнішньою формою українських сіл, але і 
внутрішній виглядом хат, побутом і традицією, а передовсім 
захоплюються дуже високо культурою українських хлобо- 
робів. До тих високо культурних і свідомо національних сіл 
безсумніву належить село Вербиця. І коли глибоко роздумую 
над тим усім зроджується нестерпний біль в душі, хто тут за
винив, хто согрішив, що нас зустріла така гірка доля. Чи 
винні наші батьки, діди, чи наші сусіди, які здавен давна 
тиснули на нас і намагалися поширити свою територою, за 
рахунок наших земель. Хотяй наші нелюби нам дораджують 
і в наш час того не згадувати, але ж погляньмо на поляків, 
які так старанно вшановують своїх героїв і боряться за кожен
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клаптик батьківської землі. Нам з них слід брати живий при
клад. Фізичний біль огортає від нашого безсилля і деякої бай
дужості, що ми неспроможні так боротися, як за це борються 
інші народи за своє місце під сонцем. З того виходить, що ми 
самі боїмося правди, боїмося власної історії. Не привозимо 
своїх дітей, щоб вони цю історію пізнали і щоб при тому вони 
вчилися власної людської гідності та власної національної 
гордості. Душа болить над тим горем, чому позбавлено права 
мене і моїх друзів та наших нащадків на Закерзоню жити на 
рідній землі вільно і любуватись тим що залишили нам наші 
попередники. Цей душевний неспокій тривожить і у цьому 
кошмарі шукаю в думках розв'язання. Ніяк не знаходжу ви
ни, ані гріху моїх батьків і прабатьків, адже чим вони могли 
прогнівити Бога. Добре пам'ятаю своїх односельчан, вони бу
ли вкрай побожними і у свому житті перестерігали Божих за
конів. За біблійних часів земля обітована була Богом відібра
на від арабів і передана ізраїльтянам. За переказами тодішні 
араби провадили грішне життя. Наш народ на Закерсоню, а в 
тому мої односельчани були високорелігійними людьми. 
Можливо XX століття наш народ виставило на пробу дове
дення своєї відданості Богові і твердого на ділі доказання лю- 
бови до рідної землі. Невже ж терпимо всі за тих, які кажуть; 
"моя хата скраю, нічого не знаю". Незабуваймо, що наші 
батьки не лише дали нам життя, але залишили для нас за- 
повіт-завіщення до смерти вірно служити рідному народові і 
боронити Богом наділену нам землю. Кожна людина наро
джується з обов’язком шанувати батьків і віддано служити 
своїй нації. Лише подумаймо, захоплено всі наші природні 
багацтва, знищено дощенту усі духовні цінності, порвано 
ланцюг нашого національного буття на цій землі, поверх пів 
міліона польських громадян українського походження із За- 
керзоння було запроторено до УРСР, а 150 тисяч на північно- 
західні землі Польщі, щоб всі ми втратили свою тотожність і 
стали безбатченками. Під час операції "Вісла" з мого села 
Вербиці більшу частину людей депортовано до воєвідства 
Ольштинського, а з присілка Вілька Вербицька запроторене 
у воєвідство Вроцлавське. Так що близькі родини розселено у
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віддалі більше 500 кілометрів. Питаю защо, ми ж не лукави
ли, за словами Т. Шевченка і за нами немає ані неправди ні 
облуди. Коли ж як не тепер, хтож, як неми має відстоювати 
наші права.Тривожні і кошмарні сни, болюча несправед
ливість, безправ'я завдають біль, нагадують ці трагічні опе
рації "Вісла" і з іншіої сторони сни пригадують радісне ди
тинство на рідній землі..

Місяць тому 4 червня в Польщі відбулися величаві 20-і 
роковини повалення комунізму, але з цього приводу ніхто 
словом не згадав про наші кривди. Байдужість, руйнує 
підставові поняття загальнолюдської справедливости і ки
дає тінь на сучасну владу, яка недобачає об’єктивно за
подіяних кривд усіх депортованих українців. Нехай 
політичне очищення не буде пустою фразою і облудою, а хай 
воно єднає, а не відділяє українців, будуймо наше майбутнє 
сперте на взаємній пошані, братній співпраці, а не 
фікційній солодарності. З того виходить, що в Польщі вис
тупає криза не лише в економічному аспекті, але також кри
за в моральному відношенні, тому треба не раз в році, але 
кожного дня крок по крокові пригадувати владі, щоб правда 
несфалшована перемогла. Операція "Вісла" перевершила 
своєю злочинністю усі катаклізми від татарських нападів. 
Колишній президент США Джеферсон сказав: "Коли я зга
дую про справедливість Божу, огортає мене страх за май
бутнє моєї Батьківщини". Цей страх огортає мене також у 
вузькому і широкому розумінні за покривджених акцією 
"Вісла".. Відомий правозахисник України -  Василь Стус, 
писав: "Довічною ганьбою цієї країни буде те, що нас розпи
нали на хресті не за якусь радикальну громадську позицію, 
а за самі наші бажання мати почуття самоповаги, людської і 
національної гідности". Можна із вказівок Папи Івана Пав
ла II, наводити ряд цінних думок, ось одна з них: "Нехай 
вступить дух твій і відновить обличчя землі твоєї". Наша до
ля, це історія Духу, гідності і відстоювання пошани до себе і 
ближнього. Одже цей дух у кожного з нас повинен вступити 
і відродитися із попелу руїни і виповнити наше життя рівно
правністю. Все залежатиме від розвитку нашої духовности,
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від тих культурних й суспільних первнів та внутрішньої 
вартости, на яку нас буде стати, щоб відстояти свою 
людську гідність.

Фото зроблено в селі Вербиця

Кожна велика справа вимагає великих зусиль. Ми живемо 
на тій грані, коли вирішується; бути чи не бути нам власни
ками незаконно забраної батьківської землі і наших маєтків. 
Мусимо всі заговорити переконливо, голосно, відважно і 
рішуче. Мусимо вирватися з рабських почувань меншевар- 
тості та вічного страху. Якщо ми всі й кожен з нас зокрема, 
докладемо зусиль, тоді сучасний уряд Польщі змушений бу
де ці болючі кривди наші відповідно і законно виправити. 
Своєю поставою докажім, що ми гідні нащадки великих на
ших предків. Можна багато наводити прикладів, що такі 
справи успішно розв'язуються в правовому порядкові. Серед 
провідних польських кіл, маємо багато прихильників, які 
готові цей гріх виправити. Хіба відстоювати право на рівноп
равність життя вважається ганьбою. Шевченко вчив: "Борі
теся -  поборите, Вам Бог помагає!" Наша нація доволі пере
жила горя і мук, а за Божим проведінням відродилася неза
лежна Українана і при Божій помочі ми осягнемо також на
шу справедливу перемогу.
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Катерина Кіндрась

СКРИНЯ МІЯКОВСЬКОГО

Люблю роздивлятися старі фотокартки. На них не просто 
шляхетні чоловіки в темних фраках, вродливі своєю природ
ною красою жінки у вечірніх сукнях... на них - "негатив" тво
го власного "я", в співвідношенні з часом тамтешнім і сього
денним.

-  Це родина мого тата в Ковелі, на Волині, -  каже пані Ок
сана, гортаючи старий елегантний альбом, як і люди, фотокар
тки яких заховані в ньому. -  А ось це -  Косачі. Вони мешкали 
неподалік і були близькими з Міяковськими. Бо дід Варлам 
Матвійович працював у мировому суді разом з Петром Антоно
вичем Косачем, батьком Лесі Українки. Ось тут у третьому ря
ду й майбутній композитор -  Борис. Його батько й моя бабуня 
Ольга Леонтіївна Лятошинська були рідними братом і сест
рою...

-  А  це підпис Вернадського. 7 листопада 1919 року -  звер
таю увагу на пожовклий документ з автографом академіка. В 
низу -  професора Агатангела-Кримського...

-  Оригінали?
-  А як же!
Важко повірити, що цим світлинам по сто або майже сто 

років. Офіційний документ, яким Володимира Варламовича 
Міяковського уповноважували збирати матеріали для 
Київського центрального історичного архіву ім. В. Антонови
ча, підписаний самим академіком Вернадським.

"У 20-ті роки, коли тато завідував архівом, ми жили в 
службовому приміщені на території Софіївського собору, -  
згадує Оксана Міяковська -  Радиш. -  Перед тим там була бур
са. Коли сталася революція, її виселили на Печерськ. Прига
дую, тато взимку саночками возив всі матеріали, які могли, на 
його погляд, знадобитися для архіву. Якось щось привезли й 
запросили ченців допомогти носити. Тато працював разом з 
ними, розігрівся і зняв піджак, а коли повернувся, то піджака 
вже не було. Махнув рукою, каже, може він комусь більше 
потрібен, ніж мені. В тому жесті був весь тато -  таке в нього бу
ло ставлення до побутових речей..."
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Але не до "предметів історії". Власне, важко сказати, чи 
мала б Україна коли-небудь будинок -  музей Тараса Шев
ченка на Козиному болоті в Києві, неподалік Майдану неза
лежності, якби не Володимир Варламович Міяковський. Він 
створив першу експозицію для цього першого в історії УРСР 
літературно-меморіального музею Тараса Шевченка й чоти
ри роки ним керував. В родинному архіві пані Оксани 
зберігається лист Володимира Міяковського до відомого 
біографа Шевченка Павла Зайцева, в якому батько пише, 
що повизбирував для того музею з усіх усюд матеріали для 
експозиції в 5-х кімнатах будинку... Саме повизбирував, бо 
визбирувати, підбирати, добирати "зерна історії" було 
сутністю життя й діяльності Володимира Міяковського.

Володимир Міяковський та його донька Оксана Радиш-Міяковська -  
віддана продовжувачка справи свого батька

Я також працювала в тому музеї -  збирала пацірці, -  
усміхається пані Оксана. -  Мені було тоді років шість. І мама. 
В 1928 році дирекція науково -  дослідного інституту Тараса 
Шевченка надіслала мамі листа, де було сказано: "Шановна 
Інно Леонтіївно! Складаємо Вам свою щиру подяку за ту знач
ну роботу, що ви її ласкаво взяли на себе, працюючи над 
оформленням будинку-музею Т. Шевченка".
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Урочисте відкриття музею відбулося 10 листопада 1928 ро
ку. До цього часу Володимирові Міяковському вдалося ре
алізувати лише частину свого цілісного плану: в мезоніні, де 
за переказами жив і спрацював Шевченко, відтворити май
стерню за проектом В. Кричевського, а на першому поверсі -  
панораму Києва тієї пори. Пізніше, коли завдяки В. 
Міяковському фонди маленького музею стануть справжньою 
скарбницею, його раритетні експонати почнуть розходитися 
по експозиційних залах інших музеї:до Канівського переда
дуть червону китайку, якою було вкрито домовину поета, до 
історичного -колекцію шляхетських печаток... Але Володими
ра Варламовича тоді в Києві вже не буде...

...Вільне й щасливе життя Тараса Шевченка в будиночку 
Житницького на Козиному болоті тривало недовго. Через рік, 
в квітні 1847 року, його заарештують на переправі через 
Дніпро, коли повертатиметься до Києва, щоб приступити до 
викладацької праці в університеті. За дивною логікою подій, 
через багато,багато років Володимира Міяковського спіткає 
подібна доля -  його заарештують у серпні 1929 року, коли ро
дина Міяковських відпочиватиме на березі старого русла 
Дніпра, в селі Кийлово, неподалік Трипілля.

В Українській Вільній Академії Наук у Нью-Йорку є один 
цікавий "експонат" -  стара валіза з написом: "Ст. Кандалак
ша, Мурманской жеп. дор. III отдиление СИТЛ-ОГПУ. В.В. 
Міяковський". Це арештантська валіза Володимира 
Міяковського, яка пройшла з ним "по етапу"всю Кандалакшу, 
що аж за полярним колом. Йому присудили 5 років ув'язнен
ня за участь у Спілці Визволення України, якої,як відомо, 
ніколи не існувало.

-  Але спочатку його відправили на Лук’янівку, -  згадує Ок
сана Володимирівна.

-  Одного разу, коли після довгих клопотань дозволили 
зустрітися з татом, мама взяла й мене з собою.

-  "Тату, а чому ти мене називаєш Горобчиком? -  запитала я 
його, коли нам дали побачення. "Тому що там, де я тепер жи
ву, бачу єдину живу істоту -  горобчика, який прилітає до ме
не на вікно, і я думаю, що це ти прилітаєш до мене", -  лагідно 
відповів він. І після того гладив і цілував мою ручку, а потім 
непомітно підсовував у долоньку записку для мами. Вже тоді,
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в 9-літньому віці, в мене з'явилося відчуття причетності до 
якоїсь таємниці...

Дивовижно, але навіть там, у в'язниці за полярним колом, 
Володимир Варламович створив бібліотеку. З тих книг, які 
привозили чи присилали арештантам. Інна Леонтіївна (дівоче 
прізвище -  Голошвілі, бо її батько був грузинського роду) з 
донькою Оксаною двічі відвідували Володимира Варламови- 
ча.

Найболючіше було, коли читали листи. Часто жінки, чиї 
чоловіки були на засланні, збиралися в когось вдома й читали 
листи. Вголос. Плач стояв нестерпний. "Я плакала також, -  
згадує пані Оксана, -  біль став невід'ємною частиною нашого 
життя".

Володимирові Міяковському поталанило -  він повернувся, 
хоча працювати мав правотхіба що статистом... Тому шлях на 
Захід через Львів і Прагу в 40-ві роки був логічним.

Пізніше, в 1946 році, вже в Авгсбургу, Юрій Лавріненко од
ного разу запитає його, в таборі для перемішених осіб (ДіПі): 
"То де ж ваш славетний музей-архів?" На що Володимир Вар
ламович тут же радісно відповість: "Він вже має власне 
приміщення -  пуделко з-під американських харчів!" І повів 
показувати, де в глухому куті, просто під сходами стояло слав
не "пуделко" у вигляді величезної, збитої з дощок скрині. 
Скриня була наповнена по вінця. "Тут поки що містяться за
родки тільки двох основних відділів майбутнього музею- 
архіву майбутньої академії. Звичайно, всю теперішню 
еміграцію в одне навіть дуже велике "пуделко"не вмістиш... 
Бо тільки подумати -  що ті люди в Україні бачили, що пере
жили!... Наша країна пережила тільки що одну з найбільших 
своїх "страстей"і хоче вижити, перемогти смерть. Треба цей 
історичний момент задокументувати".

Володимир Варламович не просто "задокументував",він 
збирав, добирав, фіксував кожне найдрібніше свідчення ук
раїнської присутності на землі. "Наш обов'язок зібрати і збе
регти за змогою найповнішу колекцію, документацію поточ
ного життя", -  повторював він. Я на мить хочу уявити по
воєнну розбиту, розтрощену, зневірену, понівечену Європу, на 
руїнах якої стоїть інтелігентний чоловік з тонкою душею ліри
ка і збирає до своєї скрині спогади, книги, полотна, афіші... Не
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для себе, а для історії. Історії українства у світі. Майже сюрре
алістична картина.

Однак у 1950 році поталанило залучити допомоговий комітет 
(ЗУАДК) до перевезення музею-архіву до Америки. "Архів ви
рушає у велику дорогу. Велика праця" Володимир Варламович 
проробив її майже сам, власноручно: пакував, підписував, сис
тематизував... "В Америці попервах зарадив сурмач, дав місце 
під пакунки архіву у своєму будинку на 7-й авеню.

Згодом адміністративну кімнату виділила й ново емігрант
ська "Самопоміч" -  згадує Юрій Лавріненко. -  Мабуть, ос
новні скрині Міяковський привіз таки особисто зі своєю роди
ною. Пригадую, відвідав їх у Бронксі, де Міяковський влашто
вувався в одному старому будинку "дженітором" (тобто, 
двірником, суперінтендантом). Він охоче привів мене у підвал. 
Скрині й пакунки архіву причепурено світилися на очищених 
для них місцях. Мене здивувала велика їх кількість: як літня 
людина з чималою родиною й дітьми на руках могла все це 
зібрати, впорядкувати і перетягти за собою через півсвіта!"

"А на цій фотокартці -  відкриття УВАН в 1961 році на 100- 
й вулиці, вже зупиняється пані Оксана на одній зі сторінок 
альбому. Погляньте скільки людей! А ось тут на сходах -  наші 
діти... Для них це також велика подія!"

Володимир Варламович жив своїм архівом -  музеєм до ос
таннього подиху. Для нього час мав сенс лише у співвідношенні 
з його дітищем. Не святкував жодного зі своїх ювілеїв. Одного 
ранку прийшов до УВАН, як завжди, щоб переглянути й оціни
ти нові надходження, але на крутих гвинтових сходах, що вели 
до архіву, зашпортався, знепритомнів і впав, вдарившись голо
вою. Майже півтора місяця лежав у шпиталі, втім, лікарі вже 
не змогли повернути його до життя -  22 березня 1972 року Во
лодимира Міяковського не стало.

З тих пір своїм моральним обов’язком опікуватися архівом 
вважає його донька Оксана Міяковська-Радиш.

Упродовж десятиліть вона залишається відданою батьків
ські справі. Зайдіть до УВАН о 10-й ранку або зателефонуйте о 
10-й вечора -  вона завжди там. Причому, абсолютно безкорис
ливо, без жодної матеріальної винагороди. А якщо дирекція й 
пробувала їй коли-небудь давати гроші, вона повертала їх як 
пожертву на Академію.
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Організаційна комісія з улаштування Шевченківської виставки 
в Києві. 1920 рік. Володимир Міяковський -  третій праворуч, 

біля нього зліва сидить відомий біограф Т. Шевченка Павло Зайцев.

У неї немає жодних орденів чи медалей, її не садовлять у 
президії, їй не вручають почесних відзнак... Найвищою наго
родою для неї є можливість продовжити ту праву, якою жив і 
за яку вболівав її батько.

...У скрині сестри Володимира Міяковського довго зберігав
ся простий полотняний рушник, мережений з обох кінців. Во
на успадкувала його від своєї бабусі. Сестра, проводжаючи в 
1943 році брата у безвість, дала йому той згорточок старого по
лотна як найдорожчу реліквію. " В пам'яті залишаються не 
люди, а їхні справи", -  вишито синьою ниткою на ньому. " Я 
не знаю імені прародички, яка вишивала той рушник, каже 
Оксана Володимирівна, -  але вдячна всім, хто протягом 
кількох поколінь, перекладаючи зі скрині до скрині, так трив
ко із такою любов'ю зберігав і оберігав його як найдорожчий 
скарб, як скрижалі, на яких вишито наше родинне кредо".
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ДО 20-ти РІЧЧЯ ВІДРОДЖЕННЯ 
ПЛАСТУ В УКРАЇНІ

Ідея відродити Пласт на Україні виникла в Українському 
Християнсько-Демократичному Фронті (УХДФ) у Львові. 
Цю подію оголосив журнал "Пластовий шлях” №2 у квітні 
1989р. Головна Пластова Булава (ГПБ) -  з ентузіазмом сприй
няла цей факт. 14 січня 1989р. на квартирі Чекальських, Ус
тановче Віче УХДФ, ухвалило відродити довоєнну Орга
нізацію Української молоді "Пласт". Провідником обрано: 
Р. Непальського, А. Шкраблюка, Т. Карпенка (секретар), 
С. Єдинорога -  відповідальним за виховну ланку. В березні 
1989 р. Пласт охопив 56 учнівських шкіл та технікумів 
м. Львова та області. З них утворено курінь ім. Р. Шухевича. 
Люди довідувалися про відродження Пласту від священ
ників підпілля УГКЦ. УХДФ організував пластові гуртки в 
с. Царківна на Івано-Франківщині. Тут 25 березня проведено
1-ий Збір пластунів у Совєтській ще Україні. В мальовничо
му місці поставлено намети. Над табором піднято синьо-жов
тий прайор. З навколишніх сіл сходилася молодь і дорослі 
люди аби подивитися на пластунів, які кинули виклик реп
ресивному режиму СРСР. Вечором запалено ватру. До ранку, 
пластуни і гості співали стрілецькі та повстанські пісні. На
2-ий день людей побільшало. Між ними прийшли Сестри -  
монахині; Іван Макар -  майбутній Депутат Верховної Ради 
України. Закінчено Збір походом під синьо -  жовтим прапо
ром до могили Борців за волю України. Зустрічні люди пла
кали і цілували синьо — жовтий прапор. Біля могили вшану
вали полеглих -  молитвою та піснею: "Ви жертвою впали в 
нерівні бою”. По від’їзді пластунів агенти КГБ та МВС розпи
тували людей с. Царківна: "чи мали пластуни зброю, чи зай
малися карате, куди сховали синьо -  жовтий прапор". Літом 
Пласт на Львівщині мав 120 осіб. Окрім сходин пластуни 
приймали участь у маніфестаціях по відродженню УГКЦ, у
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Богослужіннях на стрілецьких могилах, у розшуках ще жи
вих Українських Січових Стрільців. І це їм вдалося. У с. Бар- 
татів, біля Львова, віднайшли 91 -  літнього стрільця Михай
ла Штейгера, який воював у 1918 -  1920 р. проти польських 
і більшовицьких військ. Пластуни з Л. Довбушем на чолі, 
привели "останнього із Могікан" на сцену Оперного театру, 
під шквал оплесків громадськості м. Львова, на свято 71-ої 
річниці ЗУНР. 17 липня 1989 року Пласт УХДФ організував 
1-ий пластовий табір біля с. В. Горожанка, поруч лісу і озера 
хутора Паланки. Площу і власний будинок для табору ви
ділив М.Грабовенський (член Української Гельсінської 
Спілки). На галявині поставлено намети, піднято синьо-жов
тий прапор. Прибули пластуни з м. Львова, Кам’янка-Бусь- 
кої, Нового Роздолу, Жовкви, з сіл Скваряви, Волі -  Ви- 
соцької, Царківни, а також гості з Канади: член канадського 
парламенту А. Вітер та Микола і Петро Кармелюки. Табір 
проходив за рамовим планом дня. По неділях греко-като- 
лицький священик правив Службу Божу. Комуністична вла
да заборонила магазинам сіл продавати пластунам хліб, мов
ляв: " годуєте бандитів" і підступно насипали у криницю пл. 
табору багато хлорки, щоб пластуни не мали води, обілляли 
площу -  гноївкою. За табором встановлено нагляд. Люди з 
села допомагали пластунам продуктами. У Львові, на квар
тирі Марії Скоп, чий син був у таборі (сьогодні журналіст) 
діяв Пласт -  прият. Л. Довбушу доручено забезпечити табір 
хлібом, історичною та пластовою літературою, допомогти у 
складанні цікавої пластової програми. Вістка про Пласт ак
тивізувала довоєнних пластунів у Львові. Дякуючи знайомо
му священику УГКЦ, з Погулянки, довоєнному пластуну
О. Стернюку (хрестив нелегально дітей Л.Довбуша). У Л. Дов- 
буша з’явилися перші адреси довоєнних пластунів, їх теле
фони та спомини про Пласт. Табір успішно діяв. Але 4 серп
ня 1989р. о 10: ЗО, на нього вчинено напад більше як 200 здо
рованів з К.Г.Б.;М.В.С.;Обкому комсомолу, Обл. освіти та
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їхніх функціонерів з м. Львова та Городка. Ця орда громила 
табір, порвали синьо -  жовтий прапор та намети, виломили 
двері в хаті, де забарикадувалися 11 пластунів і набили їх. 
Зірвали підлогу -  шукали зброю, забрали друкарську ма
шинку, заяви пластунів, молитвеники, касети, фотоплівки, 
підзорну трубу. Сфотографували кухонні ножі і сокиру -  як 
компромат, арештували 7-ох пластунів, які чинили опір і за
писували номери транспорту орди. їй повезло. Всі учасники 
табору з проводом, раненько поїхали у м. Львів, підготувати
ся до Служби Божої і закриття табору. 5 серпня провід табо
ру подав позов у Львівський обл. суд на бандитський напад 
комуністичних громил. Але не отривамши відповіді влашту
вали пікети на знаменитій Львівській клумбі -  місцю про
тестів громадян проти імперії -  СССР з плакатами: "Комсо
мол воює проти Пласту", "200 кагебістів проти 11-ти плас
тунів", "Ганьба комсомолу -  вірному псу КГБ". Аж 12 серп
ня 1989р. газета "Ленінська молодь" написала про розгром 
табору "Пласт” . Про цю подію повідомили і всі неформальні 
організації та газети м. Львова. За квартирою Непальських 
встановлено нагляд і перевірки. Р. Непальський став по
слушником монастиря с. Гошів. Частина пластунів зосереди
лася навколо І. Скорняка, другі відходили у т-во "Спадщи
на" і "СНУМ". Розпорошення Пласту припинив Л. Довбуш. 
Під видом групи здоров'я збирав пластунів на сходини в па
лаці спорту по вул. Ш. Руставелі, також тренувалися, вивча
ли елементи самооборони, боксу, карате, джиу-джитсу. Та
ким було відродження Пласту у Львові. Як Пласт з'явився у 
других містах, після УХДФ, мають описати їхні ініціатори. 
В 1989-1991 роках до влади прийшли демократи. Вітер Сво
боди приніс на Галичину і негативні речі. Червоно -  синя 
прокомуністична номенклатура перефарбовується в синьо- 
жовтих і пристосовується при владі, в патріотичні товарист
ва в "Рух", у партії, що створюються і в тому числі у 
"ПЛАСТ". Маючи досвід роботи з молоддю в м. Львові бувші
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лідери міськкомів комсомолу, ЛПІ, бувші парторги ЛПІ та 
лідери при комсомольського т-ва " Лева" стають лідерами, в 
грудні 1989 p., ініціативної групи по створенню вже нового 
Пласту. Лиш пізніше стало відомо хто був ким -  коли поча
лися протистояння через образи провідниками нового Плас
ту довоєнних Галицьких пластунів на перших двох з’їдах 
сеньйорів, ігнорування демократичної ініціативи левандів- 
ських пластунів ( в тому числі довоєнних сеньйорів) у ство
ренні окремої "станиці", складання статуту нового т-ва Пласт: 
без Бога і України в ньому, друкування провідниками нового 
Пласту в урядових і др. газетах статей з антипластовим, об
разливим для Галичан змістом, надмірне захоплення -  пере
творення Пласту в інтернаціональну скаутську організацію -  
невластиву Галичанам, підписання 2 серпня 1992р. провід
никами нового Пласту, без відома загалу пластунів Угоди 
(Криськівим і Покальчуком) з Проводом ГПБ у СІЛА про те, 
що колись Український Пласт стає тепер доступним для всіх 
націй і віросповідань, блокування повернення Пласту в шко
ли під опікунство вчителів, дублювання на Україну діас- 
порського позашкільного варіанту Пласту і. т.п. Про керівну 
роль комуністичних лідерів у новому Пласті довідалася ГПБ 
з листів пл.сен. JI. Довбуша (за що пл.сен. JI. Захарчишин 
зініціював йому суд Честі у Будинку вчителя, хоча сам туди 
не з’явився та із листів від пл. сен. М. Лапки з Австралії. Як 
не дивно ГПБ змирилася з компартійцями в Пласті, приводя- 
чи в приклад минуле президента України Л. Кравчука. Коли 
запрацювала ініціативна група Пласту під патронатом НТШ 
і академіка І. Юхновського -  Пласт УЗДФ перестав існувати 
-  щиро повіривши, що настали вже добрі часи офіційності і 
захисту національного відродження. З скарбнички Пласту 
УХДФ Л. Довбуш та Р. Чекальський передали Криськіву О. 
гроші на розвиток майбутньої організації. 7-ім пластунів з 
Пласту УХДФ записалися в ініціативну групу котру форму
вав О. Криськів з ФМІ. Із 38 членів цієї групи найбільш ак
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тивними були: О. Криськів, Б. Гасюк, Б. Генега, А. Гадом- 
ська з ФМІ, Шмідт з "Руху", Посполита О. і Довбуш JI. з Пла
сту УХДФ, надалі: JI. Захарчишин і О. Шот з т-ва "Лева",
І. Гринів -  міського комсомолу. В приміщенні НТШ по 
вул. Матейка 4 -  почала діяти школа провідників та Рада 
опікунів. У школу записалися і пластуни з УХДФ. На зборах 
опікунів та ініціативної групи розглянуто перші термінові 
завдання нового Пласту. Підготовка до літнього таборуван
ня, відповідальний Генега, участь у святкуванні 75-ої 
річниці бою УСС з москалями на горі Маківці -  Довбуш, 
створення осередків на Україні та водно-піша мандрівка по 
Карпатах -  Криськів, інформація в пресі про Пласт -  
Криськів, Довбуш, підготовка та друкування статуту Пласту -  
Криськів, духовне виховання пластунів -  О. Гринів, створен
ня бібліотеки Пласту -  Гадомська, пошиття одностроїв для 
слухачів школи провідників -  Посполита, підготовка до 
з'їзду пластунів і.т.п. На вишколи Львівських провідників 
приїздили провідники діаспорського Пласту з Німеччини, 
Канади, СІЛА. 22 лютого О. Криськів зареєстрував у міській 
Раді м. Львова "Пласт" як просвітницько-спортивне товари
ство. 18-19 травня 1990р. у Брюховичах відбувся з’їзд пред
ставників Пласту з міст: Львова, Києва, Луцька, Тернополя, 
Рівного, Дніпропетровська та Львівщини. З СІЛА прибув 
заст. голови ГПБ -  пл. сен. Базарко. На з’їзді затверджено 
Статут цього товариства "Пласт", обрано провідників та ко
ординаційну Раду з: О. Криськіва, О. Покальчука, Л. Захар- 
чишина, О. Гриніва, Б. Генеги, С. Прудка. Завданням Ради 
стало і підготовка Установчого Всеукраїнського З’їзду.

З 18-ти хлопців та дівчат школи провідників створено гур
тки під назвою "Лісові Чорти” , "Червона Калина", "Чорно
морці", "Ті що греблі рвуть". Організовується гурток пл. сень
йорів на чолі з С. Коржинським. Це: Юліан та Оля Воробке- 
вичі, Ю. Редько, Г. Салевич, Г. Главацька, М. Сітницька, 
Р. Панькевич, Л.Довбуш, Р. Рифяк.
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Провід Пласту в Америці і Канаді привозить пластову 
літературу. З квітня 1990р. міська влада довіряє слухачам 
школи провідників підняти синьо-жовтий прапор над 
м. Львовом. З 25 квітня по 5 травня слухачі школи йдуть 
в похід по Чорногорі та освоюють плавання на катамаранах 
по р. Черемош. В липні 1990р., в Канаді, приведено до плас
тової присяги лідера комсомолу м. Львова І. Гриніва та 
О. Шота з т-ва "Лева". І хоча ГПБ не давала на це заприся- 
ження апробати (підтвердження: лист ГПБ 31/Г/92 -  16 січ
ня 1992р.), цим особам, провід нового Пласту відкрив дорогу 
до діяльності. Цього ж місяця заприсяжено у СІЛА -
О. Криськіва. Треба, цим 3-ьом лідерам, віддати належне, бо 
в 1989 -  90 p., простому смертному з СРСР прорватися в 
США та Канаду, через залізну завіску кегебістської заборо
ни -  було неможливо, а їм вдалося? 18 серпня 1990р. у 
Львові, в Шевченківському Гаю, проводом ГПБ були приве
дені до Присяги всі слухачі школи провідників. Благословив 
цю подію Митрополит В. Стернюк. 1989-1992 роки -  це ро
мантичний період становлення Пласту на Україні -  почина
ючи з відродження Пласту при УХДФ. Відбуваються перші 
вишколи і таборування, вишколи булавних у США і перша 
"Лісова Школа". Галичани вірили у відродження довоєнного 
Галицького Пласту, бо інакшого не знали (що потім привело 
до конфліктів поколінь). З осені 1991 року почав активно 
діяти пластовий сеньйорат м. Львова складений з довоєнних 
пластунів під проводом пл. сен. Л. Довбуша (пл. сен. С. Кор- 
жинський відмовився від головування сеньйоратом). Дяку
ючи С. Коржинському, Пазуняк Лесі -  довоєнного Левандів- 
ського Пласту, родині -  пл. сен. Сітницьких і Воробкевичів -  
голова сеньйорату віднайшов у м. Львові та області адреси та 
телефони майже всіх живих пластунів 1911-1939 років та

-fOSi .. т т «, -•підпілля, склав їх реєстр, записував їх спомини. Найбільш 
цікаві -  подавав для друку в журнал: "Пл. Шлях". Одні 
приходили на збори сеньйорату, другі зголошувалися в 
реєстр -  по телефону. З 1991 року місцем постійних Зборів 
сеньйорату стала домівка Левандівського осередку Пласту.
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Реєстр довоєнних пластунів -  сеньйорів:
1. Коржинський С. - Пласт м. Дорогобич, "Л.Ч.", 

1906 р.н.;
2. Іздрик А. Пласт гол. гімн. м. Львова, 1901 р.н.;
3. Воробкевич Ю. "Л.Ч." Пл. гімн. м. Станіславів, 

1905р.н.;
4. Воробкевич О. - Пл.м. Перемишля;
5. Редько Ю. м. Львів;
6. Салевич Г. м. Станіславів, 1907р.н.;
7. Сітницька У. Пл. гімн. С.С. Василянок 

м. Львова -  1909р.н.;
8. Вінницька І. Пл. м. Перемишль;
9. Головацька Г. Пл. м. Рогатин;
10. Бордун О. Пл. м. Тернопіль -  1915р.н;
11. Сітницька М. Пл. в підпіллі м. Львів, 1918р.н.;
12. Пазуняк Л. Робітничо-гімназіальний. Пл. 

на Левандівці, 1910 р.н.;
13. Гнідець І. Пласт на Левандівці -  1911р.н.;
14. Скрентович Ю. Пл.м. Львів -  гол. Гімназія, 

1911р.н.;
15. Будзь-Бодревич Пл.в Бурсі Св. Йосафата, 

м. Львів, 1910 р.н.;
16. Колесса М. Пл. у філії гол. гімн. м. Львова, 1900 р.н.;
17. Ломиковський Г. Пл.м. Броди, 1901 р.н.;
18. Зінько Т. Пл. у гімн. м. Дрогобич, 1909 р.н.;
19. Закалик І.Пл.Бурси Св. Йосафата у Львові, 1013 р.н.;
20. Охримович М. Пл. гімназії С.С. Василіянок, 

м. Львів, 1906 р.н.;
21. Демків І. Пл. у гол гімназії, 1906р.н.;
22. Рифяк Р. Пл. ремісничого куреня при т-ві "Зоря";
23. Наконечний Пл. при т- ві "Зоря";
24. П'ясецька Н. Пл. гімназії С.С. Василіянок, 1909 р.н.;
25. Пиріг С. Пл. в м. Рогатин, - 1914р.н.;
26. Коваль Я. Пл. у . Рогатин;
27. Весела -  Закалик М. Пл. в жін. гім. м. Дрогобич;
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28. Ласка В. Пл.у вчит. Семінарі м. Львова, 1905р.н.;
29. Ясеницька М. Пл. у Станіславів;
30. Красіцька Габа -  Пл. гімназії С.С. Василіянок, 

м. Львів, 1913р.н;
31. Тимошек М. Пл. у гімн м. Сокаля, 1903 р.н.;
32. Стернюк О. Пл. гол. гімн. м. Львова, 1909р.н.;
33. Мінько-Дзерович Л. Пл. у гімн. С.С. Василіянок, 

м. Львів,1904р.н.;
34. Шушкевич - Крушельницька С. гімн.

С.С. Василіянок, м. Львів, 1909 р.н.;
35. Базилевич С. Пл. у гімн. С.С. Василіянок, 

м. Львів;
36. Чигін В. ремісничий Пласт у Львові;
37. Мудра Н. Пл. у підпіллі м. Львів, 1924р.н.;
38. ДудкевичМ.;
39. БуринД.;
40. ЗінькоТ.;
41. Фіголь Я. - курінь "Ластівки" - Львів;
42. ПанькевичР.;
43. Пачковська Ч.;
44. ФедишинІ.;
45. КачмарМ.;
46. Качмар М.;
47. Мороз С.;
48. ТеребушкоР.;
49. Никольський Ю. Пл. підпілля м. Львів;
50. Сітницький Б. Пл. у гол. гімн. м. Львова.;
51. ЗалеськаД.;
52. Михальчишин Я.;
53. Олійник В.;
54. ДурбакО.;
55. Попович Л.;
56. Попович Н.;
5 7. Митрополит Стернюк В.;
58. БілинськаМ.;
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59. Гринів Б. -  Підпільний Пласт м. Бучач -
"Остодір", 1924 р.н.;

60. Бреславська А.;
61. Цурковський Я. Пл. у філії гол. гімн. 1905 р.н.;
62. Свінцінська В.Пл. гімн. С.С. Василіянок,

м. Львів, 1913 р.н.;
63. Зінько К. Пл. у вчит. семінарі м. Стрия, 1911 р.н.;
64. Гичко-Ратальчик Ю.Пл. 3-ього вчит. семінару

м. Львова, 1902р.н.;
65. Тусевич В. ремісничо-гімназіальний Пл.

на Левандівці;
66. Котович- Будна, Пл.гімн. м. Тернополя, 1915 р.н.;
67. Тимчичин Я. Пл. -  ВСУМ у м. Самборі, 1928 р.н.;
68. Левицька -Товтин Х.Пл. при ВСУМ-і, у гім.

м. Львова, 1930 р.н.;
69. Дзюпин P.;
70. Борух -  Качанівська;
71. Куб’як М.;
72. Сидор М.;
73. Стефанівський Б.;
74. ЧучманФ.;
75. Коць Л.;
76. Йосифович P.;
77. Козак Л.;
78. ГунькоВ.;
79. Корвацька О.

На жаль з об’єктивних причин і браком часу -  не вдалося 
у всіх взяти спомини...

Пл. сен. Р. Рифяк 
Пл. сен. JI. Довбуш 

Львів, 18 лютого 2009р.

(Продовження в наступному числі)
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ДІАСПОРА

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
У ШВЕЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

(ІНТЕРВ'Ю З СЕКРЕТАРЕМ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГРОМАДИ У ҐЕТЕБОРЗІ (М. ҐЕТЕБОРГ) 

ЮЛІЄЮ КАРЛБЕРГ).

У кінці грудня до НДІУ МОН України завітала делегація 
представників Української Громади у Ґетеборзі (Швеція), 
до складу якою увійшли українка за походженням Юлія 
Карлберг, студентка майстер-рівня Школи глобальних до
сліджень при Ґетеборзькому університеті, секретар Укра
їнської громади у м. Ґетеборг, та їі чоловік Даніель Карл
берг, студент кафедри слов янистики Ґетеборзького універ
ситету. Пані Юлія люб'язно відповіла на усі питання, 
задані їй з питань історії, культури, освіти української 
діаспори у Швеції, а найбільше зосередила увагу на виник
ненні та діяльності нової української організації м. Ґетебор- 
га -  Української громади, секретарем якої вона є.

У нас сьогодні зустріч із нашими колегами зі Швеції. Пані 
Юліє, прошу розповісти кілька слів про себе.

Мене звати Юлія. Я живу 5 років у Швеції. Сама я з Украї
ни. Вивчаю культурологію у Ґетеборзького університеті. У 
той самий час я є членом та секретарем Української громади 
у м. Ґетеборзі.

Розкажіть, пані Юліє, як Ви познайомились із українця
ми у Швеції. Як сталось так, що Ви стали цим питанням 
займатись?

Коли я потрапила до Швеції, то спочатку проживала у ма
ленькому містечку, де майже не було українців, тому як та
кого спілкування не було. Зараз живу у більшому місті -  
Ґетеборзі, де можна знайти більше українців, але там на той 
час не було ніякої української організації. Тому виникла ідея 
про її створення. Це відбулось у 2007 p., і я стала її членом.
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Згодом мої контакти з українцями зростали через спілкуван
ня з дівчатами з України, частину яких я зустріла в універ
ситеті м. Ґетеборга. Так утворилось коло моїх знайомих, які 
родом з України, небайдужі до української справи, та хочуть 
зберігати українську культуру і передавати її своїм дітям.

Скільки українців проживає у Швеції?
їх кількість у Швеції складає 3 ,5 -4  тис. осіб. Але ця циф

ра не є точною, тому що туди не враховуються діти, у яких 
один з батьків є українцем, а інший -  шведом або представ
ником іншої нації. І такі діти у Швеції можуть часто запису
ватись як шведи. Потім сюди не враховуються українці, які 
потрапили сюди з інших країн, та ті, хто потрапив до країни 
з Радянського Союзу після другої світової війни. Вони запи
сувались часто як росіяни чи як поляки.

Розкажіть, будь ласка, про хвилі переселення українців 
до Швеції?

Можна почати з вікінгів. Хтось із них міг забрати до себе 
жінку. Також наші пращури могли переселятись До Швеції 
самі. Однак, відсутні письмові підтвердження цих даних.

Офіційно перша хвиля еміграції, навіть політичної еміграції 
до Швеції, про яку можна знайти документи, відбулась на 
початку ХУЛІ ст. під час подій Північної війни (1700-1721 
pp.), коли була Полтавська битва, і частина українських 
козаків потрапила до Швеції разом зі шведським королем 
Карлом ХП. Серед них був і Пилип Орлик і на будинку міста 
Крістіанстад, де він проживав, висить зараз табличка. У 
м. Лунд навчався декілька років його син, Григорій Орлик. В 
архівах є чимало документів, в яких можна знайти листування 
українських козаків зі шведськими королями. Зокрема, з 
ними можна ознайомитись у Національному архіві Швеції.

Наступну хвилю переселення простежуємо у XIX ст. Це 
було пов’язано із сезонними роботами, на які приїздили 
українці. Серед них були переважно жінки з Галичини. Не 
виключено, що деякі залишились жити у Швеції, але
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ніяких письмових підтверджень цьому не можна чи важко 
знайти.

Під час української революції 1917 -  1920 pp. до Швеції 
також переїхала жити невелика кількість українців. У ті 
часи у Стокгольмі було організовано представництво УНР.

Найбільша хвиля еміграції до Швеції прибула під час дру
гої світової війни. Там можна розрізнити 3 основні хвилі. 
Перша -  родини так званих "українських куркулів", яких 
було переселено до Карелії під час колективізації. Крім того, 
під час Зимової війни між Фінляндією і Радянським Союзом 
(1939-1940 pp.) люди тікали до Швеції і просили притулку. 
Майже всі вони отримали статус біженця у Швеції. Це було 
близько 200-250 українських родин.

Друга хвиля -  1945-1946 pp., коли відбулась акція графа 
С. Бернадотта і Червоного хреста Швеції. Це були полонені з 
німецьких концтаборів, яким було надано притулок у Шве
ції. Вони в'їхали у країну на білих автобусах, які й стали ві
зитною карткою того руху.

Третя хвиля -  повоєнні роки 1948-1956 pp. У ті часи ба
гато людей тікало від радянського поневолення. Наприкінці 
другої світової війни і в перші повоєнні роки до Швеції мігру
вало 2-2, 5 тис. українців, але переважна більшість їх потім 
переїхала до Канади і Америки.

Що можете розповісти про четверту хвилю еміграції?
Риси сучасної міграції після розвалу Радянського Союзу -  

це міграція українських жінок, які, як я, одружилися з міс
цевими хлопцями. Є також певна кількість робітників-укра- 
їнців, вони зосереджені переважно у Стокгольмі. Однак, за
галом вони не становлять великої кількості. Робіт для еміг
рантів, пов'язаних із доглядом за людьми похилого віку, у 
Швеції немає, оскільки у цій країні дуже добре соціальне за
безпечення і усі витрати бере на себе держава.

Які українські організації існують і мають тривалі тради
ції у Швеції? Які з'явились останнім часом? Які стосунки 
між ними?
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Найдавніша українська організація у Швеції -  Українсь
ка громада Швеції. Вона була заснована у 1947 р. у Стокголь
мі. У них була бібліотека, виписувались журнали та книги з 
інших країн -  Європи, Америки, Канади. Члени організації 
збирали українців з усієї Швеції на відзначення святкування 
Різдва, збирали гуманітарну допомогу українцям, що знахо
дились у Німеччині. Підтримували інші українські організа
ції у світі. Головна їх мета була зберегти українську культу
ру, самобутність та прагнення бачити Україну незалежною. 
Серед найбільш відомих людей, можна назвати В.Федорчука 
(один із засновників і перший голова організації), В.Бутька, 
К.Гарбара, Б.Залугу, П.Басараба-Горвата (інші голови орга
нізації в різний період її існування) та інших людей, які були в 
управі. Це і Григорій Будяк, який ще й досі живий. Орга
нізація існує і досі. У 2008 р. відбулося святкування її 60-річчя.

Українська організація у Швеції дала початок багатьом 
іншим. Але за браком коштів чи за інших причин, вони при
пиняли своє існування. Зараз налічується 8 організацій у 
Швеції. Другою організацією за часом виникнення і яка й 
досі існує у Швеції, є Українська громада у м. Оребро. Крім 
того, можна назвати Дитячо-юнацьку організацію "Джере
ло" (м. Стокгольм), мета якої -  навчання дітей українській 
мові та збереження української культури. У Стокгольмі діє 
жіноча організація -  Союз українок Скандинавії. Також у 
м. Мальмо існує українсько-шведське культурне товариство. 
Метою усіх спільнот є збереження самобутності, популяри
зація української культури, знань про Україну для місцевого 
населення. Декілька років тому у Стокгольмі було відкрито 
нову організацію, що отримала назву "Шведські козаки".

Розкажіть про Українську Громаду у Ґетеборзі, секрета
рем якої Ви є?

Утворилась вона у січні 2008 р. Сама думка створити ук
раїнський осередок у м. Ґетеборг належить Українській гро
маді у Швеції. Оскільки я є її членом, тобто Української гро
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мади у Швеції, то я була запрошена на святкування, де мене 
познайомили із одним із засновників Українсько-шведсько
го товариства у Ґетеборзі Володимиром Британом, який брав 
активну участь у його створенні у 1997 р. Проіснувало това
риство до 2002 р. Під час розмови з цією людиною виникла 
думка, а чи не спробувати знову відродити цю організацію чи 
створити щось нове.

На той час приїхало багато молодих дівчат мого віку. Крім 
того, пан Британ надав адреси людей, які були членами орга
нізації. Я запитала своїх знайомих дівчат чи є взагалі така 
потреба. Ідея про створення української організації дуже 
сподобалась. Усім знайомим було надіслано запрошення 
прийти на збори, де ми хотіли поговорити, чи потрібна нова 
українська організація, і чим вона буде займатися, якщо 
буде створена. Підтримку ми отримали від української церк
ви у Швеції. Священик люб’язно надав нам таке приміщен
ня. Прийшло десь 50 людей. Було проведено опитування, чи 
Ви хочете бути членом такої організації. Люди залишали 
свої адреси, телефони. Після цього ми зрозуміли, що є багато 
зацікавлених людей, які хочуть, щоб існувала українська 
громада у м. Ґетеборзі. До цього часу існувало тільки росій
сько-шведське товариство культури, яке відвідувало багато 
українців і були його членами.

Шсля опитування усім зацікавленим особам було надісла
но листи-запрошення на установчі збори. Люди прийшли, і 
27 січня 2008 р. ми прийняли статут організації. За приклад 
було взято зразок статуту старої української громади у м. Ґете
борзі. Було змінено деякі пункти, обрано голову, управу. Наша 
організація почала діяти. Тепер нашу організацію очолює 
пані Наталія Йохансон (це тривало до березня 2009 p., коли 
було обрано нову голову громади -  Оксану Ільків -  К.П.).

Який склад Вашої організації, кількість, віковий ценз, 
сфера діяльності людей?

Починали ми тоді, коли до організації входило трохи біль
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ше 50 членів. Зараз налічується 90 осіб, враховуючи дітей, 
які відвідують наші заходи. Переважно це жінки, які одру
жилися зі шведами. Але є і декілька чоловіків українців. 
Вік -  між 25 і 35 років -  більше половини громади; друга час
тина -  за 55 і старші. На жаль, у нас лише декілька членів, 
яким біля 40 років.

Де ви збираєтесь?
У нас немає свого приміщення. Дуже дорого коштує зняти 

приміщення і тому було вирішено, що поки нас не дуже ба
гато, ми можемо обходитися без нього, але коли ми робимо 
великі святкування, то ми його орендуємо. З іншого боку, 
коли приїздить священик, то він дозволяє нам використову
вати приміщення при церкві, де ми можемо попити каву, а 
потім провести збори після служби.

У нас в громаді є різні гуртки: курси з українознавства; 
"Зроби сам", де ми вишиваємо, малюємо українські орна
менти на дощечках чи на будь-якому іншому матеріалі, ши
ємо, розписуємо писанки перед Великоднем. Переважно ми 
робимо ці курси у когось з наших членів вдома.

Як часто збираються члени Вашої громади?
Це залежить від обставин, але приблизно двічі на місяць. 

Може бути й три рази на місяць, а то й чотири. Влітку це мо
же бути один раз за сезон. Це залежить від бажання наших 
членів. Ми робимо і спортивний відпочинок і проводимо свя
та в українському дусі: відзначаємо як релігійні свята, на
приклад Різдво, Великдень, так і національні -  День неза
лежності України та інші.

Які проблеми існують у шведської громади?
Основною проблемою є фінансування. У нас два основні 

надходження: 1) членські внески, 2) надходження від мерії 
міста. Якби ми отримували більше коштів, то ми могли б 
проводити більше заходів. Крім того, у нас досі не вирішене 
питання зі своїм приміщенням.

Оскільки у Швеції існує 8 українських організацій, то іно
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ді виникають ускладнення щодо вирішення спільних нагаль
них питань та у спілкуванні між ними. Тому ми стикнулися 
з необхідністю існування координаційного центру громадсь
ких організацій. Допомогти вирішити це питання та надати 
приміщення для нього обіцяло Посольство.

Які у вас зв'язки із посольством?
Посольство сприяє діяльності українських організацій. 

Вже тричі відбувалось консульське обслуговування, крім то
го, ми кілька разів мали зустрічі з консулом.

За підтримки посольства наша громада підготувала ви
ставку про злочини комуністичного режиму, зокрема було 
надано матеріали до експозиції, консул особисто брав участь 
в урочистому її відкритті.

Торкніться питання вивчення рідної мови. Які існують 
труднопц?

У нашій громаді ми не проводимо занять з української мо
ви. Вік дітей нашої громади -  від дня і до 2 років, а інша час
тина вже має дорослих дітей, які не потребують вивчення 
української мови. У майбутньому, з 2009 p., ми хочемо зро
бити родинний клуб, де мами зі своїми дітьми можуть збира
тися і розмовляти українською мовою.

Чи сприяє політика держави вивченню мов нацмен
шин?

Сприяє, якщо у школі є не менше 5 учнів, які хочуть ви
вчати мову, і за наявності вчителя. Тоді держава може орга
нізувати такі уроки. Але проблема українців у тому, що вони 
розкидані і тому у школах не набирається навіть така не
значна кількість українців, переважно їх буває по 2-3, якщо 
поталанить, і то у Стокгольмі.

Чи є у вас бібліотека, які книги, періодику читаєте, чи ди
витесь фільми? Чи вистачає у вас літератури для підготовки 
виставок?

Є певні проблеми з українською літературою. У багатьох 
вдома є деякі книги, які ми позичаємо один одному. Україн
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ців у Швеції не так багато і тому шведські бібліотеки не заку
повують українську літературу.

Найбільше зібрання українських книжок у інтернаціо
нальній бібліотеці Стокгольму. Наша громада неодноразово 
зверталась до них з проханням закупівлі українських кни
жок, що вони недавно і зробили.

У Швеції є єдиний бібліотечний каталог і будь-яка людина 
може замовляти книгу з будь-якої бібліотеки країни і за 
кілька днів її отримати у своїй бібліотеці. Тому ми домови
лись з нашою місцевою бібліотекою у м. Ґетеборг, що на на
шу громаду раз на чотири місяці замовляється до ЗО книг з 
центральної бібліотеки у м. Стокгольмі.

Таким чином наша громада отримує ці книги, а потім ми 
обмінюємось ними між собою. Там є і новітня українська лі
тература, і класика, є і історичні книги. Ми стараємось узяти 
книги різних жанрів.

Чи виходять у Швеції періодичні видання українською 
мовою?

З періодикою справа полягає гірше, бо вже з 10 років не ви
ходить жодне видання. З 1954 р. Українська громада у Швеції 
публікувала "Скандинавські вісті". Там висвітлювали новини 
про Україну, про українців у інших країнах, про заходи, що 
проводились, статті про Україну та українців, що публікувались 
у скандинавській пресі. "Скандинавські вісті" виходили і 
українською і шведською мовами. Але за браком коштів на 
початку 1990-х років газета припинила своє існування.

З ким у вашій організації налагоджене співробітництво?
Ми маємо контакти з багатьма організаціями як у Швеції, 

так і в Україні. У нас дуже гарний контакт з посольством 
України у Швеції. Послом зараз є Євген Перебийніс. Також 
контактуємо з українськими організаціями у Швеції: 
Українською громадою Швеції, Союзом українок Скандина
вії, Дитячо-юнацькою організацією "Джерело", з Українсь
ко-шведською культурною спілкою у м. Мальмо, українсь

75



ким осередком м. Оребро, Українсько-шведським товарист
вом у Ґетеборзі, що утворилось у тому ж році, що й наше.

Ми співпрацюємо зі шведською туристичною агенцією 
"Івентус” , яка відправляє туристів до України. Наша органі
зація є членом Центрального емігрантського об'єднання, од
ними із засновників якого були українці. Це об'єднання було 
створено для захисту прав усіх емігрантів Швеції.

Які у вас відбулись останні українознавчі заходи, які пре
зентували вашу організацію?

Ми провели декілька заходів, спрямованих на ознайом
лення з українською культурою -  святкування Великодня та 
Дня незалежності. Другим важливим напрямком було прове
дення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті жертв 
Голодомору в Україні 1932-1933 pp. -  Міжнародна акція 
"Незгасима свічка". Вона відбулась 6-7 липня у церкві, де 
проводяться українські Богослужіння, та на центральній 
площі Стокгольму. У акції брали участь усі українські орга
нізації Швеції. Наша Громада у співпраці з Посольством 
України у Швеції, Українською громадою Швеції та шведсь
кими організаціями "Емігрантський будий’ок" та "Жива 
історія” організувала виставку плакатів та документів з 1917 по 
1991 pp., присвячену інквізиціям радянського режиму. Було 
також представлено експозицію "Голодомор очима українсь
ких митців". Крім того, відбувся показ чотирьох фільмів, 
серед яких були "Жнива скорботи" та два фільми про УПА.

Звідки дізнались про НДІУ МОН України? Які вбачаєте 
шляхи співпраці?

Про НДІУ МОН України дізналися в Інтернеті, а потім де
тальніше ознайомились, коли зайшли на сайт вашого інсти
туту. Нас зацікавило, що ви підтримуєте стосунки та надаєте 
допомогу організаціям за кордоном. Ми дали відповідь і ось 
наша співпраця продовжується.

Кого б могли назвати серед відомих українців Швеції?
Пилипа та Григорія Орликів, Богдана Кентрижинського, 

який написав книгу "Мазепа" шведською мовою, оперного
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співака Модеста Менцинського, митця Осина Майданюка та 
багатьох інших.

Як ставляться шведи до інших народів, іцо проживають 
на території їх держави?

Шведи є дуже толерантними до інших народів, що прожи
вають у країні, це проявляється у виділенні коштів на розвиток 
їх культури та освіти. Як вже було згадано, політика держави 
підтримує вивчення нацменшинами своєї рідної мови.

Хотілося б поцікавитись у пана Даніеля, Вашого чолові
ка, що його приваблює в українцях, їх менталітеті?

Найбільше мене вражає єдність, дружність українців у 
стосунках з батьками, рідними, друзями, що майже не мож
на знайти у Швеції, де більше відчувається відособленість та 
індивідуалізм.

Інтерв’ю взяла Катерина Петриченко, науковий співробіт
ник відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 
українознавства ННДІУ МОН України.

Зустріч співробітників відділу координації вітчизняних і зарубіжних 
центрів українознавства ННДІУ МОН України з делегацією 

Української Громади у Ґетеборзі.
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НЕЩОДАВНІ ПОДІЇ НА КРЕМЕНЕЧЧИНІУ ФОТОГРАФІЯХ

Табір "Хроиа". Виступає голова Кременецької Райдержадміністрації
Василь Олійник

Передача книг у дарунок Кременецькому педагогічному інституті 
Юрієм Сергійчуком.

1. Ящук Л. -  викладач інституту.
2. Олійник В. -  голова Райдержадміністрації.
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ЗВЕРНЕННЯ

Ми, члени Центрального проводу, Київської міської, 
Київської обласної організації Об’єднання Українських На
ціоналістів (державників) звертаємося до всіх членів ОУН(д) 
в Україні та за її межами, до всіх свідомих українців на 
Батьківщині та в діаспорі підтримати ініційований Київсь
ким ОУН(д) проект увічнення пам'яті видатного українсько
го громадсько-політичного діяча Миколи Міхновського у його 
рідному селі Турівка, Згурівського району, Київської облас
ті. Відповідно до рішення сільської ради, першим етапом 
цього проекту має бути спорудження йому пам’ятника.

Микола Міхновський був видатною історичною постаттю 
національно-визвольного руху за незалежність України на 
початку XX ст. він був ідеологом державної самостійності 
України, одним з основоположників теорії українського на
ціоналізму, і організаторів українського війська, лідером 
Української Народної Партії, який віддав своє життя за во
лю України.

Гідним кроком пошанування його пам'яті буде спору
дження пам’ятника, яке стане можливим завдяки Вашій 
фінансовій допомозі.

Ми звертаємося до Вас з проханням зробити благодійний 
внесок у фонд побудови пам'ятника і переказати кошти на 
такий рахунок:
Розрахунковий рахунок 35 422 021 000 207 
МФО банку 821018 
Код ЕДРПОУ 04 360 534
Банк одержувача: ГУДКУ в Київській області
Призначення платежу:
на побудову пам'ятника М.І. Міхновському

Ми щиро вдячні Вам за те, що Ви переймаєтеся справою 
пошанування пам'яті одного з великих українців, яким є 
Микола Міхновський.

Голова та члени Центрального проводу ОУН(д), 
Голова та члени Київської ОУН(д).
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7 Norbury Gardens.
Chadwell Heat. Romford.
Essex RM6 5TS England

Аргентина:
Asociasion Ukrainien 
■Renacimiento'
Maza 150
Buenos Aires. Argentina 

Бельгія:
Mrs. Lidia Demczuk 
4, Rue Moquee
4590 Ouffet, Belgium

Болгарія:
Юзефович Сергій
ул. Загорска 7
5000 В. Трново Болгария

Бразилія:
Mr. P.Jedyn
Rua Prof. Fr. Basetti 39
82010-010 Curitiba, Parana 
Brazil

Венесуела:
Mr. F.S.Woyzechowsky
Las Tores I.M.A.
El Lindero Esq. Pasaje 16.4001 
Paroquia Sucre 1030 Caracas
Venezuela

Вірменія:
Романія Явір
ул. Гульбекяна, 2/1. кв. 52
37067 г. Єреван

Голландія:
Mrs. Lida Donners Munt 
Kamp 13
6361 GX Nuth, Limburg 
Nederland

Греція:
Halyna Masliouk-Kakkou 
99 Dodekanisou Sir., Petroupoli 
Athens 13231, Greece

Грузія:
Ганна Матєєва
Перша українська школа 
ім Дгебуадзе 8 
Тбілісі 380002

Данія:
Mrs. Tatjana В. Nielsen
Aabakkevej 55
5210 Odense NV, Denmark



Естонія:
Nina Ochrem enko 
Sostra 6-7
10616 Tallinn, Estonia

Зелений Клин:
Васипь Світапьський 
Океанский проспект 136/63 
690002 г. Владивосток, Россия

Ірландія:
Olena Kovalchuk 
142, Dooradoyle Park 
Dooradoyle Road 
C O . Limerick. Ireland

Іспанія / А ндорра:
Mr. B .S .R ym arenko 
BP 24 Poste Frances 
La M assana 
Prince Pote d'Andorra

Італія:
Mrs. Yaroslava Kulchytska 
Via Vespasiano, 48 
Roma -  00143 
Italy

Канада:
Mr. J. Hotubitsky 
52 Burrows Ave.
Etobicoke, Ont.
M9B4W7 Canada

Victor Rojenko 
20 Debora Dr.
Grimsby, Ontario 
L3M 4J2 Canada

Кубань:
Микола Сергієнко
353287 r Горячий Ключ Первомайский
ул Іереш ковой. 16. кв 23
Кубань

Латвія:
V  Stroy
Brivibas g 342-7 
Riga LV- 1006 
Latvija

Литва:
Mrs. Irina Kuznecow a 
Kosm oso 10-1 
31118 Visaginas 
Lietuva

Люксембург:
Mr. E Hohol
50. ruede L'eglise
3636 Kayl, Luxembourg

М олдова:
Майстренко Олександр 
вул. Короленко 2/2 
г. Кишинів 
Молдова

Німеччина:
Dipl. Ing. J. Baretzky 
Schul Sir. 2 
83229 Sachrang 
Deutschland

Нова Зеландія:
Mr. W. Krechowec 
49 Fonteney St S W O # 3  
Ml Albert, Auckland 
New  Zealand

Норвегія:
N.Ravi -  Khristenko 
Den Ukrainske Forenlng I Norge 
Ukralnenborveien - 4 
0258 Oslo Norwegla

Парагвай:
Mr. V. Baransky 
J L Mallorguin N e 970 
Encarnacion - Itapua 
Paraguay

Польщ а:
W  Lazorko 
ul Dworskiego 46/1 1 
37-700 Przemys!
Polska

Португалія:
Pavto Sadoha
Associacao dos Ucranianos 
em Portugal 
Av. 25 de Abril 27 2FRT 
1675 -1 8 5  Usboa, Portugal

Росія:
Іван Тарасюк 
r Я рославль
Московский просп 163 кв 21 
Россия



Румунія:
Prof. V. Nikolaiciuk 
Loc Radavti Cod 5875 
Str. Calea Bucovinci Nr. 36, 
ScAAr. 3, Juj. Succava 
Romania

Сербія:
Miroslav Hochak 
Devet Jugovica 3/3 
21000 Novi Sad 
Serbia

Словаччина:
Ing. Andrij Jacos 
Cadrova 1 
83101 Bratislava 
Slovakia

Словенія:
Gosp.ing.Vladimir Dumka 
Likozarjeva 23 
4000 Kranj 
Slovenija

СШ А :
O D W U - - Free Ukraine 
Ukrainian Homestead —  Olzhych 
1230 Beaver Drive, Lehington,
PA 18235 USA

Таджикистан:
Volodymyr Didun 
735734 Leninabad Reg. 
Chkalovsk ul. 1 Maya, 2, k. 22 
Republik of Tajikistan

Татарстан:
Євген Савенко 
423 550 г. Нижнекамск 
просп Химиков, 57, кв 218 
Татарстан

Угорщина:
Mrs. Jaroslawa Hrtyanyi 
Hajos u. 1 
1065 Budapest 
Hungary

Україна:
01015 м. Київ
вул. Московська, 36, к. 18
Україна

Ф інляндія :
Dr. Viktor Jeganov 
Pasilan puistotie 6E, 50 
002240 Helsinki 
Finland -Suomi

Ф ранція:
Mme Olga Jacura 
9, Rue de la Prairie 
78290 Croissy s/ Seine 
France

Хорватія:
Prof. Boris Graljuk 
Savor Rusina-Ukrajinaca 
ul. Vodovodna 11 
Zagreb 10000 
Hrvatska

Чехія:
Dr. Fedir Jancyk, C. Sc. 
Fantova 32/1782 
15500 Praha 5 
Czech Republic

Чіле:
Dr. Boris M. Didyk 
P.O.B. 943 
Vina Del Mar 
Chile

Швейцарія:
Dr. M. Katchaluba 
Chemin Bottai 11 
Challet Trembita 
1822 Chernex 
Switzerland

Швеція:
Zoriana KiktsO
FornfOjdsvagen 28, BV
152 58
SddertSije
Sweden




