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Всій Українській Молоді, яка бореться в підпіллю і
чих загонах, яка перебуває в тюрмах і на з uсланню,
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повстан

-

організаціям, всьому Українському Громадян

ству та молоді в Краю і на чужині,

-

Всім нашим передплатникам, читачам та КОJІЬпортерам най
сердечніп!Ї побажання, з Різдвом Христови:м: та Новим Роком скла
дає

Редакція. «Смолоскипу»

Січень

- місяць

української молоді

Січень. 1Місяць найсвітліши~ сторі
нок в історн України. Місяць світ
лих традицій, на яких повинна і має

ву опинюється

виховуватись,

одне незломне бажання
власну державність.

чення,

свідома

українська

свого

молодь.

призна

Місяць,

в

якому крі.зь цілі століття український
народ, обходить
свято
народження

-

Правди

Христа, .свято

правди

ук

раїнської родини.

Якими близькими стають для кожно
го з нас спомини про традиційні свят
кування Різдва Хриqтового! Народ
ження Правди на землі! Якими вели
кими

бу ли

для нас

-

для

нас

ці

святкування,

молоді паневоленого наро

ду. Бо в цих днях у нас кріпилась лю

бов брата і ближнього по крові! Бо в
цих

днях

ми

вчились

шанувати

ми

нуле й змагати за краще майбутнє.
· І ще більшим стає для нас цей мі
тю найбільших здвигів
української
нації і її молоді. Яким величним для
української молоді залишиться тріюм
фальний в'їзд до Києва гетьмана Бо

гдана

16 9

ХмелJ;:>ницького

року!

клонилась

в

Свят-ІВечір

І ось цьому гетьманові по
вся

підпорядкував

Україна, цілий
йому всі

свої

народ

змаган

ня, всю свою волюt Гетьман, який
став втіленням народніх бажань, мес
ником його кривд!
А пізніше, по століттях неволі, ко
ли здавалось, що народ ніколи не вир

веться

з

ярма

окупантів

приходять

переможцем!

в неволі

-

остається

Бо від тоді по сьогодні

і назавжди всі

її зусилля

з'єднані в

-

вибороти

реможне оботояння кордонів Укра
- а приходить переможна смерть

їни,

Крутами!

Крути!

Кому

з

української

молоді

на згадку про це слово не здрігаєть
ся серце?! Кому не тремтить душа на
згадку цього одного величного слова?!

Крути! Чи може ворог вбити колись
в народі пам'ять про них?! Пам'ять

про

безстраІШІу

смерть

рівняти

до

вишкаленого

-

але чи ж можна

Крут?

У

вояка,

них

-

їх

смерть

дозрілого

мужа

у нас смерть юнака, який ледво дер

жав у своїх руках кріс! Смерть юна

І як завершення місяця приходить
не тріюмф українських армій, не пе

під

панці Альказар,

300

юнаків

студентів?
Чи має котрийсь народ в світі под

виг подібний Крутам?
Мають греки Термопіли, мають ес-

ка, який умирав не по наказу, а до

бровільно й свідомо, щоб
рятувати
честь нації! І тому чин під Крутами
покривається вічною
славою,
стає
прикладом не тільки для української

молод1, але й для молоді "інших сво
бодолюбивих народів!

І тому, що січень має такі світлі
традиці; тому, що в цьому місяцеві
обходимо свято народження Правди
свято української родини; тому, що в

цьому місяці народ прокидавсь до бу
дування

власного

:життя;

тому,

що

в

цьому місяці пролунали вперше від
століть слова про самостійність і со
борність;

і

на

-

кінець

тому,

що

в

цьому місяці всі почини нації були
окроплені молодечою і чистою кров'ІС
нашого

українського

юнацтва

-

то

му нехай цей місяць стане нашим мі
сяцем, місяцем української молоді!
Тому

нехай

світле

минуле

нашого

народу і нашої молоді запалить в на

ших серцях любов між нами! Зробім
цей місяц« місяцем взаємного розумін
ня

і

творчої

ськими

співпраці

молодечими

між

україн

організаціями!

Два Січні 22-ге Січня 1918 і 22-ге
Січня 1919 року! Січні, які збуджують
в народі його найсвятіші почу:вання,
які накреслюють йому доровказ в май
бутнє, які творять націю свідому сво

Зробім безсмерmи:м чин Крут',янців
для української й чужинецької моло

го покликання і призначення на Пів

і в ім'я світлого майбутнього україн
ської нації і всестороннього розквіту
української молоді!

денному-Сході

Европи.

І

після

цих

двох дат, українська нація, хоч зно-

ді!

Зробім його

сякденною
ім' ям

таким,

-

своєю

пов

працt1'ю для "У:юр;аїни

поляглих

під

Крутами

з

юнаків

Стор.

2.

омолоск.ип
~

(В п'ятдесят1rліття народження великого
В місяці листопаді минуло
дня

народження

50

років

найблиску~ішоrІо

по Хвильовому стиліста й стилізато
ра,

нашого

великого

прозаїка

Юрія

Яновського.
Юрій Яновський народився 1902 ро
ку в місті Єлисавет·граді, в родині слу
жбовця. Вперше почав друкуватись в
1924 році. Відомий він Україні й за ко
рдоном, як автор поезій, нарисів, о
повід:ань, романів, п'єс і кіносцена
ріїв.
Найбільш відомі його твори це збірка оповідань: «Кров Землі», «Ро
ман ~Ма»', «Короткі ІсторІЇЇ», «Земля
Батьків», «Київські оповідання», ро
мани «Майстер корабля», «Чотири
шаблі», «ВерІІПІИКИ».
П'єси

-

«Завойовники»,

Британку»,

«Син

«Дума про

динасТіІЇ»,

«Потом

КИ». та багато

інших.
Творчість Ю. Яновського тридцятих
років, колись активного члена ВАПЛІ
ТЕ, відзначається, як і всіх «хвильо
вtі.стів>~, ідеал'і.змом, ін~дивідуалі'змом,
націоналізмом і революційною роман
тикою, що була провідною течієrю в
українrькому ренесансі 20-их років.
Пр(' творчість K.J. ЯРовськu 'О ~ІJ

)

их

років,

знавець

української

(lS:lO)

Ю.

В

«Чотирьох

Яновський

дав,

шаблях»
сказ~пІ

б,

програмовий твір українського :'Іаuіо

налізму.

За

ним,

ВелV'Ска

жені
гії

його

морські

(1928),

Ут»

«Майстер

новель

(1925)

вірші

романова

і

«Кров

«Прекрасна

поезія

носталь

(1928),

Корабля»

та повістей

українського

збірки

«Мамутові бивні»

(1927)».

землі

прозаїка)
ської

епохи,

Ю.

Яновський,

справжні

Цькований безнастанно за
свою
творчість, за свої «націоналістичні у
хили», Ю. Яновський не зломивсь але
зігнувся і пішов на шлях примирен

післявоєнної колгоспної

України, зводить наклеп на совєтську
людину ... У світі потвор, яких малює
не

людські

жорстокість,

можуть

існувати

почуття.

Панують

патолоІГJЧні

пристрас~l.

Така сугубо декадентська «методоло
гія» роману Ю. Яновського, яка по
єднується з прив'язаністю писменни

ють большевики на деякий час відіт
хнути, нова нагінка з новою силою
починається в 1946 році за журнал

ка до націоналістичного реквізиту ку
лішівської романтики, зі
стремлін
ням до стилізації, до самоцінних ет
нографічних деталів. Шкідлива ар
хаїка до кінця видає залежність пись
менника від традицій чужої україн
ському народові націоналістичної лі

«Українська

тератури».

ности з большевицькою дійсністю, як
і пішла частина таких хвильовістів
як Сосюра, Бажан, Тичина, Панч.
Покореному й зацькованому, хоч да

література»,

да:стором він був,
ва Вода».

«Літературна
цькувала
його

)19П)

якого

та за роман
газета»

за

ре

«Жи

NQ54

«Жи-

ву Воду~,: «Із арсеналу реакційної лі
теJJатури

гл:ц

запож:и;чує

ЯновськиМ

по

про

перевю•у біологічного, інr
над розумним, соціяль
ним, тваринного над людським. Цей
тр<щиційний
погляд
буржуазно-за
стиктивного

неТІ<:щно1
стосує

лі'lіератури Sновський

до

зображення

людей

:tа.

Нагінка на Ю. Яновського не при

пиняється і до сьогодні. йому прига
дують рік річно на всіх зборах СР
ПУ, його націоналізм.
Творчість Ю. Яновського є така гли
бока своїм змістом та проблематикою,

така

знаменита

своїм

стилізмом,

що

з нею повинна познайомитися вся ук

раїнська молодь.

совєт-

О. 3-ич

під

Сt·Е' ІСької літератуJJи, С. HJ1tt"fJ.пt:.шин,

... писав: «...
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ЯНОВСЬКИЙ

ЮРІИ
з

ч.

«В мене одна наречена, наречена з ко лисІ<и, про яку я думав мабуть і тоді,
кшти не вмjв ще говорити. Наречена, для якої
жив ціле жwrтя, ій прис
вятив сталеву шпагу і за неї підстав ляв під мечі щит... Культура нації

-

зовуть

її))

Революuія

започатковує національне відроджен
ня українського народу, передусі~

МОЛОДЬ В УКР АЇНІ

відновлення його стараї
військової
традиції. Українське військо, повстан
ці,

борються

чи

мову,

а

не

за

«землю

передусім

за

й

честь

волю»

коли буде

задоволений

престиж

на

ції. Яновський образом Шахая виправ

ляє улюблений образ старої нашої ін
теліІ'енції Тараса Бульбу, іншого
Яновського Гоголя. Обидва, Ша
хай і Бульба борються за волю, та о
дин бореться свідомо за волю Украї

ни, а другий тільки стихійно. Тарас
Бульба
не
бачить,
як
зростає
з
його чинів українська державність.
Він узагалі не має про неї поняття.
Він тільки сподівається на помщення
себе, і то не своїми з роду, а царем
із

невиразної

«Руської

землі».

Яновський каже:
«Вони
сміливі,
ці анархічні велетні, вияв сили і від

сутність точки,
спрямовувати».

до

яко~ треба

Шахай

зрячий,

сили
твер

дий, рішучий і фанатик, дитя Вели
кого Зриву, з політичними ідеалами
новітнього націоналізму й без усіх
забобонів минулого. До
світ •. а
пав
ляться герої Яновського з лезами ша
бель на чотири боки, і трактують йо

го як здобич для відважних: «·Ми ста
ємо плечима до плечий і світ відчине
но, кк двері». Заслуга Яновського правдива інтерпретація Великої Ре
волюції. У «Чотирьох шаблях» не
має нічого малого, дріб'язкового, нічо
го такого, що не має типових історич
них рис. Навпаки, в них ведуча ідея
революції, як закидує критика са
мостійна Україна оголена, підкрес
лена

й

степова!

Сьогодні

+ «Сталіпське Плем'я»

своєї

!\раїни. Земля й воля «Приложаться»,

засудили

большевики всю колишню націоналіс
тич,ну творчість Яновського. Засуд-

(Київ) пише,

Запоріжжя. На 'І·рансформаторному

що директор республіканської arpoбіостанції в Києві, Д. Сергієнко, підніс справу зміни програми навчання
на біологічних факультетах київська
го і одеського університетів. Він за-

заводі в Запоріжжю молодий юнак
Іван Крячук виконав за цей рік три
річні норми й тепер працює на 1955
рік! Чи хтось бочив в котрій небудь
країні світу таку експлуатацію моло-

являс, що на цих факультетах треба
бі.J :ьшу увагу звернути на теорію дар
віт:ізму та окремо перевишколити про
фє.:сорів в зв'язку з переходом до по
літехнізації шкільництва. Для цього
тр~ба вивчати соціялістичну органі

ді?!

за'дію праці, механізацію, хемізацію
і електрифікацію.
Дніпропетровське 9. 12. Вісімсот
молоцих металюрr'ів, які
працюють

+

на~кораблях
Ніч. Безумні метелики.
Лампа. і сніжний папір.
Курява срібна стелиться
Від міріядів зір.

на заводі ім. Петровського, навчають

Місто

ся у вечірніх інститутах, 'Гехнікумах
і школах робітничої молоді та позаоч

Чуєш ти поклик, друже:

но на різних факультетах університе
тіF України.

+

Київ.

1. січня почались зимові ка

ніуули в усіх ремісничих, залізнода
ро-кників і гірничопромислових шко
лах України.
Коломия. Як повідомляють І. Яро
вєчко,

директор середньої

школи ч.

1. r':'r І. Заревський - школи ч. 2, обид
ві школи знаходяться в такому стані,
що годі в них нормально працювати.

В обидвох
центральне

школах
не
опалення,

функціонує
приміщення

по:зністю не електрифіковане, майже
всі двері й вікна щільно не закрива
Ю1'ься.

Дніпродзержинське.

ституту

Чорних

Студнети

Металів

діючу модель домни, яка
одинокою в цілому СССР.

Ін

побудували

являється

дише напружено
Навіть у сонній млі.

~ На кораблі!
Клекоче піна за стерном, Гей! не дрімай, матросе!
Хай кров бурхає, як Гольфштром,
Як море стоголосе.
Там берег, мати і жона ...
Забудь про них, матросе!
Пускай співучий лот до дна,

Минай мілини й коси.
Далека небезпечна путь,

Гей, не зважай матросе!
Та ж хвилі приязно гудуть,
Міцні, надійні троси.
Багато нас, і всі-один ...
Люби ж, як рідні роси,
Весь світ
До

-

од півночі крижин

тропіків, матросе!

nІаксим Рильський

ч.

омолоск.ип
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Стор. З.

..

В Різдвяну
пухлі

Різдвяна ніч ...

-

І все чомусь інакше
не.

Сміється,

-

радіє

все оновле
зустрічає

до
і

по

віки вічні.

-

сніг

прозоре

небо

ла світло в темряву.

Десь люди свобідно на волі з усміх
неним обличчям звертаються до неї й
тішаться радіють ...
свято ...

Срібними хвилями
простори,

а

ллється

дзвін в

люди безперервними ря

дами. йдуть до Божого Храму віддати
Месії

-

хвалу.

А

святою. Заперечити
народився Месія ...
І

***
Над Україною також в цей вечір
з'явилося світло зірки Віфлеємської.
Лише

не

дісного

чути

-

у

дзвонів,

яснім

ні

співу

світлі

ра

світовім

хтось намагався зробити темряву ...

будинку

-

що в цю ніч не

вих мужчин вислати розбивати церк

сільради, в

розкішному

криючися,

на.

Прибраний

ди будуть сходитися

ний шепіт:

люди в

Всеніч

-

слухала
'rа,

наказу,

-

виструнчившися,

колишнього

теперішнього
ані

-

поправок

стежками,

банди

жодних.

глибоким

сні

гом ішли люди до віддаленої за селом
Кожний боявся нарушити ти
шу, щоб не показати сліду. Хоч страrіІ
хати.

все оживає, радіє, сміється

-

зустрі

помилуй! ..

«Нова

стала» ...

радість

-

Настала радість для людей
дуйтеся ...

А

скинув

цю

на

хтось

немов

землю,

і

невимовним

боле~

душу.

ра

прокляття

де люди молять

ся і день і ніч не в церквах в
пахилих хатах. Благають Господа:
- Поглянь Боже ... зруйнував міста
і села і церкви святі ..
був

про

них,

ці

мільйони,

що

за

цілою

душею до Бога прагнуть ... І світ мов
чить!

Месію ...
повітрю

об

різноцвітних

Ніхто не бачить. Мабуть і Бог

І дійсно, чому ж не так?! В цю ніч

розному

Розвішані

морі

горем людей злилися в одне
все застигло, лише пристрас

Господи

-

но, але на душі так легко ...

пронизуван

в

І срібний потік ледве чутного хору.

начальника міліції.

Наказ мусить бути виконаний, за

перечень,

в

Ллється пісня перемоги, немов з ви
сот небесних. І душі змучених, за

ну.

чекістів,

престіл.

купаються

битих
ціле -

група

збираютьqя

хатині, за селом. Щільно завішені вік

ву. Розставити стійки і прослідити ку

А стукіт сокир, що розносився в мо

кріслі, розлігся начальник міліції. За

люди,

рушників і ясного світла свічок ...

наказ:

бобони. В цю ніч всіх молодих і здоро

І

молитися ...

заборонено

рази

Треба вибити з темних голів за

чає

***
В

він бурмотів

-

Бічними

Ось так у світі!

-Руйнувати церкву, в якій вже да

сну,

ди. Одначе в цю ніч не суджено спа

і

найкраща, найясніша- Віфлеємська
зірка... «ввесь світ осіяла ... » І кину

Величне

зліплювалися до

вно

ніжний усміх небесних зірок. Ось та

-

вже

а голова час-від-часу спадала на гру
ти. Треба «доказать», що ця ніч не є

вгожданного Месію.
І так віддавна і так від віків
Сріблистий

очі

ПІЧ

В

своїх

храмах десь

моляться

і не вірять, що десь проклято Бога й
святі

-

зруйновано ...

місця

... «

Над

вертепом звізда

на ввесь

ясна»

засіяла» ...

світ

Глянь всесильний Боже, на цю свя

ПАМ'ЯТІ КРУТІВ
1\tl'істечко Крути, за ЗО км. від Ки
єва, назавжди зв'язане з постаттю ю
нака: запал, любов і посвята, а в ру
ках кріс, що дає зарівно
волю
і ..
смерть. Скільки разів згадуємо це мі
стечко,
що

клонимо

стали

голови

прикладом

перед

тими,

молодечого

по

риву.

Перебіг події -було їх триста, пос
тавили спротив навалі й полягли відомий кожному з нас і в річницю
хочеться

не

скласти

лише

на

китицю

далеку

пільЦИjх

влаштувати ще одну академію, писа
ти ще

одну

статтю,

вихвалюючи

крас

номовними, але перестарілими засоба

ми велич їхніх постатей. Відсвяткову
ючи

тільки

зверхньо,

чи

не

не віддалюємось від них чи не поглиб

люємо прірву років? То ж те, що хо
чемо це бути чистими, без скритоі

-

думки перед ними

ми

Лицарями, наши

символами!

•*~

Людина

найбі1льш

включно

з

чарованою юрбою, вмирали часто нік
чемно, коли інші сірі й незначні
змінялись у героїв. Тому то в історії

побИJЗІається

за

найдорожчим

пред

метом, навіть особою: пролити
де
кілька, зайвих сліз і ... забути; зі зве
личуваного божка можна змінитись
у безпридатню ганчірку; притиснуто

ті, що в першу чергу зуміли перебо

«Шукаєш нас? -Ми тут!»

уже

говорити

про

смерть

тих,

що вмирають зарано? Перед ними ще

стільки до впізнання, стільки до здо
буття!
весна

за

Молодечі
й

поезія

одним

незмінно

надії,

-

пляни,

те все

помахом...

мрії,

вривається

Кусок

олова

й

кінець.

шому ряді

-

проявляється порив.

лізти в

дірку

про

від ключа; розслідже

ний мисливцями звір утікає наосліп,

не зважаючи на перешкоди, бо в б'юч
ках дуднить одне: жах смерти! Тоді,
коли вже ніщо не має значення, зали
шається

сліджена

воно

-

наше

життя,

нераз

загадка, неначе новонарод

жена істота, немічне й крихке.
Ніхто не зможе ніколи вгадати, яка

буде його поведінка в такій хвилині!
Найкращі жовніри, закосичені зола-

І враз

***

-

тріск дверей, у вікнах баг

нас немає місця для слабодухів, кру
що

готовляться в
«Морально»

-

Перестать!
А люди спокійно, ще пристрасніше

ки до Бога, благають:

-

Господи помилуй! ..

Різкий постріл
ка

схилась

дені

на

догори...

немов

і

постать священи

-

престол

Ніхто

приковані

а руки

зве

-

не рухається

стояли

на

місці

й

заслухані в могутню мелодію пісні пе

-

запіллі
у

нас

допо
горить

вогонь і тільки в вогні йому місце!
'Молоді Друзі! В цей день жалоби й
свята віри, призадумаймось дещо над
нами: Чи гідні ми наших братів, що
віддали життя в бою під
Крутами?
Чи гідні ми вимовляти хоч би назву
того містечка, покликаючись на пра
нашій

-

Господи

помилуй! ...

У

Чи гідні ми називатись укра

що можливо

Господи помилуй! ..

ремоги, благали:

То ж не в пропаГанді, а в ділі, у пер

щині?

думає,

-

дивляться на священика, піднісши ру

*І
Як

їнською молоддю тією молоддю, по
вною самозабуття і посвяти?

меня-надії,

голосу благань з пахилих хат? Не ба

чиш їх, що стали на колінах й, з'єд
навшися в одне, благають:

тий рев:

ку,

про

тріскоту церков

нети. Диявольський сміх і несамови

му до стіни, хочеться знайти фірточ
найменшого

чуєш

ко підnесеним чолом напроти невмо
лимого косаря. !хні ж слова були:

жертвенности

чіпляється

Не

роти себе й станути мужньо, з висо

образ

він

лягла ...

святих і проклинань Тебе? .. Не чуєш

людини золотими літерами записались

магати

ки та поліпшити. Бо можна втратити
все,

барабанів знали дефілювати перед за

тіїв,

своє жи.ття; вона бажає його проволо

та

тими гудзиками, що під звуки труб та

могилу

волошок,

ту землю дика тінь надлюдського ка

Батьків

Десь у кутку, на самоті, вечором і
може по цілоденній праці над книж
кою, чи при станку, знайдім вільну
хвилину, щоб відповісти на ту по
ставлені питання. Забуваючи про до

вкілля, про завтрішній, радісний день,
розкриймо наше серце. Щиро й вірно
готуймо звіт, щоб передати тим, які
вміли вмирати це буде найкраще
вшанування їхньої пам'яти.

І. Сілецький

***
Тріск

рушниць,

гуркіт

дерева,

все

змішалося й потонуло в обіймах по
лум'я. На землю впала тьма лиш
блиск багнетів і здичавілі московські
лайки чекістів.

-

О, Москво, пощо руйнуєш не свій

край:. Колись ще прийде кара і на те
бе за гріх

-

за Нього. Немарно сто

їте з багнетами в

руках

покине цього місця

-

-

ніхто

не

воно святе для

них.

... Болючий тріск руйнованої цер
кви, палаючої хати і пристрасний ше
піт молитви ...
І знову Україна залита кров'ю, у
вогні зустрічає Месію... А Віфлеєм
ська зірка кинула якесь багряне сяй
во...

Кров мільйонів. Моляться,
паючи у власній крові.

-

пото

А чи бачить це світ?
Чому

не

гляне

на

муки народу

нашого?!

Лесь Вишневий

Стор.

4.

смолоскип

ч.

1 (25)

РІК БОРОТЬБИ Й СПРОТИВУ УКРАЇНСЬКОІ МОЛОДІ
З якою гордістю і признанням до
водиться нам rоворити про

молодь в

Україні, життя якої заповнене зміс
том безупинної боротьби й спротиву
московсько-большевицькій колоніза
ційній П')літиці. Боротьба, яка до сьо
годні виявляється чи то в партизан
ських формаціях, чи в глибокому під
піллю, чи навіть в легальному житті:
в різних «націоналістичних ухилах»,
релігійних віруваннях, а в загальному

-

виявляється глибоким українським
патріотизмом.

І сьогодні після тридцятикількаліт
нього руйнування душ нашої

молоді

червоним окупантом,

можна

чи

ж

не

її назвати героїчною, за її силу спро
тиву та

видержливість

перед

!Мос

квою? Чи ж не героїзм можна уважа
·ти прямо подивугідну

безупинних

стійкість після

переслідувань,

тельних колоній»

для

«іаправі

малолітніх

і

молоді (про, що вже, почавши від ли

стопаДа м. р., говорить

офіційна со

вєтська преса

засуджувань

на

5

О.

-

3.),

років «Заключенію>, після щоден

них чис·гок не

тільки

серед

молоді

«звичайної», але й серед найбільш ак

тивної комсомольської?
Чи ж не
героїзм є робити «саботажі» на
дні
пропетровських
металюрrійних
за
ВОJІ,ах, любити Україну (навіть такою

любов'ю, як її любить Сосюра в сво
йому «Любіть Україну»), бути

укра

їнським «націоналістом», вірити в Бо

га та ба, що більше...

навіть

вінча

тись в церкві! ..
І в цьому проявляється її
ність,

її

видержливість,

відпар

протистав

лення большеницьким методам вихо
вання.

Як підсумок цілорічного спротиву в
леrальному відтинку праці,
можуть
послужити звітно-виборчі конферен
ції
обласних
комітетів
комсомолу
України.

Ні

одна

України
ської

область, ні

не

виявили

відданости

один

своєї

Москві,

район
яничар

а

навпаки

вся українська молодь ставить їй
мужній спротив. І як наслідок цього

ції сильно критиковано
її

несамакритичний

в

1952

-

широкозакрояєна

році, яка зачепила

чистка

тисячі мо

лоді й сотні комсомольського активу.

Стежачи за совєтськими офіційни
ми

даними,

Москви

можна

в

рів

підGирається

невідповідні

кадри

та

сталі

Вижницький і

йони. Не поміг

тут

Хотинський ра
нічого й

кації нашої молоді (Корсаков,
саров, Крячкава

гічно-політичний вишкіл.

молу, самі «українці»!).

-

Комі

секретарі

комсо

На конференції обкому сильно кри

СталінсЬІ;:а обл.
Най5ільший шахтярський осередок
Донбасу. Молодь робітнича та
ФЗО.
На конференції делеІ'ати доказували,

що комсомол не зумів

чужий

елемент, навезений сюди для русифі

пе звертається уваги на їхній ідеоло

змобілізувати

тиковано

учителів

за

їхню

лість в ідейно-виховюи

відста

праці

серед

молоді, а особливо за те, що є
бойкоту російської мови.

вияви

молодь на виконання п'ятої п'ятиріч

Львівська обл.

ки. Ще в лютому ЦК ВЛКСМ (цебто

На
ломсомольсьюи конференції Львіі3ської обл. найбільше
уваги
звернено на ідеологічну працю серед
молоді.

Москва) накинувся на обком за неза
довільне

керівництво.

звертається

уваги

на

області

не

опанування

В

мо

лоддю здобутків техніки, не доклада
ється зусиль,
щоб з
максимум можливого.

неї
витягнути
Деякі
делеrа

ти

нідважились критикувати
секре
таря Цибулька за його бюрократизм.
Замало звертається уваги на ідеоло
гічний вишкіл.
Кр :им

Стан

Хоч і не належить де УРСР

фор

~Іально, велика частина молоді
Кри
му українська. Обком комсомолу не

політвиховання

1952

в

році

був ще гірший, як в
попередньому ...
Десятки зібрань
політгуртків
були
зірвані.
Велика
частина
сільської
молоді,

навіть комсомольської,
зна
ходиться під впливом церкви. Атеїс
тичної пропаrанди ніхто не хоче вес
ти.

Майже взагалі

не

організується

лекцій, які б
розкривали
«націона
лістичну ідеологію». В доповіді аспі

виконує, як стверджено на звітно-ви

ранта
Інститу·rу
Загальних
Наук,
Пінчука, «Українські
буржуазні

борчій конференції, постанов Москви.
не поліпшує ідейного
виховання мо

українського

лоді. В останньому році число почат
кових
же в

політгуртків

зменшилось май

три рази. Головно критиковано

студентство вузів

і

технікумів,

між

яким закорінилась ідеологія «буржу
азного націоналізму» (цікаво якого .vкраїнського чи татарського?). В жов
тні вичищено першого секретаря об
кому А. С. Федоріва за аполітичність.
На

комсомольську

працю

попадає

В багатьох селах навіть

милітніх

шкіл!

немає се

Не робиться жодних

заходів, щоб усунути неписьменність.
Сильно критиковано редакцію газети

«Кримський

комсомолець»,

в ·якій

викрито різні ухили.

.молодь переважно робітнича,
яка
працює в морському
транспорті
на
заводах і фабриках (понад 40
тисяч)
та студентська. В загальному

націо

нально

праця

Дотеперішня

невдачу

комсомолу була визнана Москвою не
задовільною. Головно викрито сильні
іде•)Логічні

ухили

серед

найлютіші
народу,

аrенти

вороги
амери

кансько-англійського
імперіялізму»
;_vJa.тro говорилось про дружбу україн
ського і російського народів, а розка
зувалось «про різних гетьманів і ота
манів, які служили націоналістам!» ...
В різних доповідях аІ'ітатори «захоп
люються»

описами

церковних

праз

ників і обрядів!» .. В ряді сіл львів
ської обл. ставилось на сценах навіть
націоналістичні п'єси! Дуже

часто в

ціоналістчна ідеологія. Найбільш від
стали

студенти

медичного

інституту.

За «потурання» націоналістичній

іде
ології було «вичищено» студента Ко
усунення, 5
місяців не було секретаря комсомолу

чаровського. Після його
в Інституті.

Одеська обл.

свідома.

націоналісти

студентське середовище проникає на

часто «ворожий елемент».

перевиховання

ствердити

ділянці

як

нnж стверджено, що в усіх райкомах

-

спротиву

Соколову за

ви-ступ,

молоді.

На

З гострою критикою
виступали на
конференції секретарі:
Фольвароч
ний і Бровко (Львів), Чайка (Радехів),
Вирун (Лопатинське) і інші.

***

Слід тут ще
згадати
про
великі
чистки в Кіровограді де «вичищено»
~екретарів обкому Донцова і Єремкі

української молоді. Вплив ідей укра
їнського націоналізму
на
молодь є
такий великий, що він
охоплює
не

керівні

тільки
молодь
західніх
областей
України,
але й
широких
просторів
Наддніпрянщини. Під обстрілом Мос

А що
найгірше (!) в
('бласті це
прониr\:нення релігії між молодь. Для
прикладу, комсомолка -Лійка,
де

Дерія та Цибульника, в Дніпродзер
жинському ІІІахава і т. д. і т. д. В
Дрого-бицькій обл. розпалося
протя

леІ'атка Цебриковеького райкому, він
чалась у церкві.

гуртків і політшкіл сітки

кви опинилась

не

лише

Львівська

обл. і Чернівецька, але і то в пер
шу чергу Київська, Дніпропетров
ська, Запоріжжя, Харківська,
Ста
лінська та навіть Кримська,
речі не належить до УРСР!
Ось

для

прикладу,

Москва молоді

що

яка

до

закидає

таких, найбільш

ха

ректерних областей України:
Харківська обл.
Молодь переважно робітнича

сту

дентська. За останній рік «вичищено»

349 працівників обкому комсомолу.
На звітно-виборчій конференції гос
тро критиковано
секретаря
обкому
Кириченка за його «товариське» від
ношення до
секретарів
райкомів та
«зажимання» критики. На конферен-

поrти

комсомолу

пропхались

«випадкові» люди.

В комсомолі немає жодної
дисци
пліни. З одного району Одеси вибра
но на обласну конференцію не
ком
сомольця і не члена партії!
Комсомол Одеської обл. один з най
Доходило до
того, що зривалось пленуми
обкому.
Спеціяльно сильно відстало
студен
тство, між
яким
викрито
прерізні
гірших в усій Україні!

ухили.

БуковшІа

Як до війни, так і
рісля
больше
вицькоІ окупації, українська молодь
Буковини
залишилась
національно
свідома. Комсомол цілковито відірва

ний від загалу молоді. Найбільш від-

ну, в Києві «вичищено» першого сек

ретаря Скляренка, у
гачевського, в

ВіннИці -

Бо

Новомосковському

гом минулого навчального

року

-

100

комсомоль

ської освіти!!
ТІ}идцять років спротиву!
Наведені, за офіційною совЄ'тською
Рресою, факти (вістки, які
доходять
до нас іншим шляхом свідомо пропу

скаємо О. З.) є фактами не тіль
ки останнього 1952
року,
але цілої
тридцятилітньої видержливости укра
їнської молоді під

російською окупа

цією.
Комсомол, членами, якого є більша
частина найактивнішої й
найздібні
шої молоді, який в останньому
році

начТ1слював в Україні 2 мільйони 300
тисяч осіб, після тридцятилітньої бо
ротьби з нашою молоддю,
примусив

ч.

ОМОЛООКJШ

1 (25)

Стор.

5.

Ясними дорогами до великоІ мети
По безмежному океану пливе ко
рабель. Люті хвилі бурхливо, мов ска

щою життєвою цінністю
ний будиночок і авто.

вважає влас
Правдивий

приспане ворожим чаклуванням. Рес
таврація ця ніколи не буде повною,

жені пси, кидаються на корабель,
дають його зі сторони в сторону,
ливають палубу пінною водою, а
лоний вітер завиває, голосить у

ки
за
со
ву

шлях через бурхливе житейськеє мо
ре знайти не легко. По дорозі з мор
ської безодні не раз повставатимуть
перед нами дракони
пересуді~
за

ніколи не вернуться вже часи повіль

це сміливці, що відважи

бооонів, шабльонів. Сміливо вбивай
мо їх, інакше не ба чи ти нам нашої
України, інакше не удостоїмося щас

хах.

Екіпаж

-

лися покинути спокійні береги, що з
прометеївським вогнем в очах папли
ми

назустріч

хвилі

й

невідомому,

холодні

тумюl'и

що

тя в повортному поході верстати влас

крізь

ними

настійливо

Це

шукаю"Гь берегів, на яких має сповни
їхнього покликання.
Але тривожні їхні очі. Пильно евер
вони

погля:~Зjми

рідну

особливо

покоління.

тися місія
длять

ногами

Бо ·саме

відповідально

непроглядну

далину. Чи правильно вибрано напря
мок? Чи прийде корабель у ту га
вань, яку треба буде бра ти навальним
штурмом, і запалити в ній такі смо
лоскими, світло від яких пробудить

землю.

важно

для

йому

молодого

доведеться

закінчувати

діло, роз
почате батьками. А щоб вони здатні
бу ли гідно заступити nопередню ге ·
нерацію, якою вона є, ні чого не при
крашуючи і зайво не трагізувати. У

ности в рухах і переживаннях з доби,
коли основним засобом транспорту бу
ли чумацькі воли. Україна знялася на
ришто!JЗ.ання ІЇЕІдустріялізму і з них
повернеться ніколи до цілинна

не

незайманих степових просторів і туж
ливо-чаїних
пісенних
переживань.
Перейшовши крізь горнило
страж
дань большевицької неволі, вона від
родить у собі те, що не розбігається з
її важким кривавим досвідом і вис

тражданим набутком останніх десяти
літь. Україна віднайде себе у вели
кому відродженні, у пробудженні най
глибшої пошани до своїх духових вар

міти бачити осяги своїх попередників
і їхні помилки. А бачучи помилки,

тостей, у піднесенні цих вартостей ви

навчитися їх усувати. Справа навчан

відчуванні

кожну сонну душу і пожене кожного
на бій за здійснення сонячної каз

ня для молоді завжди є справою пер

ня на полі світової історії. Без наці
ональної революції побудова
Само

ки на землі, на бій проти захланного
загарбника багатої й нещасної зем-

ді

лі.
.
Глибоке й простаре море відділяє
відважну команду корабля від да ....
леких знедолених берегів. Безмежне

національнім

шорядною, тепер же для нашої моло
особливо

що
го

пекучою. Але та молодь,
бути творчим чинником в

хоче

народу,

пильно
телів,

визволенні

українсько

повинна. вчитися

придивлятися
порівнюючи

їхні

критично,

своїх
слова

море має тисячі шляхів, і який з них

німи

справжній,

аналізувати суспільні процеси

той, що веде до мети?
Чи правильно вибрано напрямок?

ща,

Чи не заблукасмо в дорозі? І як це
зробити, щоб не збитися, не заблу
кати в туманах і не гинути на дні о

кеану, або, боронь Боже, знов не при
стати до того спокійного берега без
душного
лили

животіння, від

Ця відважна команда
націоналісти,

ті,

якого

відча

назавжди.

що

не

-

це всі ми,

за назвою,

ріши:.лися

плисти

а

по

су

бурхливим

ділами,

до

а

навчитися

побачивши

вчи
з

їх

самотужки

недолікИJ

і яви

у

своїх

стv.рших товаришів, ніколи не зали
шати цих недоліків без уваг, а І'рун
товно пізнати їх суть і причини, яки
ми ці недоліки народжені. Це має бу

сока

понад

стійної
лива.

вартості
свого

Української

сусідів,

у

покликан

Держави

немож

Національно-визвольна

револю

ція містить у собі
зані

своїх

духового

2

нерозривно пов'я

елементи:духового

збройного

повалення

перевороту

влади

і

окупан

та. Ця революція не може бути лише
вибухом, вона є процесом, революцій
ною еволюцією, коли б так можна бу
ло

висловитися,

тапі
І

визрілих

цей

процес

яка,

на

обставин
уже

певному

дасть

давно

е

вибух.

розпочався,

нашим завданням є зробити його все

най

народнім. З важкими кривавимивтра
тами осягані здобутки родять ідеаліс

більшим лихом бу ло б, якби серед на
шої молоді закріпився тип людини,

тичну свідомість, з якої неминуча ви
ростає почуття історичного покликан

яка знайде слово критики на кожний

ня

вчинок

почуття в

ти

допитливий

сама

свого

ж

не

критицизм.

товариша

навчилася

Але

чи

з

старшого,

ефектом,

з

України.

су.

Хвильовий

висловив

це

гаслі азіятського ренесан

Hauftoнaлicrroм

нвоr.О

покоління

морем револіційної боротьби до бере

постійним успіхом. Право критики

гів нашої батьківщини, щоб принес
ти їй світильник визволення.

привілей тих, що працюють.
всьому

кання України, як одного з визначаль

І до цієї відважної команди одчай
духів звернене моє слово. Від цього

цьому- мати духовий стрижень, ма

них факторів в історії европейсько
го й азійського континентів.
Ідею національної революції укра

слова напевно
усі

дор/ОГИ'

відвернуться

через

наперед віломі.
до

вуха тих,

І
ти

найголовніша
внутрі

міцну

вимога
ідейну

-

припадає завдання конкретизувати да

лі

при

опору.

ті,

яким

Навіть матеріялісти не заперечують

схвильоване

море

величезної ваги світу ідей, а ідеаліс

Це слово

не

дійде

і

хто міцно вмостився на

спокійному березі добробуту і найви-

ти твердять, що могутня ідея є голов
ним творчим фактором у формуван
ні

явищ

давою

Рік боротьби й спротиву української

молоді

раючи
силі

життя.

точкою
важель

Ідея

є тією

Архіме

опору,

що на

неї спи

своїх

зусиль,

люди

в

перевертати світ.

Ідейною

точкою

опертя

є

для

нас

(Докlнчення з 4-ої стор.)

український націоналізм. Про це пи

11 вступати в його члени, але не зло

са.тюся вже дуже багато, а зараз важ

мив її!
Друге .покоління української моло
ді, яке
виростає і
виховується
під

нап~оналізм,

большевиками,
спротив

-

яке

як

покоління

вилонила

з

себе

Спілку Української молоді!
Аналізуючи життя української під
совєтської молоді, треба підкреслити
великий вплив на формування її ду

ховости

самостійницьких

ідей

українського націоналізму та христи

янізму, що стверджує офіційно навіть
совєтська

а

не

влада.

Вплив
українського
націоналізму
в часі другої світової війни на поко

Jtіння, яке родилось вже в больше
вицькій дійсності й українського під
пілля та
відкритої
боротьби
після
1944 р., є такий великий, що він зумів
не тільки пропхатись між нашу
лодь, але й закріпитись між
стати метою її боротьби.

мо

нею та

О. Зінкевич

їнський націоналізм запліднив вели
ким етичним змістом. Він не обіцяє
трудівникам у майбутній українській
державі манни небесної. Він лише під
носить засади нової соціяльної ети
ки, плодом якої буде соціяльна спра
ведливість і загальний добробут, що
матиме тенденцію постійного нарос
·гання

..

Нові

етичні

трудові

відносини

мо

піонально визвольної революції,
я
кої невід'ємним елементом є перево
рот в духовості, зокрема в етиці. З
цього погляду націоналізм є наскрізь

раїнцям почуття меншевартости, без
ліч зусиль прикладав він, щоб зду
шити в нашому народі почуття влас
ної самобутности і відчуття власної

цілі. Український шщіоналізм зродив
ся тому, що нація потребувала духо
во захистити себе від ненастанного
наступу ворога і перейти в наступ на

відзискання втрачених позицій. На
ціоналізм є насамперед плихолічною
реставрацією (не біймося цих слів!)
історично-тривалих

занепали

покли

інша ':ід1ологічна

Українська націоналістична ідея
ключ до українського серця. Довгими
століттями прищеплював ворог
ук

усіх

історичного

жуть вирости тільки в результаті на

-

концепція?

властивостей

свідомість

чому саме

ще раз підкреслити

ставить не менший

окупантові,

Хвильового,

но

цю

української

неприродньо,

позитивних

нації,

через

які

духове

насильство
переможця.
Реставрація
ця законна і натуральна, бо вона ви

кличе назовні те, що загнане внутр і

ідеалістичним. його революційна

ети

ка битиме не лише по комуністично

му соціялізмі, але й по буржуазно-лі
беральному філістерству тих, що спро

бували

б

на

Україні

копіювати

гос

подарські й соціяльні відносини За
хіднього

Світу.

Національне
ва

незалежної

визволення

і

української

побудо
державИ!

у світлі націоналізму виступає як ве

личне епохальне явище, і то не тіль
ки

для

самого

українського

народу.

В націоналістичній програмі є ще ба
гато

невивершеностей,

але вона

має

міцну підвалину ідеологічну підбудо
ву, наскрізь українські світоглядові
основи. А раз так, то і програма з ча
сом

вивершиться.

Ю. Бойко

стор.

смолоскип

в.

ч.

Шляхами невідомих земеJІ:L

Засвоюймо qемність

ДЖІБУТІ
Із

чорного

пари,

а

один

-

з

комина

ним

продерся

стовп

протяжний гудок,

пароплав,

неначе

ще

позіхнув,

звільна сперсь об кам'яне мольо й за
вмер. У
пустарному на перший по
гляд

порті,

серед

поразкиданих

скринь та лушпиння з бананів, появи

лись

якісь лахмітні тіні; сонно вони
шнури, зв'язували

натягали линви й

пароплав із сушею.

-Прибули

на

Братимуть мазут ... відказав я
- Це найменше до вечора,

з-неохоча.

а зараз тільки одинадцята го~ина.

***
тупу до Червоного Моря.

Хоч

територія мала (менша від

нетрях.

Стільки я й бачив із Самолі та його
столиці Джібуті. Закупивши на па
м' яrку кусок. білого
коралю
та де
кілька пачок американських цигаре
(вони тут

вертавсь на пароплав із

снігом, зимою, і
ського СОНЦЯ!

це одна

ства.

з

-

а крім цього

важливих

Завзятий

точок

конкурент

голод»),

мореплав

протилеж

ному, на Арабському Півострові, Аде
нові, був завжди вимріяною передиш
кою

по довгій пере пл аві,

струсах,
Джібуті

бурях

та

Ч!ірез
Індійський
Океан.
це остання станція заліз

-

ничої лінії, що приносить багатсва з
Абісинії,
її
столиці Аддіс-Абеби.
(В

час

італійського

наскоку на

цю

землю, евакувався тудою абісинський

Heryc!)

Одним
словом майбутнє
цієї країни ще в зародку, а нові спо

руди виростають неначе з-під землі.

Як усі інші, африканські, чи серед
ньо-азійські міста, воно вибілене ва
пном, будови плоскаті, з маленькими,
й

віконцями-юдами

останньому

перш за все

-

С-ий

поверсі,

-

Вулицями,

роз

блукають сотнями череди

дітваків, чіпляючись подорожнього з
настирливим: «Бакшіш» та простягну
тою рукою. Перед виходом на

сушу,

остерігають тут перед ними, немов пе

ред чортенятами, бо, ласі на

легкий

гріш, обманюють та обкрадають подо
рожніх.
Під суворим наглядом,
озброєного
в бамбукову палицю
полІцшнта, ми
виміняли кількасот франків в ву лич
ного банкиря і сидимо на терасі, ма

буть одинокої в цьому

лихенької,

місті,

европейської

~Змучено
приглядаємось,
із черги, пляшці пива.

досить

каварні.
уже п'ятій

-Ну, але пекло- скаржиться мій
друг.

Двадцятка до
вітряків

стелі

шумить,

прикріплених

розганяє

настирли

ві мухи, але ніяк не холодить. Випите
пиво зміняється
швидко в піт і мо
чить

на

грудня

1952

року заходами укра

їнських молодечих організацій Мон
треалю Молодих Українських На

ціоналістів, Пласту і «Зарева», відбу
лась

святочна

плечах

сорочку.

- Попали в добру пору, це ж
єста»- скаржусь і я.

«Сі

Ось-так у гарячих країнах, з огля

дУ на клімат, усе життя

змінило по-

ся та поза, яку прибрав, розклавши
ноги на поруччя. Не біда в тому, щоб
сидів, а то він приніс із собою кіло
грам вишень та. в міру, як їх ковтав,
випльовував }··істки на протилеJКну

-

нам рlзьбу лісового божка
втішаючись
ні,

за

фавна,

кожним поцілом.

Ме

говорити правду, ця забава не бу

ла до вподоби, але я терпів за
глиблений у розкритій книжці, вив
чав завдану лекцію.

Академія,

кам'яну різьбу й впала мені на книж
ку.

Я звернувся із чемним запитом:
«Приятелю,- сказав я- чи могли б
ви собі підшукати інший об'єкт?» На
ці слова мій сусід рванувсь. Він так
по мистецьки змалював мою
особу,
що мені залишилось ви бачитись та
змінити лавку ...

працює

присвячена

Чемність, вшанування гідности бли
жнього,

говорім уже: будь-яка при
стойність, такі чужі нашій добі! Клич:
«Світ належить нам!» здеформувався

в наших очах. Ідете в

п'ятку на ву

двадцятьліттю героїчної смерти Біла

лиці й розштовхуєте прохожих, рего

са й Данилишина. Перед

чете, коли це зорсім не на місці, за
сипаєте ваших співбесідників повін
ню, неписаних у словнику, слів, сто

наповненою

залею молоді та громадянства доріст
м:УН-у в супроводі свого
референта
склав присягу над символічною
мо
гилою. Академію
відкрив Ст.
Сру
біцький. Зі змістовним рефератом ви
ступив
Провідник
«Зарева» др.

Ма vко Антонович.

З

деклямаціями

вис.тупали від МУН-у -

Рома Марці

невська, В. Конечний, а від пласту

-

Вдала академія в Монтреалю і друж

ня

співпраця

молодечих

організацій

в uьому осередку повинна бути при

кладом для всієї української молоді.

разів денно перечеркуєте закони люд

ського співжиття.

ру!

Ми душимось

Щойно вийшла з друку в серії ви
дань Українського Вільного Універси
тету
книжка проф.
Юрія
Бойка:
формату, на

у

цьому,

хаткою,

наше

тіло

вкрите

куватись?

Вповні

згідний

.молоді Друзі: закони

родимо

й

їм

-

64

гарному

нашої

енергії.

підпорядкувати

Ми
не

І

І

І

І

І

І

І

І

І

І

І

І

І

І

І

8

Річ

8 ........

знаєІМо

законам,

але собі самому. Скільки разів ми
ганимо поведінку інших, не добачу
ючи власних похибок?
Знайте: Чемність не полягає на то

му, щоб

кланятись на ліво й

вступаючись

перед

кожним,

право,

зводити

себе до нуля. ЧеІМнЩть не пол~ає

найти себе почерез дРУГИіХ.

І

вами,

не

то

скипу».

І

із

підпорядковуємось.

теж на порожніх
же .. ,
пробачте .. ,

І

струпами

це ми. Ми їх

папері, з резюме
німецькою
мовою.
Ціна одного примірника 200 фр., а на
люксусовому папері 250. Замовляти
можна через Адміністрацію «Смола

8

затухло

зуміючи їх ваги, ми втрачаємо даром

До уваги наших читачі в!

стор. великого

-

ваших законів, правил і вимог!» Та
чи віддихаючи гниллю, ви думаєте лі

себе

Книга має

спитаєте,

му світі, наші груди пересякнули ча

надмір

«Шевченко і Москва».

-

«Що ж нам закони?

Закони це ми. Ми молоді, ми жи
вемо, розвиваємось, нам треба просто

у тому, що не призадумавшись і не ро

В. rаєнко

а

ложис·гі пальми засаджено тільки по

-

2tl.

Монтреалю

незвичайно брудне та

городчики.

площах,

Молодь

вали білі, випещені руки, буйне волос

Аж ось, одна із кісток відбилась об

на

обдряпане.
Може
в
европейському
кварталі порядок дещо кращий: доми
бу,довані в модерному стилю, бувають
навіть

не знають африкан

чено співом національного гимну.

З моїм другом, ми. забажали погля
нуrи на місто.

першому

однією дум

Христя Попадинець. Академію :закін

*.J-

зат'ратованими

я

цю країну без найменшого
жалю і з
по.пегшою зустрічав морські вітри.

гово

рив один тамошній мешканець: «У нас
соли,

дешеві!),

живають зараз у Евроrіі, втішаються

здебільшого пустинна, не являє собою
ніякої вартости в плянтаційному, чи

багато

на причуд

його

(як

на
лавочці,
років двад

-

цять. іМабуть студент -на це вказу

Криму) й

мінеральному використанні

городі,

ми, а обідня пора триває
тут 4-6 го
дин; тому то й місто таке порожнє, бо
мешканці дрімають у
його
темних

Вечером ми відпливали. Я покидав

Джібуті це пристань Французько
го побережжя Сомалі, що береже дос

міському

поруч мене сидів юнак

кою: наскільки щасливіші ті, що про

мене мій друг.

-

В

рядок. Працюють ранками й вечора

ток

ескаль -торкнув

1 (t5)

т. п. Чемність

Коли

ви

-

словах:
дякую

прошу ду
дууже .. ,
і

це дар людини від

наступили

нехотячки

ко

мусь на ногу, ви вибачаєтесь і вам
напевно простять та забудуть. Але,
коли

ви

наступаєте

роздуумно,

вияв

ляючи тим, мовляв, вашу «міць і в е
лич»,

ви

забуваєте,

що

може

завтра

хтось наступить і вам? Уявіть вулич
ний рух без зелених та червоних сиг

налів

-

скільки нещасть, каліцтва й

жертв?

То ж ви, Молоді Друзі, дбайте про
цей порядок нашого життя. Виявляй
те в розмові, в вашій поведінці ці мо
.лодечі прикмети, рівновагу, опанував

ня, чемність і ввічливість. Ниетері
гайтеся буйного бур'яну, бо він ніко

ли не зацвіте трояндами!
ІРС

ч.

1 (25)

смолоскип

Стор.

УКРАЇНЦЯ

ЛИСТ ДО ПРИЯТЕЛЯ
Дорогий Приятелю!

ставляти питання прямі й безпосеред

Уже проминуло чотири
я

одержав

Твойого листа.

тю-кні" як
Ти

зали

шивсь однаковий, яким я Тебе бачив
у Парижі. Бо, коли я відважуюсь на
в'язувати дружбу, вона видається
мені щирою, без зайвих слів,
сказа
ти б природньою. Ти писав мені са
ме в цей спосіб...
А я,
голяндський
студент, один із багатьох син пере
населеної держави на окраїнах
За
хідньої Европи і дещо легковірний
у площині зударів всесильної політи
ки? Адже ми живемо в цьому
світі
й, будучи дослідниками нового
від
родження, маємо досить відваги, щоб
розслідити та, коли потрібно, провіри

ти його правдиву мету.
Цей
досвід,
хоч і
теоретичний
у
порівнянні
з
Твоїм, вистачає, на мою думку,
щоб
стати точкою, на
якій
основується
наша дружба.

більшим

від того, що доказується наукою, чи
її стрижнем інтелеrенцію. В
ос
танніх місяцях я роздумував і прий
шов до ось-якого
внеску:
дійсність
спить, прихована поза
словами.
Не
так воно?
А ми нам
загрожують
()СОбисто й у наших ідеалах,
які ми
змагаємось
перевести в
діло.
Нам,
обидвом загрожують!
Нам щастило вчитись, тобто ми вмі
ємо відрізнити
правду
від
брехні,
добро від зла. Ми виробили собі на
віть поняття, може й слабке, про те,
що Боже, а що людське. Рівно ж, як
що зміст цих слів змінився, чи збога

-

В місfщі грудні

1
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журналу голпдської академічної

.11оді,

це зброя в наших руках, щоб

здерти декорацію нашого окруження,

нашого світу. Я вдячний моїм учите
;тrям, що передали мені цей дар.

«Foruш Acadeшialc»•

мо

появився

листа, надіслану одним

голяндським

t:тудентом і радіє зав'язком

що зродилась між
ською

голянд-

молоддю.

чийому

боці

вина?

-

Природа,

що

спричинює бурі, Гі ми не можемо об
винувачувати.

В час цієї бурі ми змінились у ман
дрівників, а для наших господарів у
справжніх трубадурів.
Нам кажуть, що ми, студенти,

римо провідний елемент. В

тво

кожному

разі це ж привілей бути відірваним і
киненим у життя: для Тебе неш,адний
привілей, все ж таки
привілей. Ча
рівна мандрівка да світла.
Мандрівник не любить

промов; він

розказує, коли запитують у нього про

досвід. Поза тим він

проходжується

мовчки. Дивовижні вони, рої мовчаз
ливих людей, кожний із своїм,
при
таєним, хоч і повним ентузіязму ми

минім мовчанкою. Наша критика все

стороння. сперта на синтезі, тому то
й незломна в розшукуванні правди.
Я вже згадував, що легше
ров'ї.

В

дійсності

голоси

доброму

нашим

здо

найгрізні

шим ворогом є спеціяліст, фахівець у
одній із життєвих

Я думаю, що наша сила

критичному

наставленні.

лежить в

Наша

все

мене

нашого

жит

доказом,

що

-

хоч такий

міг

би

но й таке? Коли вже так, то не з уні
верситетським і не зі штучним
підходом...
.

Підсумуймо. Ти й я -мандрівники.

~-' Тебе навіть зовуть «Збігцем».
нашим

і працюе: без творчого рушія. Крити
ку, зроджену хворобливим умом, по

частину

для

дом, як у Тебе

щеалам

згадуймо

Нам і

загрожують,

та

не

IJpo це вголос. Ми, в-двійку,

зібрали
дещо
досвіду,
за
поміччю
якого ми вміємо відрізняти
питання
- наші особисті від питань нам наки
дуваних.

Ти, будучи українцем на

скиталь

щині, стараєшся всіма засобами роз
в'язати загадку. Наші питання може
різні по-суті, але, о диво, їхні

рямці

однакові: мандрівка. Ця схожість до

помагає нам у взаємозрозумінні й, ко

ділянок.
Він си
дить струнка в сідлі. Він уже не ман
друє. Хоч його думки живі, його си

ли можливо, в допомозі один одному.

ла

нього ясна й виразна: синтетична ак

невичерпна,

рушна,

його

постать

непо

мертва.

в Росії, в Америці, в Парижі, в універ
ситеті
своєю

-

всюди звертає на себе увагу
односторонністю.

.*.

forшa. Гаразд, промо

ва,· коли немає вірнішого виразу, щоб
поборювати... промови.
Ти ж

перспектива

знаєш: в

нашого майбут

у боротьбі

проповідуваної

її

проти

аналізи,

покровителями

-

тендітними фахівцями з
духової, чи
матеріяльної ділянки. А
для
цього
нa::vr треба: критичного наставлення.
Чи ця перспектива питома європей

Читаючи таке, Ти подумаєш, що це
промова орtіша

Отже

тивність

Цей чоловічок закорінюється всюди:

університеті

нас

учать ставляти питання. Завжди пи

тання! Це, чого слід учитись

(?) -

ська? Чи, може вона є вкладом тієї
молоді, що у
вирі
історичних над
бань вагається їх завершити? Нез
мірні багацтва, так блідо змальовані

безсилими словами.
До діла! Ми вітаємо Тебе між нами.

Жак

це

КРИТИК
(Фейлетон)
Нивка маленька-маленька,
немов
латочка серед
золотистої
пшениці,

і вечором годується; ну й про себе са
мого, як то через рік поведуть у місто

вся маком засіяна. Бо й сіяли той мак,
щоб на Різдво Христове до куті бу

на

ло

одинока

чим

неврожай

пізнавати.

Такий то він і бу:в, мій критик! Сто
їть там на одній нозі, руки навхрест
розставив, у драній сорочці, зі солом'я
ним капелюхом набакир маку пиль
пує, горобців полошить. Серце щире,
своє кажуть і врозумний напричуд.

Якось ще малим підростком, я злю
бив складати фейлетони. (В кутку та
покрийому, бо в хаті лаяли за це, не
потребом звали: «Закинь, а то з-під
стріхи проженемо1» наказували).
Ось я напишу, під полою заховаю і
бігцем несу мойому критикові, не
хай розсудитr. Сяду собі в ногах, бі
ля нього, між маковими голівками й

кажу:

нулим!

загадкову

тя. Ти став

змінити життя у загадку. А може во

дружби, і

нашою і

про

поза на
рішаємо

можна залишити,сь здоровим із досві

КИПУ>> поміщує відповідь, теж у формі

-

понад усе розпорошення надбань. По

'

відкритий лист нашого співробітника
ІРС, де зображено
переживання
та
думки
мо.т1одог 0
С'l'Удента-українця,
який перебуває у Західній Европі.
На цьому місці Редакція
«Смолос

· Ах ось, знялась буря. Для тебе - пе
реслідування,
війна,
скитальщина,
п'ятно «людини без місця». Для мене
війна, обездушевлення людей, під
свідоме й
зрадливе
фахівництво, а

ньо. Дійсних питань немає
шим обсягом. Це знову
ми

р., на сторінках

тись хворим, чим при

Це, що нас в'яже, є чимсь

тився

7.

«Поглянь,

ще

один! .. » Він

же

мовчить, дивиться кудись, аж за ліс

-

знать

слухає уРІажно.

Я там і прочитую йому. Про сусід

могутність
зродилась
із
любови інакше ми не мандрували б, а
тіка
ли ё. Щодо нашої критики: вона наш

ську корівку, як зайшла в шкоду, пше

гострий меч і принадлива, ех, аж от

ред собаками тікаючи, святочні шта

руйлива та спроможна вбивати. Ски

ни

ницю столочила; про Грицька, що пе
подер

на

перелазах;

про

старшо

тацьці люблять принадливість, бо їм

го Охріменка, що забравсь людей ро

загрожують. Критику негативну, яка

зуму

розділює те, що повинно бути одним,

з немащеними бараболями вполудень

вчити,

а

сам

кислим

вчити ...

студента

Геть,

усе

тую, слова не скрию, бо він
скалок

-

-

зачи

душа

зрозуміє мене. Читаю, зі

серце

прочищую

-

дома

не

наваживсь би.
А він, мій критик, стоїть, руки на
вхрест розставивши, світ обняти хо
че. Слухає, на вус мотає, із пам'яті
Віргілієві стрічки голоооть, на віт ...

ру покивується. Хоч він і не Діоген

-

у черепку води з моря не черпав, чо

ботом без підошви мудрощів не міряв

... бо самоук: для себе не приховає,
будь-кому віддати ладен.
Розуміємось, немов браття,

обидва

з ним. Він у полі безкрайому не одно
му вже приглянувся, не одне почув
дощем

вмиється,

сонцем

утирається.

І постава в нього філософська: уся
кому відповідь дати знає, усякого, де

мак росте, посадить.- Світового маш
табу критик зразу пізнати,
тільки
подивишся!
Так у цю зиму нестало мойого кри
тика. Як то кажуть

-

останню сороч

ку з плеча зняли. Тільки два дрюч

ки, навхрест

пQв'язані,

залишились ...

молоком

Остап Черешня

8.

Стор.

смолоскип

ч.

З кінової залі

СКУЛЬПТУРИ ЗІ ШКЛА

ПРЕЛЮПІИ ПО СЛАВИ
-

Чи генії родяться?
не

й

між нашими

знайдуться

Питання спір

читачами напевно

голоси

за

й

проти;

а

що

я не бажаю заводи-ти колотнечу, так
постараюсь писати безсторонньо.
Не хочу повертатись у давнину, при

гадувати Моцарта.

Ось перед тижнем

в одній із паризьких галерій вистав
ляв

свої

праці

шостилітній

хлопчи

на! -І, подумайте, його абразці неба
гато різнились від сьогоднішніх «із
мів» ...
До речі: чи чули ви, читали вже й
знаєте

про

молодого

Роберто

Бенці?

Зараз йому всього десять років і він ...
дириr'ент

оркестри.

Пригляньтеся,

на

сцені симфонічна оркестра -чоловік
п'ятдесят.

Хвилина

входить він

-

мовчанки,

а

тоді

Роберто, в коротеньких

штанятах. Довірливо всміхнений, кла

Молодий київський скульптор і на

уковець, Кошовий, винайшов
спосіб
виготовлювання скульптур з органіч

стерна,

що всі прохожі дивувались.
Дрібний випадок зводить Роберта
з місцевим органістром, колишнім ди
диrентом і любителем музики. (Жан
Дебюкур). Цей,
пізнавши
здібності
хлопця,

заопікавується ним та виси

лає вивчати музику. Але Роберто- зби
точник: в час лекції малює на зшит
ку котів, або тікає гратися по ву ли
цях. Тільки згодом розуміє вагу на
уки й береться за ноти.
В

кожному

ють

молодому

небезпеки.

пресаріїв

Банда

добачує

в

житті

чату

аранжерів-ім

Роберті

можли

Бензі,

а

про

фільм «Прелюд-а-ля-І'люар»

Та

не

про

Роберта

-

<~Пре

JІюдія до слави>>,
жено

в

ньому

хочу писати. Зобра

переживання

такого

Гента

грає

оркестри.

Роберто

Роберто,

Ралю

Венці:

тільки

цього

він

дири

хлопця

тут

же теж

по-прізвищу

Люїд

жі.
Почалось усе із цього, що на ву ли
ці

одного італійського містечка, між
розвішаним біллям у лябіринті схо
дів, пригравав на акордеоні сліпець.
В обідню пору виручав його Роберто
- для нього музика не бу ла працею,
але відпочинком. Він грав так май-

свячена 30-літтю

справжньою

оркест

В

Кисві,

як і в

звертається

інших

колон1и,

ходить вдоволення
«учене

-

він змінився в

звірятко».

уваги

на

В столиці України

«Прелюдія до

слави»

році в ряді спортивних

присутніх

концерті,

на

цей,

що

десь

вложив

у

дить, він

-

цей,

що

прово

справжній мистець.

Чи

генії

родяться?

-

Не

знаю ...

може родяться і виростають, а може
родяться, а тоді ...

континенті

Журнал

зимового спорту

бігати з одного кінця міста в другий ...
Петро Ковжун

всього

405
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ваних
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одного
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інструкторів не

Франції

країнах рівновартість
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то

апортом,

голо:ано

зимо$1М,

3, rue du S abot, Paris 6 8

сама, без жодних директив, чи ініція
«З

в

пенів, в

«Smoloskyp>)

підготовив

вар::-rств (хоч її й примушують), а зай

тини

9

«Піщевию>,

Молодь Києва в своїй більшості не

мається

числа

Англії

тисячі членів, на заплано

ані одного.

належить

Адміністрації:

3, rue du Sabot, Paris 6

Канада:
М. Kozij
807 Main St. Ste r. Winnipeg, Man.

дуже часто зустрічається в совєтській
який має

Ко

билко.

W. Bondarenko
London, W.

«відсіялось» (знаменитий термін, який
термінології

кожноrс

Велика Британія:

Всюди відчувається брак
інструк
котрих
юхта
не
цікавиться. В «Спартаку» на 5 тисяч
них

початком

Bohdan Jansen
Wuerzburg am Main
Bahnpostlagernd

торів, підготовкою

й з

з

Німеччина:

ні {<Піщевик».

але

Украінської Молоді.

Появляється

Ціна

С-ий

В цьому році
справа
представля
єтсья ще гірше. До зими не
пригото
вились ні спортивне т-во «Наука», ні
<<Іскра», ні «Локомотив», ні «Спартак»,

структорів,

«СМОЛОСКИП>>

місяця.

доброго вчи

теля!

гів, гокею.

А.

смолоскип

марніють? Бо й не

кожному суджено мати

no

артист-маляр

кевич, Іван Сілецький, Аскольд

***

товариств не діяли секції лещат, сов

членів підготовлялось

виготовив

руку

густі круги, мелодії тихнуть і зрива

бо

Дохід
студію

Читайте й поширюйте між укра
їнською молоддю єдиний молоде·
ЧJtWi журнал на
европейському

музики заступає молода: дири

бурев:ієм,

допомогу

Яблонський.

r'ентська паличка зарисовує в повітрі

ються

на

кольорах:

синій.

ючій молоді.

дириГентську паличку. Немічну руку

ми і вечорами (щоб виконати норму!)

і

шагів, у трьох

далеко

його

спорт.

колективів

-

здобуває серця

минулому

зимовий

ще в

мало

дві

при

ЦЕСУС-у, друга

червоний та

Проєкт

Тренерів в Києві називають іроніч
но «естафетчиками», тому, що їх є ду
же мало і доводиться їм цілими дня

столицях

дуже

50

ЗО та

фр.

московських

-

тства, сл. п. Проф. Д-ра З. Кузелі.

Річна

Ин готуваnись у Ниєві

появились

пам'яті Опікуна українського студен

призначується

старого

до

Студентства

подорожує по всій Італії, але не зна

хом, мостить собі шлях ві'д усіма пош
аж

їнського

серії поштових значків: одна

зелений,

вмирає

мулярчука

ІОНИЙ ФІЛЯТЕЛІСТ
Заходом Центрального Союзу Укра

20,

кермувати

молодого хлопця, ще дитини, що, об
дарований небувалим музичним слу
туркуваного

го(!) і Т. Бульби ... (що за зіставлення .. )
ШІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

ють

ки цей був справжнім любителем му
зики! І Роберто бунтується. Всупереч
волі імпресаріїв наказує (не· забувай
те: йому тільки десять років!) аркест
рі гратИJ клясиків. Коли
Ліштова

у країну чарів музики.

Як перші, з органічного шкла зроб
лено б'юстr1r Т. Шевченка, М. Горько

рою. Від тоді він фігурує на афішах,

тається до оркестри, стукає об пупітр
ситесь

зу й мармор.

Ці значки видано в трьох вартостях:

Пригадує свойого вчителя, бо тіль

і за помахом його палички ви перено

ного шкла, яке може заступати брон

вість наживи. його приманюють і да

дякує за оплески, повер

няється вам,

1 (25)

гори».

-

Вгадайте, діточки, хто п такий?

PIUFJ

S,

А.

R. L,

nа . ри ж

LA PAROLE UKRAINIENNE
Supplement

PARIS

Journal de Іа jeunesse <<St~~.....ІІІІІQLОSКУР » Journal of the Ukrainian
Yout~·
ukrainienne
Г'1
JІютий

Унраїнсьна жінна-героїни
Життя і змагання визначних жі
нок України складалося так, що в мі
сяці лютому приходив
найбільший
їхній порив, або героїчна смерть. То

му й цей місяць став місяцем україн
ської

жінки-героїні.

Жінки,

яка

не

тільки вміла виховувати своїх дітей
в палкій любові до Батьківщини, я
ка не тільки ставала зі зброєю в ру
ках в обороні Рідної Землі і прав в

княжій і козацькій добі, яка не тіль

ки

нес~а

поміч В'М~<tраю~

С!І'Ріль

цям в часі ВизвольНІИх Змагань, але й
яка

своїм

полум'яним

•словом

поет

ки-революціонера будила українську
націю дn Визвольної Боротьt1и, а ук
раїнську молодь вела на
Ьарикади
життя або смерти.

Такими були Леся УкраІнка й О

1

лена

Теліга, Віра

Басарабова,

Бабенко

й

Ольг а

Галєчко

й

Гали

Софія

на Мартинюк ... І цілий леrіон відомих
і невідомих жінок Укрїни, жінок під
пілля й повстанчої боротьби, жінок

І

великих

1

ми,

своїм життям, своїми чина

своєю

смертю .

Яким гордим повинен бути укра
їнський народ, що має жінок, які сте
ли

символами,

абсолютно

доскана-

лими, не тільки як борці але й як жін

І

ки!

Бо чи ж Леся Українка, життя я:

1

кої
1

-

безустанне терпіння, не стала

символом? Символом за її «Крізь сльо
зи сміятись»?

І

Рік

1953

СВІТОВА СТУПЕНТСЬНА ЗУСТРІЧ
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Участь укаїнської делегації - Численні
відгуки данської преси
Копенгазька конференція, яка
відбулася в половині січня ц. р.
є черговим доказом активної пра

леrації в складі Всеволода Мар

ці українського студентства

жинського за їхню корисну пра

на

міжнародньому відтинку. Від по
чатку створення ЦЕС'УС-у ми
все частіше
зустрічаємо
пред
ставників української студіючої

молоді· на міжнародніх
ренціях і конrресах, які
працею

промощують

конфе
своєю

дорогу для

загальної української справи за

цю для української справи на чу

жині.
о

12-17

січня в столиці Данії

У спіхи нашого студентства по

все

українське

громадянство на чужині й дати
йому моральцу й
матеріяльну
піддержку.
Нижче поміrцуємо допис нашо

го співпрацівника й учасника ко

пенгазької конференції та скла

даємо на цьому місці наше щире
признанgя цілій українській де-

..

зустрі

нулись представники 44 націй,

щоб

відбути чергову конференцію в спра
вах, як.
'і Оркс:ш:tі Ь<.: 1.:.'
с.т:, ДLr.;..•.~ськсl· J

духового, економічного і соціяльного
життя та міжнародньої студентської
співпраці. І коли офіційно

кордоном.

винно визнати

дака, Бориса Макаренка,
Юрія
Бориса та д-ра Богдана Кентр

проголо

шувалось, що ціллю конфереції є об
говорення суто практичних

справ, як

і в минулому, виключаючи політику,
то всім було ясно, що запрошення ко

муністичної студентської
централі
МСС та інших комуністичних юній
з-за

залізної

заслони,

залишиться

без відповіді.

Незаперечним було, що ця конфе
ренція, навіть коли вона цього офі
ційно не заявляла, підсилювала спів
працю і зближення студентських цен

траль вільного світу, nереконуючи їх

Чи не є символом Олена Теліга, для

якої сяйво золотоверхого J<иєва ста
ло ціллю життя, слово якої було чи
ном для неї, слідами якої йде тепер

вся українська молодь? Олена Телі
га, яка своїм чином в J<иєві, своїм
поривом, своєю працею і накінець сво
І єю смертю стає втіленням всіх най
кращих прикмет української жінки1

революціонерки.

•••

І сьогодні, в місяці українських жі
нок, вся українська молодь, всі укра
їнські дівчата й юнаки клонять голо

ви перед світлою пам'яттю тих, які
творили, працювали й вмирали, щоб
Українська
Вітрами

й

Нація вічно

жила.

сонцем Бог Мій ІWІИХ намітив,

Та там де треба

-

и тверда й сувора .

О , краю мій, моїх ясних привітів
Не діставав від мене жодний ворог.
Олена Теліrа

Українська делеІ'аціи в залі нарад.З ліва на право: Юрій Борис, Борис
Макаренко, З права на ліво: Всеволод С. Мардак, Богдан КентРжин
ський. В сусідств і за українцими - делеrаціи ЗДА. Третій з права - віце
президент ЮСНСА л. Інграм.

Стор.

2.

смолоскип

рівночасно про безвиглядність
їхніх
ілюзій відносно «єдности» зі
студен
тством народів окупованих Москвою.
В такому випадку
участь
делегації
ЦЕСУС-у
ставала
важливішою
та
надзвичайно потрібною з точки
по
гляду української справи на
міжна
родньому відтинку. Хоч це не вперше
делегати
українського
сту дентства
беруть участь в міжнародніх конфе
ренціях подібного
характеру, то, хо
чучи бути об'єктивним, треба
ствердити,

що

копенгазька

-

далеко

пере

вищила рівень попередніх,
яких ха
рактер був в більшості чисто
евро
пейський. Присутність делегацій май
же всіх країн Південної Америки, де
лких Азії й Африки надавали
кон
ференції окрему
важливість,
яку й
відповідно відмітила данська преса.

ч.

золюцій, означало визнаннЯ україн
ської студентської централі «де юре»,
а не лише «де факто», як

воно було

досі. ЦЕСУС став партнером до пере
говорів, а не як досі лише предме
том. Само собою, що за нами визнано
і всім іншим екзильним студентським
організаціями, присутніми на конфе

ренції, ті самі права,
хоч
головний
секрет.ар Координаційного Секретарі
яту Національних
Юній (КОСЕК-у)
висунув

думку визнання

спеціяльно

для українців всіх прав.

чись з резервою до
політичного

всяких

хара:к;теру,

маючи в кожній ком1сн свого
пред
ставника, який
простудійовуючи об
ширний матеріял, міг брати активну
участь в праці своєї комісії. Коли ви
ринали засадничі справи, то україн
ська делеГація зустрічалась
разом і
редагувала спільно резолюції, а ском
пліковані справи узгіднювала під час
того, як наради були перервані.

З сумом треба ствердити факт, що
наші «союзники» чех,
литовець, і
естонець не виявили майже жодної
активности,

Наявність
різниці
темпераментів
головно між европейцями і
півден
но-американцями йшла лише на нашу
користь. Европейці, з яких в
першу
чергу бритійці й скандинавці, ставля
до

проблем
резолюцій

2 :26)

залишаючи

виключно

на

нас працю в осягненні кращих пози
цій для екзильних
студентськи~ Со
юзів.
На засідання також не часто
з'яв
лялись, тому, що безперестанні нара
ди

дозволяли

учасникам

дише

на

кілька годин відпочинку на добу або
й на дві. Один з них в
нашій одній
спільній розмові про грошеві трудно
щі сказав, що він добре знає україн
ців: коли б вони не мали
грошей то
пішки прийшли б до
КопенгаГи... А
раз українці тут, то все й за них зро
блять ...
Цю ситуацію ніхто на конференції
не ігнорував. У всіх справах, які тор

калися екзильних студентів та їх ор
ганізацій, не було
інших
резолюцій
як Лtі<Ше ЦЕСУС-у і тому в тих спра
вах всі зверталися виключно до нас.

З другого боку всі знали, що ніякий
екзильний
представник
не
відва
житься зробити самостійно
якийне

будь крок без того, щоб не
уvраїнців.

Коли

одного

запитати

разу уруrва

сць побачив делеГатів ЦЕСУС-у

ра

зом то сказав до нас «Україна, Украї
Юl, все
радить!», а
відвернувшись:
«дивіться, Україна приготовллє нову
конспірацію».

ОДноголосне прийняття всіх

резо

люцій ЦЕСУС-у
Конференцією під
нес.п:о авторитет української
студен

'l'ської Пентралі. До того успіх цілої
Конференції, а в цім випадку і
наш
був запевнений прийняттям
кількох
засадничих
резолюцій,
лкі в своїх
загальниках

унеможливили

запро

шення і участь, як повноправних деле

!'атів. представників країн окупованих
Численна копенгазька преса помісти ла рлд фотографій статтей та згадок
про участ·ь українського студентства в тр·е']jій міжнародній
стуДJентській
конференції та пр 0 Україну. Найцікашіми було інтерв'ю з Юрієм Бо
рисом «Від концентраційного табору вСибірі до студентської
конференції
'І'УТ» та з Борисом Макаренком «Двамrід~йони утікачів з Украіни».
По середині наших вирізків українські

ції. З ліва на пра. во: д-р Б.

предстаnцики

підчас

конферен

Кентржинський, Б. Макаренко, В. Мардак.

З ліва нагорі: Б. Макаренко, по боках:Ю. Борис.
Тому то й ми, українці, прибули до
Копенгаги далеко перед початком на

рад. Крім того
своєю
численністю,
яка в історії
міжнародніх
зв'Я зків
ЦЕСУС-у не часто
траплялася,
ми
мали

час

»висондувати»

терен

та

на

в'язати дружні зв'язки з деякими чу
жинецькими делегаціями. Для цього
ми поділили делегації окремих
кон
тинентів між собою так, що кожному
з нас попала група делегацій для по
в'язання з нею співпраці.
В наслі·док нашої активної
підго
товчої праці вже в перший день кон
ференції Україну вибрано з дорадчим
голосом до мандатної комісії разом з
Коста-Рікою, НіГерією, й ІМаляєю. Це
рішення й осягнення
нашим
пред
ставником в мандатній комісії стату
су репрезентанта для ЦЕСУС-у з пра

вом не лише вільного вис'Гупу але й
пропонування та
піддержування ре-

в

факт,

не зважаючи на прийняття, з великим

числом здержаних пропозицій
чор
них афnиканців, що Конференція не
має наміРУ творити новий Міжнарод
ній Студентський Союз, довів до того,
тиn колlіІ навіть з формальної точки
погляду такого

Союзу не

має,

то в

дійсності він існує.

яких треба було ясно засудити та

к;,rй чи інший режим та його
відно
шення до
університетської
свободи,
заявляли, що взагалі не
треба
зга
дувати що «небо є синє»
бо це річ з
якою всі згідні.
Латино-американці
закидали европейцям,
що вони сліпі
й ба чать в свойому сусідстві небо не
синє, а червоне. Вони бу ли прихиль
н'і1ками нових недвозначних шляхів,
нового творення і засуджували всякі
неясні т а загальникові формулюван
НІІ, як також замовчування країн, де
базові принципи університетської во
лі нехтовані.
Але коли пленарні засідання більше
вживані на всякі, деколи
політично
закрашені, промови з часто
піднесе

ним тоном, то голов~а.

ділова

праця

відбувалася по
ком1с1ях.
Позитивом
для української делеtації було те, що
вона могла

московським комунізмом. Цей

розділити

свої

функції,

Тісна співпраця Студентських Юній
яільного світу, поширення компетен
ній Координаційного Секретаріяту та

яключення в його Дирекційний Комі
тет (Супервіше Коміті),
окрім пред
стю~ників
Европи
також й
інших
vонтинетів є
рішаючим
кроком
до
rЬорм~льного створення нового Світо
вого Союзу вільного Студентства.

Спо·діваЄ'мося, що ця ціль буде осяг
нена на слідуючій Конференції в січ

ні 1954 р., яка найбільш пРавдоподіб
но віzrбvдеться в
Константинополі, і
на Н'І{ій ~ надії побачити також пред
с,.ачників арабських країн.
Сподіваємося,
що
організованою
єдністю українського студентства та
дальшою інтензивною працею ЦЕСУ
С-у, ім'я України здобуде на цім фо
румі будучої еліти вільних країн сві

ту, своє відповідне місце.
В. С. Мардак

Стор.

смолоскип
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ч.

МОЛОДЬ

МОСКБОЮ

ПО НЕВОЛЕНИХ

3.

НАРОДІВ

в боротьбі за національне визволення
Окуповуючи різні народи від Штет
тіну і Лінцу аж по Владивосток, Мос

волених нею народів. В зударі світо

області основано за останнього півро

вих сил, який наближається, рішаль

ку

ква

не слово будуть мати поневолені на

ків,

завжди зустрічалась

ренним

В

спротивом

боротьбі

з неприми

роди,

поневолених.

гартувалась

національ

ких

їхні

на свідомість молоді паневолених на

винах

родів. Заслання й руїна, яку несли на

ня

вістрях

своїх

кривавих

багнетів

мо

національні

зародок

і

революції,

сила родиться в

нелюдського

я

умо

а

комсомолу

кріпне їхня дружба. Так і в спротиві

проти

сквою за залізною заслоною.

ський

ще

більше

любити

свій

народ,

і

ще

В спротиві й боротьбі проти спіль
ного

ворога

зближуються

Москви

кріпне

народи

дружба

й

пане-

ся

Вірменія стоїть в перших рядах на
родів,

які

мужньо

боряться

проти

поневолення. В минулому тільки році,
завдяки
лоді

національній

140

розпалось

політгуртків

і

свідомості

мо

комсомольських

політшкіл.

Партія веде безпощадну боротьбу з
«буржуазно-націоналістичними
кон
цепціями», які пропихають в
своїх
працях деякі молоді вірменські нау
ковці.

(«Комс.

Молодь

і

Правда»

з

10. 12. 52.).

ологічних ухилів» та вірменським на
ціоналізмом, (якого
сильні
впливи
помітні в творах молодих та початку
ючих письменників).

Білорусії

мабуть

найбільш

відстала між народами СССР. Важ
ко собі пояснити факт занепаду осві
та

зростання

мовини
годі

життя

неписьменности.

студентів

нормально

такі,

навчатись.

У

що

їм

Останньо

большевики почали вишукувати між

студентами «винних» з останньої вій
ни

та

проводити

Сильну

молі.

Із

діячів

проведено

замі тн іших

кретарки

в

комсо

комсомольських

відмітити

вичищення

Бубруйського

обкому

се

Ро

маненко.

Естонія
В

комсомолі панують великі непо

рядки.

Секретарка

ЦК

комсомолу

в

справі кадрів К. Вирунурм веде себе
як донедавна А. Павкер в Румунії.
За час її недовгого панування з від
ділу, яким вона керувала, усунено 2
заступників завідуючого кадрами. 1 О
інструкторів і понад 125 перших і дру
гих секретарів міськомів. Врешті по
чалась нагінка й проти неї самої ...
Кабардивія
Народи
свої

Азії

права.

сильно

Мюлодь

секретар

заміж,

«інсценізувала

фе

одальна-родовий обряд «викрадання»,
а

завідуючий

відділом

шлюб у мулли ... »
В

педінституті,

зальсь.кому

й

в

сільгоспшколі

совєтському

в

районах

дентством.

Латвія
В переконаннях латиської моло

ді, яка довший час знаходилась під
впливом буржуазноі ідеології, ще силь

ні пережитки капіталізму», цебто ще
живі між нею почуття національної
Наіtоильніший

нат:wск

хоч

відстоюють
родилась

в

большевицькі.й дійсності, сильно при
держується батьківських вірувань і

на

молодь

почався з вересня м. р. Протягом кіль
кох

останніх

ЧИСТКУ

Й

мkяців

пров,одиться

ПОСИЛІОЄТЬСЯ

КОМСОМОЛ:іза

ЦіЮ. Напр. в одній тільки Лієпайській

Сьогодні,

коли

деякі

чинники\ стараютьс::r

американські

творити

різні

комітети боротьби з
большевизмом
під покровительством «єдинонеділим
ців», якраз тепер найбільш актуаль
ною стає тісна співпраця між молод
дю народів паневолених Москвою.
Великі успіхи українського студент
ства

на
міжнародніх
студентських
конференціях вимагають від нас ще
більшого посилення нашої активнос

ті на цьому відтинкові.

Бо побіч збереження

до

війни. З

організацій,

60

89

комсомольських

систематично

повняє своїх рядів.
На молодь і дальше мають

не

по

вплив

й

пережит

кам.

Найбільші ухили викрито між сту
ден·гами Лат:вlійської Академії Юfс
тецтв,

на

яких

навчання

за

ніяк

час

не

шістлітнього

вплинув

«Сов:єт

Великі

закиди

патріотизм».

В

Академії

дент третього

кожний

курсу

з

третій

сту

історичного

й

діял'ектич:ного
матеріялізму
дістав
двійку. Навчання історії російського
мистецтва студенти бойкотують.
Литва
Велика

частина

студентів

Більнь

кидає

комсомол.

по

Большевики викри

ли останньо, що студенти Каунасу від
мовJrяються

захищати

свої

дипломні

праці, щоб не бути кинутими на пра

ЦІQ далеко від Литви в Росію чи
Сибір. «Чим ближче до випуску- пи
сала «К. П.» з 17
грудня 52., тим
тривожніше на серцю у студентів кау
нальс~кого політехнічного інс'l'итуту:
не прийшлось би розістатись з на

сидженими

місцями

і

зударИЛ':v.сь

з

іншими» ...
Невже ж приклад литовських сту

дентів не промовить до сумління мо
лоді

вільного

світу?

Приклад

ніхто й ніколи не зустрічав в

якого
історії

людства!

ГОЮ ДЛЯ ВСіХ «СИЛЬНИХ ЦЬОГО СВіТу»,
що ані гроші, ані погрози не всилі
зломити волі народів до вільного жит
тя.

Час існування паневолених і поне
волювачів відходить до
історії,
як
найчорніша
приходить

них

її

народів

На

слово

революцій.

її

місце

поневоле""'

супроводжене

національних
ких

сторінка.

могутНJс

здвигами

Перед в

я

веде молодь.

О.

Зінкевич

важнішою.

Тому тепер виникає проблема по
ширення поля нашої діяльності між
молоддю наших союзників --:- народів
паневолених Москвою.
Наша співпраця з цією молоддю за

на

завжди

знищення

москов

ських зазіхань.
Тому
фронт

кріпім

співпрацю

боротьби

окроплений

«феодальна-родові й церковні обря
ди». Самі комсомольці не відрікають-

ідеологічним

нашої націо

раз

було

Н.

нальної відрубності на чужині спра
ва міжнародніх зв'язків є чи не най

причиною того, що в Кабардинії чис
значно менше, як

потурання

і

ПОНЕИОЛЕНИХ МОСКВОЮ

певнить
нам
стійкість
спільного
фронту боротьби в майбутньому та

комсомольців є

Бурвис

комсомолу

КРІПІМ СПІЛЬНИМ ФРОНТ БОРОТЬБИ МОЛОДІ НАРОДІВ

звичаїв, що є часом сильнішим мо
ментом як момент національний.
Національне
пробудження
стал):>
ло

Лейманіс,

обманювання

юського Університету самешільно

викрито прояви націоналізму між сту

«...

за

Ельбруського

райкому UІурдумов зареєстрував свій

арешти.

чистку

слід

Напр.

ка Кубинського райкому Мальбахова,
виходячи

за

лі.

окремішности.

Білорусія

ти

вірувань.

навіть члени ЦК комсомо

лу «примирюються» з проявами «іде

!Молодь

своїх

політгурт
заставлено

зроблено молодому мистцеві Я. Страу

МОЛОДЬ В БОРОТЬБІ Й СПРОТИВ~
Вірменія

і

молоді

Під гостру критику попали секрета
рі

Янсон

більше ненавидіти Москву.

політшкіл

тисячі

навчатись в сітці партійного навчан

Паціональні ферменти та викриван
ня «націоналістичних ухилів» з одної
сторони, і безчисленні процеси та а
решти малолітніх, молоді та студен
тів в країнах т. зв. «народніх демокра
тій» з другої, є запорукою і дока
зом кріпшання фронту боротьби з Мо

сковські поневолювачі, вчили молодь

400

три

ня.

викориістовуван

окупантом.

понад

Боротьба

за

і

спільний

визволення

кров'ю

мільйонів!

молоді в

країнах

який

XoriJia

б

я

вас

виховать,

слова!

Щоб ви; луну гірську будили, а не сто

гів,

Що5 краял11, та не труїли серце,
Щоб

піснею були, а не квилінням.

Вражайте, ріжте, навіть убивайте,
Не

rіудьте

тільки дощиком осіннім.

Палайте чи паліть, та не в'яліть!
окупо

ваних Росією стає грізною пересторо-

Леси УкраІнка

Стор.

4.

смолоскип

ч.

Незабутлій

1919
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рік

<Спомин з Визвольних Змагань>
В червні

1919

року уряд УНР повер

нувся по довгій перерві до

Кам'янця

Подільського. Довге
перебування за
межами своєї території, безкарність,
а в наслідок того й брак послуху на
казам, навіть вижчої влади, призна
чення партійної Державної
Інспек
тури, порахунки партійних
т.

п.

породжували

важку

атмосферу

вим.

підтриму

вали тимчасова пануюча партія і Дер

жавний Інспекторат, появилися пас
квільні статті
про ;Міхновського
й
мого чоловіка. Ображений безвідпові
дальними

наклепами тих дописів, мій

чоловік вирішив взяти
дво-місячну
відпустку й виїхати до Галичини, тим
більше, що я занедужала.
Гойдаючисл по м'яких ресорах, об
ложена,

як

милувалася

одужуюча,

подушками

я красою літнього ранку

та різнобарвним килимом поля.· Кож
на квітка червоних маків, здавалося,

кивала тільки мені, вітаючи моє оду
жання, а вітрець,
перебігаючи
тра
вою, таємничо шепотів
про
радість
життя. Давно вже не

довелося мені

їхати так спокійно без нат~ску воро
жої загрози. М 1іністерства з їх хворо
бливою метушнею і невідомим завтра
залишилися в Кам'янці Подільсько
му, а Галичина вабила до себе красою
незнаних Карпат і
берегів
Дністра.
Хотілося вірити, а тому й вірилося, в
усе добре, шляхетне, людяне і
якщо
не в людську то принаймні Божу ви
щу справедливість!
Хотілося
їхати
так без кінця! .. В такому настрої при

їхали ми до Мельниці.
Не вперше бачила я

Карпати,

цю

красу Божого твору, але вперше ВІД

розуміла таємничу мову гірського по

тока, що, прорвавши собі

раптом

вирвався

шлях між

на

свободу

й водоспадом зливався з великого ка
меня. Вперше милувалася я летом ор

ла над

полониною. Вперше
чу ла
я
звук трембіти в горах і
бачила обе
режні рухи злодіяцького лиса, що сте
жив

за

гуртом

дурнесеньких

куро

чок. Краса й близкість природи при
мушували не тільки забувати минуле,
але й очищали душу. Все

пережите,

весь бруд гніву, образ і бажання пом
сти відходили кудись, уступаючи міс
це спокоєві, теплу й злагоді. Було гар
но, як у казці.
Та на

жаль,

це

соломи. Всі в

купі,

як

одужуючі так і конаючі, і навіть мер
тві. Все це маячило й стогнало,

рід і бруд

були

страшні.

приносили воду

для

смо

Притемні

непритомних

і

обслуговували їх в міру своїх сил.

Негайно

зорганізований

був

УЧХ,

а селяни взяли на
себе
постачання
молока, яєць, масла. Підлога бу ла ви
й

застелена

білизна

мита

випр~на,

так-сяк

хвор1

чистою

соломою,

мертві

поховані і

прийняли

людський

тяглося

недовго.

Хтось переказав мойому чоловікові,
що в домі дідича {не пам'ятаю
вже
призвища) був розташований галиць
кий шпиталь з 400 хворими на
тиф.
Персонал шпиталю при
наближенні
польського війська виїхав, лишивши

- досі не можу збагнути. А
довезли всіх і дали в шпиталь в Ка
живими

м'янці Подільському.

На 6-ту годину добралися ми до я
когось лісу, на краю якого стояла са

мотня хата а коло неї криниця і ота
борилися на нічліг під відкритим не
бом. Чоловік поїхав до Кам'янця По
дільського, щоб підготовити місця в
шпиталі
рих,

для

масового

залишивш11

всю

прийому
валку

на

хво
мою

відповідальність.

вигляд, а життя наше вигляд доб
ровільного обов'язку.
Щодня
тепер
чоловік мій
ішов о 8 год.
ранку
до
свого імпровізованого шпиталю, гос

Я сиділа на краю ліса оточена ти
ми безталанними. І час від часу до
рогою попід лісом проходили части

подарі наші у поле, а я

лишалася на

дніпрянщину. Низько схиливши голо

господарстві

для

ви, щоб заховаТІИ свою душевну тра

й

ти. По обіді,

готувала

якщо не

всіх

було

їс

нікого з

приватно хворих, ми йшли на прохід.

Та швидко по селах рознеслася чутка
про присутність лікаря і слава Васи
ля «росла з кожним днем», тим біль
ше, що
він по
старш
«буржуазній
звичці» не брав привезеного гонорару
в вигляді курок та півників. Але цьо
го

вже

не

видержував

наш

господар

і переконавшися що «пан доктор», як
він, переn:рОСИБіШ;1 4 ВУІСЛОВИВСЯ «Не

СПОВНа розуму», сідав сам коло бра
й запобігливо звільняв приїхав

ми

ших

пацієнтів

від

усього

привезено

го. Але хай Бог милуЕJ запідозріти ста
рога
вів

в

якійсь

користі.

підрахунок

Він

сумлінно

«докторового

майна»

й намагався всунути нам при від'їзді

ни Галицької Армії, прямуючи на Над

гедію,

а

може

відходили вони

й
в

13

липня одержали ми відомість, що

15. 7.

ти до
мії

Польщі.

мусить

Решта

перейти

відій

Галицької

на

Ар

На,ддніпрян

но до Кам'янця. За ті 17 днів, що ми
були в Мельниці, дехто з хворих по

мер, дехто одужав, 65 душ було поміж
ними поляків, яким нічого не загро
жувало, а все ж душ 100 було укра

їнців, які в разі приходу поляків вва
жалися за воєнно-полонених і бу ли
здані на польську ласку. Дістати по
трібну кількість так зв. «форшпанів»
не було жодної можливости.
Отже,
навантаживши все, що могли діста
ти, непритомними, решта останні
ми зусиллями свідомости посунула за
нами пішки. Ще й тепер
дом

мороз

проходить

34

за

роки зго

шкірою, як

тільки згадаю цей поворот до Кам'ян
ця

13,14

і

Стояла

в

що

15

липня

спека.

і вона

1919

Води

швидко

року.

взяти

не було

нагрівалася

гарячого. Сонце пражило

до

немилосер

сльозу,

повному порядку ...

ти

Заліщик:и не захопив їх з остан
німи 5 патронами ... Як би не це!
Б ага то

хворих,

дивлячися

на

Коло мене на траві лежав молодий
галицький старшина, знеможений хво

робою. Тремтячими, спаленими гаряч
кою устами він ледви шепотів: «Хай
Бог їм віддячить».

*•*
В

1939

році, обсервуюч:и з балкона

д-ра Білозора в Коломиї, виїзД поль
ського

уряду і

нію, я

згадала цього милого хлопчи

старшинства в. Руму

ну й його побажання. Дійсно Пан Біг
їм віддячив старицею, додавши до ос
тракизму ще й ганьбу паніки, яка до
вела декого з польських патріотів до

са?огубс;rва.
Ганна Совачева

Україна
Ти сіль

Землі, окраса

праокрас,

Ти шепіт ни в і зоряна вода,

Тебе любив, як Правду Бог, Тарас,
І батько-любомудр Сковорода.
Ти синь очей, огнем горючий мак,
Ти медоцвіт і схрещені шляхи,
Тебе любив, як матір син, козак,
Коли нен;:шисть сіяли ляхи.

Ти Бога дар, освячений кришталь,
Ти юнь садів і щастя злоторіг,

но й здавалося хотіло виссати з
нещасних мандрівників, що нагаду

Тебе топтали обри і москаль,
Орда татар і лютий печініг.

вали тіні «Дантового пекла», останні

Ти кров моя, ти вічність

соки.

праджерел,

Це була страшна валка напів-тру
пів,

цей

відхід, плакали. Ці сльози і це від
чуття безпорадности в хвилину най
більшої трагедії мого народу затер
ли навіки. сліди Збруча, як кордону
в моїй душі ...

півників ...

вся територія по Збруч має

настирливу

З і зброєю в руках ... але на жаль по
рожньою, вистріливши всі патрони ...
О, якби не цей брак! Як би наказ взя

Та тоді нам вже не було до курок та

щину, а чоловік і я вертатися негай

чу ла їх, а це зовсім інша річ. Тепер я

горами,

підстілки з

ворогів і

анархії, боротися з якою· людям, що
розуміли українську вільність не
в
зовнішності,
а в
пошанівці і
честі
українського імені,
стало
неможли
В есерівській пресі, яку

без жодних ліжок, матрасів, або хоч

що

рухалися

помалу,

зупиняю

Ти гимн життя, ти неоцвітний міт,
Тебе знайду і на руїнах сел,
В льохах тортур, в агонії сиріт.

хворих без жодного догляду. Офіцій
но мій чоловік був на відпустці, але

числ

його

гось. А за тими, що лежали на возах

Ти

сунув

В очах прощення й спрагнені уста,
На СБlТЇ, УкраЇНО, ТИ ОДП3,
СсLт·рою полишаєшел Христа'

звання'лікаря

ности вимагали

і почуття г.уман

ознайомитися

з тою

палатою смерти, як назвав він
мені
той шпиталь, а ознайомившися, і за
опікуватися хворими.
Він
знайшов
хворих, що лежали просто на підлозі

щохвилини,
натовп

щоб

напів

рятувати

притомних

ко
з

га

рячкою в 40 градусів, які маячили,
робили якісь несвідомі рухи, інколи
лягали або падали на траву і в порох

дороги. Як вдалося нам довести всіх

хрест

несеш,

окрадена,

сумна,

Лев Т. Орлитора

ч.
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смолоскип
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З циклу: «Культурне життя в сучасній Украіні»

Дуже мало зроблено в створенні ре

КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАІНСЬКИХ НАРОДНІХ
ІНСТРУМЕНТІВ
Український народ протягом довгих

століть

свого

існування

створив ба

гато різних народніх інстументів.:.. До

них можна зачислити:

бандуру, :яка

ляночка»,

третя

частина

побудована

шума».

Найбільш

монум~нта_льни~

була найбільш поширена в Україні в

їнським твором для оркестри

XVII-XVIII

ніх

коналена

століттях, а тепер

хроматичним

удос

строєм,

інструментів

являється

укра
народ

симфонія

ліра

Гліба Таранова, як про це пишуть со

-

в свойому архаїчному виді, цимба
ли, волинка або «коза», сопілка, флю

вєтські критики. Г. Таранів був силь

ер, трембіта й інші різновидності ду

но критикований «За свои формалис
тические уялечения», після цього він
покаявся «щиросердечно» і почав ба

хових інструментів. Ще в період Ки
ївської Руси була відома в народі по
бутова скрипка.
Най5ільш
характерною
формою
українського народнього
інструмен
тального
ансамблю є т. зв.
«Троїста
музика»,

яку

цимбалами
Б.

і

виконується

бубном

ЛятошиІНського

фонізадія такої

(у

скрипкою,

композитора

знаходиться

музики). В

сим

заrально

му в Україні відомі оркестри мішано
го складу: домбра, гітара, концертіно,
боян і т. д.
Для токого складу українські підсо
вєтські композитори створили ряд ці
кавих композицій. До числа
перших
творів треба зачислити сюїту на укра

r.

їнські теми
С. Літвінова (1927 р.) та
інтермеццо на тему народньої пісні
про повстання в Турбаях біля
Мир
городу,

-

1938-39

рр.), яке відзначається інтона;..

ційною

музичною мовою.

М.

А.

Скорульського

(в

В багатьох творах,
написаних для
народніх інструментів, ши

роко
ри.

розвинулись

Як

танцювальні жан

наприклад

«Українську

можна

симфонічну

навести

поему»

В.

П. Рождественського і дві танцюваль
ні сюїти. Один із найкращих знавців
українського фольклору Г. Г. Вірьов
ка написав український народній та
нець, який спеціяльно відзначається
ритмічною
різносторонністю та від
мінною оркестровкою.
Після

закінчення

другої

війни, найбільш активно
для народніх оркестрів І.

ський і К. Н. Домінчен.
З поміж ріних творів

світової

працювали
А.
Вілен
ВіленськОІ'О

слід відзначити
сюїту
на
україн
ські теми (1947 р.), в якій використано
народні мелодії веснянок «Піду в са
дочок», «Ой, ходила дівчина
беріж
ком» і «Ой, лепнув обруч». Велику по
пулярність здобути його валсь, гопак
і еспанських танець (1949 р.).
К. Домівчен в часі свого перебуван
ня на Кавказі пише мелодії для трид
цяти осетинських
народніх
пісень,
хору і окрестри (1942-44). В 1945 р. за
кінчує увертюру на українські народ
ні теми, а рік піЗніше творить «Укра
їнську рапсодію», де використано на
родні теми. В

1948-49

зувати свої твори на російській
на
родній пісні ... В своїх творах Г. Тара
нів показав, що багато ознак, харак
терних для
симфонічної
оркестри,
можуть знайти своєрідне примінення
і в оркестрі народніх інструментів.

рр. він пише ва

ріяції для оркестри народніх

інстру

ментів на тему пісні «Взяв би я бан
дуру».

нього

корови із

написна на

Ревуху» і

діброви», друга

«Йшли

лірична

-

в формі варіяцій на тему пісні «Подо-

в

капель

бандуристів основне місце займають
обрібки народніх пісень «За
малими

В

1941

Полотая

· для

р. був виданий
«Десять

збірник

українських

М.

пісень

ансамблю бандуристів»
(виДав
«Мистецтво»), в
якому біль

ництво

шість п'єс становили обрібки

старих

пісень.

Декілька пісень для голосу і банду
ри і для ансамблю бандуристів напи
сав Є. Юцевич. До них належать дві
пісні на слова І. Франка- «Червона
калина» і «3елений явір» для голосу
і двох бандуристів та дума на текст
із поеми Т. Шевченка «Невольник».
Перша спроба створення
компози
ції більшої форми належить в Украї
ні композиторові Ф. Надіненкові, а на
еміГрації
Киrгастому
(«Чорними

r ..

вели

ші). Поза

тим немає

майже

нічого.

***

баяністів на
теми
народніх
пісень
«Ой, у полі нивка», «Ой, піду я лугом»

зикознавці тут, на чужині, більш зай

і

нялись

«На вулиці

скрипка

грає».

Окреме

значіння має його соната сі-мінор для
бояна, яку він написав в 1945 р. і пе
реробив в 1948 р. Ця
соната
велика
подія в музиці на боян, з цілковитим
розкриттям

його

великих

концертного

можливос

інструменту.

Із композицій для бояна слід відмі
тити твори

€

Юцевича, в першу чер

гу танці київський
козачок і хер
сонський гопак, метелиця та україн
ський марш. Крім того
він
написав
чотири п'єси у формі варіяцій на теми
пісень: «Ой, піду я лугом»,

в поле косарі»,
«Там

де

«Ой, по

Ятрань»

та

«Вийшли

горі

льоч»,

Цікаво було б, щоб
оцінкою

українські му

творчости

наших

композиторів в Україні. Щоб викрили
в їхніх
творах
насильний
«ВПЛИВ»
російської музики, своєрідної
руси
фікації та затрачення
суто
украін
ських духових рИс, що є вбивчим для
виh(азання відрубности укра~нСІЬкого
народу.

Хоч, може, мале число
справами

музики,

але

цікавиться

коли

взяти на

увагу, яку вона велику ралю відіграє
в житті народу і його духовості, ува
жаємо

за доцільне,

насвітлювати

цю

хоч

поверховна

ділянку.

Зінаїда Сергійчук
(Австрія)

чотиричастин

ний квартет для боянів.

МОДЕРНІСТИ В ПАЛАТІ ТОКІО
В паризьких музеях заведено страгу

дисципліну.

Образам

середньовічних

мистців та клясиків дозволено

пиша

тися в .Люврі, молодших імпресіо
ністів запроторено в надто малу Оран
жерію
коєм

(її

називають нераз

.Лювру» ),

а

решту

«передпо

новонарод

женої, т. зв. модерної братії
згрома
джено в палаті Токіо, як найдальше
від її достойних предків.
Та, чи тим
заподіяно модерністам кривду? Не
думаю, бо ж вони самі бажали такого
відірвання. Сьогодні вони сусідують
із вежою Айфля та палатою Шайо,
(де ще недавно
засідали
до
нарад
представники членів ОН),- символа
ми нової доби заліза й бетону.
.Людина, що заходить туди, споді
ваючись

попасти

в

хаос

мистецтва,

не

все

записано,

-

всьому

завжди

вражена

зковим порядком. Тут усе

шого, ще новішого.

сова, якої перша частина

твори

ких, циклічних форм. Такою є соната
композитора Н. Чайкина. В 1949 р. він
написав для бояна два етюди, а також
«Українську рапсодію», для квартету

народніх

теми пісень «Про

Досі

різних

Композиції для бандури і капелі бан
дуристів найбільш відстала ділян
ка в українській музиці.

появились для

здається

інструментів.

бандури.

-

виступів

ках

цертну практику п'єси для балалайки,
бояна і домбри в супроводі оркестри
Цікава «Українська сюїта» В. Бори

інструмен'!'у

хмарами» на слова І. Багряного та ін

зрозумілого

К. Домінчен увів в укрдїнську кон

го

програмах

Після революції в Україні головно
став популярний боян. В останніх ро

тей як

оркестри

пертуару для «найбільш» українсько

вийнятками:..

на темі виснянки «Ой, нумо, нумо, зе
зеленого

5.

зра

провірено,

надано

немає уже місця

назву,

для ін

але їхній технічний підхід більш де
коративний. Це біля 1905 р., під впли
вом

муринеького

мистецтва,

зроджу

ється кубізм. Жорж Брак, мабуть, ви
правдуючи свою «·Мертву природу»

-

жарені риби й плястерок цитрини, пи
сав: « 1 Мета мистецтва -це не відма
льонування факту, це абразаве
його

представлення».

Кубісти,

захоплені

розквітаючими під цю пору науками,

шукають мотивів дуже часто в меди

цині, або техніці. Інші, як Роль Дюфі
та Анрі Матіс
схематизують,
тобто
прив'язують .більш уваги до
шнн та
композиції, чим до викінчення, а за
гально відомий Пабльо
Пікассо, ви
пробувавши всі можливі
напрямки,
ві~ддався гончавництву. Згадаємо де

що побіжно примітивізм із йому
пи
томою, не то дитячою наївністю та пе
рейдемо до фовізму.
сРовісти1~,

nослуговуІочись

зеленим,

жовтим і червоним кольорами, малю

ють немов

вітражі, вбираючи пооди

Починаємо з нео-імпресіоністів. Во

нокі площі в чорні рямці. rхня тема

ни не відбігли далеко
від імпресіо
ністів (дивись «Смолоскип» Ч .. 2, жов
тень 1952 «Французький
імпресіо
нізм», вживають таких же кольорів,

тика часто релігійна~ Жорж Руоль:
«Святе обличчя». Ще
один
цікавий
напрямок це набізм, що постав під
впливом, привезених в Европу, япон-

Стор.

6.

смолоскип

~- 2 (26)

Енергія в майбутньому
Вимоги, .які
раз

ОІльше

коренvlИ

трио

Ьезупинним

ням,

потягає

за

собою чим

удосконалений,
житт.я,

в

свою

зоро~;;ннлм

ведуть

модерну

нових зусиль,

та

та

прис

чергу

з

техніку

часто зовсІм

рлд

праці,

:різноМІа.tі,l~.tюt,
своіх

.є

до

все

нового

ха

навіть

'1'11сно

найбільш

пов'лзан.ИіИ

техючно-технологічних

в

проце

сах з зужиттлм потр1оної енерпі длл
ЗМіНИ

CBO~l

ЗОВНІШНЬОЇ

ЧИ

ДІЛЯНОК ТеХНІКИ оув ОИ ЗОВСІМ немис
коли

о

в

парІ

з

ним

не

удос

коналювана процесу праці та й з ни

ми

пов·язаних

засооів

Використовуваннл

BI'l'ep,

лк

часто

різних

и

в

примІтивними

культурно

та

відсталих

народш теперІшньої доои.
l1рийшовший

на

зміну

примі

зовс1м нові
11рим1нені

бертати
ши

та

чих
ти,

в

поштов:юи
в

незчисленні

рук.

~ЛОЖ!Іt1Ща

стали

працю

о

невшьни

вугшлл

вІдІгравати

та

наф

неаоилку

ролю

господарсько-пошт.ичному

гатьох

вони

колеса, виручив

прискоривши

стали

та можливості.

житті,

житті ба

народів.

На сьогодні виринає перед нами ще
одна

неоомежена

можливІсть,

а

саме

ШllШШВШШІШІШШІШІІІІШШІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІ:аІ

(Докінченнл)

ських штампів.

його

лк !1'єр Боннар

(«Середземне

«Куток

столу»)

та

представники,
море»,

Моріс Деніс

(«J.Vly-

ЗИ») зберІГаЮТЬ у СООі деЩО З МіТОЛО
ГіЇ і не такі агресивні, лк їх
ші

-

товари

кубісти. Не можна теж помину

ти сюрреалістів. Длл
картина

Маршанда,

прикладу,

ось

«Незнайомі»:

на

руїнах, де будуєтьсл, чотири

постаті

-

один молодець грає на
мандоліні,
а другий і дві жінки слухають. У кар

тині почуттл смутку,

порожнечі, лко

гось вичікуваннл, чи безпридатности,
незмірне небо,

сірі камені, а

постаті

на передовому пллні випадкові й не

побажані.
Ідеал
сюрреалістів це
не тільки дати
полотно, це
писати
книжку, в лкій дозволлєтьсл читати.
Наприкінці погллньмо ще
на аб
страктних. Ці не зважають узагалі на
зміст і любуютьсл грою кольорів, роз
призмі.
Коли б не,
дуже часто поетичні,
підписи, то бу

биттлм світла в

ло б важко взнати, що воно таке (Бер
нар:

«Сумнів»).

Ось і все! Пів століттл змагань, білл
тридцлть заль, найгарлчіші супереч
ки модернізм нашої
доби. Бути в
Парижі й не зайти в палату Токіо це бути на «Золотому
Побережжі» й

не скупатисл в морі! Може в
дещо

кружллє

післл

голові

багатогодинного

напруженнл зору й думки, але прид

бане знаннл завжди вартісне. А кри
тика? ... Вже й так досить паперу за
друковано нею.

С-иі

в

ках,

практично

дуже

важке

та

сонцл,

тоото

llотерпівши

коштов

учесш

невдачу

в

звернулись

можливости

ливе. Тим самим мине ще багато
років, поки почнуть свою працю атом

ТіV•ВШИ

ІО централі.

ДlИШЛИ ДО ВИСНОВКу, ЩО

поллгають

ще

-

що ьихщний сир1нець

і

в

ЛО(JА

тому,

ТІЛьки

в

деяких

розчленован.ии

Зapd:JUM

ДУ AЦll

сш,

та

'l'a

все

ошьше

оглядатись

й

новими

п~ршу

водлної

чергу рІк, дали

першІ

ник

трична

цьому
енернл

стусованнл

в

госно"""арстві
ження

длл

знаиш.ла

цш,

lНдУстрн

_.,._. ., 11а

та

вугшлл

та

в

ЦіНУ

че

вщтл

дешене

три
Тим

космІчними

ще

води

не

дали

З

сагатьох

в

першу

силь

морських

.DрИІТ<:L.rнї

і

пл.v.ву

Франція

ріє

(Треrіє,

Але

з

браку

а

бів

частинно

та

Нонт-

Е~"!овідного зацікав
1 фшансових засо

заразом

військово-тактич

кої споруди поки що не приступлено.

В міжчасі інші морські держави ста
використати

енерrію,

захова

ну м1ж різницею температури повер

хні та глибини морської води. СJдна
че ці спроби теж не вийшли за рлм

ці ллбораторійних дослідів.

Використаннл сили вітру через йо
го несталість та неможливість прак
тичної ак уму ллції
енерrії
знайшло
приміненнл

зовсім

лише

місцевого

в

малих

в

ruантне

шд

стані випродуку
к1льоватгодин

практично

всього

Та

lТалшського

Jlьодельоро

випадок:

на

покрити

lсллнд1.я,

за

не

о

Болшіл,

Натаrоніл, lV.LeXlкo й jіпоніл стали про

спорудах,

характеру.

З черги учені зверну ли свою увагу

електричну

енерню

в

оилою.

Останньо

група

вчених

і

фахівців

ОН виїхала на острш св. Люції в За
хідньо-1ндІйському архшеллзі, щоб о

постав

них мотивів, до бvцови справді вели

рались

самим

·

працювати

найоільший.

використаннл

з

даваТІИі

енерrію, одна

порутуваних ву лькаю чною

і Ротнеф).

леннл,

почала

свою

де

метрів,

екон

мІсцевих

спору дах,

На

споруд

на

жит

централь.

деслти

длл

фахш

дукувати

Нормандії

дослгаu

енерпі

зу

низку

дослщних

роз

фаорики.

є в

мільйони

третину

динокий

рІзниця МІЖ поземuм припливу та від
рлд

длл

лке

потреоування.

опада

поuудованнл

електричних

пооережжі

одну

змушу

та

країн

доложила

спрооою

т~;;здатних

спо

Зrtа'-ІН1ШИХ наслідкш.

чергу

над

силами,

пщноситись

щ~линах

електричну

перемшилась

рш.

маси

лка

за

та

допомогою

споруду,

при~мство,
вати

ють

:>

вистачаючу

пливу та ВlДПJІІJІ•ВУ lVIOpл, котрі в своІх
нукан:их

незадежним

ложив зусиль і тепер електршнл Jlьо

при

рухах,

земле.нлас

п1сдл довгих експериментш,

<:нльш-менш

ритм.пqних

1

при

енергії,

постановtІІ!В

джер~ло

фаорики.

дельоро

енерrії

грозило

Ьачучи свІй усшх, q.,льорестано при

залізничному

викорис:таннл

чергу

з

Пlднриєм

елек·rричноі

ста'l'И

слаоеньку

транспорті.

Спроuи

з

конфшкт

ераорикант

«І азуючих»

при

сшьському

велtJ,ке

свою

ч.>льорt:стано

С'1'руовано

елек

широке

в

граф

свои

по:важ

винроду!}ована

та

розко

зроджуютьсл

ІіVlаючи

висилку

дuоути

а

ні по:Jитивю резудьта'D.И й заощаджен
lrpи

з

електричним

тосканськии

засо

енерrії,

разом.

лке

всяку

Зужитковуваннл

нл.

цим

пинити

бами.

в

доор~, думки

ст.І:юм,

ру

проце

призадумува

за

rазу

ви.цооуваєтьсл

державним

о ув

кальОріИНИМ

технолоl'Ічних

ЛКЩО б вда

частину

потреои- це давно вІдомо. '!'ак було

а

ПрО

ЛКИЙ

та

учені

бутньому була б цшком розв'лзана.

та

Що

КОШТОВНІСТЬ

ВУГІЛЛЯ,

над1иним

змушуt.:

кордонІв

вигасаючим

ву льканам,

лин і кратерш вульканІчних мІсце
востей, то проолема енерпї в май

що

ВПЛИВІВ.

llUW'•ЩeHa

оагатьох

СВІ'!'У,

невистачальність,

КаМ' ЛНОі'О

наишльш

Ш1t:.М

оезлІччю

ЗОНамИ

Труднощі

мн;цнх

увагу

вигаслим

котра

останньої

землі. Спершу, посвл

зужитку\ВдТіИJ

пари,

уранова ру

-

оІльшу

частинно

да Та).{, ЛК ВУГІЛЛЯ І НафТа, ЗНdХОДИ'1'Ь
~.:я

е

цих діллн

до

не і в делких випадках зовсім немож

Труднощ1

соняшної

нерпі притихла, лк поки що не до здій

відпо

є

ти

МодернІсти ...

дозуваннл

сненнл.

тивної працІ, паровий, а пізнІше елек
тричнии та експльозивний рушІи, дав

та

відНій кількості цієї величезної сили,
лка добуваєтьсл при розбиттю атома,

ти~.:ь

цієї

виготовивши
безліч
малих і великих проєктш, справа ви

природи.

Керуваннл

засобів

й народами в дав~.ну,

делких

користаннл

лвищах

ПОД1J~ИИ

вже давно вщоме, та

використовуване

племенами

ще

енерrії.

води тощо, до подоланнл пев

ної працІ, оу ло

в

ВНУТРІШ

НЬОЇ структури. Тому ж розвиток всІх
л.v.мии,

експериментів,

дозорО(;Н

рактеру.

Цілий

атомної енерrії. Енер
rії з величезною аилою, досі відомою

використаннл

сил,

лкі

досі

глиооких

своїми

вибухами

проєкт

земл.яни~

перевищу

ють енерrію соток атомних оомб,' ко
ли б вони експльодували в один час.
Поминаючи всі експерименти, обчис
леннл та припущеннл, науковому сві
тові не вдалось виробити однієї дУМ

ки, лка розкрила б таємницю земної
кулі.
Ч:и

землл

була

колись

компактною масою,

верхні

вистиr ла,

лка

чи

жевріючою

згодом на

постала

по

вона

зі

з'(;днаннл космічного проміннл та ве

личезної температури її середини, чи
постала з розкладу урану та інших
радіоактивних елементів? Жодні спро
би проникнути в глиб не дали бажа
них результатів. Досі не ослгнено біль
шої глибини лк 5 тислч метрів, а це

на сонце та висилану ним енерrію. Піс

ж

лл ряду більш і менш вдалих спроб та

віддалі до

не

є

навіть одна тислчна

земного

лдра

частина

(6.400

км.).

Одначе виказалось, що можна вико

Ти в тінь не йди. Тривай в пекучій грі.
В сліпуче сяйво не

лякайсь

дивить
ся,-

Лише по спеці гряне жданий грім

І з хмар сковзне- багнетом- блис
кавиця!

Олена Теліга

ристати

температуру

глибині,

лка

має

вже

землі

на

досить

такій

високу

температуру, щоб провести з поверхні
воду й тут перемінити її в пару. На
думку 83 літнього спецілліста цієї ді
ллнки, французького вченого Жор
же рушійна оила, лка буде порушува

ти світ в майбутньому,- «лежить під
нашими ногами».

А.К.

2 (26)

ч.

смолоскип

~ L'Etudiant

'

Ukrainien

Українська рпnииа - nепш~ виховне сереnовище
мопопі

З початком січня появилась в Па
рижі друге число бюлетеню ЦЕС'УС-у

«Л'єтюдіян

Юкренієн~.

напередодні
нього

же

його

студентського

конrресу в

велике

позицій для

поява

міжнарод

Копенгазі

значіння

для

мала

дУ

здобування

українського

студентст

ва на міжнародньому відтинку.
Це друге число, як за змістом, так

і

за

зовнішнім

краще

від

вигля~ом,

є

багато

першого. Передова

стаття

«Доброго 1953 року», а дальше стаття
«Кілька побажань на З-тю студент
ську міжнародню конференцію», ви
ходять поза
рямки
суто
внутріш
нього українського студентського жит
тя, а ставлять проблеми
міжнарод

Серед наших буденних
У шт.солі, серед друзів, на
майже не маємо

зайняттюС
прзuі,
ми

часу застановлятися

найближчого

оточення

-

родини.

.Як не дивно, але про це памзята
ють найбільше якраз ті з нас, що
їм доля судила піти в чужину саміт
нім, без родини. І скільки разів вони
зокрема

у

життя,

важких

лише в

хвилинах

своїх

змістом

є

частина

велика

вісток

з

українського

студентського життя на
чужині і в 'Україні. Започаткований
відп:іл про українське наукове життя

(стаття про 'УТГІ

з нагоди 30-літ

-

т я існування) повинен в кожному чис

лі дати чужинецькому читачеві відо1\/Іnс'Т'і про такі інституції
як
'УВ'У,
'УВЕПJ,

ІЗН.

Слід бу.ло б рівно ж більше уваги
звР.ртати на пробл8Матику сту.z.\ент'.
ства в 'Україні. Стаття rmo політехні
зацію шкільництва в СССР, повинна
бути

поштовхом для дальшого ,роз
працьовування подібної проблемати
ки та представлення її у відповідній
формі

В

чужинецьким

загальному

студентам.

бюлетень

справляє

нього

думках відтво

сил

протиставити

ся тvм всім вттливам нашого світу що

свої нівелюючі впливи на молодь на
магається

дім,

родина

ста

Jl'Іикола Коваленко

свойого

рюють образ своїх найближчих ро
дини. І напевно вони з влячністю зга

з

наш

-

ють тими випадовими базами, з яких
ми завжди будемо черпати сили для
успішного походу шляхами чужини
до нашої Обітованої Землі.

нашого

черпають

Багата

така

-

до

ння.

лких

кожному кроці на нас впливає чуже
оточення

дують те піклування, шо вони його
зазнали: колись від своїх родичів і

харс;хтеру,

В сього~нішніх умовах чужини, де
нам бракує української школи і де на

над тим, як властиво ми відносимося

кількість є для ставлення і розв'яза

нього

7.

Стор.

назвати модерним вихован

Шляхами далекоі Украіни

Норнннсьннй наменопом
Корнииський каменолом славиться
в цілій 'Україні. Він славиться своїм
гарним rранітом. Гарний
його «взір»
творять
великі
кристали
кварцу і

ням.

вкраплення слюди. Приємний для ока

Нем::Іє доброго виховання без роди
ни! Немає змоги ніхто нас навч-т;~:ти
лю5ови й віDности до нашої вищої ро
дини -нації, якщо ми не вміємо ша
НУчати свойого найближчого оточен

синювато-сірий тон дає

ня!
1Ми, на жаль, часто в крузі своїх
дрУзів зустрічаємося з ПРикрими фак
тами непошанування, відчуження. а
то й погорди до наших батьків. Не
раз ми чуємо: «наші батьки негра
мотні! Н::~.ші. батьки немодерні! Наші
батьки не розуміють наших потреб!
і т. д.» Правда, дуже часто справді
маємо змогу здобувати вищу освіту

шпат, а все

разом нагадує колір води, злегка по

бриженої хвильками.
rМожливо цей
барвний

«Перегую>

води і каменю привів до Корнина де
сятки московських
скульпторів, я·кі
грабували український чудовий rраніт
для насаджування по
нашій і
поза
нашою землею
пам'ятники
москов
ським

вожакам.

Корнииський tраніт ... Ці два

:шучать інакше, з особливим
ком

в

устах

тих,

хто

чував

слова
відтін

переказ

про походження назви самого Корни
на. М~сцеві українці розповідають, що

цілковите признання його редакторо

як наші батьки й ро7tичі. Але чия ви
Н::! в томУ. шо вони її не здобули? Або

в лобу національно-визвольної війни
в 'Україні у цих
місцях,
на
березі

ві,

ше

річки Ірпень. під великим дубом сто

дуже приємне вражіння,

за що наше

керівникові Відділу Міжнародніх
Зв'язків ПЕСУС-у і нашому співро
бітникові В. С. Мардакові.

наукових

всього

інституцій,

громадянства з

проханням жертвувати на деякий час

підручники,
тощо

університетські
студентам

Бразилія. В Понта

8

скрипти

з ділянки українознавства

користування

чия

заслуга

в

я.тто

В більшості випадків е тя.:к, що f)ать

.Л1ї[! В Н::\С на америкачсь'~<ОМУ конти

Лондон. Секція Студентів Інститу
ту Заочного Навчання при 'УСГ в Лон'
доні звернулась зі закликом до всіх
українських

спитаймо:

ки, ЗОТ(Рем::~. наші селянські. не мали
змnrи зrт.о()ути відповідної освіти. Але
мnже Я'~<nаз томУ вони так бажа
Ю,.,"f· .. що!) ми. ї-хні діти. :йпІ.тrи до Ш"~<О

НА ЧУЖИНІ
видавництв і

крюце

томУ. що ми їі здобуваємо?

для

заочникам.

rpocca

в при

ненті .,.,nаrrляються ше більші ди:Rо
вижі: nR'Т'ЬКИ посилають і просять jти

ІЮ ш"~<о.rш. а.ле ми часто воліf'мо йти
~n~т~"Rати. бРз закінчення освіти «бn н::Ім потnібчі ГРОШі».

Re

іна"~<пJе виrляJшє сuр;:н~а з не1\ю

ЛР.nністю наших f)атьків. Відомо. ттю
-qnптlf жч.ли й набУвали свої звич:::~.ї в

саме

шатро
там

Богдана

мовляв,

Хмельницького,

де

приєднався

до

нього Хвастівський полк. Силів геть
ман серед
своїх
полководців,
ра
дився

::\

як

перед

звоювати

очима

-

польську

шля-хту,

кремезний

стаnий

дУб. коріння його
аж
nоверх
ЗРмлі
вузлами покрvтилосл. Показав Бог
лан на те коріння та й каже:
«Як не

бУп:е шляхетного панства на землі на
шій, тоді наnод український роз:коnі
ниться В НіЙ МОВ
ДУбове
КОРіННЯ».
Від тих слія Богданових і пішла наз
ва міста Корнина.
І скля..лосq так, rдо саме з

корнин

ми

еького r'Ря.ніту вvrклалена бУла та ске
ля. ня. я"~<ій ло нині виrnчить бnонзо

тюf5nозич.ттwюсти. чеснnти і вс-т-,огn тn

яvrй монумент Богдана Хмельницького

і.Р"ттtтІfх УМО~ах я:к ми. Але чи в тій ї-.::

т.:rій

fН~молРщч-ості

не

знахолrію

сутності пластового Краєвого проводу

гn.

стрінулись курітібські та понтаtрось
кі українські пластуни. День перед

РnМУ О"'nченню? Чи не вілзеn'~<я..ттmm"''h

у Kиf'Ri.
- Хnчете rтолияитvrсп. де той камінь

-qn-qи

лnчnа.ли?

стр'ічею

курітібські

п~астуни

дали

«веселий вечір» для української пу
бліки, який пройшов з великим успі

хом. Крім цього Пласт в Бразилії ро
бить підготовку для першого

вого

8
то

пласто

Торонто. В домівці 'УНО в Торон
Молоді 'Українські
Націоналісти

OMryH) влаштували «Великий кон
церт». В імпрезі брав участь хор, тан
група,

музичний

ансамбль

М'УН-у та ряд солістів.

+

"'Я.'~<f'

Hll'\.f

т<""n~тттчх

ла ттР."~<е

ня.шnмУ

молеnно

C'RfH'Ю повелін"~<nю .я:тrnаз

rmи"~<мет

P'lu

українС'ької наrт.іїr'

]Т~Т1ІІf~Ті"І ПТ/1 'Т'::ІТ(.

Т Rnf>ПJ'Т'Ї Mf'Hi СТЯ.Р rтР.nР.Л ОЧТ-1Ма :К~n
'Т'ЧЧ~. ~rт< птти-q із ~найnмнх o.l";vn:ю-qaч

,..,..

("t:!()'l"()

т.:rя

f'і:::І,'Т'ЬК::l.

Т(().Т'[1ї[
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молодь в УКРАЇНІ

сон

8 Київ. У київській школі приклад
ного мистецтва на 20В учнів працює

(Фейлетон)

Снилося.- немов би я змінивсь у
журнал... Чотири-<шість лИІстків ме

70

ні, й чорнявий по вигляду. Причепу

віка.
Навчальна база,

рили

мене

вже там

усякі редактови:

викладачів і обслуги. В
групах навчається всього по

окремих
чоло

2-3

як пише «Рад.

У

+

Київ. В цілій Україні, по
вечірніх школах відчувається
навчальних

посібників

+ Київ.

«..

У Києві буденно та сіра

живуть поза виробництвом юнаки та

ніку, учбових кабінетів для окремИх

літерами сорочку вишили, наголовка

дисциплін. Учнівські гуртожитки пе

пізнення,

прогули

ми підпоясали,

ренаселені,

чуваигься

того

голову в рямці обра

учням

застарілу

не

ст:ворено

тех

еле

дівчата будівельно-монтажного
ку Ч.

2 ..

ли, ще й заставку в руки встромили:

ментарних побутових умов для успіш

(!),

«На,

ного

хає на

ось

тобі,

держи!»

Не

Черешня,

навчання.

наочного

приладдя.

колонками ЧУ'ба причесали, під пре
сою манікюри постругали, тоsстими

країна», опирається на

та

всіх
брак

участ

На будовах трапляються за

і

головне

творчого

не

по

піднесен~я

яке_ ламає застарілі норми, нади

перевиконання

виробничих

і красивий який,

Окремі викладачі не мають відпо

щоб музики, то гопака танцював би.
От, усякий, тільки побачить мене,

відної освіти, а- інші не працюють над

uюють мляво, молодь відвідує їх не

підвищенням

регулярно ...

-

а журнал я тепер

цмокне,

вклониться,

шапкою

по

зем

лі змітає. «Доброго здоров'я, Остапе
Івановичу, ... хіба ж це в нас ви на та
кого

тає.

гладкого

«Ось як

нилося

-

вигодувалися»?

кажу йому

-

пи

прис

-

... »

Було колись фейлетоном на ос
танній сторінці печатали, на перід не
пускали,

«не

годиться»

говорили.

-

Щоб тепер побачили! Читатимуть ме
не

зразу

з

першої

на білому,
му

й

сторінки

розкладатимуть

по-нашому,

на

чорним

по-свойо

неділю і

в

бу

день вис;тане, а читати двічі, то й на
довше.

Бо

в

мене

й

передовиця

ломана

мудрістю

там,

придуманих.

поразбивана

й

замаєно.

вам,

У ся кого

ницЕ-ка діяльність молодих літерато
рів. Відома молода письменниця Лідія
Би.тr.енко, П. Лубенський, Я. Шутько,
Н. Хоменко взагалі перестали писа
ти,

кажу

Ось який парень журнал! «Чи
тайте ЧЕРЕШНЮ ... » гукають
по
вулицях «ЧЕРЕШНЯ останнім на
кладом ... тільки тридцять шагів ... чи
ЧЕРЕШНЮ!»

Віддали мене даром до одного дядь
в службу. (Прізвища не зраджу,

а

землq

нех~й

йому

-

творах

ідейних

Цензура

тих,

що

ще

(голш~ний

цензор

редакторським

дядько

тільки погля

нув, у КУ'~'ОК СПЛЮНУВ і бах

КИНУВ

-

-

хо

чу вб.тr.агати не стати вам на все
часу, то хоч дещо
зачитайте ... » На
таке

дядько

як рванеться та до

мене:

«Ох ти, сякий-такий, мовчи, коли до
бре

лежати,

молоко

а

то,

дивись,

ще

кисле

прикрию!»

Місяців чотири, мабуть, уже пів ро

ку на полтл.ці пролежав; пожовк і пи
лом припав. Лежав би може й довше,

еще розбv·пили тамті з репакції
жvть

фейлетон

до

наступного

-

ка

ЧV1сла

писати. Пі7~ождіть, напишу я вам! ..
Остап Черешня

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

-----------~-----

8 Харків. Ос'Т'ачньо зроблено сер
йозчі закиди виклютачам економічно
го сЬаr<vльтетv харківського державно

го vнiвePOVfTeтv: теJ~"С"Т'И їхніх лекпій
не кочтролюються. Факультет не має
постійного контролю за викладанням.

віn:сvтня

гостра

кr.ч·rиvа ...

Викладач

КаРандієвсьvий доттvскає ГРУбі
по
милr<и в наУковіЧ роботі. З 11 викла
дачів 7 працюють за сумісничтвом.. ,

життя! ..

Ново

нуть пожвавити діяльність комсомаль
ської

організації,

взятися

за

але

справу

не

знають,

(Рад.

(!)...

як

Укра

+

ські студенти Дніпропетровського ма

він

тоді

ють

та

n

.'ТRTJTJ1TT- сп rтпвтr.т

JTRPAЇHTf
У

1952

змагань

році в СССР відбулося багато
летунів-спортовців, в яких

активну участь брали українські пі
лоти, парашутисти, планеристи й аві

ямоделісти

спортивних

клубів

ровільного

Доб

товариства

сприяння

ар

мії, авіяції, флоту.
Змагання
показали
зрослу
май
стерність авіящиних
спортовцін Ук
раїни. У всесоюзних змаганнях, орга

Rбсолютного

чемпіона з
планерного,
авіоІ\<шдельноr 0 й парашутного спорту
здобули члени аероклубів України.
Осо'Sисте звання абсолютного чем
піона

з

товцеві

планеризму

1952

призначений,

право

присвоєно

Дніпропетровського

спор

аероклу

плане

року встановив світовий рекорд

646

кілометрів.

но пеuехідний приз ДТСААФ СССР.
Мо·цель одеського
спортовця
Кула
ковсмшго продержалася в повітрі 6
год. 01 хв. Ue світовий рекорд.
Котщава

Появляється

Ш13ИДТ<іС1'Ь

-

Українс~ким

показала

91.33

КМ.

рекордну

За

авіамоделістам

)'<ТІfТТ-. П світових і

14

ГОДИНУ.

нале

всесоюзниrх ре

коптrів.

Звання абсолютних чемпіонів Укра
їни з
гаnашутчого
спорту здобули
члР-н:и Київсьтrого
аероклубу:
серед
чолоніків - Науменко, серед жінок Шчийнова.
У змаганні з авіяційного спорту ко

мачда
vкvаїн:сь ких
спортовпів
.rтьотчиvіч зайняла третя міспе. В осо
І'іис1'ИХ зма:rанчях
киянинові.
спор
rr·овцеві першого
розряду
ДJ.nгт~ву
присяоєно звання чемпіона
СССР з
комплексУ

пілотажу на

літаку <<ЯК-18».

спортовому

з

початком

кожноrо

місяця.

Редагу~ колегія n складі: Осип Зін
кевич, Іван Сі~ецький, Аскольд Ко
билко.
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Журнал УкраінськоІ Молоді.

ЗДА:

Харківським спортовцям авіамо
делістам Лосєву і Теплову присудже

uя

україн

дивитись на

любуватись його

ченого пункту. Він пролетів на плане

рі типу «А-9»

тільки

коли

смолоскип

дальності польоту на планері до намі

теся над біrт.олашним сиротою,

громадського

ухилів.

ли-!» Дядько ж своє робить, косу клеп
че, зимою до жнив готовить. «Зглянь

мене

сторонь

обраний комітет комсомолу і його се
кретар тов. Павленко щиро (?) праг

до сьогодні пусткою. Цікаво для кого

рист мастер спорту Єфименко в літку

же

кажучи

вже про неспілкову молодь, стоять о

така сильна, що молоді літератори ні
як не мають змоги видавати своїх тво
рів через викривання в них різних

бу ВеретенниковІ. Київський

вас

не

пра

Дніпропетровське. Одинокий
в
Україні палац культури
ІС~удентів,
який відкрито в жовтні м. р., стоїть

печата

для

Комсомольці,

тут

Пьянов)

-

-

гурти:и

їна»)

на полицю. іl\Рене немов би хтось
кулаком у очі грюкнув. «Пожалійте
кажу

Політичні

пишуть,

помилок» ...

нізованих ДТСААФ, які відt'5улися в
Ка.тr.узі командну першість і
звання

ка

пером буде!)

в

По

возом не перевезти!

тайте

а

«багато

прикоро

добра,

рівня ...

на

чено, де треба хлібом поліплено, за
останнім правописом на оливі помил
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ми

ідейtно~ІJ

Полтава. Як повідомляє «Молодь
України», на Полтавщині в останнь9му часі цілковито занепала письмен

два лікті, нотатки та поезія незгірші,
вісточок копа, правдивих, або редак
торською

екзого

8

пл'яніП...
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КОМСОМОЛУ УКРАІНИ

В місяці березні минає 139 років із
того дня, як народивсь найбільший
поет українського народу Тарас Шев
ченко.

Молодість Шевченка це відзер
калення незавидної молодости бага
українців:

кріпацтво

вицькі),

криваве

чи

й

неволя

зараз больше

знущання над насе

ленням, використовування та плюндРv

вання найплодовитішої в Европі зем
лі, фальшування історії,

«~Мій краю прекрасний, розкішний,
багатий! Хто тебе не мучив?» пи
сав Шевченко, а в його серці нагро

маджений гнів зростав у спротив. Цей
син селянина-кріпака, круглий сиро

та з одинадцятого року життя, дяків
ський наймит і панський слуга-коза
чuк

зм.&.нивСJі

в

уста

всього

народу,

щоб виявити злочинне насильство Мо
скви.

Шевченко був борцем соняUІним і
грізним.

усіх,

Він же не поет покрою

що

між

чотирьома

стінами

тих

та

після доброго сніданку голосять «Ве
ликих слів велику силу». Викупле
ний із кріпацтва на двадцять четвер

тому році життя, він розуміє, що за
гроші можна викупити (та чи
зав

жди?) тільки одиницю весь нарід
треба викуповувати кров'ю. Він знає
за що боротися, він бореться і жерт
вує перш за все себе самого. Але 0ренбурr і Новопетровська фортеця не

можуть зломити його гарячого бажан
ня

служити паневоленій батькіщині
«нашій славній Україні».
В тому ж Оренбурrу Шевченко пи
сав: «Чого ж я плачу? іМабуть шко

-

да, що без пригоди, мов негода мину
ла

молодість

моя».

Але

Шевченко,

хоч і згадУВав про тугу і плач, то тіль
ки, щоб заперечити слабосилля. Шев
ченкова молодість не проминула на
дармо, а навпаки, посеред бурів і во
рожих ударів розцвіла пишним цві
том.

Для

нас

найкращий

молодих
приклад

Шевченко
сили

-
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ПРО ЩО ДОВІДУЄМОСЬ З ХУ-ГО З'ЇЗДУ

ПОКЛІН Т. ШЕВЧЕНКОВІ

(колиІШІі царські,

Рік

1953

Березень

тьох

Journal of the Ukrainian
Youth

це

характеру

і самозабуття, це наше «Учітеся, бра
ти мої!» -Не зі золота і не з дорогих
камені~ будуватимемо йому пам'ят
ник, бо й немае в світі такого матері
ялу, щоб був йому гідний. Нашим о
бов'язком іти його слідами та ви
повнити те, що він нам доручив, чого
від нас жадав у заповіті: «... Вставай
те, кайдани порвіте і вражою злою
кров'ю волю окропіте!»

~ин мільйон молоді! Підготовку в ко
мсомол вже провадиться від
дитя
чого віку. !Майже всіх дітей України
втягнено в піонерські організації, які
начислюють сьогодні 4 мільйони 300

27-30 січня ц. р. в сесійній залі Вер
ховної Ради УРСР відбувся, після чо
тирьох років, XV -ий з'їзд Комсомолу
України. З'їзд проходив парадно
й
«величаво». До президії обрано (зав
жди

одноголосно)

таких

тисяч членів.
Декому здається, що такій колосаль

совет.ських

бонзів, як Мельніков, Коротченко, Ки

ній силі перевиховання не може ніх
то протистоятись, що
большеви.кам,
які вміло грають на різних почуттях

риченко і навіть «nрезидента» Укра
їни Гречуху... А дальше
секретаря

~ ВЛКСМ О. Шелепіна (всевидюще

молоді,

око

Москви!) і секретарів комсомолу
України Г. Шевеля, Б. Шульжен.ка,
В. Дрозденка, Л. Гладку, Л. Шендри
ка (хтось скаже може вони не у
країнці! ... ).

Між уЧF\СНИК<'І"Мі-і

Моторнюк

(Київ),

М.

молоді

Звіт

вах,

ЦК

і інші.
за

таким

багато

Комсомолу,

порядком:

2.

Звіт Цен
тральної Ревізійної комісії, З. Вибо
ри ЦК Комсомолу і центральної ре
візійної комісії.
Вся совєтська преса, в різних мо

1.

уваги

присвятила

боти» ...

І справді делеrатам з'їзду було про
що

українців, а в

1937 -

вже

але

«славних

чомусь

діл»

аж

не

так

видно!

1. Що марксо-ленінська комуніс
тична ідеологія не в силі поборювати
між молоддю українських національ
них почувань. А боротьба цієї воро
жої українству ідеології з ідеологією
українського

націоцалізму

і

з

укра

їнськими державви цькими змагання
ми є оперта виключно на терорі й
залякуванні.

74%,

2. Що комсомол не є виявом заці
н:авлення і бажань української моло
ді, а є організацією пrrучно піддер
жупаною окупаційною владою і її у
країнськими
поплентачами-яничара

то тепер після останньої війни втяг
нено 900 тисяч нових членів, голов
но з поміж селянської молоді (наступ
Москви на українське село), цей

відсоток безумовно підвищиВся. Цей
факт і головно комсомолізацін молоді
(виховання і перев:и·ховання
молоді

ми.

3. Що комсомольські організаціїї у
багатьох випадках бойкотовані укра
їнською молоддю і не мають доступу

почерез комсомол) стає з кожним днем

• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - в яких безперервно перевиховується о

тих

А навпаки, делеГати виказали:

цьому

грізнішим явищем. Большевики ки
дають всі можливі засоби на опану
вання молоді. Зараз для цього в У
країні створено 38 тисяч політгуртків,

розказувати,

багато

з'їздові. Тут з'їхалось кількасот деле
Гатів від двох і пів мільйона комсо
мольців. Число з яким треба чи
слитись. Тут вже нікого не можуть
переконати арrументи, що більшість
членів комсомолу в Україні це не
українська молодь, а російська, жи
дівська, тощо. Треба мати на увазі,
що коли в 1934 р. бу ло в комсомолі

680fo

то сталось цілком навпаки!

лоді!
«Рад. Україна» за 27 січня в своїй
передовій писала: «Делеrатам XV -го
з'їздУ ЛКСМУ є що розповісти про
славні трудові діла, про визначні у
спіхи, здобуті комсомольцями і
мо
лоддю на всіх ділЩ:Іках господарської,
культурної і політично-виховної ро

ров (Дніпроnетровське), r.
Коструб
(Закарпаття), І.
rрушенко
(Львів),
О. Жеребцов (Кіровоград), П.
Чер
відбувся

-

з'їзд комсомолу показав, що
за час тридцятькількарічних зусиль
большев:икам· не вдалось охопити мо

шиловград), В. Богданчик (Одеса), r.
Колосовський (Дрогобич), М.
Наза

З'їзд

перевиховати

XV -ий

:КИриченко

(Харків), п. Фольварочний (Рівне), О.
rригор'єв (Полтава), r. Єршов · (Воро

ненко (Чернігів)

таки

ревагу большеницького вчення
над
національниrv1.і1 Пu·":> ~·f.нми украЇН(; ... <\:о·,

мольського світу України секретарі
обкомів: В. Цибуль_ .... ко
(Сталіно),
М.

вдасться

нашу молодь на відданих сталінсько
му режимові людей.
Коли большевики заповідали,
що
саме цей з'їзд комсомолу докаже пе

«Зірки» комсо

-
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до широкJІ!Х иао робітни'чоt !селян
ської і студентської молоді.

.

4. Що пасивність молоді є новим
виявом спротиву ворожій системі що

.

ОМОJІОСКИІІ

Orop. 2.

«знижує боєздатність комсомольських
організацій, применшує їхню ролю на
підприємствах,

в

колгоспах,

закладах і установах».

різький, Херсонський, Миколаївський,
ЖитомирськИ'Й,
ський,

Сумський,

Волинський,

деський,

Чернігів

Станіславівський,

вплиІв

яких

частина юнаків

Що

7.

попадає

велика

і дівчат.

українське

підпілля,

і рос

прояв

нова

лює життя і думки цієї нової верстви.

ла

в

сталінських

дуже

відмінна

п'ятирічках

від

і

інтелігенції

волюційної та західнього

яка

доре

світу.

Совєтський мовний словник

окрес

лює кожного інтелігентом, коли він за
робляє на своє удержання не фізично
ною

працею.

ляючи себе в різних формах, продов
жує

ооротьбу і

дерЖИТЬ ТіСНИЙ ЗВ'Я

ЗОК з українською

еміrрацією. Що во

но не є «аrентурою

іноземних імпері

Коли

не

дивитись

почерез

картки

талмуду Маркса, то виразно помітить
ся, що за останніх двадцять років по-

краінського народу, воно не походить

~ стає в СССР, «країні робітників і се
ЛЯН>>, нова суспільна кляса, яка за

з-за кордону, а зроджується і розро

повнює поступово державний апарат,

стається по

невиключаючи

ялістів»,

а

є

виявом

змагу

всіх закутках

цілого

у

України, і

ється

в першу чергу між молоддю.

Що ідея

8.

визвольної боротьби У

Іtраїни є сильніша від тих

10

й

одиноким

конним

партії

і

яка

законотворчим

явля

і ви

органом.

дано за

українська

молодь

не

'ЧиІСло

стахановціп

ється.

Молодь

на

багатьох

бачить

якоїсь

думку

величньою,

нувала норми на

ви:явом)

ве

вико

гортку журналу.

Що між загалом української ио
лоді (націть між комсомольцями!) є
сильні

почування

релігійности

російською

мовою

в

тяжкими

однотонними

фразами.

можливостей

та

платень,

всім

котрі

усталюють

живчик

росій

ської імперії та в своїй вищості гор
до відділюються від «побідних» кляс
робітників та селян. Важко сказати,
коли і де ця самопевність провідної
ролі теперішньої інтеліГенції Совєт
ського Союзу дасться відчути в полі

10.

ще

нагадують

цим молодим людям відомо, що це во

процентів.

200-300

-

Одначе, поминаючи всі різниці жит

коли

і

твори,

чині, якої світлина прикрашувала об

ни,

дійсно

його

но до п'ятсот шлюбних освідчень дів

пожертва

є

про

сусові помешкання директорів, включ

тєвих

добровільним

повоєнній

колишніх пансіонерок, що з таким зди
вуванням бачать, попавши випадко
во в убогі дільниці, що бідні є теж
людьми. Між це вплутується джазо
ва музика радіоприймачів, опливові
лінії автамосілів типу «Побєда», люк

личньої ідеї, в ім'я якої вона жертву
ваЛа б своїм особистим (а така само
вона є

в

ра.

зростає, а зменшу

не

інституті

ки ознайомлені з творчістю Мая
ковського та є в стані висловити свою

ся

партіі», не радо вступає в соцзмаган

ня.

учительському

'Москві. Роман в своїй змістовній фор
мі це мішанина творів вікторіян
еької доби з творчістю американсько
го стилю. Студенти, які зі здивуван
ням зауважують, що деякі робітни

Поодиноких селян, що виступають в
романі, описано екзотичними вираза
ми як людей, що стоять зовсім осто
ронь життя та інтересів героїв авто

радо

йде на «виконування боєвих завдань

підприємствах не

відзерка

той час, коли робітники виславлють

ви

кілька останніх років.

Що

9.

повністю

Дієві особи роману-група студентів в

л егк,оалавною

ксизму-леніаізму і 1~-ти томів творів

українській мові, які

«Студенти»

Уже сама мова, що її дає
автор
свQї~ д~євим особам, різниться в;ід
поточjFЮ~. Середня верства говорить

мільйо

Нів екзеМПJ1Ярів «ТВОріВ» КЛЯСИІКіВ мар

t.:таліна на

Недавно виданий роман Юрія Тріфо

ви безперечно дуже цікаво й корис
но. Одну з таких нагод дає Совєтський

ва ти. Це нова інтелігенція, яка ви рос

Що прояви українського націона
під

народженням

Рівен

лізму є в науці, літературі й мистец
тві,

за

О

ський, Ізмаїльський, Кіровоградський
(та ж це ціла Україна!!) обкоми.

6.

Слідкувати

том нової пануючої суспільної верст

Союз, де за розвитком нової соціяль
ної кляси можна поступово слідку

Львівський,

3 (27)

НОВА
СОВ6ТСЬRА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ

учбових

5. Що найбільш відсталі, цебто най
менш зацікавл~ні в nраці крмсомо
лу є: Кв,ївський, Сталінський, Хар
кшський, Дніпропетровський,
Запо

ч.

И

вір'В в Бога. Маючи проти себе ціJJИЙ

апарат атеїстичної пропаrанди, бу дУ

тичному житті. Але раніше чи пізні

чи

ше

висміюванИМИ(

і

пе.реслідуваними

велика частина молоді залишилась
і надалі віруючою.

же

сухо,

-

але

як

-

з'їзду комсомолу України.
Кожний звіт, почавши від Шевеля
і Фольварочного, а скінчивши на яко
мусь нещасному секретареві обкому,
починавсь тирадами на честь партії
і Сталіна, зупинювався між страшни
ми гранітними скалами
української
національної свідомості й українсько
го «буржуазного» націоналізму і за

самокритикою

і

«запевненням» вірности й відданости.
І так усі без вийнят·ку!
Ці

факти

є

черговим

доказом,

що

:масовий комсомол України є штучно

насадженою

організацією,

Ми

котру

про

це

дотепер

нема

що

ті

сячі українських комсомольців
ворогами українського народу,
вИ)нні і .qпіввідповідальні (хоч

ти

не є
не є
вий

нятки є всюди) за терористичну полі

тику Міuскви!
Невже ж два мільйони молоді, яка є
кістю від кости й кров'ю від крови
України, невже ж вона може бyrn

ворогом свого народу?!

О. Зівкевич

знаємо

досить

накидував

чого

ре

сумніватися.

А. К-о

учасники

XV -го

кінчувався каяттям,

та,

жим,

але бу ло сказане, мо
правдиво,

станеться.

яльні аспірації цих людей, одначе, що
вони в більшості Зt>всім іншої форми

Ось що бу ло прикрите бутафорни
ми фразами, запевненнями про вір
ність партії,

це

мало про правдиві політичні та соці

-

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІ
Микола Зеров

Скомплікована машинерія сцентра

лізоаано•

сить

індУqгІрійної

держави

бути обслужувана

му

експертами:

інженерами, лікарями, ученими та а
Грономами. Одначе державна сила спо

чиває

в

руках

найвищих

партійних

функціонерів в той час, коли коліс
цята цієї машинерії утримуються в
русі

відповідними,

ностями,

людьми.

з

фаховими

Партія

здіб

побачила,

що мусить чим раз більше опиратись
на верстві, котру в роки свого прихо
дУ до влади так безоглядно винищу
вала. Річна роздача мільйонів руб
лів на сталінські премії та різні на
городи, поминаючи безліч орденів та
звань, мають на меті підтримати та
закріпити взаємовідносини та довір'я.

Новопостала кляса, почуваючи свою
в~щість, стає чимраз
зарірзумілою.

ШЕВЧЕНКОВА МОГИЛА
Над степом зноситься гора-могила:
Земне з землею поєдналось в ній.
Довічний сон, нерушний супокій
Знайшла собі тут знівечена сила.
Але ... що смерть, як пісня легкокрила,
Мов вітер вольний в
Несе

в

майбутнє

спеці осяйній,

огневий напій,

Що ним минувшина жила й міцніла.

Побожний гостю, припади чолом!
З душі зринає радісний псалом,
Хоча від сліз і туманіют · вії:
Там дід Дніпро і степ без берегів,
А тут гора, розлогий шум гаїв

І хрест, як символ муки і надії.

ч. з

(2'7)

ОМ:ОJІОСКИП

Orop. 3.

Молодь Коста-Ріки
Нижче поміщуемо інтервю з. П.

мо такої потреби. В Університетській

делеr'атом сту

Раді виступають два наші представ
ники й ті користуються повним пра
вом голосу та мають безпооере.Д1Іій
вплив на шкільництво. Так перед
бачає державна конституція.

Enrique Soto Borbon,

дентства Коста-Ріки на
світовій
Студентській Конференції в
Ко
пенгазі.

Нам

цікаво

познайоми

тись із думками
цього
молодого
студента тим більше, що він пред
ставллє собою відмінний світ, для
нас далекий і часто незрозумілий.
Енріке Сото Ворбон смагллвий, його
волосел чорне, аж сине, на
горішній
губі пишаються тонісенькі вуси. Він
же нащадок колишніх конкістадорів,
завзятих моряків, що слідами Колюм
ба йшли здобувати невідомий світ, що
в пошукуванні
золота й
пригод, не

Північній

Африці.

Ска

жіть теж, що думаете про сьогодніш
ню ситуацію, «залізну заслону» та на
роди, що знаходяться в ярмі.

-

Европа

видається

мені

музеєм.

На жаль, музеєм запорошеним ... Я не

виці та кальоші, а зараз, у

наших світів. Европа побудована на
вулькані: хворобливі амбіції, захлан
ність і самолюбність ведуть її до у

-

нав'лзую розмову.
-Коста-Ріка, дорогий «аміr'О>>- це

краіна сонця!

Ви,

европейці. думаете

завжди, що в нас революції,
кров і
пожежі ви помиляєтеся. Від 1821 р.,
коли то наші діди скинули ярмо еспан
ськоі колонії, ми
не
знаємо
війни.
Правда, наші безпосередні
сусіди не
всі такі миролюбні, але ми, хоч у 95°/о
еспанського походження (а це дае нам

право

на

гарячекровність !)

воліємо

спокійне життя. М:и хлібороби, живе
мо з кави, бананів та цукрової трості,
невибагливі в потребах, уміємо ціни
ти нашу незаJ.ежність.

-

Вудь ласка,

-

перериваю

-

роз

очевидно

львівського

не

розуміють

Цьо

керівники

політехнічного інституту,

мало не дві години, вистоявши кіль
ка черг: за хлібом до буфету, до каси
і. нарешті, за столиком. чекаючи, по

та

лійськими макаронами, німеuьким «За

Розкажіть дещо про вашу країну

го

Франції

Енріке скаржиться, мовляв у Евро
пі погана зима: сніг, дощ і
вихор недаром він бо купив футрлні
рука

-

бутові умови створені для них.

які зовсім не дбають про побут сту
дентів. Є у нас наприклад, студент
ська їдальня на вул. Чистій. Щоб по

мав багато часу, але л слухав і придив
ллвсл уважно. В перервах, між іта

кімнаті хухає в долоні.

Успішне навчання студентів знач
ною мірою залежить від того, які по

А, запитую л- яке вражін
ня ви винесли з вашої поїздки по Ев
ропі? Мені відомо, що ви гостили в
Данії, Німечч!И!Ні, ШвайцарdЇ, І,·.аліі,

-

зважили на ніякі небезпеки.

нагрітій

Ин живуть стvпенти
Пьвова ?

веркравтом»

ним вином.

та

л

французьким

запримітив

черво

відмінність

падку. Европейська історія (не забу
вайте, що ми теж виводимось від ·неі!)
хибно спрямована й тому мені важко
вгадаТИ',

час.

чи

коли

вже

кожний

свойому краю.

скоро

настане

заживе

той

вільно

в

•

обідати в ній, студент мае витратити

ки звільниться місце. Таке ж приб
лизно. становище і в інших їдальнях
та буфетах інституту.
Але маонуетьсл час студентів
не
тільки н їдальнях. Так у науково-тех
нічній f1ібліотеці інституту завжди ве
личезні черги до вішалок. Філілл бі
бліотеки на вулиці Чистій uасто не
поацюе. бо в ті дні, коли у студент
ському клюбі відбуваються канперти
чи

вистави.

приміщення

піл. ні партійна і профспілкова оога

нізаціУ не вживають заходів. щоб за
доt=юльнити

елементарні потреби сту-

дентів.

задумались кожний по-сво
Енріке линув думками кудись
захід. де за
Океаном, на · пере

Ф. Смуrок

Ми

йому.
на

бібліотеч"Rе

займають під r'auдeuoбy.
Пnо всі ці недоліки не uаз вже nо
оvшvяалосл ПИ'Т'аннл, проте ні дирек

студент

львівського

шийку Середньо] Америки цвіла йо
го маленька, але вільна країна, а я.

~ в .протилежному напрямку,
на
схід ... rм:и обидва вірили в майбутне
-ми ж молоді, від нас воно залежа
тиме!

nолітехнічного

іНСТИТУТУ
(За «Рад. Укоаіною»)

«Свою Украіну любіть,

.Любіть іі ... Во время .'Іюте,
В останню тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.

І. Сілецький

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

кажіть дещо більше
про
вашу мо
лодь. Що робить, що думає, і як живе?

-

Це річ складна й не знаю, чи зу

мію гаразд пояснити... Америка це
інший світ, інша психіка
людини та

інший підхід до проблем.
Вирази нам
спільні в словнику незавжди
мають
однакове значіння. Я вам скажу напр.
що «МИ вільні», та, чи ви це зрозумі
єте?
«У нас немае неграмотних. Навчан

ня в
народніх школах безплатне й
обов'язкове. Гімназії та
університети
доступні для
кожного заможніші
оплачують, але в З/4 школи піддержу

вІ~ні державою. Наш УНІіверситет у
Сен-Хозе поділ~ьсл на десять фа
культетів студіюють тут теж і чу
жинці, головно з Південної Америки.

• Вагато

з наших студентів працює. Це для нас річ зовсім природня. Ви
клади розложені так, щоб не пере
шкоджали в праці, а державне nра
во передбачує, щоб час проведений у
школі, в годинах праці, був оплачу
ваний.

«Наша

Станіслав. У Станиславові створю
ється школа механізаторів, яка ви
пускатиме кваліфікованих тракторис
тів, електролебідників, механіків пе
ресувних електростанцій для лісової
промисловости Украіни.
Вінниця. Вагато дітей шкільного ві
ку Вінниччини не охоплені ще нав
чанням. В області нараховується
ЗО
тисяч другорічників. Понад 200 шкіл
не мають земельних ділянок для прак
тичних вправ з біології.
Протягом останніх З-ох років в об
ласті переміщено 4 тисячі учителів,
у багатьох з них немае спецілльної
педагогічної підготовки.

ІІnmmnпшпmuuпmmшшmшІtІШІПІ1ІПІІІІІІІІПІІІІІІШІ!1І

Вінницька середня школа ч. 25 не
мае жодноІnо учбового кабінету або
ллбораторіі, дослідної ділянки, спор
тового майданчика.

Сталіно. Понад 45 інженерів вугіль
ної промисловости Горлівки і Сталіно
готуються до захисту наукових дисер

тацій.
Для ознайомлення з новими досяг

неннями техніки організовано цикл
семінарів, на яких навчається 600 ін
женерів і техніків.

Коломия. В минулому році в Коло
миї відкрrиrrо педаІ1огічнИй інститут.

З самого початку тут бракувало заві
дуючого
катедраю
марксизму-лені
нізму ( яке це важне ... ), педагогіки і
математики. В інституті немае жод
ного викладача зі званням вченого.

Біла Церква. Білоцерківський сіль
Студентська

Унія представ

ллє собою все студенства. В нас немае

нілких міжусобиць, кожний факуль
тет делеr'уе своіх представників, а ці
вибирають провід. Це організація чис
то професійна й ми навіть не дума
ємо про можливість ведення якоїсь
політики

молодь в І УКР АЇНІ

-

зрештою ми не відчуває-

ськогосподарський

свого

інститут,

двадцятьрічного

за

існування

час

ви

пустив КОЛО ДВОХ
ТИСЯЧ
ar'pOHOMiB,
зоотехніків і ветеринарних
лікарів.
Професори та викладачі
~нс~итуту
захистили за цей час 7 докторських і
12 к[андиjдатських дисертацій" опу
лікували понад

70

наукових

праць.

Стор.

СИОJІОСКИІІ

4.

МОЛОДЬ І НАШІ НАРОДНІ СТРОЇ
Коли сидимо в повній залі на яко
мусь святі й точка за точкою пробігас
перед нами перше вражіння лишає
в нас вигдлм хору чи танкової групи.
Це барвна, мінлива картина, що надає
кольориту й підготовллє настрій.
Тому й поява хору розворушує за

лю.

Сцена
оживає,
наповнюється
красками й узорами, очі розбігаються

щоб схопити це багатство. Хотілось би
сnрийняти народне вбрання, як і піс
ню- вповні.
Та щось не дає. Неспокійно мерех
тять

кольори,

перекрикуються

взори.

Втішатись спокійно не можна. В чому
справа, питаєте себе. Чому таке замі
шання?

Шляхами далекої України

ний (покуцький),
але
цілість
мала
рлмці, що їх звемо стилем. Вже й го
ворити не приходиться

ське вбрання. Воно с

про
полтав
спокійно-шлл

хотне як і гарна, дбайлива мова меш
канців цієї країни.
Багато з Вас здивується
моїм зав
справа? скаже.
Та ж усім воно подобається,
оте
на
сцені! Веселе, мерехтливе, кольорове ...
вагам. У чому тут

А чужинці які захоплені! Навіщо вво
дити якісь зміни?
І справді, коли якесь вражіння тоді
гарне, коли воно гамірне й
яскраве,

що

то може й правда. Та візьмім для по
рівняння хоч би музичні точки того ж
концерту. Коли ми
почуємо
замість
5-8 пісень сорок та ще й виконаних
на все горло в супроводі оркестри тоді не матимемо почуття насолоди, а
радше несмак і втому. Скажемо,
що

не застібуються зпереду, білі фартуш

концерт перевантажений та мистець

ки з «френзллми», а до цього
лякові
черевички на високих закаблуках. А
у хлопців: вишивані манишки, то ву

ки

Поволі насувається відповідь. Треба
тЦtьки розглянути постаті в подроби
цях. У дівчат:
величезні вінки,
що
стирчать

над

головою,

зькі- то широкі

та

корсетки,

ще й

лискучі

шовкові шаравари з таким же поясом.
Чи так воно не с в вашому хорі, у
вашій танковій групі? Майже всюди

знаходяться оті «народні строї>?, запо
зичені з театральних вистав чи інших
аматорських гуртків. А як далеко во
ни відбігають від справжньої
краси
нашого народнього вбрання!
Тут було все гідно й
витримане. Ніколи не

по-мистецьки
зустрічали ви

крикливого ефекту чи перевантажен
ня. Неодин стрій був багато прикра
шений (гуцульський), або ярко-черво-

викривлений.

А

навіть

будемо

обурені, як тут спотворено українську

пісню!

А хіба не діється те саме з

нашим

народнім
вбраннлм?
Виконуємо
їх
із будьякого матеріялу, змішуємо їх
без системи й обнижусмо їх до яко
гось маскарадного вигляду. А оскіль
ки краще було б, коли б ми виконали
їх за нашим пwадідним зразком!
Це питання, що над ним повинні за
становитись усі хори,
танкові групи
й аматорські гуртки. Докладний опис
народнього вбрання подамо у дальших
числах

журналу.

Л. Бурачинська

Асканія Нова тепер
На правому березі Дніпра, на Хер

сонщині,
розкинувсь
заповідник України -

-

Асканіл Нова

це немов оаза серед

безкраїх степів, в
65-ти
кілометрах
від Каховки, якраз в тому місці, де
ніби буде проходити

Тут вражає

багатство прилюдина

роди та праця, яку зробила
для її перетворення.

Ось парк. На
сімдесяти
гектарах
розкинувел дрімучий ліс. В ньому до
двох сот дерев!

В зоологічному парку - освоєні, ко
лись дикі, антилопи-гну, зебулки, бан
тенги, козороги, архари ... В степу ви

дніють стада оленів і антилоп-канн.
Парк став лабораторією для гібри
дизації і акліматизації звірят.

рюється вигиблий рід

Недалеко розкинулась фарма вели
кої й малої рогатої худоби. Ось стадо
освоєних племінних
биків, які
ва
жать понад тисячу кілограмів,
тут і
виведені інститутом
елітні
корови,
асканійські вівці, які дають річно до
ЗО кілограмів вовни!
В Асканії Новій славивел
колись
науково-дослідний інститут гібриди

.зації і акліматизації, але після війни,
за директорства Н. Балашова, він ціл

ком занеnав. Вже

них явищ

ішов у

Коцюбинського в

гаркавському напрямку,

що виклика

ло негативну реакцію «Літ. Газети».
Ціла
книжка,
кожна її
сторінка,
повна фальшу та історичних перекру
чень.

«Концерт

майстрів

украінського

трьох

років

ЖИТТЯ

Ось черговий доказ, як большевики
дбають в Україні про науку.
Подав Василь Кремінь

Сценарій і постановка Б. Барнета, ре
жисер В. Лапокниш.
У фільмі беруть участь найвизнач
ніші мистці й колективи українського
совстського

театрального

та

музично

го мистецтва: ,м. Литвиненко-Вольге
мут, І. Паторжинський, Б. Гмиря,

М.

Гришко, Є. Чавдар, З.
Старченко, Л.
Руденко, Б. Пузін, М. Роменський, ка
пеля «Думка» (кер. О. Сорока), капеля

бандуристів (кер. О.
Миньковський)
закарпатський народній
хор (кер. П.
Милославський),
Ансамбль
україн
ського танцю (кер. В.
Вороницький),
хор під керівництвом Верьовки.
Совєтська критика закинула режи

серові, що у фільмі дуже мало пока
зано творів, «В яких
оспівується су
часне

вивчено», «буде на

... »

В УКРАІНІ

Авторка дійшла навіть до виснов
ку, що розвиток важніших
соцілль

від

не появллються «Праці інституту», не
видаються жодні праці. Як правило,
інститут на всі замовлення відповідає

RY ЛЬТУРНЕ

хненнлм твору Леніна «до
сільської
бідноти» і що він поборював
«підлі
писання
буржуазного
націоналіста
Винниченка»; що його
літературний
ріст проходив в безустанній «боротьбі
з консервативними традиціями укра
їнської ліберально-народницької на
ціоналістичної літератури і її діячами,
а в наслідку й з декадентами-модер
ністами. ідеологами соцілл-шовінізму
в Україні» і т. д.

Ство

зебри, бізона,

зубра.

стандартна «буде

В книзі зроблено ряд
нових
«від
крить», напр. що Коцюбинський напи
сав повість «Фата мор:r'ана» під
над

південно-укра

їнських канал.

писано

«Вивчення творчости М. М. КоІJіІО
бинського в середній школі»
(Київ
Львів, 1952 р. ст. 168) це нова кни
га племінниці письменника З. Ко
цюбинської-Єфименко, яка вийшла у
видавництві «Радянська Школа».

найславніший
Асканіл Нова.

щасливе

радянське

життя»,

та

що у фільмі с дуже мало зразків тво
рів «братнього» російського
мистец
тва.

Літераторів Донбасу піддала остан
ньо гострі й критиці московська «Лит.

За останніх

5

років

вийшло

білл

1ОО книг ·донецьких прозаїків і поетів.
«Л. Г.» писала: «Творчі
секції до
нецької обл. письменницької органі
зації працюють
безпллново,
збира
ються
випадково.
Заіснувавша
в
письменницькій організації атмосфе
ра «благодушіл», замовчування поми

лок, низька вимогливість до себе при
водять до того, що деякі письменник~
стають зарозумілі, перецінюють сво1
сили... За післявоєнні

роки

тут

не

створено ні одного повноцінного тво

РУ про шахтарів».

Фільм

«Тарас

Шевченко»

Гаврилівці, Димерського

в

селі

району, Ки

ївської обл. відвідало тільки півтора
відсотка мешканців ...
«В степах Украіни» це другий
фільм випущений недавно київською
кіностудією за одноіменною комедією
О. Корнійчука.
Режисер
фільму Т.

Донбасі

Левчук, оператор М. Чорний. В голов

під сучасну пору rіРапюють такі пись

них ролях Ю. Шумський (Кіндрат Га
лушка), М. Яковенко (Довгоносик) і Д.

Газета~. Як в ній подано, на

менники і поети: П. Безпощедний, В.
Попов («Сталь і
шлак»), І.
Гонилів
(«Шахтарчук»), П. Байдабура. В. Тру

мистецтва» так називається новий ко

ханов, М>. Фролов, Г. Бойко, І. Шаду
ра, В. Мухин, К.
Суханцев
(«Шахта

льоровий
фільм,
випущений
київ
ською кіностудією художніх фільмів.

Поллнин.

rnемуча» ), А. Клоччя, В.

Соколов, Л.

Мілютенко (Часник). Сюжет
-це

сатира

з колгоспного

фільму

життя.

Фільм крім делких гарних картин з
української природи, нічим спецілль
ним не притягає до себе уваги гляда
ча.

ч. з

Стор.

ОМОJІОСКИП

(2'7)

ГОВОРІМ ПРАВДУ

«НЕДО3ВОЛЕНІІГРАІПRИ»

Людська мудРість, що навчила нас

(З кінової залі)

« Teux interdits~ -

«Недозволені іграш

ки», це не тільки фільм, один із ба
гатьох, відзначених на конкурсі в Ве
неції 1952 р. це ще й чудова істо
рія двоїх дітей: Павлинки таПетруся.
В умі дорослої людини, життя ц~ заплутана філософія. Навпаки, для
дІтей це річ буденна, річ, що пов
торюеrься безупинно кругом їх як і

тільки
війни,
кою

лету,

їсти з тарілки вилками й ножем, що
вперед, щоб якнайдальше від
Павлинка, з
мертвою
собач

на

руках

-

жертвою

поплуталась

того

ж

на

самітня ...

полями

Так вона й потрапила до батьків Пе
труся.

Міський гамір заступило
село. Це
вічне село -в запеклій боротьбі зі
землею, у якої треба здобувати те що

інше: іграшка, чарівний світ, 'ство

необхідне для людей- хліб. Сел~, де

рений саме для них. Як влучно зоб
ражено це невинне, а може й наївне
розумування в постаттях
Павлинки
та ПетруслІ

життя проходить
непомітно
й
без
проблем, де живеться та вмирається,
бо так суджено, де війна не має від
гуку (крім вістки в запізненому жур
налі!) й сусідські суперечки
важли
віші від політики.

Іхні дороги прямували різно. Пав
линка- одиначка, пещена й дороже-·

В таких то рямцях Павлинка й Пе

на, призвичаєва до всяких вигод. Пе

трусь селянський син, що ніколи не
виховувався
на
знав співчуття, що
пасовиську, що дуже часто й то
nри
кожній нагоді пізнавава силу
бать
ківської руки. І ці діти, такі різні між
собою, зуміли розумітися! Це ма
буть їхня, дитяча фантазія у відкри
ванні земських законів, що
звела й
їхнє життя до казкового, надприрод
нього.

тРУСь

будують

світ

їхній

-

світ.

Смерть, що їх оточує, смерть, яку во

ни впізнали, бо втратили
найближ
чих, стає причинком до їхніх іграшок.
Почавши від
Павлинкиної
собачки

вони збирають трупи різних звіря~
ток, навіть комах та ховають у підва
лі покиненого млина.
Це іграшки
дивні й незрозумілі
старшим «Не
дозволені іграшки», відвічне блукан

Це було в час останньої війни, безо
rлядної та кривавої. У валці втікачів
Павлинка втратила батьків ворожі
літаки своїм обстрілом заподіяли ще
одну трагедію, кинули на далекі до
роги ще одну сироту. Павлинка спер

ня кругом

шу не вірила, але її батьки
лежали
край дороги
непорушно;
Павлинка
прямо не розуміла, як це
сталося -

никонували їхні ролі так
правдиво!
Бо, кажуть, тільки діти вміють сприй
мати іграшку (фільм. чи іншу, справ

вона навіть не плакала. А
інші, до
рослі? Кругом
ст·ільки
смерти й
жаху, то й доля якоїсь-там, маленької
дитини не мала для них ніякого зна
чіння. В юрбі, де кожний біг,
щоб

жню дитячу іграшку!) з

U1tima ratio.

Не можна не відмітити

гри

обоїх

дітей (Бріr'ітт Фоссе та Жорж Пужу
лі). В останніх часах не завжди дово
диться бачити на
кіновому
полотні
старих та досвідчених артистів,
щоб

такою сер

йозністю та з таким відчуттям. А. мо
же ті діти й не діти, а життя це та
ки іграшка ... дозволена, або й ні?

С-ий

ІОИЕСИО в бооотьбі з неrоамотністю
Чи знали ви вже, rцо троє з п'ятьох
мешканців світу не вміє ні писати ні
читати? Що країни, в яких переважає
число неграмотних були та є завжди
джерелом
політичних і
соцілльних
заворушень?
За
підрахунком
ЮНЕСКО
лише
протягом двох генерацій,
при
безу
пинній усильній праці, може вдатись
усунути неграмотність у всьому світі.
Покищо ЮНЕСКО поставило собі за
завдання

навчити

елементарного

знання азбуки народи Африки й Се
редньої Азії. Одна з найбільших пе
решкод це різниця мови та альфа
бету, котра змушує
часто до
довгої
підготовчої праці.
На закли:к муринеької

республіки

Гаїті в 1947 році, ЮНЕСКО
вислала
спеціяльну групу фахівців, котра ма
ла за завдання створити один креоль

ський альфабет
скомплікованих
Протягом трьох
зупинної праці,

та упростити безліч
письменних
правил.
літ, як результат бе
число неграмотних з

80°/о знижилось до 500/о.
Знавці

країн

південної
Америки
мільйонів меш
канців цих
країн, 60
мільйонів
не
вміє тримати пера в руках, поминаю
твердять, що на

100

чи невміння читати. Напр. в

нараховують 80°/о неграмотних.

Болівії

кожний

десятий

віддала нам до вжитку телевізію та
реакційні літаки, обдарувала нас теж

приказкою: «Правду говорять ті .ль ки
діти ... »
Ці чотири слова, зовсім непоетично
складені в о~е просте речення, при

ховують у собі

американець

не має вистачаючої шкільної

освіти.

Навіть в самій середині
Европи є
багато держав, котрих гаражани сто
ять на воєнній стопі з АБЦ. Франція

має 3°/о, Італія,
Чехословаччина
та
Північна Америка по 50/о, Польща
20°/о, Еспанія і Болгарія по 400/о, Пор
тугалія та Румунія 50 11 /о, СССР 4011/о.

дрібку змісту нашого

життя.

Як

часто

ми

стараємось

вчились і що придбали досить досві
дУ, щоб кермувати самим собою. А до
кази?- Чейже нам проминуло вісім
надцять років і навіть раз у тиждень

доводиться голотись!
Нещодавно

французькі

до школи, поминаючи всі
труднощі,
які потягає за собою безліч діялектів,
часто зовсім різних між собою.
за

чорним вухом,

чорнильниця на

лові та зшиток в руці
раніше невиданою,

країнах. Індія

1

Перо

стали

картиною в

Маляйські

го

новою,
цих

держави

часописи

приносили на переломових сторінка~
новинку- зрЬзпачені батьки розшу

кували за одинаком,
дев'ятилітнім
Жан-П'єром. Коли декілька днів піз
ніше його віднайдено,

голодного

та

промерзлого, він пояснив причину та

кого, нераздумного поступовання: Н3
донос одного зі шкільних товаришів.
учитель покарав його за те, що мов
ляв він, збиткуючись, дзвонив до су

сідських домів. «Я цього не робив,
жалівся Жан-П'єр

-

--

я говорив У''!И

телеві правду, але мене покарано все

ж таки, хоч і
задумав

несправедливо.

утікти

геть ... »

і

-

Тоді

я

він роз

плакався.

Цей дрібний випадок, що міг був
спричинити куди поважніші наслід
ки, дає нам чимало до думання. Од
не

стає

нам

ясне:

говорити правду

-

незавжди корисно та незавжди в неї
вірять. Виходило б, що треба про
ховзуватися в'юном, лукаво всміха
тись, притакувати наперекір власно
му сумлінню та брехати, як і де попа
ло... «Але ж це противиться нашій
моралі, скрикне хтось ми гиди
мось людцями без обличчя!»

теорії

і

практики?

-

Ні, це скоріше брак стійкости та при
надливїсть шляху без перешкод. Ли
царі правди призначені заздалегідь до
невпинних боїв, частіше нерівних бо

їв із акруження та зі собою сами~.

Правда була завжди зброєю промі
нюючою, ясною! Ми ж не хочемо про
майнути в житті, немов метелик, із
квітки на І'Світку ми хочемо йти
певною ходою. прямо й гідно. Правда
в великому, правда в дрібному, що
денному й незначному. Правда в ідеа

лах і правда в розмові з приятелем.
Правда одна, шляхотна й могутня. Щоб устоятись у правді, нам доведеть

ся нераз і потерпіти, може й неспра
ведливо, все ж Т:іки ми не сміємо за

хитатись. Адже Сократ, щоб не пере

чити засадам голошеноr науки,' не за
вагавсь умерти й випив отрую.

нав'язуючи до наведеноr тут приказ
ки

-

«Правду говорять тільки діти»,

я завдам ось-таке питання: Чи не вар

то нам залишитись «дітьми» все жит

тя? Саме тому, щоб говорити правду?
ІРС

В країнах Єгипту,
Ливану,
Іраку,
Трансйорданії і Сирії
завдяки допо

мозі ЮНЕСКО 70°/о всіх дітей ходить

доказати,

що ми дорослі, що вже неодному на

Розбіжн!сть

Але не тільки серед
примітивних
народів помічається подібні випадки.
Американський державний бюлетень
в своєму повоснному виданні заявляє,
що 10 мільйонів американців
перей
шло такий короткий шкільний виш
кіл, що
треба
їх
зараховувати
до
анальфабетів. Крім того два мільйо
ни американських дітей не
відвідує
жодної школи. За дальшими інформа
ціями 5 з· 17 мільйонів покликаних до
війська під час
війни, мусіли бути
звільнені зі служби з огляду на не
вистарчаючі умислові
здібності. Тим
самим

&.

стараються всіми силами
число безграмотних.
Боротьба проти темноти

мости Й ВИЗИСКу,

ведена ~

п~ра, зошита та чорнила,

-

зменшити

несвідо

ПОМІЧЧЮ
стала де

ВІЗою ЮНЕСКО в сві'І'овій війні проти
безграмотно сти.

А. Козачук

Стор.

6.

СМОJІОСІDПІ

Паризька Націонапьна

- Ідеш з нами? - запитав мене
Іван, товариш із університету.
- Куди? - нічого не передбачую
чи,

Вартість народу пізнається по лю
бові з якою
він
зберігає
багатства
своєї минувшини. До цього належить
вартісних
церков та

картин,
турбота

про утримання рідких пам'ятників. В
першу чергу це зібрання, догляд і
дальше піднесення свого
літератур
ного здобутку.
Для подолання згаданого завдання,
постав в цілому світі ряд організацій
бібліотек, які напливаючий матеріял
розділюють, каталогують та віддають
в

розпорядження

читача.

Одною з найбільших бібліотек
яв
ляється Паризька Національна
Біб
ліотека. Положена в середині рухли
вої частини міста, зберегла за своїми
грубими стінами затишок та спокійну
атмосферу.
Лише завдяки

досконалій

органі

зації читач має змогу бути скоро та
задовільно обслужений. Зміст бібліо

теки поділений на вісім «департамен
тів» відділів. Одним з
найбільших є
відділ книжки. В ньому понад шість
мільйонів примірників. Другим ціка
вим відділом, є відділ газет і часопи
сів.
через
який
річно
переходить
13 0()0 примірників найбільш різнома
нітного вигляду та змісту.

запитав

я.

-

воротні квитки. Але, ані в юрбі

-

На
Кройцберг? повторив я і
нараз зрозумів, чому Іван так
дивно
усміхнувся.
- Ти, Іване, - казав я, - ти най

більший «люмп» у світі. Саме сьогод
ні я прирік собі переоидіти цілу не
ділю над затухлими книжками, а ти
тут приходиш і стараєшся хитро мене
від

цього відвести.

Книжки

Rилані після '1935 року, закаталогова
ні на каnтках, скриньки котрих зай
мають

середину

цього

величезного

nnиміrпення. З огпяду на те, шо
ма
теnіялів бібліотеки не випазичається

назовні. ло послуг читача стоіть рял
заль-чита.лень. Опначе обмежене міс
це в них заставляє дирекпію видавати
спРпія:.т-. нит:т дОЗ'Rіл на коnистування.
З бігом часу збіnка
бібліотеки по
шиnюється нояими книжками. До по

більшення С"Р.ОЇх збірок бібліотека К"О
nистується баrатьома з~собами.
Оrr

ним.

бе:1сvмнівно

<оtетю

лет'аль»:

Франції

найбільшим,

кожний

зобов'язаний

-

пе

видавець у

від

двох

ло

шести пnимірників в нього
JТnУков~
ної книжки.
залежно від
кіль~ости
накладу, безкоштовно
перелати На
ціональній Бібліотепі. З цього бібліо
тека залиша,. опин приміРник у cefle,
а nешту вимінює закордоном.
rтоши
nюючи
тим
самим
різноманітнkть
збіn1{И. Крім цього в
nозпорядженні
бі().ліоте"R"и
С'І'ОЯть
досить
поважні
державні фонди на закупи книжок та
-rт~rorrиciв.

R
нt:>

і С'Т'оnії С"FЮТ'О існУв~ння: бібліотека
n"1~

vnnчc'l'a.л~

жертв,

я:к

з

одної

пітrих

бібліотек

nиха

Ротшильда,

rтnИR~тних

книжки
н.

п.

або

по

так

ле:'::~.т

Ген-

америкаlІ;!~.

·

Kvnтica.

За словами одного великого ученого
минувшини

-

«письменство

є просто-

провідником

нашої

прогулянки- в нього були наші, по

біля

ширяка, ані біля тих, що натягали ка
тапульту я не міг його знайти й тому

пішов ще
поглянути за
дерев'яним
будинком. у якому звичайно
стояли
ширяки. Там його теж не бv ло ...
Повертаючись
назад, я
побачив у
траві новенький ширяк, і з Іваном, що
заінтересован)иІй
моєю
в5дсутністю,
прийшов теж сюди, ми кинулися його

-

Ге-ге! засміявся Іван, сягнув
у кишеню, витягнув з-відтіля
заліз
ничий квиток і простягнув його мені.

оглядати.

Він був прекрасно збудований. Не
було ніде шпар, все було
щільно по

- Іване, - сказав я, - безматорове
літання мене не цікавило, не цікавить
і теж у неділю не буде цікавити!

заліплюване, нове і легке. Ми так були захоплені огляданням, що не зва

Але не в неділю, а вже в суботу ве

до нас. Тільки по кількох хвилинах я

чором безматорове
літання так мене
зацікавило, що я не міг заснути. Я ки

дався з боку на бік,

пригадунав

мій

останій лет
тиряком і
врешті
над
ранком рішився кинути всі книжки в
куг та піти на станцію.
На станції дожидав мене Іван. Спо

кійно, як би нічого між нами не було,
подав мені квиток і повів до поїзду.
Кройцберг гора хрестів, на якій,
до речі, стоїть манастир, лежить се

гідними схилами. Ліс

гладкі, з ла

росте

тільки в

долинах. близько осель, де літакам і
так нічого .шукати. Горби
перерізує
глибока долина, якою з
пІвючного
захоцу на
півдеНН1Ий-схід
пралира
ються вітри,
задержувані
горбами.
Але не всюди в лолині їм даний віль
ний лет! В одному місці, поперек до
лини стоїть гора- Кnойцберг і зали
шає для СТРУЙ повітря тільки малий
просмик. Там-то вони взносяться вго

nv.

розвіваються на різні
сторони й,
підлержані масамrи теплого
повітря,

нР.

заникають.

а сягають майже зав

жди в ті височинні nайони, шо лежать
за хмаnами й де інерція невідома.

-

Але

ми

жили, як

його

сьогодні

політаємо!

-

ра цув:::tвсь Іван.

-

Не думаю. сказав я і показав
на гурму старих літунів. Іван уже не
ЧУВ моєї відповіді, бо нашим очам по
казалося місце старту
тиряків і він
кинувся: вперед. Але бігти не було
чого, бо завідуючий полем витягнув з
кишені якусь листу та повідомив нас,
що такі, як ми мусять ждати. до вечо
ра.

~
ром нації». В своїм багатстві воно Еl;n
дає аж до останніх фаз правильний
відбиток
кожного
відруху
думки,
кожного політичного
потрясення чи
наукового чину. Тут стоять спокійно
одна коло дРУГОЇ книжки, котрі своїм
змістом часто виборювали зовсім про
тилежні ідеї, стоять як живий свідок
давно забутих часів, стоять до послуг
ученим. які за їх допомогою старають
ся нести світ ло і правду в
темноту
буденного життя.

к.о.

власниця

пщ1ишла

віпчув, що хтось глядить на
мене й,
огялнувшись,
побачив, що за
мною

стоїть Дівчина, яка разом зі мною хо
дить на виклади. Я повернувсь до неї
і сказав:

-

Вибачте, я не знав, що пей ширяк

на.лежить

вам.

Дівчина

.-

засміялась і відповіла:

А я не знала, що ви

ЛІТУН СТВОМ

•••

хонки хліба: кругляві,

вість віднайти бажану річ.

ждати та пі-

ся.

свою вартість.

К"аталог книжкова
вілділу.
Скарби
бібліотеки зібрані до 1935 року, зака
протя
талоговані в 180 томах, котрі
дають
можли
гом кількох хвилин

"'*'"

Я рішився більше не
шов шукати за

ред пасма високих горбів. Ці горби справжній рай для пРихильників без
моторового літання. Вони всі, як
бо

приміщенню,
знаходиться

Ми лягли на гладку, як шовк траву
й з жалем гляділи на старих літунів.

Як то куди, на Кройцберг! від
повів Іван і багатозначуче усміхнув

Сернем кожної
бібліотеки є ката
льог. При незадовільній праці його навіть найбільш багата збірка тратить
В великім підземнім
виложенім
мармуром.

3 (2'1)

ВІДВІДИНИ НЕБА

Бібпівтека
не лише охорона
відбудова старих

ч.

цікавитесь

.

Я почав теж сміятися, а
чина

запропонувала

ширяком,

я

зразу

'коли дів

мені політати її

згодився.

•••

Я сів у трохи невигідне

крісельце

пільота. обвів
себе
пасом
безпеки,
поив'язая ноги до педалів. взяв у ру
ки РУЛЬ і кnикнув: «Готово!» Гума ка
тапульти зачіпилася за гак і я віпчув,
що

шиnяк

випрямився,

лhоту. РУль у

JТPCr, з-ліва.

руках

птах

до

задрижав,

як

бо

зі землі піднісся

,ликий

Rітерець. Хтось із боку кивнув білим
платvом і я враз відчув,
що ширяк
rпnвгнvв Уперец. Я притягнув руль до

себе й вітеn заграв під крилами ши
ря:"R"а. неначе піn: моїми, вл~сІmми кри
лами. Він гладия їх ясні nоверхні. але
рівночасно

з

невидною

силою пробі

гая ПіЛ: НИМИ, ВЗНОСЯЧ:И ШИРЯК ІПО раз
вище й вище вronY. Ру .ками. пок ла ле

ними на рv.тrь, я вілчував його слабші
та сильніші подуви. а. забvвши вло
жт-тти лі'І'Унсr.кі

оку:rнmи.

Rін

витис

кя'Q nічки сліз із моїх очей.
Коли ІІJиояк уже заплив ::tж ген. ло
кvмv ЛVJСОвих

хмаn,
я
г.лянvти на борт. Унизу.

вілважився

піnі

мною

f''Т'ОЯтrи. FеначР чnрні риск.'Vf. хрести на

Кnойпn~DГУ. Впі:1навши

поЛоження.

я повеnнvв ширяк носnм до
вітру, а
річ йnго схопив Ra свої кnила та по

ніс. зі мною в кабіні, на нові відвіли
ни неба.
Вже сонпе ховалося за гоnби. як я
rmт-1rтлr.m на площу стаn'І'У й півколами
сrтvстився на землю. Обсипана Reчin
H'hOIO росою. гірська тnава шов:rну ла
о"1 ніс пrt-rряка й під
його
натиском
~яшелесті.ла. Ko.rrи ширяк зупинився.

по мене пілfі,іrла тоRаришка з універ~

ситетv та

запитала:

-

ТІа милість Бога, де ви так довго
бv.тти?
Я усміхнvвся
чис~..

-

і, довго не надумую

сказав:

Я був на відвідинах у небі!

Б. Лпсен

·

ч. з

Orop. 7.

(27)

ВАСЯ НАПЕВНО 3НАЄ

САХАЛІН

НаХІХ-му з'їзді партії і

Кожного ранку, коли
сірий туман
повзе через пристань, та низькі хати
ни Пагобі, залякані мешканці бамбу
кових споруд прислуховуються до різ
ких голосів гудків табору примусової
праці. Не цілих два кілометри відда

з опущеними,

Давайте

сати

але й ви

там

з

провінції,

умоли.l\ц.сть»

(ми

б

з

себе

«Не

ні.

ченню> (Всезнаючий Вася каже: «Ні

Праця не
години.

Цей

тарським

за дротяними загорода

припиняється

цілих

тунель-велетень

проливом

має

сполучити

Сахалін з материком. Він буде на
км. довгий, та

100

15

м. під землею і дасть

можливість експлуатації мінеральних

враховуючи

значних

летунських

і

морських сил.

До 1945 року південна частина Са
халіну належала до
Японії,
одначе

можна

зарахувати до

одних з

більших на сході. В місцевості
Осла
знаходяться пребагаті поклади ропи.
Це єдиний і
найбільший
резервуар
нафти на цілий Далекий Схід. Вико
ристовуючи його, большевики мають
можливість
плинним

дешевого

паливом

своїх

ніх летунських сил, у

цієї

можливости, tюльшевики мусіли б до
ставляти паливо з Кавказу, тим самим

були б змушені

до

-

обмеження

витрат. Подолання віддалі в

8

його

ООО км.

з Кавказу на побережжя Охотського
моря пот я гну ло б за собою велику ви

залі

постає

замішан

за годину можна замінити ши

планом

лист:

«Просимо

Дуже просимо ...

Плетников:

Тільки

Великим планом

«...

листа:

Перспектива будов Хрещати

Кватира

в новому домі.

Маша (звертаючись
УЖЕ ЧОЛОВІКА):

Та

-

до

Вася, коли вже накінець ми до

-

кінця

побачимо

«телепередачу»?

Та

мені говорив перед свадьбою, що пе
резняти плівку

-

пустяще діло ...

тизм .Маша, (а ми б додали ще мо
- не пустя

сковський, окупаційний)

ще діло.
Любопитна Маша: Як же ж всетаки
бути?
Всезнаючий Вася (вперше в жит'І'ю

-

продовження

необхідної

артистів ес'І:ради

метрів?

200
для

ЗНАЮ ••. »
Коментарі зайві. Але Вася напевно

розгубившись): НЕ

концерту

Тимошенко і

Бере

знає.

П. С-ук.

зина».

З ЖИТТЯ ЧУЖИНЕЦЬКОЇ МОЛОДІ
•

Голяндські студенти взяли актив

ну участь у боротьбі з повінню,

знищила
магали

в

1/10

що

тієї країни. Вони допо

постачанні

харчів

ставлено

+

відріза

чини

в

-

рятуванні населення. Один тільки
університет у Ляйд вислав 1.300 сту
дентів.

+

На весну цього року

студенти

металюрrійним комбінатом. Тому
то
всіми силами стараються нові госпо
дарі закріпити своє володіння та уда
ремнити будьякі спроби
нападу про
тивника. Через те новий тунель, будо

ва та, чи могла б рішати в міжнарод

ваний не оглядаючись на жертви, має

гія)
якої
ким
ми.

вого

ніх

парляменту».

конфліктах.

У

апjрзrІрацюват.имуть

Іхньою

цій

теж

метою

є

маніфестації

чужинецькі

студенти.
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бібліотеку,

організується

спільні зустрічі, реферати та кінома
тографічні сеанси.

ним від землі, при направі гребель та

виказати, чи така інституція можли

спорту від нападів з води, чи пові тр я.
Недаром заява Айзенговера
про
не
признання тайних
договорів в
Ялті
спричинила глибоку
тривогу в полі

Нєт.

Любопитна

...

Він має стати новим Баку та новим

тран

_ Київ.
ка.

Нєт.

Неезнаючий Вася (похмуро, до жін
киМаші-УЖЕ ЖІНКИ): Бюрокра

шістьох високих шкіл стейту Мінне
сота (ЗДА) переведуть спробу «світо

забезпечення

д.

жестради. Простягає лист.

трату часу й коштів, зокрема під час
війни. Тому то Сахалін має таку вели
ку вартість для ·Москви.

дати можливість

т.

Басі

постачання

маючи

ства кінематографії України з теле
фонними трубками в руках. І всі во
ни один за другим: Нросимо! Дуже
просимо! (- це Мазепа, міністеv кі
немато~рафії України). llоможіть! І

ністерстві
кінематографії...
(бідний
Київ).
Москва. Кабінет заступника міІ;Ііс
тра кінематографії СССР Плетнико
ва. Перед ним представник Укрдер

Владивостоці,

рик Комсомольська. Не

ЗА

неумолимий):

далекосхjд

Ніколаєвську і Хабаровську, та фаб

ПАЛЕЦЬ

-

Нєт. (Затемнення).

На

це для нас пустяки

•

не

роняється...

гою):

най

Нічого

(у свойому кабінеті, стро

скоро перевести 200 метрів широкої
плівкп на вузьку •.. ,.
Представник (зі спецілльною пова

ців, як утрата
південного
Сахаліну.
М·інеральні
багатства
цієї
частини

для

сатири.

ге обличчя,

«Великим

після вступлення в війну СССР та ка
пітуляції Японії, перейшла під
кон
тролю Москви. Жодна територіяльна
втрата не вдарила так боляче япон

Не

для

... Плетников

року плівку на вузьку в Москві, в мі

діли шостого армійського корпусу, не

жанру,

На фоні густо падаючих .п:истків ка
лендаря, які все збільшуються, облич
чл різних урядових осіб з міністер

метрів

Задля цього Кремль вислав сюди від

(зігнувшись):

Для

фільму («телебаченню>!) знятого
на
широкій, легкозапальній плівці, забо

вий

твердиню.

пре8ставникові

ЗУЄ ДВ~Р 1. (затемнення).

ня. Але Всезнаючий Вася винахідчи

одну

прошу.

Великим планом

багатств в безпечний та дешевий спо
сіб. Тим самим уможливить здійсни"Ги
плян заміни 70 ООО квадратних
кіло
Сахаліну в

переляканому

СТУПНИКА МІНІСТРА ЩО ПОКА

чого подібного. У них там за екраном
кіноапарат. Пускають наперед зняті
кадРи». Аж раптом «телебачення» пе
реривається, на сцені з'являється по
жарник...
Дальше
висвітлювання

24

під Та

кіне

потакувати

знаю і знати не хочу!

вблаганність ·Москви!»)

ми, та поспішають до своєї праці будови тунелю біля Пагобі на Сахалі

намірене

глядачі ждуть ...
Плетникон (червоніючи):

ста
пи

переклали:

не

на двері).
Представник

Грузії ...

Білорусії,

Головні !Герої сценарії дівчина
Любопитна Маша і юнак Всезнаючий
Вася. Вони сидять в київській кон
цертній залі і дивляться на «телеба
ченню>. Хоч властиво і не «телеба

місто бараків

матографії

шуть сценарій і то не-аби який: «Не

воді стукоту дерев'яних
патинків та
порожніх бляшанок покидають вони

Міністерство

казує

гад ость»!

І ось Ю. Тимошенко, лавреат
лінської премії (!) і Е. Березин

супро

Що?

різним естрадникам! (зневажливо по

«всю

України,

змученими пле

чима, в подертих убра~нях, в

розгнівано):

жит'rя

· J.VJ.оскви,

слідкують із-за
причинених
вікон
мешканці цього
міста,
як в
блідім
світлі проходять довг1 колони робіт
ників-засланців. Зі згаслим
виразом
облич,

Плетникон (змінившись на обличчю.

зразу піс

ля нього Nlосква вдарила на сполох:
давайте кіносценарії! -то не-аби які
- такі, щоб викорінювали з нашого

РУ на всіх і в.ся! Але не тільки ви з

лює його від Пагобі. І кожного ранку

!

«В

большевицькій

відчувається

брак

зоні

Німеч

професорів»

заявив проф. Баумгарт на мітінrу

в Марбурзі. З-поміж 500 професорів,
останньо рекрутованих, навіть поло
вина не має написаної тези.

8

Члени студентської добровільної

служби праці в Еспанії і цієї зими бра
ли участь у будуванні робітничих при
міщень на передмістях Мадриду. Ці
студенти працюють у вільному часі,
головно в неділі, в год. 9-18.

+

молодих редакторів канадій

50

ських студентських журналів зустрі

При університеті в Лювені (Бель

лись

відкрито міжнародню світлицю,
метою є уможливити чужинець
студентам контакт із бельrійськи
Для користування студентів ви-

конrресу університетської преси.

у

Монтреалі

говорювано

справу

з

нагоди

річного
Об

поліпшення

ви
дань, виміни вісток та радієвої луч
би між університетами.

+ Біля Сен-Жермен-ен-Ляй (Фран

ція)

знаходиться

незвичайно

цікава

тичних колах Совєтського Союзу, бо
лише силою цих договорів південний
Сахалін та Курильські
острови, пе

школа для дітей працівників СГ АПЕ.

редтим

за

повноправна

японська

влас

ність, перейшли під контролю Москви.

266 дівчат і хлопців, що належать до
десяти різних націй, навчаються тут
найновішими педагоrічними

своюють

о. к.

мето

дами й на французькій мові, яку за

«Безік:

-

дуже

400

скоро

слів.»

завдяки

методі

Стор.

ПОБРАТИМ
вичу,

8

Федорові

побратимові

І'ригоро

моєму.

Мав я побратима, приятеля рідного.

Золото, кажу я вам, не

приятель

-

-

мотор

-

лять

я

зі

В

ви ставу

суфлерської

Він і

йому

читальні

став

він саму кращу ролю . грає, а

йому

зую.

В

на

в

будки

танцях перший,

скрипці дрібушок

сторонах

наших

на

підка
коли я

заграю!

верстов

де

сять знають: Федір без Остапа не о

бійдеться, а Остап без Федора. Зма
лечку Призвичаїлись між батьків
ськими; заrр,ррдами плотів не бу ло.
Одного дня родились, в одній церкві,
в одну годину христили, та й родичі
якісь, хоч і далекі. На одній лаві в
школі просиділи, в одному полку вій
ну прослужили, до однієї
дівчини,
Пилипової Марусі, залицялись. Як то
колись писав наш
славний
Рудан
ський, одним горіхом не гарбузом

(!)

ділились.

Звісно

Федоре,

хто

з

-

нас

-

побратими.

деколи

-

спитаю

а

-

Федоре,

питаю вдруге

-

-

Не враховується тут

при

жинецьких

уділюнаних

стипендіях

братніми

та

допомог

КоДУС-ами

в

Англії та Бельгії.

8 На горі Преч. Діви в Анкастер
(Канада)
заходами
СС Служебниць
відкрито Дівочу
Академію та
Дер
жавну Цілоденну Школу. Вчіння від
бувається в 13 клясах, а
крім
цього
дається ще й спеціяльні
курси:
тор
гівельний, музичний, малярський, та
домашньої економії.

8

На

університеті

Корнель

(ЗДА)

частину досвідів із ділянки
фізики
передається телевізією. В викладовій
залі розміщено великі екрани, на я
ких студенти можуть краще слідку
вати експерименти, показувані про
фесором.

+ На

терені Австралії знаходиться

ряд народніх шкіл та садків для укра_

їнської дітвори, щоб і ті, наші наймен
ші, мали змогу познайомитись із на
шою історією та культурою і не за бу-

пробрався. Я в латаних штанях, а він
двох лякеїв держить. Я пішком, а він

тепер автом їздить. «Не рівня вже ме
ні, Остапе Івановичу, братіку любий,
-каже- треба було й тобі ось-так:
інженером, чи доктором теж лякеїв

держав би, автом їздив би. А то, ду
рак, людей розуму вчити

вали батьківськоїї землі. В грудні 52.
р. школи в 1Мельбурні та в Чульорі
покінчили перший рік шкільного нав
чання іспитами й святочною розда
чею свідоцтв. Слід зазначити, що в
Мельбурні навчаєтьс~ 50 дітей, а в
Чульорі 60 -навчання відбувалося в
суботи.

8

У Швеції

перебуває

зараз біля

забаглось!»

помолись за «Гріш

ну душу», напиши фейлетон про на
шу дружбу

а

списав

усе

вірно, правдиво. Коли не вірите поспитайте його, Федора Григорови
мойого

+

При

Українській

Остап ЧереІШІя

возаснованої Секції вибрано студен
та ІЗН І. Дмитрова. У резолюціях
заклJі.Цкаєт~qя
нених

по

в~ного

студентів

всьому

життя

розки

зорганізо

та до творення

таких

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІПUІІІІІІІІІІІWІІІІІІІІІІІІІІІІІ
смолоскип

з початком кожного

rue du Sabot, Paris

одного числа в

9

б

Франції

nенів, в усіх

10

-

25.

інших

ам. центів.

Річна передплата в Франції

фр. В усіх інUІИх країнах

rpond
на

300, 1 ам. дол.

на передпла'J'У просимо елин

адРесу

наших

представників,

або

безпосередньо
на
адресу
РедакціІ
«СмолоскJWУ» міжнародніми купона
ми.

Представництва

«Смолоскипу•:

Les Wyshnewyj
бз8 Е. 14-th St.
New York g, N. У.

Канада:

М.

Kozij
Winnipeg, Man.

І.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІnІІІІІrІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

несі

нітниць».

Сталь
«Ми жалуємо завжди пізно за дво

Дюма син

ІЗН,

світі, до

же секцій і в інших країнах.

807 Main St. Ste

чеснотою,

ма речами: за молодістю та за здоро
в'ям».

Студентській

Громаді у Великій Британії заснова
но першу секцію Ст у дентів ІЗН. Осно
вую чі Загальні Збори відбулись
25
грудня 52. р. в Лондоні; Головою но

W. Bondarenko 4 І, Percy road,
London, W. 12. England.

~~

«Мовчанка є тільки тоді

та

Велика Британія:

побратима ...

коли запобігає в розказуванні

у

Bohdan ] ansen
Wuerzburg am Main
Bahnpostlagernd

Так і я за тих двадцять, його шагів
олівець,

репрезентував

НімеЧчина:

... »

паперу,

делеrаціями,

країнських
студентів-католиків
Т-во «Обнову» д-р В. Маркусь.

ЗДА:

Юда, зрадник? А він: «Цить, ось тобі

ча,

КИМИ

фр., в Англії

І якось чудно на серці в мене: при
ятель він, побратим мій рідний, чи

-

14-17 лютого 1953 відбувся в Па

країнах рівновартість

сати, а Федір Григорович в інженери

«rавдеамус»,

видаваний

рижі кюнrрес фР,анцузьких студен
тів-католиків, якого провідним кли
чем було: «Віра й
університетське
ЖИТТЯ». М'іЖ ЗапрошеНИМИ ЧУЖИНеЦЬ

з,

смерти по

Я пішов у журналах фейлетони пи

купив

8

журнал

Адреса Реда:к:ціі й Адміністрації:

братимати залишитись!

шагів двадцять

зазначає

у
Штокгальмі це українці та чехи,
що нав'язали найскоріше приязні вза
ємини зі шведськими студентами.

Ціна

нам до

як

Редагує :к:олегія в складі: Осип Зін
кевич, Іван Сілецький, Аскольд Ко
билко.

а хто

*І
не довелось

але,

Появляється
місяця.

- Ніодин, - він своє настоює - о
бидва однакові, а в двійку, то й тура
здужаємо!

.

ляки,

студентський

Журнал Украінської Молоді.

з нас сильніший?

Та

«Заліз

родженці прибалтійських країн та по

відказує він.

-

з-поза

вплинуло 79 заяв про стипендії.
Задоволено покищо 56, в тому числі
13 студентів одержало одноразову до

53

Ніодин, обидва напричуд розум

-

студооті,в-збігціJв

ної заслони». Числаво переважають у

розумніший?

ні вдались

-

800

1952/

міщення українських студентів на чу
козак

ний... На мене схожий. Підемо, бува
ло, на яблука до сусіда він на яб
луню лізе, а я стережу, щоб хтось не
заг л ян ув.

Згідно зі Звідомленням із діяль

ности КоДУС-у, за учбовий рік

помогу.

хоч до рани прикладай!
Григорович

3 (2"1)

УКРАІНСЬКА МОЛОДЬ НА ЧУЖИНІ

(Фейлетон:)
Приевичую

Федір

ч.

СМОJІООКИП

8.

-Бачив його? •.• Це оДJDІока людІШа,
що не читає сСмолОС.JUІDУ»!

«Smolosleyp»
J ournal de la jeunesse ukrainienne.
Edition speciale de la
«Parole Ulerainienne»
З, rue du S аЬоt, Р aris б•

RIUF, S.

А.

R. L.

ПариЖ

LA PAROLE UKRAINIENNE

PARIS

Supplement

Journal de Іа jeunesse
ukrainienne

ccSMOLOSKYP>>
Квітень

ХРИСТОС ВОСКРЕС ! ~
Великденq - Великий День - День
віри, остаточн<;>ї
правди, неминучої
справедливости. В цей день, із запе
чатаної гробниці воскресав Цей, як;о
го люди в своїй засліпленій всемуд

рості, ду'mа4и вбити- розп'яти поруч
із злочинцями. З того часу цей день
повторюється кожного року, його ми
очікуємо з першим промінням весня
ного сонця, він повертатиметься зав

жди, бо завжди ми надіятимемось на

В житті народів, що мають доступ
до моря, головним фактором розквіту

.їхніх країн

-

було й є море, а з ним,

як воєнно-морська, так і торговельна
фльота. Такі народи швидко

розви

валися, багатіли й їх держава осягла
велич та могуmість. РозуміючJІ вели-

смерти,

-

вище

це доказ,

навіть

невхопиме

заздалегіть

Щоб осягнути повний розквіт нашої
держави,

життя другої людини,

вели:чати,

фльоті

чи

це символ

лю, це цілюща вода,

оживлює
що надає

нування
чекатиме

зем

-

сили

тальщині. ~иття не являло б

собою

ніякої вартости, коли б ми затратили

віру в вищу справедливість і незаnе
речну досконалість

природних зако

нів. Ми знаємо за що нам доводиться

терпіти

-

наше

бажання

служити

тільки правді, не коритися ворожому

насиллю та боротися за волю нашого

народу. Ми віримо в воскресіння на
шої Батьківщини, бо воно дійсне, во~
но життєздайне й могутнє!

('.воїй

володіння

ua

Чорному

доля

Морі,

Україну

другорядної

держави

їі експлуатуватимуть, а під чужим

нально

що го~ть закривавлені ноги мандрів

незалежною.

А тому наша майбутня фльота му

ника.

Батьківщини! Ми всі, будь-то на ка
торгах у Сибірі, в підпіллі, чи на ски

за

впливом вона існуватиме лише номі

спрагненому, це віра в близьку мету,

Ми теж віримо в воскресіння нашої

боротьба

реваги, що пов'язані з морем і мати
ме головний вплив на всі Чорномор
ські держави., а тим самим і зміцнить
свою могутність. В разі ж чужого па

перемоги правди над злом, світла над
весна, що

це

дівши ним, Україна присвоіть усі пе

винести ос

-

-

фактором її життя, її
дійсного, все
бічно незалежного існування. Заволо

убити

осуду.

Воскресіння Христове

завданням,

Чорним Морем, бо воно й є головним

п'ятнувати пам'ять помершоrо, але її
не дозволяє

першечерrовим

яке мусиrп. поставuти Україна

визначених

навіть

тьмою. Це

вихід

ви.

людською

рямців. Людина може

таточного

А тому й у нашій майбутній держа~

ві, якої майже весь південь
обливає
Чорне Море, а при добрих відношен~

від

ла вчинити до сьогодні, але їй не пе

помильнtсть

(подію) в історії їхньої фльоти. *)

фор, Мармарогиське Море та Дарда

думкою - божеське. Бо людина мо~е
докона·rи багатQ, ще більше, як зуш...
реступити

взаявши для цього знаменний момент

нелі, Чоре Море буде мати велике
значіння для розквіту нашої держа-

Христове

ви.ще,

щось

народи завжди його шанували й що~
«День Моря»,

річно відсвятковували

на світові морські шляхи через Бос~

Христос Воскрес!

Воскресіння

4

ке значіння моря в свойому житті, ці

нях з Туреччиною, може дати

-Воістину Воскрес!

що є щось

Рік

1953

ЗНАЧІННЯ ЧОРНОrО МОРИ 8 МАйfіУІНІй
УНРАїНСЬКІй ПЕРІИАВІ

перемогу світла.

-

J·ou rnal of the U krai n ian
Youth

сить посідатИ дані для ведення акції
Володимир Савченко-Більський

б.

rен. по Адмірал.
Чорноморської Фльоти

Народився

1867

р. на чернигівщині.

наступу. При

побудові її слід

узяти

під ~вагу весь досвід останньої світо
вої
війни укомплету~tання добре
вшпколеної залогщ вивінування на
лежною зброєю. Бо

тільки

тоді

ми

Командант Севастопольського
флот~
ського екіпажу, директор канцелярії
Українського Морського ·Міністерства,

зможемо заволодіти Чорним Морем, а.
це дасть повну можливість підняти на
високий рівень
добробут,
культуру

начальник rардемариnської

та значно зміцнити свою могутність.

ІОnколи

в Кам'янці Подільському, Начальник

воєнно-морської Управи за часів Ди
ректорії, організатор морської дивізії
в Західній Україні (1919 р.).

В. Савченко-Більський
rен. по Адмірал.
б. Чорноморської Фльоти

------*> Дивись

у

воєнно-науковому

журналі «Табор»- моя статrя: «:Море

З Воскресінням Христовим, Редак

ція «СМОЛОСКИПУ» вітає ВСЮ

україн

СЬКУ молодь- в Україні й на чужині,
наших

читачів,

прихильників

-

передnлатників

моrут

Читайте в наступних числах «Смо

лоск.JmІУ» спомини адм. п. Савченка

-

Воскресне Україна!

витку добробуту, культури й

ности приморської держави», книжка
10-а. (Пр. Автора)

та

Великоднім:.

ХрИІСТОс Воскрес!

й фльота та їх значіння в справі роз

-

Більського про Чорноморську Фльоту.

Стор.

2.

ч.

омолоскип

-

голосять дзво

ни ПО Вl:ЬОМУ СВіТу,

ЦЛІ'Цl

-

Христос .t:юскреL:!

таке

нш, не ·rшьки весняний

близьке,

І'ОМlН дзво
запах ~кра

Іни, не тільки др;уг і арат, оонявшись,

\.:lVl~pJ.·и

І

-

Христос Воскрес!

пробуджує.тьсл

і кршша~;; шра у .ьоскресшнл нравди
Христа, 11равди- :і краіни.

.який могутюи

ДЗВОНlВ,

на

досвіТНlи

ПOKJ1VIK

ЯКОГО

гомін

пробуджу

.КолимІ

руки,

Hl'i

.ик

у краlнt:ька

'i'd

так

мати!),

hОJН'о~нн~.х лцних,

ИUl'O,

д~нь

IllДbaЛl

bu(.;кpe(.;l

.І.

З

Заї'ИСНУ'l'ИХ

aJ.ДllU.tsl.ЦЬ

lVLU.ti

110

дуна..:

CJ.O.IO .l:id

ДО KpO.tsИ У(.;Т,
ЦlJllИ

'І"ра

НL:Я

в.и оу ли щаслиш, щоо

ний окупантами

український повста

«.г.І.

CJ.'J.ИЦl В

зьоро.х

ho.pнo.·r,

N!Ul O'il

переСJНД)' ють

OL:J.'ah.tfl

JІо..І:іанх,

.н:

н ю

.у крюна

спокrиними

очима, але з

тривогою в

серцr, несе вістку йому; ось із-за rра

тів Jlуб'лнки й Ьриrідок виглядає олі
де і виснажене обличчя і зір зупинює

l:::>OЛVlril,

у

.Іlll:Юuepe~.н.,

1VlОСкву

в

з-за

за

;у країни, л

далеких

'іашу

зас

терпшнл,

.и

ьucкpeCJ.I<l,

ЩОJ

1

так ~~ квІтня.

року

1918

у

L.:евастополі,

підняла

український

прапор.

дальш1 ПОАІЇ,
виведення
частини
фЛЬОТИ ДО .hОВОрОСІИСЬКа l ЇЇ
ЗаТОП
JlЄННЯ

на

приказ

ооJІЬшевикш,

~ к

втрата

ноіJережжя длл ~ rit', захоплення Ан

тантою решток фльоти та п1слл нев
далого окупування Брангелем чорно
морського

пооережжл,

частинне

в

знищення аоо виведення до .Ьізерти
~ПlВНlЧНа Асррика) ось етапи, на яких
вона

нропала

захонили

оезповоротньо.

Рештки

оольшевики.

Так знайшла свій трагічний кінець
Українська Державна Фльота в нас
лідок неуспrху українських
ницьких

держав

зм•агань.

А. Ко.

зaв

зав·1ра

більша

частJ.на воєнних кораблів, лкі стояли

рюна гомоніла рад1сним гомоном, го

Шl.ШШ.LІШШШШІШШШШіllШШШШІІШШШІІІІІІІІІІІІІІІШІІ

моном

Унраінсьна
~ержавиа Фnьu1а в

1

перемоги,

!'Омоном

торжества

щастя.

3

.1.

цих

!'ОМОНОМ

С.:офІі І

Юра,

на

ИОГО,

дзвонів,

ДЗВОНlВ

.і К!)а!НИ, J1ИНе

зі

l::vlJIИ

Гір<~.:у

lО.ІЮС

дівчина-зв'язкова

ЛJ.С.:аХ

нvах

~ Крі:і!НІ:

и.и,у на po:.:sL:J.J.ІJ.Jl СЬОі'ОДНl, щоо зав

нець прокрадається по рідній, але чу

ось

в

JіJ.:.:sних Ш1'аu1в ,УСІХ тюрем
В4J.до.ю

ЖІИ

землІ;

lVl.t:s,Ц

.l;)I.ti, 1 иому востаннє Ь'іу
ьаЮJ.'ь\.:Я l:::IOL:KpeL.''ril
.Ц:.:S.ВОНИ,
ВlН . 'іУЄ
L:лu.tsu upct'J.'a ,ц,есь в ,цалин1:
Xpи(.;·J.uL:

'l'j,Ja

в руках продираєтьсл лісами, цькова

на

О'іах

ще на стра·rу

А ДЗВОНИ гудуть,
СЬКі ДЗВОНИ.

Аж ось цей гомін Воскресних дзво
нів стає страшний і гнітючий.
uсь під гомін дзвонІВ з
автоматом

l:BR-

нрац.юю 'Ui·

-

Україн

дu

нщно

Зl сльозами в

ОС.Ь Н

1

на

знеможенІ

І;;'1'ЬСЛ все до життя: ось оілі проліски
й
голуоа
фшлька
радують.
землю
своєю красою,
ось
ластшка
щебече
коло своіх малят під стріхою україн
ської хати, ось діти стукаютьсл кра
шанками, ось
прикрашені
вінками
дічата виводять rагілки ...
ГУдУТЬ...

ось

t.:.н.J.'ь ЬсlЖКИИ МОЛUТі 0(.;Ь !VHi'lИ (О,

l31v.·I'JiiiJ.I.at:

раДІЮТЬ.

піиському морю.

української олаки·1·.і.;

,__;uJ.LUJ:sкax

таке рщне. це не тільки

u,

на

(28)

ючу на Чорному, Озійському, або Кас

ВОСКРЕСНІ ДЗВОНИ
Христос Воскрес!

'

l'OJIOC

ГОЛОС

дзвонш

ВОL:КресаЮЧОЇ

.tllpИ, ГOJIOL: НаДІЇ,

украlНl:ЬКОЇ

праВДИ

lU.

liacraв НІН~ рік.

землІ:

хрис1·ос.
~країна!

l:юскрес!

.Dоскресне

.К.t~~.vl

~dvJ..I:iX1'V1

о. в.

l't:.l::i.

корпуL:

~рИМ.

одна. див1З1Л

1918

КВІТНЯ Запорізь

.ь.а1'ІІ;;ВСІ.

.t:LdKdЗ

ДlC'.L'aB

hО.КаЗ

Цe:VJ.

.I:HІ!.n..OHaJld

.l(орнусу шд

комаttДою

нОJ!К. DОЛООЧана. ~'2:. '±. З'І;;ДНаННЛ .ЬОЛ

UіJ'іаНа

- Унраїнсьне Море !

Чорне Море
Коли

переглянути

найстарші

нау

ковІ записки з часів повстання та роз

ut:ре2КLКЮ
Mt:\,;,tlИKШ

них

переважатим;уть

згадки,

що

тіс

но пов·лзані з подіями
над
1fорним
морем. Арабсью,
грецькі,
візантій

сью історики в овоїх творах згадують
не раз про торговельні зносини з Ки

євом, чи воt.:нні походи наших предків.
1мена Аскольда,

.Цира, Олега,

Ігоря,

Lв~тослава Завойовника згадувались
не раз цими літописцями.
tlолодимир

Великий,

будівничий

Київської .цержави, зрозумш, що длл
розвитку
нувати

державно~

сили

чорноморське

треоа

опа

пооережжл.

~айнлвши Корсунь на
Криму (989) і
'!''аманський півострів на Кубанщині,
оснував ТЬмутороканське князівство.
Воно аж до кіцл ХІ ст. було україн
ським
Гібральтаром
на
чорномор
ському побережжі. Поява кочовиків
та

втрата

морем,

можливости

спричились

користування

у великій мірі до

занепаду Київської Держави.

Щойно при кінці Х V ст. козаКІИ сво
їми морськими походами відновили
старі українські права до
Чорного
мор_я. Київс~кий митрополит йов Бо
рецький в своїй
«Протестації» (1621)
про козаків писав: «Це ж бо те пле

JIO.:sнOJ.'O

Вl'l'али
за

ceue

у

.исир

та

за1юрожцш,

граоунковІ

l'v1 та1 ар І туркш.
'l'a козаКІИ. не задовольнялись
rюходами

вщчули

на ·надморськІ

потреоу

нvvt::р.::жжя.
LJ.IO.I:Jit:.oJ,ь

мІста,

володІти

U.J.ануі!Зіаннл

над

ЗМОГУ

BlJIЬHO!'O

лише
вони

час.:тиною

.и.ннtром-тавань,

кизи

Х Vн

ВИХОдУ

В

ст.

'-іОрне

:море.

змагань

l't:l'ьмана 1вана !Vlазепи оuернула ВНl

вець

спроби запорожцш

l:BOlX

руках

ПОіJережжл

ну ,ІJ,Ншра. НІСЛЛ

утримати

в

круІ·ом

лима

llОЛТаВl:ЬКОЇ

Ka'fa-

запорожцш

Дунаю

1 там

переи

оснувала

,цунаиську ~1ч. ,цруга частина колиш

юх запорожців, оеручи
участь в ро
СІйсько-турецькІй в1йн1, дали початок
чорноморському козацтву.· Ніслл вій
ни ТаманськиИ ·півострш стає голов
ною

основою

кубанського

козацького

війська.
З поневолення України, Росія утри
мувала на Чорному морі велику воєн
ну фльоту, в
складі
якої
поважну
частину

залог

творили

моряки-укра

лке за руського монарха Олега в свої~

Центральній

військо

ло й Царгород штурмувало».

В

історії

запорізьких

ських походів не раз такі

Очаків б іл~

лиману

чорномор
міста лк:

Дніпра і

Богу,

Акерман б1.лл лиману Дністра, Киліл
і Ізмаїл при· гирлі Дунаю
Варна в

Болгарії, Кафа на Криму, ' Царгород,

мусша

жадання

пристанІ

СйОДlваюq.v-.сь

'l'UДl

дальше до
ВІДДІJІИ

;j1брана в

Нl

~апорІзька

за.tsернути,

НІМеЦЬКІ

Lеваl:rополл.
ськІи

на

командування

коли

морЯ.. ~~

ПІДХОДИЛИ

ДО

севастополь

ч.орноморська
укрюнеького

фльота,
в1иська,

на комаtідУ з адlVдралського лініиного

кораоля «.tOprи ноощоносець» о 4 год.
ПОJ.юлу дні пщнl.Має український пра
J:::S історії
чорноморського
фльоту
був це пер~ломов.и:й момент: над 7-ма
лшіhtіими

кораблями,

двома

крейсе

рами й КІльканадцять новими та ста

рими

МlНОНОСЦЯМИ,

8-ма

НОВИМИ

ПіД

ллми спецілльноrо

частина

маноксілах по морі й по землі плава

покоління

самим

оерес

ПіДЛЯІ'аВ

Чl велика

ШJШ на гирло

шавсь в московських руках. З розпа
дом російської імперії віджила в чор
номорській фльоті українська тради
ція. 23 гру днл J.~нІ року створено при

путтю. Це з того

КВІТНЯ

ГJ.рИИНЛТl

Крv!М не

ВОДНИМИ човнами та кількома кораЬ

тового насtннл, котре воювало грець

сухо

'І·им

1

r·o-

uдначе з

l:l;PO<PИJ 'І'а шзюшсго зруинуваннл Сі

їнці,

морем і

~ кранн

ме.цькоrо

порту.

llu'(.;.J.'dHOlШ

MVl:p<JM,

по

L.е.~:шстопоJ.L.я.,

пор.

"Jдначе невдача державних

м'я славного руського народу, з Яфе
ке цісарство Чорним

на

і'~ИL:Ь~ИМ

ди.І:НЗlЯ

L:ИlV.І:ферополь,

сторону

юмц1 нрямували

та'І1а!J'СЬКИХ

к~рмень та l:НШl при кшці
ДаJІИ

наш

в

кримс.ьКОІ'О

Ul'JinДj

Трапезунт і Синопа на швденнім по

витку нашої мївської Держави, то в

заинлв.ши

L:У!Шлисл

командний кадр

Раді в

одначе

Києві

зали

Україн

ський Центральний Секретаріят, піз
Міністерство, наказом

ніше 1Морське
якого днл

лошено

13

березня

закон про

1918

року прого

Українську

Дер

призначення,

за

маяв український прапор.

Коли замість украінського вшська
в Севастополь прийULЛи німці, то час
тина чорноморського фльоту, головно

міноносці, під командою адм. С-абліна

відплила до Новоросійська, а
звідти
до Сухими, частина ж під командою
адм. Острогродеького-Апостола зали
шилась в Севастополі. Німці уважаю
чи її своєю воєнною здобиччею переб
рали в свої руки. Туди ж потрапили,

хоч дещо пізніше, й рештки з
групи
виведеної з Севастополя, більшість її

з большевицького наказу була затоп
лена. На постійні заходи українського
уряду, німці в серпні 1918 р. згодились

передати Україні чорноморські в~н

ні й торговельні кораблі.
Українська воєнна фльота на чолі
котрої станув адм.
Андрій Покров
ський складалась з дреднаута «Воля»,
крейсера ~<Кагул», 11-ти
міноносців,

жавну Фльоту (У ДФ), що обіймала б

юлькох

всю

кораблів старого типу, кількох тран
спортів і помічних суден та транспор-

воєнну й

торговельну

бувшої російської імперії,

фльоту

перебува-

шдводних човнів,

1

лінійних

ч.

Стор.

смолоскип

4 (28)

ВІРНІ . ІДЕЇ · ~ ВЙ3ВОЛЕННЯ YRPАЇНИ
Коли Україна програла
Визвольні
Змагання 1917.,.20 рр.- велика части
на свідомої
української інтелігенцн
не покинула Батьківщини, а залиnrи
лась в Україні, продовжуючи бороть-.
бу з большевицькою окупацією.
В
1920 р. повстає в Києві БУД
(Братство Української Державности) ,
яке поширює сітку своєї діяльності по
цілій Україні, організовує повстанчу

бооотhбУ, держить
тісний
зв'язок з
ЦУПКОм-ом
(Центральний Україн
ськит:r Повстанчий
Комітет) та бере
участь в ствоnенні повстанчого
цен
тру- Козачої Ради.
В цьому часі найвизначніший укра
громапський і
культурний
їнський

діяч. акапемік Сергій Єфремов вклю
чається всеціло у вир підпільної пра
ці. Як свою
першу мету ставІИть
підготовку УкраїFи до її остаточної
ви~вольної боротьби.

В

С . Єфремов і інші керівники СВУ,
маючи наочний

Змагань,

знають ,

Української

досвід

Визвольних

що для

Держави

здобуття

за мало

мати

з

інjціятиви

український

елемент

за

принципом

професійно-функціональним,

ставля

чи в основу підпільної праці провідні
осередки-п'ятірки. Керівництво СВУ

за короткий час зуміло створити гру

пи-осередки Української Автокефаль
ної Православної Церкви, шкільний
академічний, лікарський, кооператив

ний та літературний . Осередки

СВУ

і СУМ-У булИ' зорганізовані в Харко

мотюдечv оnганізаттію

-

T::t '

«Кронштад»,

в

ри «Гетьман Богдан
і .«Тарас Шевченко» ,

Сагайдачний»,

8

ескадр.

міноносців

«Гетьман Іван ВИговський», «Іван Сір
ко», «Пилиn Орлrик», «Кость Гордієн

ко», «Іван Котляревський», «Мартин
Небаба», «Іван Підкова» і «Петро Мо

гила>> та 4-ох підводних

21 »,

АТ

24»,

«АТ

25»,

човнів «АТ

і «АТ

26».

Намічена українська
Гардемарин
ська ІІІКола в \МІиколаєві в
наслідок
втрати

чорноморського

побережжя

для УНР була урухомлена в Кам'ян
ці на Поділлі. У початках 1919 року
бу ло зорганізовано на терені Галичи
ни 2 піші ПОJІки морської піхоти (один
«Гуцульський» у Коломиї з
бувших
матросів австрійської фльоти під ко
мандою
адм.
Савченка-Більського).
Ці полки мали бути ядром морських
одиниць-залог на ви~падок відзискан
ня українськими військами чорноморського побережжя.
А. Козачук

його найближчі

Сергій

незапе

Єфремов і

співробітники, в час

рР., в час коли

знечещуваний

нnапор

прапор

виз

кину

різними

панасами

приходьками

-

в цей

зносять його

на

вершини за

еrими піднімається тисячі украінської
інтелігенції і молоді.
І хоч вони па дають розтерзані сво
їми ж яничарами й московськими на

ставниками, хоч їх сЬізично обезвлад
нюється. та
ціла Україна
знає або

Р. Коротці пізнає

(Чого ж

пана·си любченки і

стрілялись

скришrики?). що

r.аме вони . веЩ1кі
Єфремови і
Пав
л vшт('ови є п:раві, шо саме їхнім шля
х-ом треба йти українському народові.
Jf;:!"l"'lTЬ ті, Я'<і ще вірять.
що з
мос
~о'Jськимтл большевиками можна спів
)f""апювати , шо ~можливість існуван
.., q ~·країнської Держави в одних рям
шrх

крейсе

носці
«Київ»,
«Львів»
«Чигирин)) і
«Батурин», 4 підводні човни «АТ 22»,
«АТ 23», «Щука» і «Карась» та матку
для підводних човнів «Дніпро». Намі
чено будову лінійного
корабля «Со
борна У:юраїна», 2 крейсери «Гетьман
Петро Дорошенко» і
«Гетьман Петро

речним , що саме

шої української генерації 1 М.
Пав
л vшков , як
представник
передової
української молоді. піднімають цей

о:

Хмельницький»
ескадр.
міно

в у, але
один
факт
залишиться на
завжди для всього українського гро

час С. ЄсЬРемов . як представник стар

М.

4

можна

керівника за його поведінку в часі
процесу, можна з високої ем:іtрацій
ної трибуни робити ті чи інші закиди
голові СВУ, Академікові С. Єфремо

любчен'<ами і

кораблебvді

2

процесу,

ше, можна· осуджувати того чи іншого

і

затоплентх кораблів.

миколаївських

від

тий в болото московським окупантом

Крім того за Директорії названо, або
перейменовано воєнні кораблі, що бу

ли

віддалення

оцінювати (на це кожний має право)
діяльність СВУ і СУМ-у так чи інак

1920-30

добутого

вельних верстатах, а саме:

р. з

лаві

Сьогодні з точки погляду 23-літньо
го

вольної боротьби України був

із дня моря дреднаута «!Марія» та де

кількох

19. 4. 1930

« зміновіховства»,
радянофільства і
внУТРішньої боротьби на еміграції в

Гuменеuь~оrо vтворюrться. з осіnком
R Т<и~j . Cmлf\V Визволення Укuаїни
fC:RV), якої ск. адо вою ча стиною стає
СУМ.

ту майстерні

-

ві.

Спі .п

Геnмайзе

З.

мадянства бездискусійним і

кv Уктщїнської Молопі (СУМ'. В чеn
вні 19211 о. пои cmвvч~c't'i С. Єdmeмo
'R~ . В. Чехівського. А . Ніко'Вськоrо 'R

л:vmtVК'іВСЬКОГО. п.

9.

ві , Кисві , Вінниці, !Миколаєві, Одесі ,
Дніпропетровську , Полтаві, Черніго

Пая.лУшкова і 13.
МІатушевського.
в
rroPoзyмimri з С. Єdmемовим зак.папа
r-ться

великий процес СВУ і

СУМ-у в днях
підсудних.

оnганізапії. ЛК"::t б могла усттішно лія
'Т'Т1 в новій підбо.льшевицькій дійснос
ті.
Р.

лідок цього -

кадри, на які можна б було опертись

в часі зриву і будови державності. І
тому СВУ і СУМ організує свідомий

ма

сові арешти по цілій Україні. Як нас

45-тьма керівними членами на

1924 р. через 'неспоиятливі vмови

J9?!i

р. ГПУ ви

1928

організацію та проводить

«купу кричущих слів» , а треба мати
в першу чергу першорядно вишколені

ни ПРИПИНЮЄТЬСЯ
діяльність БУД-у,
але зате з посиленою активністю ве
петьсq тrіJТrотовк.q ]J() створення ноRої

На весну

СВУ і СУМ

але й ворог не спав. В
криває

3.

Сергій О. ЄФРЕМОВ

Народжений 19. Х. 1876 р. на Київ
щині. Український письменник, пуб
ліцист,

літературний критик,

автоР

двохтомопої
«Історії
українського
письменства», перший академік кляси

І(расного письментсв'а Украї,нської
Академії Наук (1919 р.), колишній лі

дер УПСФ, дійсний член У АН, орга
нізатор і Голова Спілки
Визволення
Уrtраїни (СВУ), засуджений больmе

вицькимк наставниками

19. 4. 1930 р.
в Харкові на кару смерти, яку замі
нено на 10 років каторжних робіт.
Доля його не відома.

За

професійним

принципом

були

створені осередки-п'ятірки в Акаде
міr Наук, у Науково-Педагогічному
Товаристві при ВУ АН, в
Інституті
Наукової Мови (кер . Г. Холодний), в
Інституті Народньої Освіти (кер. Гер
майзе), в Медичному Інституті (кер
Черняхівський), в школі ім. Шевчен
ка

(кер.

Дурдуківський), яка готува

ла основні кадри СУМ-у, між літара

тами (кер.
т.

з

Москвою .

nuавдивості
'< Радвлада -

Старицька-Черняхівська)

д.

Праця СВУ і СУіМ-у розгорталась,

Росією! »

слів
пе

-

nереконуються н

Павлупrкова ,
що
окупація
Украіни

·

Сьогодні С. Єфремов (як він

пере

живав. що не можна більше прислу
житись
українській
сnраві,
через
наших «полі'І'ичних
безголових тру
пів») Дурдуківський, Павлушков, Ста
n и пька-Черняхівська, Матушевський

1'::1 ненелике число з
тих
45-ти під
су п:них і тисячі в іпомих і
невідомих
членів СВУ і С'У'М-у, розстріляних в

гrіп:валах ГПУ , залишилися для укра
їнського народу
непогасаючими сві
'Т'очами. вічними смолоскипами в тем
РЯВ'і большевицької дійсности, як сим
воли перманентної боротьби з
оку
пантом .

О. Зінкевич

Стор.

4.

ч.

СМОЛОСКJ111

У ВІННИЦІ В ЧАСІ НІМЕЦЬКОЇ
ОRПАЦІЇ
Нижче вміщуємо спомин молого ю
нака з Вінничини. який яскраво ха
рактеризує то.-~

стан,

що

в

ньому

зна

ходилась вся Украіна під час німець
кої окупації.
До Вінниці я приїхав учитися після
того, як німці закрили школи по мен

ших міс'rах та селах. Це бу ла

1942

р. Школа, в яку

мала гуртожитку,

осінь

я поступив, не

а

тому

я

мусів

влаштуватись приватно.
Спочатку я
примістився в одного знайомого, сту
дента медицини. Це був В'ячеслав С.
Мешкання бу ло в нього
маленьке, а
тому я міг розрахувати на нього лише
'І'имчасово.

В'ячеслав через працю рідко бував
дома.
же,

Сестра

завжди

його,

яка

виходила

мешкала

з

дому

на

тут
дов

ший час: або на працю або по різних
справах.

Одного

разу,

прокинувшись

біля другої години ночі

себе в

кімнаті за

я побачиІВ у

сто~ом

понад 10

осіб, між якими були і В'ячеслав і йо
го сетра. Вони, побачивши, що я від
крив очі, почали спішно виходити, за
гасивши світло. Я не звернув жодної
уваги на це, але коли на другий день
сетра В'ячеслава запитала мене що я

бачив у ночі, кого знаю з цих lrюдей,

nJ-

я трохи зацікавився. Річ ясна, це
ли сходини якоїсь організації. Мене
почало це цікавити. Я захотів знати
погляди моїх молодих господарів.
Зі мною ніхто не говорив на якісь
політичні теми ні разу. Та про це діз
натися було не важко. У хаті крім
літератури до читання були книжки

з історії України,

видані в

Західній

Україні й у Празі. Одного разу я по

чув, як В' ячеслав розповідав сестрі ·
про одного робіТІііИІка німецької по
ліції ( а він був українець), який за

мість вживати своє становище на ко
ристь

свого

народу,

працює

на

його

шкоду і через нього німці розстріля
ли одного українського націоналіста.
Мені стало ясно, що
В'ячеслав і йо
го сестра є свідомими українцями.
Та ось за допомогою товаришів я

найшов інше помешкання і незабаром
перебрався майже у самий центр міс
та. ',ГІосtподиff!я зустріла мене
дуже
ввічливо. В хаті був також її одино
кий 15-ть літній син Юрій. Чоловік
через свої обов'язки праці роз'їжджав
по районах і тому я зустрівся з ним
лише за кілька днів. Господиня гово
рила по-російськи, хоч і знала укра
шську мову. Син її говорив лише ро

сійською

мовою.

Незабаром я

пере

К<;)Нався, що господиня й син її кому

НІстично

наставлені,

Іrt>Ь-роІС1йськи.

точніше

ЩQф сипа, то

-

мене

це не дивувало: він бу:в в советській
школі, він мав таку маму й нічого не
зна~, що можна було б назвати у
крашськи м

Незабаром познайомився я і з гос
подарем: Коли він приїхав, Юра ска
зав

-

мею:

Уже рь1жая кошка приехала.

я. зі здивув~ння мабуть відкрив ро
та 1 мимоволІ почав

дорікати, як він

може говорити nодібні речі на
батька.

свого

:.
Та тут причина- ёко

Р? вияснилася: по перше

-

це не був

рщний батько, а по друге- Юрко не

любив його за те, що він був свідо
мий українець.

В

цьому

я

скоро

пе

реконався. Головне те, що можна бу
ло дивуватися, як він серед такого
рощинного оточення міг так мужньо
витримувати. До Юрка ж він говорив
по-російськи, бо мусів. Інакше не діс
тавав відповіді.
Незабаром я познайомився ще з од
ним родичем господині. Це був дядя
Саша. Так називали чоловіка, що мав
біля 30-ти років і був капітаном со
вєтської армії. Саме тепер він повер
нувся з полону. Він був членом кому
ністичної партії і вінничани мабуть
його знали, бо він весь час перехову
вався або в господині, або десь ін
ше, а на вулицю виходив лише пізно
ввечорі. Ще з одним комуністом він
заложив таємний гурток, який, мені
::;дається, нічим більше не займався

лише слухав таємно радіо з 'Москви і

безмежно тішився подіями в Сталін
rраді.
Але я мав і інше оточення. Це бу ли
товариші в
школі.
Здебільшого це
була молодь, що мала 17-22 роки. На
40 учнів, які були в одній клясі зі
мною, приблизно 15 були приїжджі з
сіл, а решта вінничани. Мені надзви
чайно приємно про ни,х згадувати бо

найбільше 8-10 з них були про-ро~ій
ського наставлення. З цього може о

дин або два, що приїхали зі сіл. А це
все таки великий відсоток молоді, що
осталася здоровою після
червоного
панування Москви. А вони ж і тепер
дома! Я не скажу чи ця молодь нале
жала до націоналістичної організації,
бо це й не важне, а скажу одне ця мо
лодь бул:: свідомо українська! Треба
було подивитися як вони перекрив
ляли професора КDеслення бо в~н го

вdрив лише російською ~овою. Він

виправдувався, що не вміє говорити
по-Українськи. то йому принесли у

країнський буквар, виписали украін
с.ьку

газетv.

але

це

таки

не

помогло.

Учні ж го-ворили між собою по-укра
їнськи. лехто з російським акцентом.

Часті ::t.Решти. які почалисЯ: з npи
XOrJ;OJІif німців. не мину.тtи й дядю Са
ШУ. Як rте сталося. хто його видав знаю. Гостюдиня ходила з повними

:r-re

очима сліз. бігала до когось, незнайо
мі приходили до неї і все з метою вря

т:vв~ти життя .пяді Саші ...
.та ос,, R пьомУ часі зустріла й мене
гір~а вістка: німпі арештУвали мені
лnunrv люлинv В'ячеслава С. Сест
Р~ й близ"кі йомУ люди почали роби
ти заходи з метою р.ятувати В'чесла
ва. але все надаремно. бо ж він і ще
кі.rтька йпгп тпваnишів були заареш
тnвані ni тr зякилом приналеzкности до
н::t.ттtона.лістwпюї організапіі. Ніхто не
rтоважvвався обороняти людей, що ма
ли тqке обвvпrvвачення.
·
Jl\rТ"~:P'kжe пдночасно заарештовано лві
с-сооч: В'qчес.лав::t. С. .Я"К наufпналіста
та ;тядю Сашv. як комУніста. І майже
одночасно

проголошено

пnисУли:

Історія У ВОСНУ
На «Великих

бульварах» Парижу,

недалеко один від другого, примісти

лись два музеї:

Musee Grevin та Palais

Дивні й цікаві вони тим, що
коли в інnrих
музеях
збе~гаються

de Paris.

старовинні пам'ятки культури,

мис

тецтва тощо, то тут
зібрано
тільки
репродукції воскові ляльки.
Хто
бажає познайомитись із близька з ко
лишніми володарями',

королями,

сьо

годніІШІими політичними
ПJровідни
ками,
визначнrиtми
письменниками,
філь~овими зірками, чи
спортоними
чемшонами, нехай не вагається зайти
до цих музеїв.
Усі вони стоять непорушно- скля
ними зіницями зиркають байдУже, а
на зачаровану юрбу від
то з-горда відувачів.
Навіть
тут
відзначують
свою важ.ливість! Черчіль,
Рузвельт
та Сталін посідали,
немов
до
про
щальної знимки на конференції в Ял
ті; переможні генерали останньої :sій
ни Айзенговер,
Монтr'омері
та
Жуен обговорюють якkь пляни (мо
же нові?); королівська родина Вели
кої
Британії зібралась у парадних
строях, мабуть на бенкет; французькі
письменники та

крwm1ки

визирають

пікаво з льожі паризької опери.
Історія вчить нарід про його мину
ле колишні
подвиги,
надбання

творчість. Але. покинувши школи, н~

кожний пам'ятає
цей
незлюблений
предмет: черги: дат ... черги прізвищ ...
Історичних повістей теж ніхто не хо
че читати. залишається
може
кіно,
але тут же так часто

переплутане й

неправдопоrrібне, що кожний здвигає
Цю прогалину
французи
плечем. -

виrювнили музеями в~К'О'Іі'!~ ляльок.

У музею Палє-де-Парі можна огля
дати ряд «живих»
картин із історіі
Парижу: облога нормандами в 885 р.,
побудова
каплиці
Сен-Шапель. се
рецньовічні
закутини мі·ста «Пло
ща чудес» та коооль волопюгів, руй
нування БастиІJІіі, Наполеон приймає
лесЬіляду, оборона
Парижу в 1918 р.
Всі постаті справжньої
величини та
зодягнені відповідно до еnохи, а щоб
викликати в глядача цілковиту злу
дv. вжито теж світляних та звукових
есЬектів. Напр. у картині «Руйнуван
ня Бастилії» колишня тюрма «палає»
і чvти «крию> роз'юшеної юрби.

Пивниці музею rревен

присвячені

чотирьом циклям: життя Ісуса Хрис

та. покликання Жанни-д'Арк, фран
цvзькі панівні династії та революція
1789 р .. Тvт. в гурті з Дантоном, Робес
п'єром і ІМ~аuатом, вичікують
смерти
.Люrтовик XVI та Марія Антуанетта.
Слід зазначити. що ці музеі одні
~ найбільш відвідунаних у
Парижі.

Чужинці та тmибувші з провінuії тов
плятьс!'І при вході, а в
святочні дні
Rзагалі важко проти.снутися до нутра.
ІІІколи організУють часті
прогульки,
при чому вчителі пояснюють
учням
історичний пі цк.n:ад та uолю поодино
ких осіб у творенні історіі.
С-ий

як

пдногп 'Т'::t.~ і rmvгorn засуджечо на 6-тn
нісчпів тюрми. 1fVj воии мали вілси
-rtіти "R БеnдичеRі. ~RИЧ:::Jйчn BOЧJ!f олю-І
.-rtnvгoгo че 3наJrИ. ::t. я наводЖУ
па
рс:tп.е.тtьно. тпоб показати ту нес.правед

rx

.тr!Іmість. яка незабаром сталася: після

шости місяців дядя Саша
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щасливий

повернувся знову до Вінниці

щоб да

лі переховуватися, а В'ячесл'аву під
вищують кару до кінця війни в конц

таборі, якої він на жаль -,не ви
тримав. Фізично здорова людина, не
маючИІ nрава діставати передач, по-

мерла з голоду й негоди.

А.

r.

·

ч.

Стор.
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5.

Говорить Провідник СУМ-у
МИКОЛА ПАВЛУШКОВ
товаришів була лівіша і
стояла
на
грунті диктатури при УНР.
Прокурор: А лк диви!ВСЯ
Єфремов

Оцим шляхом складаємо найщирішу подяку ВШ. П. Директо

рові Українськоі Національної Бібліотеки ім. Симона Петлюри
в Парижі, Григорієві Довженкові, за те, що зволив нам передати

до використання такі цінні на сьогодні матеріяли
СВУ і СУМ.

про

щодо визначення основних засад бу

процес

дучої України?

Павлушков: Він дивився, що тоді
Україна буде вільна, коли од прем'є
ра і в'язня, од кочерга до ... всі бу

(Витяги зі стенограми)

дуть українці.

ЗАСІДАННЯ
НАЙВИЩОГО
СУДУ УРСР ДНЯ 18. БЕРЕЗНЯ 1930 РОКУ.
ЗІЗНАННЯ ДАЄ ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬ НОІ СУМ (СПІЛКА УКРАІНСЬКОІ
МОЛОДІ)
Павлушков:

...

ПАВЛУШКОВ. На початку

Земля має

залиши

тися селянству в такому стані, як під

'радянською владою. UЦо

торкається

індустрії то часТИіНа дрібної

- повер
залишиться

неться в:Ласникам, інша

державною. З приводу цього балакав
з Єфремовим, який казав,

що

селя

18

год.

Любченко: Ви відповідали тов. Ми-

вував Єфремов терор?
Павлушков: Не пригадую.
Прокурор: Чи він вихвалював теро
ристів, як геройство
гідне
насліду
вання, а повстанців, як народніх ге
роїв?
Павлушков:

... Кожний

терористич

нин наш по природі власник-індиві
дуаліст, найкраще поставиться до об
робки землі, кол.и вона буде й~го

ний

власна. Теперіunп

давав Єфремов у наших умовах?

,щиректори в

ПІд

приємствах не зr.цікавлені в продук
ції, тому все руйнується, голод ...

Прокурор Михайлик: Хто
програм?
Павлушков:

складав

~кладав пр()грнм· я на

підставі розмов з Єфремовим.
Пере
друкував
і
зачитав
Єфремnву
і Дурдуківському, вони
похвалили і
казали, що на підставі цього можна
об'єднувати.
Прокурор: Ви розуміли, що йде мо

ва про ..полі тичнии програм?
Павлушков: Безперечно.
Прокурор: В чому полягала тактика

СУ!М, шляхи роботи?
Павлушков:

СУМ

критичний мент,

як

засновувався
нам

в

здавалося,

життя радянської країни !В 1925 році.
Тоді були труднощі,
передбачалася
війна з Польщею, а в зв'язку з цим

ми думали пр 0 здійснення нашої мрії

-

Украінської Народньої Республіки~
Прокурор: Які шляхи СУМ-у були

щодо повстання?
Павлушков: Про це

говорилося на

зборах нашого центру, було три варі
янти: перший СУМ у повному скла
ді має виступити, як сотня або бата
пьйон
спеціяльноrо
призначення,
другий члени СУМ увіллються в
регулярні або новоутворені військові
частинп1 як керівники
цих
частин,

rретій ...:. передбачав, що

коли

поч

нуться заворушення, члени СУ.М ма
ють зформувати по своіх школах ок
ремі загони і стати в іх чолі.
Прокурор:
вся

... Значить

програмови:м,

але

терор
не

явля

писаним.

Павлушков: Це питання обговорю
валося... Частина членів Центру СУМ
була тоі думки, що ми повинні засто
совувати терор виключно проти най
вищих урядових радянських
діячів.
Друга частина вважала за
потрібне
чинити замахи проти
місцевих дія
чів... Єфремов заявлявся проти теро
ру, але я говорив, що коли мИ1 живемо

під постійним ~рором з боку больше
ницької влад:и1 то маємо право відпові
дати тим

же

...

ми

живемо

в

умовах,

коли він виnравдується.

Прокурор: Як історично

обгрунто-

акт направлений

ської влади

проти

радян

Прокурор: Яке значіння терору на
Павлушков:

Великих наслідків :ми

не сподівалися, але внутріumі наслід
ки - так, бо закликали нарід, націю
до боротьби.
Прокурор:

Отже ваша

організація

була конспіративна, бойова, терорис
тична.

Павлушков:
що про

терор

Я

мушу

знала

проголосити,

лише

централя

нашого гуртка, решта членів про цей

пакт не знала, тому тількrи:. ми відпо
відаємо за цей пакт.
Прокурор: UЦо ж
уявляла
з
ваша організація?
Павлушков: Образно кажучи

себе

-

це

був комсомол, але український по су
ті. бойовий!
Прокурор: Які ж ваші завдання?

ПавлvшF:ов: В перший період наші
завдання були поширити організацію
молоді.
організувати
якнайБільше
чис.ло молоді і на селі і на перифеnії.
В чолі ·стояла п'ятьорка. Орrаніза
.цію з~ложили: я. !Матушевський Бо
рис. ВиноГРадов і Кохта Данила ...

Пnoкvnon: Чи був СУМ
ча~тиною сь~

(

складовою

Пав.лvш-ков: СУМ мав ту ж
cтpyк
тvtJv. як і СВУ і БУД сnочатку, а са
ме п'ятьорки. Восени 1927 tJoкy відбу
л~ся загальна редюрма і пі організа
т~ії пеоейштtи ~а ГУDТОВУ. і СУМ теж.
ЛDO'КVDOP: (Зачитує ВИДетJЖКУ З ЛИ
С'!'а): Особmrво mеба дбати про об'єд
наmtя всіх ватажків...
Да.лі пере
пІч:nrтж~ти вивоЗити хліб ... Зр:vйнува
'І"'Т>fІ

мости

...

ний за політичні проповіді?
Павлушков: Я про це довідався че
рез рік після того.

Любченко: Скільки тоді вам
років?
Павлушков:

18

років.

Укра

Павлушков: В родині Дурдуківсько
го та Єфремова.

Любченко: Тут ·ви одержали

вихо

вання?

Павлушков:

ЗаофорМ'ИІВ

його,

бо

вже до того я мав свої погляди.
Любченко: Ви одержали політичне
виховання в школі, в ролі
учителів

ваших були:
нецький,

Дурдуківський,

Трезвинський,

Гребе

Токаревська,

Заліський,
Гермайзе всі воНИJ тут
на лаві підсудних.
Саме в цій школі
виховували учнів в контрреволюцій
ному дусі, в бік УНР ...
Павлушков: Весь мій випуск з труд
школИ' Шевченка уві:йuюв до CYJVI-y,

у мойому випуску

75°/о

походило

з

дитячих приютів. сиріт і т. д.

• ••

Любченко:
Ви
відповіли раніше,
що ще в школі ви оtJганізували пов
~танський загін,
що ім'я
Петлюри
було серед вас популярне, що
серед
Вас був створений культ Петлюри?
Павлушков: Так, серед певної частини.

*• •

Любченко: Хто на
вас вплинув
розповів про Петлюру?
ПаtJлvmц;:ов: Я не згадаю решти то
варишів, а у мене це хатні.

*• •

Любченко: Ви утворили вашу орга
нізацію для боротьби за незалежну
Укuаіну?

Павлvшков: Та«, ми розглядали СУ
часну Українv. як колонію Росії!
Любченко: Значить ви, син туль
свшценика,

плюс

ський-син українського

••• 19.20.
•••

було

їні?

ського

Ла~лvшков: Таке було.

Матушев

поміщика

й

син професора Ви-ноградова вrиtрі
ши.ли визволити
'УК'Dаїнv з-під оку
паційної вла 11:и... приєднавши до себе

Перерв~ Р

nnoц:vnnп~ Ск::~жі"!"ь. Павлvшко13. ви
~lf::t:n:и 1щ vвазі визволення Радянської
VJ<nйїни?

п~.-.n:vплщч: Re РаJJяпсьлnі Укnаїни.
::~~ ~-Pin: nanяп~""n' в.тr.arr,.,.. YкpaiJJV.
Лnокvщщ~ Я"-кий В'1і1 уваж::н~те буду
чий VC'miй Укр::t'і'ни?

"~·~.JtVIIЛ(OB: Я пen,.nч:\.:rr~.пo уважаю
..,nтnt&>пим nР.Jци,.., твепrrої

;а;;;~~~~ :~;~:~о і с::Сі:~~

Любченко: Де жили тоді на

ми вітали.

-

Слово бере прокурор Панас ЛюБчен
ко (приватно обжаловуючий).

:rти«ТЗ.тУРП

в формІ виборного rетьманату, решта

'J'аких.

як

ви

...

Лавлvmцов: Можливо,
що й так,
fТDТІf'єлнавши до себе таких як і ми.

Любч:ен«о: ~~RЧVМ':Ь ообітнича і се
.лян~-,..,ка українська влада
паційна?

есть оку

Па~.пvшкое: На п1
питання
вілтюR1ль моїх поттеDедникі.в!

ЛюбІJенц:n: Кого саме
за окупантів?

ви

була

вважали

Стор.

6.

*• *

Павлушкін: Радвладу!

Любченко: А ким вона створена?
Павлушков: Радянською Росією!
Любченко: А хто утворив міські ради, районні та інші ради на Україні?
Павлушков: Ради це фікція а в

Любченко: Вчора аналізуючи прой
дений шлях і засуджуючи його, шд
судний Товкач говорив, що було Фа
тумом України, що не найшлось діл
ча, який би міг реалізувати визволь

дійсності існують призначені ш;конкоми.

ний

рух. Чи не думаєте,

що

кожна

кляса має відповідного собі діяча?
Павлушков: Так по «Сеньку і Шап

••*

Любченко: Ви говорили про дикта

ка».

туру, для кого вона потрібна і кого б
мала

ч. 4 (28)

смолоскип

Любченко; А як та шапка, що ор
ганізувала СУІМ і СВУ, як
вона ви

захищати?

Павлушкоn: Про'І1И аrентів зовніш

nonpvra

Приrоnа

житти

Вимовляючи слово приrода, ми :уяв

ляємо щось незвичайне, сповите нім
бом романтики перетикане буйністю,

очайдушністю, 'щось схоже на «віль

ний льот·», чи напів сліпу мандрівку
в незнане. Во пригода не йде в парі з
годинником, вона очікує нас на кож
ному кроці, незбагнена й невловима,

вона лякає і водночас манить. Приго

-

падає?

да

життя! Хочемо, чи ні, вона нас не по

У вашій діяльності ви раніш казали,

Павлушков: Як би л мав люстру, л
би відповів, а так трудно.
Любченко: Ви казали, що все нав
круги мертве, що нема проводарів, а

що ви

як думаєте зараз?

них

сил.

Любченко: Так: проти яких зовніш
них сил В'ИJ захиrцали Україну,·
мали

допомагати

коли

приходові

зовнішних сил, а проти кого

дикта

Павлушков: Проти півночі!

ЗАСІДАННЯ

(Засідання закінчилось в

НАЙВИЩОГО
Год.

-

Павлушков: Живе лишилось там
в залі сидить!

тура?

СУДУ

19 Б·ЕРЕЗНЯ 1930. РОКУ

рейду ТІотюника було
ви
знаєте
учнів
Кири ло-Методіїв
ської гімназії, які потім воювали під
Крутами?

тральній п'лтьорці?

Павлушков: Ми цю справу там об

•••

20

Голова Суду
Приходько:
про програм СУ:М,-у.

хвилин)
запитує

Павлушков: Я склав
програм
на
підставі попередніх розмов з
Єфре
мовим. Після чого видрукував і зачи
тав Єфремову, він похвалив, але ска
зав, що треба делких змін. В програ
мі ·бу ло питання земельне, повернен
ня підприємств приватним особам.
Голова: Чи ви радилися з Єфремо
вим?
Павлушков: У важливих питаннях

л радився.

·

Голова: Так, що можна вважати, що

був

ідейним

Павлушков: Так, але

керівником
разом з

тим

деякі виступи л роби,в на власноруч,
Так, напр. під час нелеtальпої пана
хиди в Софійському Соборі по Пет
люрі, я без порозуміння з Єфремовим,
розкидав там відозви. Пізніше Єфре

поділили-сл,

що вбивати кожного комуніста є до
сягнення... Треба поширити ділпазон
терористичної діяльности і на комсо
мол і піонерів.
Голова: А що Єфремов?
Павлушков: ПриІгадую собі такий
випадок: йшла розмова, що по місту
шириться

•••

Павлушков: Розмовлллосл, що

rо

штучним

паслідком спецілльної політики кому

•••

Голова: А скажіть, чи ви розмовля-

ли з Єфремовим про терор?
Павлушков: Були балачки,
підчас
чистки студентства... Говорилося, що
кілька терористичних актів
можуть
вплинути на внутріІІІНю політику ра
дянської влади... Принциnово Єфре
мов був проти терору, але вважаючи,
МІИ живемо в час перманентного те

рору з боку радянської влади, пере
буваємо на фронті, отже можна вико
р'И'етовувати зброю своїх ворогів.

• ••

душить

ловлювалисл в тому

Ми

напрямку,

ви<с
що

не

дивлячись на те
хто
це робить, ці
чутки заслуговують піддерж~и і що
це слід поширити і на комсомол.
Голова: Значить вбивство чи мож
л'Уrві вбивства збігалися з завданням
СУМ?

Сонолянський.

•••

Соколянський: А що

ви

ру
тов.

г·оворили
Тулі, в

nодині учителя... Родина
мол
жти!Ла
Увесь час розділена на Л!Ва
табори ...
Ватько росіянин, мати українка. Між
tюдичами увесь час бу ли
суперечки
і
непогодження
на
національному
J'рунті. Від матері я почув про

коло

піяльпиіf визиск Радянської Укnаїни.
м~ rи меRі розпояіл:ала, uro таке Укра
іна. яке її становище.
До революції
л сам читав історію
Аркаса,
Кова
ленка. ці книжки мене
захопили. З

.

1917

РОКУ ми стали оцержувати «Нову

Пригода

-

це щось,

мить

Побіч пригод знаменних (бо ж не
кожному з нас доведеться зустріну
тись у поєдинку з львом!) є
ще ряд

«незначних моментів» -л сказав би:
дрібних пригод. Ось ми вчимось їзди
ти на колесі - це ж пригода! Нас поз
найомили з

новим

nа.n.ТJ:ушков: Завершилося в

Києві

і лома ..
закінчилося

19.30.

(Прим. Редакції: всі підкреслення
наші)

товариІпем

теж пригода! Словом:

пригода

-

це

це

діл, якесь зацікавлення, це найкраща
познака. що ми живемо, що віднахо
димо себе в просторі та в часі, що ма
ємо якусь мету, до якої прямуємо.
ПРИГОДА ВЧИТЬ: Завдяки приго

дам. ми присвоюємо
найдоцільніше
знання досвід. Ми ж не вірили, як
болюче жалить бджола так довго, аж
не приблизились до ву лика та не пе

реконались на собі. самому. З того дня

мr1 навчились порівтовати придбаний
досвід і вJJ.руге не

бджіл без
уярмлення

підходитимемо до

охоnенної сітки. Чи ж
вогню,
приспособлення

кам'яного вістря сокири на держаку,

не було ПРИГОДОЮ ЛЮДСЬКОГО роду?

ПРИГОДА ВИХОВУЄ: Віч-у-віч із
пригоп:ою,

ми

реагуємо -вона

вима

гне від нас негайної оцінки положен
ня та дії. М'И' перемінюємось немов у
генерала, що на полі бою перешиковує
лави жовнірів відповідно до ворожих

задУмів. Ми набrrоаємо відваги·, рішу
чести, сили. ІМJи стаrмо

бистрішими,

сnnавнішими та розважними в нашо

МУ постvпvванні.
ПРИГОЛА ГАРТУС: Вертаючись із

проrуллнки, нас пepexomm дощ. Змок
нУти пе означає затратити добрий
настnій. ба шо більше, може й прос
тvrтитись! Так шо ж. замість опустити
руки. ми жартуємо. сміємось,

співає

мо. ПРиго7щ гаnтує. бо робить нас від
порними ю1 невJІачі,
заклІИкае
бути
завжди доброї думки.
веселими, ба
дьnuими,

життєздатними.

Ми віл уротrженнл цікаві, все наше
:життя відзначається знаком
запиту:

.пити рубепь

Павлушкова

на

у важких обставинах ви зуміли все ж
таки порятуватись!

дн rтьший світогляд.
f'n•<ол:ялський: А завеDшеннл
Ва
шnТ'О світоглядУ відбулося в Кш·ві?

~і'3ня.~я

що

ного, щоденного. Не думайте, що зав

чому? .. як? .. де?..

о год.

по

зміняє нашу ходу, що розбуджує наші
змисли, що вириває нас із одноманіт

Раду» з К~.єва і це не могло не вкину
ти в мою душу елементу напіоналіз
МУ. Ці перелУмови мали вплив на мій

.

перехопити,

крутити немов у вирі, погратися.

Пав.лушков: Так. Во наше завдання

було боротися з
комуністичним
хом серед молоді.
Голова: Слово має член
СУдУ

П.авлушков: Народився л в

лод е штучним явищем большевиків

ністичної влади.

хтось

про передумови?

ПавлупІков: Як і старше rромадян
ство, утворення Самостійної ДержавнІ
Украінської!
Fолова: А скажіть,
як ужили ви
голод на Україні?

населення

що

сують дітей з О'Рганізації.

Голова: Яку мету мав СУМ?

знищення

чутка,

піонерів червоними краватками. Дур
дуківський говорив, що батьки випи

мов сказав, що це пахне провокацією. ·

що

голоси

виконувати на
визначніших
радян
ських діячах, двоє і я в тому числі,

(Оголошується перерва на

для

але

три бу ло За те, що терористичні акти

Павлушков: Мовчить.

Єфремов
СУМ?

Голова: А як рішено питання у цен

говорювали,

кидає, завжди рада

мином, блискучим камінцем у мозаїці
нашого життя. Пригадайте хоч би, як

17.45.

... Вам підчас
18 років, а чи

невідступна подруга нашого

данням пригоди є тільки збиткуватись
-пригода, яка вона не була б, зали
шається в нашій пам'яті ясним спо

9.30)

Продовження зізнання Голови СУМ-у ПАВЛУШКОВА
Прокурор Михайлик:

це

Колюмб. Баско де

rама та Мат'еллч: не Р.агались виплис
ти в далекі моря, rдоб тільки віrтхи
вічної

таємниці.

шляхи позначались пригодами,
R"Ожний ш.тrлх до
пізнання. до

Іхні

-

бо
здо
буття. до перемоги вezre почерез nри
годи. Не ллк~йм·осл orrжe rтpиrorr, бо
людина. пю пповела ЖИ'І''Т'Я

без них

це немов тінь: позад неї порожне
ча, глуха, без змісту, мертва .

-

ІРС

ч.

4 (28)

СМОЛОСКШІ

Стор.

МОЛОДЬ В УКР АЇНІ
Станиславів. Як пише «Рад.
їна» з.
комі

Укра

комсомолу,

завідуючим

меліораторів,

секто

відбувся

рогів

роботи

Державному

кладного

амери

ім.

і

декоративного

перший

виконали 4~

існування

не

видали

ні

однієї

науковці працюють
«викривают·ь

над

антиrнародню~

війни

туту склало іспити

будин

ний большевиками
чорноморського

пл.ян

володіння

зміцнення
та

забез

печення Кавказу перед можливою ін

ку, .який не відповідає нейелементар

вазією противника на цих просторах.

ГJ.ередньою сторожею

кабінетів, ні
піонерської
кімнати, а
головне інтернату. Через що з 418 уч
нів десятирічки тіль~и один- з пери
ферії ...
В. Бурчик і В. Архимович

батьки

інсти

учнів

музичної

школи

(За «Рад. Україною»)

чоловік, одер-

270

десятирічка

Нlшим її вимогам. Досить сказати, що
приміщення школи таке
тісне й не

Харків. На заочному відділі харків
сільськогосподарського

музична

пристосоване до музични.х зайн.ять, що

Єневича.

ського

інтернат для

з периферій.

майже
третина
учнів
на
лекції зі
спеці.яльних дисциплін ходить довчи
телів до дому. Немає тут ні фізку ль
турної ні концертної залі, ні учбових

контрре

операцій на південно-східнім відтин

зарання опрацьований . та підготовле

школи спору

розмістилася і досі працює в

волюційну суть українського буржуаз
ного націоналізму та космополітизму».
Спеці.яльно гостро
критикується за
відуючого катедраю ісмату і діямату

морського побережжя, то тепер, зай
нявши Румунію і Болгарію, це володін
ня він пооільшив до двох третіх всьо

("!) залею, організуван о
Після

темами, .які

·коли до того часу СССР мав в сво
йому посіданні лише половину чорно

джено спеці.яльний будинок з чудовою

консерваторію. Для

учнів

«Наукових записок». Лише поодинокі

сучасну

ку протинімецького фронту. Проста
гнена «братська рука визво,ленн.я», це

в

книги

на

на конто вдалого проведення воєнних

1935

музично обдарованих дітей до вступу

Лисиця, Гулак. Економічний і філосо
фський факультети за весь час свого

погляд

р. в Києві бу ла відкрита му

В

нов мар.юсизму-ленінізму
ВІИкладачі
фізичного
факультету
Кузьменко,

короткий

зична десятирічка, .яка мала готувати

В яких умовах працює

ос

Один

карту чорноморських
країн
виста
чає, щоб запримітити зміни, .які тут
зайшли після другої світової війни.

го побережжя, тим самим воно те
пер розділилось між СССР та Туреч
чиною. Захоплення Румунії та Бол
гарії, а опісля Альбанії не бу ло при
падкеве і його не слід зараховувати

кИІївська музична десятирічка?

тому, що на
дуже н:и:зькому ідеЙНо-теорети~ому
рівні.
Секретар
парткому
Зозуля і
ректор унівеситету Голик погано кон
тролюют~ь виконування партійних рі
шень і постанов (!). Серйозних поми
незнання

де

о

є нудні й малозмістовні

через

-

рева.

Т.

Напр. закинено, що лекції виклада
чів Сундарьової, Клименка-Черевка,
Х.тrівецької,
:М'алини,
1М 1 ережинської

допустились

Дипломні

випускники

лю, кераміки, художньої обрібки

Шевченка.

лок

мистецтва

випуск.

живописці, скульптори, графіки, сце
ці.ялісти в галузі художнього тексти

15 лютого
київському

Університетові

дослідних

Львів. У львівсь·кому інституті при

канського імпері.ялізму».
Київ. «Рад.
Україна» з
зробила поважний закид

працівників

станцій.

ром обліку і
статистики
працювала
пособниц.я укра'інських
буржуазних
націоналістів цих найлютіших во
нашого народу, аrенті:а

БОРОТЬБА
3А ЧОРНЕ 31UPE

жуючи спеці.яльність аrрономів, лісо

«Б рогатинському рай

12. 2. 53.

7.

цього

заоез

печення мало оути Адрі.ятійське по
uережж.я Бал~анського
піВО(.'ТJРІОВа,
котре
ЗІ
своІми
нововибудуваними
морськими базами в Альбанії мало в
першу чергу
ударемнювати
спроби
ворожого прони:к:ненн.я почерез Бос

фор та Дарданелі в У.орне море. Од

наче нове становище Юrославії бага
то дечого змінило в цьому пляні. По
стала ~~:ш~ш терv~·І1орі.яльна !і,аол.яція

h.Льбанн ВІД держав совєтського бльо
ку, чим підірвано вартість новозбудо
ваних тут морських баз.

Аль.янти не раз признають свою ве

ВЕСНА

лику помилку, .яку вони зробили своїм

десантом в Італ~ї, не звернувши ува

і Фейлетон)
ти. «Тобі весна, тобі зелена ... » встр.я
вали, ніби то заблукані поети, але по

Надійшла весна прекрасна,
Многоцвітна, тепла

ясна

Мов дівчи;на у вінку ...

важніші, досвідчені
літератори від
штовхували їх
ліктями:
«Значіння
весни в письменстві, мистецтві та му
зиці».

І. Франко

Весна! -Я і не знав би,· так зай
шов листоноша та приніс
мені жур
нал, «Весняний Легіт».

-

.

Чим дальше, .я стававсь легкий-ле

Там же сто

генький

яло чітко: ВЕСНА!

-

з вітром полетів би. Хоті

лось танцювати, сnі:вати, будь-що, на
віть ставати дуба, щоб тільки радува

От .я поцікавмв·с.я, став перегортати
журналу.

тись. А в дрібних оголошеннях захва

Віяло від них чимсь
теплим,
паху
чим.
Печатано в
рожевій
фарбі -

лювали: «Продається весну (цьогоріч
ну та інші, з миrнулих років, ще нев

хоч такого добра багацько, то завжди

точку

чорним,

жалібним.

решневі

(!) садки, соловії, дурманні па

І .я повірив. Розкрив вікно й гукав:
«Весна! Дивуйтесь, люди, ВЕСНА!»

листки-

ще в

пучках,того

приходив мабуть із

хащі.
- Весна!

-

Весна!

далека, бо в нас,

Нагадувались

живані!) -в цілості, або й

че

Зачарований, .я

-

веселку,

й

бігти назустріч.

«Весняний

Та, зразу за воротами, похов.шувсь

Легіт».

у першій болотній калюжі. Не смій
тес.я! Завалнв руки та штаНіИ ...

Я читав, прямо ПІИ.в, не міг відірва
тися від проміння і блакиті: «Весна й
молодість», шептали набожно не
поправні мрійники

бачив і

nроліски, й сонце. Не стерпів, рішився

перекликались рядки.

пишався

по-шма

... »

...

Остап Черешня

«В життя, в при

роду, назустріч весні!» перебивали
очайдухи. «Весняна політика» гро
мив своєзначно .якийсь грубань (у дві
колонки!), «.•• в суспільному житті, в

ги наu тогочаснІ домагання Черчіл.я,
котрии вима_гав зробити його в Греції,
тим самtИм шсл.я иого успіху за Аль.ян
тами запевнилася б повне володіння

Налканським півостровом.

В .~йбутній війні Чорне море бу

де ~ІДІГJ?авати далеко більшу ролю лк

досІ. МІ_~ Чорним морем, Озівським,
та Касшиським положені нафтові ба
гатства Баку, .які є ахіллевою п'ятою
Совєтського Союзу.

Але великий пл.ян офензиви поче
рез Чорне море та Кавказ на Каспій

що свого час~ пропонував німецькиЙ
марша.п: fудершн, ще й тепер· має ела

б~· вихщну Ьазу. Постійні непорозу
мшн.я в Персії, заворушення в араб
ських державах, політи"!не напружен

ня ~ Марокко, ~льжирі, Тунісі, доте
перІшня

rrозицш

ЕсцанЦ не

п~_чення. Прийняття Туреччини і Гре

ЦlІ д_? Ат.1_1антій~ького

Союзу та їхні

спроои сшвпрац1 з Юrославією дають

п~рші позитивні результати. Здобуття
РІВноваги впливів
на Балканах та
зменшення воєнної ваги альбанського

поб~режж.я - .. ~е перші спроби опору
Н~)ВІИ експансн російського

імnерія

ЛІЗ~.

економії!» добавляли, притупцювали
в такт молодші,
а
то . й
немовлята.

«Аналіза весни» захвалювали ті,
що ходили колись у школи; «Ми й
весна»- грались у nіжмурки збиточ
ні; «А що прийде по весні?»- розпитували несміливо відвічні песи:мі<: ..

дають

аль.янтам достатнього тилового забез

о.к.

Чи'Тайте в наступному числі нашоrо

..

журналу:

•rоворить Борис МАТУШЕВСЬКИй»

Стор.

ч.

ОМОЛОСКИІІ

8.

моРЕ й солов•:r
(П. Тичині)
В зелеши бухті сонце і дрімота.
І'ен-ген уже димИІться пароплав.

Большевики весь час
кричать пр')
створення в Україні всіх можливос
тей і засобів для розвитку спорту та

оволодінні спортивною майстерністю ...

спuртивних

спортивну роботу».

товариств.

За ним замкнулись водяні ворота
І ржавий ключ на дно спокійно впав.

Хоч Україна і видала багато спор
тсменів найвищої кляси, все ж спор
тоне життя в загальному, головно між

Округлі груди піднімає море

молоддю,

І оп~'скає з віддихом тяжким,
І світ такий прозорий і просторий,
Як для дитини мате рипський дім.

тьох випадках цілком занепадає.

В димах узгір'я виринає й тоне,
І тінь од нього розпростерлась ниць,
І падають сніги рожевих птиць

ською

На море запахуще і солоне.

-

дуже

відстає, а в

бага

Причин такого стану слід дошуку
ватись не в. незацікавленості
молоді
спортом, а прямо в створенні
совєт

системою

тацjИІХ,

умов, що спорт для

жит~1 євих

багатьох

вщхо

дить на другий плян.

Нижче наводимо витяги з повідом
лення РАТАУ

про
конференцію
в
справах фізку ль1•ури, яка відбулась в
Києві 9-10 лютого ц. р.

Спортові вісті
Нікополь. В Нікополі від бу ли ся зма
гання волейболних команд спортивно
т-ва

України.

«Спартак»

за

першенство

В розграх брали участь во

лейболісти і волейболістки Києва, Хар
Дніпропетровська,
Запоріжжя,
.l:t\.итомира, Миколаєва,
Чернівців і

кова,

Нікополя.
Перше місце серед
чоловічих ко
манд завоював Київ, друге Дніпро

- Харків. Серед жіно
місце Харків,
2-ге

петровськ, 3-є

чих перше

Дніпропетровськ, 3-тє

)f.~·'

,.,.
!11(':

~

-

-

Київ.

.,.,. \

jt~; •
~~~

11

\\:,, '
\
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~

" j

•,

с/Ь)
вІ,
у
~

«... За післявоєнні роки в Україні
стали до ладу 236 стадіонів, сотні гім
настичних заль, водних станцій і ба
с~йнів, тисячі спорТІивних майдан~и
кш. Лише в 1952 р. збудовано ІІІ ГІМ
настичних заль ... » і т. д. Але ...
Але, що з мертвих стадіонів?
«... Н багат~;>ох випадках незадовіль
но використовується сприятливі умо
ви для розвитку фізкультури і спор
ту. Так ... в Макіївці товариство «\Ме
талург» має найкр~щий в
місті ста
діон ... одначе у секціях навчається не
значне число робітників, масові спор
rливні заходи проводяться рідко й на
низькому рівні»
«Серйозні хиби мають
місце в ді
яльності спортивного т-ва
«Колгос

Багато здібної молоді залишається не
поміченою і не висувається на керівну

«Погано працюють
спортивні Т-'Ва
<',Динамо», «Спартак», «Трудові резер
в-и»,

\

значній частині колгоспів вони
галі

не

вза

створені ... »

«Фізкультурникам міста і

села не

скрізь створюються необхідні
умови
і не подається
належна
допомога в

j

«Наука»,

ряд спортивних товариств недооціню

ють важливости ідейного
фізкультурних кадрів».

«Незадовільно
підготовллють фіз
культурні кадри Київський і Львів
ський фізкультурні інститути».

«13 ШКОЛах

МАТРОСИ

Чемпіоном Украіни стало
вперше
«Динамо» (Київ), 2-ге
місце
зайняв
«Спартак»
(Харків), 3-тє «Динамо»
(Львів).
Буковинські гакеїсти за чотири гри

забили дві щайби у ворота противни

70! ...

Загартовані сонцем. вітрами,
Препливши морями світи,
Ми крім рейду не маємо брами,

до якої прийти!
Серце кинувши в шторми і штилі,

Ми в обличчя пл1оєм сатані,
І незруJШІо на тонни. на милі
Розраховуєм дні!
Наша зброя rвинтівка і кортик,
Наші думи морський бурецвіт,
Наше серце у чорному порті,
Де цвіте антрацит!

·спортовцями

«Управління в справах вищої шко

ли і головне управJІіння ремісничих
і залізничих училищ та шкіл ФЗН
УРСР зовсім слабо проводять роботу
по

вихо~анню

спортов

гом останніх років

місця

на

займають низькі

всесоюзних

студентських

змаганнях, що свідчить

про

серйозні

хиби в розвитку спорту і в роботі по
підвищенню спортивної майстерности
МОЛОДі, ЩО ВЧИТЬСЯ».

=:=: :

: :=:
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СМОJІОСКИП

Журнал Українськоі Молоді.
Поввлвєтьса

з початком коа:воr"

місяця.

Редагує колегів в складі: Осип Зін
ttевич. Іван Сілецький, Аскольд
билко.

Ко

з,

rue du Sabot, _Paris

Ціна одного числа в
Франції 25.
фр., в Англії 9 пенів, в усіх інших
країнах рівновартість 10 ам. центів.
Річна передплата в Франції 300, фр. В усіх інших країнах 1 ам. дол.

rpomi
на

2

представників,

або

безпосередньо
на
адРесу
РедакціІ
«Смолоск.ІШу» міжнародніми купона
uи.

Представництва
ЗДА:

«Смолоскип)'»:

Les Wyshnewyj

London, W.
Канада:

хв.

12.

England.

Petro Danyliuk, 104-, Grove Ave,
Winnipeg, Man.
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«Smoloskyp»

В бігу на 10.000 м. він зайняв перше
місце за 17 хв. 22,2 сек. Пробігши чо
тири дистанції, О. Гончаренко набрав
193,143 пунК'11И., завойовуючи зваВШІ

Journal de la jeunesse ukrainienne

Edition speciale dt la
U hrainienne»
з, rue du SaЬot, Paris б•
«Р arole

чемпіона світу в швидкісному бігу на

1953 рік, за що одержав
лавровий вінок. і золоту медаль.

на передплату просимо спати

адресу наших

W. Bondarenko 41, Percy road,

бігу на

час

б

Велика Британів:

сек.

ковзах на

'Галановитих

ців, не створюють необхідних умов
для їх
спротивного
вдосконалення.
Спортивні команди студентів протя

Во

ковзах на міжнародніх змаганнях за
першенство світу в
Гельсінках в за
бігу на 1.500 м. друге
місце
зайняв

19,0

ма

бз8 Е. 14-th St.
New York 9, N. У.

линської та Ізмаїльської обл.
Пере
можцем вийшла команда Волині.

Олег rончаренко, осягаючи

ІВИХОВанН.Я

ють спеціяльну фізкультурну освіту».

Луцьи:. В Луцьку відбулися змаган
ня з клясичної боротьби, боксу і важ

швидкісному

фіЗИЧНОГО

України тільки l;)u/o викладачів

Олекса ВЛИЗЬКО

ців, Станиславова.

І'ельсінки. В

виховання

Адреса Редакції й АдМіністрації:

звання чемпіона України з гокею зі
шайбою, в яких взяли участь коман
ди Києва, Львова, Харкова,
Чернів

кої атлетики між

«Урожай».

«Керівники ряду обласних коміте
тів у справах фізкультури і спорту і

ІJНІИЮ> •. В ряді колгоспів фізкультури
колективи
існують
формально,
в

Київ. У Києві відбулись змагання за

ка, а в свої пропустили

(28)

((Надзвиqайний )) ріст спорту в Унраїні

Максв.ч Ри~ьський

го

4

«Як-то, ви ще не бачили останнього
моделю реактивних літаків?»

PIUF, S.

А.

R. L.

Париж

25.

Ціна

Journal de Іа jeunesse
ukrainienne
ч.

фр.

Yari<:

Journal of the Ukrainian
Youth

«SMOLOSKYP>>

Рік

1953

Травень

5 !29)
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РОТЕРДАМ

ПАРИЖ

В РОКОВИНИ СМЕРТИ ВЕЛИКИХ СИНІВ УКРАЇНИ
Десь

між

небом і

асфальтними

бульварами зависли радісні мелодії
мелодії дозріваю~ої весни, близь

-

кого літа.
Латинський

Квартал

вмивається

сонцем: може Пантеон мовчить, але

шпаліри зелених. каштанів,
навіть
сірі, від старости часто пахилені ка:
м'яниці зараз

-

святочні,

.

біля книгарні Жібер,
постановки!),

невтомно

тальні тереми

казку

А

про

рехтять

входах

водяних глибин,

перед

ки

ме

крамницями,

сидячи

лями на терасах.

при

під

парасо

Завжди

говіркі,

завжди метушливі... Ех,
ся жити,

-

кольорові цятки

метра,

коли весна

як хочеть

наповняє

груди

бажанням бу л~

сильним,
творчим,
любити красу та майбутнє!

-

***

зовсім

близько

постріли. Один, два ... шість. Сьомий

набій застряг і не випалив.
З

су до-

.

***
-

nісля

всього
та

23

руки

1938.

років

Два дні ... дні

українського

о

дні

25

засліплені,

причаєного

не

ворога

- створен
С,рборної
Україн
то не бу ло б
тих

основний ідеал українця

ня
Самостійної
ської Держави, лю5ченків...

панасів

розчарувань та

траге

дій.
Що

Симон

Петлюра

розумів

по

требу українського народу" та вірив

травня, коли то від злочинної

у

червоних аrентів

жать його ж таки слова: «В rкраїн
сьІtУ держа.вність ми віруємо, укра
їнську державність мJf· ісповідуємо,
в її немиnучості ми переконані. Для

гинули

на

кращі ЙОГО СИНИ.
Париж і Роттердам ув,ійшли в на
шу історію кривавvм спогадом. Тут
і там підступний ворог вирвав із ря
дів борців за волю України передо-·

постаті.

Зіпхнути

в

непам'ять

світлі :rуюменти, висмоктати
цвітучі
сепи, знищити нарід, його надбання
та

радше

бажає тільки одного: знищити,. за
володіти Україною ... Так і тиснеться
на уста: з-розуміли б усі rriд цю пору

жалоби

народу:

бруках чужинецьких міст два, най

ві

чи

скрипників, Затонських та

Місяць травень ...
Рік 1926 та дванадцять

змагання

-

це

ників. Бо ворог
впали

в

сліпі,

до:іачають

Москви, що в такій, чи іншій формі

-

Моск•зи ...

жертва,. ще

треба перш за все

І, нараз, усі здригаються ...
Тут десь,

-

ним

пістоля

- Петлюра? - радіє нікчемний
душегуб вбив Петлюру~

хрус

дитячий, невинний сміх мішається
в одне з голубиним воркотінням та
гамором трьохмільйонавого міста.
Ву лицями
переливається
юрба.

-

перед

р:Jгах...

величJП.

лими квітів манять жовто-червоним,

Прохожі

в
руках
кровожадної

ви;'сланник

Водаграй у Люксембурзькому городі
шепоче

стоїть ... у си

ньому піджаку (це теж належить до

мета,

-

а

~до

того

вбити Пров[д

знає, що

ще далеко не закінчена.

боротьба
Знає,

шо

йому ніколи не заволодіти
плода
витими просторами України так дов

визволення

нас вона є до

України,

нехай

слу

певної

міри жиnою·
носимо в
серці, бо її духом, потребами ові

реаJ•:ьністю, бо ідею її ми
яне

все

життя».

Друга

жертва

-

це

Палкозник

Євген Коновалець,
Командир Кор
пусу Січових Стрільців, Командант
УВО, Голова Проводу УН, та
осно
воположник Українського Націона
лістичного Руху. Почерез
баєвища
Україн:і1 -на Маківці, в золотовер-·
хому Києві,

-

в суворі,

сірі

будні

Одне й- те сам~ питання перелітас

го, як довго битимуться серця, спов

скитальщини

уст

нені любов'ю матері.

ху, обраного ще в молодечих роках

-

ДО

уст:

Хто посмів

вплести

гимни весни й життя? Хто

смерть у
він, ні

кчемний душегуб?
Ось-там,

недалеко

від

Сорбони,

Голова Директорії і Головний Ота
ман

Ві~ськ Української

Республіки,
наслідник
та Івана

Симон

Петлюра,

Богдана
'Мазепи,

Народньої
гідний

Він не покинув

шля

у затишному Зашкові.• Бути вірним
ідеалами це клич великих мужів:

бути

вірним

Батьківщині,

продав-

Хмельницького

-

це світанок

у

житті українського н~р:;·дУ, це вмі
лий
Справа здобуття Української Дер
жави

-

це справа цілої нації укра

їнської, а не якоїсь кляси чи партії.

СИМОН ПЕТЛЮРА

дій

керманич серед бурхливих по

1917-21

револЮція,

років.

Україна

анархія,

з

промахи

найсвітлішими

вогні:

6ратовбивство.

Скрізь розбазарюють,
найпідліші

у

.

грабують

-

зустрічаються

порv;вами.

Люди

Волі

українського

народу

до

са

~юстійного життя не знищать ні во
рохі.і тюрми, ні заслання, бо Укра
їна є нездобутнім бастіоном героїв
і борців.

ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ

Стор.

на Коновальця. Творець УВО й ОУН
- тих вимріяних, палких лицарів,.
шкодували

обороні

прав

навіть

життя

українського

в

народу.

його слова: «У вогні перетоплюєть
ся залізо в сталь»

-

це закон, якого

Він завжди приІДержувався. Коман
дир і заразом борець, Він став сим
волом відродження У.країни.

***
В судовій заЛі промовляє адвокаг,

П. Вільм:
«Панове Судді, Панове Присяжні!
Перше, ніж приступити до розгляду
фактів процесу, я дозволю собі вер
нутись кілька місяців назад. Це
було 25 травня 1927 року. В невелич
кій церкві коло пляс-д'Італі,
заві
шаній чорним сукном, на якім вис
тупали фарби прапору Української
Республіки, відбулася
панахида по
Отамані
Петлюрі.
Зливаючись·
з
прекрасним хором, одним з україн
ських хорів,
незабутніх
для
тих.

хто їх 'чув, ридання громади, зібра
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жувати почате діло, не зважати на
труд, ні перешкоди це клич Євге

що не

ч.

смолоскип

2.

Третього травня

1924

р. покликано

без сумніву, а далі що? Невжеж ви

на суд Божий дві українські дУші:
М. І. Міхновського і його небожа та
однодумця д-раВ. Совачева. Не можу писати про них, як про українських діячів, бо обидва бу ли для ме-

думаете, що большевики не
захо
чуть· використати
завірюхи і
не
посунуть знову на
Україну?
Маю
сумнів,
що
повстанці,
зайнявши
Київ, не розійдуться по домах.· Уго

не перш за все -близькі

люди. В

да з Москвою, підписана Скоропад

'!'аких випадках трудно бути об'єк1'ивною але з дня їх смерти мv.нуло
більше чверть століття і дві думки,

ським, буде недійсна. Боронити Києва нема кому. Знову віддавати всіх
і всю Україну на поталу 1МосквІі?

які були змислом їх життя, знайшли

така

лють

піднімалася

на

цю

тепер загальне признання.

«Федерацію», що ні в кого не

Перша це
було
переконання,
що щастя України лежить в
мож-

сумніву в правильності розпочатого
повстання, але й великих надій на

ливо

&уло

скорішQму відділені від Росії.

політичнv.й розум обібраної Дирек

Думка ця не була популярна в пер-

торії не було. Правда, ім'я С. В. Пе

ші часи навіть по революції. ТільКJ1
по тридцяти роках українська еві-

тлюри імпонувало вСІім. Ми
знали
його, як великого патріота й хороб

дом~сть дійшла до того,. щоб винести
одностайну постанову на всілякі зазіхання
різних
єдинонеділимців:

рого вояка, але він не сам, а в това
ристві Швеця, Макаренка й Андрієвського, яких ми не знали і які

«Геть з Москвою!»
Друга так само непопулярна в
соцілліетично
наставлених
колах,
була: перевести негайно
орган1за-

взагалі не були попу.Лярні. Микола
не говорив ·годі ніч:ого. Мене диву
вала його незвикла для мене пове
дінка, що закінчилася його виходом

ної в цій церкві, бу ли дійсно
зво
рушливі й діймаюrчі. І перед амво
ном, осторонь від лав, призначених
для присутніх, із
еві чк ою в
руці
стояла еамотньою · молоденька дів
чина в жалібнім
убранню,
стоїчно
борючись
проти' сліз: це була
єдина дочка Отамана Петлюри!»
Але П. Вільм не сказав усього, бо
в цей день і кожнорічно, в
місяці
травні, стоять в
українських
цер

по
вже
реконатлся, що конце,нтрація наших були з армією УНР в Кам'янці По
військових сил, які
зформувались дільському. На Кубані Микола жив
по військових
клюбах ім.
Павла. конспіративно, як
шкільний
учи
ПоJ:уботка в Ки·єві і Чернівцях, мо- тель .в станиці Полтавській.
гла б відіграти велику ролю в обо

квах,

роні рідних земель.

в

краю

та на

скитальщині,

мільйони дівчат та хлопців,

воскресення.

Пол

ковник . Євген
Коновалець
стали
духовими провідниками та вчителя
ми всієї української
молоді.
Вони
д~сь із
небесних
просторш,
з-за
хмар, із глибин нашої душі
ведvть
непереможні лавиr молодих
борців.
Бачите їх? Всміхнені
вірою об
личчя, очі
дивляться
кудись,
де
Дніпро, де
Карпати,
де
Кубань
Чорне Море. Співають:
«Не тішся вр;:tже, сотня поляже,

Тисяча натомість стане д~ борfіИІ... »
Д. Романенко
,,,,~~

М. Міхновському

Прикували у
Щоб у муках,

темнім

з хати.

Після цьо.го ·микола зник. Згодом
ми дізналися, що він занедужав на

воювати не збираємося!»... На жаль,
в дуже швиДкому часі довелося пе-

плямистий тиф, а
одужавши,
дався на Кубань. В той час ми

дочок,

синів великого чину всі
вони зі
свічками в руках,
що
нагадують
Отаман Симон Петлюра та

цію своєї регулярної армії. Опоненти

цієї думки знаходили її просто шкідливою. «Війна? Пощо? іМИ з ніким

льоху,

звитяжець, конав.

Без тривог, без зітхань, без страху

Келих смерти гіркий сам прийняв.
О, ті подвиги будуть святі!
Всім відомо, мій друже, що вщерть
Дні отруєні горем лvш ті, ·
Від яких порятунком є смерть!

В

до

козаків.

р.

його

ло його конспірацію і

вороті до Києва
його дпя

зі зброєю в руці,

лення.

були

прJ1родні і1

зрозумілі.
... Останній раз я бачила

день

проголошення

Мvколу

федерації

Другий

знав

із

Юрівського

тіснішу

тету. Раптом Василь

повернувся

до

персонального

ознайом

його

кільк;'!

йому

«ніжно»

допи

допиту

зап_rопопували най

співпрацю...

Для

віцповіді

на цю почесну пропозицію дано йому

с ;шу ·добу часу. Звільнено з в'язни

ці й дана до зрозуміння, що
втечі відповідатимуть його
лі й бувші однопартійці.

вразі

прияте-

.

05думавши своє поло~ення,
давши, що йому вже
раховувати на

день

Універси

-

:ааних,

51

рік і

витримку

зга
роз

нервів

він

уже не має змоги, Микола покінчив

мене в кімнаті зібралися Микола,
й~'rо небіж Сошка, Василь Сова
чів і я. Микола ходив з кута в кут,
мовчки
догризаючи
недагризений

го

його по

«Запросило»

Протримавши

тів і чути голоси

v

ще чубук машки. Василь лежав на
ліжку, повернувшись лицем до сті
ни. Сашко сидів у
нього в
ногах і
оповідав мені про персональні при
кмети члена Ди~екторії Швеuя, яко

воно

собі зробити уяву про методу

з

ні були П})И'Сутні й Микола, Василь
Совачів і Донцов від партії
Хлібо
На

пильно с'лід

днів, а останню добу в камері поруч
з кімнатою слідчого,
звідки він міг

Росією 14. листопада 1918 р.
13-го листопада
було
засідання
Національного
Союзу, . присвяченr~
справі повстання. Була обібрана Ди
ректорія з 5-ти чоловік, на чолі з В.
Винниченком і членами: С. Петлю
рою, Ф. Швецем, А.
rМакаг~нком і
О. Андрієвським. На тому засідан

робів-Демократів.

примусила

кувалQ за ним. Швидко по

самостІи

ництво, як і переконання, що боро
нити вольностей України доведеться

в

ностальгія

видюче око І'ПУ давно вже відкри

***
Прадіди М. І. Міхновського нале

жали

1924

його повернутися до Києва. Та все-·

самогубством,

довівши,

що

«ніхто

не має більшої любови·, як той,
душу

·

ЦЯ»

-

поклада

за друзів»

що

(«Грішни

Л. Українки).

По словах Юрія Колларда Микола
Міхновський був «широка. натура
такою вогняною

любов'ю до

їни, що міг би при відповідних умо
вах запалити мільйони для бороть
би за нашу Правду і Волю».

Сошка:
Лев Т. Орлигора

-

Ну

гаразд, повстання вдасться

3
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ПОКЛИКАНО

ДО КИПУЧОЇ ДІЯЛЬНОСТИ
(Микола

Хвильовий

«Хвильовий був наскрізь і всі
ми фібрами своєї душі ди
тиною свого часу й свого на
роду. Він найглибше в той час
переЖИІВ
трагедію
України,
перfпий зрозумів її джерело і

і

вселюдського значення, а зрусифіко

Ви розумієте

покликано до кипучої діяльности,

українські

я хочу творити життя... так, як йо··
го творили хоробрі на протязі тися

індустрійні

томів

і краще,
учениІХ

тури.

•

нього.

ніж

з

нану

rолубенко

«... Всі

вийшли

літературну

В місяці травні минає

від

двадцять

трагічної смерти

Хвилього.
Сьогодні

не

можна

Миколи

говорити

про

українську молодь тридцятих років,
<-tи сучасну молодь України, не зга
дуючи виразника її (молоді) с'JІрем
ЛІнь і форматора її світосприйман
Миколи Хвильового.

ник нової України. України, яка мо

же стати бажанням і за яку готоВ'і
змагати цілі покоління. Україна, за
яку бореться молодь тридцятих ро

це Україна не вишиваних со

рочок і синіх шараварів, а Україна

не

тільки

нашого

села,

а

й шахт Донбасу, риштувань хмароде

рів

Харкова,

залізо-бетонних

спо

руд Дніпрельстану.
Хвильовий проповідник України не просвітян

ства і ски1гління чайки при
дорозі
стоптаній ворожим чоботом, він проповідник не України, яку ма
ла б принести ро)Ісварена еміrра
ція. Україна Хвильового- це Укра
їна націоналістична, Україна силь
них

духом

і

вольових українських

людей, отієї вічно «молодої молоді»,

в

путь

далеку
під

запального

й

нез

знаком
роман

Хвильового!»

Кличі Хвильового ставали клича

ми навіть тіеї молоді, яка знаходи
ла для себе місце тільки в цідпіллі!
Це молодь СУМ-у Спілки Укра
їнської Молоді, «яка стала виразно

на позиції: <~геть від
Москви!» цебто на позиції М. Хвильового, Ця
молодь

Постать, зненавиджена
Москвою,
очорнювана й оспорювана своїми ж
(!) стає втіленн~м молодої україн
ської підсовєтської дійсности.
Микола Хвильовий проповід

модерна,

тичного

забупя,

«захоплено,

вітала

памфлети! ...»

прямо

до

Хви1льовог 0

за

само

мене

природн

t

я й тисячі Аглай

-

у спідницях та ·штанях

-

не можеl'tо

далі жити без повітря!»
Ідея

нової людини,

в

новій май

бутній Україні захоплює тисячі мо
лоді. Тій молоді «до болю хочетьсл:
бути такими ж безумними», як «ХО
робрі на протязі століть».

Аглая

-

тип

кось химерно

постепенно

нової

людини,

виглядала

приходила

зараз»,

до

«.п·
алз

моло.~і

«така бажана, як ніхто і ніщо». ·
В Аглаї українська молодь вадчу
ла

«Потрібного

і

доброго

пастирп~>,

який одинокий зможе вивести укра·

їнську націю «З сліпих вули,ць» H'l
чисті води великого завтра.
Аглая
но:

«...

говорить ясн<r і

Справа в

недвозшРr.
україн ..

тому, що

ський націоналізм не дає і не дасть

України,

бєсію. Справа в тому, що як ти пс
кажи, а в його особі виходить на іс

спокою

трагедію

від

його

*)

Відабражуючи

-

чі років... Ми

П. Панч в нагробній промові гово

тракта-

невгомонного,

-

та

вогнища української науки й куль-

рив:
Петро

ків

центри

щі.

ній більше

з

смерти).

вані міста України перетворяться тз

в

виходу

тів»

-

трагічної

В ньому і через нього ми піз
наємо нашу сучасність і себе
сотень

ня

в двадцятьліпи

Проповідувані Хвильовим ідеї не
МОГЛИ НЄ ХВ,ИЛЮВ~ТИІ ЦіЛОЇ УкраЇ
НИ, а в першу чергу молоді, не могли
не захопити кожної української ду

показав шлях

років

-

молодь

ідучи постепенно від Андрія, який
розстрілює в ім'я революції свою Ма
тір, почерез Карамазова, цього ви

торпчну

твоєму

арену

російському

молодий

мрако~

прогреспв

..

ний Фактор».

разника української
революційної
молоді, яка зайшла в тупик, він
дає українській молоді образ нової

Карти розкриті. Одинокий шшг~,
який веде до відродження укра1·н··
ської нації, до її повної самостійнос

людини Аглаю. Тих Аглай, які
виростали і виростають у Вишах У

ти

країни,

щоб завтра

никами, носіями і

стати послідов

й

суверенности,

шлях

найбільtLІ

певний це шлях українського на·
ціоналізму.

творцями нового

В Аглаї вже не колеться своє «~·>,

українського відродження. Аглая ~rерой «Валь.$1Шепів» стає ідеазюм
для української молоді, за який во
на (молодь) змагає. Аглая стає вті
ленням і репрезентантом підсовєт
ської молоді не тільки 20-30 років,
але й 40-50-их! Це покоління, як і
Аглая, «ГОрить віЧНJtм вогнем стре

як колись у Андрія. Це вже повноr

мління в невідомі краї», це поколін

ня нових «Відважних і вольових лю

·

на

людина,

яка

знає

чого

вона

х

. "'

че, що їй любити, а що ненавидіт.;:.
її шляхи вже ясні, в неї немає су;..r
нівів ні вагань, вона

знає, що вон.,l

«Від природи покликана до кипучо~
діяльности» в ім'я відродження сво~J

молодої нації.
Це відродження не відроджен
ня України, як колонії (Малоросії)

дей».

Москви.. Це відродження України в

ним, як сильна культурна спільнота,

Аглая, цей новий тип української
«молодої молоді» говорить про себе:

на рівні з передовими народами Е
вропи, до світлого майбутнього своє'.:

часу.

повному розумінні ЦЬ'ОГО слова. Про
це Хвильовий говорить в своїх беЗ··
смертних памфлетах.

.Я

одна з тих молодих людей, що
біля
ваших
як гриби виростають
комячейок і яких ви не помічаєте...

В «Україна чи !Малоросію> він ш1
ше: «Наша ви1півська (високошкіль
на) молодь, що вся поспіль ви,йшла

яка не буде плентатись у хвості по

дій, а буде ступати, як рівний з рів

нації. Хвильовий вчить молодь зма
rати за Україну, яка дасть творчість

«...
-

.Я

-

нова людина нашого

Стор.

з

4.

смолоскип

трудящих

верств

нашого

народу,

пустоnорожнім брязканням в інтер
націоналізм. Вона вимагає конкрет

ної відповіді: чи є Україна колонією
чи

ні?

Якщо

ні,
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Унраїнсьна моnоnь вітає
Аnм. Вопоnимира Савценна-Біпьсьного

не мириться і ніколи не помириться з

Москви,

ч.

тоді вона

(молодь) хоче бути послідовною і роВ ювілей свого 85-ліття Вш. Пан
бить з цього для себе
відповідні Адмірал
В.
Савченко-Більський
державно-творчі висновки»,
одержав численнj
привіти, як віц
І та молодь переконавшись всоте, старшого громадянства так і в перщо Україна, не Україна, а Малоро- шу чергу від української молоді сія -колонія Москви, зуміла йти. в Наспіли привіти від: Діловода Морборотьбі за Україну шляхом Х.вильо ського Пластування при
Головній
вого. А цей шлях вів почерез етапи: Пластовій Старшині; Гуртка «Мор
Андрій Карамазов Аглая, а ський Сокіл» в Торонто; 25-го Ку
всі вони разом- втілення Хвильова реня Ст. Пл. «Чорноморці» зало

Пл.
«Чорноморці»;
10-го
Куреня
УПС
«Чорноморці»;
залоги човна
Канада,
Редакції
«Чорноморець»;
Гуртка
Морського
Пластування
УПЮ «Водяник», 10 Куреня УПС
«Чорноморці».

го, а всі вони разом- втілення міль

Вш. Пана Адмірала.

йонів

української

ги човна Ст. Луїс; 25-го Куреня

Ст.

Нижче містимо один з таких при
вітів, який є

доказом, як

глибоко

шанує та цінить українська молодь

підсовєтської мо-

лоді!

*•*
най

більш спірна з-поміж ус.іх культур
но-політичних

Курінь УПС «Чорноморці»
Залога човна ЗДА «Стерничий»

10

Микола Хвильовий! Людина
діячів,

яка

до

сьо

годні не дає спокою ні Москві, ні де
яким нашим же
«еміrрантсменам».

Високоповажаний Пан В~ Савчен

ко-Більський, Адмірал Української
Державної Фльоти

Ціле його життя
готу України.

Він

-

шлях на Гол

писав, немов пе

редбачував шлях свого життя: «Все
сплелося в терновий

вінок. Тоді

кладу

вінок на свою

цей терновий

похилену

голову

і

йду

на

rолготу.

кров'ю. Це

бачу

крізь

сон ...

Але вперто й неухильно з терновим
вінком на голові йду і йду на rолгu

І.

1953

р.

му Українському Чорному Морі си
ньо-жовті
С(]Jборної

праnори

Фльоти

Української

Вільної

Держави!

виховані на світлих традиціях слав

українські

морські пластуни,

зібрані в пам'яний
День
35-ліття
ві,ЩНовлення Української Держави,
пересилаємо Вам, Достойний
Юві

ліяте, у 85-ті роков.ини Ваших наро

ного

-

Всього добра і многих

минулого

та

визвольних

гань на суші й морі, вірні

«Бог і Україна»

-

зма

кличеві:

є певні, що такий

День, коли nереможе наша Правда,

прийде

дин -найщиріші побажання:

я

Але ... книжники й ·ФарJ~сеї з;нову
наздоганяють мій надзвичайний па
тос. Я чую вдари глуму й падаю, сті
каючи

Ми,

22.

Ми, українські морські nластуни,

в Парижі

Людина, яка воістину зуміла захви

лювати цілою Україною.
Захвилю
вати, як бурхливий океан після за
упокійної тиші по бурі революції.

Філядельфія, дня

скоро!

Просимо nрийняти від нас вислови

многих

найбільшої пошани і побажання,
Скоб!

літ!
Нехай

Всевишній

Вельмишановний
Адміра.1Іе,

повному

дозволить

і

Дорогий

щасливо

здоров'ї

Вам,
Пане

діждатися

того

в

Величного

Дня, коли знову замають на вільно-

(Слідує
ких

лі

18

підписів членів юнаць

гуртків «,Морські Вовки»

Бурмили»

морського

ня при 1-ому Курені

і «Бі

пластуван-·

УПС ім. сотн.

Федя Черника у Філядельфії, ЗДА).

ТУ>>.

З ЖИТТЯ ЧУЖИНЕЦЬКОЇ МОЛОДІ

його шлях закінчується на хрес
ті. Розп'ятий і розпинаний Москвою

та своїми ж, каже слова, які знаЙ
шли відгомін серед
.серед ВІСі єї молоді:

цілого народу.
Воістину пре

красне життя. І коли я умру й
мurилу

ви

положите

пучок

на

чебре

цю- знайте: я воскрес!»

Так, Микола Хвильовий воскрес в

мільйонах

сердець

української

мо

лоді.

О. Зінкевич

*) «Аванrард» ч. 3(25) 1952 р., стор.

8.

8

В Бразилії більшість Універси

кадемію, в якій студенти арабських

тетів і Високих Шкіл не в силі прий

країн будуть спеціялізуватись в мо
дерному поборюванні туберкульози.

мати

всіх

матуристів,

що

бажаютL

студіювати. На багатьох факульте
тах число студентів,
які
склали
вступні іспити в 5 разів більше від
кількости місць. Всі Високі Школи
збільшили вимоги при іспитах, що
викликало численні протести.

+ В Болгарії 74 студенти були ви

кинені з
Університету в
Софії за
своє «буржуазне походження», 14 з
них

+

засуджені за саботаж.

В

Японії '!Міністерство

Освіти

дало згоду на побудову двох нових
університетів і 16 юнацьких коле
джів. Число Висок.их Шкіл, колед
жів і юнацьких коледжів виносить
під сучасну пору в Японії 223.

+У

до

Гірничій Академії в Колора

(ЗДА)

студіюють

студенти

34-ох

різних національностей.

• В Румунії проведено велике
. о арештів серед студентів, між
ми

•

нібито

тітівську

р. відбувся в

rанд

викрито

22. 4. 1953

чис

яки
змову.

(Бельгія) З'їзд провідників католиць
кої молоді, що
входить в
склад
ФІЖК (іМdжнародня Федерація Ка
толицької Молоді). У з'їзді брала та
кож участь українська
делеrація,
яка заступала ТУСК «Обнова».

•

З початком місяця квітня від

вперше відкрито факультет журна

Руан (Франція) 42 Конrрес
Національної Унії Французьких Сту
дентів (УНЕФ), в якому крім числен

лістикИ,

них чужинецьких делеrацій брав у

•
муть

У Чілі, в Університеті Сантіл ro

4

rстудії

на

якому

тривати

роки.

• У Відні відбудеться 27. 9. - 1.
10. 1953 р. третій європейський Кон
І'рес студентської преси.

+

В Каїра відкрито Медичну А-

бувся в

часть також Керівник Відділу Між

народніх Зв'язків ЦЕСУС-у В.
С.
Мардак. На закінчення
конrресу
прибула (вперШе на такого
роду
з'їзд) совєтська делеrація.

ч.

смолоскип
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Стор.

НОПИ МИ ПОВИННІ СВЯТНУВАТИ ПЕНЬ УНРАіНСЬНОГО МОРЯ

5.

1

(Спомини)

каз

І. Вступ

правдивости

й

щирости

ними сказаного, делеrаціл

всього

просила

В мош попередній статті «Значен- нас прийняти їхні національні

мічному. Та. й взагалі Крим явиться
в майбутньому дуже цінним

пода-

пра- рунком нашій державі у всіх відно

ня Чорного Моря в майбутній Укра- пори.
шеннлх. І ми від усього серця дяку
інській Державі» -було вказано,
Це нас щ~ більше зворушило. вали татарській делеrаJ~іі та rіро"и
лкі заходи повинна проробити наш::t Нам дуже було приємно вислухати· ли передати при кожн1Vt: ·можливІй

Чорноморська Фльота, щоб осягнути панування на Чорному Морі, що
має дуже велике значення в справі
розквіту нашої майбутньої Держави.
Але

крім указаного треба

добре

висловлене татарською делетацією
бажання їхнього народу приєднатися до України, бо південн 1 •й Крим
є для нашої Держави дуже цінним

нагоді всьому татарсьr••і:\і:V народові
безмірно велику подяку. Вставши
з-за столу, ми пlдходtтл•r до і'\.')Ж.с-ІС>rс
з татар і стискували руку зі слова-

не тільки в

ми:

військовому

(страте-

«Слава

татарському

наро1дові,

подбати про знайдення на
берегах г.ічному) відношенні, але й в еконо- слава!»
Обійшовши
кожного,
ми
Чорного Моря найкращого,
найза- І-------------------"1 прийняли від них їхні національні
хиснішого місця, де

можна б

було

l;J ПPTfRTT.A. HHfl
;\JC\·fJP \)JA..
СА J11JEHJ(\ -JП.ПЬrТ) f{()ГО

спорудити оперативну базу, яка від- П()}J}Гf{А

відала б всім вимогам

шої морської

юини та крім

наймодерні-

техніки й
того

можливої

збудувати,

розбудувати існуючі воєнні
та

чи

порти

всі морські споруди. Таким міс-

цем д.лл оперативної бази була в ча-

1

Мої Дорогі, мої Любі

Високодос-

си б. Росії природна гавань на пів- тойні Морські Пластуни 10-го

дні Криму, де стоїть Севастополь,
який був опоясаний багатими й гли-

б окими затоками
.
Т
п шденною.
аким

·

·

.
п шнІчною
І
·
б
мІсцем
тре а

скористатися й нашому майбутньо-

му Морському Відомству.
11. Татари виявляють бажання при
лучитись до Украіни.

Своє бажання приєднати Крим до
України татари вилвили на початку

пройти з

нами

гальні

збори

наша

Чорноморська

Громада, в якій поставили татарські

прапори разом з нашИ1ІІІИ.

Вже був

час обіду й ми запросили їх пасбідати разом з нами в Морському Зіб-

ранні. Після обіду

ми

правожали

Ку- татар до залізничого двірuл. Як раз

реня УПС «Чорноморці», 25-го Куреня УПС «Чорноморці», УПЮ «Во-

був час відходу потягу на
ропіль.

все моє Морське Пластунство!

Повер·нувшись до загального будинку нашої Чорноморської Грома-

дяник», УПЮ «Морський Сокіл» та

Від усього серця, від

усієї

бажаю Вам здоров'я і всього

душі

Симфе

ди·, ми зайшли до канцелярії й. за-

добра, протоколували прибуття в такій то

а головне
якнайскорішого
повернення до нашого Рідного Краю, до

справі татарської делеrапії та весь
перебіг спільної зустрічі. *)

пашоі вже вільної, вже ні від кого
незалежної, при Божій допомозі, на-

Соборної Укра-

Так відбула сл поважна історична
поділ офіційного виявлення татар
ським народом повного довір'я й по-

Ваші милі, такі сердечні, листи, ТІJ.Кі рідні, зворушили мене й це

право уважати її актом, що відбув
сл по згоді всього татарського на
роду. А крім того, за часів гетьмана

шої Любої Матері

1917 р., в часи українізації, по моїtі imr.

ініцілтиві, Чорноморської
фльоти.
В час одного засідання нашої Ради

прапори й просили

до великої залі, де зібралася на за-

Чорноморської Громади, в якій згур-

було для мене такою

-rува:п:исл у велику українську сім'ю

хою, що я почав себе почувати кра-

Павла Скоропадського,

всі українці, що стало
перебували
в Криму, прибула делеr'аціл від татар зі своїми національними прапорами.
Низенько
вклонившись
та

ще й на душі було так легко,
відрадно, чит::\ючи Ваші
цінні
мене листи. Я не почуваю тепер
бе таким самотнім, бо вчув таке

офіційно прилучений до України й
як на морі так і в Севастополі, й нав
круги була вже розпочата належна
праця.

вмбачившись, що
перешкоджають
нашій nраці, делеr'ати попросили в
нас с.лова. Це нас дуже зворушило й
ми піднялися та попросили тата і)

ле, таке ~ердечне до себе відношення й я від усьоrо серrщ складаю
Вам. мої Дорогі Морські Пластуни,
наЙЩ1ІІрішу, найсердечнішу подяку.

.Якщо в розпорядженні
україн-
ської держави буде ціле
швючне
побережжя Чорного Моря, _ воно
дасть в майбутньому Україні мож _

нис.тювити нам, чого вони бажають
і ми уважно.їх вислухаrмо.
. Татари пілрівнллvтсь і олин з них,

Хай Вам Бог Милостивий дастJ.
сили видержати при Вашій праці
для добра нашої дорогої Украіни і

ливїсть піднести свій
добробут,
культуру та свою могутність на велику височінь.

тцо столя нн ПРавому кРилі, вище
пі_лн.r'·f' дуже гарний прапор і почав
гов n_.рт"ти. па.чав говорити, шо на ве-,

великою

вті-

шани до нашого народу, яка дає нам

так
для
ееми·-

на славу нашого Украінського Чор-

Крим

був

Вважаючи це все ми повинні, як
дочекатися
світлих
·
·
.
.
і всІ давнІ народи, шанувати наше
/•
"
ращсних днІв повернення до нашої
ликому яічі і:хнього народу було між Любої Батьківщчни і там щасли~о Море й щорічно відсвятковувати

1чшт1м обговорене питання дальшого
Ух ?Т{Т1ТТЛ. СУіміркvвавши всі можливn·сті. вони прийшли вкінпі до висновку. шо ·відбУltУВати свій край в
снмостійну державу їх народ не в
си.лах. н тому, rциро

шануючи наш

ннроп. (пnи uьомv вони нИзько скло-

нv.тти счоі: голови),

-

нн їхнhому ве-

.Т!икомv

вічі в:ирішено й одноголосно
з~тветтжено просити
український
народ прийняти їх до
украУнської
!"ім'ї (як вони висловились) й
rr.гrт".

ПRРУВаТИ

ЇХНЬОМУ

про

НР.рОДОВЇ

культурно-освітню автономію. В до-

ного Моря та

спокійного життя при любій праці.

Не маючи можливости всіх Вас
поздоровити з ВеликоцніМJІІ Святя.ми та скластл Вам мою велику по
дяку за Ваші неймовірно цінні лпсти, я з приємністю роблю

ue

почерез

жУ11нал українськоі молоді «СмолоСКИП» •

визначний

ф

день

в

історії

нашої

льоти.
В.

Севченко-Більський

Ген. по Адмірал. бувшої
Чорноморської Фльоти

(Продовження

буде)

Слава Украіні!

Ваш

*) Один примірник такого прото-

В. Савченко-Більсьн:ий
Ген. по Адмірал. б.

Чорн.

Фльоти

колу ми надіслали з листом від нас

до Центральної

відповіді не

Ради в

одержали.

Київ, але

Стор.

6.

ч.

смолоскип

-

При ппастовій натрі

5 (29)

Ф:Jанцvзьний Снавт зvстріцає nень св. Юра

в nень св.-ІОра

22. квітня, увечорі, Париж засіяв..:
ся

·

темно-rранатовими

~ кожному метро, в

одностр -нмн

ав·rобусах,

на

дент французького скавту п.
зігу,

Пре

з коротким словом.

На закінчення відбувається велич
ній танець «Св. Юр» та
велика

Погідний всеняний вечір. М~сяць
розпочав
свою
мандрівку, а
зорі

бульварах,
вулицях гурт1сами й
поодиноко ви могли поб:.і"1;1ти саючі,

моргають

радісні обл~.-І-·\:-1 .Ьранц;у .н-.кі·іХ е!;.ш

збірна інсценізація:
символ зла
й
добра, під гучні слова спікера: «Змій,

тів. Всі з піснею
на устах,
вееелі,
бадьорі всі спішать до
зп:мового

якого забив св. Юр, це втілення
зла, брехні, неправди, в наслідок чо

до

нього,

немов

залиця

ються.

Ватра весело
палахкотить. Біля
неї сидять задивлені у
вогонь по
статі. Обличчя їх сяють радістю, а
заразом

на

них

видно

велику

за

думаність. Сьогодні святкують плас
туни день свого патрона, св.
Юра.
Це день
коли
по
всіх
закутках

землі пластова молодь з
лелійкою
на грудях більше, як в інші дні, ду
має про своїх ближніх.
Думає про
інших пластунів, які запалюють між
молоддю пластові ідеали та борють
ся

за них.

На життя св. Юра

скавти

лятьс:f!, як на геройську

якої кожний

повинен

приклад. Так, як св.

див

леr'енду,

брати

Юр,

з

С'Обі

пластун

-

мусить бути повсякчасно готовий
пр-инести себе в жертву при
вико
нуванні
Доброго Діла,
працюючи
справедливо,

чесно,

не

зважаючи

на жадні обставини.

В хвилину, коли ми сидимо
біля
нашої маленької ватри, ген дале
ко, також на чужині, біля ватри си
дять наші подруги й друзі. Вони мо
же веселіші, може тому, що їх є там
десь більше,
мають
свої
гуртки,
змогу
працювати,
брати
активну
участь в

пластовому житті.

може тяжче,

вони

Іншим

покинули

свої

гуртки й поїхали в дальшу чужину.

В багатьох місцях ще немає

плас

тового уладу. Але це ще не значить,

Велодрому. Цілий бульr,ар

де-rре

ник, але їх теж мало.

ніх Такий світ починається вже по

Не

видно й

-

сеньйорів·-скавтів, загал
річні.

це

Вхід до залі прибраний великими
образами зі скавтського життя, які
так влучно відображують
цілу мо
лодість!

Ті, що в залі, починають нетерпе

ливитись. rм ЗаДОВГО Ждати ДВі ГО··
дини, поки всі ввійдуть до
середи
ни. Але багато з них знаходять ск .... ро зайняття: одні співають, інші ла
зять десь, заглядають, їх
цікавить
кожний куток цієї залі, в
яюи не
один спортовець став чемпіоном сві
ту!

Біля 9-ОЇ ГОДИНИ

ЛОЧИНаЄТt-СН ім

преза. Трубадури трублять тривогу.

Зі вступним
словом
виступає
А.
Гай, керівник четвергових радіопе
рє.дач для мрлоді.

його слова коротк;і, але юrі. ядер
ні, які правдиві: <<М.и,

яких

сепнн

що там не може розгорнутись плас

наших молодих друзів, які

вже не пластун

й багато з нас

навпаки, ми

тепер пластуни ду

-

хом з сильнішою волею, бо
наші завдання тому, що ми

бути ліонерами

більші
маємо

пластов01 щеї, роз

знахо
нещuстю,
S:ІКі

дяться поневолені, в

стогнуть під тираніяМИ,>.

Після

нього

слідуютL

гуртовий танець

виступи:

«маленьких

лець», скавтська

opкecrt=-a

Rри

фр.

на

поклика.rrа десяткИІ молоді до Плас

родніх інструментів, бретонські на
родні
танці,
демонстрація
собак
міської поліції Парижу (скоки, ата
ка, ОХОрона, розшук), під СЛОВа «МИ
за братерстRо і дружбу між молод

ту. Наше завдання- в першу

дю

гортати працю там, де ще Гі немає~

Бо не штука бути пластуном там,
де є разом з нами сотні пластунів, а

штука одному дати ініціятиву, яка б

гу

-

заховувати

пластові

чер

закони

й звичаї, гідно репрезентувати укра

їнський Пласт. Завдання пластуна
?Р..ЛИКі Й КОЖНИЙ З нас МУСИТЬ озбро
їтись сильним •духом та сильною во
лею.

Дороговказом хай нам стане
Юn. Не зневірюймось, коли нам

св.
до

япдиТhСЯ важко пnацювати, не тр;:~ть

мо

rтоброї

думки,

твердо

ступаймо

по нашому шляху, відважно берім

ся до праці. коли хочемо, щоб наша
пластова ідея розвивалася. Будьмо

гідними наслідниками наших Вели
ких Попередників.

В день св. Юра, сидячи при цій

чотирьох кінців

світу ... »

скеч

Символ
добра вільний марш,
радісних, вільних людей, до краси,
свобо·ди ...

щастя,

«Світ не потребує

боягузів,

сумних,

слабих

світ

-

людей,

потребує

людей відважних, сильних характе
ром, солідарних, товариських, друж

грі й забаві ... »
Величній

участь

«Інав

Гурація статуї» відбиванкові змага
ння з ізраїльськими скавтами. Пе
ред закінченням виступає
Прези-

·······························rl'..................".,

здвиг, в

«Дружба і свобода», яку співали всі
присутні.

Кожний:
виступ був
мережаний
спільними співами всіх
присутніх
під кермою знаменитою А. Гая.
Опівночі закінчилось це
велике
свято. Ще довго можна було чути
по різних кінцях
Парижу
веселі
співи та балачки молодих
екавтів
які розходились по домах.

***

На· марrінесі цього свята слід би
теж
згадати
виступ
російських
скавтів, які
виявились
настільки
нечесними, що виступали з україн
ським танцем,

подаючи його за ро

сійський і докору в сторону тих на
ших українських паризьких пласту
нів, які ше досі не зуміли
зоргані
зувати ані одного
пластового гур
тка. хоч на ue є багато даних і мо
жливостей.

о. з.
ПІІІІ,ІІІІІІІІІІІІtlІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІlІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

В1'Іr1Іа,н Ярославич

РАДІСТЬ
Весна

-

метелиця,

Кружляє круг

змислів ...

Усе немов сниться китицями слів.
Знов блиснули лиця,

Роз'яснів мій вислів
У

зір,

що

Хтось вічність уплів.

веселяться і

й: блакиті напитись,

і постановім собі: з новою силою при
ступити до праці в ім'я України й
пластових ідеалів.
Ст. Пл. Беркут

-

іскриться,

Так ХОЧУ ВХОПИТИІСЬ

згадують нас, ми теж,

взяло

тів, закінчився символічним маршем
кількох скавтських
куренів,
які
представляли собою добро, і свобо
дУ, несучи непереді
великй
обра1
св. Юра, на другій стороні, якого ви
днів напис
«Перемагати» і
піснею

ватрі, яка є частиною тієї ватри, при
якій сидять наші подруги й друзі,

дивлячись на неї, згадаймо про них

якому

тисяч французьких екав

15

висту

пають російські скавти: балалайоч
на оркестра
і
танцювальна група

(танцюють «Гопак» ... ),

страждання ... »

10-16 ру.;_ нас в родИІНі, школі, товаристві,

това. праuя,

що ми

поневолення

народів,

сьогодні повні радости, а очі
повні
щастя, перенесімся думками до
тих

ки й не пластуни. Ні,

го приходить тиранія,

нель, біля метро Бір
ГаІ~еім і !sci
окружні вулиці забиті життерад.іс
ною молоддю.
Колона .Sa
колоною
дівчата й хлопці
входять до
най
більшої спортивної за лі в
Парижі.
Море скавтів, де-не-д~
видн· • яко
гось «дивіля», але він губиться, його
не помітно, ще десь якийсь свяще

За круг карузелю

(Блакить я люблю!)
В

трояндах

втолитись

В сп'янілих пастелях...
Щоб щастям упитись,
Я келих наллю!

ч.

5 (29)

Стор.

смолоскип

7.

Говорить Б, Матушевський
Засідання Найвищого Суду УРСР 19. березня

1930

Любченкчо: На якому віці ви за

р. о год. 20-ій.

кінчили

Зізнання члена Керівної п'ятірки СУМ-у Б. Матушевського.
Чи ви знаєте про по

дав мені відозву, а згодом якось по

передню діяльність вашого батька?
Матушевський: Член ТУП ...
Прокурор: Які посади займав він

відомив, що закордоном існує орга

Прокурор:

...

при уряд'і Петлюри?

Матушевський: Я знав,

що

брав

участь в роботі Центральної

Ради,
після в Громадському Комітеті при
зустрічі Директорії, після
був ди
пломатичним представником УНР в
Греції ...
Прокурор: Чи маєте ще яку рідню?

Матушевський: Маю ще двох бра
тів. Один
закінчив
Подєбрадську
Академію і
зараз
працює
десь в
Польщі біля Варшави, другий зараз

у БУПР, був студентом ІІІ-го курсу

Київського ІНО.
Прокурор: Скажіть, як було
кладено

CYJM

1925

ця організація поширена і на Укра
їні та що до неї належить Єфремов.
Прокурор: Чи ще щось чули

року

про

СВУ?
Матушевський: Саму назву СВУ, як
три літери,

я почув

уnерше

сидів в ГПУ... Про це я
слідства.
Прокурор:

У

коли

дізнався зі

ваших

зізнаннях

плутанина. На стор. 40 ваших
зіз
нань рівнож на сторінці 49 ви гово
рите про СВУ ... Те ж зимою 1928 ро
ку... Це є ваше зізнання.
Матушевський,
цього не

за
і вашу участь в ньому.

Матушевськи:й: На весні

нізація для визволення України і що

Так,

я в той

час

знав.

Прокурор: Ви цілий

час

давали

такі неясні відповіді. У
вас
сумніву, що ви належали до

нема
СУМ,

я і Павлушков прийшли До виснов

що ви разом з Павлушковим укла

ку, що треба заснувати національну

дали програм і шляхом

організацію молоді і в.ін дав одразу
назву для неї СУМ... Я пристав на
його пропозицію ...

влади.

Прокурор: Чи не можете ви пере

дати суду зміст цих дебатів?
Матушевський:

Не

-

прим. Ред.)

за

говорив про

систему організації ...
Матушевський: П:t:о краще було Є
.n:ля конспірації
організуватись по
п'яті,рках... Я завербував
Клопота.
Павлушков - Виноградова ... ~ільше
не знаю нікого.

,.

Прокурор:

Чи

нищити

до пояснень

Пав

лушкова відносно програму ви

.. .

мо

ІМи робили

по

св()єму ... ш;о до викупу землі, то та

н:nі тоЧІ(И n nnoгuaмi не було. Земля
ІІrа.ла па.JІежати тим, хто на ній пра
пюе. Решту він передав правильно ...

Про терор, такого пакту не
говорилось.

що терор

було, ~

можна

засто

сувати до визначніших. а в разі По
треби. то ;і

л.n:я

радв.тr.апи...

Коли хто

дрібніших
не

·

діячів

підлягав

постановам організації. його оn гані
заrr,ія мала знишити ... Засобом
для
r{ього були обов'язкові внески чле
нія СУМ-у для купівлі зброї ...
Пpoкv11oJJ,: Ви казали, що тут змі
ruv,я::~.n:и СУМ з СВУ. ви чули, що ка
з::~ч Павлушков, uro СУМ є частиною
СВУ. Коли ви впРnше
почули від
П::~я.ттушкова про СВУ?

Матушевський:

Пе

трудно

мені

сказати, а тому і мої попередні свід

чення

туманні.

Колись

рад

Прокурор: Як же

ви

підписали

Матушеnський: Я не знав про іс
нування по1)ядку, що можу не під
писувати

Павлушков

протоколу.

Прокурор: Так для вас

очевидно,

що ви були членом СВУ?
Матушевський: Так.
Прокурор: .. . брали участь у вша

нуванні Петлюри ...
Матушевський:

випуск. Ми стали на віці відроджен
ня, бо випуск був приспішений.
Любченко: По українській історії
ви зупинились на якому віці?
Матушевський: Здається на 18-у.
Любченко:
Керував у вас
Гер

майзе?·
Матушевський: Так.
Любченко: А по суспільних

Брав...

написав

вірш... розповсюджував різну літе
ратуру ... Ми його (Петлюру

-

прим.

Ред.) вважа.ли за національного ге
роя, за те, ІЦО він стояв за самостій

Любченко: UJ:o саме викладав
суспільнознавств у?
Матушеnський:

м,ію,

Політичну

Матупrевський: Я був,
здається,
скuабником, т:=tк скарбником ...
Прокурор: ПJ;о то за
організація
була?

Матvпrевський: Зразу f5e~ по.:rтітич
иої мети.
(мова
пt:ю ТЕЗ прим.
Ред.). маJ"І:3. н~ .чілі зв'.я:зvвати
то
ваuчшін. тттn кінчать ш.ч:()лv. пrоб ІЮ
ни не рn"Іrv()ишися.

;ттля сямоrтоттомо

ги. а пісття чvн від Пав.;тт,ттпкпва. тпп

ROt-tR Д.ЛЯ nі')'f'ДЧ::!Н'НЯ UJKlЛЬЧnY MOТII)
ruоби не порвати зв'язку ...

.*.
Слово забирае громадський обви
П.

еконо

соціялізм, матеріялізм.

Любченко:

А про що

вчили

вас.

про роки громадянської війни і ре
волюцію?
Матушевський: Нічого, для цього
існував політгурток.
Любченко: Якого року ви закінчи
ли школу?
Матуш~вський:

1923

року.

орга

нізуватись боївки.

*І
Любченко: Ви, здається,

розроб

ляли фінансову сторону вашого про

граму?
Матуmевський: Ні.

Любченко: А хто його

розробляв,

Павлушков?
Матушевський: Так .
Любченко: А скільки

платити за

землю?
МатушевськиІЙ: Я цього не

казав.

Любченко: Він не казав, що за на
ціональною

романтикою

криється

викуп?

***

нувач

по

Матушевський: Ні, не казав!

ність Украіни.

;J:l,

нау

ках хто?
Матушевський: Гермайзе.

Любченко: Тоді, як почали

Матушеnський: Так ...

жете дати додатки?

Мат:vшевськи:й:

представників

проти?

пригадую

раз ... Збори були у мене на помеш
канні.
Прокурор: Ви чvли, як він
(Пав·
лушков

тіли

терору хо

історію?

Матушевський: Плани школи бу
ли побудовані так, що ми мусіли бу
ти ще рік, але ми мали прискоренw..1:

Любченко.

Любченко: У мене кілька запитань
до вас.
Ви
учились у
трудшколі
Шевченка. Хто викладав у вас істо
рію і суспільні науки?
Матушевський: Гермайзе.

***

Любченко:
Виходить,
що
лупtков сам виправляв3
Матушевський: Не знаю...

Пав
Ніхто

не виправляв... По програму

земля

належить тим, хто на ній працюе!
Любченко:

А про інтервенцію?

Матушевський:

...

що

можливо

ми, як бойова організація
участь.
дон

візьмемо

Ми вважали, що на

нема

чого

вважати,

що

закор
ми

мо

же мо самі встановити свій програм ..

Запитання

дае

***

оборонець

Во л ко~

виський.
ВолковИІСькиtй: Ваш батько
помер?
Матушевський: В
ні було

12

1919

коли

р., коли ме

років.

Волковиський:

Який настрій був

у вас у зв'язку з цим?
Матушевський: Смерть дуже вра-

Стор.
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З'їзn організацій унраїнсьної націонаnістицної

зила мене не тільки тому, що він був
батьком, а й тому, що він був жер
твою громадського інтересу,

кинуч

мononi в Hniвneнni

родину і став до державної
роботи
УНР.
Волковиський:
Ви
кажете,
що
ваш батько

вмер

за

(Власна кореспонденція)

національну

ідею?
Матушевський:
Так, я
вважаю,
що батько вмер за національну ідею.
Волковиський:

Коли

складавел

ваш національний світогляд?
Матушевський: Дуже рано,

ще в

шість років, коли батько працював в
«Раді)),

л

цікавився

громадськими

справами.

Волковиський:

Значить

6

з

років

ви були під шовіністичними вплива
ми?
Матушевський: Цього

скликання

конгресу

україн

Здійснення цього задуму відбулось
щойно 25-26 квітня 1953 р. на кон

скажу.

ференції в Клівленді, в якій взяли

.Лише в час
революції
переинлвсл
шовіністичними настроями.

участь представники проводів і чи
сленна молодь МУН-у, Зарева й ВІМ

Волковиський:

В

не

Ідея

ських молодечих націоналістичних
організацій зродилась вже давніше.
Такий конгрес був необхідністю ча
су для узгідненнл спільних акцій,
координації й планування праці, пр'1
пагандивно-пресової ділянки та бз
гатьох інших дій, які' духово єдна
ють націоналістичну молодь.

яких

школах

училися ви?

ОДВУ

з

Нью

Йорку,

Міннеаполіс,

Шікаго, Монтреалю, Торонто, Філя

Мату~евський: Я вступив до пер

дельфії, Рачестер і інших осередків.

шої української гімназії, що взага
лі бу ла першою українською
шко

В перший день з'їзду, після слова
д-ра Б. Винара про ціль конферен

лою, яка після перейменована бу ла

ції, вибрано Президію в складі: д-р

в

П. Стерчо

-

Вілак,

Михайлевич,

першу

трудшколу.

Волкописький: Ваш
світогляд
школі розвивавел під впливами ...

в

Матушевський: Я дуже
поважав
Дурдуківського і Єфремова з бага
·rьох міркувань. Дурдуківський був
моїм другим батьком ...

І.

голова, Б. Турченюк, Я.

В.

Дмитрюк

члени та покликано до діяльнос
ті ділові комісії:
організаційну інж. Суховерський, В. Процик, пре
сову Л. Винар, Я. Білак, О.· Вруб

-

лівський,

резолюційну

ченко,

Дмитрюк,

В.

О.

-

Шев

В. Зварич.

Після відчитання численних при
Волковиюький:

...

Ви казали,

про революційний рух ви

що

нічого не

знали. ІЦо Петлюра був у вас за на
ціонального героя.,.
Матушевський: Політичного
у нас в школі не бу ло.

духу

Волконський: Чи не казали

вам.

як

Директорія

поводиться

там в

...

Матушевський:

Нічого не знаю.

Я і}Jеалізував цих людей.
поважав авторитет

Я

дуже

Дурдуківського

і Єфремова. Іх думки мусіли бу ли й
моїми.

***
Во.J1!~овиський: А чи ви знаєте, що
писав Єфремов у свойому Деннику?
Матушевський: Це бу ло для мене
тяжкою новиною.
Очевидно
після
т~ього моє ставлення, оскільки
ІТІИ
сно пі пог.n:лди висловив
Єфремов,

М''СИТь змінитись, бо в
мені відомо

-

він

старі

виступав

часи
проти

погромів, як і мій батько і чути про
це мені т лжко.
Волковськиrй: Так ваш батько був
поГРомів...

і -вірш підписанит1

О. Матушевський

-

був вашим ...

Матvшевський: Так.

Голова

пі;1судного
ним.

М.

виголошено

Попович:

такі

доповіді:

«Українська

народжена в Америпі й ми».
легентка докладно з' ясувала
стання,

стан,

розвиток

та

молодь
Пре

пов
працю

всіх укрв.їнських молодечих органі
зацій в ЗДА, їхні позитиви й негати
ви.

Окремо зупинилась над працею

мололі ОДВУ, над її, зокрема, тяж

Европі ...

• проти

вітів,

суду

***

Я. Білак в доповіді «Молодь род
жена в Канаді» з'ясував
приплив
трьох еміrрацій до Канади, початок
укрінського організованого
життя,
зокрема мололечого. За його тверд
женням більшість молоді стоїть Н3
роздоріжжі, не знає хто вона є- ка
надійці чи українці. Тому осqбливо

треба Провацити боротьбу за вклю
чення такої молоді в організаційні
рлмки. Ж!1ттл сучасної української
мо.n:оді знаменує меч в Украні й ди
пломатичний стіл на чужині. В свої:'Іr

праці

молодечі

організації повинні

допит

закінче

увагу

на

характеру,

виховання

збереження

твер

укра

їнських (Національних традиІцій та
на поставлення молоді на
широкі
державницькі

позиції,

не

звужую

чись до формальних справ.
Р. Шраменко в доповіді «Програмо

во- діяльностеві пропозиції діяльнос
ти молоді ОДВУ» представив спів

відношення між ВМ ОДВУ і Заре

вом, справу наuіоналістичної преси
молоді, справу доросту та співпра
цю з іншими молодечими організа
ціями. Як ідеал у вихованні він ста
вить

-

в першу чергу виховання у

країнського

свідомого

громадянина.

В широкій, живій і часом в дуже
гарячій дискусії обговорено справу
координації й співпраці організацій
пресових органів, доросту,
стипен
дійного фонду ім. О. Ольжича, акти
візації мtсцевих уродженців і інш.
Крім багатьох рішень суто орга
нізаційного характеру, постановлено
створити Пресову Службу Націона
лістичної 1Молоді та розбудувати сти

пенціЙНИЙ фонд ім. О. Ольжича.

у вечор_і відбувсь в прекрасній ат
мосфері великий баль. На залі пах
ло студентсЬКУfМ духом і червоними,
рожами,

як

хтось

влучно

про

нього

висловився. Королевою балю вибра
но п-ні Наклович, члена За рева.·
На другий день зв'ітували комісії,
лtti яскраво відобразили «Гарячість»
з'їзду. Бо він дійсно відбував,сл від
початку до кінця в атмосфері га
рячої дискусії. Це означало, що всі
учаснтлки цікавляться всіми молоде
чими проблемами, які ставлять ви
моги

часу.

З'їзд закінчено національним гим
ном. Всі учасники роз'їхались
по
своїх осередках з приємйим споми
ном та гарячим бажанням ще більш
посилено

працювати.

\*
В цей же день, в неділю, відбувсь
з'їзд Зарева, який мав вик.тrючно ор

ганізаційниТіr хара,ктер. Звіт б. голо
Винра дав перегляд до
теnерішньої праці та намітив проєкт
ви д-Ра Б.

зміни форм діяльности в майбутньо
му, що докладно в-ідображено в ре
золюціях.
До нового Краєвого Проводу Заре
ва на ЗДА обрано: В. Дмитрюк лова, Л.
Винар заступник,

го
О.

ПІевченко секретар, Д. Пілець
кий організаційний, Лехновський

-

проголошує

Матушевського

ким шляхом діяльности та над ці
лями, які вона собі ставить.

звертати

дості

д-р

с~арбН'ИК.
Наклович

Контрольна

-

голова,

КОІМ!ісіл:
д-р

Стер

ча іР. Шраменко- члени.

Л. Вишневий

ч.
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ПЕРШИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА В ЗДА
(Власна

11-12 квітня 1953 р. в Нью Йорку,
в залях

Колюмбійського Універси

тету, відбувся Перший Конrрес Ук

раїнського Ст у денства в З ДА.
Від кількох ,І*жів, власти~о

від

того часУ, коли почало все більше
й більше скупчуватися українське
студентське життя в ЗДА і україн
ська молодь почала студіювати на

що

часописах,

почав

країни. Вкінці прелеrент підкреслив,
що нашим обов' яз ком є
створити
Централю на з,асадах ак.аде:м:ічної 1

ликих надій на майбутнє.

однозгідности, зберегти єдність і пе

нального гимну і кожний з учасни

решкодити монополії будь-якого се
редовища, бо лише тоді ми зможе
мо виконати вс;і наші обов'язки. І,
що нашим обов'язком зберігати

ЦЕСУС-у,

доnов,і~ях~
вані

були

комісіями:

:опрацьо
міжна

Конrрес

тової Комісії і для самого статуту.
Хо>І, правда, голова цієї комісії, п.

На

участь лише

68.

На

по

це безперечно паважне чи

сло, бо

створена

зу нараховує

500

організація

відра

членів.

зв'язків,

пізніше

статутовою,

було обрано від 22-ох студентських
товариств 89 делеrатів, хоч в нара

-

підземної

додому.

залізниці

скорше

доїхати

Частина учасників, можли

вали,

Всі проблеми, які були порушені в

нізаційною та резолюційною. Най
бlJІьше час,у присвячено для стату

чаток

до

Нью Йорку; щоб

націо-

за межами України.

відбували

Діловий ·Секретаріят, який і скли

дах брало

спішив

звуки

тувала, а потім поодиноко роздуму

родніх

Конrрес.

ків

*•*

останні

частина

перш'і підготовчі робо

Перший

Прозвучали

єднує все українське студентство по

все

ти, а пізніше цю ініціятиву перебрав
кав

Конrрес закінчився спокійно, без
жодного ентузіязму, без жодних ве

як ценральною організацією, що об'

ся розмови, створено АВ

який

У

у

б

су появлялися на цю тему статті в

українськиос

й до

Час-від-ч'а

об'єднувала

студентс'DВО.

знання

во, відразу після закінчення З'їз
дУ про нього за бу ла, одначе інша

американських
ІІІколах,
відчувалася потреба створення ор

країнське

збагачувати

помагати визвольним змаганням

завжди тісний зв'язок з ЦЕСУС-ом,

Високих

ганізації,

-

народ

кореспонденція)

допомоговою,

орга

ще

групами

гаряче

застановлялися

над

диску

деякими

проблемами З'їзду й робили виснов
ки. І напевно кожний мав інший
образ висліду З'їзду, бо кожний йо
го інакше уявляв перед початком, а
також не кожний його бачив у ці
лості. Здається кожний,
якщо
не

більшість, сподівалися,

що

на

кон

на

rресі буде «війна», будуть сварити·
ся до безконечности, як це вже в

те, щоб цю комісію доповнити ще
трьома особами (д-р Цюцюра, д-р
сt.-ізер і п. Мельник), які є, до речі,

лі нарад майже нічого подібного не
було. Спостерігачі вважають, що на

найбі,ль,ш

з'їзді

Винницький

не

погоджувався

нас прийнялося. А тут диво:

на

за

п-ні

більшістю голосів прийняв. Інші ко
місії вив'язалися зі своїх обов'яз

Кохно та Ковальська секретарі
для української й англійської мов.

резолюційна Комісії, винесли одно

взагалі не бу ло динаміки.
Одначе, щоб оцінити З'їзд, як ці
лість, треба брати до уваги все,
що було на З'їзді: наради на залі й
поза нею. І оці наради й розмови
поза залею були основою намсl

:.:.rідне

rання не допустити різних непаро

Зборами проводила Президія, яку
обрано одноголосно в складі
Гри
горчука

-

голова,

ка і Рижій

В

'

-

п-на

Кульчиць

заступники і

араграму цілого з'їзду входили

крім справ чисто ділового характе

ру також

доповідіі:

Проф.

Мослі,

професора Колюмбійського Універ
ситету, що в своїй доповіді звернув
спеціяльну увагу на допомогу сту
дентам. Він як представник Схід-
ньо-Европейського

Фонду,

-

за

компете1Нтні в
ділянці
Одначе З'їзд цю пропозицію

права.

ків

добре.

Як

організаційна

рішення

-

ЦЕСУС-у

у

так

відношенні

і

до

визнавати ЦЕСУС ор

rанізацією всього українського сту
дентства

на

ний зв'язок,

еміrрації,

тримати

здавати звіти

тіс

з діяль

ности й допомагати матеріяльно. Це,
безперечно, є одне з найбільш пози
тивних рішень, яке З'їзд
ухвалив

певнив, що ця організація не робить

майже одноголосно.

спеціяльного вирізнення для- росіян,

До неrативів належить в першу
чергу те, що на З'їзді намагалися

тому упередження українців супро
ти неї зайві. Кощ'рес у своїх по
Gтановах пізніше постановив кориr
гуватися з Фонду згаданої інститу
ції. Проф. Маслі, як великий при
ятель українців, зазначив, що до
сягнення української науки є ве
ликі, тому він радий бачити орг~
нізацію українського
студентства,

члени якої, як майбутні вчені й фа
хів'ці~ приІНе·,су·rь багато корисіного
для своєї нації і для всього людства.
Проф. Решетар у своїй
доповіді
підкреслив

значення вибирання та

кого фаху для студіювання, що міг
би відіграти важливу ралю у відбу

дові української держави.
Третю доповідь виголосив д-р Фі
зер. Це була, властиво,
доповідь.

тяжкий
ським

Д-р

шлях,

Фізер,

програмова

підсумовуючи

пройдений

.студентством,

україн

:ствер)Див,

що

більше' вживати англійської мови (!)
навіть там, де цього абсолютно не
бу ло потрібно.
Управа новоствореного Союзу бу
ла обрана більшістю кількох голо
сів, в такому складі: п-на Є. Куль
чицька

вець,

-

голова, пп. Поштар, Кра

Шутка,

Петришин

-

заступ

ники, рівночасно виконуючі ролі ре
ферентів,

п-на

Ковальська

секретар, п. Кідень

-

-

ген

скарбник. Го

лови поодиноких Комісій: стипендН1
на -п-ні Фіра, пресова-інформацій
на п. Головінськи:й 1 ку льт.-ос:в.

п-ні Онуферко, спецілльних До

-

ручень
на

-

п.

Ком<ісія:

Карапінка.
пп.

Контроль

Григорчук,

Норка,

Семенишин, Бачинський, Заяць. То
Рариський

Суд:

пп.

Білас,

Олекси

шин, Сумик, ІІІтойко, Богатюк.

Вина Комісії-й\'ІІатки в тому, що во

нашим обов'язком сьогодні під
готуватися тут, у вільній країні, до

на не зложила такого складу Упра

важливих завдань, які дає нам наш

ви, за яку голооували б всі.

.

::sумінь в програму З'їзду. Бу ла го
ловна проблема, яка залишилась, на
жаль,

--

нерозв'f!Зана: створити тіло
Союз такий, щоб він став базою

~прависнього

порозуміння на всена

ціональному,

соборному tрунті.

Ро

билося це з наміром, щоб майбутня
Управа Союзу охопила все україн
ське студентство, а особливо те, що
походить з підсовєтської дійсности
- Наддніпрянської України. Бо ХО'І
їх є багато, але надзвичайно мало їх

бере участь в студентському органі
зованому житті. А все через оті пар

тійні сварки. Робилося це все з на
міром, щоб майбутня Управа стаЛа
зразком

єдности

дентства, а

країнського

не

також і

лише

для

сту-.

для ціласти у

су~пільно-громадс:ького

життя.

Відповідальність за це лежала на
плечах Комісії-ІМатки, яка мусїла б
знайти в.ихід з дуже простого по
ложення.

Одначе

прикро

стверди

ти, що тоді коли всі інші
Комісії
вив'язалися зі своїх обов'язків чу
десно, Комісія-Матка цього цілком
не ося:rнула, а новообрана
Управа
складається. з членів одного угру

пування, з одної тільки частини зе
мель України і навіть одного віро::аи
знання.

(Док. на 10-ій стор.)

Стор.

ч.

смолоскип

10.
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сочезні кургаіНИ, прогризае дерев'я

Шляхами невідомих земель

Ніі споруди. Ніяк удержатися на по

верхні!

АРКТІІКИ НА АНТАРКТИДУ

13

Здається, що на землі вже немає
такого місця, щоб ту ди не поступила людська нога... Протоптали її із
півночі н.а південь, із сходу на
захід, проишли піщані пустелі та бори
Африки, Америки й Австарлії, заплили
до
найдальших
острівців
Океанії,
сніговими
бездоріжжями
нробралися на бігуни земської кулі.

топографії, геології, геодезії, маре
графії
та
інших
наук,
охрИІДе
них чудернацькими назвами:
одяг
та виряд епспедиції; макети житло
вищ, у яких дослідники провели зи
мові пори; зразки підбігунового рос
линного та тваринного світу; деякі
сторінки зі щоденних метеорологіч.:..
них звітів і те, що для нас найбільш

ОчаИдушні піонери,

ман-

цікаве

супо-

На

сміливі

дрівники, не знаходять собі
кою, бо (тим, що не

вірять у при-

види Берна!) ще залишається здооути Монт-Еверест, прослідити глибину морів

та... перенестись на

експонатів,

спробуємо

підбігунова експедиція

Paul-Emile-

схрещенні

рівнобіжника

та пол)ІІденника

40o30'W

смерть.

лась атакувати Арктику та Антарк-

нашому- це «Зелена країна»,

тику, Греляндію та землю Аделяйди. lхня праця
тривала
впродовж
шос11и довгих рокш (1947 -53) і зараз
вони публікують висліди: підготов-

крита вперше Ериком
Червоним у
983-989 рр., зараз належить Данії, а
заселена 16.000
ескімос.ів. І,
уявім
собі, що кругом нас одна, безмежна,

ляють видання

Вони

не

вагаються,

вони

запрягами·, механічними возами, ко

раблями, підводними суднами, літа

пo

строєно першу дослідчу станцію. В
підручнику географії,
чи в
будь
якій енциклопедії знайдемо, що по

природи,

Амундсен та ряд інших- собачими

70о55' (}(

Vїctor. Ця горстка
дослідників
{на
знимках- вони бородаті, але всм.іхнені й перш за все: молоді!) зважи-

всемогучої

крихта притаєного пе

йдуть та перемагають. Леrіони
їх:
Рос, Франклін, Нансен, Скот, Бирд,

на

було

-

ватись почуваннямІ Для науки вон.v1
підписали
контракт
на
життя
і

на де-

де

від

реляку, а в голові- бажання бачи
ти щось живе, гуторити, щоб тільки
не залишитись самітнім.
Але дослідники не сміють підда

відтворити

Для прикладу перенесімен

супроти

в горлянці

ось-тут

кілька хвилин до Греляндії,

Останньо повернулась до Франції

силля

для наших читачів умовини, в яки:х
перебувала експедиція:

одну

ЗІ сусідніх планет.

вичислених

що

довою
маскою...
Будьмо
щирі який же в нас родиться настрій? В
душі порожнеча, сентимент без

знимки.

-

підставі

Обличчя людини,

важилась
виглянути зі
землянки,
вкривається через дві хвилини льо

ками

-

вони спішать, щоб видерти

природі останню теємницю.

С-ий

від

Куплю

негайно!

1.

Всі числа «Юнацької боротьби»
(Журнал української
революційної
демократичної молоді).

томів усякого ро-

снігова пустеля ... Хто ч~тав Джека

2.

Брошуру 'М. Шульги: «ПРо мо-

дУ наукових спостережень,
клеять
ленти
фільмових
документаріїв,
влаштовують виставки.
Слід знати, що підбігунові експе-

Лондона, той знає: небо
цілує землю, невмолимий холод (його тут до
- 66оС!) і марево «білої смерти».
Зимова хуртовина. Вихор, що мчить

лодь

Наддніпрянщини».
Брошуру УРДП: <<~Молодь Вели-

диції сьогодні повністю змоторизовані. В Парижі, на площі Єна, про-

із скорістю 120 кілометрів на годину, переносить із місця на місце ви-

50

хожі обступають дивовижну
автомашину це немов
танк..:амфібія,
на гусеницях,
стіни опанцирені.
Зацікавлення вид:Имо зростає, бо всі,
шнурочком, тягнуть
з-відт.іль
до
близької залі, де примі.щено вистав
ку. Що там показують? Прилад
дя, що служило до ломірів та запи
сування різних явищ
із
ділянки

~
ПершИІй

конгрес

студенства

українського
в

ЗДА

(Док. з 9-ої стор.)
Отже

-

це перешкодило

З'їздові

розв~зати одне з
найгоЛО\В;Ніших
питань зга1даного вище. Чи це доб
ре, чи зле хай оцінить собі кож
ний зокрема, хто цікавиться укра
їнським

студентським

життям.

_

_ ____ .

~ ----~-~ ~

місяця
Редагує колегія в
складі:
Осип ЗінкевИІЧ, Іван Сілецький, Ас
кольд Кобилко.
Редакція застерігає собі право ско
рочувати і виправляти рукописи. В
справі
незамовлених
статтей
не
листується. Відповідає тільки на ті
є долучений міжна

родній купон на відповідь.
Пере,друк окремих статтей дозво
ляється тільки за виразним подан

хоч блукаємо по світових роздоріж
жях вже багато років, катеrорії ду
мання про добро свого народу ще не
ви:кристалізувалися. Але віримо, що
прийде час, скоріше чи пізніше, ко
ли Український Студентський З'їзд

центів.

Річна

передплата

в

Франції:

буде відбуватися більш динамічно,
з динамікою абсолютної єдности, як

фр., в усіх інших країнах

дороговказом

дол.

до

осягнення.мети

не

ції.
Це наш обов'язок, це конечна ме
та.

О. Шевченко

ЗДА:

-

1

300
ам.

Гроші на передплату просимо сла
ти тільки на адресу наших
пред
ставників, або безпосередньо на А
дресу
АдмінісТрації
«Смолоскипу»
міжнародніми купонами.

Les Wyshnewyj
14-th. St., New York 9, N.

Велика

У.

Британія:

W. Bondarenko
4 І, Percy Road, London W.

І 2.

Канада:

Petr"o Danyluk
104, Gгove Ave, Winnipeg, Man.
Німеччина:

М

джерела.

«Smo1oskyp»
з, rue du Sabot, Paris бе, France.
Ціна одного числа: в Франції 25
фр., в Англії 9 пенсів, в усіх ін
ших країнах рівновартість 10 ам.

лише для своєї групи, а щонайпер
ше для добра цілої української на

ПРЕДСТАВНИЦТВА «Смолоскипу»:

бз8 Е.

Адреса Редакції й Адміністрації:

Прикро лише ствердити, що в нас

з,

'

Журнал Української Молоді
Появляється з початком кожного

ням

кої України і наше завдання».
Зголошення слати на адресу:

«Smo1oskyp» (pr. Nestorenko)
rue du Sabot, Paris бе, Francc.
·-- ____________ ----~-- ~ --~----

смолоскип

листи, до яких

3.

Jaros1aw Kaczmar
iinch'en бz, Postfach 34·

Арrентіна:

с.

Lypka Jaros1aw
Ta1cahuano 847, Buenos Aires.

Бельгія:

Nadij ka Ripak
58, rue de 1'Aqueduc, Bruxe1les

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
«Smcloskyp»

Journa1 de 1а jeunesse ukrainienne
Edition speciale de la
«Р arol е U krainienne»
з, rue du Sabot, Paris бе
PIUF. S. А. R. L.

ч.

смолоскип
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Стор.

ЖОВТІ ЧОРТЕНЯТА

ЕНЦИ КЛЬОПЕДІ Я

УКРА І НПЗНАВСТВА

(З кінової залі)
Піти в КJіно ресічній людині

так видається
пе- це просидіти зо

11.

жуть, примітивної
людини: око за
око.
Всупереч
наукам
американ··

Негайно після появи першої час
тини «ЕУ», (яка, як відомо, являє со

дві години в вигідному фотел.і, в ·пе-

ського

безустаннn

бою цілість), почала Редакція «ЕУ»

рерві посмоктати морожене, словом:

твердить, ща навіть із ворогом мо::-к

забути пра зовнішній світ та

на піднайти шodus

під проводом проф. д-ра В. Кубійо
вича підготовчі праці над другою,

про-

гайнувати солодко дорогий час.

вчителя,

який

він доба

vivendi,

Все ж таки в фільмі, навіть лихому, спостерегливий та уважний гля-

чує тільки' одне, прогнати
японців
до їхнього Токіо!
Усьому свій
кінець (фільм
теж

дач в,іднайде якусь прикмету. Будьто заміст, гру артистів, діялоги, де-

не може тривати в
безконечність!)
і Маленький Віч гине в бою з воро

корації, монтаж, постановка, музичний пейсаж, хоч би технічне
виконання. Як,що в фільмі немає нічого,
крім бездушних картин,
та й
при

гом. «Цим разом моя черга ... » це його останні c.J'toвa.
Фільм про жовтих чортенят без
перечно багатий
змістом. Ця при

гасловою, частиною. Плянується, що
друга

Ось-так· і в фільмі

про

жовтих

лотої пшениці?

й підпілля, то мається враження,• що

життя належить туди:», а їхні імена:

постановщик

виглянув

Андрійки, Петрусі -всі ці. пР.:п.:rайо

поза ворота свого бюра, чи
кіноматографічного варстату- студій. Ви-

мі, але· нам близькі, ).!ЗЛ~'іЬКі борці.
С-ІfЙ

бухи rранат нагадують

часто

Іхній

к.~ич:

бом-

дакції «ЕУ».
(За «Вістями ЕВ НТШ»)

<<Моє

~~

«Г О Л О С
Перед

МУН-у

•

нами

-

які появились

другорядне

Раніше. коли мені було 8-12 років,
я лю5увався читанням
таких кни
жечок, як
Україну» -

«Маленькі
борці»,
«ЗГl
не пригадую точно, ма

буть у львівських виданнях Тик то
ра, чи

«Світ-у Дитини».

Якось

так·

склалося,
що
огля:даючи
фільм
«Жовті чортенята», мені вони при

Дніпропетровськ.
ровську

якою

Разом

нашого

як

що

доносив Січо;..

Японські війська опанували Ки

тай. Це був 1941 р., зразу після на
скоку на Порт Артур. У зруйновано

му

селищі

американські

·летуни

знайшли раненого хлопця і прийня

ли да

себе.

його

навіть

післали

з.і.

-

свою

оперна студія
першу

Київ.

J3

постановку

київській обл.

вимагається.

В

і

леної хати та на грудях

лежної освіти ...

тільки що

що ще молодvй, та всміхаючись ки

тайським звичаєм, відказував: «Вій
на старіє: людей ... так і

мені

може

500 років?»
Віч організує своїх
шкільних
товаришів. Жовті чортенята про
зараз

лазять колючі засіки, прокрадають

ся непомітно в японські
магазини:
нищать, палять, висаджують динамі
том. «За саботаж- кара смерти!»

-

і японці

за

безпощадно

мстяться

втрат:1. Але китайський філософ кільканадцять-літній
Віч
при-

. придержується

закону, як то

ка··

учи-

директорів і

вою

23

освіти, як

«Рад. Україна» ч.

51

ма.І-J'Гh

глійській мові.

го життя

·тощо).

бітники

Визначні особистос
культурно-науково

(Проф.

JI.

Добрянський,

запеф1яють

йому

високий

Тоді коли в нас так мало видань
в чужих мовах, українська моЛодь
в усіх країнах повинна розповсюд
жувати цей цінний журнал головно
між чужинцями, чим спричиняться
до пропю'ування імені української

ІП-

учителів

і чиновницьке» відношення до
ни.-с
місцевих органів
влади (не дають
посvrешкань, не вирівнюють
платні,

у

рівень.

того

з
різних
місцевостей
Y.f1"f"alEИ,
в
яких вони жаліються н'1 . <fіецлнне

цілком інше

своєрідний

проф. П. Юзик) та молодші співро

апублікуRала

сільських

вщцання

«Digcst ukrainian»

ті українського

завідуючих учбс;-

частиною шкіл не

перегляд листів

крім

систематич

країнський молодечий магазин в ан

му
районах
багато
учителів
без
відповідної освіти виrtладають
ук
раїнську та російсьв;у мову, матема

60

фінансового

видавати

Англій.ське

це

Обухівсько

тику, фізику. В області

труднощі

й

дійсно цікавим.

Розважівському,

Ново-Шемелицькому

всі

відповідних співробітників,
мате
ріяли і статті яких роблять журнал

uп~ре·гу

6.965

телів є на нижчому рівні

українській,

цьому

но свій журнал, а й за підшукання

колекти

підготовЛЯ'',

вчитись у школу ... Але ,Маленький
Віч не міг забути Китаю в огні, не
міг забути втрачених батьків, спа
присохлої рани від японської шаблі.
«"У ворога не шукай пощади!» -го
ворив він, а коли йому пригадували,

ребороти
характеру

студентськими

одне в
в

не тільки за те, що вони· зуміли. пе

студію,

український

«НатаJ1Ка Полтавка».

дові лінії і гинув від ворожої кулі?

...

оперну

вами оркестри, хару і хореографіч-

ного

Андрійка,

створено

кермує віщомий

органу

ві МУН-у й співробітникам журна
лу належиться дійсно
признання,

Гірничому

Дніпропет

артист В. Вівчаренко.

гадались. Чи Літл Віч не схожий на

вим Стрільцям амуніцію аж у пере-

При

Інст;1туті ім. Артема в

числа

році.
Бездоганне технічне оформлення,
вигляд притягаючий. Головній Упра

в Україні

...

М О Л О ДІ»
три

«Голос Молоді»: два в ан

глійській мові,

це

по

17.60J

який працюватиме спеціяльно у Ре

присідають на рижавих полях і т. п.
та

томах,

цим разом не за Ділянками знання,
а за абеткою. Розпочато енерtійні

бардування Гірошіми, бойові літаки .-.•.•.-.-.•~п.-.-.~...._ ..........,.-'VVV

-

4

любов рідного баrьfііп. заходи для добуття фондів на ре
своєї ·земл.і, Батьківщини -· п:: ~~ає. дакційні праці, в якій включаються
у
собі нічого з попереплут.J'л:l-~их широкі кола нашої громадськости.
міркувань т. зв. культу]JНС1ГО
с~і1у. 10. 4. приїхав до Сарселю новий на
Скільки їх, тих малих жо:ю1і>Jів без уковий співробітник І. Кошелівець,

тягнень. Хоч зображено тут і війну,
не

у

ме не менше 20.000 гасел і даватиме
всі необхідні в)ідом:ості з україно
знавчих предметів~
упорядковані

чорте~ят
- China's 1itt1e Davi1s
с..днострою, що гинj'Лv1 і~
ГІІН'l'І'Ь на
можна дошукуватись багато
неда-. рижавих полях, чи серед ,ї.а.аів :ю

ніколи

вийде

сторінок дрібного друку). Вона· обій

на;1гучнішій реклямі заля лякатиме •радна

порожнечою. Чейже
людям
залишилося ще деяке nочуття
краси й
Мі~стецтва?!

частина

п'ять зошитів кожний (разом

·

молоді в вільному світі.
На нашу думку було б доцільно,
при співучасті й інших молодечих
і студентськv.х організацій пошири
ти цей журнал на репрезентативне
видання всієї української молоді на
чуж:1ні. Для цього треба більш зро
зуміння зі Історони різних. органі

зацій, а lMYH і Редакція
ukrainian» піде Ім напевно
Замовлення
слати

Вох

на

на

«Digest
назустріч.

журнал

можна

адресу:

3093, Winnipeg, M;:tn. Canada
Б. Г.

Стор.

ч.

смолоскип

12.

ПІПСУМНИ ЗИМОВОfО СПОРТУ

8

УНРЛїНІ

лещетарських

леп~етарська

~·країні
випав
великий
сніг.
На
жаль, комітети фізкультури і спор
тивні товариства
підготовились до

обл.

майже не діяльна.

зими дуже зле. Властиво зима

розвитку

«...

Почавши з

20.

грудням. року в

за

секцій... В Сумській
(предсідник
Кулик)
комітет

цілком запустив
учбово-спортивну
роботу... Цілковиту
байдужість до
зимового

спорту

ліпше.

При

в зимовій спортивній праці. в Укра

ту.

галь на лещатах і совгах. В рез у ль
таті цього в ряді областей
зірБннІ,
здачу норм ГТО і підготовку р зна
рядчиків для
зимового · спо.rту. В
київській обл. в 28 районах із 5~3-ох
праця по здачі норм ГТО вз::,галі n е
:;.очиналась. В самому Ки ~зі на со1ні тисяч моло•ді Т;ільки 35 тисяч бра
ло участь в профсоюзно-комсомоль

їні несуть ві:zщіл фізкультури Укр
профради (завідуючий Антонович) і
республіканський kомітет по
спра
вах фізкультури і спорту (предсід
ник Рац), а в першу чергу
учбово
спортивний відділ
(начальник
Бу
сигін). В комітеті
до
сьогодні
не

культурні

ському крос)- .
· Спортивні об'єднання

ствсрена секція

«Динамо»,

гання

в

цілій

Україні

є

тільки

кіль-

за

бігів на

мового _сnорту в

Україні

ще}аРІВ на

р1зю

д~стенцн !З

800

.42 _195

м.

200
400

го розряду. _ще г1рше з результа:а1

м.

~=мпf:на;у~~раї~~ оссо::::л;: ~~~ ~: ~:~~:тичкою
коп'є

ві ·~ одна доріжка для \Jігів, ни як1й граната

і

Голосіївсько'VІ:V

лісі

4

х

200

•

м.

Не ліпше стоїть
справа з
леще
тарськими
трамплінами.
В
Кре

Мет: диском

Київській,

з тичкою

ядро

(5

кг.)

учбово-спортивна ро- з тичкою

6ота в зимовому епорті.

В Полтавській обл. де t: більше 1~ У висоту
тисяч лещет, а 43.667 чоловік на.і,есідник обласного комітету фізкуль- дис.к. (1 кг.)
тури Ровенській робить завжди різ- мяч (1 кг.)
займатись

цим

молоді, яка
видом

хоче

споРту

Між спортовцями України не вид
но нсвого здібного
доросту.
Чеt::ть
республіки захищають з року в рік
ті самі люди ...
Н.

Ковжун

(За журналом «Сов. спорт» ч.

35)

14,1
23,5
51,2
4,42

є. Бу ланчик
Ю. Літуїв
Ю. Літуїв
П. Денv.сенко

Київ
Станиелавів
Станиелавів
~.vдв

1952
1952
1952
1952

73,37
89,39

В. Цибуленко
В. Цибуленко

Київ
Київ

1950.
1952

Одеса
Дру:ш:ківка
(Донбас)

1952
1952
1952

•

в. Багатирева

н. Плетнєва
Н. Плетнсва
Збірна України

ЮНА КИ

1.39,5
1,81
3,46
46,97
15,92

чи

брати участь в змаганнях ... Та сама МL~т:
справа в Закарпатській обл. (предсі.д диск. (1 кг.)
ник Алмаший) тут навіть немаr мяч (1 кг.)

15 - 16

1952

р

о

І Збірна Одеси
А. Зеленцов
В. Дроздов

in .

Дніпропетровськ

І Білгород Дн.

А. Шолков

Ю Н А І{. И

к

Одеса
Бердичів
Київ

В. Ситкін

17 - 18

1952
1951
1951
1952
1952

р,

І
І. Бондаренко

50,7

В. Васильїв
В. Ситкін

3,82
1,88

Д І В Ч А Т А

жуть до лещетарських секцій. пред- Мет:

ні перепони для

погано готовлять таких спеціялістів.

1952
1952

Сумській. Біг:

~~::~~~:~~~ас~~~а;пка;~~~=· Р~:~~ Ск:~ м.
погіршується

фіз

технікуми

Київ
Харків

6.38,4

Скок: у висоту

томирсьюи,

й

В. Давидов

1.14,6
2.08,5
4.37,0

(Київ).

м'янці, Славську ї~ чисто розтягне
но ... В Харківській, Львівській, Жи-

львівський

38,56
45,03

/
1

42,19
48,46

15 - 16

Л. Іщен:ш.
Л. Іщенко

Д І В Ч А Т ~

і

спор

ЖІНКИ

публіканської
ради
«Динамо»
і Біг:
«Спартака» уперто не
бажають бу
500 м.
дувати таких доріжок в
своїх ба
800 м.
зах. Багато баз в різних містах ціл
1.500 м.
ком опущені. В Києві
напр. на ле Естафетний
щетарській
стан.ції
«Спартака» із 3 х 800 м.
200 пар лещет - тільки 70 в стані
ужитку.
Ці.у:ковито
занедбано бу
дову і відбудову
лещетарськv•х баз Естафстн:v.й

Святошині

тренерів

зимового

інститути

П. Чевгун

и /ї~на тренуватись. Кершншсн рєс-·

в

перечислити

в~дділів

Київський та

совгах, а

1.50,4
2:23.59,0

м

110Рм.м. и

н~икращих учасниюв респубшки
тшьки 6 показал~ результат. першо-

На цілу Україну тільки в Харкі ,_

пальцях

викладачів

ЧОЛОВІКИ

Біг:

~97 Бар't. н~ ~

рівновартість третього розряду!

на

провал

Вид·
І Результат І
Місцевість
Рік
________
..:_
_ _;____..:..___Прізвище
_:_____;__;_ _..:.____
.:...______;__.:_:=-

свідчать

ось таІ:п резул~та:и: в перег.?.н.ах ле-

фізку ль

Легка атлетика

ка секцій.

Про ниrзький рівень розвитку_- зи-

більшості

ПОВСЄННІ РЕІНJРДИ СППРТСЕЦН! УКРАfИИ

«Спартак», «Наука» й «Іскра» або не
мають лещетарських секцій, а якщо
такі є, то дуже нечисленні. Такого

улюбленого спорту, як фі.rурне сов-

вини

Шебакін)

турних шкіЛ навіть немає
відділів
зимового спорту. В Україні можна

проявля

ють керівники Київського обласногfJ
комітету Кульчицьк:v.й і Котка.
частину

(предсідник

В Школах справа представляється

не

стала в росполосі фізку ль тур ні ор
ганізації республіки. Спортивні т-~в
майже нічого не робили для оргdн;·:нtі: ;,;чювої П}Jаці .; -~~ СJБИХ
.J ·,І •

ВелиRу

5 (29)

17 - 18

І

Полтава

Київ
Бердичів

рок

1950·
1951
1953

в.

І Одеса

1 Одеса

1949
1950

р о к і в.

Л. Іщенко

Одеса

Л. Іщенко

Одеса

1951
1951

.

Ціна

Париж

25.

фр.

Par!~

Journal d~ .Іа jeunesse <<,._MOLOSKYP» Journal of the Ukrainian
ukra1n1enne
~
Youth
Червень

Рік

1953

4

, . ~· '•cf•

Втілення нової доби

ріЧНИЦіО

.d

Двщщц.ять рокі~ минає від
«ТРИК.ТІЯТИХ))' рокІВ,

т.их

коли на ..просr,о

рих ланах цаіібагатшої краши Ев
роnи

...-

УкраІни,.

вмирали

з

голоДу,

штучно

IV'locKBOЮ

ЦИМ

чі.
Боротьба

свою

запрова~ж:ного

МОЛОХОМ

ДИКО! ПІВНО

українського

свободу,

народу

за

боротьбу українсько-

1'0 робітництва, селянства, інтеJІіtен

ції і молоді Москва рішила прибор
кати

голодовою

cмeptl110.

lVIи, украШ:ська молода генераці~,
знаємо

тільки

страшні
ЇJІИ

з

оnовmань

роки. Ми чули,

СВОЇХ

ДіТеЙ,

ЩО

про

що

ЦОРОГ

Ц1

матері

ВИВОЗJJ!В

тисячі у:країцськф іМОJ.ІЮ,r(і й .цітей
в гл.ибину !Жорстокої ;nі;в~очі, щоб
їх перевиховувати на своІх яничар,
ми мали змогу прочитати
кілька
статтей і наві'l'Ь кілька брошур про

цей найбільший злочин l\'1оскви, не
чуваний в історії. людства. Але цьо
го всього так мало, це все таке блі

де, що ми до сьогодні не м_аємо яс
ного

обра~у

про

те,

що

,!ІjІЯЛось

тих 1932-33 роках в Україні.
Тому ми запитуємо свідків
трагед~ї,

українськtl!Х

в

цієї

публіцJІІСтів,

письменників, науковців, селян і ро
бітників:

чому

країнській

ви

молоді,

не

даєте нам,

твору

про

У

голод

в Україні? Твору, який би розкрив

очі мільйонам з.а·сліпщених
!Кому
нізмом чужинців. '".ГЦОРУ, який би
ЗВОруШJ1ІВ 'СУМЛіННЯ СЩЛЬНИХ ЦЬОГО
світу і ПОІ[азав спрацжнє обличчя

Москви.

ЧомУ

третього,

таїте

жинцями,

від

нас

крові?

ви,

цю

перед
подію,

мільйони

Де ж

свідки

тридцять

нами
яка

наших

Слова, що прості і

гоJІодо

воЮ • смертю наші матері іі батьки,
наші бJІ.Изькі й ~.наі.Юмі. Вми(РаJІИ

і

-

інші

суворі,

слова ...

негідні

В цих двох рядках весь Оль
жич: простий і суворий, який вва
жає негідним всяке пустословіє.

по

поетич

ної творчости, ні революційного чи

пом

нашого

коління

росту,

борців

росту

за

нового

заповітні

по

ідеали

нації.

мусить принес

відзначення двадцятої

Укр~ни.

річ

«В

присмерь..у

холодних

і

нори»

вІтрів.

В

серед

Д:J

його

бо

r·{

поезії нема голуб:н ~ нема сонця.

сповняє своє завдання. Якщо вис
ловом покоління батьків Ольжича

не може бути д. . rя НІ,ого так довго.

як довго нація

був таки його рідний uатько О. О

~анах

лесь,

т.іл1:ки одна рад1.сть:

то

в

тичних

самому звучанні їх

псевдонімів

пое-·

ми бачимо

різ

немає

поневолена.

рад ;сти

-

В

кай

може

бут І!

радість борот<:.

би зи скинення цих кайданів. І то·
му він мріє про ге, щоб «В шинел•.
с1рій вмерти від rранати», все сво~

НИІJ,Ю й знаходимо її суть. Олесь співець ніжних почувань і співець
зриву революції 1917 р.
Співець

життя

«ставити

ногу

недбало

на

зриву

край блакитної

чаші

безодні»,

від

поДного

завзяття,
~ас,

на

але

час

осягнення

-

ентузіязму,

зриву,

повного

що поривав на

надто

короткиИ

для

нагою

своєю

покоуити

:зважає він те,

смерть,

хо

коління «не дана до 1ридцятого ро·

перемоги.

ку

чання

;.t,іях у шуканнях 1шд багатьома ве

княжої

броні.

В

своїй

пое

зії він славить порив і чин, славить
екстазу

атентату,

>

що борцям його по·

О. Ольжич- вже в своєму пс~в
донімі вносить інше звучання: зву

але

не

допускає

ДОЖИТЬ~>.

Сучасна моло~ь

ликими

помітно,

схиляється у

проблемами,

щоб

CTj'

·

але

якось не

схилялась

;в,она над

прОМJЦІання цієї екстази. Він є лю

питанням співзвучности між словом

диною,

ц~

і ділом і то не лише у поетів, але у
R·.:)І::ної лю~ини. Можна погодитись.

не аинятковий стан, а ж~тrєвий за

rцо письменник, який живе так, як

J-r!'.•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.•.•.y..•"}'.•.•.•.•.•.•.•.•.•

пише,

що

зусилля.

не

Для

визнає

нього

проминаючогп

боротьба

...:.._

-

це

лише

виняток.

Неха;1

~ЛЬЖJtіЧ був ВИНЯТКОМ ПіД ЦИМ ОГЛЯ
дом.

*•*

але

кожен

великий

є

виняток

і кожен ідеал є винятком з загаль
"Ного

тя.

пам'ятайте про 1933 рік! Пам'я
тайте, що ви за нього маєте помсти І так тебе хміль наливає ущерть
тись. Розкажіть про нього вільно І так опановує тіло,
му світові. Влаштовуйте спільні ма Що входить твоя упокорена смерть,
ніфестації, протестні віча,
в•шю Як служка бентежно несміло.

трагедu

щів

·rи нові ціннощі, бо лише тоді воно

-

для

поколічнл.

була революцін покоління його
батьків, але пер =к.\ тим став він !
його «брати суворі .і великі», що в.и

росли

Кожне покоління

те в різних молодечих організаціях Коли ТНІ не відаєш страху.

ниці

свого

-

ні

І скинеш, як порвану лахту,
ми І слабість, і сумнів, і марність жит-

чіться активно в працю всіх коміте

~ом

тому, що Ольжич був черговим ета

розглядз.ти

кличемо, до всіх вас, які перебуває-

тів

гuJ,Jіння було його прJ·:.іJ':JДОю і ідеа"f
ra -~оі людлtНІ він ста'~J..:ть праабр 1-

ну Ольжича, не глянувши на поко
ління Ольжичевих батьків. І
це

можна

ви\ сnідКИ! проклятих О, вір у одваги ясне багаття

років?
До тебе, укра.і)ІСька молоде,

Ruн. Він був суворий і все його жи :t
тя було горінням для ідеалу, бо це

<\Люди на сталь штекуті в огн~,
люди, як брили камінні» каже
він про покоління сучасних йому
борців. Ольжич вважає, що вогне·~

Не

чу

забрала

братів

А

Олег Ольжич
(Із циклу еВезнаному волкові,.)

правила,

з

сірої маси

з'їдачіn

хліба.

І саме Оль~~ч був тим виняткои
разом з О. Телігою, що не лише ст.1
рались J?З г.іднюв,Іtти <~вої слс~~ з
ділами, але мали велику· силу духа
- узгіднити їх та дожити так Д')
кінця, до геройської смерти.
Ольжич кликав до суворого жи :·

тя

і вів життя

суворе.

Кликав д•'

чину й усе його життя було чином.
І u кожній ділянці чин цей був дое
К"Jналий: в науці, в поезії, в рево

люційній боротьбі.

Те:нv1,
жич

де

він

багато ломилось

стояв,

інші

;:r.e

ч.

смолоскип

2.

Стор.

як

брила

шукали:

1шов

однією

самопосвяти.

І

-

Оль

камінна,

«права

6(30)

там,

жити»

дорогою:

дорогою

це випливало

з

йо

го

ннутрішньо1 потреби, він не міг
жити інакше, бо зрадив би себе. То

Перед кожним
тичниjм

українським полі

_еміrrранто,

перед

молодий матурист

чи

тут

в

Ев

ропі, чи виїхавши до Америки маю

свідомим українським батьком і ма

чи змогу вчитись, (дуже часто одер

тір'ю, які перебувають на чужині

і жавши

.'<ІУ lJiH справ,і.і.l був людиною нової які мають дітей, повинно стояти яс
доби, за яку змагався, був
люди
но питання: чим стануть мої ді ти,
ною, якої ідеал проrЮнідував. ІНа яку користь вони принесуть для у
ціаналіетичний рух.
країнської справи на чужині і для
Як керманич Культурної
Рефе майбутньоіі украінськ ої
держави'/
1
ферентури ОУН, Ольжич умотиву Всі батьки повинні усвідомити собі,
вав ювої вимоги до
націоналіста. як багато може принести його син
"Він довів, що це ніяка теоретична чи дочка українській справі,
які
nигадка, що це ідеал людей в кож здобудуть високу освіту на чужих
юй добі історії. Мало того це і високих школах.
деал Божого твору, який був вже
Як часто ми зустрічаєМJось з у
·~ добі креміння, коли ще цивіліза.
країнськими батьками, які
своєю
ція не розклала людей і коли лю
ТЯ:ЖКОЮ, МvЗОЛЬНОЮ працею В ШаХ
ди не отуманювали себе згу·бними
тах, чи нu ріллі здоЬувають гріш,
теоріями, щоб оправдати свою сла
бість. І зном же повторимо: Ольжич

~и

кожним

щоо

дати

життя

для

своєї

родини,

і

йде

стипендію),

на

купити
ші

собі

речі

Тому
і

добре

авто,

наш

не

власної

щоб

чи

ін-·

«розвлєненія» ...

апель

які

навчаннq

працю,

телевізор,

мqд.ерного

молоді,

чуття

кидає

платну

до

всіх

втратили

:в,артости,

батьків
ще

для

від
яких

є ·rільки одна батьківщина (а не де
сять), які думають не про своє сьо
годні,

але

апель:

Нас

го

а

про

можуть

скаже:

ги,

й

наше

в ч и т и с

я

-

сина:

зле

зрозуміти.

застарий,

добрий

шахтарем,

я

бuтько
«Н

завтра.

Цей

ь!

не

скаже

був

Хтось

маІQ

змо

д~ сво

двадцять

років

теж будь! .. »

ти

Всім цим відповідаємо
нікому
своїх дітей. Але й як часто зустрі
(:;МОСЬ з такими, які не дбають про не є запізно вчитись. А цього доб
J.УІіЮ1'Uутнє .цв()ЇХ нащадків, з 1араз.рм рого батька запи'l1уЄімQ:
що краще
кого типу людини. Чи треба кращо
і про майбутнє украінської справи. l:y де для вас і для нього, коли ваш
го доказу правильности його ідеа
llo всіх країнах ми бачимо тисячі син буде професором Сорt1они, чи
лів?
ук,раінсЬКJ<:і!Х дітей, які не вміють
шахтарем? Нрофесором Київського
Кажуть, що лікар не мусить жи говорити батьківською MUШICJIO. Ми Університету, чи таким же шахта
своїм життям, своїм чином і своєю
смертю підтвердиВІ реальність та

ти

так,

як

цієнтові,

каже

жити

Іdажуть,

що

своєму

па

священИJ{

є

бачимо всюди де перебунають укра рем
їнці, як молоді хлопці й дівчат про

Донбасу?

скаже: не кожний є здіб
бути падають на чорній праці, в шахтах ний це правда. Але наш апель l
Церк чужих країн чи на текстильних за ДО ТИХ, ЩО здібні, ДО 'І1ИХ ЩО СВОЄЮ
1
ви,
кажуть,
що вчитель не мусить
водах. Де логіка в цьому'! Де логіка впертою працею стають
здібними
жити так, як каже своїм учням. В батьків політичних емі.грант~в·? (їх 99 відсотків!) вчіться!
людиною

і

не

втіленням науки

тільки

й

заповітів

мусить

Хтось

цьому є велика правда, але наскіль Чому вони не вміють здоровим ро
ж кращий є вчитель, що вчить зумом проглянути своє минуле і по
не лише своїми словами, але й своїм дивитись на майбутнє своїх дітей?
прикладом! Таких вчителів є мало.
З чим ці батьки і їхні діти вер

Скільки ми тра ти~мо ніколи не
віджалуваних можливостей! В кож
ному місті на чужині є різні кур
си для всіх, xro хоче вчитись.
Є

належать

тати ні писати, ви можете протяГом
кількох років здобути звання уні

ки

Їх є напіть дуже мало, але до них нуться в Україну? Що вони прине
сотки

виховників

націо

суть,

коли,

перебуваючи

на

чужи

налістичного руху, а на вершку пі ні, не зглибили її, не зуміли засво
раміди їх стоять великі, між яки їти поtз.итивіІВ чужинецького полі
ми Ольжич займає одне з найпачес

ніших
Хто

місць.
знав

Ольжича,

кожен,

хто

1

тичного

життя

н.ицт:ва,

не

турного

життя

і

державного

зуміли

будів

збагнути

чужих

куль

народів,

щоб

називає себе визнавцем націоналіз з цими надбаннями, цими здобутка
му, кожен, хто називає себе виз ми, як культурні одиниці, люди ви
навдем заповітів Оль:жича, му сокого інтелектуального рівня, лю
ди знання с~ого фаху ві\ддали
свої надбання розбудові й
закріп
належить до су~,п;ів. І кож л~::нню української державности та

сить пам'ятати, що Ольжич, -про
живши
життя,
ному

з

так

-

нас

і

скінчивши

доведеться

перед духом Ольжича.

так

стати

своє

на

суд

Чи буде він

нас карати з Божого уповноважнен

стали

твориями

:М.

Хвильовий

не знаємо. Але погля,п;ом своїх J<."'l.O інший
сталевих очей він змусить кожного l\ЮГУ часу,
ня

-

з нас здати звіт зі свого життя. Па

української

культу

ри.

сьогодні.

більше,

мj'оже,

як

відчував потребу та ви

яка

Він

є

актуальною

вказував

і

до

українській

м'ятаймо, що під його поглядом JІJИ молоді, що шлях на схід до Москви
це наша загибіль, шлях на куль
не зможемо себе в нічому виправда ти, бо він є свідоцтвом, що всі сла 'І'урний Захід, на зближення з ним
це відродження української мо
О. Жд. лодої нації.

бості можна побороти ...

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо, що з не від нас за
.чежних

причин

спомини

Вш.

Пана

верситетського

Хочете
школах?

тись є

наших

земляків,

шзнати її, вчутись в неї. Але ми не

·використовуємо

ц~єї

велю~ої

наго

ло

цим

справам

присвячує

уваги.

Скільки ми бачимо випадків, ко-

укра~нсьюих
існують

заочні

змога,

тільки

треба

Окрема

справа

тих,

що

вчаться.

Тих, які виходять з чужих гімна
зій і самі не знають що починати
студіювати. І тут з першою поміч
чю повинні їм прийти баТЬ!КИ, які
повинні з дитинства вщепити їм лю
бов до нашої батьківщини, навчи
ти їх рідної моВ'и, r•ознайомити з
минулим

України.

Другий

чинник,

який повинен зайнятись цим моло
дим високошкільним доростом це
молодечі й rромадсьн;,і 'орrонізації,
а в першу чергу студетські. Щоб не

ююча

з

в

цього

завжди

бов'язком

ніхто

Для

для цього хоч крихітку охоти й доб
рої волі.

змогу,

як

рівня.

вчитись

курси ІЗН при УВУ і УТГІ обид
ві школи з різними відділами. Вчи

І ми сьогодні є в цілій Европі і в
цьому західньому •світі, ми маємо

ди. На жаль, навіть наші молодечі
Адмірала
В.
Савченка-Більського
організації, наша преса або взага ..
будуть продовжувати>сь в наступно
лі цим не цікавиться, або дуже ма
І\ІУ числі нашого журпалу.
Редакція «Смолоскипу»

платні й неплатні. Не знаючи ні чи

пропадала в чужому морю ця студі

-

молодь,

мадянства

всього
є

необхідністю

і

українського

гро

доло:жити

всіх

о

зусиль,

щоб створиІІ'и сильні українські сту
дентські осередки, влаштувати сту
дентські клюби, бібліотеки, органі
З:У1дати

р/1зні

доп·Q'Вї1,ді.

ський

студент,

чергу

актИВІН.>•м

будучи

Бо
в

україн
першу

українсьюо::Ім

ГІро-

ч.
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смолоскип

ЗУСТРІЧ
Піз~о

в]ночі,

вулицями
до

вже

Лювену

СтОр. З.

!3 (( f!ЛЮRЕНJ_~ЯМИ ))

слоррJЮнілимиІ

ми

пробиралися

гуртожитку українських

студен

має. Ми в невідрадному положенні,
иле

ми мусимо

якусь

все

розв'язку!

ж

таки

знайти

-

ходи

Будь-це

тів. У голові ще не притихло стуко

ти ві,д хати до хати, заохочуючи мо

тіння поїзду по рейках, на станціях

ло~дь до науки. -Це наш обов'язок.

заклики

-

т'аr~сонів

«Перекуски ...

-

Але

ви

лімонада ... » і перевірка піашпор~тів
при переїзді через французько-бель

лодніли? ;rуртожитку.

гійський кордон ... А зараз

вас до

-

ми пе

ре:,Т( одним із ряду однакових будин

Зустріч

незвичайно

їм

важну, подію дня. Приміщуємо
ся у глибоких фотелях біля столи

ка, де зібрано віяльцем низку своїх
та чужомовних журналів. Напроти
стіні

-

репродукції картин

ук,раїнських мистців. Закурюсмо па

піроски:

вони

Частують

бельгій

ськими й ніяк не хочуть
ти

наших

вюлі

«І'улюазів».

наповнюється

жими,

дехто вже

спробува

Кімната

н;овими

в

дорозі

напевно

зго

переби:ває «інтендант»
Ходіть, я проЦеду

-

кухні, там чекає на вас пе

по

прихо

-

піжамі

усім

В Паnижі в
групи

по-українськи:

«Чим ха

1951

науковців

Схіцньnі'

Европи

р. з

з

ініціятивк

Центральної

основано

й

Міжна

родню Вільну Академію Наук. Пер

ші

П Загальні

Збори

відбулися:

р., на яких прийнято

2. 1952
нів,

Справді

та багата». Кожний знає, де держать
хл~б, де маd:1с, де можна знайти

мила.

Просять зайти до «Клюбу», де, не
З'Важаючи на пізню годину, кількох
мо.тrодих люде'Й дискутують якусь,

нас, на

в

рекуска.

ків, де на воротях маленький напис:

«Foycr Ukrainicn».

Міжнаоnnня Віnьна
Акапемія Науи

запроектованих

130

23.

чле

ПІідготовчою

комісією.
На

сьогодні

Академія

начислює

питрv:rну до чаю. За яєшнею розвіду

150 членів, які представляють 12
!Національностей (білоруси, бол,га-

смо

ри,

про

життя

в

гуртожитку.

Вчутрішній устрій немов
порізьк,ій Січі, а студенти зацька

братія».

мінити

до

-

На

на Запе «КО

мою

думку,

це нат'.fкраща назва, яку можна прилювенського

гуртожитку

українських студентів. Провід, а

за

разом заряд усіма проблемами тех
нічного хатшктеру (сюди
входить
теж кухня!), належить «Тріюмвіра
тові»,

вибираному

за

«демократич

ними принципами». Всі знкони мож

Н8.

прочитати' на

РЯ

на па тшvються

таблиці

при

вхо

естонці,

мадяри,

литовці,

ки, румуни, чехословаки,
хорвати, серби, словінці).

поля-

українці,

До Директивного Комітету вибра-

но з українців, як
президента,
ника

Академії,

торика

і

Першого

ініціятора

б.

й

відомого

міністра

Віце-

співоснов-·
нашого

іс

закордонних

справ УНР проф. О. Шульгина.
До Академії м і. належить 20
виз
начних
українських
науковців з
різних

країн.

ді до їдальні: там відмічено кожноМетою Академії є, як це сказан·J
ui;К,aso познайюмити:сь, чи побачи го зокрема, що й де має прятати, в
статуті:
«СТІВорити
студійниt:
тись (востаннє ми бачились ще на який йому належиться дижур. Су- uен~р для чужинецьких науковців
ВЛКУ ЦЕСУС-у в Люрі 1952 р. перечак немае, а всякі непорузумін- які через своє теперішнє станови.
пригадуєте?).

Гуториться про те й інше. Нас же

цікавля'І'ь

усі

студентської

проблеми:
почавши,

Г::\ЛЬНf)-українеьку,

а

від нашої,

почерез

на

за

міжнарод

ній скінчивши. Вони тут зійшлись
JІІШбуть із усіх закутин України: з

Ліrюберел<ЖЯ, з Поділля, з Гуцуль
щини,

з

Пілкарпаття,

JІІШ~1:бутні

:професори,

з

Волині

лікарі,

-

інже

нери, від них залежатиме дальший
розвиток

української

науки.

Ось-цей
уже
покінчив,
праІнший (цей з ,Мюнхену!) ви

цює...

їхав, ще інший одружився ... Почат-

ІЦе

гуртом.

~А як у вне із наукою? -залитуrмо.

-

не

мають

жувати
ніх

країнах.

.

можливостей продов

своєї

наукової праці в
Для

їх-

Академі ..-~

цього

Ввесь день віддається до nоз запевнює співпрацю між членами

10

rюря:;rr.имостч кожного студента. Крім науковій ділянuі, вводить їх в інш~
((клтобу»

мqємо

ше

й

світлиuю,

де

м:ожна вчитися. Дехто воліє у себе

ниукові кола, дає моральну й мате
ріяльну піддержку, доручує

їм спе-

улег
~ кіJІ.(чаті. Rri1o в yr.riflepev<T'E'!r·cькiй ціяльні місії і дослідження,
шує публікацію їхніх праць, видаr
fіібл:іnтNті. Ч нас є теж своя біб т:rіо
бюлетень, або
журнал,
організуr
тек:q, але більш розЕагового змісту

rя fiqчиn: біля Т'ют'n стоїть Стефаник

'l'q Пlекспіn!). Зараз гарячий чя.с, Єо
1fічижаютьсн іспити ue найваж
;rтт,.п:~іrл:ё~

ппттія:

в

жит'ГІі

гуртожи'І'ку,

:Rі.л неі' ж з~.rтежить нюп тут побут.

кv завжn:и важкі, але на те людина RRзато::Jл укuаїнпі

курси і публічні
зує бібліотеку».
З

доповіді,

початком uього року

органі

появився

гтРрший бюлетень Академії у фран ..
цузькій і частинно англійській мо

_ orrнi з найкра- вах.
й є, :шоб пробиватись у житті.
ПJТАХ стvдентів v .лювенськnму уніо. з.
- Нас було тут колись багато біль p~ncvrreтi, тому то тїr ттроr:Ьесори стаЕ
ше. Біля: п'ятдесяти, а зараз тіль~~~~~:~~~~~~~'Ііі
ки вісімнадцять ... на 'другий рік мо

же тілт,кч: п'ятнадцять ... неначе тінь перебігає по

облИ"·Р~я:х.
пРиходя-тт-..
nnr{iв

і

-

Люди

з!vтіняються

залишают'ься

ві.дхо~дят:n,

і щось,
МІОлодих

але

-

декілька

гуртожиток,

~l.P мусить жити!

ІЦо робити? Як запобіrти небезпе

тrі втІtJачєmня оаере'діку? -

Ви: ж

знаєте. число наших студентів мен

тrя.,..т,ся:

по

ТТkля

наС"

-

нічт-t:іr.

прихильно.

ВР.Че<Dі

н::1с

пnиміщvют'Ь

пnо~тnnя.

Tl:e

F"ЇMH::J'l'a.

на

Jl:e -Йоnк, Рим Париж, !рац ... ), але вони

"!ЧТЛЧ::\ЙЧО :ж:И:qе
'I'DhOX
СТУJН'НТЇ1'!.
JTil'{F":=i, ПТ:'\Х'RН. С<т'ЇЛ R~e ~НКИПЯ.

не тпП1ІК':t<~",..И. С"'інн завішані F"::Jnтa
~1н

Укnаїни·.

lVГи Рхопилн

:немnч

nn

rnяттлн1. бо сяме 'Т'VТ кожпСJ. н~f;fтrniб
frirп::t nіч
"''1Т<

і~

-

пo:r;.r:ol'Jvтт::~ '>нrлмrтс:~. RИРЇ

;п::vn-.:.т::1трт.

ттоnп:ж:чя Ct{1'ЧH·TJ:.J'~

тчає. т~б!"ІDИ біженців у Німеччині
ничерп~ли:ся, бага'l'О ниі:хало за о

1'lі:ТТ тлnкn.:ття,ттл. тт:n,н''ін,-, ~апис::Jний лчс

щоб працювати, молодих майже не

,..ч; тr-rп1 т~сн·n

ке~~ч, ,дехто прямо закин~- студії,

,~~~~~~

"'О!<!

Т"!13,...,.PnV

-

тоnе>,ІТС"'8РПfН'

~"''"'rтічцт.тт';f ("тrдnfi.

n:vп1v

М'І."НУ ~nrn.

С1ОООЮ

"'Т'''ІrТ'!епт~:
йnrn

пр

ттnкт-r

.":!::JCHY.JП1.

11/fИ

творять,

усі

разом,

ну Цілість

-

студентів.

Вони

одну

не

лякаються,

життя "при'Значило їх

чої боuотьби

неразрив

сnільноту українських

-

до

що

невгаваю

здобувати куди ці

кавіш~. коли на шляху зустрічаєть
ся перешкоди. J.\!Ііоже інші, «шасли

віші»,· бо не знали
жорстокости
воєн. бо не мусіли покидати ріцно1
землі.

мають

змоrу вчитися

в

кра

чайnvт

щих умовинах ... Так, у житт'і не заа
Л{ДИ їздиться «nершою К.ЛЯ('ОЮ». За

('"'ЯТ)~.ттись

rте ми впізнавши дружбу, ми вірн-

~тr-(ч•о

ТТТР

живуть на ocrrpoвi (тих островів у
нас більше: Мадри:д. Мюнхен, Нью

мадянином і 1цирим українським па

'rтrnnqттт~Y"'::JTT1 .,..ітп.,•стІf тттn н~fiv.,..i Pna

'Т'ріотоJІ.ІJ:, зможе виконати ті обов'яз
ки, які на нас покладає наша поне

1\~n в неї, ми йдемо рука в руку, по

-;т..;рпрq:

""і"'1''">

вот:rена Україна.

в'язані однією думкою: український
cтy;rr.'f'.:МT ж:ю~ вічно, він і житиме!

чr:tми стvдря:тів. а nncep~д них гоnсг

Ярослав Степанич

,Лт-І)рРЧ

-р.о.,·п:;rі;'

-

JІІГ~Жс

'1

Т~Г)Т'П

Ч::1Т1С'Г9ТJПІе

сім~

'Т'ИСЯ:-

ка молодих українців. Здається, що

І. Сілецький

смолоскип

ч.

6(30)

ПАРТІ'і3АНСЬR.А
Світлій пам'яті мого друга- капітана Василя Ко
тенн:а

-

філософа, поета, партизана присвячую

Знову ніч. Знову дощ. Знов наказ: БІДІИТИ
Утомились, стихають ворожі гармати ...
І здавалось, так любо було б прилягти,
Десь на мокрій землі, хоч на мить задрімати.

В чеснім серці Твоїм української крови,

Та дарма, сон не йде! Сон розтав наче мла,

Тrі себе заклеймив, загубив себе Ти

Розпустивсь, наче привид, у лісі густому

-

Тільки хутко зриваеп1 кашкета з чола
На холоднім вітру відганяеш утому.
Щось шарнуло у тьмі ... Може ворог, чи сич?
Мовчазні і

суворі лежать партизани ...

Вже п'ятнадцятий день, вже шіснадцяту ніч
Ми б'емось крізь ліси на Великі Рубани.
Завтра знов божевілля в гарматнім вогні,
Знов страшна серенада упертого бою ...
Друже, в ці Яогом прокляті ночі та дні Скіль чи смертних шляхів перейшли ми з Тобою?!

Та чи ж мало разів залицялась до нас
Ця розбещена баба -старенька Нірвана?
Завтр~. знов, .. а ,сьогодні ми маемо час...

Цілу ніч! Може •буть аж до п'ятої рано ...
Чи нам вперше, мій Друже, не спати ночей?

Ми і зараз, як завжДи, не будемо спати:
Ти резкажеш багато цікавих речей
Про херсонські степ'М', про далекі Карпати...
В мутній пам'яті будеш надхнено ловить,
Наче палкий рубалка в занедбанім ставі,
Як nускав голубів у прозору блакить

Ти безжурним хлопчиськом в далекій Полтаві.
Перші роки студентства без болю й розпук
Гомінкі, незабутні, нескривджені роки,
В лябіринті високr~ і мудрих наук

Тлої пер'ші, непевні, затримані кроки ...
Потім муки шукань, потім розпачі тінь

Та нестримна радість істоти гіганта,
Коли розум сяrнув у струни:у височінь

По стопах своїх ідолів Ніцше і Канта.
І В~ликого Духа священний закон
І мозку надлюдська неперервана муштра
РозуІ\І мусить збагнути страшний Рубікон
Так казав

тоді Ти, так казав Заратустра.

Автор

Та «вітчизна» Твоя не схотіла простить

На однjм неуважно промовленім слові.

Твоя черга дазно вже чекала на дні
У шухляді якійсь на державнім папері,

А

увечорі раптом прийшли мовчазні ...

Грізно чобіт гримнув у зачинені двері.
П:осміхнешся, запалиш... Напружений зір
Довго буде блукать в дощовій порожнечі

Ще яскравішим стане живий до цих пір
Той останній у .Киеві зоряний вечір.
І святий Володимир на кручі у млі,

Цвіт білястий каштанів і перли акацій,
Из.віть книжка, що кинув тоді на столі,
На тридцятій сторінці розкритий Горацій.
Спом'япепr, що назавжди, залишив свій дім

(пальці ляж3rть на сталь нерухомі і стислі),

Так, хтось інший сидить в кабінеті Твоtм,
У Твоїм старовиннім, вольтерівськім кріслі.
І не віриться якось, що все це було
І ось зараз, сидиш Ти, мій Друже, зі мною
Та від крапель дощових утерши чоло,
Сумно клеїш цигарку гіркою слиною.

Чи ж Ти двічі прострілений, вижив тоді,

Не си:онаn на німецьн:ім скривавленім списі,
Щоб сьогодні ізнов по коліна в воді
З автоматом бродити по Чорному лісі,

Щоб п'ять діб проблукавши, на шостій добі
Крадьн:оr.Іа переспати в розбитій стодолі,
Щоб Тобі, мудрий книжнику, друже, Тобі
Чути поспіх від Тебе хитрішої долі?
Бачиш, хлопче, щоб гратись зі смертю, як ми,

Чи поцілити мозок людини влучніше,
Непотрібно було розгортати томи

Ні велиного Канта, ні вічного Ніцше!
Знову скрутиш цигарку й дістанеш вогню,

Скіячиш повість свою Ти уривком Софокля.

Бідний 1'!Удрий юначе! Ти мріяв, горів:

Ніч мовчить закайданена в чорну броню

Хто еві

Підозріла як злодій і наскрізь промокла.

розум з'еднае з Великим Завітом,

Той прийде ве.JІ'ИЧНіший зі всіх владар-ів
Панувати над Долею, людством, всесвітом.

Подивися, на сході поблідла імла,
Тануть хмар величезні, скуйовджені шати ...

Сnалахне 'l"РіюмФатор, філософ, поет

Так, вже п'ята! Довгенька розмова була

Десь в Пари~'Кі, у Киеві, чи в Трапезунті,

Чи не час, капітане, нам з місця рушати?

Щоб історіі к:оло

штовхнуть наперед,

ІЦоб створити .нестворену?»

'"'")"Винт

ІНдійдеш до бійців через корчі густі,

Постоїш. Чи будити? Тобі не байдуже:

Та суворої дійспо сти швидкісний звук

Може ніч ця остання у їхнім житті,

Зробить навіть з j'~Итиии людину залізну
І забувши премудр•ості древніх наук,

Мій едипий, ус~ розуміючий Друже.

Ти пішов захищати

<<Родіму вітчизну».

Це було в сорок перn'Іім. Хлипкі і руді
Десь на сході зникали обози останні,

і:юбе місто зосталось п~ заду в далі

У ворожих руках, у воро. жому стані.

Дні летілJ1 мов рій пере ля!\ "':аних птиць

Від скаж~них боїв та від к:r.. 'ови людської
Тяжка ранений в бік Ти леА '-ав горілиць
Нерухомий, у тихім, шпиталь~ чім покої.

Може завтра у цей скритий вічністю час
Серед .лісу того ж, серед ночі такої

Буде тихо лежати хто небудь із нас

Мовчазний і величний у .-вічнім спокої...
Не по однім із нас гіркі сльози пролл•ють

Неутішна дівчина, заплакана мати ...
Знову ранок і знову розпалену лють

Десь на північ несуть гомінкі автомати.
Гарольд Янсен

ч.

Стор.

смолоскип

6(30)

ПОЧИНАЮ ((АМЕРИКАНСЬКЕ» ЖИТТЯ
Виходжу

з

амери.кансь,кої

ної читальні. Гарна річ

канські публічні
'l'е

до

ного

публіч

ці амери

читальні.

величезного

будинку й

-

гарно

Заходи

влашт

зовсім б

же вигідно для умавої праці влаш
товані, залі, музейні виставки, філь
ми чи навіть

концерти.

Більшість

книжок можна випозичити на кіль

ка тижнів. Дуже гарна установа.
Отже я виходжу

з такої читаль

ні. Розуміється, настрій в

мене що

найкращий, бо на дворі чудовий літ
ній вечір і я йду пахучим (щоправ

да також і бензиною)
шляху через нього

славнозвісних

парком, а по

мчаться

тисячі

американських

ліму

.

зин. Погідне небо,
повний
місяць,
хоч це мені не кидається у вічі, бо
я в яркому світлі
зовсІм

не

думаю

ліхтарень.

про

давно вернувся з

це,

що

Іду й
я

не

!О-годинної важ

ІТересне, а

ч
яньте на вулицю.
Там
ви
побачите, що під червоним світлом,
в

користуєтесь кіJ!ь
книжок,
словників,
лексиконів,
журналів, газет,
нот,
патефонних
пластівок, поминаючи прегарні, ду

авті

затрималась

пара

що їх будять
сирени авт, які
ять за ними і вже мають право
ти, але затримує їх ця
пара.
нераз любов затримує весь рух

вуличний!
Тепер
гляньте
вгору. Бачите! Ні, ви не можете ба
чити, бо над вами віття дерева, але
відійдіть набік, ось так,
скільки в
небі зірок, бачите? І всі
вони ме
режтять, мов рухаються. Ви відчу
ваєте життя. Ви чуєте пульс всесві
ту. Мимоволі груди жвавіше підно

ся·гься, скоріше пливе кров. Ви ба
що

.життя

кипить

-

вертаюся з томом «Заратустри» Ніц

терпіння ... >>

думаю

про

це,

лише думаю: чому мені болять пле
чі й м'язи рук, коли я врешті пови
нен звикнути до цієї праці (так ме
не потішали).

я користаю

з

ди, як старі. Лише є одна

різниця:

старші конче її хочуть і дістають,
лише

хочуть.

Осягнути

а
це

вони не мають

часу і, як
кажуть.
потреби. Сидіти невигідно, але я пр 0

це скоро забуваю.

Бачите,

найгар

ніший спосіб боротьби проти якоїсь
слабости, біди чи спокуси це за й

-

ка

яке є

буде

жит

ви

за-

хоплені і як ті інші. здивовані, див
ляться

з

призирствам

на мене.

чу, що ви починаєте розмову.

Ба

Це я

дуже люблю: тут почуваю
скрай
ності про себе. Але на
превеликий
жаль, я вас мушу покинути, бо вже
пізно, а я завтра раненько починаю
працю.

Шкода,

можливо я ще

лись сюди прийду.

ко

Тут гарно.

нятися чимсь іншим. Я так думаю
Отже я йпу, а ви залишайтесь
і відкриваю сторінки:
«Так мовив тут, поговоріть ще (я б дуже радо з
Заратустра».

вами) і я певний (може

Здається тепер вигідний час, щоб
за старим звичаєм, сказати про себе
кілька слів. я_ бувший «український ДП», студент (факультет зоrвсім неінтересний, 20 років, вільний
(цілком!), тепер робітник на фабри
т~і корків у великому американському місті. Це мабуть, все. Ага! я не
є ЖО7ІНИЙ «-івець», хоч хочу бути
націоналістом. Але про це іншим ра-

ло»), що ви погодитеся зі мноІС:
ваnта почати нове
життя.
Тобто
життя буде це саме, але ми будемо
лияи'rись на нього новими,
свіжи

ue

зухва-

том. що С'rоїть на службі нашої ня

т1ії. Подумайте! Ви дУмаєте,

що це

;rично. що моє опові11;ання
зійшло
на цетїr штт.ях? ІЦо це не до речі? Ні!

це в Ніцше.

л.

каже:

(а може це

кн

для

vкраїнського питання.

вивче

Та

,

боротьба'

~rроти фантастично великих російьких впливів по Університетах А
мерики

мусить

посилюватись

з

дня

на день. Нам потрібно поважних
араць про 'Україну, потрібна icтo

r.-i•:r

Расі: з прзвди:вим висвітленням

м:сrув~пини

(все

це

че менше

важ

т.Jе тд інших політичних акцій).
"Lїvпаю'~И мої листи, Ви мусіли, зав
важити

одну

річ:

забагато

крити

ки й песимізму, коли йде про ді
яльність української емі!'рації. За
мало признання. Це правда. Та ме
не як і в кожного свідомого укра·

'::.н~я, болить українська справа, то

дозволяє

нам

розвинути

нашу

по

.птичну діяльність на повну її ши
Р~lну.

Лихо в

цьому,

що

зачасто ми

є більшими «-івцями», більшими га
личанами, католикамr,(. православ-"
ними як українцями! Засліплені
шкідливою партійною боротьбою ми
не Е силі повести інтенсивну акцію
ІГрсти наступаІСчих ворогів. Забува
ємо, що лише сконсолідована й вмі
ло

nоьедена

акція

може перекона

·rп с-віт, що ми здібні мати свою дер
жав~--

Так часто можна спостерігати не
відповідальні

виступи

поодиноких

ких. партій, які роб:tять погане вра

ження на рішаю -1і ·-іужі чинники. Не
J.нво, що по так..,,х «акціях» ці чужі
чинники сприй:м:.::ю1ь нас, як збун
ТОВоНИХ ВИІ'.ИДЬКlВ ІЧ::Т1,ЇЇ, ЩО Не МО
і':'.:}"ГЬ виступати n імені свого на
іроду.

Том'·-то

мj·снмо

поставитИ'

ми очима й будемо бачити що воно справу ясно: або сконсолідуватись
корисне, гарне та взагалі потрібне на всіх Бідтип"ах українького жит
тоді, коли ми виповняємо його зміе тя і повести реальну
українську

зам, б() ось ТУТ дуже інтересне місВін

українськ:і

джерелом

вінц!оналізмів. Я хочу бачити укра
їнську політику реальною.
Наш
вузько-провінційний патріотизм не

ДІИСНИМ,

які

стають

лише

корисним

-

появляються

що

му я борюІ'я проти шкідливих про

Дійсно, започаткуймо нове
жит
тя. Свіже жит·тя, яке не буде
тер·
пінням, а буде мати в
собі
прим

і

Треба з приє~тю ствердити,

що по американськи3t~ніверсите
тах студіює досить багат~ашої мо
ло~д 1 і. В бібліотеках Універ теті;в

щоб

перестало,

життя,

тmvr. Згода? Я бачу,

Так, і молоді люди бажають виго

молоді

перестало ЦЕ

і НЇСТЬ труду, ЧИНУ
найближчої цілеспрямованим,

першої

Ніцше:

і не брешуть: то ж по

Мені хочеться сісти

лавки.

нього

це

терпіння

щоб воно

Не

про

не я,

« ••• життя це ли.ше

на

вас і у вас

Життя? ІЦо це я мав
сказати? Ага, це
Н~Jтть одні,

пахою.

всюди,

віть далеко там і побіч
самих внутрі. Життя.

трудіться,

під

сто
їха
Так,
:і не

лише

чите,

(Л~ Редакції

молодих

людей ... Вони так довго зупинились,

кої фабричної праці, вмився, пішон
до читальні змінити книжку й
оце
ше

Ми є uіпьшими
-~·ЇВЦЯМИ» !

Я читатиму даль
як буде

5.

ст

v

пеuе•~онании,

що

'"~аме

в

таких

тrnтrітику,

або

пр:,Ірvюкувати

між

І•; f'"'ійну бopolL6y
що рівнозначне
з самознищенням. Виберемо першу

,r\орогу,

-

мож~м1 я': І1 ТИ в успіх у-

непристо11Ію цитувати Ніт~ше? Тоді момен·rах ят.;: вище-приходять п:і І-:раїнської сг.рави. виберемо другу,
пробачте!)
великі і важні nішення.
Родяться -- іСТорія за Іlише не. с· на своїй най« •.• хто пи.urе кров'ю і л.риловr"пка- R::tжні пляни і ш~чина~ свій хід но,...
1\~и. ней не хоче. щоб його
читали, nR м~ш:ина, нояий механізм, нове

n~tІ хоче, щсб його

вивчали

папа- життя. Ми нараз nомічасJ'ло. що ма-

м'ять ... >>
Рnзуміється, що тут не треба ,розуміти .досліtвінЬ,, бо тоді
любооні
.11.исти писані кров'ю підпадали б під

цю категорію. Отже тут

символіка.

СJІИ та"і велт1кі шанси і тоці ne;peТТ:Ч)'!)vч·чось. Пе виглядаr, як у фі.Т"(Ь· А
ф'
"-11 ·
мож:е це
шьм?
О. Хорунжий

(Нью йорк)

чо1лт,r11ій

сторш:uі

.

·'І-~

тих,

що зара

ди особистих амбіцій, або других
м<-1 1:оважних справ nокину ли спільф
б
,...
ний

ну

рант у

ороть'Оі за Батьківщи

.
І. К.

Стор.

ч. 6(30)

смолоскип

6.

«Фолнльор)) ІІа

Інститут Заочного
Навчанни

французьких

Kooroecax

/f(уnентів
Оrудентські з'їзlдт.- у Франції
є
за)~жди надзвич.!ійно
атракційною
подією, як цт:~ мешканців міста, де
вони відб:<·.ваються, так і
(головно)
для еам.·1Х студентів. На всіх конrре

.... и

сах:

тит.:и,

то студентів права, дентис

медицини

чи філософії,

крім

.'J.Оважних нарад і рішень т. зв.
«фолькльор» є необхідний. «Фольк
льор» д,ля французьких студентів

-

це

«загал

ІСІтудентськиtх

'Щ)Jади

цій», які беручи під увагу «нудність
(кіно, дансінr') ма

модерних розваг»
ють

своє

минуле,

коли

дента було «жити ти, пити й співати».
До

Франції

фолкльору

належить

теж...

переривання

коркових

сту

значить люби

студентсь,кого

вання,

кличем

пістолів

у

висвисту

стріляниною

чи

з

безустанни

ми вигуками промови міністрів,

по

садників міста, чи інших особистос
тей, які або приходять на з'їзд, або
влаштовують

для

учасників

прий

няття. Дуже часто збиточні вибри
ки студентів доводять до досить гост
рих конфліктів з населенням ціло
го міста або й поліцією ...
В улаштуванні «фо.тт.,кльору», як

щорічні конГреси Національного Со
юзу Студентів Франції (УНЕФ). В
минулому році в Монпельє він ви
різнився знаменитим нападом в бі
лий день групи сrrудентів, озброєни...,.
машиноними пістолями (річ ясна дерев'яними), на один банк.
Цього року уча,сники

42-ro

конr'rре

дована викликами й бурею оплесків.
Після його

заяви,

що

все

ж

задер

ІЗН

ня

при

жано «спокій» в цьому місті-музею,

очною

йому представлено вже від понеділ
ка очікуваних совєтських де.11еГа тів

яка дає

-

наук

підбудову Студіюм
і закінчують його іс

то і влаштовує в найкращому готе

питом

і

лю Руану. Вістка про прибуття со
Б::'І'сt,ких делеГатів облетіла миттю
rІі.;:ий Руан. З'явились журналісти,
вілразу зацокали апаnати, інтерв'ю ...
Туманова тільки говорила «Да>> або

жують відповідні свідоцтва. Ці сту
дії являють собою замкнений цикл.
сі Гуманістичного Відділу.
Студен
ти, які цікавляться літературою, іс

«нєт>)

торією,

за

те

розказував

СССР

-

Смірнов

казочні

700fo

[Юписувар,.tя,

оповідання

студентів

про

говорить

Сенсацією була

гото

Вранці

на

другий

день

вся

й

пре

решти. А тому, що всі нуди-

забарикадовано

примушувана

викуп

на

кожне

«хворих

дорогу

авто

давати

студентів»

за

Курси

Б)

ді

має

знавчі

тому,

що

операція

тривала

до

щ.>ерізних відзнак. які від ранку до

сить

вечGра ходили вулиuями міста, спі
ваючи й заходячи з одного рестора

цілий ряд авт, які ждали на
свою
чеnгу .. , Кожний «буржуй», щоб про

ну

ДО

дРУГОГО

...

їхати.

Ел?rники готелів дійшли скоро до
виснив:ку,

rцо

ЮJаще

таких

клієн

довго,

мусів

пеnедано

на

Пропуск~ли

здовж

дороги

платити,

що

студентські
тільки

зібрався

опісля

й

санаторії.

вантажні

авта

тів б і 'rьше не МН'Т'И, а миролюбні гос
ті будуть напевно другий раз пита

rюбітників.

ти. '-іИ немає в готелю конr'ресистів

ника міст·а зник геnб і різні
орна
ментальні міські щити ...
'Вечкет мав бути кінцевим етапом

-студентів ...

Одного разу, кілька студентів ви
несли з кухні миску зі сметаною і
пr>намазували

нею

шиби

всіх

авт,

.'!оді,

які стояли поблизу.
Перед пr.>ит1няттям у rтосадника міс
та Руан. щоб зробити певну «атмос

ж:::t.ль ніякі розмови не могли

роз

феру» ще пеnед пі.лою імпnезою, яка

в'язатись, бо делеГати говорили тіль

як

роз

ки на «общепонятном». Коротка про

гру

мова

і

всі

nивкою

подібні
для

всіх

є улюбленою
студентів,

-

па студентів винесла на перпп-тй по
верх «Готель-·де-Віль» особове а.в-
то

...
Пnомова

посадника після кожно

го речення була безпереривно секун

президента УНЕФ-у,
викли
К<'!Ла галас і сміх, коли він
сказав
що «Ми nаді вітати між собою деле
rа'Т'іR фапщ:стівсJ.н:ого комітету
со

вєтської молоді». Зразу після
про
мови, серед галасу і криків
пролу-

попов

вихованням

на меті дати їй

моло

україно

яке1

студіює

НІ!'Олах

в

чужинецьких

славі;:. тичні,

прав

ничі чи іншj науки, але не має змо
·.ги діс:лли джереJ:ьних маІтеріллів
з наук про Yкpd;:HJ'. Студіюючи в
І ЗН чи 'і'Їлrхи читаючи окремі кур
си,

~-1 олодь

f!;'tlJIP

у

свої

Поза
жуть

може

заняття

студентами,

легко

вклю

українознавчі

курси

передплачувати,

як

ІЗН

мо

цілими

цик.пами, так і з окремих дисциплін,

особи,

що

з

якихось причин

(брак

часу на студії тощо) не стають зви

чайними

або

дентами

ІЗН.

надзвичайними

сту

Для наших
культурно-оавітніх
працівників, які перебувають в міс
цевостях,

де

немає

відповідних біб.

ліотек, Курси ІЗИ особливо корисні.
По інформації звертатися на адре

В Лє Гавр під чгс промови посад

«фолкльоDу». А ще до
того
якра-з
пnибу:n:а правдива
совєтська деле
Гація. rї всі обскочили, щоб подиви
тись на цю екзотичну
рідкість. На

ІЗмогу

знання,

«жертвою»

шиби

дають

г) кyp~vr ці корисні для нашої мо

А

кожною

передні

речі

ІЗН

за-ймається

й

пDапорами...

всі

про

установах,

над

масою

дорогу, закривали

випускали

ІЗИ

б) провадить українознавчі курси,

тичних

«репресували»:

вищі річники

змо

раніше

а) пр;овадить
К'ультуріfіо-юqвітні
! уртки чи референтури в різних на

на

того

мають

НН'ТИ знання 'Всім, хто:

nисаки-...:

-

одер

працю на другому кур

Запис на

цузького коnабля. Подарозі автобу

лись

письмовим та

у

вадиться далі.

lі!ИХ

каючи

вивчають

мовознавством,

са принесла сенсаційні
вkтки ...
Тільки Париж був своєчасно пові
домлений, що ue звичайні студенти
пари'зького філософічного фа ку ль
тету, а ніякі совєтські ...
В неділю вранuі всі їдуть до Лє
Гавр на посвячення нового фран
си зі студентами задержуються, че

РОЦІ

гу продовжувати розпочаті
студії, або їх починати.

вість цих «Со·вєтських» делеГатів пе

реrоJ3~РJОІватиІ з амери)канською
іншими делеГаціями.

усним

Розпочато

перфектно по-англійськи, а 400/о по
французьки ...

ПЕРШОМУ

науки.

обвішаних

різні галузі

Україну.

країнознавчу
Українікум -

повітря з опон, викидали

шапках,

за

школа,

на

ти

необхідне

висока

Студенти, які вписуються ДО rзн,

Зою Туманову й Алексія Смірнова.

кешцін мі·ста Руан.
Ьід першого дня з'їзду було вид
но групи студентів ІВ характерис

за

Це

Посадник захоплени
їхньою
пре
красною (!) французькою
мовою,
зразу дає їм до диспозиції своє аВ

Бписати його також в пам'ятьь меш

уважали

навчан

дисuиплін

змогу вивчати

про

чити

УНЕФ-у

провадить

методою.

пропущення. Хто не хотів нічого да

су

УВУ

українознавчих

су:

IZN, 27, rue des Bauves, Sarcelles
(S. et 0.)
нали

постріли за
плечима
совєт
с~::>ких делегатів... але це бу ли
пос

тріли Т'ільки з коркових пістолів.

З

кожною хвилиною настрій на залі
підносився: конГресисти почали спі
вати
й

й танцювати по кріслах, а то

столах...

Перелякана

справжнім

Заходом совєтська делеГація, не до
ївши вечері, покинула залю ...
в см

ч.

6(30)

смолоскип

Без. r•рошей не можна обійтJ.~ь,
все ж таки за гроші всього не ку-

пимо...

т

-

Хтось скаже,

о в до-

бу скра:Инього
Іялізму, коли то
лющ1ну пізнається по одягові та по
засuоах. Хтось нав1ть цосміхнеть
ся, прочитавши тільки перше речен
ня мойого писання, скаже: «Говори
свuє ми знаємо, який він!» Ви
оачте,

коли

б

ви

мене

-

знали

я

напевно не чудак і не професор із
університетського амфітеатру, боро
ди та окулярів не ношу. Поясню вам
і

це

не

таємниця:

я

не

розчарова

ний у житті!
Іноді йду вулицею

та

числю

ща

сливих людей. Одні вс-міхаються пе
ред

крамничними

чаркою.

-

Цих

повертаю в

вікнами,

я

інші

виминаю.

за

Тоді

сторону міського городу

й тут, на лавці бачу жінку з дити
ною.

-

Мамо, купи мені таку цяцю

сонце,

що

сяє

-

...

Ні, Івасю, його неможливо ку
пити відказує ма ти.
.Н теж, колись, хотів купити сонце.
те,

щоб

забракло грошей, але я

переконався,

що

дійсно ...

неможли

во. Ви не зможете собі уявти, як це
мене

вр адувало!

І,

з

~оф

часу

я

Цим, здається, ніхто так
собою:

вже побоювався, куди їх розмістити.
Повернуся

-

бачу:

гуляють,

раду

ються.

Перський

король,

Крез, думав У

щасливити світ: він поразважував
куски золота, повирізував на них
свою

подобу.

Круглі,

чи квадратні,

золоті, мідяні, чи паперові
кот•яться кругом земської
рівнобіжн:и1ках

та

-

гроші
кулі, по

nолуденниках,

дзенькають. Ivlи б не знали вартос
ти хліба, коли б не знали його ціни!
Хліб же не печуть, щоб їсти хліб
печуть, щоб продавати! Золото, сріб
ло та інші бляшки ми звикли но-

А

-

Та- ЗdКИ Ще ОбГОВОРИМО ПООДИНОКі
частини

вбрання,

треба

застанови·

тись над тим,.що це таке- цей пол

тавський

стрій ·'r'i чому він так по

ширився.

дуже не

Сорочка в мене є, а «ЖУ

пан» собі пошию, фартушок поз.ичу

Народній стрій на Наддніпрянщи
ні, як його виводять у нас на сцені
чи

для

репрезентацн,

мет одює1 лише

не

.

мае

околиці.

прик

Подібно

Черні
у товаришки, а вінок теж якось злі носять його на Київщині й
питься в останній хвилині.
Другій гівщині з невеликими в-ідхиленнями.
для
нього
знов бракує сорочки. Та хіба це Та чомусь прийнялось
клопіт? У мене є шовкова вишивана

блюзка, то ж може бути за сорочку.

От так легковажно збувають
цю
справу. Не знають
голубки, яка це
важна частина виступу. Що костюм
на сцені

-

це одна третина, а може

й половина їхнього успіху.

наймення

вала нам

цієї области, що подару
нашу літературну мову і

найкращі зразки народнього
мис
Отже пам'ятаймо:
наш ре
прсзентатиш-Іий стрій
походи'.rь
і'З
центральних українських земель.

тецтва.

й

Чому саме вибрали ми його? Є 1це
інші
ефективні
відміни
нар.

А навіть не на сцені! Хіба кожна вбрання, як гупу льське, бойківське
вас, коли весною
прибираєтьсн, і т. д. Та
на
цент;ральних
землях
не обдумує старанно, що саме їй ку України найкраще розвинувся наш
пити та як це скомбінувати? Добирає народній побут, найдовше проісну
з

до

вала

сукні, а торбинку
теж
відповідну.
Хоче, щоб її вбрання творило афек

одяг

rовну цілість.

радне

А хіба в народньому
вбранні
не
треба цього перестерігати?
Чомусь
нам здається, що то можна
вбрати
будьяку сорочку до будьякої спід

пишноти старшинського життя. Цей

до

плаща,

жінка-селянка,

я

навчити.

переймається. Дівчата радяться між

лuдість ...

було стільки, що

їх

знавець

як буде з народнім сrроєм?

ниці та ще й

lx

добрий

танку, що береться

почав збирати речі, які не можна
купити: дружба, любов, щирість, мо

-

ості
зав'язується
кілька охочих дів-

Чат і хлопців, є й

капелюх

-

Не

група.

7.

Стор.

__-==-=-=---

черевики

почепити

краю фартушка до

що

першого

того.

А

з

наша

творила

наша

державність.

козацької

старшини

Тому

мав

кмети народнього й навпаки

вбрання

увіі-шло

-

у на

багато

з'

народній одяг може справді репре
зентувати наш смак і побут.
Він
постав у серці України і тому до
рогий кожній українській людині.
Л.

БурачинСJ.ка

цей ~Uv~~~~~~~~~~~~~~~~~

одяг, дуже добре підбирала кольори,

дуже довго примірювала одну час
тину до другої. І завдяки тому,
що
вона так уважно, так дбайливо над

тим працювала, маємо

тепер

чудові зразки народньої ноші.

й

при

~

J\1~r обіr~нли

такі Тут все з дитинства сходжене, знайо

покоління жінок творили її. А

ме,

Цілі

ми Uади яскраве сонце золотить.

так легковажно вимішуємо все до_ Вже першим, теплим, довгожданниІ\1
купи,

що вони надбали.

громом,
Розколений крихкий на річці лід.

А воно не так трудно пізнати цей
стрій та як він повинен виглядати. Він рушить і у безвісті розтане,
Бо не йде тут про те, щоб ми вив чи- І повіддю заголубіють дні.
ли всі відміни нашого
народнього 1\'lи ж обіцяли,, думали, Оксано,
вбрання. 1х є багато й на еміГрації Вернутися додому навесні.
навіть не

можна їх

усіх

зустріти.

сити в мошонці, чіпляти на пальцях, та вистачить, коли знатимемо один Я приблукав, нікого не зустрінув,
в ухах, а то й У нооі. - Нехай бли- наш репрезентативний стрій, що йо- Зростає смуток у моїй груді.

щить за нас!

го звуть полтавським. його впрова

Чи нам забути шуми тополJПІі,

У школі вчать, що тільки примі- див наш театр у своїх побутових Про що вони казали нам тоді.
тивна людина не знає гроша. Всю п'єсах, ним користуються в більшас
Вже явір розшумляться не буде,
нашу цивілізацію завдячуємо чудо- ті наші хори й танкові групи. Він
Він постарів, усох давним

-

давно.

дійному чортикові зі золотими ку- уже загально ві~домий у
світі, як
ВрочИІсто дзвін простори тихі будить
черями. Так де ж наш ідеалізм, на- украі1нський. Він має ще й ту прик
І все мені здасться дивним сном.
ша віра в красу, у велич? Необач- мету, що його можна зладити з куп

но розгублені слова? Пусті слова ... ного матеріялу, отже зовсім
Чи ж не можна погодити двох скрай придбати його й на чужині.

ностей? Не ми, -

легко І я незнаю, чом вернувся знову
Сюди, де біль загублену знайшов.

це гроші є на- "'~"-'~'~""-"":..:.'tft·~""'-''":·~.;.~'IS..'"f. ..:,O!(·t<: То жар нетлінний вірної любови

шими слугами! Ми їм наказуємо й
вони мусять слухатись, бо ми знає-

мо ще інші вартості, яких ніхто ні-

-~- ~.-3 прикрістю мусимо

~-~-- Мене іти примусив і прийшов.
повідомити

Встають весінні, голубі тумани,

коли не зумів шматувати. Ними ми всіх наших Вш. Читачів
Перед- в громах зниtкае сонце вдалині.
міряємо людей: вони без об'єму й без платників, що це число з технічних Ми ж обіцяли, дУмали, Оксано,
ваги,

не

притаюють

розчарувань

кожному доступні. Це _
поняття вартости.

,.,
)

(;

т::t

справжні причин появляється тільки на 8-ми
ІРС

сторінках.

Вернутися додому навесні.

ІОрій Бурякінець

ч.

_с_т_о_р-=.=-в_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _смолоскип
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Смоnоснип
(ІІроДопженнн)

П Л А В А Н Н Я

З місця:

ЧоловіКJІ

Брас: Л. Ман:арснко

-

200

-

м.

2.39,6.

(1952

Москва)

сек.

Брас: Ф. досаїв
(Львів) 1.17,6 сек. Л. !Макаренко

-

100

м.
(Мос

ква 1951) 200 м. - 2.50,7.
Ба:rерфляй: А.
Матюков

1951) На

-

200
спині:

200

-

м.

-

2.52,2.

В.

Римар

м.

Журнал Української Молоді

СТЕНДОВЕ СТРІJІ.НПНЯ

(Львів

(Льв,ів

1950)

2.39,0.

С.

Появляється з початком кожного

Сухарев (Севастополь

1947) на 100 пострілів попав - 100
на 200 200, на 300 - 299 разів.
З

підходу:

1949)

поль

С.

50 -

на

Дублети:

Сухарев

кольд Кобилко.

Бурденко

1951)

(тепер

50 -

на

46.

Брас: М.
Гавриш
(Київ
1952) - 192,25.
ЖІНКИ
100 м. - 1.23,0; М. Гавриш (Київ
1953) - 100 м. - 1.22,4; М. Гавриш
З підходу: Е.
Постнікова
(Хар
(Київ 1452) 200 м. - 2.54,7.
ків 1952) на 50 40.
Батерфляй: М. Гавриш (Київ 1950)
Дублети: В. Бурденко (Свердлов
ськ 1950) на 25 19.
- 100 м, 1.20,5.

Хроніка спортового життя в Україні

8

(16

Юрій Мигулів,

щевию>

-

Одеса) на

республіканських

років,

заочних

змагань

182 см. а в потрій
ній боротьбі пробіг 100 м. за 11,8 сек.
та товкнув ядро на 11,44 м. і таким
чином здобув 1894 пункти, чим вста

скочив у висоту

новив два нові всесоюзні рекорди.

8

Новий республіканський рек.орд
у бігах встановив Димовський (гру

8
ня ц.

гляди

на

підсудних.

ський

кошкільний

nереможець

у

гімнастиці,

працює тепер над книжкою
«М:ій
шлях до майстерности», в якій роз
казує про різні цікаві речі в гімнас
тиці.

8

Ніна Слюсаренко (перебуває від

5-ти років в Москві) стала абсолют
ною чемпіонкою СССР серед жінок,

пролетіІF~Ши на
щику

138

км:. за

1

ШИР!Яку-буксиров

3

30

год.

хв.

Висо

ку мейстерність вона продемонстру
вала і на полеті на

100

км. і в напе

ред намічений пункт.

8

На змаганнях

за

першенство

~ткраїtНи у клясичній боротьбі зван
ня чемпіонів України завоювали: В.
Ковтун (Дніпропетровснк), В. Широ
ков,

В.

Жаров,

Трубчанінов,

Н.

Г.

Львів), Г. іl\!Іалінко
дан

8

Холодняк,

Соломахін
(Харків),

В.

(всі

-

І. Бог

(Київ).

Юрій Митягин, студент

ського Університету

ім.

Київ

Т. Шевчен

ка, став чемпіоном СССР у шашках
здобувши 11 пунктів із 17
можли
вих

на

XV

всесоюзних

змаганнях

в Мінську.

8

На всесоюзних змаганнях у під

німанню тягарів

першунами

шли представники України:
та,ренко

-

(Любешів,

Н. Усик-

422.

267,5

пунктів; А. Хвесик

Волиненка

366,5;

вий
А. Ти

обл.)

-

381;

І. Запараванний-

11

В

сходинах з допові
виступили
проф.
проф. П. Зайцев.
відбулась
цікава
виявлено різні по

справу

15-16 років, Одеса), пробігши 100
м. за 11,2 сек.
8 В. Чукаріп (Львів), олімпій

па

місяці

члаштовую

процесу

серпні

біля

й

ц.

р.

Курс

деяких

ЦЕСУС

СтрасбурТу

Літній

дійсність

і

Висо

українська

лю

дина під совєтами». Наукову сторін

ку оформлює
Франції.

+

листується.

делетатура

УВУ

в

родній

студент

ства і до загалу українського грома
дянства з закликом допомоги розбу
чужині.

8 У величавих цьогорічних свят
куваннях на могилі ел. п. Головного
Отамана

С.

Петлюри

взяла

Було

зложене

11

вінці

СУМ-у

й

від

інших.

з,

Цьогорічна

участь

делетата

ЦЕСУС-у В. С. Мардака в
42-му
Контресі
Національноrо
Союзу
Французьких Студентів викликала
гостру

реакцію

докладно

писав

формативний
ватер
між
ми

дальше.

і

це
ін-

«Ль'Обсер-

Гостра

журналом

студентськими

деться

Про

стущентський

журнал

етюдіян».

цим

комуністів.

полеміка

комуністични

виданнями

за виразним подан

«Smoloskyp»
rue du Sabot, Paris

бе,

-

France.

Річна

ве

рівновартість

передплата

в

10

Франції:

фр., в усіх інших країнах

-

1

ам.

300
ам.

дол.

Гроші на передплату просимо сла
ти тільки на адресу наших
пред

ставників, або безпосередньо на А
дресу
Адміністрації
«Смолоскипу»
міжнародніми купонами.

ПРЕДСТАВНИЦТВА «Смолоскипу>>~

ЗДА:

бз8 Е.

Les Wyshnewyj
14-th. St., New York 9, N.

Гроші просимо

слати

не чеками,

У.
а

готівкою.

Британія:

W. Bondarenko
4-1, Percy Road, London W.

12.

Канада:

І 04-,

Petro Danyluk
Grove Str., Winnipeg, Mann.

Німечч:ина:

Jaroslaw Kaczmar
б2, Postfach З4-·

l'vf \inchen
Арrентіна:

В 15-ту річницю смерти сл. п.

Голови ПУН полк. Євгена Конаваль
ця на могилі в Роттердамі був зло
жений вінець від ЦП «Зарева».

11

відповідь.

Адреса Редакції й Адміністрації:

участь

ЦЕСУС-у

багато

на

джерела.

також численна українська молодь
«Зарева»,

не

окремих статтей дозво

ляється тільки
ням

дувати цей важливий від'DИнок нав
чання на

купон

Передрук

Велика

Секція ·Студентів ІЗН у Вели

кій Британії звернулась до

статтей

Відповідає тільки на ті

листи, до яких є долучений міжна

Україно

знавства з циклем викладів «Укра
їнська

і виправляти рукописи. В

незамонлених

ших країнах
центів.

Заходами УСГ-Париж 17 трав
р. відбулися жалібні сходини,

СВУ і СУМ. На
дями-споминами
О. Шульгин та
Після доповідей
дискусія, в якій

справі

Ціна одного числа: в Франції- 25
фр., в Англії 9 пенсів, в усіх ін

Унраїнсьна мопоnь

«Пі

першому турі

Редакція застерігає собі право ско
речувати

Круглий стенд: Ф. Ахлюстін (Київ
1952) на 25 - 25; Л. Дзюба (тепер
Свердловськ, 1952) на 50 47.
Малий
комплекс:
:М.
Могилев
ський (тепер
Кр.
Армія,
1952) -

Жінки

складі:

Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас

50.

М.

Свердловськ,

(Севасто

місяця
Редагує колегія в

с.

L ypka J arosla w
Talcahuano 847, Buenos Aires.

Бельгія:

Nadij ka Ripak
58, rue de 1' Aqueduc, Bruxelles
••••••••а•••••••••••••••••••••••••••••

«Smcloskyp»
J ournal de la j eunesse ukrainienne
Е dition speciale de la
«Parole U krainienne»
з, rue du Sabot, Paris б 8
PIUF. S. А. R. L.

дРR

2 7 196g

Париж

ціна

Journal de Іа jeunesse
ukrainienne

фр.

25

Paris

c:c:SMOLOSKYP»
JІипень

Коли лежатимете над берегом рі
скупавшись в її цілющих водах,

, ки,
і

глядітимете

в

золоте

кружальце,

Хто сьогодні не говорить про щас

І не в щоденній мові сонцем} згадай-

те, що літо, хоч яке воно коротке, І
І є для нас найкращим подаркам при ,
·роди.

І

Бо:

Ми хочемо вдихати свіжість літ

! ніх

ранкі:в.

· думати
Вона
ти

Бовтатись нога:ми, не

про ніщо, лиш про красу.

така

руку та

близька,

хоч

-

обірвати клаптик

-

тя молоді? В кожній країні, в кож

ній державі,

кожна

за

організація і

партія всі в унісон говорять про
щастя молоді. Всі
вихвалюються,
скільки то вони «добра» зробили для
молоді. Завжд.и·, як і всюди
поруч
правдивих і щирих
шується
фальш, а

простягну·

слів,
проголо
пропаrанда
в

ім'я молоді стає звичайною

ховати на спомин молодих днів.
Ми любимо ясні й погідні, літні
At1L, · Дрижr-пь повітря, манить зе
лень і в її обіймах ми згідні nото

Рік

1953

4

Щоб молодь була
щаслива!

Ми, икі пюОнмо сонuе і
І почіплене високо в небі та назва

Journal of the Ukrainian
Youth

спеку

ляцією.

буде працювати на
колгоспних ла
нах, збирати колоски. Бо північний
молох вимагає

українського

А щоб той хліб дістати,
видерти
нина

-

партію,

з

рук

до

цього

треба

стоять

його
селя

запрягти

піонерів.

полями

П(ІЯВЛЯЮТЬСЯ
яких

виголоднілого

комсомол,

просторими

хлюа.

щоб

'України

варТіВНИЧі

Над
знову

ВИШКИ,

на

вартові-комсомольці:

охороняють український хліб перед
українським селянином!

нути довіку. Наші обличчя смагля
ві та радісні й, щоб набратись сили,
ми на каюках, у грі м'ячем, на коле

Всі рекорди в цьому
відношенні
досі побили і побивають комуністи.
В боротьбі ніби то за щастя молоді,
вони застосовують всі способи
мо
дерної, а заразом найбільш брехли

А робітнича молодь,
яка
цілий
рік стоїть за станком, чи видобувас
вугілля з глибоких
шахт Донбасу?

сі, в змаганнях за першунство в ска

вої пропаrанди.

спецілльним по

виконування

большевики

му світі перевиконує
норми на 300
а то й 1000 відсотків?! Хто в культур
ному світі в час свого
відпочинку
йде «добровільно» виконувати
до

Зі

~ кёlх, у бігу віднаходимо нагороду за

силенням

цілорічний труд. Ми любимо ліси зелені й дрімучі. Ми любимо вер
:х.ів'я гір, бо хоч як здобувати важко,
. так, поглянувши згори, весь ~віт

пропаrанду рік-річно

та ще -ці літні, зоряні вечорі ... Пое
·зія життя, перемога над щоденністю.
у

власну

душу,

може

й пригадаються Карпати Говер
ля ... а може забутий хутір у поділь
ській балці, чи· степ незораний, а

Цілі

наплечник

і

карта

чужого краю, ноги, що рівняють кі
1 лометраві стовпи й на обрії щось но
1

'\і цілують вітри.

«Ми сонця ясного
д1ти, вітру вільного брати ... » при1
рід

-

поля,

обкручуються

зникають

дальше

довкруги

позаду

першу чергу
жуазії,

нас

(місцева,

розкинені

горить.

його, мабуть у вічність!

то в

совєтської

бур

перебуває

або

зайшла),
Москви,

ських юнаків,

- ще перед сном,
розклавши вогнище-багаття, ми всі
гуртом, і що б нас не ділило, зга
життя:

моладі і
в

'Україні

решта

-

це

Ленінrраду та

інших міст Росії. 'У відомому Арте
ку, буде тільки кількадесят україн

вигіднішим ложем

сим;вол

діти

яка

буде молодь

оселі.
Розтаборившись під полотнами
шатра, а тверда земля для нас най

даємо

совєт
першу

ціласти українс~:>кої

впе

решта

республік», цебто в

-

з «братніх

першу

чергу

з

Загал української молоді

'.
/І

місь-

кої буде замість відпочинку збира
ти відпадки
металю по
вулицях і
смітниках міст ... А сільська молодь

норм.

Хто

в

пере

західньо

даткову працю в неділі ·й

свята? В

ім'я чого це? Патріотизму? Якихось
вищих ідей?

Кожний

в

'Україні

знає, що це не добровільна, а

най

більш рафінована примусова праця!
Відібрати
людині
відпочинок і

певність завтрішнього ·дня,

перемі

нити молодь в раба партії і її
пого

слі

виконавця здібна тільки

най

більш варварська система в світі.
Надходить літо!
Найкращий се
зон в житті вільної молоді. 'У віль
ному світі вона може щасливо і ра

дісно проводити цей час. Перед нею
відкриваються всі
мо.жливості та
борування,
екскурсій,
прогульок,
різних видів спорту, забав, ігор! Ні
хто її не примушує, ніхто їй не за
бороняє! На це мас право
молодь,
діти бідних і багатих!

В 'Україні на літні табори. мають
право тіЛьки діти
совєтської бур

жуазії. А сини й
селян і

Росії!

зго

ряє, та все нові галузинки держать

сторінки

ко зорієнтується, що в цих таборах
буде «відпочивати» ледве 2 відсотки

і fування просторів, бадьорить пісня
Все дальше й

молодечих

ських газет і журналів, а в

числовим даним, кожний читач лег

ве й цікаве. Нас веде думка про здо

чулося?

цю

пресі й ра

чергу
«Комс.
Правди» і
«Молоді
'України»
списані
«підготовкою»
різних таборів,
відпочинкових
о
сель. Але приг лянувшись
ближче

вільний і моГили, старі, козацькі?
З ··мандрівки:

в

діо з наближенням літа і шкільних
вакацій.
Ніхто в цілому світі не
кричить
С'lільки про відпочинок молоді, як
с~ме большевики і
ніхто в
цілому
світі паралельно з тим не експлуа
тує так молоді, як саме вони.

,здається близьким.

Вдивившись

ведуть

Ії жене партія і комсомол на

дочки

робітників є

мільйонів

примушені в

часі своїх літніх вакацій

чи

в~цпустки фізично прац:Овати.
Але навіть для тієї

:молоді, яка й має

своє;·

•

української

право на

літні

Стор.

смолоскип

2.

полничареннл нашої молоді.

бути

щаслива! Бо там, де панує

москов
ська тиранія, де дітей
цькують на
батьків, де в спільному житті є на

ції поневолювачі і поневолені, де ді
тей і підростків

експлуатується

в

нечуваний спосіб, де є поділ на мо
лодь кращу й
гіршу,
на
молодь
старшого і меншого брата (нечуване
Де ж рівні ст~.,?) тюv

пониження!

молодь не може бути щаrлива!
Тільки

право

на

науку

й

відпочинок для всієї молоді, де са
ма молодь буде кермуватись покли
канням до тієї чи інrnої ділянки на
уs:и й знання, де буде забезпечена
недоторкальність. української роди
нини,

де

першим виховником

укра

Не важко уявити цей хаос, у якому

тих картин, на

дитина мусить вибирати. Хаос зву
ків, під цю пору джазової оркест
ри, хаос ліній та кольорів, що ціху

на стіні

напрямку

навчання повинно бути не

лення, але
думки,
ських

~Ми всі пригадуємо тих збиточних
зайчиків, що гуллють по блакитно
му небі, ті дерева, на яких
зелені
листки поначіплювано рядочками, ті

бокими

розкуйовдженим

носом

волоссям,

ті

паперу,

розбудження

надаючи їй

понево
особистої

поняття

люд

вартостей».

Цікаво теж завважити, що дитина

snoпtaпe).

перекривленим

клаптиках

шкільного будинку, на ви

ЛВJШ тьсл

з

кращий

Скільки їх,

оцінку: «Мистецтво
родиться враз
із почуванн.нми, які змагають до ви
явлення. Тому то метою шкільного

...

( art

Зайшов.

істот.

Пані Ж. Тортель, інспектор народ
нjх шкіл у Парижі, подає ось таку

Якось, проходячи вулицями Пари
л~у, л побачив виставку т. зв. «спон

танного мистецтва»

казок про

гладженому піску?

ІСТЬ наше, немов на
роздоріжжі,
двадцяте століття. Дитина бажає
рости, здобувати -вона всюди зна
ходить прІ1J'аєні можливості, коли
її довкілля частіше спішить у про

портрети

~зложеннлми

світ та кращих

дитини почуття краси- мистецтва"?

їнської молоді буде здорова, з гли

моральними

чар незабутніх

В котрому році життя родиться в

тилежному

українській д''ржаві, дt:.

n

буде запевнене
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табори, вони служать не
для
від
починку, а
засобом
русифікації і

Молодь в Україні не може

ч.

заразом поетом

(бо пое

зія та малярство опираються на од
ному: на красі

картин!)

Декілька

слів, зв'язаних та кинених необач
но, китиця пахучих конвалій

-

до

вір'я, доброзичливість, любов, пасд
иані в одне з безжурністю, іграш
кою. «Люблю сонце пІО.І.Іе п'яти
літня Алін-і люблю квіти; люб

та

за

родина й у к р а і н с ь к а орга
нізація
молоді, а не . партіл тоді

димлені кораблі, що нагадують да
лекі подорожі. Бо й правда пер

тільки українська молодь зможе бу

шим проявом зіткнення дитини зі
зовнішнім світом є картини: приро

лю моїх батька і. матір і люблю мою

да,

рисувати пташки, ті самі, що зимою

...

ти щаслива!

~

.... ...........................................
о. з.

...................~

Шляхами далекої України

вел

винахідливість

людини

~

Якщо дивитись на Таганріг з мо
рл, він подібний на велитенську під
кову, яка світить вечорами тисяча
ми яскравих світел. Зліва, на неви
горі,

невтомно

мигає

околиці, а найважніше

море!

-

Воно зразу рядом, під вікном, ши
роке,

голубе.

Між молоддю

є багато

аматорів

бар

морській набережній. З правої стовогнів ще більше: немов за

всі на другому кінці міста і не кож
ний може туди дібратись вечором.
Молодь мріє
про побудування в
бухті водної· станції, пляжу, завести
своє рv.бацьке господарство, створи
ти яхт-клюб, інші мріють про вив

рево стоїть над

чення чужих мов,

дорогу кораблям
перетинають

які

і

неспокійне

Озівське море. М'яке матове світло
проливають круглі ллмпи на
при

. рони-

металюрrійним

водом, відбиваючись в

темній

за

воді

Що Таганріг
невеличке місто це видно по розсіянню світла, але й
по цьому видно його живучість. Тут
є
завод
самохідних
комбайнів і
котлів високого тиску, випуска(.ТЬ
сл труби і листовий прокат, ремон
тується човни, виготовляється меб
лі, перероблюється рибу.

Таганріг uікаве місто. його щойно

XVIII

сто

JІіттл ПіслЯ здобуття. москалями А
зова. Тут же бу ло
побудовано
на
Таганному

Розі

велику

твердиню.

В Таганрозі жили в різному часі
відомий nоет і
знавець
античного
світу М. Щербина, письменник і ет
нограф В. Тан, композитор С. Мзй

капар, відомий інженер М. Білолюб
ський.

В місті є музей, драматичний те
атр,
кілька
кінотеатрів і
клюбів,
парк в центрі міста, стадіон і спор
тові площі, новий яхт-клюб, чудові

про

музичні та

мистецькі школи. Але це
залишається

затоки.

розбудовано з початком

мені

вікно ... »

І л, стоячи, може безпорадтю пе

була в мене несподіванка, коли л по
мітив, r.цо в рисунках п'яти -- чп

водного спорту, є сім лхтів, але вонr(

освічуючи

дозволяє

зами», починав ВдУмуватися. Яка ж

маяк,

кам,

стукають у

бо вона

ред тими, на перш:.rй погляд ,~.Jor•Jмa

Таганріг сьогодні

сокій

вчительку,

та

' .. ...-

тільки й

мріями ...
(За

«Комс. Пр.»)

шостилі"Гніх дітей
скриваєтt:.сн не
:мr>нше краси! Я теж
забажав пір
нути в країну казкf;: в ліси, де стіль
ки чудачного звіра, в морські глиби
ни, де риби й затоплені
багатства,
в простори, де можна б

Дитина бачить по-свойому, л скn
зав би куди краще. Вана ще не '\Ш
ла часу набратись

роздум!иrо

манства й творить

так, 11'{ па

Украініетика на Оттавськоntу

Уні

вееритеті

їй

-що говорить один

із авторів

вис

тавки, Мішель: «Узявши білу й ЧОtJ
ну фарби та змішавши їх разом, :,r,t
Вона

ж

знамени !'о

ll

надаРтьсл до малювання старих

о

мів, померзлих на дощі рук, лих: Ре
чарівниць,

В 1953-54 акдемічному році студії
україністики на Оттавському Уні
верситеті будуть охоплювати нав
чання укра[нської мови, літерату

('б

:le

дозволяє її вмілість та засоби. Ось

одержуємо сіру.

--

зустрінути

чарівника-піскос іл.

лукавих

звірів,

сло13~ •м

всього, що погане, підступне та н: Ім

r:ротивне.» Діти люблять барвистіс rь

-

сине, зелене, червоне, бо люблл rь

:жr.:ттл у повному його розгарі.

Ді rи

історії У

не терплять обмежень (вже в риС.•'Н

країни, історії заселення Канади та
ведення потрібних семінарів. Викла
ди будуть відбуватись українською,
англійською та французькою мова

ках відкидають рлмці !), сприймаю rь
світ так, як він їм стелиться до. І :іг

ри,

культури,

етнографії,

ми.

вірять йому, бо казка є для них l- ій
сністю.

В цьому році основано Фонд У
країнських Студій, який має за ме
ту зі·5рати потрібні фонди на по
криття адміністративних вищатків.
Головою українського відділу Се
нат Університету іменував д-ра В.

Д.11л декого подібна виставка ra
вз<1га т\і питання про мистецтво 1- і
тей видаватиметься обманюванн' :м
лс"'ковірних ... «Що ж може дати Е ід
се5е дитина, без досвіту, без зна~
РЛ технікР?» скаже неодин.
Н йому ві цповідаю: Щоб зрозум. rи

Ю.

а на професорів

дчтинv. с "'lід дивитися її очами

І.

чам:и невинними, привітними.

Кисілевськоrо,

запрошено о. д-ра

Назарка,

К. Біду і д-ра С. Жмуркевича.

д-ра

-

С-иіі
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Нова qистна

КРИЗА В ШКІЛЬНОМУ
НАВЧАННІ?

в номсомолі України
Багато вісток, що надходять з У
країни, свідчать про те, що в
ком
сомолі України відбувається вели
ка чистка. В першу
чергу
попала

Нижче містимо дискусійну статтю
нашого співробітника І. Сілецького
Віримо, що порушена проблематика

під це «СИТО» молодь
Західн~х Зе
мель України. В місяці березю про
ведено численні арешти між студен

вJtкличе зацікавлення, як серед на
ших професорів і педагогів так і ее

тами й молоддю вищих кляс деся:
тиліток в Станиславівській областІ.

К;)'nатимемо в міру наших можливос

ред

студентства. Всі відгуки публі

те й.

й

большевицька

преса.

Напр. «Комс. Правда» ч. 131 писа~а:
«Деякі райкоми ЛКСМУ
Сталш
еької обл., замість того, щоб терпе
ливо виховувати комсомольців, де

сятками
молу.

( !)

викидають їх з

Викидають

за

комсо-:

маловажнІ

nроступки, не задумуючись, чи !VІ.ож
на

задержати

комсомолі,

ЦИХ

чи

КОМСОМОЛЬЦІВ

вичерпані

В

супроти

них всі міри виховання. Викидають
без обговорення на комсомольських
зібраннях, заочно, не розібравшись
в суті проступку. Бюро
Будьонов
ського райкому комсомолу викину
ло

з комсомолу тринадцять

робітників

будучастку

молодих

«Донбассель

строй»... Безличність дійшла тут до
того що бувший завідуючий секто

ром 'обчислення райкому тов. Сидо

ренко самовільно викину ла з

ком

сомолу більше тридцяти комсомоль-

ців».

.

.

Після смерти СтаЛІна
ВІдносини
в комсомолі ще більш погіршились.
Новий уряд, боючись
заворушень
між молоддю, ще
більш
скріплює

дисципліну. За найм~нший . просту
пок

молодому

юнаковІ причшлюють

арлик «неісправного», на нього по
чинається нагінка на всіх можли
вих місцях: в комсомолі, між това
ришами, на праці, в місцевій пресі,
і

доходить

аж до всевидючого НК

ВД, що кінчає:ться висилкою з
країни, або арештом:
u

У•

Не тільки чужинцІ,
але и деяк1
наївні українці думають, що з при
ходом в СССР до влади нового ди

ктатора змінились відносини в. сто
рону поліпшення,
мовляв ноВІ ре

форми,

амнестія ... воля!

жаль, аж ніяк не

Що,

відповідає

на
дій

сності. А навпаки,
нова
влада ще
більш прикручує tвинтик свободи,
nочинаючи робити ще більший на
тиск на молодь. За
останніми віс
тками в Україні, головно в
Києві,
Харкові й Одесі nроведено арешти
серед молоді, яка перебувала тут на

студіях зі Західньої

України. Цій

шення

кроку,

спрямування

до

ви

значеної ділянки, підготовка до пра

ці

в

лоні суспільства...

Коротко,

чітко й задовільно!

Та, чи це вистачає? Чи ж життя
!ГFотребує тільки ацтоматів, сліпих

і нездарнюс, прив'я~аних на в.іки

до станка, де крутиться одну тіль·

Про деякі потягнення не може за

мовчати

В першу чергу: Що є метою шкіль
ництва? Кажуть, що це приспі ·

Саме покінчився шкільний рік
ще

один від часу. грецьки;х

мій

та

тів

середньовІчних

акаде

уюверсите

коли то студенти збиралися на

міс~ких площах чи прямо на ву
лиці, щоб знай~мит~ся із думками

п:рофесLWів-іфілософlВ. Зараз. нав
чання куди складніше. в .шкІльних

· поза

будинк<l.Х!,
двєрями,

-

щільно

знання

за~ритими

розподІЛя:тьс.rІ

!:!изначеними давками. На те и nо
строєно спеціяльні міністерства, по
виготовлювано

но відповідних

програми,

учителів.

назначе

Словом

-

із колишнього вільного
навчан
ня
не
залишилось
нічого
крім

ки шрубК!у величаво[ машини, не
знаючи навіть, куди саме вона по

трібна? Для прикладу перекиньмося:
перед ворота однієї з високих шкіл,

байдуже якої. Виходить звідтіль ю
нак,

у

руках держить диплом.

змагався

за

нього

продовж

Він

п'яти

-шости років, частіше не доїдав, пра
цював ніччю. На вихідне ще йому
стиснули

руку та побажали

багато

відваги й щастя! А зараз він стоїть
і сам собі дивується: чи ж посуті він
так дуже змінився? Ні, йому не віль
но так думати
го

є

-

грішити, бо в нь о

патент!

Коли батьки передають д'ільше ви
ховання своїх дітей у

v:> ки

Пишучи ці рядки, і\ ; :шоритиму
;устами молодого студ~н ;а ... Мо і .r.:ри
тичні погляди ніяк не o~иpaiviЬCJ"t

чити своїх у люблених

одинаків та

на пустій демагогії, бо :rа:ку я вчи~
ся завжди поборювати. Це
скорІ
ше в'язанка думок, безпретенсійн!Іх

І; ими дати відповідь усім життєвим
вимогам. Бути людиною повноцін
І:tОЮ не значить пишатися якимсь

.та

-там дипломом

cnol'aдy та ще декілька заJІишок із
давніх студентських ЗfJИчаїв.

щирих,

кинена

ненароКі~М

м1ж

авдиторію шкільного
амфІтеатру.
Такими їх і треба сприймати.

==== :

:= : .,

молоді закидується зв'язок з укра
їнським націоналістичним підпіллям

вчите...

лів, то вони сподіваються напевно
іншої розв'язки! Вони бажають ба
одиначок

не лише

становищах,

на

запевнених

але перш за все здіб

-

треба розвинутись

всесторонньо духово й тілесно.

Шкільні виклади перемінились у

свого рода відчити-мітінrи, де вчи
тель виступає протягом короткої го
дини перед анонімною товпою. Ця
товпа, дарма що це його учні, не має

диверсан

для нього ніякого значення.
Він
читає лекцію, вживаючи всі засо

На провідних постах в комсомолі
теж проведено деякі зміни, про дея

думки блукають іншими, шляхами:

та

з...

американськими

тами.

кі вже можна
довідатись з преси,
інші ще затаєні.
За останніми оповіданнями утіка
чів з Красної Армії між молоддю
зроджується все з більшою .силою
дух спротиву. На багать?х шдпри
ємствах і заводах все зб1льпr,уєтьсR
число самовільних вчинків, чого не
бу ло в такій кількості раніше. Мо
лодь сьогодні вже не захоплюється
жодними «патріотичними»r
клича
ми. Вона все більше й більше відчу
ває їхню облуду і фальш.

(-х->

би всесильної jретqрики, але його

його вичікує власна родина, неза
кінчена партія шахів, чи підвечірок
у крузі ближчих знайомих.~. При
кінці шкільного року цей же вчи
тель

завдасть

декілька

питань,

більш чи менш важких, запише кра
щу, чи гіршу оцінку й його завдан
пл

на

тому

вичерпане.

Він

бо

не

знає, як тужать за ним його учні!

Цей 'сnосіб навчання спричинює
не-аби-яке викривлення
молодих
молодих душ. Вся розгра опираєть
ся на тому, щоб потрапити на лег

ке питання, а шкільний рік зали
шається дуже часто втраченим ча.

сом. Це питання
краще в

т.

зв.

розв'язано

«коледжах»,

ня,

це

не

це

мертве

передавання

вчи

побудова

кріпких

знаа

баз

для

дальшого його розвитку, не говоря

чи

го

Колюмбійсько

УніІВеРСf!Тету nисав

щоденнику:
вчити

те,

«Я

чого

.У свойому

завжди

сам

не

старався

знаю

... »

Коли в політиці та економії зу
стрічається

так

можна

говорити

теж

часто

кризи,

чи

про

не

молодь, а тимчасом, скільки скаліче
них виходить із П мурів? Пов'fо
ряю: скалічених, бо крім диплому
нічого не засвооїли. І, уявім тих же
молодих людей на відповідальних

t:тановищах! Короткозорі й наїні со
твuріння, що не бачать нічого поза
їхньою професією, а на дальшу ме

невідкличне

--

застояння

і

·

у

падок.

В цьому році відбулись
вже
такі
зустрічі з представниками
Грузії,
Молдавії і Вірменії.

Дніпропетровськ. В Дніпропетров

ську

· учні 62., 70., 5., 59.

ня, дозволю собі завдати декілька
питань: Чи не краще затерти прір
ву, що постала між учителем та уч

нем, зближаючи їх до себе в ролі
незаступимих співробітників?
Чи
шкільне навчання не принесе біль
ший хосен, коли вчитель пацікавить

і

шкіл,

23

засадили шкільні сади і парки. Та
кі сади засаджено теж власними си
лами молоді при школах
КривоГо
Рогу, Нікополю, Ново-Московки та

в селах области.

Запоріжжя. Над Дніпром
нулось ряд літніх

розки

піонерських та

борів, в яких має відпочивати ніби
то 25 тисяч молоді.
Великі
скуп
чення таборів побудовано біля Оси
пенко, Запоріжжя та Євпаторії.
Дніпродзержинськ. Учні багатьох
ремісничих шкіл та шкіл ФЗО пра
цюють над конструкціями
моделів
для наукових кабінетів. Учні шко
ли ч. 1 сконетруювали діючу модель
,переносного

Підсумовуючи всі ці спостережен

ЦК ЛКС'МІУ і

молоді з письменниками, поетами і
літераторами різних народів СССР.

кризу

шкільноrю нав~ння? Школа ста
вить собі за завдання оформJІювата

ту

Киів. З ініціятиви

СРПУ відбуваються в Києві зустрічі

вже про моральне оформлення.

Один із професорів

стану

і

механічної

до

менної печі, учні Нікопольської ре
місничої школи мінінтурну кра
нову вежу. В загальному учні

дували

більше

сімдесятки

збу

діючих

мод елів.

В густих алеях
над

озеро~

залізничники

тополь і

акацій,

~ентрального

парку

культури и
вщпочинку в
Дніnро
петровському побудовано ще перед
сімнадцяти роками малу дитячу за

лізницю. За цей час «Голубий
спрес» пройшов

дорогу в

76

ек

тисяч

к.м. Залізниця має цілу свою магіс
тралю. Вона має свою будівлю стан

ції «Піонерська»,

радіовузол,

діс

петчерську, шість

стрілочних

пос

тів, депо, два паровози,

чотири ва

гони, метеорологічну станцію,
до
роговимірний віз, дрезину, звукове
кіно. Крім того є
бібліотека,
май
стерні, учбові кабінети.
П'ятсот учнів шкіл Дніпропетров
ська і його околиць
займаються в
гуртках малої залізниці. Тут
вони
знайомляться з технікою залізнич
ного транспорту, вчаться
будУВати

будівників

і

архітектів. В

цьому
році
їхні
диnломні
праці
присвячені в першу чергу висотним
будівлям,
гідротехнічним
забуду
ванням, плануванню і будівлі осель,

мостів, елеваторів.
Чернівці. При ремісничій
школі
5 в Чернівцях діють гуртки ри
сування, ліплення, інкрустації, ком
Ч.

позиції, літераТУрний,
танцюваль
ний, драматичний та інші. В гуртку
ліпки працюють П.
ІМихайлюк, Д.
Чепига, П. Слободнюк, А.
Кукуца,
П. Зацерковний і В. Данилюк. Між
учнями окремо вирізняються члени
танцювальної і домрової
оркестри
- Г. Раєвська, Св. Шульгина, Т.

Брижак, Т. Волошин, М. Чепига, О.
Кіфа.

Сніжнянка. В гуртожитках Сніж
нявки (Донбас),
де
живе
велике
число робітничої молоді,
немає об
ладнання, багато бараків треба ос
новно ремонтувати, але про це ніхто

не дбає... В гуртожитку Ч.

9

червоний куток, в ньому

немає ні

хоч і е

книжок, ні шахів,
немає
жодних
муз~них інструментів, хюч робіт

«майстрів сільського

--

Дніпропетровські юні

тисяч

Киів. В цьому році на агрозоотех
ні <rnиx курсах України навчається
ксло мільйона колгоспників. Понад
300 тисяч з них закінчує трирічний
термін навчання. Після СКJ1адення
іспитів
їм
присвоюється
звання

вузько

І. Сілецький

Київський
інженерно-будівель
ний Інститут підготовив
за
роки
свого існування
більше
чотирьох

вин, партія на це не реагує.

професійне вишкалювання не пере

чить законам волі, людської думки?
Бо наше століття вимагає людей
всесторонніх, обізнаних із усі:ма про
блемами -- я скажу: повноцілих.

1,31)

ники домагаються покращання ум о

ся учнем, його здібностями, його за
цікавленнями, його
працею?
Чи,

вpeurri, одноділЯнкове та

,

МОЛОДЬ В УКР АЇНІ

куди

де

телі перебувають разом із учнями та
беруть участь у їхньому, Цозави
кладовому житті (навіть у спортив
них змаганнях улюбленого амери
канцями бейз-болу!) Роля вчителя

--

ч.

смолоскип

4.

Стор.

Сталіно. Секретаря Микитівського
райкому комсомолу Звягіна усунено
з його

посту

за

«очковтиратель

ство», угодиицтво (опортунізм!), без

першого

rосrюдарства

розряду».

Нікопіль. Більше 150 молодих ро
бітників і службовців заводів міста
навчаються

у вечірньому металІОр

діяльність:..

гійному технікумі. Недавно почався

Кишинів. Із 384 научно-дослідних
праць
СТудентів
КИШЮІіВСЬКJ-!Х

дістають звання техніка-металюрrа.

шкіл- 174 відзначені преміями. На
окрему увагу заслуговує
праця І.
Паровиченка «До теорії
упорядку
вання множень» і М. Бужка-Жука

«Про інтерпретацію геометрії Лоба
чевського».

перший випуск, після

..

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~

моделі, макети з металю і
Тут вперше вони

дерева.

полюблюють цей

фах і більшість з них пізніше всту
пає до спецілльних шкіл транспор
ту і залізниць.

(За сК. П.» ч.

108)

учні

Харків. В Харкові почались пож
вавлені праці над відбудовою зни
щеного в часі війни
дитячого ста

діону «Піонер». Над відбудовою пра
цюють найбільше

студенти й учні

харківських шкіл у вільні від нав
чання

Киів. В
цьому
році
Київський
державний Університет ім. Т. Шев
ченка кінчає біля
тисячі
студетів
філософічного, історичного,
меха
ні'ЧJІо-математичноfо,
біолоrічно
tрунтового й інших факультетів.

якого

годин.

Одеса. З кінцем травня почались

іспити на судноводному факультеті
Одеського Університету.
Після іс
г.итів студенти вирушили на науч
ному кораблі «Екватор»

на

літню

практику.

Харків. В музичних школах хар

ківської области

вирізняються

о

кремими здібностями
скрипачі
Л.
та .м. Юрченки й піяністи Лариса
Фанова та Ніна Печериця.

Миколаїв. Поблизу Евпаторії над
Чорним Морем в
буде 270 дітей.

літньому

табор;.

ч.

7 (31)

НА СТАРТІ
Ми скромна група ще зовсім мо
лодих людей «без імені» і «великих
творів». Наші рямці Літературна
Комісія «Зарева», спроможності ве

ликі, бо ми молоді своєю молодістю,
хоч

доля

Стор.

смолоскип

судила

зватись

ноеІНною

молоддю. За нами дворічний досвід
більш або менш проробленої праці ...
З програмою без маніфестів і свя
точних деклярацій... З живим, за
пальним словом літературного «МО
лодняка».

Ми не хочемо нікого «об'єднувати»
механічно та «організувати» ще од
ну літературну групу, визнавати ту
чи іншу течію і підписатись вели
кою буквою в анналах добродіїв і
rворців великої літератури. Зовсім
ні!
Також не намагаємось розв'язати
питання творчої співпра
ці молодого й старшого покоління.
«пекуче»

Ми вдячні д-рові О. Грицаєві, що
своїм
справжнім
досвідом вказав
нам на «Тарасові стовпи» нашого лі
тературного
небосклону.
Ми при
вітаємо творчу думку «батьків» які не «заборонять» нам і на далі
остатись «дітьми»... та помилятись.
Наш дорібок?
Ми видали три ліітературні лист
ки, які не стрінули майже жодного
вjдгуку (може тому, що друковані
на цикльостилі?!).
Придбали деяку кількість членів
та співробітникіів й сьогодні від
криваємо сторінку «Юности» в«Смо
лоскипі», як продовження.
Наші завдання зовсім не великі
і не епохальні.
Ми хочемо, мусимо і будемо слід
.кувати за українським патосом і

трагедією українського живого сло
ва в Україні.

З праць Комісії

ТВОРЧІСТЬ О. СЛІСАРЕНКА
Прим. Редакції: Нижче
містимо
один розділ з більшої праці автора,
що нажаль- з огляду на свій об'єм
не може друкуватись в цілості в на
шому журналі.

мо іти вперід за власним покликом
й покликом несфальшованого, рід
ного слова.

Будемо в·.qитись 1 пізнавати.
Редколегія «Юности))

«Вона мені чужа ця сіра
убога сучасність)).

(0.

Слісаренко:

«Князь

Барціла»)

ІУ. Ненависть до Москви
В прозовій та поетичній творчості
О. Слісаренка суцільною, неразрив
ною лінією тягнеться основний мо
тив ненависти до Москви. Байдуже,
чи вчорашньої білогвардійської,
чи сьогоднішньої червоної,
до
1
Москви, як виразника безкультур
ного вандалізму.

«Дайош Волинь, буржуй пузатий'
Візьмем Петлюру, Банька, чорт!

Головну характеристику москов
ської культури знаходимо в новелі
Слісаренка «Камінний
виноград»,

У своїй повісті «Бунт», яка від
зеркалює настрої молоді 1905-их ро
ків, серед цілого rурту
бурсаків,

що

змальовує москаля
Коржона
під
лим донощиком цілої бурсацької бра
тії.

характеристична

LПтани надінем хрантуваті

І чобітки за первой сорт».
«Наркозамм

Дотиків електричних
Отруєно мозок і тіло».

глибиною

щоб

ється, як продовження листка Лі
тературної Комісії «Зарева)) «Ю
ність)), число 4, рік ІІІ-ій.

скинути

московську

культури

rrропюнує

землі)),

5)

nо

!орького

дорожньому хліб і вино, а
руська
культура, занесена сюди п'яними о
фіцерамІІ й чиновниками, сплюгав
лена

салдацькою

казармою,

Слісаренко

характеризує

й сучасний

йому

рівно

стан

совєт

ської держави .. В уста одного нау
ковця він вкладає такі
думки: «А
сучасна держава? Досягнення, каже
те? Киньте, професоре, дурити се

бє й інших! Ми перемогли буржуа
зію з їі анархією і взялись до кому
н~зму, соціялізму ... Ну то що з того?
Здобула людина
хоч
крапельку
внутрішньої свободи? Ні, тисячу ра
зів ні! Мене примушують робити те,
:цо мені органічно противно, настир
ливо лізуть у найдрібніші шпарини
ІІІОГО ЖИТТЯ, ПЛЮЮТЬ МеНі В
душу,
вимагають, щоб я думав так, як і всі,
це во ім' я визволення» 2).
В цих кількох наведених думках

рсзк~ива'ЄІ

авто'Р

московського

жахливу

терору

:Jабства поневолених.
л~ш

ває

в

прекрасних

обличчя

та

правду
духового

Проте він не

новелях

суЧасности,

розкри

створеної

червоними« визволителями». Він ко

ристується зброєю

няв

сатири, в

якій

зображує ідеї большеницької рево
люціі:

антимо

(Пєшкова),

перекладати

свій

який заборо
твір

«;Ма

ти» на «украинское наречие». На цю

виразну
провокацію
московського
шовінізму Слісаренко відповів од
вертим листом, який з відомих при·
чин не міг бути видрукуваний у жод

вигукує

кабацько-льокальським
написом:
заходь, любезной! І коли
перша
своїм візантійським аскетизмом ка
м'янить виноград життя, друrа топ
че його казенними чобітьми)) 1)

точкою

сковського наставлення Слісаренка
треба уважати його виступ проти М.

Грузії

ф-омленому

владу.

Щоб самим господарювати на своїй
Кульмінаційною

«Тисячоліття

4)

Проте основне й найбільш скрай
нє ствердження ненависти, до /Мо
скви ми вичуваємо у містичному сні
Уласенка, мовляв: «Треба боротись,

Матеріял, який містимо на сторін
ках 5-6-7-8 е літературною части
нею нашого журналу. Він
появля

·скромно

З)

Поет сміло стверджує, що:

сюжетним

тлом чужини (Грузія) та
символічних зображень.

часно

Уважно будемо прислуховуватись
до б'ючки літературних течій За
хідньої Европи, Америки та
всіх
країн вільного світу.
Будемо шукати за розв'язкою на
ших літературних уподобань. Хоче

5.

ному літературному журналі. Він пе

.

редавався

з рук до рук у ручних ко

п.іях.
На превеликий жаль цей цінний
декумент не донісся до нас. Може
мо тільки поділитись переказом С.
Підгайного, ЯКИЙ :!Іустрічався з ав
тором на Соловках. Слісаренко го
ворив: «Я, звичайно, у своїй відпо

віді !орькому написав про те, що
НЕ' збираюсь вступати з ним у фі
лологічну полеміку про українсЬК\7
мову. «Язик» це чи «наречіє» мені
байдужісінько. Не цікавить мене, Я'Іі:
московський

міщанин

розглядає

у

.

країнську націю та іі мову, бо знаю,
що за моїми плечима стоіть 40 міль
йРновий український народ з йог'J
тисячелітньою літературою, мистец
твом і наукою)), 6)

Ця відповідь гідна вірного гро
мадянина України. Не даром, піз
навши облудну душу московського
народу звернувся
Слісаренко
до
«майбутнього» такою фразою:
«Сумуй
над

мог.илами

тих,

що повірили
приходу месії!»

7)

Відповідь rорькому привела безпо

Стор.

6.

смолоскип

середньо до вислання Слісаренка на

ч. "І

131)

Юрій Бурякінець

сибірську каторгу.
Коли критик В. Державин твер
дить, що «поезія і проза Слісаренка
пе мають між собою сливе нічого
спільного» 8) то з ним можна не по
Гt джуватись. Поезію і прозу Сліса
ренка лучить

головний мотив укра

їнського націоналістичного світовід
чування. І хоч його прозава та по
етична творчість
по
літературній
формі різна, одначе по суті-змісті
-вона одна.

Сьогодні думки Слісаренка відное
но московської культури мають та
К) саму ціну, як і тоді. Це була дій
сно велика індивідуальність, яка не

завагалась в обороні провідних ідей
українсько1 нації принести себе в
жертву.

JІюбомир ВJПІар

1) «Кам'яний виноград», В-во «Кни
госпілка», 1927, ст. 15. (Всі підчерк
нення наші Л. В.).
2) «Князь Варціла» зі збірки «Ка
:м'яний виноград» ст. 75.
Зі «Байда», вибрана лірика,
ДВ"У

] 928,

ст.

!бід. «Закохання», ст. 44.
«Вез компасу», 'УВ 1943, ст. 34.
6) С. Підгайний: «'Українська інте

.лігенція на Соловках»,

7)

Буде нам

1947,

«Царівна останньою»

зі

ст.

86.

збірки

«Байда» ст. 33.
8) В. Державін: «Письменник- Гро

мадянин, «'Укр. Думка» Ч.

14. 1952.

Іван Ірлявський

з тобою

що згадати

Шляхи кривавились довкіл,
І коні грузли в трупах, глеї.

Після диких·, спалених ночей.
Вивчив я далекий грім гарматній,
І тривожний блиск твоїх очей.
А вони, мов теплосині квіти
На узбіччях радісних доріг.
Може нам з тобою й не зустрітись,
На дорогах димних, бойових.
Будуть ще набої рQатись глухо,
Стугоніти в вибухах земля.

Полки своіх, чужих солдатів.
Та коні знають, що вперед
Будьщо їм треба поспішати.
Он там, де гречок білоцвіт,
І хлібні, лагідні алеї,

Вийдеш ти в ту сторону послухать,'

Їм мусять дати відпочить,

Де в кривавім

ІЦоб

зареві поля.

Роздимляться дико

видноколи,

І покриють кров'ю битий шлях.
Будуть хлопці йти суворочолі
В сіруватих, наче ніч, рядах.
І пройдуть вони безмежним краєм,
Де руїни між похмурих трав.
І, можливо, ти того згадаєш,

Хто любов і мужність поєднав.

Молодість!

Чи

знаємо

с;к!льки

змісту в цьому слові? Чи розуміємо
дійсно його значення? Чи свідомі
ми цього що молодість

-

мих, що ми

Без

погляду

важко

в нас са

-

молоді?

з

сказати

перспективи

чи

правильно

часу
й до-·

Ходім у поле -вже цвітуть жита

в

рожевому просторі.

Ставай же поруч, дорога,

одні нас в'яжуть

-

боротьба й принада,

та ~аймо знак схвильованим лугам
і рік ясним свічадам,

-

ми іх,

що ввік із ними злита наша доля
за те, що падали й падем за них

у бою серед поля.
(З збірки «Моя весt~а)))

Матеріяли для «Юности» просимо
на

адресу

«Смолоскипу»,

або на адресу:

«Junist))

(с/о

Чи

L. Wynar)

2725 Queen Ave
Cleveland, Ohio. USA.

І відступ тисячам прикрить,

Які зморилися до краю, .•
А потім в дикім перегоні
Топтати житній переліг.
Одне не знали тільки коні,
Що канонірів вбито всіх.

пояснити що криє в собі це одне сл'-'
во:

молодість.

вони

Послухаймо ж

що

кажуть:

«Молодість це не пора життя

-

ие

стан духа. Це не діло рожевих ~і
чак

червоних уст

і

гнучких

колІН.

Це 'успосіблення волі, якіс'Іь уяви

~

1-·ездійсниме,

ми

чить темпераментна перева ;оа смілv.
ап~титу на при

годи :н:ад вигідним життям.» {С. Уль
ман).
«Ніхто

що

не

прожив

старіється

означене

лише

тому,

число р~ків.

В остаточній аналізі люди старІють

безупинно

ся тому, що покидають свої
Роки

морщать

чоло,

ідеали

але

rrо

морщить

душу.

ба:ж<н·:мо, в нас нема вагань, нам під

кинення

ка з ус ш: ш · свіжий розсудок, ми хо

Журба, сумнів,
·самозацікавлення
страх, розпука це ті довгі «роки»,

·-!емо багато знати, ми спрагнені ві
домостей...

Чи

це молодість?

r~ о тр і

-

для нас. Коли ми самі

ємось,

тужимо

за

-

чимсь

задума
незнаним,

за кимсь, хто може бутt~ нам бл. '!ЗЬ
ким. В вечірніх сумерках в нас воr

кі очі, миготіння кожної зірки три

Що наші навіки вони,

.Е-lадсилати

--

Серед людей бачимо більше
ве
сельчаків; ми з ними. В житті ба
чимо багато радости і втіхи; вона

Коли блиІЦИть і зваблює мета

батареї,

вости над страхом,

римо

Не затоптати те, що має корінь,

повернути

Щоб знов боями загреміть,
СмерТелЬІІим рО,зіллятись лаєм,

почувань, ми мріємо, а за хвилину
рвемось до діла, ми спочиваємо ли
ше після труду, змучення, в нас бур

Ми залюблені в контрасти, ми· ві

-

попурі батареї.

сила почувань, це свіжіс·гь глиб(J
ких джерел життя. Молодіt ть зн~-·

нова епоха. Ми прагнемо руху!
це є молодість?

в дУПІі дзвенить весняна ще луна
із долів променистих.

Важкі,

За ними куль невпинний лет,

статньо
глибоко
можемо ми,
мо
лодь, її оцінити. Ми відчуваємо в со
бі силу, ми переживаємо спалахи

хливі сни і кожний ранок в нас

Блакитний червень обрій підійняв
і широчини розгорнув барвисті, -

Вони тягли з останніх сил

ЧИ ЦЕ НЕ Є МОЛОДІСТЬ 7

16.

4)
5)

Баляда про коней

Епі.лог

вожать

нашу

~рирода

і ми

душу,

нас

слухаємо

розчулю~

знов

і

знов

оповідання про золоте минуле.
В моменті нас ро:зп~І.лrn.;,· свідо~•l~ть
:1авдань,

:нашого

рвемось

до

їх

призн:1чеьня

СТІ .. вненюt,

і

мt-~

падаєм ,.

ьстаємо, йдемо! Вперед! Вище! Дал"
ше! Більше свободи, руху,
дося.t'
нень. Більше знання! Хочемо знати,
більше знати все знати!
Такі в нас почування, це ми пере
живаємо. Та лише старші люди, ці,
що знають

-

що значить вже не бу

ти молодим, що бачать різниЦJС між

молодістю

й старістю, можуть нам

ентузіязму

згинають

чоло

й

творчий дух назад в

повертають

порох». (В.

Лоув)
ІМолодий вік ще не означає мо
лодости. Можна пастаріти замоло
ду.

Задумаймось над

тим,

це

прав

да. Нераз завважуємо між нами оди
ниці в яких брак ентузіязму, цього

мол~дечого запалу, самовідданости,

брак руху; вони по суті старі. Во
ни самозадоволені, не в погоні за
пригодами, дос.-цідом, знанням. Во
ни відпочивають але не після тру
ду. Вони ВЖЕ відпочивають.

Хто хоче бути таким? Ніхто? Це
добре. Чи треба молодих «Старців»?
Ні. Перед нами великий робочий
день. Нам треба дужих, молодих лю

дей

для

великої

праnі.

Вудьмо

ж

ними. )J{ивім, працюймо! Горім, тру

дімось, любім! Більше руху, більше
е:атузіязму, більше завзяття і впер-

7РСТИ, більше

-

молодос.ти!
В. Хорунжий

'

ч.

смолоскип

(31!)

Orop. "·

Донець

На високих шпилях
ІІз

недрукованої

одноіменної

Чули?

... померла

романтика? ...

Не дзвонили по ній в дзвони й ані
мозолисті долоні робітника не на
тискали rудзика фабричного гудка.
Відійшла вона безшелесно так, як
обсипуються пізнаю весною пелюс
тки квіту яблунь і груш так, як кло
няться зів'ялі голівки тюльпанів в
городчику

...

Була романтика

-

а зараз вже її

немає! ...
Відшукував їі між камінними намо
гильниками

дня,

цвинтарів вчорашнього

поміж золотис'!'ими рельєфами

літер, виритих у них ...

Глядів я за нею в
лях

столичного

затишних за

літературних

кою

вчорашнього

-

серця

зан,:·рю

вати їх в непорочності тИші, відна
ходити себе самих. Це, Добрий Бог,
поставив на сторож~ того заворо:ще

ного світу ті глибокі пропасті, ті ди
кі стіни, ті стрільчасті rотики під
не>бних шпилів, щоб людина, заки у
війде в той світ, призабути могла в
труді

виходу,

бу днів

Благословення

-

трудові

с~імкого

підходу на високі шпилі.

Благословення

хвилинам

забуття

буденних дисонансів.
у

світі

краси

раз

nіти

стежками

вЧорашнього ...

rовор'ю вчорашнього, бо мене щ~
нє nримапило ні ниюшне та ще не
щн~м·анює завтрішцє, хоч я йом)·
приJ_,ечений ...

(JІорейн, травень

1953)

•••
Вечір. Спінені
Моря мерехтять

буруни Камінного
серпанком срібно

го сяйва, сnалахують, як привиди
В такий вечір хочеться вірити в доб

рих духів високих шпилів, тих каз

КС'вих гномиків,

що виходять з гл~1

боких розколин і печер гратися са
моцвітами щастя. Хочеться вірити в
міти заворожених uарівен, що ю
ність минулих днів окутали чарами
споминів. Хочеться щераз випрошу
вати в долі минулого, неповторного.
всупереч холодові зрілих думок, всу
переч дійсности ...

Чи це не щастя призабути хоч на
часок,

що десь там,

пристрастями

денність,

гарячих

що

дисонансами

в домах,

гомон'1ТЬ
справжнє

шумує

поривів

бу

стоголосими
життя?

Чи

це не щастя дЩІ людини перейти в

інший, спокоями і красою сповненИй
світ і тривати в ньому хоча б од
ну хвилину? ...

шлик.

І ти сміявся у шаленім чвалі
Аж степ дрижав і гпувся чорнозем,
вітром гимн співало вістря сталі

1'1

Над

диким і

запіненим конем.

І врешті ти ді рвався плеса Дону,

І глянув па блакитну широчінь ..
А потім воду, втомлену від гону,
Жадібно пив і ти, і вірний кінь .•
І я

немов

прокля-

тий.
Ну що ж, сьогодні спомин це, чи сон,
Я

бачу:

мчить

конем

донець

зав
зятий

ш;.:найти

хочуть

Ігор ПІанковський

себє.

(На Штайнернес Меер, зимою

1949 р.)
Перед іконою лямпадка
Свічечкою серце.

Зараз я знаю: поміж нами лежать
листки відривних календарів...
Мені жаль за романтикою!
Як же мені не жалувати!

.J:-1раЗ вже іі нема ...
н~~ма, а мені всетаки хочеться f\'
В1ЛНаЙТИ, відпrукати Й у ДВОХ ще

благословенне сонце

І мріє ТИХИЙ і ШИРОКІІЙ Дон..
що

...

От, бувало сядемо вкупочці, за
nряжемо мрії в золоті колісниці і
панесемось попід хмарами
тудою,
звідкіль щастя манить ...
То знов підемо людними вулиця
МТІJ столичних міст, поміж людей і це вже нам радісно!
·

засвітив

І дзвінко кинув переможний крик ..
А ти чвалав конем, завзятий допче,
І мчав за вітром твій яскравий

Вже інший час.

утому.

Благословення людям,

днів ...
А я людина, що жде завтрішньо

Хтось

етюдів).

Це Добрий Бог створив ці оази
краси, щоб люди, втомлені непuсиль
ними тягарами днів, могли прино
сити свої пощерблені болем і р\)Зfіу

музею.

Знаходив я там тільки павутиння
вчорашніх
захватів,
вчорашніх

rо

збірки

Не дай, добрий Бог,
Золотій мрії вмерти.
Ска.11ує свічечка,
JІямпадка мерехтить,
Кує

коваль

цвяшок

Щирозолотий.
!Мене

зовуть

непереможними

зо

вами високі шпилі, що над ними ли
ше с0нце, хмари та орлів шорстке
ячання. Внизу, ген-ген, царство при

земного літання голубів, а тут ор
линий простір, ширінь та далечінь ...
Це ніщо, що поміж ними пропасті,
дикі зриви стін. Це іх зумисне по
строїла Божа Мудрість, щоб люди
на могла пізнати жемчужне сяйво
змісту труду для краси.

Я довго блукав верхами Альп :й
довго не вмів відповісти собі, що са
ме зове мене на нові і нові мандрів
ки.

Це пізнання прийшло

часом,

тоді,

коли

моє

тіло

тільки з
вже

не

лякалося найважчих трудів мандрі
вок, коли втома рідко цриходити
стала до мене. Це пізнання прийшло
тоді, коли я зумів збагнути :й оціни
ти велич ТИІІІі високих шпилів, то

АЇ, коли мої думки сповнилися зміс
тами непорушности тиші

ми

-

воно прийшло з першими дня

осени

мойого

життя ...

(На Гохзайлері,

осінь

Кує коваль цвяшок
ЩирозолоТJfііі
Гей, у сволок, в повій хаті

Хто ж тобі заб'є?
Чорний Джек
~'~~~,~~~

краплини; дощу скавзують по ній
повільно, без кінця...
М'яке сопрано господині стелить~

невибагливою

мелоді~ю

по

схови

щі. сповнює :його тугою :й сумом.

Котячою ходою підходиь до менrо
зневіра :й пестливо торкається вис ·
ків, ховає вологе зо сліз обличчя F
долоні й хлипає ...
І моє плаче серце:

Загнівалася на мене моя любка ...
(J{ерлінІ'ергавз,

Зелені

Свята

1948)

•••
В моїм світі: високі білі шпилІ,
білі хмари, білі квіти і біла ти
ша. Бог білої тиші високих шпи
лів жбурляє в синє плесо Королів
ського

Озера

щире

золото

радости

й вдоволення.

1948)

•••
Не видно сьогодні високих шпи
лів. Окутали іх верети хмар і біле
прядиво мряк. !Мряки скуйовдані як
пси. Сторожать.

Даром шукають мої очі рельєфу
святинноі будівлі. Не проглянути і:м
ні хмар, ні білого прядива мряк.

Притискаю чоло до холодної ши
би й триваю в безрусі. Дрібненькі

Ступаю стежиною, що ховається
за далекий білий обрій. Ступаю са
мозреченим:

-

Я частиночка тиші ...
Мене не
тривожать
неспокійні
думки. Моє серце б'ється рівно і чіт
ко. Я досяг великого пізнання:

- Я закоханий
білих шпилів ...

в

тиші

(На ЗавІ'ассе, весною

високих

1949

р.)

Юрій Федорович

8.

Стор.

смолоскип

Паризькі горооці
{З

кінової

залі)

ків Дерев'яного Хреста»~ «Les

а

la

ні,

то

Croix

pede

послухайте

-я вам розкажу про фільм «Моі

de

пеаuх

ParЇS))

-

«Паризькі rо

робці».
Все,
начує

що тут показано

-

так заз

зразу диреrент хору- є при

думане й служить для пов'язання
поодиноких виступів хору. Все
ж
таки це не перешкоджає, щоб пе
режити декілька моментів із нашої
юности-дитинства та відвідати істо
ричні закутини Франції.
Почалося з того, що Жано (це де
сятилітній герой фільму та один із
співаків у хорі!) помітив на шиї в
однієї жінки золоту медалю з імпе
раторським орлом.
Цю медалю він
пам'ятав аж надто Добре- його ба
буня йому показувала раніше, го
ворячи, що це його прадід, підстар
шина гузарів Сезарен одержав
із рук Наполеюна. Щоб відобрати
медалю, Жанові доводиться перейти
чимало: його предок, Сезарен, при
ходить

йому

з

допомогою,

але

ви

являється, що в медалі заховано та
ємний лист Наполеона до Короля
Риму й цей слід віднести на його мо
гилу в церкві Інвалідів· у Парижі.
·Жано виконує доручення і нjазка
вривається.

Виступи

xdpy

маленьких

•QІ'dва

ків незвичайно вдалі. Тільки диви
тись на їхні обличчя, поважні та
вдумливі, коли зібрані в півколі, очі
зосереджені на руках дириrента вщчувається мимоволі вклад праці
не-аби-якої зі сторони кожного спі
вака. Це зовсім не перечить, щоб
після виступу вони веселились, на
віть збиткували, як усі інші діти.
Щось незбагненне верховодить ни
ми! Зрозуміння важливости кожно
го голосу зокрема, а не лише сліпе
rrідпорядкування, велич
гармюнії
турта в виконуванні однієї і тої са
мої мелодії, де кожний знаходить
своє місце.
Пробачте мені, коли
змальовую
музику може обстрактними слова
ми,

але

моє

враження

залишилось

велитенське! Мені довелось уже де
кілька разів слухати їхній спів, я
бував на одному з їхніх концертів

--

враження

залишилось

'1 ·(31)

Оперна ступіи Ниївсьної Нонсернаторії

Мені, як українцеві, було незви
чайно цікаво бачити цей фільм. Л
люблю музику: гру на фортепяні, а
ще більше хоровий спів. Зазначую
- добрий спів, де зустрічається не
лише підібрані голоси та справного
дириrента, але одну цілість, плавку,
зіграну та мелодійну.
Ви, що слухаєте радіо, може вам
уже пощастило вхопити одне з фран
цузьких радіовисилань, коли пере
данано концерт «Маленьких співа

tits chanteurs
Bois>>)? Якщо

ч.

однакове.

Оперна студія при Київській дер
жавній консерваторії
ім. Чайков
ського це та творча лябораторія,
де

студенти

вчаться

створювати сце

нічні образи, проходять оперну прак
тику. Чим ближче до кінця навчаль
ного року, тим напруженіше життя
на невеликій сцені студіії. Тут про
ходять репетиції цілих висrа.а і ~
ривків з клясичних опер. Студенти
-випусники нокального
факульте
ту готують ряд цкавих робіт до дер
жавних іспитів. Перед кінце'ІtІ нав
чального року вихованці ~тудіІЇ ви:··

ступали в операх «Йолянда» П. Чай
ковського, «Наталка Полтавка>\ 11\IJ.
Лисенка, «Мадам Баrорфляй>>
Д.

Пуччіні. Недавно на
сцені
студії
було показано постановку украІн
ської опери С. Гулака-Артемовсько
г~.• «Запорожець за Дунаєм».
Дев'яносто років не сходить ця чу
дова опера зі сцени. Вона знайшла
широкий відгук в серцях слухачів,
ваблячи своїм реаліз:мо'W, яскравістю
і життєвістю образів, народністю і
мелодійним багатством музики.
В постановці «Запор.Jжц.я за Ду
наєм» відповідальну п~рrію Карася
ВІі конував молодий спіаак, ст у делт
четвертого курсу В.
МихайJluвич
(кляса проф. І.
Паторжинського),
який чотири роки тому приїхав учи
тися до Київської Консерваторії із

Закар•атської
дарки

области.

виконувала

Партію О

випусниця

ричний і привабливий образ Окса
ни

створила

курсу Л.

студентка

Новикова.

чеrвертоrо

Дещо

Невелику

вав

партію

султана

студент-випусник

шляхи

ма-а,г)и ви~фіував неда•ій :nілот,

студент третього курсу О. Героєв, а
t:юлю

-

Гасана

студентка

каравани,

Ідуть запорошені піліrрими,

Линуть

білокрилі

третього

курсу Т. Тугушева.

Режисер постановки- О. Завіна,
дириrент оркестри В. 'І'ольба.

Для студійної роботи, в якій зай
няті студенти старших курсів Кон
серваторії нокального
факультету,
вибрано

«Йолянду» П. Чайковсько

го.

Оркестра під
керівництвом
В.
Тольби, що складається з студентів
інструментальних кляс Консервато

рії, виступає в спектаклі «Йолянда»
справжнім організатором та основою

всього

музично-вокального

ансамб

лю і в той же час лише одним з йо
го елементів.

·спектаклі

вокальні ансамблі та фінальний ан
~амбль з хором (хормайстер О. Пе

кораблі

рює Л. Новикова (кляса

().VJ\ Снаги),

партію Марти співає

Карапетян

А.

(меццо-сопрано, кляса В. Гужової),
партію Водемона виконує О. Купрі

Украіні невідомі,
Якими одмірять мірами:
Радощі, од віку заподіяні?
дороrами

Галкін

(кляса О. Гродзинського).
Маючи
сильний баритон, він вже прийня
тий до Київської опери. Ролю Селі

Знаменитий образ йолянди ство

rадюками

сірими.

РУІІІають

виКJОну

Ю.

тровський).

D.ІJІЯХИ
Розповзаються

статична

постать Андрія у виконанні випусни
ка М. Дуди (кляса М. Єгоричової).

Злагоджено звучать в

Розповзаються

кон

серваторії, КОЛИШНЯ КОЛГОСПНИЦЯ 0"
Жила (кляса М. Снаги). Світлий, лі

за океа-

анами-

Всіх скаран Господар Великий,
Кинув присудом важким у rруди::

«Буть поrоничом вам до віку
Щастям навантажених верблюдів».
О. Слісаренко

Л так і бачу їх: у білих нагортках, з
дерев'яним хрестом на грудях, ру
ки закладені... співають.
А ви, дорогі читачі, розкинені по
найдальших закутинах світу, почув

ши по радіо хоровий спів, де хло
п'ячі еопрани та альти переливають
c.r.. то бурею, то весняними подува
ми вітру, знайте, що це хор «Малень
ких співаків Дерев'яного
Хреста».
Між ними ви напевно впізнаєте теж
голосок Жано ось-цей, що зні
мається жайворонком аж у небо...

С-ий

єнко (кляса Зубарєва). Інші ролі ви
конують Ю. Галкін
(Роберт),
О.

Суслов

(король

Рене,

кляса nроф.

Д. Євтушенка) та В. Лутченко (кля
са проф. І. Паторжинського).

Постановку «Йолянди» дуже вда
ло розв'язав О. Колодуб.
Ці дві постановки в оперній сту
дії Київської Консерваторії, як твер
дить совєтська критика,
свідчать
про творчий успіх українськоі сту
дентської молоді.
(За «Рад. Україною» ч.

101)

·········································-·.-.·.·.·.11
Молитва

На шпилі

-

сонце, Боr і я.

На долах білі мряки.
Уста порепані тремтять
Молитвою подяки.

Внизу

десь

сонний

церкви дзвін

Молитву мовить ранню,

Я кличу з ним, о, Боже мій,
Тобі, Тобі осанна!

Чорний Джек

ч. "І

смолоскип

(31)

Стор.

9.

Спомини Адмірала в. Савченка- Більськоrо

КОЛИ МИ ПОВИННІ СВЯТКУВАТИ ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО МОРЯ 7
(Продовження)

Зважаючи на те, що наше Чорне
Море буде мати в майбутньому ду-.

же велике значення в ділі розбу
дови України, треба взяти в історії
нашої фльоти таку подію, яка бу
ла б надзвичайно визначною, дійсно

заслуговувала б на увагу та щоб
в реалізації такої події брали участь

моряки-українці, які б виявили б~_:
ли відданість та щиру любов свош
фльоті й своєму морю.

Така подія відбула ся 23 листопада
1917 р., а саме коли наспів до
нас

ІІІ-ий Універсал, що був виданий у
Києві Українською Центральною Ра
дою,

в

якому

вже

говорилося

про

необхідність вжити належних захо
дів в справі осягнення незалежнос::
ти нашої Держави.

Прочитавши такий Універсал, на
ша Рада Чорноморської
Громади

знайшла потрібним прочитати Уні
версал

вселюдно,

прочитати

урочис

то й з військовою парадою. Але то
:;о,.tу, що наша Рада де з чим не зго:

.цжувалась у виданому Універса,"ll,
було вирішено запросити на 6-ту го
дину того ж дня

10

визначних мат

зійшлися разом з нашими в

спіль

ній праці для добра нашого народу.

Встанши із-за стола й підходячи до
кожноrо матроса, ми міцно стискали
їм руки.
На другий день наша Рада зібра
лася, щоб обговорити, в якому поряд
ку провести намічений церемоніял.
Було вирішено прочитати ІІІ-ий У
ніверсал, власне першу його части

ну, біля пам'ятника адмірала Нахі
мова, після чого мала бути прове
дена військова n:арада. Про наше
рішення б~ли повjдомлені фельд
феблі всіх кораблів Чорноморської
Фльоти, яким було наказано зібрати
всіх матросів-українців на 10-ту го
дину 23. листопаду 1917 року. Всі
мали бути одягнуті в бушлати, оз
броєні рушницями з
підсумками.
Крім того був виданий наказ, що 23
Jrистопада о 2-гій годині буде про
читаний біля пам'ятника адмірала
Нахімова ІІІ-ий Універсал
Цент
ральної Ради. Фельдфебелям прибу
ти на визначене місце зі своїми ма
Коли

наблизилось

23.

листопада

до мене явився біля 11-ої години мій

матросів зі змістом ІІІ-го Універса

адщтант, з яким я опустився по схо

лу, ми запитали їх:
- Скажіть нам відверто, як на
вашу думку, чи весь Універсал чи

дах до екіпажної пристані, де мене
чекав на катері мій шофер і ми в

т~:~ти вселюдно, чи лише першу йо

ні.
Вже біля пам' ятника адм. Нахімо
ва стояли матроси. І навіть здалека
можна бу ло пізнати, що це стояли
наші матроси, наші правдиві патріо
ти, які так пристойно тримали себе,

го

старшого

віку.

частину?

На це запитання наші матроси дов
ге !Мовчали, перешіІnтувались між
сuбою. Нарешті старший з них вис
тупив вперед і сказав;
-Дуже дякуємо вам, що запита
JJИ нас, що запитали наш погляд на

ІІІ-ий

Універсал.

Ласкаво

просимо

мент прибули до Графської Приста

заховуючи

повну

тишу,

не

курили,

стояли прямо, склавши свої руІІПІи
ці в великому порядку «В козли» й

прочитати лише першу половину, бо
серед наших людей є добрі люди,

надзвичайно уважно та дуже вдум

але й є дуже недобрі та й не варто

тань, чекаючи початку чогось радіс

поспішати з оголошенням того, що
торкається нас особисто, сказав
цей матрос. Нам треба ще багато
попрацювати, щоб поставити нашу
любу батьківщину .на тверді ноги.
А от, як Бог Милосерний допоможе

ливо

дивились

на Графську Прис

ного, чогось близького їхньому сер
цю.

Вся нахімовська площа була за
лита народом. Дуже багато чужин
ців. Що так багато зібралося людей
подивитись

на

нашу

параду,

цьо

нам осягнути це, тоді буде час упо
рядкувати і наше внутрішнє жит

му не слід дивуватись, бо в ті часи,
в ті перші місяці революції, далеко

тя.

бу ло відомо, що Севастополь являє
собою єдине місто не тільки на всю
Україну, але можна сміливо сказа

-Правда, правда, не треба прого
лошувати всього Універсалу! за
кричали голоси всіх десяти матро
СІВ.

Трудно

передати,

як

нас надзви

чайно зворушила ця промова та під
тримка всіх матuосів.
І

раділа душа, дивлячись на цих

милих матросів, що перейняті та
кою глибокою свідомістю,
таким
правдивим nатріотизмом. Ми .J3ЯКУ
вали їм, власне висловлювали ІМ на

шу велику радість, що їх погляди

старовину. А
тому до Севастополя й наїхало ба

гато люду й навіть чужинців.
Коли годинник вибив першу го
дину, до мене стали підходити з ра
портами фельдфеблі всіх кораблів
Чорноморської Фльоти, які доклали

мені, що все виконано, як було на
казано. Затримавши фельфебелів на
декілька хвилин, я подав їм деякі
вказівки, а саме - заховувати перш
усього

тишу

:всюди

й

де

належить,

порядок.

передати, сказав

повну

Чужинцям

треба

я, що для них

значені місця біля готелю

при

«Кіст»

і

з повною повагою провести їх до то

го місця. Після цього я
наказав
фельдфебелям іти на свої місця і
негайно розпочати вистроювати ма
тросів в розвернутий фронт. Сво
єму ад'ютантові я наказав зараз же

відбути на корабель, на якому три
мав свій прапор Головний Коман
дир всіх морських сил на Чорному
Морю контр-адмірала Неметц і до
класти адміралаві, що рівно

в

дві

години почнеться парада. Але в ско

тросами на 12-ту годину.

Ознайомивши

ресів

коднє свято колись в

ти що й на всю бувшу Росію, де три
мався аж до приходу большевикіе

повний порядок і належна дисци
пліна. А серед
матросів-українців
не тільки не падала дисципліна, а
ще більше кріпла й як у Севасто
полі, так і в інших містах Криму
життя у час народження Україн
ської Чорноморської Фльоти
було
таке миле, таке приємне, таке радіс
не, як на велике свято, як на Вели-

рому часі повернувся мій ад'ютант

і з ним ад'ютант контр-адмірала Не
метца,

який

доклав

мені,

що

адм.

Неметц в назначену годину не мо
же бути присутній на параді й що
прийняти параду він доручає мені.
Одержавши таке пювідомлення, я
запросив

командувати

рабельного

інженера

парадою

капітана

ко

Не

клієвича.
Контр-адмірал Неметц був вели
ким прихильником большевизму й
був призначений на посаду Голов
ного Командира всіх морських сил
на Чорному llVIopi Міністром Фльоти
й Армій Тимчасового Правительства
в Петрограді Керенським, замість

адмірала Колчака, що був звіл~не
ний Керенським .за дозвіл україні
зації Чорноморської Фльоти. Це бу~
ла

високопорядна,

розумна й

енер

гійна людина. Адм. Колчака люби
ли й шанували матроси-українці та
взагалі вся фльота. Він багато де е
qому причинився в справі україні
зації Чорноморської Фльоти, щи
ро допомагав нам і не
відмовляв
всім нашим прохання при продов
женні українізації. Тут дозволю со
бі згадати теплим словом
подяки
Висок0'І10важ.ану Дружину адміра
JJа Колчака, що, як українка одною
з

перших

вступила в

Чорноморської

члени

Громади

в

нашо··

Севасто

полі і дуже багато допомагала нам
та не жаліла грошей на різні витра
ти, зв'язані з українізацією.

В. Савченко-Більський
Адм. по адмірал. б. Чорн.Фльоти
(Далі буде)

10.

Стор.

СМ О ЛОСКІШ

ч.

ЗО-літній Ювілей ЦЕСУС-у в Парижі
Щоб
ушанувати
ЗО-ліття
Цен
трального Союзу Українського Сту
дентства, в суботу 4-го
липня ц. р.,
відбулася в Парижі
святочна
зус
тріч Управи ЦЕСУС-у з представ
никами
українського
наукового
світу та громадських організацій на

терені Франції.
Хочемо відмітити, що згадана ім
преза залишила по собі незвичайно
миле
враження.
Для
паризьких
студентів- це була ще одна нагода
для виміни думок із тими,
уже

від

довшого

що

часу

хоч

покину ли

студентське життя, все ще
близькі
молоді
та
молодечим
проблемам.
Між гостями
поруч
українського
духовенства та професорів слід зга
дати колишніх основоположників і
діячів ЦЕСУС-у- зібрані в одному

-

гурті

всі вони

цей вечір,
вану на
ського

являли

справжню

кріпких

собою

родину,

засадах

в

вихо

україн

Святочну

зустріч

Смолоскип

відкрив

Пре

мету та

довголітній

-'-

змагання

член

Управ

інж. А. Жуковський. З

словом виступили:

ген.

окремим

Ван-де-Малє, доц. В. Янів, проф. О.
Шульгин, ред. О.
Бойків, проф. О.
Кульчицький, проф.
Шумовський,

інж. М.

на

(цифра), працювати без
браку, У-тримувати в чистоті робоче
місце,
виконувати

громадську

В кінці бланку два

працю

... »

графіки: «Ви

кликаю на соцілліетичне

змагання

товариша (слідує прізвище)
клик прийнятий».

і

«ВИ

Ось десятки і сотні таких бланків
примушується виповнити

і

старших.

-

ції,

Нова

метода

молодих

експлуата

відповідальність за яку несе

перед

партією

і

урядом

комсомол.

Комсомол став наставником над мо

лоддю і погоничем у праці.
Один

комсомолський

ватажок

на

ft'Комусь там заводі в Києві говорив
московському ко,ресrюндентов·і:

«Кожного треба дерJІmти

на оці,

кожного треба втягнути в змагання,

кожному заглянути в душу. А якщо

в цеху є

142

молодих

комсомольці та

робітників

-

ще

Ковальський, п-ні Хмелюк,

комсо

Одна молодь, головно та,

яка жи

з родиною,

ги

і

старається

виконува

перевиконувати норми,

прямо

для заробітку. А решта, яка не має
нічого

вже

до

втрачення,

працює,

щоб працювати. На них
цілий час
ведеться нагінка. «К. П.» з 14. 5. ц. р.
про цей же київський завод писала:

« ••• Іван Лопушенко і є один з тих
36-ти молодих робітників,
які
не
виконали норм виробництва» (!). В
івшому місці:
щомісячно

«...

Групорг В. Тєрєхов

виповнює

норму

немен

ше як на 250°/о, а в його комсомоль
ській
груnі із 17 чоловік 12 не
випавиють
змінних
норм»...
На

віть комсомольці!

Відповідає

тільки на ті

ко. Всі промовці дуже часто

родній купон на відповідь.

діли

лись з присутніми своїми споминами
а перш

за все вказували на цю

редову

установу

українського

дентства, що на чужій
ред

найважчих

пе

сту

землі та се

обставин,

зуміла

завжди зберегти добре ім'я україн
ського

ційне

«Геудеамус».

яких

Передрук окремих статтей дозво
ллється тільки за виразним подан
ням джерела.

Адреса

Редакції

все одно тут жодного зма
кожний

працює

за

се

бе.

«Sшoloskyp»
бе,

3, rue du Sabot, Paris

France

Ціна одного числа: в Франції - 25
фр., в Англії - 9 пенсів, в усіх ін
ам.

10

Франції:

країнах

-

1

300

ам.

дол.

Гроші на передплату просимо сла
ти тільки на адресу наших пред
ставників, або безпосередньо на А
дресу
Адміністрації
«Смолоскипу»
міжнародніми купонами.

ПРЕДСТАВНИЦТВА «Смолоскипу»:
ЗДА:

А Юрій Кирильченко, хоч і
під
писав виклик, його партнер ви

конує норму на 250°/о а він ледве ви
тягає

...

В загальному, що
відмічає і «К.
П.», нікому й не
цікаво
соцзмага

Les W yshnewyj
638 Е. 14-th. St., New York 9, N. У.
Гроші просимо

Це не _один випадок, який ми взя
ли за приклад, ціла Україна не хо..
че соцзмагатись. Кожний
соцзмагання

найбільш

-

це ніщо

рафінована

знає,

інше,

що

як

московська

експлуатація.

К. Г-ук

8

Велика

Німеччина:

J aroslaw Kaczmar
l'vf iinch'en 62, Postfach 3-4-·

с.

тут

бі

школу.

+ Студенти та професори Універ

ситету в

Каліфорнії

(ЗДА)

зібрали

дол. на цілі міжнародньої
університетської самоnоч:ї.

3.214,58

+

«Европейський Рух

влаштовує

20. 7. -

!Молоді»

10. 8. 53

біля

Кан (Франція) літній табір для мо
лоді і студентства.

1 2.

Petro Danyluk
104, Grove Str., Winnipeg, Mann.

в. Антоні, білл Парижу. Тут з!мо
же приміс-гитись 3.000 студентів. Во
користуватись

а

Канада:

Французьке Міністерство На

зможуть

чеками,

W. Bondarenko
41, Percy Road, London W.

Арrентіна:

ни

не

Британія:

ціонального Виховання рішило nо
будувати нове селище для студентів

бліотекою, спортовою площею, а для
дітей одружених передбачено садки

слати

готівкою.

тись.

та

Адміністрації:

Річна передплата в

Чому не хочу, говорить він.
- Слинько (цей, який його виклиn.ав) мене викликав прямо так Для
«ГОДИТЬСЯ», а ЧИ ПіДПИШу Л ВИКЛИК

-

й

фр., в усіх інших

-

гання немає:

є долучений міжна

ших країнах- рівновартість
центів.

А Петро Тимченко навіть не за
хотів підписати виклику!

чи ні

до

студентства.

Старші й
молодші
розходились,
відспівавши на
закінчення тради

мольців ... »
ве

листується.
листи,

50

не

кольд Кобилко.

Редакція застерігає собі право ско
Рt'чувати і виправляти рукописи. В
справі
незамовлених
статтей
не

п-ні Коваленко та інж. М. Кові:шен

Чому П. Іимценно не прийнив визону 1
пллн

Редагує колегія в складі:

Осип Зінкеви,ч, Іван Сілецький, Ас

Вікарій о.

д.

сЕбе обов'язок виповнити

місяця

прочитав

ЦЕСУС-у

студентсва.

«Я (слідує прізвище)
включаюсь
в соцілліетичне змагання і беру на

Журнал Украінської Молоді
Появляється з початком кожного

зидент ЦЕСУС-у др. В. Маркусь.
Доповідь про ЦЕСУС, про ·його зас
нованнл,
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Lypka Jaroslaw
Talcahuano 847, Buenos Aires.

Бельгія:

N adi j ka Ripak
58, rue de 1'Aqueduc, Bruxelles
•••••••••••••••••••••••••••••••••а••••

«Smoloskyp~

Journal de la j eunesse ukrainienne
Edition speciale de la
«Рarol е U krainienne~
3, rue du Sabot, Paris б•

PIUF. S.

А.

R. L.

ч

. .,

Стор.

смолоскип

(31)

ІЗ НОТАТИНКА

РОЗУМНИИ ЧОЛОВІК
(Фейлетон)

Людина
«вчена»
стоїть
переді
мною. Перехилила голову в бік, чо
гось

це ви, Остап Черешня?

-

питає.

-

-

Я.

відказую.

А-а ... нічого собі...

omnes ...

-

Що таке?

Треба

вам

-

АЬ

uno disce

дивуюс-я.

же

знати,

що

людина

«вчена» приїхала до нас днів

тому

де,сять. Вона родилась таки в нашо

му селі, але її віддали скоро в шко

-

ли

возили кудись далеченько,

аж

до мі ста. Приїхала не та вже.

По

ходила сюди-туди, пригадала ро,дин

не кубло й зараз- людям під шку
РУ заз}:-рає, свої порядки

заводить.

не роз

Asinus asinum fricat... -

гублюється

людина

«вчена».

Ось ми стоїмо зараз

скривлена.

Так

-

Горять

-

один

проти

одного. Мовчимо. Як же нам
бесі
дувати, коли її
важко
второпати,
що таке хоче? Розказав би я їй (лю
дині «вченій»), як це в нас
пшени
цю сіють, як жнуть, як у копи скла
дають, як молотять їй воно не ці
каве. Розказав би, як моло,ді гу ля ти
знають,

та

вона

ще,

лихо

не

спить,

сміятиметься.

-

Черешня ...

Остап

чув десь ... Знаю, знаю

-

кривиться
це ви сплі

тки в журналах пишете?

Sunt verba
et voces, praetereaque n ihil... Stultorum
і n fi n і tus est n umerus ...
-Еге ж ...

-

хочу щось відповісти.

Цей не так робить, тамтой не те ду
має... Кожному щось
пришпилить:

Memento. homo, quia pulvis es et
in pulverem reverteris
перерив:;1с

Oculos habent et non videbunt ... Os habent, et non loquentur ... Manus habent
et non palpabunt...
·

лю:цина

Ми тієї мови, ПІравду говоривши,
ніяк не розберем.
Нам по-свойому
іноді важко зговоритись, а то ще на
латині, ч.и як її звуть! ІМи -люди
прості: чоботи літом на кійку но,си

реступаю, хотів би людину «вчену»
в куток загнати, не
знаю
як ... Аж
млосно в горлянці!

мо,

ваю. на серці якось тепліше, серед

млини

молоком

ганяємо,

ках бджоли мід збирати

в

сад

привчасмо.

-

«вчена».

Я вже не таких бачив, але тут ма
буть не пораджу. З ноги на ногу пе

В ухах ще бренить:

tum. et omnia vanitas ... ,
ночі

·

родиться

Латина- нехай ій! -на те й є вче

Котляревського

ні, щоб цяцькалися!

вдаряю:

філо

-- Omnis homo mendax ... софує.

-

-

А ви, як із вами?

цікавлять

сонце

Vanitas vanitaколи

-

прозрі

пригадую

«Енеїду».

Зразу

панус

<,не зорганізувавши технічної помо

чі колгоспним фізкультурникам, під
нявшим будову тих чи інших спор

дС'ріжок,

r.лощ

13

17

різних

гімнастичних городків, і т.

.ц.

Зра1у

вдарено

в

пресу.

Партія,

уряд піклується
молоддю!...
Дбає
про її фізичне вихо_вання... «Радян

сью··й спорт» пише 'цілі довжелезні
репортажі.
І

за

прикладом

шполянців

тепер

по всій Україні, в неділі, молодь пра
цюс для спорту. Не партія, не уряд,

а молодь!
З цього приводу відбуваються по
мі-стах і селах спеціяльні мітинги,
обговорюється «героїчний
подвиг
шполянців»,

проєктується йти

їх

нім шляхом. Пишеться реuортажі зі
Сталіна, Дніпрцпетровськ.а, Полта
ви, Вінниці ...

Це

так молодь.

А

п-.вних баз. Цієї допомоги не діста
ли навіть самі шполянці, хоч

партія

і

уряд

вони

і просили про це! .. »

ІЗа «С. С.» ч.

Хто

розбиває

ні, життєрадісні мешканці американ
ського міста. Гучними
бризгає
просторими

вульІ'арний

сміх

каскадами
бу льварами

людини.

І я вийшов на місто, щоб розвія
ти негоду душі. Гляньте на голов
ний сквер з крикучими реклямамИ,
rотоки неонового світла з ночі ро
блять день. Прогрес ХХ-го століт
тя. Проте, будь ласка, загляньте в
душу цих безжурних... Загляньте й
жахнетесь.

Там,

у

надрах

її свідо

мост:и буття, ви відкриєте плитку
людину з філософією вічного жува
ча

!'уми.

Сміх, що несеться світляними ву

-

лицями

це

сміх

долярового

ра

ба, який мало має спільного з тим
сміхом, що ви чули там, у просто
рах Голубої Савої.

•••

На вулиці вже лягли вечірні бар
ви. Я йшов назустріч метушні вели
кого міста, щоб там заспокоїти влас
ну совість.

Он там під похмурим каменем хма
РС\дерів бачите брудних муринів й

представників білої ·раси, це жебра
ючі боми ...

«Динамо>>?

<(Динамо»', росіянин ,м. Єгоров. Після

його кількарічної праці та його спе

ціял;~них

«ви:>dовни.х»

здібнос:гей,

притаманних кожному москалевІ,

найкращі
покинули

баскетболісти
свою

команду,

-

«Динамо»
а

колись

найкраща в Україні жіноча коман

«Динамо»

взагалі

розвалилась!

Сам Єгоров, як тренер і суддя, по
являється

«прибраного»

міста

-

це

бари.

з.аспокоr!Нння».

Там

топ.JLЯть

сво.ю

журбу й віднаходять щастя. Дійсно,
щасливі людці, що знайшли
свій

•••

дуже

часто

на

змаганнях

в нетверезому вигляді, а його пове
дінка грубіянська. Невже ж при
такій «братській» допомозі може ус
пішно
розвиватись
українськи-"f
спорт?
(За «С. С.»

•1.

з

тих

нечисленних

життєвих

песи-

1\tістів, які не вміють «пристосува
тись до обставин». !Можливо. Може
це справді був лиш настрій одного

з буденних вечорів великого, чужо
го

міста.

~~~~

Кілька років тому в Україну був
висланий як тренер баскетболістів

да

ся барви прохожих. Веселі, безжур

Роман Княжич

61)

баскетбольну секцііш

київського

спортивних

казки

Ви напевно подумаєте, що я один

на

лянському районі має бути збудова
но 10 футбольних піль, 14 бігових

чужоr()

пригадують

життєвий ідеал!

Київщині ·Шпола стало відоме в
цілій Україні... Що там сталось? В
селі Лозоватка біля самої Шполи в
одну гарну неділю, день відпочинку,
зібралась вся молодь, вийшла за ее
ло і почала будувати спортивну пло
щу. За прикладом цього села в шпо

великого,

й

Там громадянин знаходить «духове

І хлопець, хоч куди козак ... "

На занnин Шпоnи ...
містечко

світла

Горять

минулого. По вулицях переливають

го

Остап Черешня

невеличке

міста.

Головна громадська інституція мо

«Енеус нострум маr'нус

ся люди.

Останньо

11.

•

Міжнародня орrанізація

«Ро

тарі-клюб»
ухвалила на
1953/54
шкільний рік ще 95 стипендій для
студентів тридцяти різних
країн.
Студента.ми піклуються члени тіє]'
країни, де він студіює.

+

Австралійські студенти подали

внесок
тах

на

природничих

ввести

цr;плін.и

і

теж

фа ку ль те

гуманістичні

навпаки.

Цього

дис

рода

у

загальнення викладів піднесе рівень

університетського навчання.

8 29

червня ц. р.

почалося

нав

чання на четвертому «плаваючому у

ніверситеті».

-

Це

американський

nароплав «ПреЗидент
.Клівелянд»,
що виплив з Сан-Франціска в на
прямку Японії та Китаю. На його

Gорті

студенти

зможуть нормально

слідкуІЗати за ·курсами історії, еко-

57)

нсмЕ та права.

·

смолоскип

12.

Стор.

ч

СКОРТ В УКРАІНІ

На· всесоюзних змаганнях

В

Україні

такі

кадри

Биховання

інститути

викладачів

і

тренерів:

гфов

фізичного

Київський

і

Львівський Інститути Фізичного Ви
ховання, п'ять факультетів фізви
ховання при Педагогічних Інститу
тах

та Відділ

Заочного

Навчання

при

Київському Інституті Фізичної

Культури.

В післявоєнних роках большевики
зверну ли

зокрема увагу

ред молоді.

Тому

й

на

спорт

Київський

Ін

720

спе

·ститут після війни випустив
ціялістів

(більше

як

ее

за

цілий

час

свого існування перед війною!), які
тепер працюють викладачами в різ
них

школах,

рами

при

технікумах

різних

та

трене

'спортових

това

риствах.

Двадцять

вихованців

ївського

Інституту

одержали

пропонує, в зв'язку з великим заці
кавленням спортом в Україні, ство

Києві олімпій
ський
переможець
і
абсолютнии
чемпіон СССР, В. Чукарін,
в
обо
в'язковій програмі зайняв
шосте 1

рити Інститут Заочного
Навчання
н:: базі харківського технікуму фіз

необов'язкових

культури.

шов на третє місце. його місце аб...:

н '. травня ц. р. в

В Україні з усього числа фізку ль
турних працівників з вищою осві
тою тільки два проценти мають нау

кові звання і ступені! Проблема під
готовки наукових кадрів могла б рі
шатись шляхом створення Україн
ського Науково-Дослідного Інститу
ту Фізкультури і Спорту. Київська
му Інститутові дозволено щойно в
цьому році ( !) готувати аспірантів,

але їхнє число є ще дуже обмеже
не.

сtоме

місця!...

Див~о,

щ?

1

ОЛlМШИСЬКИЙ

nісля

нецілого

як

пише

дальше

.М. Шерстюк є такі:

1.

пусників-спеціялістів.
держують
спорту,

не

Студенти

«універсальне»

о

:тання

спеціялізуються

в

окре

мих ділянках. Учбові плюш Київ
ського і Львівського Інститутів є на
жаль багатопрофільні.

2.

Студенти не

дістають

жодного

знання

з провадження організацій
ної ділянки праці. Закінчивши Ін
ститут вони розгублюються, не зна
ючи як організувати колективи фіз
культури, спортові секції, тощо.
В наслідок злих програм Інститу

тів в Україні майже немає спеціяліс
тів-тренерів футболу,
веслування,
мотоциклю, наколесництва, гімнасти
ки, легкої атлетики, плавання, ско
ків у воду, зате є багато спеціяліс
тів широкого профілю, які можуть
рівночасно працювати в різних ді
лянках спорту, але будучи до того
підготовленими дуже поверховно.
Що5 розв'язати хоч частинно ці
недоліки, М.
Шерстюк
пропонує
створити при інститутах фізку ль ту
ри два факультети спортовий для
підготовки
окремих

спеціялістів-тренерів

ділянках

спорту

і

по

педаго

гічний, який випускав би спеціяліс
тів широкого профілю для праці в
середніх школах, тощо. Дальше він

сьом~

рінок преси, мусить В>1казатись нез

дібним

чи

неспроможнім.

Чукаріна

не

в

пресі.

нього

Про

Невдача

викликала

коментарів

В

совєтсьюи

жодних

спортовій

згадано

мимохо

-.-

мі.ж

(-х-)

найкращими

зимовому

ладимо

і

ІЦе досі не дозволено Київському
Львівському Інститутам прийма

леще

між

1952-53

сезоні

25

ми зна

пайкращими бігуна

ми світу на лещетах таких україн
ців: О. Гончаренко, Ю. rоловченко,
Д. Сакуненко, Р. Грач.
В
бігу
на
1о.оао м. О. Гончаренко зайняв пер
ше

(16.50,5).

місце

ти від учителів фізичного вихован

ня кандидатські іспити і дисертації
для захисту. На це має право тіль
ки Москва!

Відсутність чіткого профілю ви

переможець

займає

т~рями світу

Шер
стюк, та їхня педагогічна майстер
ність могла б бути вища, якщо б

цього,

року

місце ... В СССР все
можливе.
Хто
г.ппадає в неласку, кого треба · поз
бутись той, щоб зникнути зі сто

Укра .. ~і

го Інституту Фізкультури, М.

Причини

надзвичайних.
він вий

непереможний-- чем

п:он

зван

ці».

в

В. Муратов.

ня майстра спорту.

«Одначе спортивні осяги студен
тів фізкультурних учбових
заве
день, як пише в «Сов. Спорті» ч.
62 директор Київського Державно

А

змаганнях

сuлютноrо чемпіона зайняв москаль

дом.

Ки

для їхнього росту використати всі
можливості і в час усунути всі не
дотягнення в учбово-виховній пра

гімнас

тів, які відбулись в другій полови

В УКРАЇНІ
лять

uнепасці 1

Чунарін

ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА

7 (31)

Республіканське

управління

фі

зичної культури і спорту ще досі .не

дозволило
праць

написати

таким

дисертаційних

визна."(чим

тренерам

України, як Синицький, Романенко,
Синицька,

Бражник,

Вржеснев

ський, Лучкин, Дмитріїв, Онищенко,
\Мишаков, Рисєв, Шаблинський, Чер
кун і інші. Із 66-ти викладачів в Ки
ївському Інституті за більше 5 ро

20 з них мали змо
гу і дозвіл (!) підготовити і захисти
ти дисертації!
ків праці тільки

Вже

чотири

роки

(!)

протягаєть

ся побудова в Києві учбового кор
цусу Українськюго Інституту . Фіз
культури! А в самому ів стИтуті не
має ні лябораторій, ні кабінетів, НІ
спортового музею!
Москва бачить поважних к:,нку
рентів між українськими СП'}fJТОІ:І
цями, які на олімпіяді в ГельсіrІках
завоювали більше золотих і срібних
медалів, як росіяни, тому й робить
різні перешкоди в

розвитку спорту
в Україні. Вона воліє, щоби україн
ські спортовці навчались в .москві

чи Ленінграді, де їх можна
русифікувати, як в Україні.

більllТ

О. Несторенко
(За «Сов. Спортом» ч.

62)

Уи:раїнські парашутисти
Г.

Пясецька

добилась

блискучих

успіхів, скачучи з висоти
В. Романюк один
наших

спадунів

13.108.5

висоті

із

7.923

м.

найкращих

покинув

літак

на

м. Він розкриває па

967 м. від землі,
12.141.5 м. за 167 сек.

рс:.шут щойно

про

летівши

Ци;VІ

він побив всі світові рекорди, як по
висоті скоку, так і по довжині сп а

ду. Він перший завоювував стратоt
фе ру.

П. Сторчиєнко скочив вночі з лі
така з висоти
у

10.836 м.
9.726

Він пролf'тів

вільному леті

м.

Харків. На всесоюзних змаганнях
по фехтуванню
Україна ·зайняла
друге місце, одержавши 23 перемо
ги в

27

Київ.
ка»)

зустрічах.

Киянка

Л.

встановила

Клипова

новий

(«Нау

всесоюзний

15-16 років, про
пливти брассом віддаль 200 м. за
з 08,6.
Київ. У наколесницьких змаган
рРкорд для дівчат

нs:rх, які від бу лис я на трасі Київ Лубни Полтава Харків Пол
тава Лубни Київ взяло участь
по

8

змагунів від

Т2Ка»,

«Науки»,

ревісника»,

«Динама»,

«Спар

«Колгоспника», «Бу

разом

500

осіб.

Кращі, результати
осягнули:
І.
Хавро, Л. Ковбасенко, В. Гонголь
ський, А. Волжан, Столяров, Гри-·
зо дуб.

Париж

ціна

Journal de Іа jeunesse
u krainienne

25

фр.

Paris

ccSMOLOSI.(.YP)>

Journa.l of the U krainian
Youth

Серпень-вересень

Рік npaцr ((Смопоснипv))

'ли ми перейшли на журнальне вн-;
Ми

: пeP'ulY

....;...

··~

1

.

завдяки моральюи (І це в:

чергу!) і матерілльній. під- 11

був,ся

! м'\ли безперебійно продовжувати на.
!u1y працю, маючи в рядах наших·
українську

\лодь, яка й помагала нам

їнського

твоуи~и

взяли
1

УСГ

'тим, що він є журналом молодІ, ре-

знайшов

широкии

мадянства; проблеми, яю заторкува-,

були широкою дискутовані в у-І

\ країнській

пресі, наІІ:Іі статті пере-і

друковували

численнІ

Студентства.

участь

у

Великій

найбшьш

глядатись

до

.:о.в~рити

завжди

про!

и на чужинІ. Пр;~
життя
чужинецької\

будемо

вказувати

.країнській молоді на. чужині

студеНТСЬКІ~

на!

І по дорозі з нами.

тому

не

І З вірою в правильність вибрано:о

!

нами шляху заклr11:каємо. всю укрюн
ську молодь до співпраці. Хай нас:

ІІпоєднає
І\

клич «Смолоскипу»:

•
•
'
Дружшсть
1• сшвпраця.

у З'їзді зорганізованих клітин сту

дентства ЗДА і Канади дали доказ,
що ЦЕСУС для всього українського

ОРІ~ані-·

единим

авто

координувати

діяльність українського студентства.

ЦЕСУС

переступив

діяльности.

Три

де

\
І

заваного студенства. Саме в ці істо
рично-переломові моменти

виказа

лася виборленість української студі

гааь, шукань, творчого вияву. Обста

юючої молоді та її суспільно-націо
нальна зрілість. Серед цих останніх

серед

яких

приходилось

пра

цювати ЦЕСУС-ові, були надзвичай

здалося

но несприятливі й трудні. Приходи

ний З'їзд ЦЕСУС-у в

лося

му радянофільська група старалася

ставити·

опір

деструктивним

проявам

ставилася

бій провів

а пам'ятати т.шьки про:
ОДНУ, бо вона для нас тільки ОД-І
НА, при всіх умовинах~ Хто знахо-j
батьківщину

році

своєї

України

-

проломлю
яка

прихильно

до

б

2-ий

1924

ся,

у

старалося

тоді вона

заложила ДОПС,
підривати

ку. Після цього ЦЕСУС
ясний

м·а.ц,=І~щrfна
та

форми

Ч\'11 їхні
загаРб

ницької політики. В їхньому
рюванні ЦЕСУС здобув собі

побо
серед

української опінії почесне місце.
На протязі своєї тридцятилітньої
праці ЦЕСУС зазнав мо-ментів під
йому,
успіху і слави, але були теж

яке

авторитет

ЦЕСУС-у на міжнародньому відтин

чи це була Москва, Поль

ексrіоненти

Звичай

р., на яко

розбити ЦЕСУС, а коли їй не вдало

не

Найбільший

пригадати

ЦЕСУС проти окупантів

ща, Румунія,
різні

та

опінію,

країнського питання.

І батькшщин,
другу

гови!Й доказ своєї тісної співпраці
зі студентсьІшю Централею. Участь

вин~

завжди

у-:

·д,"'кту~ і наказує не шука:и других,

дить

цьому

років

вати чужинецьку

!зів в Україні. На боротьбу, яка намі

І

студентсЬІаt~х

осередків, в Европі, чим дали чер

ний репрезентувати і

внутрішнім

І працю, життя і. боротьбу наших др уІ

І

представники

ну участь представники українських

сятки років безперебійної праці, зма

молоді. Прислухуватись і до думою\
cтart.Imx.
Ми

nрибули

зорганізіовани,х

ритетним чиннпком, який компетепт

В

нашим!

прав~у

в.сіх

студентства являється

ЗО

несприят

Тому й

\ молодь в Укрюю

в

ЦЕСУС-у

Тридuить ронів яіиnьності

І І саме це нас зобов'язує. ЗобоІ б~)В'язує продов~у~ати працю., на-\
-

Бельгії,
СУСН

Не зва>Іtаючи на розnорошеніс1•ь
та матеріяльні труднощі на Конtрес

го в працях І{онrресу взяли актив

ідеологіЧНИХ

охочувалІЛ· до дальшої праці.

умовин.

делеrа

часописи, на

]жували численні листи, які нас за-~

завданням

Конtресі

за,цій З~рева і ТУСМ-у і~І. М. МіхНОВСЬІ-tОГО.

ді та УСОМ в Монтреалю. Крім цьо

у відгук на нашу появу ми одер-·\

\ливих

В

Британії,

uія:\>ІИ в Україну.

серед

з 1 виrтйний

умандатовані

віть чужинецькі; подавані нами ма
теріяли були пересилані радіостан-

ють

р. від

1953

ції з однодневним спізненням насnі
ли мандати делеrатів УСГ в Клівлеп

\відгомін теж і серед ст~ршого гро-і

І з:и,

17-ий

в .1\lічіrені. Через штрайки у Фран

Ми зуміли дати в нашому журнал;І
який

серпня

Німеччині. У АКв Стокгольмі та УСГ

даІ'ований молодими й для молодих~і
матеріял,

23

Пар~жі

ти УСГ Париж, НаОУС в

:.різниться від інших журналів. саме І

І

в

Конtрес Центрального Союзу Укр,а

мо-,

:свій і для себе журнал. Тому и вш

22 -

В днях

'Дf ржці численних наших дру~ш, з у

'співробітників саме

4

Відбувся 17-ий Конгрес
ЦЕСУС-У

1

в цьому місяці минає рік, від ко-:

\дання «Смолоскипу».

Рік

1953

ступив

на

національно-самостійницьки й

шлях, який характеризував цілу йо
го дальшу діяльність. Знову в кри
тичнім

положенню

знайшовся

ЦЕ··

СУС після другої світової війни, ко

ли дійшло до розбиття студентської
централі. Але цей стан довго не по

критичні, від вирішення яю ·х зал~

1947 р. прийшло до
об'єднання двох ЦЕСУС-ів, чим бу
ла ЗJSережев:з студентсьmа щjофе

жала
дальша
до."!я
не
тільки
ЦЕСУС-у, ~~ле українського зорrані

сійна сдність та авторитет і тради
пії тридцятилітньої діяльнос·п;.

тривав -вже в

Стор.

смолоскип

2.

ч.

Конкретна праци
Від

самого

заснування

ЦЕСУС-у,

його працю поділено на більше від
тинків, які створювали для себе спе

ціяльні
д:В.ома

аПJlрати

діяльнос-rи.

світовими

війнами

ІМJіж

чинними

були чотири відділи:

1.

ський

Адміністративно-організаційний

відділ: правними членами ЦЕСУС-у
були краєві студентські союзи За
хідніх Земель України,
Карпат·
ської України, Буковини, Чехосло
ваччини, Австрії та майже всі сту
дентські громади на еміrрації (Евро
па, Азія, Америка).
Найбільше число членства ЦЕСУС
охоплював в 1924 р. (22 правні члени
в 9 державах з 4650
студентами).
Другу кульмінаційну точку ЦЕСУС
осягнув при кінці 1947 р., об'єдную
чи 33 студентські громади в 10 дер
жавах

2.

з

2721

фізичними

членами.

Економічний Відділ. Форми пра

ці цього відділу мінялися на протя
зі часу. Головним ЗавДанням його
бу ло збирання фондів для незабез
печених сттудентів. Почавши з 1940
1., матерілльним забезпеченням сту_

детства зайнялась

спеціяльноrо значення,
реферати,
відчити, маніфестації, видавничу ді
яльність.
ЦЕСУС видавав від грудня 1923
р. до 1931 р. свій орган
«Студент

громадська уста

Вістник».

Крім

свого

органу

ЦЕСУС видавав ряд інформативно
пропаrандивних публікацій в англій
ській, французькій, німецькій та iн

rn;1x

(Львів), а пізніше
«Студентський
Вісник» (1935-39). У повоєнних ро
ках жваву видавничу
діяльність

Тимчасова стабілізація загально
го політичного положення, а в зв'яз
ку з нею і українського чинника,

провадив
еміr~ційний
ЦЕСУС
(<~Студентський Шлях»,
«Вістнr:к
ЦЕСУС-у», «Звено») об'єднаний ЦЕ
СУС видавав; «Студентський Віст
ник» та свій офіціоз
«Вісті
ЦЕ
СУС-у». Від довшого часу йде підго
товка до видання Ювілейного Аль
манаху ЦЕСУС-у.

створили для ЦЕСУС-у нову ситуа

Новою формою прояву культурно

t'успільної референтури в повоєнних
роках

є

СЬКИ1Х

скликання загально-студент

вt1СОК~ШКіЛЬНИХ'

імпрез,

ЩО

З. Культурпо..,освіmій відділ". До
другої світової війни цей відділ уна

в

різ!ногю

рода

імпрез~.

серед яких свято Крутів набрало

1948

р., Високошкільний Тиждень

в 1949 р. та Високошкільний Літній
Курс Українознавства в 1952 і 1953
рр.).

ступало

Україну

перед

чужинець

ким світом.
Два головні завдання поставив со
бі ЦЕСУС на цьому відтинку: позна

йомити

студентська-академічний

світ з українською
проблемою та
здобути для українського студент
ства рівнорядне місце в колі інших

вільних націй. Праця ВМЗ прояв
лялася у формі участи в міжнарод
ніх студентських конференціях, спів
праці з різними національними уні
ями, видаванням публікацій в чу
жих мовах, листуваннях, особистих
зносинах,

тощо.

Між двома
активну

війнами ЦЕСУС брав

участь

з

правом

дорадчого

голосу майже в усіх конrресах СІЕ
(Мїжнародня Студентська Конфеде
рація). Українське студентство було
заступлене на таких контресах СІЕ:
Гаtа 1923, Варшава - 1924, Прага
- 1927 (на якій був прийнятий про
єкт Ф. Ємця на відзнаку СІЕ), Рим
- 1927, Париж - 1928, Будапешт -

1929,

Брюссел

1931,

Прага

-

1935,

Софія 1936.
Крім цього ЦЕСУС співпрацював

з

цію і поставили його перед новими
завданнями. З одного боку україн
ські землі знайшлися цілістю під со
вєтською окупацією, де українські
студенти не мають найменшої мо
жливости свобідно проявляти свою
діяльність, а на зовнішньому фору
\rі є репрезентовані загальноаовєт

сLкими делеrата:ми, по цей бік за
лізної заслони українське студент
С"ІВО розпорошене по різних еміГра
ційних теренах, в невідрадних умо
винах здобуває знання на різних у
ніверситетах західнього світу та про
довжує традиційну станову студен
тську діяльність.
В

Міжнародньою

СтудентськоІС

Службою (ІСС) і мав своїх делеr'а
тів на контресах у
Женеві 1925,
Карлівцях 1926, Шірсі 1927,
Шартрі- 1928, Кремсі- 1929, Окс
форді- 1930, Женеві- 1931, як рів
нож брав участь у студентській ви
ставці ку ль тури і мистецтва в Не
аполі в 1937. Українське студетство
було заступлене на Всеслов'янсько
му КонГресі в Празі (1922), на Між
народній Педагогічній Конференції
в Едінбурrу (1925), на Всеслов'янсько
му Аrрарному
З'їзді в
Люблині
(1926) та різних спортоних студент
ських зустрічах і конференціях.
Після другої світової війни поло
ження ЦЕСУС-у на міжнародньому
форумі стало трудніше через те, що
на місце СІЕ покликано
до
життя
нову організацію МСС ~М'іжна-

'о.цній Союз Студентів), в якій ціл
ковиту

перевагу

взяли

комуністи.

Щойно з 1948 р. коли з пробольше
ницької :МСС почали виступати за
хідні національні унії, для ЦЕСУС-у
постало сприятливіше
положення.
Більші можливості виринають з по
встання

в

1952

Европі число

студентів

значно

зменшилося.
Поважніші
осередки
залиrnллись тільки в Лювені, •Мадри
ді, Лондоні, Мюнхені, Парижі. Най
більше число студентів перебуває в

Підпіп Міжнародніх Зв'изнів
Міжнародній студентський відти
нок це чи не єдиний відтинок, де
українське студентство офіційно за

Перспентиви
на майОутнє

мовах.

пройшли
оригінально й
успішно
(Студентський Ідеологічний Конrрес

прямщовасв

з'їздах, де тільки було можливо ~
потрібно, ЦЕСУС був
заступлений.
Делетати укрс!їнського студентства
брали участь в таких важливіших
конференціях: Лейден (1949), Сток
гольм (1950), Едінбург (1952), Копен
гаtа (1953). Від 1947 р. у Відділі Між
народніх Зв'язків ЦЕСУС-у
най
більш активними були студенти Б.
Макаренко, І. Суховерський, В. Вин
ницький, М·. Антохій, В. С. Мардак.

Від 1931 р. видавничу діяльність
ЦЕСУС-у, перебрало західньо-укра
їнське студентство, що видавало на
п:очатку
«Студентський
р.Ілях»

нова КоДУС і тим самим відтяжила
працю ЦЕСУС-у на цьому відтинку.

-

8-9 (32-33)

р. Координаційного

Секретаріяту (КОСЕК) в Едінбурrу.
На D~ix конференціях, конrр,есах,

ЗДА й Канаді. Відрадним явищем,
що багато з них розпочало свої сту
дії на новому терені. В Південній
Америці (Арrентіна, Бразилія) та в
Австралії умавини студій трудніші,
проте робляться заходи для по)квап
лення станової студентської праці.
Відірваність від Батьківщини, бо
залишився тільки духовий зв' язок,
та чим раз менше число українсько
го студентства на еміГрації- це два
моменти, які визначують теперішню
структуру і форми праці українсько
го студентства

ЦЕСУС-у.

та

його

ралю

їнського

єдиного

як

речника

тридцятих
роках, так і тепер, продовжуватиме
свою діяльність може в скромніших
формах, але за всяку ціну зберігати
ме

ЦЕСУС

в

nредставника

зорганізованого

укра

ст~дент

ства.

З перспективи тридцятирічної ді
яльности студентської централі мо
жемо з певністю сказати, що
їй

в.ztаст~я

п~ремог'fи І1Сі Іrруднощі,

задержати

тяглість

ц.раці

та

вnи

сати нову світлу сторінку в історію
зорганізованого українського
сту
дентства.

Аркадій Жуковський

с
ж
Ч·

о

м
р

у

а

н

у

л

1-ro

як rцороку:

правах

на

вересня

навчання

-

цієї рівности не запевнено для ти
сячів дітей селян і робітників. За
плата

за навчання, впроваджена

за

коном з 1940 р., не дає можливости
тисячам молоді здобувати

високу

осв4ту,

зате її висилається почерез
фЗН на невільничі роботи поза ме

жі України.
Сьогодні

важко

о

к

ь

сконстатуваm

кількість шкіл і студенrства в У
країні. Г. Коваль в «Рад. Україні» з
мину л ого року писав, rцо їх є 159,
ген. секретар Комсомолу Шевель на
минулорічному пленумі ЦК говорив,
rцо їх є лише 144, а радіо Київ пере
дало в серпні ц. р., rцо їх є 145. Така
розбіжність навіть в офіційних по
відомленнях є черговим
доказом
брехні совєтської пропаrанди.
так важно скільки '11И·Х шкіл є. Фак
том є, rцо вони є і rцо совєтська вла
да присвячує багато yвarn1 школі й
освіті.
Багато більш загрозливе і небез

~аnань

українських

спрямування

визвольних

виховання

і

'Jдностороннє поДавання предметів.

Вся система комуністичного вихован

пя і совєт~.:ької освіти виховуючи мо
лодь на марксо-ленінській
філосо
фії штучно ізолює молодь від роди
.1JL-І, релігії, r~Lркви, убиває почутrп
правдивого
патріотизму,
почуття
батьківrцини, нації. Виховує ку ль

о

А

і

Рік

4

о

л

1953

ність

ЖИ'l'ЬСЯ

серед

українського

студент

ства. Перед роком ми згадували про

перший ВЛКУ

-

цього

року дове

деться підтвердити наші думки, бо
другий ВЛКУ записавсь rце світлі
ше в книзі буття українського сту
дентства.

Цьогорічний
ВЛКУ
відбувся
у
днях 1 О 20 серпня в Вальбурrу та
Страсбурrу (Франція). Темою Кур
су була «Українська дійсність та у
країнська людина в СССР». Незви
чайно цікаві виклади з ділянки: rе
'Оtрафії,

літератури,

права,

психо

логії та соціології внесли rце один
многоцвіт у скарбницю духового зба
гачення української молоді. Викла
дачам: Проф. Д-р В. Кубійовичеві,
Проф. Ю. Бойкові, Доц. І. Кошелів-

Повідомленпня
Редакція «Смолоскипу» з прикріс

тю повідомляє всіх своїх передплат
ників і читачів, що з технічних при
чин

лу

серпневе

не

моrло

число

нашого

появртись.

журна

Це

чЦсЛ!о

появляється, як подвійне за серпень
-вересень.

Всій здібній молоді, яка не nід
дається ідеологічному впливові мар
ксо-ленінського вчення дається пе
чать «клясово чужого» елементу, і
не допускається до студій на Висо
ких Школах. В прийнятті до шкіл
основну ролю відіграють не знання,
а політична благонадійність.
Школа в Україні, хоч дійсно по
ширена, не виконує функцій згід
но з потребами української нації, а
навпаки є засобом русифікації та
поневолення України. БольшевlіІки
використовують шкільництво
для
пропаrанД1ІІ в західьому світі, а світ
сприймає

духовоскалічених

лека від життєвих потреб окремих
націй.
Нажаль,
rце до сьогодні ніхто з
українських педагогів не дав справ
жнього твору про правдиве облич

гро

мадян».

Вся система освіти й виховання
плекає і штучно підтримує конфлік
ти між молоддю та старшими, між

·дітьми й батьками, або родиною і на

,родом. За :кюмуністичним вченням
повага до старших, любов до свого
н~оду (не совєтсьК'ого!), до бать
ківrцини (а не СССР), а тим більше
до Бога є забобони, «буржуазні
,nережитки», які властиві лише ма
локультурним одиницям.

м

цеві, Проф. М•. Глобенкові, Проф.
Др. О. Кульчицькому, Проф. В. Юр

ту рних одиниць, які поза технічною
майстерністю повинні являти собою
«совєтських

ї

Високошкільні Літні Курси Укра
їнознавства здобувають собі чимраз
то більше зацікавлення та популяр

Але в основному для нас це й не

печне для

п

и

ВЛКУ- бЗ ОСЯГНУВ СВОЮ МЕТУ

тисячі дівчат і хлопців, тисячі сту
денток
і студентів повернулись в
мури сотень совєтських шкіл Укра
їни. І знову, як rцорічно в підсовст
ській дійсності, -для одних нідкри
тий шлях до науки, для других без
виглядне майбутнє. В країні «про
летаріяту», в якій говорt1ться про
в

с

н

Париж

к

Серпень-вересень

Почавси wніnьний рін
в Унраїні
І знову,

ї

а

р

к

с

о

л
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рівність

Sшюlement

La Parole Ukrainienne -

Paris

це,

як

чисту

монету,

за

'}уваючи, rцо совєтська школа є да

ченкові та Доц. Д-р В . .Янову нале
rцира

подяка.

Лк же мило згадати, rцо помимо
'l'рансІюртових трудноrців (зв'язаних
із останніми штрайками на терені
Франції) студентинепоминули мов

чанкою

зазову своєї

ЦЕСУС-у.

rx було

Централі

може небага·rо

--·

бо біля сорок,- але вони репрезен
тували всіх наших друзів, розкине

них у цілому світі. !хня увага вча
сі лекцій та ведені ними, жваві дис
кусії свідчать найкраrце про велике

зацікавлення темою Курсу та ідей
не наставлення українського

сту

дентства до близьких нам проблем.
В рямцях ВЛКУ відбуто теж два
С'І·удійні дні з викладоьими мовами,
французькою та англійською. Допо
відачі~ Ректор І. Мірчук, Проф. О.
Кульчицький, Веч. о. П. Дюмон, Ч.
С. В.- Опікун українських студен
тів у Лювені та Проф. Ф. Ле Руа з
Інституту Політичних Наук у Пари

жі, дали в короткому часі всесто..!
ронній

образ

українського

народу,

його історичного мину ло го та дер
жавницьких аспірацій.
До взаємного наближення учасни
ків ВЛКУ неменше спри.чинились то
вариські імпрези. Відмітимо тут во

лейбольні змагання між дружинами
країни перебування, в яких перше
місце здобу ла «бельгійська» дружи
на, а четверте й останнє ... «французь

ка». Зорганізовано теж шахматний
турнір, товариський вечір та тради
ційну прощальну ва тру.

*•*

Після деrцо коротенького огляду
цьогорічного ВЛКУ, нам залишаєть
ся тільки ствердІИти, rцо українське
студентство й надалі продовжує ЗО

літню традицію ЦЕСУС-у. Пов'яза
не кріпкими принципами
дружби,
воно не піддається ніяким ворожим
впливам і прямує до одного: віддати
свій труд у жертву Батьківrцині.
Високошкільні Літні Куроо Укра
їнознавства стали доказом, rцо хви
.J•еве розпорошення

по різних

дер

жні цілі комуністичного виховання.

жавах західнього світу не має зна
-qення, бо в літніх місяцях кожний
український студент може включи
тися в гурт довго небачених друзів.

А такий твір 1 .наnевно допомі:r би
багатьом засліпленим пізнати справ

Вже тепер укладаються пляни ·на
~удуче: літом 1954 р. зустрінемось

жню

такій ділянці, як шкільництво і ви

::нову й знову засядемо поруч, rцоб
вивчати багатства та красу рідної

ховання.

Землі!

чя совєтської школи та про

суть

большевизму

справ

головно

(-х-)

в

д.

Стор.

ч.

смолоскип

4.

((САМІТНИК))
На годину перед обідом я зустрів

13

ШRОТІЇ

Европейсьний З'їзn

би з моїм університетом в Едінбур

одного з моїх друзів і ми, розмовляю

Гу. В нас тиша, спокій, сприятні для

чи, задержалися на розі вулиці. Дов

науки, а тут

·круги нас шумів Париж- перега

нове,

щось

нялись авта, на схрещенні поліцист

питься.

вимахував

нав

тут

швидки вертались із щодооних за

но!

білими

рукавами,

купів господині.
Аж ось підійшов до нас юнак, в
наших роках. •Ми приглянулися: сі
рі
штани,
темно-синій
піджак зі
срібними Гудзиками, з лівого
боку
на грудях відзнака англійського у
ніверситету.

Турист

-

подУмали ми

-

зблу

-

див і напевно шукає дороги ...

Пробачте,

Я

прислухавсь

заговорив він.

d.

в::и

говорите

-

по

українськи ... .Я теж українець, сту

бу ло

Звичайно,

познайомились.

Елодко

сту

.Я приїхав відвідати Париж розказує Влодко. Мені вдалося
зібрати дещо грошей і, використо
вуючи літню пору, я прилучився до
групи шкільних товаришів-англій
ців. Між прогулянками до Версалю
та Шартр, оглядинами музеїв, Ай
флевої вежі (обов'язково, бо англій
ці придержуються офіційного про
відника!), я нав'язую лучбу з укра
їнцями, які зараз перебувають у Па
рижі. Шкода лише, що не можу за

-

.лишитися

на

довше.

нього це зовсім інший світ, бо
вже привик до англійського спосо
бу життя. Перш за все хвалить їжу,
але,. коли згадуємо про шкільне на
вчання та взагалі студентів, кру

-

головою:

Ви

хвалитесь

ським кварталом»

-

вашим

«Латин

я не обмінявсь

не

натякає

на

~

хоч

сам,

удержує

кон

ставляться

до

ньо

го з повагою, він їх навчив багато
про Україну, про наші змагання і
нєпоборність.

Влодко, дещо анонімний Елодко
з далекої Шкотії це один із на
ши.х «самітників», ро;зк$ен:Их ІЮ
всіх континентах. 'Мені довелося nи
сати про нього, бо саме його я зу
стрів на вулицях Парижу. Але та

ких Владків багато більше! Може
невідомі, може неспроможні відві
д&ти Париж, але нам близькі.
До
них ми кличемо: «Влодки, ми з ва-

ми!»

І. Сілецький
~

На

загальних

зборах

Бритій

ської Національної Студентської У
нії (БНЮС), які відбулись 10-12 лип
ня: ц. р., дискутована
фінансовий
с1·ан Унії та участь англійських обсерваторів в конrресі МСС, який;
відбувався
висилані

у

Варшаві.

обсерватори
за

Рішено,
мають

що

що.

право

мають

зда

ти звіт перед асамблеєю БНЮС. На
зборах обрано нову управу, в склад
якої увійшли: Фред Жервіс
зидент, і Патріція Бернес -

-

пре
секре

тар.

8

У Вел. Британії одержує
під
сучасну пору 72% студетнів фінан
сову допомогу тоді, як до війни одер

жувало лише

41 °/о.

чи

У,

мали

змогу

взяти

теж

участь

в

конференціях «Зарева».
Метою З'їзду - бу ли підсумки до
теперішньої діяльности нашого сту
дентського середовища і намічення
плянів діяльности на майбутнє.

З'їздом керувала Президія в скла
ді: А. Жуковський- голова, М. Ка

-

заступник

-

і

В.

Рож

секретар.

країн

в

праць слід відмітити: спільна ака
демія в честь сл. п. полк. Є. Коно
вальця «Зарева» і ТУСМ-у ім. Міх

новського в Мюнхені, відвідини хво
рих, участь членів «Зарева» в різ
них міжнародніх конференціях та

праця в ділових 'комісіях. Дискутан

ти

відмітили

співпраці

в

конечність

дальшої

ідеологічній

площині

для кристалізації ідейних основ у
країнського націоналізму, як рівнож
відмічено потребу більшої заанга
жованости

в працях

ділових

комі

сій. Европейське представництво по

\*

+

ВЛКУ

в зорганізованому
студентському
житті. З
важливіших
проведених

їнських журналів. Елодко здобув со
бі теж добре ім'я між англійцями та
вони

Другого

Представники різних

такт із ЦЕСУС-ом, дописує до укра

шкотами:

учасниками

своїх звітах та інформаціях відміти
ли живу діяльність членів «Зарева»

місцев,ими українськими

установами,

чи

делегатами на 17-ий Конrрес ЦЕСУ

дественський

Все ж таки не робім Владкові
цими словами кр.ивди. Елодко спів
працює

З-ій річний европейський З'їзд «За
рева» відбувся в Парижі 24.-25. серп
ня 1953 р. при участі представників
з Бельгії, Еспанії, Німеччини і Фран
ції та запрошених гостей.
Учасники З'їзду, майже всі буду

литовська

~~
,~~

вести переговори,

Париж подобається Владкові. Для

тить

Елодко

щоб

послідов

~~itl_:г

Не скажу «чудно» й не «виrшдою>,

Ми

уявити,

вчитися

-:r(~)-

бо нам це трапляється частіше. Ми
перебуваємо в різних країнах, але
ми віднаходимо
себе завжди
близькі, майже незмінені. Кордони

діює архітектуру, саме покінчив тре
тій рік. Доля закинула його аж ген
на північ, до Шкотії та в Едінбурrу
він зараз одинокий український
студент, «самітник».
Все,
що має
здобув
власною
працею.
Вивчив
англійську мову, за успіхи в науці
влада приділила йому стипендію в
висоті 200 фунтів річно. Ще дещо
доробляє
в
знайомого
архітекта,
але, чи не найбільше допомагає йо
му в житті його бадьорий настрій і
віра в майбутнє.

собі

тов

- В Англії навчання взагалі стро
ге продовжує. Виклади обо
в'язкові, в школі доводиться зали
шатись цілий день. Вертаючись ве
чором додому, я мушу ще собі при
готовити вечерю, бо живу самітньо,
без родини. Як же мені думати про
щось інше?

дентами в Парижі, маю записані а

кілометри видаються іграшкою, мря
ки Англії, чи сонце Італії не мо
жуть затерти в нашій пам'яті карти
ну далекої Батьківщини. Те, що нас
лучить заразом невхопиме й прос
те: «Я теж українець ... »

гомонить,

нас (дослівно: мене й мойого друга,
чи пак паризьких студентів!), але
в нього є свої погляди...

дреси.

«Зарева ))

гамір, завжди щось

Не можу

можна

дент, а приїжджаю з Едінбурrу в
Шкотії. Шукаю за українськими сту

не мають для нас ніякого значення,

-

кипить,

8-9 (32-33)

винно зацікавити членство «Заре
ва» розробленням проблем державнІJ
го будівництва та працею комісій,
які сьогодяі діють в системі «Заре
ва»: суспільно-політична та філосо
фічних течій, літературла, еконо
мічна, демографічна, психологічна,
архітектурна, військова, медико-біо_
логічна, підсовєтської дійсности та
інші. Така праця в котрійнебудь з
комісій може бути корисною й інте
ресною, як для цілого українського
загалу, так для «Зарева», як і для
даного студента.

З'їзд відбувся в дружній атмосфе
рі і виявив велику спаяність член
ства «Зарева» довкола його ідейних
основ.

До Европейського Представництва
«Зарева»

-

обрано:

А.

Жуковський

голова, М. Калитовська

рожинський

-

члени

П. До

.
В. Р.

8 Заходами студентського німець
кого журналу в Берліні «Кольокві
юм» появилась книга на 400 сторін
ках «... здобуває твердиню знання!»,
в якій подано документальний мате

ріял про совєтизhцію Університе
тів в Східній зоні Німеччини в:ід
1945 Р• по сьогодні.

ч.
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смолоскип

Стор.

Ин виrпядає справжнє українське народнє
во рання
Здається вже досить було загаль
но

сказаного про народнє вбрання.

Вже

хотілось би вам

почути щось

Попробую це пояснити. Воно важ
ко без показу чи рисунку. Але коли
зіставити те, як воно повинно бути,
з

тим

-

як

не

повинно,

а

властиво,

Нас вела у бій повстанська ліра
Як герой античний Прометей
ЕнерІ'ійна постать командира

-

І блакить його ясних очей.

""( оливалась, пІвилась новина
- Рев п'янкий весняних канонад~

ясного й виразного, як воно повин

як у нас носять, то може воно буде

«Незалежна, вільна Україна,

досить виразне.

Край звитяжців

Почнемо від зачіски.

Неправильно

Дівчина по

вrлtнна волосоя розділи:ти рів'Jlень~
ким розділом по половині і гладко
розчесати його на боки. Зачесавши
В,Се nоза вухами, nритримати все
спиначками ззаду. Не бійтесь, що
зачіска «прилизана»!
Вінок із дрібних квіток, густо зло

жених, накладати на 3-4 пальці від
насади волосся. Ззаду ховаєте під
зав'язку вінка пришпилені кінці во
ласея.

З-заду при вінку, або при намис
ті, дочіплюємо 5-8 стрічок, однако
вої довжини, широкі на півтори до
двох інчів, у гарних, соковwrоІх ко
льорах,

що

корсетка.

сягають

так

довго,

як

r

наверх намиста

золотий

Дим гармат і блеск нічних багнетів .•.

літає довкруги голови!

Громихав вихрястий, величавий

Не накладати на вінок рідко ве
ликих квіток, що стирчать та спо

Чорний бій шалений, дикий вир,
Як з грудей струмок збігав кривави·й

творюють голову. Не накладати пів
місяців, цебто картонових «кокош
ників», бо це не український звичай.
Не добирати блідо-синіх та роже
вих стрічок різної довжини, як це
часто бачимо. Не перетягати їх до
переду, бо вони закривають намисто
й корсетку!

Не накопичувати на шиї червоних,
зе.пених, синіх шкляних коралів та
ще й поплутаних між собою!

«3 нами вічний дух степів прилетів,
Кат пропаде в реві канонад!)>

І заснув навіки командир.
Терновим вінком повстанська ліра
Гомоніла з вітром по степах,
Як погасли з вітром по степах,
І бичок в усміхнених устах ...

\*
Нас веде непереможна віра
Сині очі, усмішка ясна

Еверnйна постать командира
І його команда голосна ...
Всеволод Різдвянський

~віе,иtrИJ
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хрестик.

Сорочка з білого тонкого полотна.

Ю. Бурякінець

З неі бачимо тільки широкий, виши

•••

тий рукав та нижній край підтички.
Довжиною сягає до половини литки.
Вrлшив:R:jа

'плеча -

сорочки

трохи

Я не забув тебе і певно не з.абуду,

ни'>КЧе

Бо ти була для мене кращий сон.
Від болю защемлять зненацька

полик або вуставка та по

кидані по полі рукава деталі од
скочки. Вузький взірець біжить на

груди

Не беручи нічого у полон.

подолі сорочки. Краски: чорна й чер
вона.

На сорочку вдягає дівчина плах

ту або спідницю. Плахта це розкіш
на кар'тата ~·овfняна ~аниk!а, .що
нею вгортає дівчина свій стан. Спе
реду плахта дещо розходиться. Спід
ниця з тонкої вовни або в.ажкого
шовку, широка на 4 пілки, морщена
у поясі. На 4 пальці від низу наши
~ають

на

спідниці

міВІ~у.
При

плахті й

кольорову

ля

спідниці вживаємо

Фартушка, що є nиmною прикрасою.

Тому

роблять

його

з

кольорового,

шовкового матеріялу й вишивають,
або нашивають коліровою тасьмою.
Зr'рабна корсетка з вишневої, тем
но-синьої або зеленої вовни чи окса

миту гарно охоплює стан і запинаєть
ся з лівого боку. Краї корсетки об
ведені кольоровими зубчиками або
крепінкою.
рена

З-заду

складками,

т.

корсетка
зв.

nоши

«вусами».

Вузькі рукави та куца, до колін
сорочка - це засаднича хиба цілого
вбрання.

з такого

Якби прийшла ти, то вони б відразу
Розкрились, щоб ніжно схоронить
Твій біль і смуток, і німу образу,

(шовку, мар

Твоїх садів вишневий ніжний цвіт.

Ще й коли вона

матеріялу,

що

опадає

кізети).
Не приміщувати полика вище лік
тя або здав ж рукава! Не ліпити рі з
нобарв.лаго nуцульського в~ору на

сорочку до

nолтавського

вбрання!

І ми б пішли з тобою доостання,
Дорогою любови і добра.
Злили·ся б і засяли на світанні
Зорею біля нашого Дніпра.

Не вживати замість nлахти карта
тих

легких

тканин,

що

нагадують

шкоцькі матеріяли. Не носити плах
ти без фартушка, бо вона спереду

не сходиться і тоді видно білу сороч
ку. Не лямувати спідниці золотим
галуном, бо це нагадує трохи циган
ський одяг.

Не вживати білого фартушка та
ще й із тороками знизу! Білий, по
лотняний фартушок носять тільки
в Галичині та й ніколи не прикра
шують його тороками!

Ноги вбуває дівчина в чорні або

Оці розстібнуті спереду «жупани»,

кольорові чобітки.
Коли таких не
має, можуть послужити чорні міцні
півчеревики на низьких
закаблу

що не мають складок з-заду, висять

ках.

з Дону до
Карпат!)>

Командирів мовить автомат:

них коралів 5 8 разків та добре
нанизати їх так, щоб був один ра
зок усе більший та нижче другого.

І На стрічці чи оmсамитці

-

Не насувати кучерів на вук~ й не
лишати півдовге волосся, щоб звиса
ло ззаду з під вінка. Це закриває
вінок, а під час танку несамовито

На намисто вжити 1м1тацн черво

'

ПОВСТАНСЬКА ЛІРА

но виглядати!

Правильно

5.

на дівчині як мішок, а під час танку
вони! літають :нез!угарно довtкр!уги

неї. Ух форма й вишивані чи мальо-

вані прикраски не мають
нічого
спільного з полтавським убранням.
Як спотворює стрій модний чере
вичок без зап'ятка! І добрий стрій
губить свою цілість, коли до нього
немає відповідного взуття.
Отже, передумайте ці вказівки всі,

.-

хто вже має народнє вбрання і

хто хоче собі його справиm.
Ко
оператива «Плай» у Торонті вже ви
nродукувала крої для кожної вели
чини і немає української дівчини,
що не могла б собі пошити тепер
стилевого народнього вбрання.
Л. Бурачинська.

Стор.

6.

ч.

омолоскип
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КОЛИ МИ ПОВИННІ СВЯТКУВАТИ ДЕНЬ НАШОГО МОРЯ 7
(Докінчення)
Коли

склянки

на

всіх

кораблях

вибили другу годину, на nідмостки.
що були встановлені недалеко від
середини Графської Пристані, nід
нявся директор гімназії
Вячеслав

Лащенко, що був обраний Головоw
Ради Чорноморської Громади, який
nрочитав

nоловину ІІІ-го 'Універса

лу. Вел площа завмерла в чеканні.
А коли В. Лащенко закінчив ЧИТd··
ти) по всій Нахимовській площі за
J1унали гучні оплески. Підмостки з:1
раз же були винесені й я зі своїм

nд'ютантом та в оточенні Ради на
rш~і Чорноморської Громади пішоrs
приймати параду. І як тільки ми ру
Іі..ІИЛИ

в

напрямку,

де

стояли

наші

матроси в розвернутому фронті, над

звичайно добре вирівняні, лицем дІJ

Графської Пристані, я почув дуже
гучну

трікотню,

що Доносились

з

моря, власне з Північної Затоки. Я

З'3.раз же обернувся й nобачив, що з
кожного корабля підносились дуже
високо великі
ракети, з тріскотом

1- озривnлися

в повітрі, а іскри їхн
.І::У же красиво розбивалися об кораб
лі.

І в той же мент Андрієвські пра
пори нахилилися і враз на всіх ко

раблях Фльоти піднеслися на фок
-маштах

жовто-блакитні

шовкові

прапори, які піднявшись дуже велич

ньо, повівали. Це було так красиво,
так глибоко захоплювало людину з
серцем, людину правдивого україн
ського патріотизму. Я зараз же при
клав руку до кашкета й це зробив 1

мі~. ад'ютант, а всі члени Ради на

ШО! Громади познімали свої капе
люхи. І дуже втішним було почути

як капітан Неклієвич nодав коман~
ду:

Струнка! Слухай на караул!
А тут ще більше зворушуюче за

-

лунали по морю гарматні постріли зі

Bf'i"' кораблів.

Ор:rестра, що стояла на правому
крил1

розвернутого

фронту

наших

матросів, ударила в барабан і загра
ла наш націонльний гимн: «Ще не

вмерла 'Україна і слава, і воля ... »

О, яка це була краса!! Яке це все

було миле, таке радісне, таке утіш
не!

Як

захоплювало,

зворушувало

ласкаво

стискаЛося

кожному

с~р-'

це! ... Але ж це було несподіванкою,
а тому ще раз підтвердило на
скільки в ті часи наші матроси були
правдивими патріотами, які так без
межно, так гаряче любили
свою
фльоту, своє синє козацьие море. І
я думаю, що ті, які залишилися жи
вими,

є

такими

ж

правдивими

па

тріотами й сьогодні.
Була мертва тиша. Всі стояли, як

укопані. Я подивився на матросів.
Вони стояли не ворухнувтись і міц

по тримали рушниці «на карау.п~.

Се.рдечно вітаю Вас з 85-літнім
ювілеєм і схиляю своє чоло перед
Вашими заслугами на славу нашого
~ткраїнського Народу в тяжкі часи
иого боротьби за самостійність і не
залежність

св.оЄї Батьк:іЩЦЩни.

Молю Милосердного Бога, щоб Він

Умножив Вам літа на літа,

подав

Вам с~ли та здоров'я діждатися то

го радІсного дня, коли всі ми мати
мемо можливість повернутися
па

t

1nк пильно і любо дивились на не
бо, яке було в той час таке ясне,
таке особливо приємне й таке ласка
ве, нібито тішилось цією красою ра
зом з фльотою.

Я наказаа ад'ютанту, Щоб передав
капітану Неклієвичу,
рестануть стріляти з

що коли

пе

гармат і буде

повна тиша, щоб оркестра переста
.ла грати, а матроси взяли рушниці
«до ноги» й стояли вільно.
Минуло 15 хвилин. На морі стало
тихо. І було дуже втішно дивитися,
як на всіх кораблях фл:r;,оти на фок

-маштах і величньо повівалм шов
кові жовто-блакитні прапори.

І от

рознісся по всьому морю надзвичай

но гучний постріл з гармати зверх
дредиавта «Волю>. Андрієвські пра
пори вмент піднялись, а наші націо
нальні жоМ'о-блакитні потихе
с еньку

опускались.

Ко.лrл настуnила а5солют:на тиша,

я з сво]'м ад'ютантом і також :13 ото ..
ченні членів Ради

Чорноморської

ГРJОМ:ади пішов прИймати ц'араду.
Коли я почав наближатися до роз
вернутого фронту наших

матросів,

то був надзвичайно втішений таким
Rадзвичайно

гарним

nорядком,

що

5ув ушикований серед наших мор
ських

команд.

Всі

були

зі

своїми

розкішними, художньо виконаними

національними прапорами, що були
на

правому
(4 роти).

крилі

кожної

команд'ё1

свою Рідну, Самостійну й Незалеж
Н:J-' Україну й улаштувати своє жит
тя під Покровом Рідної Національ

Наклієвич подав

коман

-Струнка! -в той же мент ор

кожного українського патріота і так

МИТРОПОЛИТ ПОЛІКАРП ВІТАЄ АДМІРАЛА
Високоповажаний Пане Адмірале!

Капітан
ду:

кестра дуже гарно заграла зустріч
ний марши на мотив з оперети «Чор_
номорці»:
«Слава, слава! Слава нашим ко
заченькам -нехай ворог гине! Сла
ва нашим Чорноморцям орлам 'У
країни! .. »

Я підніс руку й оркестра затихла.

Прийшовши ближ:йе я привітав на
ших матросів, nобажав їм здоров'я
й закінчив словами:
- Слава нашій любій Україні, ела
ва нашій Фльоті, слава вамf наші
орли 'України! Слава!

На це моє привітання наші матро-·
си дуже втіІ.UFІо для мене відпові.ш;r,
::акінчуючи словами:

- Слава вам наш дорогий Коман
данте! Слава! Слава! Слава:!
«Слава нашому командантові»' :ео-
ни

так

голосно

вигукнули,

рознеслося по всьому

що

~

Севастополю,

- і в мент мертва ти
ша. Я подав належні команди і ма
троси під командуванням капітана
Неклієвича пройшли мимо мене доб
Я підніс руку

ре вирівнян:v..ми шеренгами.

Коли почесний похід був закінче

ний, наші матроси в такому ж лa.zri',.
nід rpy оркестри, рушили до своїх
кораблів.
Мене акружили зі всіх боків чу
жинці, підійшов до мене й один ви
значний російський поет
(сам
старшина) і просив мене прс1йняти
його вірш, присвячений відроджен
ню
'Українськоі
Чорноморської

Фльоти. Це мене трохи здивувала"
зл~ я йому щиро подякував.

Всі

чужинці в дуже піднесеному

й ласкавому настрою. здоровили м~

не з такою нац.1вичайно вдалою па·

радою, з такою несподіванкою, а го
ловно, що Чорноморська Фльота зда

.11а

іспит на самостійне, незалежне
відродження для українськоі дер
жави. Оди:н .із них, швед, дуже був

зворушений всім і володіючи лома
ною російською мовою, задихаючись

казав, що він і всі здивовані, що в та
кий час де в б. Росіі майже всюди
І~де повний розвал, в

чому вони пе

реконалися, в Севастополі іх вра
зило щось незвичайне. Крім того,
що всюди повний порядок

зило

таке

ввічливе

-

іх вра

поводження

й

1

ної А~окефальної
Православної
Церкви і свого Рідного Національ

особливо з і сторІони матросів, ·'tщо
так добре здисципліновані, так доб

ного ПроводУ.

ре виховані.

Призива,ю на Вас всевідюче Бо
же благословення.

З любов'ю до Вас, Ваш бо го~
молець

Полікарп

(.Митрополит УАПЦ)

Дуже було приємно

лося

так блискуче

нам, що вда

задемострувати

перед поважними чужинцями й пе
ред усім населенням Криму та 'Укра
:ни таку велику міць украінського
національного руху на
Чорномор

Сlt~і~ Фл})оті, mrnй крім того, що яв-

ч.

ВОРОГАМ «СМОЛОСКИП -у»

JШВ собою дуже міцні підвали
в
відбудови
головно1
галузі
справі
нашої Держави, але й являв порони
теля порядку й належноі дисциплі
ни

та

моральности

ПІД УВАГУ

людини.

Якщо вам

І так відбулася велика історична
подія,

ним

що

вразила

просвітком

серед наших

всіх

несподіва

правдивого

розуму

українських матросів,

що не були отуманені невчасним со
ціялізмом, а через те й большевиз
мом, а бу ли міцно перейняті правди
вим патріотизмом та безмірною гли

бокою любов'ю до своєї батьківщи
ни.

Піднесення в той час на всіх ко
раблях Чорноморської фльоти на
ших національних прапорів, що бу
ло

щирим

Orop. 7.

смолоскип

8-9 (32-33)

-

не

примусовим

і

подобається,

«Смолоскип»

але

ви

не то не
бажаєте, щоб

його ~огонь, ,з·а$ленийJ !Молодими
серцями, потах і він змінився в «ча
діючий квач», придержуйтесь rусь
таких

1.

Якщо листоноша приносить вам

до хати «Смолоскип» -не перегля
дайте його, або, борони Боже, не бе
читати.

-

Це

журнал

на

скріз нецікавий, порожній, неохай
но зредаr'ований і т. п., навіть непід
хожий, щоб загорнути в нього ваш
«каскрут», бо на лихому
папері ...
Найкраще зразу до коша!

2.
таТІ.ІІ

Якщо ненароком ви взялися чи

-

хуйте

іх

старанно,

перепишіть

на

ч.истому папері та,
підписавшись
піевдонімом, вишліть до такого жур_

налу, що не терпить «Смолоскипу» бо
не терпить всього що «молоде й зе

засад:

ріться

цем всі його недоліки. Опісля обра

підчеркуйте червоним олів-

що

було проведено по ініціятивіта змо
зі майже всіх
украінськrлх
мор

лене, а преться туди, ·куди йому не

треба».
З. Якщо «Смолоскип» вас таки за

цікавив, (що властиво неможливе!),

-

не гарячкуйтесь, а махніть рукою,
бо писати до Редакції не варто: ва
шого допису не помістять, листа не
прочитають, ваших думок під увагу
не візьмуть, а про якусь-там від

повідь годі й думати. КоЖна Редак
ція, а тим більше «Смолоскипу»
це підібрана «кліка».

-

4. Якщо вже скоро минає рік, а ви
ще не вирівняли вашої передплати
-- скажіть собі, що «Смолоскип» має

ських команд і головним чином на

ших матросів, є єдиною подією за
всі роки нашої визвольної бороть
би, яку лише й можна назвати зна

і так забагато грошей. Чи ж не кра

менним ментом в історіі нашої Фльо

rемпрі Боr'арта в його останнім «Чор
нім» фільмі? Зрештою на те й є
адміністратор, щоб його дразНитИ',
а хата теж ще не горить!

ти. Крім того це піднесення наших
прапорів так урочисто, в такому по
рядку, яскраво
~адемонструвало,
~цо Чорноморська Фльота є укра
шською фльотою й є готова на ски
нен~я Андріївських російських пра
пор1в та піднесення українських на

ціанальних і військових. Цим також
було підкреслено, що в Севастополі
є

ще

щось

вчасного

вище,

значно вище

соціялізму

ще з'їсти подвійну пайку морожено
го, або піти в
кіно, де
показують

-

••••••••••••••••••••••••••••••••а••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••·~~

Із циклю: «В далекій Україні»

не

Ниївсьний теnевізійний центр

та большевиз

му.

Деякий час настрій серед наrnи,х
матросів був значно підвищений. Па

'-Ш Нахімовській площі та під
несення

порів

наших національних пра
зробила на іх духове життя

поважний вплив.
в

свою

силу,

в

Зміцнилась

своє

~іра

В листопаді 1951 р. створено пер
ший в Украіні телевізійний центр,

який побудовано в Києві.
Зараз у Києві і навколишніх се
лах налічується блиЗ'Ько п'ять з по
ловиною тисяч телевізорів. На кож
ну передачу дивиться

право.

не менше

25

тисяч глядачів.
А

23.

тому день

надзвичайнfА'м

і

листопада, що

знаменним

днем

є

в

історіі нашої фльоти повинен бути
святочним

днем

нашого

дорогого

Вам вдячний «Смолоскип>>

дожня самодіяльність, на протязі ці_
лої години з'являються,
змінюючи
одне одного, зображення доброї сотні
людей, яких показують то в анфас,
то в профіль. Такі концерти розра

ховані тільки на слухача, а в ніяко
му разі на глядача.
В

У телевізійній студії працює ба
гато молоді. Хоч в Украіні ще не
має ні одного ВУЗ-у, ні факультету
для підготовки працівників телеба
чення, -іх готується на місці в про

телепередачах

життя

не

показується

Києва, не показується стахз

новців художників. За весь час по

знайомлено глядачів тільки з однією
по,піею міста обласною виставкою
самодіяльности

обра:;отворчого

Чорного Моря й щорічно такий день

цесі роботи.

стецтва.

повинно відсвятковуватись.

За минулий рік радіоглядачам бу
ло показано 147 передач.
Глядачі

J.іясгься пересувна телевізійна

Володимир Савченко-Більський
Адмірал по адм. б. Чорн. Фльоти

продивили~ь
час

172

і

прослухали

художніх,

з~ цей

документальних

і науково-популярних фільмів, 141
кіножурнал, 32 мультиплікаційних
фільми, 32 концерти і 10 спектаклів.
Еони познайомились з провідними
артистами киівських театрів, укра
інським народнім хором, ансамблем

танцю та іншими колективами У

країни, а також з колективами ін
ших республік.
Совєтська кри~ика закидає киів
ській телестудії, що програми пере
дананих концертів одноманітні, не

_має конферансу,

зовсім

забута ху-

ми

Останньо для теЛецентру виготов
ція,

стан

яка дасть змогу провадити пе

r·~дачі безnссередз:ьо з театрів, кoн
lJE:-PTHJ1X ~~•лів, стадіонів.
Треба сконстатуват•1, що і робить
совєтська критика, що киівський те
левізійний центр відстав на багато

від подібних в Москві чи Ленінr'ра
ді. Для кожного ясно, що це вина не
українських
яка штучно

цікавоl

телетехніків, а влади,
гальмує розвиток цієї

ділянки

передавання.

Подав О. Несторенко

~~а «Рад. Україною»

N2 73.)

Стор.

8.

ч.

смолоскип

u

Пітом на хуторі

МІЖ ПРОЄRТОМ І ДІИСНІСТЮ
(Кілька

деталів

про

Щоб збудувати військовий, турис
тичний,

пасажирський,

транспорт

ний, бомбардувальний; мисливський
чи вин111щувальний літак перед
конструктором стоїть завжди та са
ма проблема: перевезти відповідний
тягар на означеній висоті і з озна
ченою скорістю, на дану віддаль, в
найбільшій безпеці і з усіми вимоrа
ми вигоди.

Це й є місія літака, яка може бу
ти різна: транспортний літак пови
нен бути так збудований, щоб пере
везти крам по найменшій ціні. Він
мусить мати велику аеродинамічну
«тонкість)), щоб якнайбільш заоща
дити силу моторів і паливо, та т. п.
В пасажирсьькім літаку треба при
містити додаткові
сидження,
що
збільшує мертву вагу літака. Ми
сливець мусіт~ме бути скорий (евен
туально навіть
переступити
«МУР
звуку», мати! зброю, мати абсоЛІс·тно
досЮоналу аеродинамік:у, тонкість;
кабіна летуна має бути світла, щоб
че заслоняти :круrовиду, ціляння і
так уміщена, щоб не спричинюва
ти

творення

постають

на

«ударних
звукових

хвиль»,

що

скоростях.

В основному перед контеруктором

постають такі проблеми при будові
літака: платний
підйомний
тягар,
скорість, максимальна височина
і
віддаль польоту.

Кожний аероконструктор має зна
ня з таких ділянок: аеродинаміка,
термодинаміка, механіка
флюїдів,

конструкцію
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(Фейлетон)

літака)

сила він мусить
сам поверН.>''l't-•сь, на своє місце.
2. Контрольний - цебто його кер
ми мусять бути діяльні, щоб йому
дозволити еволюва ти в часі вилету,
лету і приземлення, а часом дозво
лити робити акробатичні рухи.
3. Зручний- цебто літун не пови
нен витрачувати забагато
зусиль
при орудуванні кермою і педалями.
(Є літаки, які мають т. зв. серво-мо
тори, при кермуванні якими треба
витратити силу 20 кг., але без цих
моторів треба б було витратити си
лу в .10 разів більшу).
~р)·шиrь 1~КDсь

Форма пропелера ставить теж ве

Треба мені фейлетон скласти, «про

-

літо»

сказано ...

Що візьмусь не виходиІГь. Жар
ко в комнаті й на дворі, а гляну
кругом- пером мазну- поезія, не

фейлетон.
Аж тут і друзі:
- Остапе, щоб про літо писати,
треба вжитися, самому погуляти, пе

1)€почати,

з-близька

приглянутись.

От, давай, ми тебе пішлемо до знайо
мих, на хутір. Там же в них і лісок,
'і річка, садок чималий, баштан, па
сіка й дочка в хазяїнів ще молода ...
.Я:к уже не відпекувавсь не по

моглю.

ЗавелИ!

посадили

в

гуртом на

вагон,

жменю встромили:

-

-

силою

станцію,
квиток

у

rдь!

ликі перешкоди, він мусить мати си
лу видержливости, котра може дій

юсь

ти ДО

пишу. Нащо мені ваш хутір приго

80

ТОНН.

РоЗложення r4еа:к:тИІfних

моторів

спричинює не малі труднощі.
До
них допроваджується повітря відпо
відними проводами, які не сміють
перешкоджати аеродинамічним фор
мам літака.
Структура літака мусrлІГь бути лег
ка, еластична, сильна і відпорна та
не справляти труднощів при кон
струкції.
При піднесенні після
пікування
відосередня сила може осягнути 7
разів ваги літака. Тому напр. кри
ло мисливця буде мати коефіцієнт
11, цебто коли літак важить 8 тонн,
то

крило

повинно

витримати

тягар

Друзі милі,

-

руками закрива

я вам і ту, зразу з голови на

ди:всь?
А далі годі... поїзд покотився.
Вистрибнув би ще на бігу, але страш

но

-

зашвидко мчить. Подумав

і

махнув рукою: друзі лиха не бажа
ють, час скоро пройде, якось повер
нуся.

Зустріли на хуторі вельми прияз
но:

- Знаємо, знаємо! Потрібну діста
ли записку, щоб піклуватись, а то
через рік над кнмжками змарнів, із
сил вибивсь. 'У нас заживеш, немов
король

...

Та ще й докинули дещо тихіше:
- От, завтра вранці корів обій

88 тонн. Але щоб таке

деш, дров нарубаєш, води внесеш.
Після обіду побачимо, може з хазя

матеріялів, металюрrія,

крило мало
добрі аеродинамічні прикмети, воно
може бути завгрубшки лише 25-30

електрика, а коли йдеться про літа

цм. А при цьому в таке крило ма

рювати

ють уміститись колеса, збірники з
паливом, електричні та
гідролічні
проводи до керми, а часом і зброя з
амуніцією.
Опісля робиться докладний
мо
дель літака з дерева, на котрім вив
чається
розміщення
інструментів,

Головонько моя нещасна жах
нувся я. Відпочити посилали, ось
тобі й відпочинок! Щоб швидще впо
ратись, то в обід ще на річку поско
чу. Та вже воно й річка? Навіть ніг
гаразд не змочив і тільки ...
Корови ж у хазяїнів люті, рога
ті! Воду носити далеко, бджоли з
диму подуріли, жалять, а дрова су
коваті від сокири долоні набряк
J!И. З їдою теж не краще: хазяїнів
дочка оком у миску засіла, весь час
«по-менше!» наказує. А воно їсти
хочеться, літом на хуторі чорта
рогатого з'їв би!

відпорність

ки звукових скоростей

-

аеропляс

тика,

При конструкції літака nерші о
сновні елементи, які усталюється,
це тонаж, поверхня і розмір крИл,
стабілізатора та стерна.

Багато складних елементів не мо
жна обчислити наперед, як напр. бу_
дова крила узалежнюється від ста

білізатара (крило не сміє бути на
рівні стабілізатора, бо тоді стабілі
затор тратить ефективність)

і

т.

д.

Для кожного прототипу літака бу
дується його модель з точн111м про

порційним

поменшенням всіх

час

тин ( крила, кадовба, тощо), який
випробовується в спецілльних аеро

лябораторіях. Цей модель може ма
ти в крилах електричні мотори, ко

трі

порушують

казує

пропелери,

уплив струї повітря.

що

ви

Модель

н:рила піД кожним кутом лету, ско
рість вилету - середню, максималь
ну

та

старту,

височину та

віддаль

лету.

Роблячи випробовування та внося
чи на моделі удосконалення можна
оцінити з дуже великою точністю
можливості літака.
Кожний літак :мусить
бути: 1.
Зрівноважений цебто, коли йо:rо

сиджень, приладів, тощо.
Коли ці.ций літак готовий ви
пробовується функціонування мото
РУ чи моторів. Спочатку випробову
ється літак на землі при різних ско
ростях, щоб перевірити тормози і ре
акцію керм та інших частин. Пер
ший nольот

45-50

не

хвил'И'Н.

"!1Ривае:

довше,

як

Д~.іrьші ви;пр;обову~·

вання тривають цілі тижні, після
чого літак переходить до центру ви
пробовування польоту, де його офі
ційно контролюють: скорості, звrлн
ність, сили моторів, віддаль стар
ту. Щойно тоді, коли літак є в аб
солютно досконалому стані, йому да
ють свідоцтво лету і він може бути
прийнятий до серійної продукціі.
Під час всіх проб береться nід у
вагу рапорти пробного екіпажу, за

яки:ми впроnhд'жуєтьая

відповідні

зміни та удосконалення. На літаку
є рівнож різні камери й апарати, які
міряють
точно всі Дані, що Ух по-

їном у пасіку підеш бджоли підку

...

-

Повернувсь

я

з

того

хутора

то

нінькій, немов шіпка. Відкрив двері
в редакцію та й повалився прямо
адміністраторові під ноrи.
-Рятуйте! простогнав. Ду
ша від тіла відділяється, наприкри
лося.

- Щоб про літо писати, треба вжи
'ІТАСЯ ... говорили. Нехай же їх!
Остап Черешня
дають бортовими приладами.
Від часу проєкту до серійної про
дукції літака минає дуже часто чи
мало місяців а то й років ...
Борис Глинський

ч.
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смолоскип

Стор.

ПЕРЕД БУРЕЮ

Моnодь ОПВУ на новому етапі праці
(ПС МО ДВУ)
І ми вже знову по
З'їзді! Так, .як і кожного року! Зда
валося б, що нічого надзвичайного,
- звичайний «річний обов' .язок» і
нове

чекаШІ.я

до

слідуючого

З'їзду

жі,

хрустально-чисті кадри

і юначок.
Молоді

(МУН),

Українські

.як

\

юнаків

Націоналісти

Братня

Організtаці.я

ОДВУ і УЗХ, відбуваючи

свій

14-й

ОДВУ і його Братніх Організацій.
Але ні! Сталася тут подія, .якої не
можна обійти буденним міркуван

З'їзд у Філядельфії, Па. дня 4. і 5.
липня ц. р., від чу ла, .як може ще

ням та притаманною нам байдужніс

дальність великої ваги. Відповідаль
ність перед Українською Нацією за
правильне виховання молодої укра
їнської людини, за правильну поста
новку праці молодечих організацій

тю.

Кожному, хто хоч трохи цікавив
ся, чи цікавиться історією україн
ської еміrрації в ЗДА і діяльністю
місцевих організацій, товариств чи
клюбів, кидалася в очі непереверше
на
зорганізованість й
діяльність
ОДВУ і Братніх Організацій. Безпе
речно відноситься це до часу до 2-ї
еві то вої війни, .як і в часі її. Непо

трібно замовчувати, що ОДВУ, УЗХ
і МО ДВУ, .як націоналістичні орга
нізації, завдяки
большеницьким а
І'ентам бу ли ПОfіесли своєрідну жерт
ву в часі 2-ї світової війни, тобто
були наражені на неприємності
з
боку урядових чинників ЗДА.
Після війни цочалас.я ;нова ера
для ОДВУ ;і ·іБратніх Орrанізацій.
Закасали

рукави

НЕПОБОРНІ

і

з

ще більшим запалом взялися до пра
ці, .яка мусїла і мусить принести їх

ній паневоленій Батьківщині ВО
ЛЮ!
Чергувалися довгі, нудні, малона
дшю
навіть
роки...
ОрганіЗація
йшла міліметровим кроком, але ли·
ше

вперед

.••

І тут ми переходимо до властивої
теми: МОЛОДЬ! Вона, .яка гордо но

сила перед 2-ю світовою війною ім'я
<<~Молоді Українські
Націоналісти»
~МУН), була зійшла до звичайного
«Молодь ОДВУ» (МОДВУ) і... щиро
сказавши ні то жила, ні то завми
рала... Але ж знову поміж молод
дю знайшлися із сталевими очима
юнаки і юначки, .які закусивши до
,кровИ( уста, о,,ІQнодушно вирd.шили:

іти до вибраної мети і здобути їїі, не
зважаючи на ніяку ціну.
І пішли ...
Довгий,

твердий,

з

перешкодами

ніколи, що на ній лежить

відпові

і за привернення розгубленого по
тічка до властивого корита ріки, .яки
ми .являється народжена в ЗДА укра
їнська молодь й українська етнічна
rрупа.

В

алеях сонце догоряло,
Котилось, падало за ліс.

Скоріше вечора бажалось,
Щоб :(нову стрітись мов колись.
І розказать

про пережите,
Згадать вогонь минулих днів,

Щоб тільки мріяти, радіти
У шумах вітру і- гаїв,
В

мовчанні

радостей

чекати,

Яких давно не мали ми.

В притихлі обрії вдивлятись,
Де

можуть

виникнуть

громи.

І розігнати нас по світу,
Серця розбити об І'раніт.
Щоб ми забули як любити,
Плекати в мріях первоцвіт.
Юрій Бурякінець

Р. Шраменко.

..
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ЖИВИЙ ДИСКОБОЛЬ
«Будучи в Парижі, не забудь від
відати Лювр! переказували мені.
- Там, у зал.ях відділу скульптури
зберігається Дискоболь.
Саме стою напроти нього, пригл.я

даюс~. Багато читав уже :раніше,
оглядав на знимках, на рисунках і
медалях

всюди

гнучкість його рухів,

звеличували

силу й

рішу

чість. Витесаний грецькими майстра
ми, він простояв тисячоліття та по
сьогоднішній день .являє собою най
кращого

змагуна,

спортов~.

Не знаю, .як це, але в мене зродив
ся сумнів: Чому ж не кине оцей

кружок, не встановить світовий ре
корд, не здобуде срібної чаші в на
городу за справність? Дискоболь,

~-шме1нит~й Дискоболь, так і з.:мі
нvвс.я в моїй уяві в символ незавер
шеного

пориву.

•••
В природі, тільки глянеш, можна
відрізнити те, що живе від того, що
безрупm:е. Візьмеш н. пр. камінь, ки

Нещодавно мені пощастило позна
йомитись
із юнаком,
років двад
цять. Ми
харчувались в
одному
шкільному ресторані й зговорилися
за

столом. Нераз згадували про те
й інше, порівнювали наші погляди,

навіть сперечалися. Та все ж таки
.я не міг надивуватися запалові й
відвазі мойого, нового приятеля: В
його голові товпилося стільки очай
душних задумів, пл.янів на майбутнє,

молодих

захоплень

і поривів!

Зда

валось, що ось і зірветься, сплесне
руками та змінить увесь світ у виш
~rевий садох.

.•

Щойно згодом .я помітив, що мій
приятель подібний до грецького Дис
кобол.я. Не знаю, чи він його зумис
не наслідував, чи так уже родився.
Дивлюсь бувало на нього дер
жить

диск-думку,

замахується,

лю

бується грою напружених мускулів,
але не кидає, застиг. Не хоче, вага

ється, чи не вміє?
Кажуть,

що

кожна перемога

ви

магає дещо риску. Бо, чи ж не кра

кинений, а такий, .який продиктонує

неш його летить, а далі впав на
землю, ще підстрибнув, покатився і
завмер. Що не роби, виріж у ньому

душа і .який дає запевнення осягну

найкращу постать- велетня, сила

ти це, про що стукотять в грудях мо

ча, красуня йому завжди щось
бракуватиме. Те щось це життя,
рух, думка, воля, а він ніщо інше,
лиш матерія!

вині шляху? Це вже не обереж
ність, а прямо хворобливе потонен
ня. в мріях, будування повітряних

шлях ... Але шлях свій, ніким не на

лодече

серце,

кий дух, що
батьків.

до

чого

рветься вели

.являється

заповітом

І ось по 8 роках тяжкої
праці
прийшли наслідки:
МО ДВУ знову піднесла свій не
спл.ямований Прапор, на .якому ба
євий золотий Тризуб з вічними кли
чами: Нація понад усе! Наша сила в
нас

самих!

Переходову

назву

ще бути переможеному, змагаючись,
чим залишитися все житт .я на поло

теремів.

Кам' .яний Дискоболь навіяв холоду
в

душу мойого приятеля. Струмок
його життя, ще вчора бурхливий,

щжрищ::.я льодом, qціпенів і :Ніщо
не може прорватися з-під мертвої

опоки. Коли сидить у фотелі, йому
здається,

що

перепливає

моря,

.що

іМОДВУ, заступила знову властива
назва «ІМJУН» і молоді люди відчули,

Пестить рої мрій, бо лякається дій

що вони дальше зловили свій rрунт

сности.

вдирається

на

найвищі

шпилі

гір.

і що їхній лет розвинувся в могутню
силу, .яка за собою пориває нові, еві

ІРС

Стор.

ч.

смолоскип

10.

смолоскип

В БОТАНІЧНОМУ ГОРОДІ
Чи були ви вже в ботанічному го
роді? А може в вашому місті пере
бування такого немає і до столиці
їхати далеко? Шкода, бо це дійсно
цікава прогулянка ... Та не журіть
сл ходіть зі мною, я вас проведу.
В школі я ніколи не був добрим
ботаніком і, правду кажучи, не знав
відрізнити сосни від смереки. Про
ходив із кляси в клясу з «достаточ
ним»,

яке

доводилося

нераз

-

це

не

первісна
ність,

краса,

зелені

наун;jа,

безодні в
входом

якимись

«] ardin des planteS)).

з

якимись

гру

роду-вік не

ється, щойно прийшли, а тут сторо

жі накликають вертатися пора.
Мабуть пізна година, скоро закри
ватимуть город. Ну, нічого, ще зай
демо, а покищо

Будь-ласка,

-

прощавайте!

С-ий

його метром,

т9,нсійність nівонії,

часу,

а

-

насіння,

падаючи

додолу,

ХРОНІКА

+ 670

це

й

душу

-

ще

8 42%

більше двісті років
він ливанський? В

8

Не злодіям до розбою!

вої

Це слова зрадливої, Довбуше
дівчини. Кедр же рідний брат

У Мадриді постав

европей-

може брати участь вся молодь, що
цікавиться

+

й

Адміністрації:

наших

пред

культурними

В цьому році

справами.

34.000 чужинець

слом. Напр. в 1940 р. в ЗДА студію
вало лише 8.500 чужинців.

8 Асамблея молоді ЗДА, яка від
булась 3-8 вересня ц. р. в (М'і.чіrен
сьК!ому Університеті, обговорювала

·

питання «Світ, якого ми хочемо».

•

В Парижі в т. зв. Університет

ській

Оселі

(Сіте

Юніверсітер)

за

кінчують будову павільйонів Мехі
ко, Норвегії, Камбоджу й Марока.
Незабаром

почнеться

па

Бразилії,

Є

вільйонів

на, смерека та ялиця. Беззапереч
но, вони й тут не пристають із будь

Оселі буде заступлено

ностей. Тепер в оселі живе

ким.

дентів.

гипту

й

Німеччини,

будова

тису він переняв його славу.
Біля кедру зібралися гуртом: сос

Уругваю.

Таким

60

чином

в

національ

4.600

купонами.

сту

Les W yshnewyj
14-th. St., New York 9, N.

Гроші просимо
rотівкою.

Велика

'4І,

слати

не

чеками,

У.
а

Британія:

W. Bondarenko
Percy Road, London W.

І

2.

Канада:

І 04,

Petro Danyluk
Grove Str., Winnipeg, Mann.

Німеччина:

Jaroslaw Kaczmar
62, Postfach 34·

ких студентів вписалось на Високі
Школи ЗДА, що є рекордним
чи

тому! Та, чому
наших Карпа-

В мене двері тисовії,

217.700.

Е.

638

ський ку ль турний осередок, в якому

-

тах багато таких.

70 тисяч прийнятих сту

ційними даними виносить

Cedrus libanotiр. Значмть

з

кількість студентів в Китаю за офі

вони мали сер

1734

Універ

дентів на високі школи Китаю бу
дуть студіювати техніку. Загальна

кру

На круглій площі розрісся кедр. На

засаджений у

Редакції

ЗДА:

67 країн будуть

ної виміни.

Алея кінчиться і входимо в лябі
ринт стежок, що пнуться на гірку.

ca,

студентів з

студіювати в цьому році в

...

табличці читаємо:

джерела.

ПРЕДСТАВНИЦТВА «Смолоскиnу»:

ситетах ЗДА шляхом високошкіль

титься •немов повітряна шруба? А
там пізнаєте? граб. Ще дальше
- липа. В мойому місті був парк,
засаджений липами. Старі й дупляс
ті їх замуровували, але після кож
ної бурі одна-дві перекидались. При
гадую: я ще був малий і оплакував
кожну, бо для мене

ням

міжнародніми

ви ніколи не збирали його
що

статтей дозво

ставників, або безпосередньо на А
дресу
Адміністрації
«Смолоскипу»

багато оглядати! Бачите, ось -там

клен

Передрук окремих

ляється тільки за виразним подан

ти тільки на адресу

Що комар та й із дуба повалився ...
стане

Редакція застерігає собі право ско
рочувати і виправляти рукописи. В
справі
незамовлених
статтей
не
листується. Відповідає тільки на ті
листи, до яких є долучений міжна
родній купон на відповідь.

Гроші на передилату просимо сла

всміха

Ой, що ж це за шум учинився?
Гей!
не

кольд Кобилко.

дол.

~~саджені чу

Проходимо широкою, в два шпалі
ри вирівняною алеєю і... перша не-
сподіванка: наш дуб! Старий і ду
жий, вирваний тільки з нашого лі
су та принесений невідомою рукою.

нам

Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас

Річна передплата в
Франції: 300
фр., в усіх інших країнах 1 ам.

ються до вас.

Ходіть,

Редаrує колеrія в складі:

Ціна одноrо числа: в Франції 25
фр., в Анrлії 9 пенсів, в усіх ін
ших країнах рівновартість 10 ам.
ц~нтів.

однакови

сьогодні

кожпоrо

«Smoloskyp))
3, rue du Sabot, Paris бе, France

здається,

ми, п'ятиповерховими кам'яницями,
турботами й смутками. Ви почува
єте себе якось радісно, вільно. На
віть півонії, незлюблені за їхню пре

жим огородником,

початком

місяця

Адреса

що ми перекинулися в інший світ.
Дерева заступили сірість буденно
го життя з

з

ви

Ось і забарились у споминах! Зда

а

буй

паризький

заходьте, вступ вільний.
Зразу за воротьми нам

колючками,

болистиМИІ
кущами, з
бачила таких.

усіх відтін

у

й

Відділили її від сонячника, від ма
лії, від барвінку. Залишили вкупі з

кіх цього кольору.
!Ми перед

Струнка

Ой, у полі верба ...

тяжень

необмежена

тополя.

лась у небо. Росте й мріє про на
ші шляхи... Дещо дальше, на само
ті- верба.

рослини, але для мене

піара~афована

-

Появляється

сока, серед сплетеної зелені прорва

ко здобувати. Не дорікайте- я люб
лю природу,

Журнал Українськоі Молоді

По другому боці гірки- ні, це не
привид!

8-9 (32-33)

м·iinch'en
Арrентіпа:

с.

Lypka Jaroslaw
Talcahuano 847, Buenos Air<ts.

Бельrія:

Nadijka Ripak
58, rue de 1'Aqueduc, Bruxelles

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cSmcloskyp~

Journal

de la j eunesse ukrainienne
Е dition specia/e de /а
«Parole Ukrainienne~
3, rue du Sahot, Paris 6'
PIUF. S. А. R. L.

ч.

смолоскип
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u

Спорт в Унраїні

МОЛОДЬ НЕ ХОЧЕ ИТИ
В ШКОЛИ Ф3Н

проходить не задовільно. За першу
п'ятиднівку школи бу ли укомпле
товані менше як на 10 процентів».
Між відсталими республіками по-

новній промов.і Міалєнков, а З'їз,rr;
nрийняв у цій справі спеціяльні р~
шення:

nобільшити

число

учнш

Грузії знuодимо і Україну, 1 о
ді, як в багатьох
областях
Росії
«плян здачі молоді» перевиконаний
на багато процентів!

ФЗН та поліпІІDїІТИ якість навчання,

бо до тепер учні, які закінчили ці
школи

в

багатьох

в~оmадках

мали

дуже низькі кваліфікації.
Цього року

25

червня почався на

Відірваність

бір молоді до шкіл фЗН, гірничо
проми.слових, ремісничих, ~алізно
доріжних та інших спеціяльного на

хоче йти

від

родини,

перетво·

рення молоді на бездомних проле
тарів перекинення далеко від Укрсl

їни ось ціль набору і мобілізації
молоді в трудові резерви. Не див

вчання.

Молодь ніяк не

8
На 4-ому фестивалю
молоді,
який відбувся в серпні ц. р. в Бука

більшості областів, кр:дв і союзних
республік призив молоді в школи
ФЗН ,і гірнИ1чо-промJіслові школи

На ХІХ-ому З'їзді ВКП(б) окре
мо обговорювано справу вербування
та виховання
молоді
в
школах
ФЗН. Цю справу підніс в своїй ос

добро

вільно до цих шкіл. З цього приводу
«Сов. Культура» N2 З п~оІсала: «В

но,

що

ціну

молодь

оминути

старається

таке

11.

Стор.

за

всяку

навчання.

решті спортовці України завоювали

5

х

-)

срібних

6

і

бронзових

+ Петро Сороковик зі Сталіно зда

був

золоту медаль на всесоюзних
змаганнях леrкоа·1·летів. Він пробіг
Фl км. (марR.фонський біг) за 2 год.
29 хв. 2,8 сек.

Між

8

,щесять.ма

!найк:р~щи.ми

спортовп ями СССР в марафонсько
му бігу є п'ять українців.

11

Ніна

Откаленко

кількакратна

світова переможчиця в бігу на 800
м. здобу ла золоту медаль за біг на
цю дистанцію на 4-ому фестівалю

молоді в Букарешті. Ії час

хв.

2

7,3

сек.

+

Студентка Людмила Радченко
(Киї!'J) поліпшила рекюрд України
в

(-

5

золотих,

ме: далів.

скоку

160

на

11

у

4

висоту на

см., скочила

см.

Студент А . .Яковців (Київ) мет

нув диск на

8

50

м.

см.

11

ВідоМJ/~йі чемпіон

Украї~и

за

14,3

+В

Є.

110

Буланчик пробіг дистанцію в

м.

сек.

«День шахтаря» по всіх гір

ничих оселях відбулись
численні
спортові змагання, в яких україн
ська молодь виказала черговий раз

своє зацікавлення спортом.

+

3 ЖИТТЯ ЧУЖИНЕЦЬКОЇ МОJІОДІ
+ В Норвегії відбулась перша піс

ля війни конференція
представни
ків держави, університетів і студен
тів на якій обговорено питання:
яких розмірах
принести

суспільство

економічну

«В

повинно

допомогу

сту

дентству і в якому вигляді?»

8

Студенти 25-ти національностей
у цьому році на літний
семестр Інсбруцького Університету
(Австрія).

+

Сімома

голосами

прот·и

двох

Студентська Рада Університету Кап

Тавн (Південна Африка) вислови
Jіась за виступленням Національної
Унії Південно-Африканських

Сту

дентів з МСС.

8

ми далекобіжними спортовцями
СССР
,~.н

київський

молодий

Голополосов.

В

в

лікар

минулому

І
ро

ці в маратонському бігу найкращі у
спіхи осягнув Василь Давидов, се
лянин з харківщини.

8

Понад

300

студентів з Люблян

ського Університету (Юr'ославія) від

бу дуть
ку

•

в

•

цьому

В

1952

році студійну поїзд

закордон.

Завдяки фундації Форда буде

побудований

перший Університет

йорданськім

князівстві.

в

р.

10.684

студенти скла

дали іспити на Високих
Школах
Бразилії. Найбільше студентів сту
діює філологію і право, найменше
журналістику.

+ В місяці вересні передбачується
студентів

Латинської

Аме

рики, який повинен відбутись в Сан
тіяrо (Чілі).

8

Модернізація
викладів
пішла
так далеко, що останньо в Сорбоні
(Париж) на пропозицію професорів
Люто і Га:ндільо до диспозиції сту
дентів Географічного Інституту пе
редано один літак на сорок місць.
Польоти і в•лклади на ньому є обо

в'язкові для всіх студентів Інститу.

1J

В цьому році вибився між усі

ко на

цьогорічних

кюат(.Летич:ш;::х

конrрес

вписались

Українські спортсменки Д. Ба

рахович, Н. Чорношок і Н. Откален

Поблизу Тель Авіву розпочали

будову першого після створення І
зраїльської держави Університету.
Бу дов у фінансує американська орг а
нізація

8

Мізраші.

які

лег
в:їд

булись в Москві в липні ц. р. відно
вили

свій

світовий

фзтному бігу на

6

35,6

хв.

8

3

рекорд

х

в

еста

rхній час

сек.

На 7-ій всесоюзній студентській

спартакіяді

шилеr(:І,

молода

киянка

студентка

юридичного

в забігу на

зайняла

100

Ко

курсу

київського

перше

місце

м. Уї час

!І «Сов. Культура»
зважаючи

О.

третього

факультету

університету

не

800.

на

12,3 сек.
Ч. 2 пише,

приписи,

що

багато

ВУЗ-ів в СССР не проводять кон
курсів для вступників. Між ними
таку

методу

практикують

приймання
теж

на

ВУЗ-и

Одеський

гідро

метеорологічний інститут та Харків
ський аятодоріжний. В
інститути
можуть буп.r зачислені навіть такі

особи,

які

::-":1кінчили:

на «посередньо»
них екзаменів.

без

ми

для

десят.ирічіRИ

жодних вступ

В Стамбулі (Туреччина) в поло

J~ині липня відбулась Генеральна А

самблея Світоцої Універ•сите'Тської
Допомоги (БУС), на якій присвячено

багато уваги допомозі студентам-у
тікачам. Секре'rаріят БУС-у запро

понувагJ Ka:vrJcapeвi
ОН

всесоюзних

змаJ1аннях,

спеціяльну

Біженців

програму

студентам-біженцям,

на

при

допомоги

довгу

ві~

допомогами,

цього

повинні

окремі студентські та допомогові у
країнські чинники поробити відпо
відні заходи в державах свого пе
ребування.

+ Рада

ту

Льозанського Університе
(Шів;айцарія) заборонила вести

всяку політичну пропаrанду в

Уні

стань чСІсу. Українсью Lтуденти ма

верситеті. Ця постанова сприч•··неш•

ють

1Іс1Ц:VЖИВ3ННЯМИ КОМуНіСТіВ.

повне

право

користува~~ся

ци-

Стор.

смолоскип

12.

ч.
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Пізнаваймо нашу Батьківщину

!
··~

Що це за будинок?

За

нагорода.

правильну розгадку

Відповідь надсилати до 1-го жовтня ц. р.

НОВА УПРАВА ЦЕСУС-у
ПісJіЯ дводенних ділових нарад, в
яких активну

Які

сильні

по:-rvщії

має

сьогодні

всі де

ЦЕСУС на міжнародньому відтинку,

.пеrати та після звітів б. Управи ЦЕ

найкращим доказом цього є присут

СУС-у,

ність на

всім

участь взяли

її

членам

одноголосно

17 -ому

Конrресі Президен

уділено абсолюторію. Бувша 'Упра
ва провела за свою каденцію не ма
лу працю: делеrати ЦЕСУС-у взяли
:r·часть в міжнародніх студентських

та

конференціях

Після заслухання звітів ділових
конміс'ій: орг·анізаці'Йно-статутарної,
культурно-освітньої,
міжнародніх

був·

в

Копенгазі,

з.аступлений

,на

ЦЕСУС

студентеьких;

конференціях в Копенгазі,
Мон·
пельє, Руан, Брюсселі, відбуто два
ВЛКУ, видано пропам'ятні знач.Іп'!,
три

числа

бюлетеню

французькій мові

ЦЕСУС-у

(«Л'Єтюдян

у

Юкра

їнен»), розпочато проведення обліку
українського

студентс'rва,

проведе

но І<онкретну підготовку для видан
ин

t<Лльманаху

ЦЕС~У'С-у»,

бюджет

ЦЕСУС-у в останній каденції вино

сив майже мільйон франків. Веш'КУ
працю як на зовнішньому, так і H':l.
внутрішньому

окремі

відтинку, провели й
студентські товарr.стr.а
та

громади в країнах свого перебуван
ня.

Національної

Унії

Французьких

Студентів п. Мусрона. Численні при

Кер. Відділу:

. .· ::rюлод

ф'інанс~в

і

:Ів'язків

визІначних

та

особистостей.

фінансово-бюджетової,

на пропозицію Номінаційної
Комі
сії (в складі: О. Зінкевич голова,
.Н. Пеленський і В. Свобода чле
ни) обрано нову Управу ЦЕСУС-у
l-J такому складі:
Президент

-

Другий

Віцепрезидент

-

Віктор

Свобода,
Генеральний Секретар

Іван Сілецький,
леськів,

Секретар

-

В.

0-

справ

Володимир Косик,
Студій

і

сусп.

опіки

Осип Зінкевич,
Культ.-о<:f.в.
мир Микула,

Преси
Іван Жеrуц,

й

-

Володи

Ін ,:Рормацій

-

Спорту і фіз. виховання
Василь Рождественський,
Кuптрольна Комісія:

·-

Голова

кевич,

-

Вячеслав 1

Організаційних

--

Кирила 1Митрович,

Перший Віцепрезидент-Осип Зін

-

Вишневський,

віТ1А наспіли теж від українських у

ст·анов

ІМіжнародніх Зв'язків
С. Мардак,

-

Д-р

Василь

Маркусь,

Члени Павло
Доро
жинський, інж. Василь Михальчук,
Топариський Суд:

Голова

-

інж. Аркадій

Жуковський,

Члени- Іванна М'і.рчук,
Марта Калитовська.

ціна

Париж

Journal de Іа jeunesse
ukrainienne
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Осінь

як усі

•

ті, що промину

на, часто заплакана.

Скільки

ІХ -

дні.

-

Осінь

~оч як

-

заводить нас МІЖ чо

тричних

дротах,

ноги

в

пшпається своє·ю незугарніс
брудом і сміттям збайдужілого

тю,

міста.

Спитаємо: Чому так ·рано,
так

невідклично

вона

до

нас

чому
заго

щ~·є? Чому не сміється вічно золо

те

сонце, чому безкрає небо

вкри

р. Погляди на

1917

одні

.

(а

є

й

такі)

Москвою.

Ін-~

навпаки, вважають,

МОКРОІНУ асфальті,

ЖаТЬСЯ комини настороженого
та

Ї
міс-

...

Здалека чути кроки. Хтось іде ...
точний, щоб не спізнитись на зус
тріч, зап'ятками вибиває
хвилини.
Це вона осінь іде!
Невже ж ми лякаємось її? Ляка
ємось осени й трудів, про які вона
нам нагадує? Ні! Стократно ні!
Ми сильні, ми загартовані на бурі,
ми свідомі, що жити означає бо
ротись і, як нас не били б дощі, ми
переможемо.

Молодість не

знає осени ...

Молодість вірить у вічну весну!

безконеч

поза

лась на нівець партійним доктринер

в такому на

нею.

Сьогодні в нас дуже часто чуєть

закиди в сторону молоді
років
1917-20, що вона, мовляв, не включи

ством в уряді.

ся

лась всеціла в боротьбу за україн
ську державність, а
поповнювала
ряди большевицької армії. Сказане
проголошується

як

догму,

уважається

за

цілком

якого

не

зважується

ніхто

чувати. При

а

rзакид

правильний,
запере

цих всіх закидах

ціл

ли

ЛИJJ.ЯЮТЬСЯ В

сить безпорядок, ділячи в

ність землю ...
Фанатична до абсурду відданість
української молоді своїй владі (зга

їнська молодь після
жовтневої ре
волюції в підсоветській Україні й

і

марксизму та соціялізму. Які стави

Мовчать вулиці, неонові світла за

ар

(який

дати б працю українських міністрів
і дипломатів, які мали по 20-25 ро
ків, ~ЗГадати б Крути та безчисленну
кількість героїчних вчинків
моло
дих українських вояків) зводи

наставленні

ця.

Осінь, сіра й безрадісна, скра

розпускає

порядок

ки при допомозі сильної армії), вно

Укра·їни

сить красу й налягає сумом на сер

-

-

нести

можна в такому часі вдержати тіль

дається здовж мурів, немов тінь га

хмарами?

замість

вище, в наслідок якого прийшло по

ком забувається, що rрунт для боль
шевизму готували в Україні саме ті
(до речі, які й роблять ці закиди),
які отруювали душі молоді ідеями

вається

зам1сть творити

мію,

вважають його за суто негативне я

світленні справ виховувалась укра

не:JНайомого

-

раз

да

такому

елек

мадрівника вже змішують із боло
том опале листя. Осінь прикоротила
дні, позасвічувала ліхтарі, сповила
мрякою далекі спомини, жовто-чер
воними фарбами розмалювала де·ше
ві рекля~m~· та вершки дерев, а за

тневої революції

що жовтень відкриває нову сторін
ку України та вносить багато пози
тивних елементів в наше життя. На

КраплШІи дощу вже стукотять по
грається

горстка), яка бачила безсилля укра
їської владн, яка бачила, що ця :вла

ші

боротися, бо життя є тіль~и бороть
бою. Осінь, безсердечна осшь!
вітер

значає річницю большевицької жов

не~олення

т~rри с·.t·іни нелюбої кімнати, наказує
забути про мрії і боротися, ще раз

вже

4

РЕВОЛІОЦІІ

значення жовтня в нас різні:

Нишком розвіваються радості, та
щасливі

Рік

1953

Український нарід по-р~зному від

тих осеней? Осеней нашого життя ...

не хочеться

Journal of the Ukrainian
Youth

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ І РІЧНИЦЯ ЖОВТНЕВОІ

ine • • •

ли: жовтол'иста, тужлива й х~мер

вікнах,

Жовтень

1953...

Однакова

нуть

Paris

c:cSMOLOSKYP)>

10 І 34)

Осінь

фр.

основний

нальне,

а

на

і побудову нового

з

і соціяльне
ви звалення?
Вони бо
ролись теж за соціяльне визволен
ня, а Ленін проголошував самоазна
чення народів «включно до відді
здезорієнтова

на молодь, (бо хто ж її орієнтував
до революції в сторону української
державності? Як вийняток ставимо
Міхновського, але, на жаль, ви

знавців

його

ідеології

визначними

згадати

Михайла Ко
членів Цен
тральної Ради (ліві есери) М. Поло
uюjинського

б

у

дія

-

сина

Юрка,

за, О. Шумського, ·м:. Любченка, В.

Єлапського,
большевиків

та

перехід на

цілих

сторону

українських

на

Л.д Української Галицької Армії на

ра~ом

А що тоді робили большевики, ко
ли ми боролись тільки за автономію

,М.

чами,

з

дореволюційними

націо

життя

Українська

уряду,

країнськими

визволення

російським
народом
(пригадати б
хоч ІІІ-ій Універсал, який
прого
лошено зразу ТJісля большевицької
революції).

лення».

'l'Ворення в Харкові українського

совєтського

ціанальних партій (!) боротьбістів
та незалежних
соціял-демократів.
Творення українських
військових
частин з іменами Богуна, Шевченка,
Орлика, а дещо пізніше перехід ці

акцент не на
соціяльне

Це все з однієї сторони, а з другої

-

була

лише

С'lорону большевиків-не могло не
вплинути на формування світогля
дУ української молоді, саме прора
длнського.

В такій ситуації, при таких обста
винах, при таких р~зких розбіжнос
тях у
молодь

власному народі
напевно

-

будь яка

опинилась би в та

кому ж самому положенні, як і укра

їнська.
І тому ми не обвинувачуємо і не
бу демо обвинувачувати тих
17-25
річних юнаків, які опинились в цьо
му часі не в українській національ
ній, а в советській армії,
другій стороні барикади
ських

визвольних

змагань.

цебто по
україн
За

їхнj

ч.

С:\fОЛОСКИП
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ЗПудуваnн новий Університет !...

вчtшки мають перед історією нести
відповідальність ті, які
приспали

їхню національну чуйність, їхні на
ціональні почування своєю О:ГРУ.й
ною

пропагандою

марксо-соцІяЛІс

тичних ідей.
Перед історією і
оправдана!

не вона

винна,

а

в они!

*•*

історн

України.

Приходить перемога саме ідей жовт

невої революції.
мість
еької

І

що діється?

~а

одноцілого
фронту
украш
провідної верстви (саме про

відної

верстви,

бо

народ

завжди

був би пішов за нею) в продовженні
боротьби за державність з одніє~
сторони

зміновіховщина,

з

друго1

розсвареність української політич
ної еміГрації, що параліжує кожну
українську

Ломоносова.

визвольну акцію.

Зміновіховщина, цебто опануван
ня української інтеліГенції больше
визмом, забиває останній цвях в до
мовину Визвольних Змагань.
Ті,
що ще вчора очолювали українські
визвольні змагання, ті, які були
членами українського національно
го уряду, в ганебний спосіб зраджу
ють Україну, топчуть свою честь і

Ty·r,

ників

59-и

народів

одданих своей
тивнь1х

і

на

великой родине,

коммунистического
Та не тільки

зайве»,

висо

зrаданого
гальну

з'їзду

Декретом

партії

середню

nище

введено

освіту, а

за

одночасно

зо3ов'язано
Міністерство
освіти
РСФСР і Академію
педагогічних
наук

змінити

й удосконалити

про

граму навчання у школах. Крім змін
у самій програмі передбачено
підручників.
вирішило

деяюлх

зменшити

предметів

теж:

l\ІlІіністерство

аж

до

о

матер:ял

20 11 /о.

На

совєт

Республіки,

Народньої

найбільший

україн-

ський історик проф.
Михайло
Грушевський,
Голова
Директорії
УНР, визначний український пись

-

менник

Володимир

Винниченко,

мініС'rер закордонних справ УНР
А

ва освіти- П. Холодний, ген. секре
тар

уряду

-

УНР

П.

Христюк ...

Скільки :ж можна вичислювати?! А
крім них заступник Президента

ЗОУНЬ- С.

Вітик, визначний пе

дагог

до

му

і

-

ли

посол

австрійського сой

Антін Крушельницький

-

бу

г.зловними П!JОпагатораМІ 1 радя

нс\фільських
І може
якби 6ув

-

ідей

закордоном.

якби не вони, може одноцілий
український

фронт, якби не було С!1лямлено зра
до!О укр11нських 'самостійюЩьких
ілс~':'t- може Україна була б сьогод
щ вільною державою. І в наслідок,
на

нашу

думку,

саме

цих

помилок

ми мали і масмо мільйони членів ко

муніС'І.l"счної партії і комсомолу та
мільйони жертв.
Але на щастя і на перекір
всім
«примиренцям», всім хто вірив на
с тrово

Москві,

підсовєтська

на видала дві
С. Cm1Jeм:Jвa і
С.

Єd)'ремов

Украї

символічні
постаті:
М. Хвильового.

-

символ

підпільної

поставив СВУ і СУМ, які охоп

л~вали всю Україну. Тим хто бояв
ся, він показував свою і своїх од
нодумців
перед

відвагу.

ворогом,

кірність і
в

межах

фронті,

-

він

наперекір

--.,....

сr~мвол боротьби

леГальниjс

можливостей,

він докq-зав, що

-

вона не

менш важлива за підпільну. ВАПЛl
ТЕ,

Березіль,

які

були

пов'язані

з

ід є ями Хвильового, залишились на

завжди

зразками для працівників
культури. Іl\~олодь, Er :-

української

ховувана на пампфлстах і літератур

них творах Хвильового і хвильовис
тів, постачала і постачає кадри для

підпілля.
В річницю жовтневої рсволют~ll.
якої ми не святкуємо, але наслідки
як:~і: мч собі вповні усвідомлюємо.
головне ті, які вона внесла !3 жит
тя псі('Ї укр--<нської п1дсо.т.єтської
молоді,

-

хай всі .вони будуть

ресторогою
старших,

для нас

-

пе

Мr)лодих

і нехай ті наслідки

і

в нас

більше не повторюються, тоді й не
буде закидів в сторачу тих, які бу
ли такими, якими мусіли бути. Не
буде зради одних і не буде потрібно
гих.

можлива,

прямолінійність.

муністичної молоді. Тим, хто запе
речував бор:)тьбу на
культурному

оправдань

є

хто корився

який вийшов з рядів української ко

хто

tщ

Тим,

він показував непо

М. Хвильовий

боротьби України з ІМосквою. Тим,
заперечував, що підпільна пра

про

усунено· «Все

як про істОJ?іЮ світу, так і

•••
Одначе,

як

забезпечити

ня

в

партія
і

не

старається

паладнати

навЧ'ан-~

«братніх»

республі

багатьох

ка~ помічено помилки та недаста

точний

успіх

у

деяких

предметах,

як н. пр. російська мова та літера
тура. Також устаткування шкіл, на
віть

університетів,

виявляється

чи

.зрозуміння

для

дРУ-

О. Зінкевич

не

вистачальне та з лихого матеріялу.
Учням доводиться вправлятись на
приладдю
сrрукції,

ще

дореволюційної

або

виготовляти

кон

таки

са

мим, бо призначені для шкіл прила
ди--

-

як

подає

комсомольська

недоброякісні

і

скоро

преса

псуютьсq.

Відчувається теж брак учителів,

їм

-

Ніковсьюлй, керівник міністерст

збігом об

літичні устрої закордонних країн.

перетворен

i~r з'їзді подбала про відповідну під
«кадрів».

вивчан

В підручниках географії скороче
не· матеріяли про господарчі та по

ня душі, зацікавлення і мети моло
дої людини. Іlартія на своїм XIXготовку

усунути

до

(Дивним

ких шкіл мало б відбутися осягнен

-

рішено

текстами

про історію СССР.

ак:

ську Україну. Ось вони:
Президент Української

російської літерату

чергу

твори Пушкіна!).
З підручНt:ків істарі

общества».

ин назначеної метн

Істо

хемії та біо

Сталіна», як також викинено деякі

строителеи

з допомогою

підрт~

літератури.,

ставин проріджена «творчість

«беззаветно

сознательньІх

першу

ня напам'ять».

устат

робиться сЮди прибувших представ

світи

в

«Казкового

підручника
в

«перегруження

фабрика.

-

ного комфорту та відповідно шдl
бnаної партійної професури, пере

дають чолобитню червоній Москві,
каються, відрікаються в~юрашньої
повертаються

Університет

за допомогою

зміни

і ...

З
ри

ве~

-

кування», незлі'[,:а~мих бібліотек, :хо.в

переходять на сторону ворога! Скла

боротьби

Університет

зачислено

російської

логії.

в ці дні розпочав свою прац~ но

в.

скорочень

рії, географії, фізики,

вий московський університет ІМ. М.
летень!

Прийшли 20-ті роки: чи не одні з

в

ники:

українським на

Бо

найчорніших

листу

валось деяких 'Змін.

родом та українська молодь має бу
ти

З початком нового шкільного року
в СССР, а зокрема в Україні, очіку

зо

крема на Херсонщині та Харківщи
ні.

«Комсомольська

що лише

на

Правда»

Херсонщині

учителів, щ,-::6
ський склад

по~ає,

бракує

поповнити
існуючих

50

учитель
середніх

шкіл.
Різниця між устаткуванням та

за

безпеченням шкіл у російській рес
публіці й школами в інших респуб
ліках

є

кращим

жить

незп :чайна
прикладом

велика.
нехай

новозбудований

Най
послу

університет

у Москві:
Будова його тривала чотири роки.

а участь у будуванні брало 30.000 ро
бітю1ків, у великій кількости уч
нів ФЗО. Забудовано
поверхню в
2.600.000 кв. метрів. В центральній
частині університет має 32 поверхи.
Загальне число приміщень: 5.400, з
того 1.000 лябораторій та
більша

кількість бібліотек, у яких зберіrа.,.
ється 1.200.000 кнr ~жак. Будинок об
слуговує

100

скарісних

астягів

(вінд). Стіни вил:Jжені
керамікою,
rранітом та мармуром.
З однієї сторони -- казково бага·~і
бУдівлі, з другої голі стіни. про
стих та вапном білених шкіл. Кра
їн:а, де на кожному кроці говорить
ся про рівність,
доказала ще
раз
rтtJo існування велич<:'Jзних різниць

ї контрастів. Нього рода різниці не
певно не зустрічаються в державах
«гнилого Заходу»!
А ко

І,а

Paris

ж

р

у

а

н

к

у

л

а

р

ї

с

н

Жовтень

1 о <34)

ч

с

о

л

о

м

с

Відважно

Париж

Sнrюlement

Parole Ukrainienne -

ї

о

к

ь

и

к

п

о

м

1953

V

ступаите

А

і

Рік

4

о

л

висот!

ДО

(Українська Студентська Громада в Клівленді -працею започатковує свою діяльність)
Впор,я,дкува\,ння
справ

на

великих
їнської

терені

,студентських

ЗДА

належить

громадських
спільноти.

асягів

до

укра

П~реглядаючи

сторінки української преси, все ча

стіше

Зустрічаємо

зідрадні

вістки

з студентського життя. Відбутий
і

2З.

серпн.н.

в

Парижі

rрес Центрального

ського Студентства
їнське

ХУІІ.

Союзу

22.

Кон

Україн

інформує укра

громадянство

про

поважний

-

вклад проробленої праці

тієї най

старшої української студентської у
станови

на

еміrрації

та

рівночасно

зобов'язує українське
студентство
більше поширити студійно-гро

ще

мадську

роботу

в

Поодиноких

ску

пченнях української еміrрації на чу

Нам

приємно

довідатись,

що

від-

булись «Студентські Дні» в Клівлен

ді (ЗДА). Ці Дні ВНОСЯТЬ нове В ЖИТ
тя
українського заокеанського сту

'

ІІ. Відсвяткування окремою імпре
зою

серед загалу укра

їнської студентської молоді й в май
бутньому переміняться в
своєрідні
імпрези в роді заокеанських Висо
кошкільних Курсів Українознавст
ва, заініціованих в Европі ЦЕСУС
ом.

й

ІІІ.

мистецькою програмою.

Відкриття

ІУ. Перевести ударну збіркаву ак
цію серед якнайширших кіл україн

ського громадянства з метою фінан
сово допомогти в праці КоДУС-ові

Високо цінячи ініцінтиву Україн
ської Студентської Громади в Клі
вленді, Редакція
«Смолоскипу»
пересилає всім учасникам «Студен

й

тських Днів» свої наЮuиріші приві

«Студентські

студентським

новам.
УСГ,

1 О.

найповажнішим недо

ліком зорганізованого студентського

лі й координування наміченої робо

поділr;tти~я
таємницею
життя.

дану

в!же

-

не

Ізашкодить

майже

публіч'Ною

Вичуваємо

...

певну

неоправ

між

проробле

диспропорцію

ною працею студентських централь

них

і краєвих установ

та роботою

окремих студентських клітин в те

рені. Немає найменшого сумніву

-

праця студентства на місцях, в окре
мих

високошкільних

завжди

поставлена

осередках,

на

не

належному

рівні й мабуть не завжди додержує
кроку

ської

поважним

асягам

студент

Централі.

Тому з правдивою радістю треба
привітати відважний почин Україн
ської Студентської Громади в Клі
вленді. ЗО. серпня ц. р. місцеве ра

діо

!:1 рямках ук,~їнськоХ години

поінформувало українське громадян
ство про проєкт відбути «Студент

ти.

Що являється змістом «Студент
ських Днів» у Клівленді? За слова
ми доповідачів завданням тієї сту
дентської імпрези було спопуляри
зувати студентські інтереси в як
найширших колах українського гро
мадянства,

перевести

певну допомо

гову акцію на студентські цілі

та
відсвяткувати окремою
імпр6Зою
ЗО-ліття праці нашої студентської

централі.
В рамках «Студентських Днів» за
проєктовано

перевести

такі

імпре

зи:

І.

Дні студентської проблематики.

В програму цієї частини входити
муть

4

доповіді

громадських

і сту

ські Дні» в Клівленді. З почину УСГ
З. вересня ц.· р. відбулися
ширші

дентських

сходини

грома

на чужині». (д-р Б. Томків: «Сучас

опрацювати

дянства,

з

участю

щоб

старшого

спільно

«ПоЗІлції

діячів

на

рямкову тему:

українського

студ;ентстаа

мети,

жовтня ц. р.

10.

студентства

центральним

Для цієї ж

Продискутовано й прийнято рямки
«Студентських Днів» та створено від
повідне громадське тіло для контро

Для з'ясування рямок праці укра

україн

дорібок студентства на протязі його
найновішої історії.

відповідною

їнського

виставки

ської студентської преси на чужи
ні з метою з'ясувати громадський

тання!

ж ин і.

ЗО років діяльнос

го Студентства з відповідною діло
вою

дентства. Віримо, що вони знайдуть
широкий відгук

-

жовтня

11.

ти Центрального Союзу Українсько

Осінні

уста

заходами

відбудуться
Вечорниці»

з

програмою.

«Студентські
вересня до

Дні» тривають
від
жовтня ц. р. На

11.

ширших сходинах українського сту

дентства
створено

й

старшого

громадянства

Громадський

Патронат

Студентських Днів. В склад Патро
нату ввійшли відомі громадяни Клі
вленду в особах: голова проф. В.
Радзикевич, члени- дир. Л. Бачин
ський, адв. І. Білінський, д-р
І.

Гурко, проф. М. Ждан, мец. О. Ма
лицький,

інж. іМ.

Тарасюк,

д-р

Б.

Томків, інж. І. Фур і проф. Ю. Я
ремкевич.
ють: О.

Діловий Комітет
Врублівський -

очолю
голова

УГС (органі~аційна частина),
Ю.
Олійник містоголова УСГ (мис
'І'ецька частина) і П. Бурда секре
тар УСГ (фінансові справи).

Приємно

нам

повідомити україн

ське громадянство, що заходами ре
1
ферентури
міжнародніх
зв'язків
УСГ до участи в мистецькій части
ні запрошено студе!Нтів-чужинців .•
Це вперше в Клівлені на студент
ській імпрезі виступлять студенти
чужинці, щоб своєю участю засвід

ний духовий стан українського сту

ЧИ'Лі1 приязнь і пошану до праці у

рямки тієї небуденної на нашому те

детства»,

рені імпрези. Треба з признанням
підкреслити, що українське грома
дянство Клівленду живо цікавиться

українського
студентства»,
Тарасюк: «Громадські зав
дання українського студентства», О.
Зінкевич: «Українське
студентство

країнського студентства на еміІ'ра
ції. Сподіваємось, що «Студентські
Дні» змобілізують увагу українсько

студентськими

справами,

рею"ує. на

йому

Присутні

з

(б.

Винар:

«Організовані

форми

Інж. М.

го громадянства на студентські спра

ви та діловою співпрацею всіх за

Запроектовано узглядни

цікавлених громадських і студент

допомогою.

ти станові студентські інтереси, з'я

ських установ спричиняться до скрl

60

сувати

його недоліки й кожночасно
прийти

Л.

осіб)

готове

вислухали

в УРСР»).

громадську

працю

студент

дві інформаційні доповіді: д-ра Б.
Томкава «ЦЕСУС і позиції україн

ських

ського студентства» й д-ра Б. Вина

ції сучасного студента в нових об

ра «Студентські ДНі в

ставинах.

Клівленді».

товариств

часному та

в

минулому

й

су

висвітлити 'ідейні пози

плення

студентських

позицій

в

од

ному з більших осередків скупчен
ня української еміrрації, що
ним
являється Клівленд.

Б. Дан.

Стор.

ч.

СМ О ЛОСКІПІ

4.

(З
Фільм

про

«Білого

АКТИВІЗУЄТЬСЯ МОЛОДЬ

RІНЬ

БІЛИИ
кінової

АЗІЇ

залі)

коня»

Власник табуну, розлютившись за

це короткометраж.
- не
можливо, бо в ньому, поруч прекра
до

непокірливість, віддав Білого коня
ясноволосому внукаві місцевого ри
балки. І диво ... дитина й кінь зро
зуміли один одного, припали собі до
вподоби. Ніхто ніколи ще не зумів

екзистенціяліс

СіСТИ на Білого коня, а малому хлоп

( <(Crin blanc») -

Назвати його тільки додатком
сних

картин

лість

акції та

речі

філософією.

що

подано

провідну

забарвлену

-

тичною

жити,

природи,

дієвих

тяг

думку,

Цікаво

завва

осіб небагато,

бо

тільки п'ять, коли не числити само

-

го героя

велика

кількість землі вкрита водою, по
рІзана повільними ріками, rзрадли
ва для необізнаної з тереном люди
Це
та

трясовиння,
травами,

зарослі

очере

лиш де-не-де

виро

стають із води піщані горби.
Годують тут коней табунами. Ці
живуть

дико,

щось

на

зразок

В одному табуні верховодив він Білий кінь. Справжній: кров і ви
хср, ненгнимий і волелюбний, гріз
ний, майже деспот, неуважливий ні

на біль ні на смерть, бо такою є вся
природа. А вже найбільше він нена
видів людей. Ці люди приносили зі
собою лиш пута й ярмо, хотіли за
до

ну тягар,
здавався
для

-

воза,

вложити

батожити.
болотні

нього

на

короткий

час.

не

лихий

Він

та

словолом

пожалів,

подарував

коня

і

що так

забажав

відобрати. Пігнався ще з двома по

мічниками.
Це бу ла шалена погоня!

-

Дике,

притаманне ще тільки тварині зма
гання

за волю, за

життя. Не могли

їх задержати
болота,
рdзступавсь
очерет, !З острахом ховались водяні
ти

Божевільні

тишу

, літнього
переду -

пустелі

посміли наруши
й

зранили

красу

жовтня

та

відбудеться

інформаційний

провідників

в

молодечих

семінар

організацій.

Цей семінар буде присвячений про
блемам і заангажованості молоді в
суспільному
житті.
Предсідником
курсів буде директор Народньої О
світи Бірми, М. У. КаунГ.
В жовтні м. р. ЮНЕСКО організу

вало в Рангуні подібну конференцію
-семінар, на якій обговорювано про
блему прив'язаности до батьківщи
ни (цівізм). В ній взяли участь 33 де
легати

молодечих

країн

організацій

південної Азії і

з

11

південного

Пацифіку.
Цьогорічний семінар є продовжен
ням минулорічного, має його допов
нити й завершити. Основною темою,

яку будуть обговорювати, буде пи

по

тання праці молоді й молодечих ор

хлопчина на Білому коні,

ганізацій в ділянці поліпшення жит

дня.

Гнались

наосліп:

а за ними- з диявольською усміш

тєвих

кою

дУ

на

27.

дійний

приятелями.

спав

власник.

ізлегка

6. -

Токіо під патронатом ЮНЕСКО сту

устах,

три

вершники.

Там, де кінчалася земля і, де вже
не було нічого, крім води та неба,

-

зупинилися. Та не всі

Білий кінь,

а з ним, на спині рибацький хлоп
чина, кинулися в обійми морю. Зро

зуміли вершники небезпеку й ста
ли гукати: «Вернись, залишимо тобі
коня!» Безуспішно ...
не повірить.

їм ніхто

біль

ше

умовин,

виховання

3рстосовуючи

мето

населення.

В азійських країнах більшість мо
лодечих

органtзацій

працює

тільки

по великих містах. Тому передба
чується окреме обговорення на се

мінарі справи розвитку молодечих
організацій по індустрійних
цент
рах і селах, та вплив організованої
молоді на переїзд селянської в міс
та.

спи

Білий кінь не
простори бу ли

найкращою

ний

птмці.

-

аме

риканського «дикого заходу» й тіль
ки раз у рік їх зганяють, щоб ви
брати найкращих та, приневоливши
більш-менш до !запрягу,
повести
вглиб краю на продаж.

прягати

розлучними

Але

Атлянтійського океану. Тут

ни.

це вдалось за

Від тоді- гуляли обидва. Стали не

Білого коня.

Подія відбувається у французько
му департаменті Лянд, над берегом

том

цеві
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СКJ)І;1Ткою,

а

Білий кінь і ясноволосий хлопець
паплили туди,

де

коні

й люди

жи

вуть у справжньому мирі ...

він їх вивчив змалечку.

С-ий

8 зоні

В окупованій большевиками
видалено з універ

Німеччини

ситетів

270

студентів та передано їх

до індустрії. Причини видалення

-

участь у протибольшеницьких заво

3

рушеннях

ПАР!'ІЖУ ДО КАП НОРД

8 -

жено новий Інститут Політичної Фі

(Про працю зразкового французько г<• учителя).

27

паризьких учнів віком

9-14

ро

ків відбули в часі цьогорічних вака
цій подорож на північний бігун. По
дорож відбулась в клясі, з книжка
ми та з учителем!

Задум відбути таку
експедицію
·зродився в учителя географії
М.
Тюка. За його ініціятивою, власни
ми силами, учні побудували авто
клясу, з усім потрібним приладдям
та обстановою: шкільні лавки, дош
ка,

тощо.

Сам

учитель

функції учителя,

виконував

провідника

і

шо

ля, який в навчання і організуван
ня мо.іюді вложив всю свою душу.
Бо він не тільки вчитель, він знає

що його завдання не тільки вчити та
викладати сухі шкільні предмети нін в першу чергу виховник молоді,

він

з

життя.
ними

грає футбол, ходить на екскурсії, є
прикЛадом для них. Такому учите
леві могли :} поручиnл своїх дітеt'х
батьки.

ла кляса була поділена на 4 групи,
які по-черзі займались відповідни

ла кляса в

ми

подорож.

по величині будівля в

на до вжитку університету міста Се

цьому будинку доволі місця.

учнями:

до

сій минулої зими, а

приладдям відбула таку

+ -Третя

Еспанії, фабрика тютюну в Севільї,
(побудована в 1750 р. !), буде переда

го молодими

її

дали Голяндію, Бельгію,
Німеччи
ну, Данію, Норвегію, Фінляндію. По
дорозі їх оваційно вітали в
усіх
країнах, які
вони
проїздили.
Це
вперше в історії шкільництва ці

Це вперше знаходимо такого учите-

літичних діячів.

вільї. Всі факультети, за
виїмком
факультету медицини, знайдуть
у

має приготовиnл

Підготовляючись
до
експедиції,
учні побільшили кількість
екскур

шкільним

лософії. Основниками цього інсm
туту є 80 французьких учених і по

Учителя М. Тюка видно всюди з йо

який

фера. Протягом двох місяців
учні
проїхали 11.000 кілометрів.
Відві

комплеті зі

червня ц. р.

17

В Парижі при Сорбоні зало

на

Великдень

відбули пробну експедицію.
В часі експедиції на Кап Норд ці

справами:

кухня,

каса,

фарма

ція, тощо. Кожної ночі учні розкла
дали свої шатра для нічлігу. При

цьому

розкладали

ватру,

при

робили нотатки, дискутували
проблеми,· відбували наради.

31,

якій

різні

серпня, згідно з передбаченням,

авто-кляса повернулась до Парижу,

яку

й нам

принаrідно

вдалось

по

ба чи ти і говорити з. учасниками.
До наступного
літа
ще
далеко.
Може хтось з нас спробує .зоргані
зувати

таку

ексиедицію?

..
п.к.

ч~

Стор.

смолоскип
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БУДНІ й МОЛОДЕЧА ПОЕЗІЯ

Шляхами невідомих земель

СJІУХАЙТЕ РАДІО АНДОРРУ

(Фраrменти)
Ти випив самогону з кварти,

І біля діжки п'яний спиш,
А

там

десь

голуби,

-

мансарди,

Максим

Рильський

1.
В

годині

шостій

ранком

почина

ють співати
будильники:
п'ять,
шість, може й більше? Це меш
канці

мойого

зустрічати

готелю

ще

один

готовляться

день.

Зразу опісля цей :Мlесьє Дюпон, що
живе при кінці коридору, наставляє

р<:~дієвий апарат; він працює механі
ком на автомобільному заводі
та
слухає ранній б'юлетень, щоб знати
точний час. А там, здолу

Заходив до нього між двома ви
кладами. Малює «Мrрія петуній».

його модель

-

склянка

налита

-

сольо

Мадам

«Кармен-ового»

Дюпре

накликає

ні, в криштальній чаші, дві роз
кішні ... петунії. Ці «петунії» чогось
блакитні (ультрамаріна!), але я не

ля 5.500 душ, не знають,
що
таке
страхіття війни (обидві світові вій

важився

запитувати,

ІМоже тому, що всі
зничайно блакитні?

П'єр

чому

мрії

саме.

надійний хлопець.

-

-

бувають

ну,

аж

-

ось

хтось

порадив

йому

пробувати в М1і1стецтві. Тепер малює
«Мрії

Столицею
·~q

фільм.

тореадора,

.тr.ею

по

«ІМ:акбет»-а.

ва

-

Подивллю йо

наняв

цю

твойому

комнату.

погляді

збігаю по вузьких,
сходах. При вході
привіт консьєржки

гоnні
кою

аж

Ізавузьких

найтrешевші

ресторані

двісті.

«:r'у.люази»,

КУРfІТЬ
читають

скрипти. Гусениця го лених та боро

латих

облич.

з:намеРJито

в'язаних

кn~Rаток і нечищених черевиків.
Обід: біфтек, в оливі смажені f)a-

p::JF;o.лi, кусок сира, яблуко. Ян-r-тйсь
довгань ро!1лив на стіл зупу й на
Rjть не вибачається.
Пікаво, хто здобvде uьогорічний чемпіонат футболу. На
ТБf)Ю

-

думкv? ...

-

Маю

два квитки ло театру, на

сr.огоrтні вечором. Підеш? ...
- Хочеш купити добре
Віддам тобі моє ...

...

ко тrесо?

Скільки між ними Аристотелів,

Да Вінчів, Пітагорів?

4.
П'єр, мій приятель
жуть спеціяліст по
ді.

-

маляр. Ка

мертвій приро

зараз

державі

горді

монар

другий
Ургель.

зі

своєї

князів
вони
француьких
XVI -им вклю

місцевий

22

Але

парлямент,

мряці мандрую берега

ми Сени: Ке-Вольтер, Ке.JМ!аляке ...
Шукаю слідів молодечо поезії.
Кругом мене Париж, Париж 1953.
Осінь.

Необережний, наступив на порож
ню

пушку

покотилася

від
з

консерви.

дзенькотом...

у

явля

якому

свідчить те, що

країни

ще й

меш

тепер

не

не
зна

ють шо таке «брак праці» та не ма

5.
У вечірній

одино

установою

гірських селян. Про успіх

їхньої праці
канці цієї

Французької

Оріоля.

платять жодних податків,

з.

нісенітни;ці,

В.

законодавчою

І-засідає

Бон-Жvр. ІМ'есьє Жан.

університетському

Андорри

Президента

-

ється

перехоплюю ще
- завжди одна

Такий і вам: ДобрrІfй день.

чоловік

де

францу1зької
держави,
еспанський
єпископ із

Республіки.

ковий:

-

тисячол1тнш,

будинок,

чно. як теж Наполеона 1-го, а сьо

немає

повторяє, мабуть усоте.

Рqз'каЗvють

можна

це кожноразовий голо

-

Мешканці

Час у школу! Плащ, сшиток і вжР

чеога

руїнах,

минувшини; до своїх
зачислюють
безліч
королів із Людвиком

Тікай. вступись сперед моїх о
чей! Нехай земля
тебе
приховає!
Твої кості порохняві, твоя кров за

В

беззаперечно

в

хи. Один

-

-

якому

Але найдивнішим у цій

го вміння, а заразом проклинаю го

світла! ... » -

у

є те. що нею володіють два

Мій сусід з....;..ліва сdеціялізується
н драматургії. Останньn вивчає Шек

в

банк,

приміщується парлямент.

2.

стигла.

князів-

Найбільш статочною бf'ді_~

є

майже

Ех, яка прdза! ...

коли

дивного

Воно має одну головну та три бічні
вулиці. З видатніших будівель слід

лиць.

дину,

цього

є містечко Андорра ля Велля.

стрінути всі валюти світу та
кіно,
де
раз
у
тиждень
висвітлюють

через вікно, а собака моєї консьєр
жки вчіПІ·Іfлась знову замітача ву

спірового

Андорра.

ни відогрались далеко п()\за терито
рією князівства) та живуть без тур
бот і зайвого нервування.

відмітити

петуній» ...

-

Мешканці цієї країни, в числі бі

Спер

шу студіював право, опісля медици

хтось л"l

когось

світу в горах Піренеях, лежить ма

ле князівство

ється, хтось інший свише перестарі
ле

Між еспанською і
французькою
державами,
заховане
від
решти

- відображає таки
з пам'яти. На полотні: трикутники
та кружки (все зелене!), а посереди
водою, а петунії

Поети, сонце і Париж.

5.

Копнув

і

Де вона,

ця поерія? Де її знайти? А, може
вона зовсім близько, кругом мене?
Дивлюсь на неї і не бачу?
І нараз, немов перед завороженим,

усе зміняється: Молоді дні ... Дні ча

рівні, буйні, очайдушні, полум'яні!
3-hом.іж рядків п;рочr1tfаних кни-1
ЖОК, із хаос:у КИПУЧQГ'О ЖИТТЯ, :1
крихіт радощів і
смутків вони
з'являються відвічним
бажанням:
здобути, оа всяку ціну здобути!

Молоді дні, дні мережаних снів,
дні гарячих поривів, віри й розквl
ТСlючої сили! Дні, що не знають зне
віри, перешкод, що завжди святоч
ні, величні, незабутні!
Р. с.

Ю"rЬ ніяких труднощів із
вивозом
чи
спроваджуванням
будь-яких
пропуктів із сусідніх країн, бо не

має

жодного

закону про

граничні

оплати.

lli обставини сп~лчинились до
надмірного розвитку торгівлі, при
носячи м<tшканцям Андорри великі
прибутки. Кожний п'ятий громадя
нин Андорри має своє приватне ав

то.

тобто кожна
родина
розпоря
джає
власним моторавим засобом
льокомоції.

Крім усіх цих
небуденних
при
на території Андорри знахо

кмет,

диться

одна з

наймодерніше

виві

нуваних радіо-висилень, яка ІЗасту
пає брак театру та

цертів.
смаком

музичних

кон

Завдяки
відповідно
й
зі
підібраній програмі, «Радіо

Андорра»
стала
безперечно
най
більш любленою радіостанцією пів

денної
Франції
півострова,

Т?

Піренейського

О. К,

Стор.

ч.

смолоскип

8.
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ПОЧАВСЯ НОВИЙ ШКІЛЬНИИ РІК В СОВЄТСЬКОМУ СОЮЗІ
Ин живуть

Ян піиnуютьси ((найщасливішими)) nітьми
В цьому році має бути побудова
но в Україні 156 дитячих садків. В
доповнення до того 40 нових дітсад

ручення перек~ути всіх з;з.JІятих
на будівлі дитячих садків і ясел на
другі об'єкти.

ків

Крайньо незадовільно розгартасть
ся мережа дошкільних
приміщень

намічено

житлових

рахзмістити

будівлях.

д01пкільних

в

великих

Цієї

кількости

не

вистачить

заведень

для повного задоволення потреб.

Назагал приміщення для дітсад
ків будується дуже повільно. Для
ілюстрації положення, можна на
вести Ворошиловградську обл. Тут
на 195З р. заплянована побудувати
25 дітсадків, на їх будову відпуще
но вистачаючі фонди, але ці засо
би погано використовується.
Річ
ний плян будови дітсадків тут нара

зі виконано на З7°/о. Напр. ще навіть
не почато будови дітсадка для дітей
робітниць Ворошиловградеького ме
та.люрr'ійного заводу ім. Ворошило
ва,

хоч

600.000

для цієї мети
асигновано
рублів. Директор заводу тов.

Гмиря і його
рик говорять:

заступник тов. Ско
«Це не спішно,
ще

вспіємо, є справи важніші». І ніхто
їх не спішить. Погано будується ди
тячі приміщення на 1заводах ім. Ар

тема й ім. Рудя. Безвідповідальне
відношення до цієї справи деяких
господарів поглублюється невглядом
зі сторони керівників облаСНІ/ІХ ор
ганізацій. Так і предсідник виконав
чого комітету тов. Решетняк дав до-

-·-- -------

__ _

в Білорусії. На
'Мінському
трак
торному заводі дошкільними примі
щеннями повинно бути охоплено не
менше 700 дітей, фактично побудо
вано підприємством всього 2 дітсад
ки на 225 місць. На Вітебській фа

бриці

«КИІМ)>

садки

650

всього

слід прийняти в

дтей,

один

-

діт

побудований тут

дітсадок

на

120

місць.

Нові дошкільні приміщення в Біло
русії будується недопустимо
пома
лу. Будинок для дітсадка при ком

бінаті будівельних матеріялів в міс
ті Полоцьку будується вже третій
рік. В Мінську
будинок
дітсадка,
який фінансує міністерство освіти,
бу дується вже три роки ...
Керівники Української Промисло
вої Ради не думають про тисячі ма
терів, які працюють в промислових

артілях і не мають жодної можливос
ти віддати своїх дітей в дитячі ясла
чи садки. В Харкові в одному квар

талі находяться артілі, в
котрих
працює приблизно З тис. жінок, але

поблизу

немає ні

одного

дитячого

((найщаспивіші)) вчителі
Поважну

шкоду

р.

перейшло

зі

половини

мають

Міністерство

Інститут

надцять факультетів Інституту го
тують інженерів тридцяти спеціяль
ностей:
радіотехнічної
апаратури,
автоматики і телемеханіки,
турбо

будівництва, електричних

машин і

апаратів та інших.

В 1950 р. Інститут
випустив
500
інженерів, в 195З р. 946. В цьому
академічному році прийнято на пер
ший курс 1.750 студентів, з того 450
медалістів і відмінників, яких прий
мається в
іспитів.

Інститут

без

вступних

Цікаво, що управління Інституту,
як довідуємось з совєтської преси,

роз'їжджає по
околичних
м1стах
ЩР. кілька місяців перед прийомом і
веде

широко

закроєну

між

учнями

десятих

пропаганду

кляс,

щоб

вступали в Інститут. Видно з цього,
що молодь не дуже радо йде до цієї
школи, хоч вона має
дуже
добру

репутацію. (У Франції, як і в інших

західніх державах жодна державна
школа

не

веде

пропаr'анди,

щоб

в

школу

48

середню

освіту.

керує
обласним інститутом закінчення осві

незадовільно

ти для учителів. Ще не рішено пи

тання про підвищення кваліфікацій

працівників обласного відділу осві
ти. Дуже мало видається методич
ної літератури для помочі учителям,
керівників шкіл і відділів народньої
освіти».

Н. Мурашко

садка.

Передова

«Уч. Газ.» Ч.

72 (3782)

(заступник міністра освіти Білорусії)

_

ХАРНІВСdНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Харківський Політехн.

школи

учителів і ви бу ло з району більше 20
чоловік. В Ошмянському районі по
важні промахи є в підборі керівних
кадрів. В Білорусії є понад 4.000 се
милітніх і середніх шкіл. Здавалось
би, що із 25.000 учителів з
вищою
і незакінченою вищою освітою мож
на б піднайти для шкіл підготовле
них керівників. Одначе в цей час
із 52 директорів середніх шкіл ли
ше ЗО закінчили ВУЗ-и, а із 21З ди
ректорів семилітніх шкіл
близько

rІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ.
...
... "~--....__..___...,

один з найстарших в Україні. Оди

справі народньої

освіти наносить пливкість, необr'рун
тована переміна педагогічних кад
рів. В Пуховичському районі в 1952

«Уч. Газ» Ч.

Учителі,

які

приїхали

71 (3781)

в

Татар

йшли вчитись до неї. Не зважаючи

ську АРСР, мали великі труднощі
з піднайденням помешкань. Про nри:

на це, кількість прохань про прий
няття набагато перевищує кількість

шкільні кватири й говорити нема
що: плян будови домів для учителів

вільних

в Татарії не ВІ/ІКонується 1З року в
рік. Навіть приватними помешкан

місць).

ДИректором Харківського
Полі
технічного Інституту (тепер ім. Ле
ніна) є проф. М. Семко, з вИ1значні
ших

викладачів

кана

слід відмітити

автотракторного

проф. ІМ.
катедраю

Медведєва,

де

факультету

завідуючого

сільсько-господарського

машинобудівництва проф. д-ра те
хнічних наук А. Петрусова та заві
дуючого

катедраю

теоретичної

ме

ханіки проф. І. Бабакова.
с. м.

нями учителі не бу ли
забезпечені
Есюди. Так, в Столбичинському ра
йоні учителі примушені мешкати в

шкіЛьних інтернатах і клясах (!). У
багатьох районах
учителі

Татарської АРСР

нерегулярно

Спец. кореспонденція УГ
«Уч. Газ.»· Ч.

+

В Одесі є 17 ВУЗ-ів. Деякі

з

них, як Інститут мукомельної промисловости і елеваторного господар
ства та Інститут інженерів морської

фльоти

-

одержують

паливо й нафту. Безсумнівно, що по
гані
життєво-побутові
умовини, в
які попадають учителі, що прrлїз
дять в Татарію, примушують педа
гогів покидати кордони республіки.

одинокі в цілому СССР

вищі учбові заведенця такого типу.

67 (3777)

ч.

7.

Стор.

смолоскип

10 (34)

ВІПКРИВАЄМО ПРАВЛУ ПРО ОСВІТУ В СОВЄТСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ!
-

-

---

---

----

--·

-

-

-

Природничий факультет Берестей

шкоnи

ського педагогічного інституту має
велику потребу апаратури для ля

«В серпні 1953 р. відбулись
в
традиційні наради со

.москві

вєтських учителів».

Комунікат ТАСС

В

Могилів-Подільському

район

ному відділі освіти Вінницької обл.
ва рік покинута школи 215 учнів.
в

Кіровобаді

ССР) більше
ку

не

ще

(Азербейджанська

200 дітей шкільного ві

ходили

Все

до

школи.

погано

поставлено

викла

бораторійних праць. 1Майже три ро

КІі1 ведеться листування з багатьома
орган~заціями й установами, які ви
готовляють такі апарати, але діста
ти щонебудь нам не вдається. Наші
лиІСти залишаютЦся беЗ в4цповіді,
ня

виконати

неможливо

через

пе

реобтяження працею, або тому, що
наш інститут «Зайва» організа

ти УРСР не зробило

стави тов. Стодоліну виконати наше

школи

відповідними

часу

забезпечити
підручниками.

доручив керів

Ленінградської

замовлення,

контори

до

але апаратури ми не

о

одержали й до сьогодні.

Уч.

Газ. Ч.

Недавно

в

.nітехнічному
В Кіргізькій СССР із

104

шкіл до

тована лише 15. Меблі майже не
ремонтувались. Для шкіл заготовле

но 25()/о палива, а для учителів тіль
ки

4{)/о.

В Талласкій обл. необхідні до ре
монту

школи

дерева,

10.000

500

одержали

листів

лише

шиферу

дещо

замість

і ні одного аркуша скла.

73 (3783)

кінця будови не видно. Будова шко
ли в Будьоновському районі,
яку
почали 13 років тому, перервана, бо
не

прикриті

стіни

почали розпада

тись від дощів. Цілу будівлю треба
розбирати і будувати наново.
В минулому році, за даними облас
ного відділу освіти, в школах об
ласти

не

даними
мітету

навчалось

обласного

-

302

дітей, а

виконавчого

за

ко

дітей.

608

В області ще не всі школи уком
плетовані кадрами. В 5-7
клясах
працює 167 учителів, які не мають
відповідної освіти.

Обласний відділ освіти намітиввід
ремонтувати

256

помешкань

для у

чителів. Заступник завідуючого тов.

Сидоров твердить, що около 100 по
мешкань

уже

відремонтовано.

студентів

Новочеркаському

інституті

старших

Але

це не відповідає правді. В районах

по

на

зібрані

курсів

гірничо

го факультету було поставлене пи
тання: ко.ли інститутські ляборато-·

рії та учбові кабінети будуть забеІз
печені сучасними приладами й апа
ратами?

Невже дирекція інституту не
бачить, питали себе майбутні ін
женери-гірники,

-

що через те ми

не одержуємо потрібн•их знань?
Ми попросили

Два роки тому нсфад почали буду
вати середню школу в Талласі. Але

заступника дирек

За

32

ський

роки свого існування Ромен
аГролісомеліоративний

нікум дав б.nизько
сільського

і

1.900

лісового

підготував більше

тех

спеціялістів

господарства,

трьох

тисяч ро

бітників масових кваліфікацій.
Зараз технікум випустив 89 моло
дr1Х спеціялістів. На державних іс
питах

випускники

ку успішність.

показали

висо

студентів склали

15

тисяч

-

лябора/То

студентів ...

Бідність

наших

учбових кабінетів,

лябораторій

і

відповідає тов.

-

Богданов. Багато наших лябораторій
мають устаткування і прилади, які

-

Факультет технології цементу,

говорить тов. Богданов, відкри
тий в 1950 р., зовсім не забезпечений

-

лябораторією.

вані

Примітивно

лябораторії

устатко

катедр

розрібки

плястичних місцероджень, розрібки
рудних

і

нерудних

місцероджень,

будови гірничих будівель. Немає ля
бораторій

електричного

автоматики. ·М'и

в

транспорту,

інституті

нерід

ко готовимо інженерів за зразками
устаткування, !Зробленого ще в ми
ну лому віці.
В. Подільник
<~Лит.

Газ.»

Ч.

94

Кабінет рослинництва технікуму
провадить значну· науково-дослідну
роботу

ського

400

впровадженню

нових

можна вирощувати риж, арахіс, чу
фу, виноград, горіхи, абрикоси.
Директором технікусу є .М. Лисен
ко.

(За «Рад. Україною» Ч.

189)

працівників сіль

господарства.

Технікум має багату учбову базу,
яка чим далі розширюється. В роз
садниках учбового господарства ви
сотні

по

культур у виробництво. Досліди по
казують, що· в роменському районі

В технікумі є і ,заочний відділ, на
якому вчиться

сортів. Сад технікуму збільшився за
останні роки до ЗО гектарів. Ведуть

66 (3776)

сотні

Восени тут навчається більше п' я

ти

іспити на відмінно.

не заготовлено палrлва для учителів.

«Уч. Газ,>> Ч.

більше

РОМЕНСЬНИЙ АГРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ

рощуються

Учителі А. Сарібаєв, Е. Казаков, І.

культ:е~ів,
рій ...

тора інституту по учбовій частині,
доцента В. Богданов а, роз'яснити,

де ми були, ні одної відремонтова
ної кватири ми не бачили. Зовсім

Новінов.

бових заведень в нашій країні... В
цьому ВУЗ-і близько десяти
фа

Може краще справа стоїть з ля
бораторіями .на нових факультетах
і катедрах? Виказується, що ні.

ноцінними підручниками ні методич

початку навчального року відреман

Ново

т десяти років.

М. Розумович
(кандидат біологічних наук)

Про це говорили учителі Могилів
Подільського району. Учителі не за
безпечені у цих предметах ні пов
ною літературою.

в

одне з найстарших уч

дентам про видатні успіхи
віТЧиз
няної електротехніки, машинобудів
ництва і будови прїІладів, а демон
струємо їм «новинки» ... 1 з-перед п'я

никові

до цього

-

вже давно перестарілі, а частинно
вже не придатні. ':Ми говоримо сту

ства Освіти РСФСР

щоб

Політехнічний інститут
черкаську

ція.
Головний постачальник Міністер

дання рідної і російської (!) мови в

захОдів,

-

яка причина подібних розмов?

або нам відповідають що замовлен

школах України. 1Міністерство осві
жодних

--

Ян заоезпецені "наймоnерніші" лаnораторії

ин оvnvєтьси
((найкращі))

----

тисяч

плодових

лісових саджанців різних

і

видів і

ся роботи по закладенню дендроло
.rjчного парку.

Дніпропетровськ.
тисяч

юнаків

цього року в

і

10

БлиJзько

дівчат

вищих учбових за

кладів Дніпропетровська.
чого

п'яти

прийнято

інституту бу ло

До гірни

подано

по

дві

заяr:и на кожне місце. На провідні
факультети металюрrійного інститу ...
·г:у було подано цq Т{)И.

Стор.

ч.

смолоскип

8.

АкадемІк

Цікаве з медицини

М. Д. ЗелІнський

«Боvпна аптена)) знайwnа випранnанни
Всі

ці

нові

-

медикаменти

це

.Минуло вже десять років від ча
су, коли група бактеріологів, біоло

ниелід дослідчої праці останніх де

гів,

сяти років.

лікарів

та

хем1к1В

мала

змогу

познайомитись уперше з новим лі
кувальним

ліна

медикаментом.

охрищено

-

його

Пеніци

за

латин

Наука

має

повне

право

бути гордою. Гордою
навіть
коли довідуємося, що це все крите

завдяки

пильності,

тоді,
від

людській

ською назвою грибка-плісні (Penici!Jiuш Notatuш), бо саме цей дав

винахідливості та фінансовим жер
твам вже довгі тисячоліття було

вихідний

відоме

го

і

ліку.

проти
в

основний

Попавши

волі

годівлю

продукт

ново

випадкового

працівників

стархилококів,

великі

й

лябораторії

вану для експерименту,

спрr·1чинила

пригото
пеніциліна

зміни,
припи
Цей
випа

няючи ріст цієї годівлі.

док дав поштовх до дальших дослі

дів ~з

грибком-пліснею.

лікувальний
повністю

продукт

Посталий
зумів

виправдати й у

ній медицині

себе

теперіш

відсутність

пеніцилі

ни є немислима. Пізніші

досліди в

новій ділянці дали ряд
прrщуктів:
цину та

стрептоміцину,

Всі ці ліки,
самим

ще

інших

авреомі

споріднені з нrлми.

хворобах,

примінені

діють

в заразних

антибіотична.

найстарший

ворог

Тим

людства

бак'l·ерії, віруси та спірохети пе

-

рестали були небезпечними. Хворо
би. які

для

повного

вилікування

потребували раніше міСяців, а то й
завдяки новим лікам, через
декілька годин, найбільше днів, пе

народам

та,

за

тогочасними

можлив~стями,
примінюване
при
поборюванні хворіб. Цей факт під
тверджує повністю недавно
знай
дений у Африці т. зв. «Великий ме
дечний папірус». Знайдено його ра
зом із іншими
папірусами з
доби
Фараона Рамзеса
ІІ-го
(1З10-1244
перед Христом), однак учені
твер
дять, що він багато старший і сягає
аж до

ХVІ-ого ст.

до Христа!

Пей документ дає можливість по
знайомитись
медициною.

із

5

старо-єгипетською

метрів довгий та

20

цм широкий. він містить у собі ряд
описів хоріб та відповідних
шюв.
Самоrюозуміло, що жодний із описів
хворіб не підходить нашому
розу
мvванню. бо більшість їх
припису
ють

злr,fм

духам,

чарам,

п·1вітрю та безлічі

поганому

інших

нісеніт

ниць. Що ж торкається ліків, при
nнсуваних тодішніми
лікарями, то

років,

теперішня метrицина добачує в них

рестають бути шкідливими.

багато правильного, хоч примінюва
ного в примітивних формах. Напр.

Зовсім
тичн•І1х
дукт,

незалежно

ліків

від

постав

який на ді.лі

ще

антибіо
один

про

перевищує

сконалість попередніх. Коли
циліна,
цина

стрептоміцина

знаходять

інекційних

Б-12,

та

успіх

авреомі

тільки

при

примінюють

-

вітамін

це

до

пені

хворобах, то Б-12,

вий
лік-вітамін
хворобах крови.

но
при

червонавий

при б~лях

голови

як подає папірус,
натертися товщем

-

4.000

ю· печінки,

пійна
же
до

сьог~дні

ПОТрібно

а.ле вже мікроско

кількість цього

повернути

маленьку

nітаміни

продукту мо

здоров'я

невилічимо

десяткам

«Зіпсутий

хліб»

-

єгиптяни

лі

·r~ печино.
розмішані
J::ином. пивом. або навіть

Завдяки пізнішим дослідам ствер
джено,

шо

здоровий

людський

ор

ганізм випродуковує потрібну кіль
кість цієї вітаміни в печінці, а над

мір виділяє з сечею. ЗО літрів
сечі
здорової людr1ни може дати
одно
разову

давку Б-12.

джено

присутність

Також
цієї

калі

деяких

Крім

цього ствержено

аІ-tтибіотиками.

тварин

вітаміни
та

в

птахів.

зв'язок її з

хоч на дш1

кість у них дуже

ствер

11 кіль

н~значна.

.літрів авреоміцини може

50.000

дати

як

народився

6.

р. в Тирасполі (Басара

бія). Високу освіту покінчив у Одесь

кому Університеті. В 28 років'

був

уже велиюіrм ученим і в 189З р. був
покликаний у московський Універ
ситет, де став професором
ної та
ності

органіч

аналітичної хемії. Свої здіб
посвятив

розпрацюванню

1915

мії нафти. В

ли вживати на

хе

р., коли німці поча

фронтах

rаз,

він

перший винайшов протитазову мас

ку, яку побудував на основі актив
ного вугілля.
ІМ. Зелінський рівнож перший ви
найшов спосіб видобування
бензи
ни з

мазуту і

солярового

провів оригінальні досліди
довою білка, що дало змогу
вому розуміти
діяльність
організму, винайшов багато
одержання різних хемічних
ред ним нікому невідомих,

найбільшу в

товtЦу,

над бу
по-но
живого
способів
тіл, пе
створив

СССР школу хеміків

дослідників.

М Зелінський є автором
більше
оригінальних
праць з
ділянки
хемії. Своїми працями і
дослідами
він здобув собі ім'я світової славм

250

науковця.

Р. П.

мали

з

водою.
росою та

вживані

після трьох-чотирьох днів
~~ n~дою. збереженою в тому ж

n:1:r1invci. піn

vняrv

ма.ли б приносити
темпеnатvоv

(зробимо

кn.тттІ[ допvстимо.

що

-

пo

єгипетсько

го nітrсnчня. не
тrт..тів

хворих.

1861

птшлnnодібнn н::~ думці: хліб вкри
тий плісню. Хліб. мука. мучні кисі

.тrc-rriJv н багатьох хвороб~х. Взявши

одержати

,микола Зелінський
лютого

мішкою зіпсутого пшеничного хліба.

ложечку

ЦlЄl

ака

демік Микола Д. Зелінський.

спричинених,

-

Щоб

З1. липня ц. р. помер в Москві ве
ликий український науковець,

духами треба
гіпопотама з до

кристал 1 з великою присутністю ко-

6альту.

10 (34)

помилки.

після

кількох

~поепаnований. поимітивний

лік не nvлe В НЇЧОМV DіЗНИ'Т'ИСЯ
пnчrn'l'm:~ ттенnї

я

лябrщатооії

ппkні. Не пі.лляr~~

отже

від

годівлі

сvмніву.

ТТТ() ВЖР R Jl::IBHi ЧаСИ ВИТFЮОені ПЛіС
РЧ) ~Н'Т'И·~іn'Т'ичні сvF5станпії
бvn:и н
rтP!'fvr".x rfJ'1pмax віzтомі ·та
приміню

вгні.
Та не тільки
плісня
знаходила
'""f"ІЄ nоимінення! Р багатьох міспях
"Р<>nwк:ий медични·u• rтaпinvc» згадує
rrn'"' вж:ин~ння ~ем.лі. кvряви т::~ гли
РИ

:::~ кnли пnиrалаРмо. що вихілним

rтnnпvк:тnм

с'~'nегrтоміпини

кінцевий продукт тільки ЗО мілігра

nміттичи

мів Б-12.

п n:існя. то й пі

~" саме

й

землянr·•й
«Репепти»

аяое

грибок
знайдуть

своє виправдання. В інших

хворо-

бах, на наше розумавання
окреслених,

ми,

-

як

вкушення

скорпіонами,

опарення

точніше
гадюка

та рани

єгиптяни пропонують сечу деяких

звірят, змішану з калом,

оливою і

медом.

В усіх ліках цієї «брудної аптеки»
з-пе~ед чотирьох тисяч років, нау
ка пщтвердила присутність
майже
тих самr.1х хемічних складників які

т~.:rер пр~мінІ?ються при фабр~ка

ШІ антиб10тиюв, чи

вітаміни

Б-12.

Це значить, що колишні єгиптяни
з допомогою своїх скромних та лег~
ко ~обути:с ліків, осягали майже ці
с~м1 ~исшди,
л~кар1

що

наші

сьогоднішні

осягають завдяки наймодер

шшим медrлкаментам.

·

Старий Бен Акіба й цим разом не
помилився, коли
твердив, що «все
це вже було раніше».

А. Кобилко

ч.

9.

Стор.

СМОЛОСКІПІ
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Читачу!

Наука в Україні

Чи Ти знаєш, що кожне

· винахід унраїнсьних вчених

Оживnенни істо1

«Смолоскипу»

появляється

число

на

два

надцяти сторінках і що тільки: вісім

Лябораторія проф. В. Янковськ<?
го відома

ті з дослідів над

ганізму собаки.

15.

оживленням

проф. В.

повторив

св1и

Янков

експеримент

554-ий раз в присутності

групи ки

ївських науковців. Дослід обсерву
вали
член-кореспондент
Академії
Наук УРСР Н.

Медведєва,

медичних наук проф. Ю.

Воронии,

Тор

ська й інші.

Ось опис експерименту, який по
,М,.

Поповський:...

блискучими

серця»
скляна
кров

-

«Поруч

киснем.

циліндрами

повинна

Збоку

«штучного

насичуватись

записний

-

кімограф. На його

апарат

чорній

і тиску крови. Експериментатор спо

лучує шийну вену і артерію соба
ки
з автожектором своєрідною
помпою, яка, подібно як серце, може

13

кров

година

54

по

ється автожектор, який

-

13

шви,

ляборантка

відтягає з

повер

Проф.
що

В.

Яновський,

переводить

який

досліди

над

поки

54

ралю

в

успіху

проф.

-

тання

ним

автожектора

який сконетрууван
ховенко
власної

і

-

«штучних

пряму

смерти.

В

опера

С.

перед

двер'я постепенної смерти

організ

му. Серце, легені, мозок уже

пере

рвали свою діяльність, але клітини
й їхні тканини ще живі. За деякий
час наступить дійсна смерть.
Пер
шими помруть клітини кори голов
ного

мозку.

Проминуло

ссбаки.

14

десять

година

хвилин

смерти

08 хвилин. Проф.

розбудовувався і

побільшуван
передплату

свій

на

об'єм

нього.

Річна передплата виносить тільки

1

доляр!

Винахід Янковського можна буде
повороту життя но

вонародженим,
які
умирають
від
асфіксії (задушення), при операці
ях на серце, у випадках удару,

ти

крови,

аrонії,

втра

тощо.
О. Несторенко

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ДІЯЛОГ

СОБОЮ

3

(Фейлетон)
Біда

-

по

людях

ходить,

трапиться

дехто .занедужає. Та вже й неду

ги

різні

вить,

бувають:

то

в

то

плечах

в

шлунку

заколе,

то

да

зуби

гу. Кажуть, із-далека до нас прий

-

на

хочеш,

його

тор. 'Мовчать учені. Так це
клі
нічна смерть: серце і легені не пра
цюють, погляд ошклянів, рефлекси
смерть

ви

Брю

легенів»,

мирно

Клінічна

повне

В.

ційній залі -тиша. Затих автожек

відсутні.

мати

журналу (цебто

конструкції.

застосувати для

но

креслять

«У-

апарату,

учений

голос

говорить ляборантка.
Собака робить останній
віддих і
затихає. Самописі на чорній стрічці

внеси

з

Яновського відограє уміле викорис

Опадає тиск

хвилин,

-

смерти.

Велику

хочеш

сторінках), коли Ти

поступово

нами, зумів оживляти їх на
12-ій,
13-ій і навіть на 16-ій хвилині піс
ля

Ти

щоб Твій журнал

твари

слабне дихання.
година

12-ти

нену до життя собаку в тепле оді
яло, дослід закінчився».

Подав

Включа

Коли

разюм

Сл~в'ом?»

дання нашого

наложив

загорну ла

висилається

країнським

запрацюва

Асистент

згромаджуючи її

в «штучних легенях».
крови,

оживлення,

затримався.

жилах.

хвилини.

собаки всю кров,

тор

стрічці,

тонкі пера креслять криві диханн~

переводити

початку

хвилин, піс

21

дався ясний і рівний стук, автожек

з

«штучні
легені»,
висока
посудина, в
якій
венозна

істоти

ля

доктор

кандидат біологічних наук І.

дав

Тільки через годину

ло серце. Коли в грудях собаки роз

r

липня ц. р.

ський

ор

сторінок

система.

сьогодні в науковому сю

Так
шла,

віку дожити не дають.
ось

-

придумали

«духовим

одних чоботях і не справляючи самої смерf!'и ходиш. До праці
силують,

через

день

на

сонці

-

на

ляєш

-

життя

саме

під

ноги

робити мушу. Світ, бачиш,

не

дзеркальний, а не людський...

а

тільки

стану

перед

дзеркало, гляну: Черешня- не Че
решня? Похожі ми в дечому на се

бе, я і він. Скажу навіть «близню
ки», але якось тамтой, у дзеркалі,

1 здоровіший
ний

теж

та

круглявий.

святочно,

руки

про

Зодягне

позакладав

сте

литься. Одне лиш не по-нашому: на
виворіть усе приспособили. Рука в
тебе не права, а ліва, двері не так

fЗивають. *)
Сталось так, що я її теж набрався,
як і коли не знаю. Не давить і
болить,

до
не

лежиш, а тоді в садок підеш, погу

нову неду

роздвоєнням»

четься, кімнату теж даром дають, в

закриваються, що ти робиш

-

я теж

у

нас

- Ех, -як скрикну -ледачий!
Так чому не перейдеш сюди, чому
не розіб'єш скляної клітки, не вир
вешся на волю?

Посварились.

Він мене

пою» заве, а я його

«недоте

«пройдисвітам»,

автожек

у кишені, вуси підкрутив угору, ще

«пустяком».

тор. Гарячий червоний потік безпе

й підморгує. Дивлюсь і соромно... Я

махнемось, як грюкнемо один одно

ребійно біжить по жилах, але серце

-

ще не рухається.

піджаку поли протерті де ж мені
рівнятись до нього?
- Погане діло! -піт із чола сти

В.

і

Янковський

органи,

кров,

включає

Обмивши тканини

тепер

уже

венозна,

темна,
повертається
трубами
в
шкляні «легені».
Звідси,
насичена
оживлюючим киснем, знову відхо
дить в глубини тіла. Уже п'ять хви
лин

працює автожектор.

І ось- віддих! В протоколі дослі
дУ

коротка рамітка: «Початок дру
гого життя». За першим віддихом

наступає другий, дихання собаки ста

білізується, але до повної перемоги
над смертю ще дуже далеко. Посте
пенно,

оживає

центральна

нервова

голова

плечей

не

держиться,

в

Не

втерпіли

-

го й прямо в скло ... Дзеркало в кус
ки розскочилось.

Не так уже погано ця пригода по
кінчилась: він- вирвався на волю,

- Не вже ж це я? Не вже ж
це він? Хто з нас буде справжній
Черешня, а кого обманюють?

НЯ» визбувся. Без вусів, у
тому піджаку, як
раніше,

Та він сміється: --'-- Цить, дурний,
себе переляканся... Черешня ти й

лю.

раю.

я,

один

ми

Черешня.

Хіба

тобі

як :за

а я- подужав, «духового роздвоєн

зате

правою

рукою

не

протер
ходжу,

хліб благослов

Остап Черешня

до вподоби, що на такого вдався?

-

Нечистий

~УК'У

при;ложив

думаю, а кажу: -Здоров Черешня,
як живеться?

-

Нічого собі. Усти, пити не хо-

х) Виготовлено за вказівками ві
домого філософа й приятеля мойо
го, а
джу.

котрого

-

прізвища

не
(О

зраЧ.)

Стор.

ч.

смолоскип

10.

СТУДЕНТСТВО

Смолоскип

КАНАДИ

ОРГАНІЗУ єТЬСЯ
1-го серпня ц. р. відбулася У Він
ніпе:r'у,

у

приявності

представника

ЦЕСУС-у,
нарада
представників
українських студентських
органі
зацій:
«Альфа-Оме:r'а»,
«Зарево»,
«Обнова», та ТУСМ ім. :м. Міхнов
ського. У висліді наради
вирішено
склика~ у недалекому майбутньо
му І-ий Краєвий З'їзд Українсько

Для

1-го

представники

назІ;\аних

від

студентські

клюби й гуртки .~РИ

центру

українських
студентських
органі
зацій в Канаді та нав'язання спів
праці з Центральним Союзом Укра
їнського

Студентства,

об'єднане

українське

інших

у

як

представники від Т-ва

тивного

координаційного

усіх

органі/зацій,

закликаємо

на

та

пред

усі

українські

організації,

товариства,

канадійських

унівеситетах
увшти у
Підготовчим Комітетом
шучи

два

контакт із
З'їзду, пи

адресу:

якому

студентство

країн.
За

Ukrainian Students Congтess Committee,
Вох 791, Winnipeg, Man.

підготовчий Комітет:

початком

кожного

Редагує колегія в складі:

Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас
кольд Кобилко.

Редакція застерігає собі право ска
рочувати і виправляти рукописи. В
справі
незамовлених
статтей
не
листується. Відповідає тільки на ті
листи, до яких є долучений міжна
родній купон на відповідь.
необов'яЗІНоВО

Колегія, як
тіло, з,гід;На з
думками,

висловленими

в

Редакційна

поодиноких

стат

тях. За підписані статті
відповіда
ють повністю самі автори.
Передрук

окремих

ляється тільки
ням

Богдан Боцюрків, секретар

Віра Жаровська, голова

з

місяця

вище

теж

Абсольвен

тів при «Альфа-Оме:r'а»
ставник ЦЕСУС-у.

Цим

Появляється

Студентства

до життя
Підготовчий
склад якого ввійшли по

го
Студентства
Канади
з
метою
ст,ворення постійного
репрез~нта . . .
й

Краєвого

Українського

покликано
Комітет, у
два

Журнал Української Молоді

підготовки

З'їзду
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за

статтей

виразним

дозво

подан

джерела.

Адреса

Редакції

й

Адміністрації:

«Sшoloskyp))
Sabot, Paris бе,

3, rue du

France

Ціна одного числа: в Франції 25
фр., в Англії 9 пенсів, в усіх ін
ших країнах- рівновартість 10 ам.
центів.

В СССР НЕМАЄ ШКІЛЬНИХ
ПІДРУЧНИКІВ

УКРАЇНСЬКИЙ
ГУЦУЛЬСЬКИМ АНСАМБЛЬ

Совєтські Високі Школи пережи

вають з початком нового шкільного
року кризу підручників. Як відзна

цю відбув

чає

самбль (;зорганізовано в

майже

вся

совєтська

преса,

,за

останні місяці в СССР бракує пере

важно
теорія

таких

посібників:

літератури

також
розділи

народів

закордонних
фізики,

історія

і

СССР,

а

народів,

дарвінізм,

деякі

ген~и

ка й селекція, землеводство, фІзІО
логія людини й різних тварин. fl\/IJaлo видано посібників з історичних
наук, мистецтвознавства і мовознав
ства, драматургії кіна і театру, ре

жисури, історії кіна і багатьох ін
ших. Ще гірша справа /З посібника
ми для студентів високих шкіл в не
російських :Республіках. Є
багато
ділянок науки, з яких немає ані од
ного підручника в рідній мові і сту
д~нти

примУІІІені

книжками в

користуватт1сь

російській мові.

Ця криза є зумовлена дуже части

ми

чистками між

авторами книжок

Гуцульський ансамбль пісні й тан

недавно

нове турне.

1944

Ан

р. із у

часників художньої самодіяльности
Станиславова. Вперше в 1946 р. він
відбув поїздку зі своїми гастроля
ми по містах Білорусії, Латвії, Лит
ви і Естонії. Після цього ансамбль
відбув поїздку по семи совєтських
республіках.

Сьогодні директором ансамблю є
Павло Барчук, художнім керівни
ком Володимир Пащенко, соліс
тами Євдокія Матвієнко, Михай
ло Жовнір і Маріян Паздрій. В ре
пер~уарl ансамблю сучасні гу
цульські пісні і пісні «братніх наро
дів»

ці

(цебто

російські).

книг

заборонюється

вати через ті чи інші

-

вжи

«помилки».
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лись

у

1 О. -

15.

вересня ц. р. відбу

Шато-де-ля-Бревієр

Компієнь

(Франція)

важливі

біля

нара

ди
Міжнароднього
Секретаріяту
Проевропейського
Руху
Молоді.
В(зяли участь представники 15-и на

родів.

Гроші на передuлату просимо сла
ти тільки на адресу
наших
пред
ставників,

ші республіки.

або

безпосередньо на

А

дресу
Адміністрації
«Смолоскипу»
міжнародніми купонами.
ПРЕДСТАВНИЦТВА

«Смолоскипу»;

ЗДА:

Е.

638

Les Wyshnewyj
14-th. St., New York 9, N.

Гроші просимо
готівкою.
Велика

слати

не

чеками,

У.
а

Британія:

W. Bondarenko
41, Percy Road, London W. 12.
Канада:

1 04,

Petro Danyluk
Grove Str., Winnipeg, Mann.

Німеч"Іина:

Jaroslaw

Kaczmar

J\,f iinchen 62, Postfach 34·
Арrентіна:

і виїхав в ін

с.

Lypka Jaroslaw
Talcahuano 847, Buenos Aires.

Бельгія:

та різними ухилами, які залежні від
напрямку лінії партії. Тисячі, а то й
мільйони

дол.

В цьому ро

ансамбль відбув поїздку по біль

ПD:1Х містах України

Річна передплата в
Франції: 300
фр., в усіх інших
країнах 1 ам.

•

-

Французький Міністер осві

ти,. Андре

:в.ер.. сня

Міарі,

1953.

в своїй промові

·звявив.,

що

29.

наплИВ.І

молоді до французьких шкіл збіль
шується кожнорічно на 300.000 уч
нів. Тільки побудова нових шкіл за
стандартними методами (кошти по
будови однієї школи виносять 5 -

10 мільярдів!) може забезпечити міс
це для охочої до науки молоді.

Nadijka Ripak
58, rue de 1' Aqueduc, Bruxel1es

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cSmcloskyp~

JournaJ de la j eunesse ukrainienne
Е dition speciale d е la
«Parole U krainienne~
3, rue du Sabot, Paris 6'

PIUF. S.

А.

R. L.

ч.

СМОЛОСІПІП
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.

на з'їзnі MOПDRf

Стоn.

Бунарешті

в

Юрій Бурякінець

**"'
Безсмертя

(Враження за чужинецькою пресою)

буде

Любови, серед
Кореспондент швайцарського жур

налу

«Вельтвохе»,

Мішель

Кш.~к,

де

вже

бідні

не

було

крамниці,

прикрас,

босоногі

а

лише

діти

й

пе

одержав дозвіл приїхати в Румуюю

ренаселені,

на «Четвертий з'їзд молоді», на який
·го з'їхалось у Букарешт 80.000 мо

втерпів і сам кудись віддаш:вся.

лодих

людей із

106-и різних

кінці

обідрані хати.

«провідниК>>

з

трінутою

звіздою,

швайцарця

почастували

в

розговоритись

юрбі

молодою

закусками та чаркою лімонади, а на
віть ... декількома поцілунками.
У

Вона йому розповіла,

валізку не заглядали, тільки взяли
кудись пашпорт, але цей принесли
чере'з короткий час. Повезли його
в місто на московської фабрикації

батько

-

авті

«Победа». Це авто було при

крашене

прю-юрами,

не

лозунгами

та

на

засланні,

брат

вже

висилений.

У

її

зус

жінкою.

що її чоловік

у

здавиз

із

конц-таборі,
невідомо

власному

а

куди

домі

ій

залишено маленьку кімнатку на го

для

побудови

кращого

за

втра!»

В

перечисливши,

но

це

правда,

спіднички

самому
два

Букарешті

густо

зліквідова

заселені

квартали

й

15.000

фр.

у

на

що

Діор

25

на

вичитала

це

центr~метрів?»
в

«Юманіте»,

лізну

заслону.

діон, який у нормальних обставинах
В[!Магав

би

ткацькі

заводи

трьохрічної

праці.

Gанялись

подав С. П.

Два

новий

Gy ди нок

Дороге вино лилос1

r,;:кою.

не:vюв
ні,

нік:)му

комуніст

невідомий

у

Жак

Де

Франції,

є

одною з могутніх постатей поза за

:tізною заслоною. йому то доручено
п1,овід 80-и

мільйонів молоді з 30-и

-

різннх країн
дс>р::щі.~

Риба- меч

Ікри та

нридбdли на вартості.

61·

Французький

членів «Світової фе

демократичної молоді».

Пер

У Чорному Морі,
регів,

часами

на

у неї

немає,

жур

н 'lліст завжди являеться шпигуном.
Кс, туи

йому

вдасться

брати

участь

на t)удьякому конr'ресі, чп святі по
за за.-1ізною заслоною, його прийма

ють Ht..'MOB гостя. йому приділюють
«провідника»,

який

не

тільки

во

дить його ку ди треба, але й є його
«ангелом хоронителем».
такого

«провідника»

До

завдань

належить

за

доволяти всі бажання гостя, відпові
дати
що

на

всі

йому

питання,

поясияти все,

видається

ві повну ілюзію свободи.

зом

не

сміє

втратити

але

зара

нагляду

над

ним.

Але наш швайцарський журналіст
'замучував
r.tн

свойого

мудрувався

зайти

подалі від

бе

темно

5

метрів.

проте вона

Зубіз

має

зовсім

«провіфіика».
вглиб

міста,

~e.•..,·~~Yw-.'Y'J'w8.-.~V.•.•.-.-.rІJ

~,~ІІІІ~ІІІІІІІІ~ІІІ~ІІJ,ІІІІІІІ6~

Короткі

вісті

З УКРАІНИ ...
За.

nов; дшнленням

аrенції

ТАСС,

1\Іісто О,цеса відмітило 60-ліття з дня
сконс-z.:•ууваmш пеwnаго юінемато
графічн.,rо апаратj' механіком одесІ-.
участ1 ПІ>Оф. І.

А. Любимова.

умож.ливлював впсвіт
черговu.му русі і

1893

р.

Це мав би буть nерший у світі кі
иопрОJкектор.

3:.1. !И роки свое! праці при одесь
кім ~'!J~івер!Си.r.сеті, 'І'ала.новtnий ме-{
ханік сконетрууван ряд метеороло
гі'>Інпх,

приJ·:адів оригінальної псбудоnи, які

сильно

-

нижня

витягнута

у

загострена,

виді
немов

меч::,

а

другий

r:оротший меч. Тому й називають її

8

М'ясо її досить смачне
жить

предметшл

вона слу

промисловости

го

Середземному морі й у Ти
Сама

корм:иться

дрИ

ною рибою та іншими мор~ькими іс
стадо
наносить їм з надзвичайпшо
скорістю вбивчих у дарів. Меч-риб:~
кидається часто і па морських І'і
І'~інтів китів, і що біл::.ше ... на чоп

фізичних

на!
Відомий один п падок, коли м~ч
риоа, кинувшись на корабель, r=po-..
била своїми мечами не тільки його
0'5будову, але й ду5ови:"ж
шпангоут,
завгрубшки в ЗО ц:.r.
1\.fо:жча собі уяЕ•··ти,
яка
буп; сила удару, кріпкість

мусіла
меча і

скорість руху ри:3и. Знавці обчислю
ють, ІЦО скорість меча-риfіи в «на
ступі» не може бути меншою, як 9')
к:.д.

на

годину.

астрономічних

n уні

В цьому році на
Київському
Університе·rі
ім.
Т.

Держазаому
ІПс:вченка
налістики.
рік
на

відкрито
На

академічний

філологічний факультет.
І

Ф
ного
rо

фа ку ль тет жур

1953-54

найбільше студентів записалос-~

тотами. Вриваюч сь інколи в

PvD5,

та

ще й сьогодні примінюються
uерсите·rах і вищих школах.

р ба- меч.

незрозуміле.

«Провідник» мусить дати чужr'нце

цвіт ро,зквітне у вікні,

Шукаючи ще дорогих облич.

с

хому океані.

західній

засвічена у страсну ніч!)

ВишнезиУІ

і·1ше «озброєння»: верхня її челюсть

ь l>укщ.-~:гті
.
т~··-шо вІсім годин.
комуністів

подадуть тернового вінця

з нечистих і зале тих кров'ю рук.

був зак!нчепиn Тимченком в

з білим живо'І'ОМ. Во

має довжину до

лозно в

очах

r l\11

J!юван.ая кар·.. чн в

попадається

стальна риба

ш .-.го с~рr1ня цп молодь дефілювал,1

В

ця,

Цей а пара.~

опери.

горілки вистачило для всіх. Гучно
мовці гримі.r:н по ву лицях, горіли
бенгальські вогні, в театрах дава
лхсь бе ,нлатні вистави. Гроші -

як чиїсь сер-

Люjов'ю спосні і повні мук;

при

полотна на прапори, а на березі Дом
r::иріс

-

Десь світ широкий

кого уніь~рситету, й. А. Тимченком,

спеціяль

но виробом десяти тисяч кілометрів
бовиці

журавлиних
крил

оди

місяців

ста

полях пора,

зникнуть

Е обріях біля нашого двора.

Во

нокій газеті, яка має вступ поза за

бетонний

Затужить осени в

прикоротив

на цьому місці по бу дов ан о за п'ять
величез.ний

Земля благословить врожаї піль,

(Д.11:я них

гроші

на французькі

вала в Парижі й тому запитала: «Чи

єднайся

країн,

Ї:л каменем німіти край доріг...

Та з~рз::а не погасне в вишині

де їй платять,

місяць. Раніше «буржуйка», вона бу

всіх

злочинів страшних!

Примхлива доля змалку прирекла

воді,

світній

«.Молоде

JІюдям за діла

рищі. Вона працює на хемічному за

афішами в роді: «За мир і дружбу!»,
йІривіт передовим борцям за все
мир!»,

-

Сильвети

Так ось і вдалось швайцарськсму
журналістові

червоною

Напри

країн.

На летовищі .його зустрінуло двад
цять дівчат у білих блюзочках та

11.

-

ЗІ

СВІТУ

Що5 піднес'l'И рівень шкіль
навчання, університет у Чіка

(ЗДА)

викладів,

виготовив
яка

нову

програму

передбачає

лення загальної
освіти.
«бачелор-оф-артс» дається

поглибСтупінь
щойно

після чотирьох років студій.

+-

Дня 9. ЛІ ппя 1953. Національ

Нd Унія Турецьких Студентів від
святкувала п'ятиліття свойого зас
нут:шння. В скла.'l; ціlї Унії входять
с1•удснти універси·rетів в Анкарі та

Константинополі, як теж інших ви
соких

шкіл.

Унія

начислює

27.000

членів.

ll

В Парижі закінчусться будову

<<Тунізійського

Дому:» в

Сіте Універ

сітер, який вже прийняв перших ту

Подаn П. К.

нізійських

с·rудептіn.

Стор.

смолоскип

12.

ч.

10 (34)

!(іно в Украіні.

З історіі українських винаходів

HOBllЙ ФIJIЬJ)l

й. А. ТИМЧЕНКО - КОНСТРУКТОР ПЕРШОГО
КІНЕМАТОГРАФА
Як відомо, від декількох
років
большевики пришивають різні ви
находи російським вченим. Остан
ньо стало сенсацією відкриття укра
їнця. й.
Тимченка,
конструктора
першого протетипу кінематографа.
Нижче подаємо в скороченні дані

кевеького музею, в якому зберігав
ся апарат Тимченка, описується, що
це «кінематограф проф. Любимова»

(1905

р.), а в показиику з 1909 р. по
чали називати, як «прилад проф.
Любимова для пояснення
кінема
тографії».

про його винахід за освєтською пре

сою *).

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ

й. Тимченко
Щойно в

1950

пішов в

\забуття.

р. дослідник І. Соко

Київська кіносту дія випустила о
станньо новt,:.Й кольоровий
фільм,
комічну оперу С. Гу лака-Артемов

еького

«Запорожець за Дунаєм».

Головні ролі фільму виконують со
лісти театру опери й балету УРСР
ім. Т. Шевченка. Партію Івана Ка
рася виконує відомий український
співак І. Паторжинсsкий,
Одарки
-- iW. Литвиненко-Вольгемут, Окса
ни- Е. Чавдар, султана-М. Гриш

ко, Андрія

М. Шелюжко. Звуко

-

йосип А. Тимченко, механік Но
воросійського . Університету в Одесі
і талановитий винахідник, шістде

лов віднайшов протокол сьомого за

оператор -А. Демиденко, Режисер

сідання секції фізики ІХ з'їзду ро
сійських лікарів, який і послужив

сят років тому збудував два апара
ти, які являються протетипами кі
нематографа. В травні-грудні 1893 р.

основою дальших досліджувань, які

-В. Лапокниш, оператор- А. Мі
щурів:, художній оформлювач
Li.VI. Юферов.
має,

й.

Тимченко при співучасті

Тимченко а не Любимов. Точних да

правдиву оцінку.

Н.

Любимова

них про й. Тимченка ще немає. До

світі

винайшов

«скачковий

проф.

перший

червячний»

в

меха

нірм типу «У литки» для переривної
зміни

зображень,

а

опісля

вперше

зреалізував поєднання в одне ціле
двох

із

трьох

основних

елементів

кінематографії скачкового меха
нізму типу «улитки» і проєкції по
стійного руху на екран перед авди

в:иявили, що винахідником був саме

тепер ще не досліджені архіви, які
збереглись в Одесі і архів Одесько
Г:J Університету (колись Новоросій
ського).
Венахід

шов

М.

Ф.

другий

кінетоскоп.

Фрайденберrа
апарат,

З

який

допомогою

винай
названо

цього

апа

ра ту бу ли зняті і проєктувались на
екран

скачучі

на конях вершники

та юнаки, які кидали списи.

стробоскопічних

що

наукові

інститу~l'і,

як

і окремі особи на чужині
повинні
зайнятись теж зі своєї сторони спра
вою

винаходів

його

Тимченка

біографією

та

і зокрема

походженням.

tМожливо, що деякі документи мо
жуть зберігатись теж в чужинець
ких, :західніх, бібліотеках та архі

*) «Сов. Культура Ч. 21.

•

Національна Унія

Австралій

на більш як три місяці раніше від

ських Студентів відмовилась висла

публичної демонстрації

кінетоскопа

ти свойого делеrата на конtрес ЮІЕ

Едісона, яка відбулась у Нью йор

(Світовий СоЩз Студентів, опанова

14.

квітня

1894

р. і на більше як

ний комуністами) у Варшаві.

рік раніше від демонстрації «сінема
тографа» братів Люмьєр в Парижі
(22. 3. 1895 р.).

лосуванні

wи

(Тасманія,

Перт

Червячий механізм Тимченка за

Кінслянд).

стосовується по сьогодні у
плівкавих
В

вузько

прожекторах.

другому

нетоскопі»,

свойому

й.

Тимчsнко

а

три

проти

делеrати
та

В

були

го

За

Нова-Британія),

(ІМJельбурн,

Сідней

Рішальну ролю

та

відограв

пре::.идент Унії, Кейт Бюклі (Аделя
їда), який вирішив відкинути запро

апараті,

«кі

розв'язав

шення.

Пропозицію

мельбурнеького

університету про вступлення в чле

проблему
фотографічної
знимки
безпереривного руху. Щоб обидва а
парати Тимченка стали кіноапарата
ми в повному розумінні цього слова,
бракувало лише прqзорої і гнучкої

ро Міжнародніх Зв'л,зків докладає
всіх старань, щоб уможливити чу

плівки з

жинецьким

фотографічною

емульсі

ни Координаційного
(КОСЕК-у)

+-

Секретаріяту

відкладено на пізніше.

Голяндське студентське Бю

ст у дентам

відвідування

єю, якої не виробляли в б. Росії.

Голяндії. Зараз передове місце між

Через десять років, чи навіть ра
ніше після цього винаходу, зачали

студентами-туристами

забувати про винахід і апарат Тим

молодих американців та канадійців

ченка.

відвідало Голяндію.

В

показиику

колекцій

мое-

нам

дати

«Сов.

його

Культура»

(Ч. ІІ) пише про нього так:
«Багато років з великим успіхом
виконує партію І.

Карася на опер

ній сцені талановитий співак І. Па
торжинський ...
гранний

Яскравий,

мистецький

торживського

багато

талант

І.

~озкрився в

Па

усьому

свойому блеску на екрані. Він задо
вольняє чудовим співом і точною ха
рактеристичною

грою.

Надзвичайно

цікавим при тому· є те, що мистець
не наголошує комічних ознак в ха

рактері Івана

підкреслити

Карася, а старається

життєрадісність

соойо

го героя, його гострий, бистрий ро

зум, любов до вітчизни і свойого на
роду

... »

культурою.

КОРОТКІ ВІСТІ

монстрація цього апарату відбулась

ку

важко

за Дунаєм»
музичною

Майстерність

солістів,

хору, оркестри й балету Київського

явищ» й.

Тимченка. Про успіх цього апарату
бу ло й написано в окремій брошурі
«Щоденник ІХ з'їзду
російських
природадослідників і лікарів». Де

тому

«Фільм «Запорожець
віДзначається високою

вах.

9. січня 1894 р. на сьомому засі
данні секції фізики в Москві Н. Лю
бимов демонстрував апарат «для а
наліJзи

доказом,

ченко.

Українські

В цім році й. Тимченко при спів

є

фу не був Люї Люмьєр, а саме Тим

торією.
участі

Тимченка

.першим конструктором кінематогра

На еміtрації цього фільму ще не

займають

мериканці; тільки в цьому році

а

2.000

театру опери і балету розкрились в
ньому яскраво і переконливо».

«І все ж таки новий фільм
н~
звільнивсь від деяких
серйозних
хиб. Режисер не зумів показати со
льових і ансамблевих епізодів в ма
сових сценах. Тут же масові сцени

(за вийнятком сцени від'їзду коза
ків на батьківщину) БідІзначаються
інертністю думки режисера».
«Баг·ато

тих

повторюється

же самих
декілька

пейзажів

разів.

Пей

зажі, як і інші епізоди, відкрtлто «По
оперному»,

-

вони бутафорні ... Тан

ці козацЬJ{оЇ молоді показуються ви
мучено-одноманітні

... »

Париж

ціна

Journal de Іа jeunesse
ukrainienne

11 ( 35}

пи стопаn
Листопад

місяць молитви й все І

-

народнього смутку. Місяць, в якому:

народ вшановує тих, які полягли в:
боротьбі, щоб ми жили вільним житі'

І

тям. Місяц. ь, в якому йдемо на моги
ли з відкрити серцями, на яких при

11

сяrаемо боротись так, як вони боІ ролись, вімпрати гід'Но на барикаі дах,

чи

над

розкопаними могилами

І так, як тільки Вони вміли вмпра-І
1

ти.

вписались 1

І Дві дати листопаду

1

І

1

кров'ю і терпіниями в історію бут-'

тя української нації!
1-ше листопада 1918

р.

захЇдніІ·

-

українські землі спалах~ули ~.огнем

,змагу

І

[

за творення

, жавности

на

украІ.~ськОІ

старовинпІп

д~р-~

2·2

січня

! урочистим

1919

актом об'єднання ЗОУНР

1

із УНР. Без цього акту, без цієї да
,ти

-

дата

1-го

Листопада

не

ста-

і ла б всеукраїнським святом, таким,
яким вона є сьогодні. Зрив 1-го Ли-,
1

сто пад~

з~початковує

боротьбу

західЦіх

вим окупантом -

перм'анентну!

українців

з

но-!

Польщею. БоротьІ

бу, яка вливає в народнl маси впев
неність
1

про неперемож,ність

укра-

інської нації.

Події чергуються. Приходять мо
менти радости й смутку, підйому й
упадку. Приrходить друга листопа
дова дата, дата 23 листопада 1921 р.
1

І

Дата героїчного Базару.
Серед темряви зневіри й упадку,.

серед безнадійного положення укра-І
інської визвольної боротьби блес
ком безсмертя, блеском вічного сяЇІJ'
ва героїзму опромінює цілу Укра
їну \Смїм величнім чином 11орстка

1

борців під Базаром.
Як три роки раніше число 300, так
' в 1921 р. число 359 ~тає ~имволом,·
1

,

і

І

,стає
1

прикладом

вих tенерацій.
смерть може

,!И

у

вІчностІ

Стає

для

доказом,

перемогти смерть

вічним житт.!!м для нації.

но

що
ста

ccSMOLOSKYP•

Journal of the Ukrainia1
Youth
Рік

1953

Чому обвинув а чують
молодь?
Вже раніше, а в останніх мkяцяІХ зо
креІма (точніше: від мkяця с.е.рпня ц.
р., тобто
від
11-ro ВисокошкіuІ~ьного
Літнього Курсу
У.країнознавства
ЦЕ
СУС-у) поmви.тІоая на <еторінкruх укра
їнської преси чимало стаrrтей, цриовя
ченИ'х українській молоді, а ІПерш
.V·
сього українському стущент·ству.

Це явище, 110 суті насІКрізь позІИ
тивне, бо вказує нrа зацікавлення укра
їнського
громадянства
м:олодечи~МІИ
проб;rе.мами. ПозитивІН1е та1к довго, f.ІК
не пр:иховує у со,бі задніх дУІМО\К і кру
тійствJ, бо таІКе те~ д:уже часто трап-

украІн-·

р. проголошується

Paris

Листопад

ляється.

1\.оли хтось збирається nросліджува
ти життя, працю і думюи

у:кра,їнсько~ї

МОЛОді, ТО М'УС!И:ТЬ перш За :SCe HCTail'l\0·
вит,и чіткий поділ на: 1) Молодь на
Батьківщині, 2) Молодь,
родж•еІІца на
еміграції та 3) МолоІ!{ь новоприбула на
еміграцію. Ні три каrrегорії, ІWІЖІНа зо
крема, стюювлять окRемі tвіт:и,
нераз

вузь·ко в собі закриті.Тх "отже не
ж:аа переплутувапr в ощне й при

мо

вин

чанні їх духового життя треба заІВІЖди
брати Під уваІГу УІМОВИІІ-ІИ, В ~Я'ЮИ:Х 1КО~
на категорія тієї молоLді зрюстала.

Заниnи не nають розв ' изни

ській землі короля Данила. Дата ве~І
лична, набирає ще більшої ваги, ко
л.и

25 фр.

В цій статті заtn.ІержиІМося ·нащ
rпро
б.1емою тільки третьої категорії у:кра
ЇІ-.ської молоді, тобто <<молоді ІІІОнопри
булої на еміграцію». Інші категорії, не
~ІС:ІЕН~ цікаві й важливі,
вимагають о
к.ремих студій.
Серед новопрwбулої
на
е~міг:рацію
моло!ді на передове місце ІВІИІСуваються
ст у д:енти. Український
наІРід
завжди
присп.ячував багато
уваr:И ІМолодJИІМ
людям, я:кі бажал'и засвоїТІИ знаJЕІНІSІ, бо
_ро.зумін, що
державі теж nотрі6ннІЙ
стрижень фахівці, люди зі з~нання.м,
Я'Кі зможуть заняти відІПо.відальні nос
ти. У·країнський нарід
не
жалів іПО
жертп і старався доІпомогти тим
оди
нищІм,

що не

зважаючи на

н·еопршІJr

JІиnі обставwни, горнулися
до
науки.
~·країнсьІ<і студенти, зі свого боку, до
ка3а~rи, що витраІЧбН!ИІЙ rріш не пропав
даром. Чи треба тут В!ИІЧJИJСляти тих, що
на
Зе.млях
організували
українське
ЖИТТЯ під
КУJІЬТУРНИІМ і еКОНОІМІЇ'ЧіН'ИМ
огляд:амІИ,

що

вмирали

в

лавах

вІИв

вольниІх війсь·к і ІІЮвстан~ч:и.х заrонів.
що ще й сьогодІНі ведуть боротьбу з
на~дто
'Ч!ИіСw'Іенними
ворогами . нашої
Батьківщи111и? Ухні прізвища
залиша
тьс.я наза1вжди в наших 'серцях і зара
ди їхньої пам'яти ми не смdємо nІЛюrа-

вит,и дОІброrо і,ме;нІИ уrюраїнського сту
дента й молоді ІВ!Загшті.
Може траnлятьсІю ІН\еІЧеснІі
одинІИІЦі,
але ТаJкі бувають
усюtши., ІВ
кожному
народі. Тому оперувати однИІм-други:м
фактом є надто не серйозно. ВІИ:ЇІМІКІИІ є
такі бл.іді в nорівнянні з цілістю,
що
хіба спеку. .мнти маІЖуть ІJюслуго.вува
т.ися такими <<ФактаІМИ», чи <<доказа~ми».
Але інша болючка ІпосrrаLЛа в ОІРІГа
нізмі не тіЛЬ;КИ украЇ'НІСЬКОГО
ІСІТУ\д.>еНТ
СТІ5а, але й всієї уrкраїнсь1кої мол:о.д.і!
Ті, ЩО СЬОІГОдНі доШукують,ся ПОМ'ИІJЮК
у моло:ді, надто часТІа
•заб;увають, що
вони теж були дались ІМОЛ\ОlдИМJИі.
Вся
криrrи.ка з1юдиrrься ~ 1 СІЗ~МОІГО Іганьблен
ня, а не шукається ліку, яко~сь
nови
тивної розв'~нзки, хоч би об'єктивtного
Пі)ослідже:ння прич'Ііlі цього
стаІну. Бо
самим ганьблення-м нічого не ОСІяrа~ть
ся,

а

нераз

ви.кл1икуєтЬІсІя

саме

прьти

леіІ.:ну реакцію ...
Том:у- й це прямо закЛ1ИІК до _наш1И1Х
вихопників, В!lfителів,
пе!д!З.rогів,
про
віДJlІИКів і ВСіх ТИІХ, ЯІКі Ц~КЗ.ВЛЯІГЬСЯ МО
ЛU.J,ДЮ, шукайте ·ооренІНія цього ста
ву, старайтеСІя· зарадити й не за;доволь
няй.теся тільки
самим
СТІВІер,дw<енняІМ
факту!

4

СтоР.

смолоскип

2.

ч.

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

Так оацить молодь
У викликаній у цей СІпос1б дискусн,
візьму й я слово. Візьму не тільК:И то

стрІчатись так

му, ЩО Я МОЛОДИЙ, але Й ТОІМ1 у, ЩО ДО

вч.т,ками, її прямо в11исюають у це ба

рожу долею молоді наших ронів і тих,

гно,
навіть
моr.шш :жити

які прийдуть по нас.
Дозволю собі виоунути ось-таку те
зу: Українсь·кій ІМ'о~rоді, а зокрема сту
дентам, закиІдають 1багато пров,ИІн. За
явлІЯю, що це н.ерозвююН!о, ~бо Т1ИІМ
са
мим обвІИнуваІЧують юебе самі автори
JJiИX закидів.

Не забу,ваймо, що молодь не
жИІве
відо·юремлено. Вона,
правщ.а,
пере,бу
нає

часто

в

своєму

Ісередов;ищІ,

але

більша частиІНа її житт1я Іпроходtить на
тлі її безпосереднього окруження: ро
дини., школи, су.спі.ть,ства. Цікаво нашр.
зауважити, що у ФршНІції tМJайже 'Ніеrмає
окремих ,журналів дJІ1Я 'Молоді, бо така
тут в.тастиво не існує. Є дІві с:т,аІдії: ди
Нііна й людина д1оросла,
яка
ідумає і
відповідає за свої вчинки.

'Українськ,ій молоді ч'огось

бракує ...

Бракує саме цього найблІИ~жчого
о
круження, від Я'кого вона
мо,гла б у
чил·ися, перебира11и ід:еї, заJШNІюваrrися

uелш,чніми задумаJми. Їй дово;щиться зу
ч,а,сто з

найєидІКішиІМи

дораджують
відкрито,
інакше неможливо в

иа,шу добу. Не
забУ'вайІмо, що молод\3.
люд:ина, яка тільки перейшла вік дІИТІИ
ни)

старається

криті рам,ена.

вхоnити

Ue

жип1я

в

же наївністю, але це С'коріше
щи'
рість.
Сrверджуємо зі жалем:
неза
плу-,млена щирість, яка з~берігається ма
буть ще ті,тьки в диrrини.
Тнм біл~ше молод1ий студент,
який
вкладав усю працю в ~науку, я1юий ба
чив ~Іерсд СОбОЮ сті.11 іКІИ МОІЖ..ТИІПОСТеЙ,
щоб приоздоби11и цей
світ,
вустріча
ється нараз ві'ч-у-віч із гріЗtН!ОЮ mрав
дою. Иого вчать, як робшги tдюбро, а
скрізь, кущи він ~пов,ернеться,
бшчІить
ті,rьки обманІство й брехню.
Він ще
довго

т~~·сь,

на:м:агаєтьая

якось

ІПрОІховзува

а.1е остаточно переиІ. НІИ1м

залІиІша

ється одне: робити так, як У'Сі інші це г?.рно, гучно й кор'иtано! Ось так, на
с,товах кінчаться ·в,сі його

задумІИ,,

всі

прагнення і ІНІа!дії.

Чому

не мюжна знайти десь []Оrчатку, за!ЧЇJПІИ
тися і за'нернути лукавий світ?
ЧGІМу
не можна

вирватися раз н;а

завЖІдJи з

цього «З31Чарованого Іколісця'Іlка»?

чатку,

того

незаплямленого

Надхuдить
стаді~, поІВної
6ай;І!ужности й отупіrння.

о•дJИ'НІИU:Я,

ІПопав

у

ютаrн,

лро

ЯКИЙ ВіН ще НедаВНО ВИІСЛОВЛІЮВаВІСЯ

-

нег1дшrй лющи,н:и! Бо й найбільш загар
тована люд:ина не

релігійності

серед

1\':':с:юді

в

СССР

в;идержить дювго й

при першій нагоді,
опершу
невинній,
перекреслить за од,НІИІМ ІП:омшхом
усі
найкращі, найсвітліші пляни.

м~лодечих

про

прикладу! Не rпр'И'кладів,
ЯІсИІми
:кор
миться її н школі й м1айже на :кожному
кроці,
але
'Прикладів у
щоденному
}Ю:ИТті, в розмові зі знайомиІМ., [!Іри пра

ці прикладів може дрібtНіих і . непо
мітних, але правдJинИІх. Сшмі .слоrва сти
ють із часом ша:бльоІновою .прикрасою,

непотрібною, ·але втертою, що,сь у ро

РПТ,1-

пише про

це в

«Мол.

ось так

8, 1953)

релігійної

ідеології

часом

~,-.ш·~рюсться, на жаль, і на молодь.

Комсомольцям треба
релігійні пережитки
можуть

провадиn:

рости,

-

пам'ятати, що
жи.вучі, шо

r:·Jлr1

систематичної

з

ни:vrи

і

С)Вf":'~ЬЮ1Й

народ

не

впертої

боротьби. В умовах соціялізму,
JТ~1

успішно

кп

здій

по

комсо

України

вики

ЧистІ:а

серед

молоді

України

'

пер:.;:анентн::t. Вона ·забирає щорічно
тисячі найкращої україпськсї моло

ді.

fl~ в тnидцитих роках
Колись в 1930-их

роках, в

часі по

силеної
колективізації
українського
селя1-:ства,
б:до
'Організовано
опеці

?.льні т. зв. «ІЗсеукраЇ.НJські р~ЙІДіИ» й
<<бригади», в ::клад. яких ВХО!д!ИІЛ:и ко
муністи, КО'МСОІМО.ПЬЦі Й фахівці ріЗІНІИХ

кіr-.. чепні КОjІt~,ктІшізації май;.к~е rне було
чути про
ці
<<рейщи»
й
<<'бриrадІИ».

І ІJ,ойню в ньсшу році <<Комс. Пр.» з l.S.
Х. 1953 р. принесла вістку про КОІМІСО
мольську «рt>-Й'ЦОВУ бр:V.ІГа\LІ:У»
На Дн~

пропетроВЩИНі.

<<Бри,гаІда», за
пс>:з,ідом""'енням,
ма,ла
Вr:КрИТ'~1 І~ КОЛГОСПЕ!И<Х
фер<МаХ rбатато
різних нелоря:дкін. Зразу після
цього
заа.1ярмпвано всіх 'Керію twків
колгос

все

на.цравиrпи

;r·ют: гr.·'' о.::ноrо г:жН!Я. РіВЕІОІЖ ріШ\ено
запров"д1п,-І «не,п;іJrьшж», цебто неділі,

В ІЯКЇ іМаЮТЬ

ПраЦЮІВІаІИ

на1.о:rужешш

КОЛГОСПН'ИІКІИ

втраченІОго

таких

ЧІИ

про

«рейдуюч,их

бі)ИГJ.'Д» Є
ДОКаЗОС\1, ЩО В 'іЮЛІГОСІПаХ Є
дШtснu вели.кі непоряtщки, коли аж тре

ба
оргаІнізуБdТИ та
в,иtСюІа11и в
села
різних ком,со;..ю,ть,ськи'Х поганячів.
(-х-)

U-~~~'~'~:.~~:~~~
К-::ординаційний Секретаріят На
ТJ.і_онзльчих Студентських
Союзів
(Т( :-~с~К) запросив офіційно ЦЕСУС

на

IV.

Міжнародню

Студентську

Конференцію, яка згідно з пр:,:йня

cJ neлi
:r·'fiп:1l\1 MPJ:K05~~CJТl\1, ЯJ~е П:'"'ОПО~іду

гою пропозицією турецького націо
нального союзму на ІІІ. Міжн. Студ.

ЮТЬ різні провідники. Неn"хідно рі
ШТ!е пn":Ілитr-! ід~от-:о·-і-7РУ працю,

чатком січня в

мунізму, не можна миритись

як::t покликана

відіграти велику р(}

цю

ких

саме

ва.»

молодь, мусять служv.ти для неї

ортанізації

8 (1953)

році

ІС)

снює r:ел;псу пропра~.:у п·-б·п~о""И

ще

nровадити

1\UІП:у.r.tому

Орга:І:ізупання

дентів з усіх закутків ССС?

«Вплив

«В

НУ.ТіИ З КОМСGІ\70ЛУ «КіЛЬКа» ТИСЯЧ Ю
наків і дівчат»!

гаяного.

л:о в боротьбі з::t 'J':•-~шення сзіцо
мости людей віи пережитків капіта

хочуть

мн,Іьсьн:і

частіше гош~си совєтських кореспон

ді <<бон-тою>. і всі, що
зараз
намага
ються рrн,тувати мюлодь,
,мусять
собі
усвідОМИТИ! вагу ЦЬОІГО факту та., ІІІОЛИ
нада,аьmrе

«•:::v.І:ОЛО,J;ИЙ Комуніст» ч.
відомив:

J.:Ін

вони

Оте: Українській молоді бракує саІМ'е

'3идз,·І

небезпеку релігі:Лних

С. Хутrяков

«Смолос

закроєну чистку в комсомолі Укра

вів серед молоді. Про це чуf ться все

К·Jм.» (ч

в.

про широко

ЇlІИ.

пів, яких зобоІJ'язано

.совеr•~ьких

нях заговорr :ли бол~шевицькі ватаж
ки

Скі;Іьки J\Юлодиrх студе.нт~в пішло ІПО
том:у шляху? Нераз не
віриться, щоб
такий то й такий, ко.т:ись беззшперечно
І-щщина

"ті української молоді.

принлад)'.

резиrнації,

р.

1953

вів, обмолоту та здачі державі. По за

я1к ще один прояJВ байдуr..~нност,и дJО дю

В

п:.:шідомлення

з липня

П)» хліб,а у се,тm-І, 'КОІ-;т.ролюванІНІя посі

цим принлnдом. В іІіnЮМ'У випадІКу во
ни не являють собою ,Ніічого іншого,

Зріст

кипі»

ліс11и і письменники.
3шаддння
таа{ІИ:х
рейдів було виШИК)ТJВанНІ?.'
«заховано

І. Сілецьний

Багато rподібіНіИХ ІПиrгань
ІНасуваєть
ся і всі вони разом спричИІнюють без
плідну ди.скусію, за1повнюють .колонюи
часописів. ІіІЯJк ,Ніе ~моЖІна З'ШІІйти ІПО

Большевицька преса офіційно під
твердила

Гі:!"-Іузсй госгюдарства тз :навіть журна

Вимагаєrv1о принладv
Ч01му цей сту,.д>ент утрачений?

Піnтвеuаження цнстни
в номсомолі Унраїни

роз

явище назrивають rмю

11 (33)

лізму, віт:~; релігійних забобонів і ги.п;
пере~китків

старого

суспільст

Конф.

в

Копенга(Зі, відбудеться по
Константинополі.

В останньому числі офіціозу КО
СЕК-у «Інформейшен Булетін» був
поміщений комунікат XVII Конгре
су ЦЕСУС-у та частина резолюцій
Конгресу, яка відноситься до зов
:-Іішньої політики ЦЕСУС-у.

Paris

l.a Parole Ukrainienne -

с
ж
ч

р

у

о

м
а

н

л

л
к

у

о
ї

а

р
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Suvvlement

с
с

н

Париж

к
ї

о

к

ь

и

п

о

м:

д

і

Рік

4

о

л

Листопад

Моnодь Пніпропетровщини не здаєІьси
Що молодь Дніпропетровщини пе
рестала

захоплюватись

комсомолі

належить

до

В. Бараник і М. Бізин пишуть про

молоді «СМОЛОСКИП»

це в

«Мол., Ком.» (Ч.

9, 1953)

в стат

ті: «Про недотягнення в стилі пра
ці Дніпропетровського обкому ком
сомолу» (подаємо в скороченні): «Об

сповіщає всю українську молодь в
Украіні й на чужині та всіх своіх
читачів, що
приятель

1вона

в

комсомолу) про це свідчать постій
ні відставання і обкому, і міськамів
і райкомів.

Редакція журналу украінської

Великий

.(хоч

працею

ком комсомолу часто. працює у від

украінської

риві

від

місцевих

комсомольських

молоді

органіJзацій, погано знає чим як жи

його Блаженство Блаженні.ши:й

ве молодь області, не старається про

забезпечення її вимог і потреб, сла
бо помагає міськомам, райкомам і
первичним організаціям в праці по
вихованні юнацтва.

Митрополит

ПОЛІКАРП

В

міськомі

поставлено

Кривого

Рогу

погано

політично-виховну пра-

Голова Священцю серед молоді. Частина молодих
ного Собору Єпископів і Священно- робітників не виконує своїх норм.
го Синоду Украінської Автокефаль- Обком не старається про поліпшен
ноі Православної Церкви
·ня їхніх умавин життя. Соцзмаган-

упокоївся в Бозі 22 жовтня 1953 ня між мол~дrими робітниками від

р., на 79 році життя у Свято-ВоскреІ був~~ться. тІльки фо~мальн.о, а. не
сенському Скиті, у своїй Митропо- в . дшсн~ст1. За останюх 5 МІСJ~ЩІВ в
личій Резиденції в Ольне-.су-Буа м1ськом1 . було 17 представниюв об
під Парюк.ем.
·
кому, яю перебували 145 днів (!!!).
Але положення все ж не змінилось.

"--------------------.!
Митрополит Полікарп був

Цілком відстають у виховній пра
ці райкоми комсомолу Юріївки, Ли

передплатником «Смолоскипу»

ховки, Котовки, Межівки, Taмapiв

Редакція

«Смолоскицу»

саме

rrn.

в

Дніпропетровське бюро
обкому
лксмrу продовжує працювати не
прю1ильними методами',
допускає
бюрократизм і волокиту. Протоколи
пленумів райкомів і міськамів в об

день смерти його Блаженства сл. п.
МитрополЩrа
лист такого

Пол'ікар(па

одержала

змісту:

:Митрополит УАПЦ
Митрополича Канцелярія

21

жовтня

комі не переглядаються, не уJЗгляд
нюється критичних

1953

р.

Багато

пропетровського

згідно

підготовку

~зпоряджеввю йоіо J)л;аженств;а,
Блаженнішого 'Митр:оп\олита По.ліі
карпа, надсилає при

примірjники

журналу висилати на ім'я Митропо
личої Канцелярії по адресі, нижче
поданій.
За

секретаря 1\fитрополичоі
Канцелярії

Ієродіякон

Ростислав

<

на

Працівник

міскому

звіту

школи витратив

цьому один до

ляр і просить дальші

заміток.

витрачається

тування статистик.

До редакції журналу Смолоскип

М,ит]fополича Ка.нцеJІ\Ярія,

часу

го

Дні

Череп

на

комсомольсьшої

2

дні, а на підготов

!

ку справки і проєкту по цьому пи

-

танні

...

4

дні.

Бюро

Межевеького

комсомолу збирається

5-7

райкому

раз1в в м1

сяць, але на ших не приймають жод

них рішень, їх відбуваюьт для фор
мальности.

В області дуже часто змінюються
цебто вичищуються (комсомоль
ські робітники. Багато комсомоль
ців розсівається. Про молодь в гур
тожитках ніхто не дбає. Ніхто не
ікавиться

їхнім

культурно-побуто

вими умовинами Життя. На багатьох
будівлях молодь живе в дуже по
ганих умовинах. Роботу по політич

ному ВІіlхованню пущено в самотік~
В

минулому

300

понад
в

області,

програми

..

тільки

році

полтшкіл
а

200

і

розпалось

політгуртків

не закінчило своєї

навчання.

В складі лекторської грукпи Дні

пропетровська

____: 46

студентів

,але

[з того більше, як половина тільки
на папері. Лекції студентів не є са
мостійні і складаються з численних
цитатів.

Лектор Івинський nідготу

вав реферат: «Комсомолець по
лум'яний патріот радянської бать
ківщини, активний будівних кому

нізму».

Текст

рЕ:(Ферату

складавсь

з 18 цитатів, взятих з 12 різних пу
блікацій. Він виступав з цією допо

відддю

28

разів, хоч не міг дати від

повіді ані на одне поставлене питан

ня... У комсомолі •звертається увагу
на кількість виголошених доповідей,
а не на їхню ідейно-виховну якість.

...

Кадри

для

праці

в

комсомолі

підбираються погано. Одинокий за
сіб виховання кадрів- це кара. Ко
ли комсомольський працівник поми
ливсь в чомусь його зразу здjй

мають (вичищують). Ця виховна ме
тода довела до того, що в минулому

році

«ЗМіНИЛОСЬ» більше ПОЛОВИНИ

перших секретарів райкомів і місь
камів і більше половини секретарів
первичних комсомольських органі
зацій.

...

Дніпропетровський міськом ком

сомолу наложив на комсомольських

працівників
року

145

за останнього

півтора

покарань.

Обком ліберально відноситься до
працівників-порушників комсомоль
ської дисципліни, які втратили ав
торитет і скомпромітували себе. Так

Нижче подаво нову адресу Митро

було з секретарями Дніпропетров
ського міському Сердюком і Жуко

полита. ПОJJіка.рпа в Авrліі

вим».

Стор.

ч.

омолоскип

4.

ПіСЛІЛ !здобуття Мон~

ДИВИТИСЬІВАЧИТИ
ПриевИчую М. Н.
На схрещенні вулиць л ждав, по

ки не переїдуть авта. Я спішивел
додому, м~ні ще треба було перейти

-

цю вулицю

там,

своїм затишком мол кімната.
Минали хвилини. Промчало остан
не авто й загорілись червоні світла:
Я

вже

ступив

уперед,

коли

мене

л помітив, що позаду мене стоїть чо

-

значить

сліпий.

-

Приятелю,

допоміжіть

заговорив він

-

пройти

-

вулицю ...

Я взяв його під руку й МІ/1 пішли,

вікувати в пітьмі, де не чергують
сл День і ніч цей не знає, що таке
не

знає,

що

значить

жити,

бути щасливим ...

метрів і входить у склад гір Кара

домий), переховзуєтьсл поглядом по

корум. Вже від тридцяти років чи
сленні експедиції намагалися осяг
нути його шпиль. Деякі мусіли за

-

«Це не

так,

Два приклади,

про

тих,

що

тамте

вже

прямо

погано

... »

не згадуючи

не

Спробуйте: проид1ть удруге тією
вулицею, раз-по-разу. При

ДИіВіІЛйтесл

теп~

уважно

ххх

що нас окружає, любуватися зігра
ністю форм і кольорів, рqзуміти від
виміри,

кіль

-

Чи не найважливішим змислом
людини є саме зір?
Лікар-хірург скаже, що очі це
складний фотографічний апарат. На
рисунку він полснить принцип приз
ми, темної комори, нервової системи.
Відомо, для нього це річ устійне
на, записана здавна на «такій то»
сторінці підручника анатомії.
Та все ж таки медицина не може

в усьому допомогти, бо й це не від
сьогодні є люди, які «дивляться
і не бачать» ... «Не бачать» у розумін
ні: «Не хочуть бачити!»

вашому

довкіллю. Скільки речей ви по
мину ли tза першим разом? Перечис
літь,

вам не дивно?

Бачити

-

дуже

часто

значить

сприймати. Сприймати речі так, як
вони є, але добачувати в них май
стерність, красу, зусилля, потрібне
всюди можна

знайти щось цікаве, гарне, правиль
но складне. Треба тільки
підходи
ти до всього доброзичливо, уважно,
вирозуміло. Треба переконати перш
за все себе самого, що життя (для ба
гатьох тільки іграшка, ~ав'.яJзаний
мішок, або невідклично тернистий
шлях!) є справді прекрасним дарун
ком, а може й безцінним скарбом у
руках

-

таки

Ви

своїх.

на них

бо

проживали

колись

божеств-а 111отанських релігій. Про
їх, оповиті хмаріfJ.МИ, ледлні шпи
лі складено багато казок і мітів. Від
давен-давна

вони

манили

своєю та

з

половини

вдалося дійти до

не можете собі уявити,

л

Також третій щодо своєї висоти
вершок
конхендзенга
(В.585
м.)
спричинив уже багатьом незвичай

ні труднощі й його, так як Хогорі,
'зачислюють до найбільш трудних до

спинщннл

вершlфв світу. На інші,

як Льотсе, Міакапу

надцяти

довелось

сько-С\4)І'~ІТінських

його здобуто вже в
ту

поодиноких

вдержатисл
Цю

жди
ських

силу

найвиПJF1Х

велетнів,

мала

у

ЗрВ

світі

гір.

що \ЗДіймаються

в

комплексі Гімаллйських та Каракум
ських гір. Разом їх 14, всі вони

знімаються

вище

8.000

метрів.

До

сі тільки три з них пощастило здо

-

(5.968

м.)

)rаслл

-

зусиль

спщшннл,

на

шпилі

символі завершення тих змагань,

тоrо 'ІІ,);)ИтJ!гатиме ,1авждщ),
немов
:магнітною силою, бажання здобути,

це ІМонт Еверест,

переможен~ (dіслл

встан:)вити найбільш

догідну

бага,.,

доро

гу, кліматичні відносини та «звичаї»
гори.

а

(4.053

на

Монт

м.)

в

Ось вам, для закінчення, чотир
надцять найвищих вершків світу. В
дужках пqд•а:но рік здобуття, хоч
тільки три

-

чекає

на

з

них

Монт Еверест
Хогорі
Конхендзенга

Льотсе

М1акапу
Хо

здобуті,

а

решта

вас.

Гідден Пік
Брод Пік
Гаrзебрум
Сгісга Пангма

чорної глибини ... Так само, хто знає
чар гірських краєвидів, хто станув,

Кінлен
р.,

Не лише в Гімалллх можна ще
стрінути нфаймані вершки. Певна
їх кількість, хоч
дещо
нижчих
(шість'11,ислчних) збереглись у пів
денній Африці, в Андах та в Кор

да, на більшість з них уже відбува
лись менші виправи, але вони ма
ли лише розвідчу мету, тобто мали

силу

1913

ІМонт Бллнк у Швайцарії, бо впер
ше вийшли на нього в 1786 р.

Дгавпагірі

притлгуючу

Мак

в

Антарктиці

тьох невдач, коли різним експеди
ціям доводилося завертати, а навіть
складати людські жертви. Залиша
ється ще, отже, одинадцять ... Прав

відчуває

р.,

р. Та вже ветераном являється

змагу •з незміримою силою природи

безодні,

комплек

на Кавказі (5 .•629 м.) був здобутий
в 1868 р., Кіліманджаро в Африці

бути. Найвищий

та її витвором горою.
·
Людина, коли стоїть над берегом

в

сах нижчих гір. Наприклад Ельбрус

ємничістю відважних і завзятих тих усіх, що не вагалися станути до

нещавІно

р., як і реш

дильєрах.

якнайвище.

притлгаюч:у

група

нев

Кордильєрах.

1937

вершин

на

.-

з

Одинокий, семитисячний вершок,
що не знаходиться в Гімалллх це
7.021 м. високий Аканкагуа в чілій

Еребус

ІРС

завертати

дачею, а інші навіть не були ціллю
гірських експедицій.

1906

навчимось бачити його красу.

досі

Але не лише вісімтисячні вершки
нам цікаві. В самих Гімалллх на
числюють 400 семитисячних верш
ків! ЗО з них уже здобуто, з дев'ят

кій лікарі поверну ли зір.
- Ви не можете собі уявити, який
скажемо й ми, коли

й Хо-Ону,

ще не було жодних спроб спинання.

в 1889
(6.187 м.)

-

іншим

метрів. Сьо

ються і надальше недосяжними.

Алясці

світ гарний!

дороги,

8.400

годні знаємо точно всі його таємни
ці, але останні 200 метрів залиша

кий світ гарний! скрикнула з ра
дости до цього часу сліпа жінка, я

•
НА ВЕРХІВ'ЯХ ГІМАЛЯЇВ

Гори далекі, неосяжні, таємни
чі. Іхні незбагнуті верхи покри
ті вічним снігом і вічною леrендою,

вертати

розкривають

очей і все своє життя проводять у
летаргії.

для їх створення. Бо

Очі, дивитись, бачити! Радіm, тим,

стань, перспективу,
кість.

добродій (статочний, багатий, нам ві

самою

поволі, щоб не сп і ткнутися. Вже: на
пішоході, він стиснув мені руку:
- Приятелю, -найбільше щастя
людини це очі! Кому доведеться

краса,

ту (що зветься «К2», за знаком то
пографічних помірів). Кету має 8.611

лений:

хтось торкнув рукою. Оглянувшись,

ловік із білою палицею

Нам доводиться часто зустрічати
таких! Не вірите? Ось-там іде один

лі й сенсу. Ще інший- цей не бай
дужий, а заздалегідь вороже настав

прохожим вільна дорога!

~вер~сту,

ціллю нових експедицій став другий
по висоті веершок Хогорі, або Ке

зустрітих обличчях, будівлях, дере
вах, тут і там задержиться, але спі
шить кудись дальше, немов без ці

за рогом манила

11 (35)

Ону

Манаспу

Нонга Парбат
Анапур на

8.888

м.

(1953)
8.611 м.
8.585 м.
8.545 м.
8.476 м.
8J200 м.
8.172 м.
8.131 м.
8.125 м. (1953)
8.078 м. (1953)
8.068 м.
8.048 м.
8.035 м.
8.013 м.
А. Козачук:

ч.

11 (35)

СМОЛОСКІШ

Листок

Стор.

Редагує Л. Винар

Літературної

Комісії Зарева

Від Редакції: Нижче містимо в ско

черговий розділ

з

більшої праці автора про творчість
О.

Слісаренка.
«Націоналістичні елементи, що
просякли партійний і держав
апарат, зустрічали пряму

ний

піддержку з боку українських

націонал-ухилівських

верств,

що зімкнулися з ними в підрив

ній діяльності супроти партії й
радвлади».

(З промови Коссіора, що бу
ла

видрукувана

тиях»,
р.).

V.

за

27

в

«Извес

листопада

1933

ре~олюціІї

та

виставив ці ідеї, як ідеї російського
«Баньки» 37). В цій самій статті чи
таємо, що «В 1919 р. Слісаренко го
ворив

про

«експортування

щастю~

з України і писав своїм землякам:
«буть погоничем вам до віку, щас

тям навантажених верблюдів» 38).
Закиди, як бачимо були поважні.

Розглядаючи цілу творчість Слі
·саренка можемо «Злочини»

ника

супроти

письмен

кремлівських

можно

владцін поділити на три
основні
групи, які себе взаємно доповнюва
ли й давали повний образ поетоно
го світовідчування:

І. Утотожнення большеницької ре
волюції з новим виявом московсько
го імперіялізму.

дальших аспірацій больmевизму.

ПІ. Любов до могутности власної
нації

-

Ще в

держави.

1924 р. поет писав:

«А вас розпШІали між Білим
Чорним Морем,
А вас труїли газами?

Заповідано нам жорстокий шлях
Злими коренами.

шевицької влади, Слісаренко
милосердний спосіб кпить з
большеницької революції. Ці
сповнені глумом над убогістю

в не
цілої
твори
совет

ської людини.

Заповідшено нам бути єретиками,
Синами дикої долі,
Розрубати степи прямими
стежками

І впасти серед поля.
Вірили ми, що над чорними голго-

Недаром в«Циклонах», поет пише:

Шляхи на Емаус ..•

і благай смерти
терпкому «тепер»

Терпке «тепер»
як большевицька

-

ється

до

океанів,

тами

Зустріне нас привітний Ісус,
І потечуть величніми строфами

«Виплач, земле,
свої океани

41)

це ніщо інше,
сучасність,
яка
поет

зверта

щоб

Але очі еліпилнея далями,
Кривавіли глибокі рани ...
Посміялися над нашими ордаліями

Ворожі

корани"
О. Слісаренко

1919.

«обмити
забруджений сволоччю

рай»

Він писав:

42)

Сволоч

-

лянина,

...Ми

на rолготу йдем походом
І весело насіння троІЦИМ» 45)

це перш за все «ванька

-чорт», носитель ідей большениць
кої революції, що звелась до «ЧО
біток за первий сорт» ...
Найкраще вдалося СлісареJнко:ві
схопити большевицьку дійсність. Це
зробив одним простим
реченням,
яке вложив в уста українського ее
мовляв:

«довела

клята

То ж навіть за стрічками поезій
т. ~в. «футиристичного напрямку»
можна розкрс1ти багато такого, що
с.воєю трагічністю по1'І]ясає цілим
єством людини.

ххх

ко

муна, що й сірника ніде купити» 43).
Оце просте своїм змістом речення
висвітлює у цілій своїй
трагічній
глибині конфлікт українськог:J се
лянства з большеницькою влапою.
Проте найбільш потерпів Сліса
ренко від критики
за відвагу
уточнити тогочасне українське
по

my

ложення.

Поет писав:
«Всі ми розп'яті на хрестах,
Всі ми покриті ранами,

За свій головний «ухил» лю
бов до батьківщини, Слісаренко був
за іронічним висловом І.
Кулика
«посланий насаджувати

не жалував, що ступив на цей «жор

стокий шлях роз'ятих на хрестах».

Заповіджено нам жорстокий

39)

В новелі «Президент Кислокапус
тянеької Республіки» автор :видви-

Злими коранами,
Заповіджено бути єретиками
Синами дикої долі» 44)
В цьому глибоко-сммволічному об
разі поет ро;зкрив усю трагіку виз
вольних змагань рідної нації. Ця по
езія належить до найкращих в усій
творчості поета.

Доволі

парадоксально

~ву~ить

одна стрічка з «БаЙди», яка сво1м
стоїчним
кров

цинізмом

у жилах

...

аж

заморожує

культуру у

трохи північніші широти» 46). Про
те навіть там, в Сибірі, як це вид
но з його діялогів, які провадив з
ПідгайНІИМ на засланню, Слісарен
ко не заломився. Він був свідомий
своєї відважної постави й напевно

Любомир Винар

шлях

Образоне представлення большетщькоі дійсності та
викриття

11.

•

Всі ми покриті ранами.

гає матроса Хведорця, а в «Запалів

проститутка». Дальше

Вільні почування до своєї бать
ківщини клясифікувала комуністич
на партія, як «націоналістичні ухи
ли». Творчість Слісаренка -за корот
кий час свого існування рівнож впа
ла жертвою цих «ухилів» ... Про ав
тора писали, що «він оквітчав чер
воні загони мародерством, зганьбив

Г. МИХАЙЛИЧЕНКА
Всі ми· розіп'яті на хрестах

ській історії» .Яшку Перця «героя
революції» ... 40) З їхніх діялогів, які
віддають всю примітивність боль

за висловом письменника «гидка, як

«УХИЛИ»

!деї 'бол,~шев~-Щької

3

ПАМ'ЯТІ

Творчість О. Слісаренка
формі

Рік:

5

Ч.:

З праць ЛітератУрної Комісії

рочен'ій

5.

39)

«Байда», ст.

17.

40)
в

Ці дві новели були друковані
збірці оповідань «Сотні
тисяч

СИЛ»,

ДНУ,

1925.

41) О. Слісаренко: «Байда»
- 1928, «ЦИКЛОНИ» СТ. 55.
42)
43)

~бід. ст.

ДВУ

56.

«Байда», ст.

14.

С. Николишин: «НаціоналіІзм у
літературі СУЗ», 1947, ст. 11.

46)

Стор.

8.

БЕ3ПОСЕРЕДНІИ

(3 книги: «П'янка осінь»)

ЗАПАЛ

На приказ, па1не курінНІий! Де
сятІ-Шк Ч опій ІВrИJСтрунчивс.я і ж:де. МеІН~

посереднім заnалом. І то мерщій бо ніч

доруч,ено

ловину

перещати

вам

.приказ

хоч

коман-

<іра північного відт:инку, гов·оrр'ИТЬ
курінНІий,
сухо
і
лякоІН'Ї'ЧНQ. Вам
приказують, як сапериому
ІПірот·ехні
кові, :в:исаі.діити міст m ріці Случі. Об
числіть собі ча.с так, щоб ОlдіИІН із во
рожих поїздів, що ЇХJат,име зі с:пшщіі
Барвінкінка задер}Іювся в лісі пеrр1е.Д
мостом. Він
буде :предметом напа\ду
цілої нащої третьої сотні. ВаJМ відомо,
що під,час останніх оІборонtНJИ:Х 6оїІВ МІИ
витратил1и весь запас ·боепришасу. От
же, десятНІику, від Ві3JШ·ого ХИІсту, 'Віщва

певну

Нараз по тілі пройшла яка·сь ropяlt.I, а
с гук-стук

...

ніби

двома

стук-.стук

молотам,и:

...

Все злинається н ОGд.:ИН акорд з :кро
КСJJМ'И вартових на помості,. що теж з
коіюmм кро,к'ом підхащять сд.о ІНІеаподі
ваної смерти ...

Десmтник повертається і по1в.з.е назад
старою п;ротоптаною 1стежкою. По до

- Зро·з,умів, пане курінНJий. Коли на
кажете виконати наказ?

розі НІ3іШУКУЄ
Менші

-Чим скоріше, т:им краще буде!

СJЗОЇ

ПОІІrерЄ1І,Ні

.СЛЇJІ.ІИ'.

-· це ві'д рук, а · гл·ибші й біль

ші nід колін. Зно;ву виrступає /Перед
ш:.м з3JJІізна споруда, і десятник чує
:vrонотонні кропш варrrо'вих: стук-стук ...
стук-сту:к ...

закаблУ'ка

Ніч тем~н,а й хОІлодна. ,Вітер дує з
півночі, колише й шуМІить о:сокою, ко

На11шцує дві 'КоробJ<И. Переставляє
їх на 'і<апсу.тrевий
запал і жде nоки
чергоний поїзд під'їде до ~юсту. Ще
хютш·на, ще ... і Чсшій 'ЧУЄ ЯіК поїзд
важко посто,rLчує і
розкидає no лісі

-

освітлений ясно двома nротекторами.
Він вІи:гляд.ає від світЛІа, ~н~бІи ,ЯІкась мі
тична, вел1ика звірю:к:а зі 'саtм.их тільКІИ

костей ... На мості чули ІмІонотонні кро
ки двох вартових: Стук-ст:)11,К ... Ісrгук
стук

в:стуm:ає
Але це

смерть.
в висках б' є

своє

чах-чах

...

чах-ч:Іа'Х

Чапій і ще д!!:ЮХ воЯJків

r:irh

повзуть че

nелиІК.ИІМ

мосту. Піт заливає оrчі, холод від мо•к
рuї Одежі СТИСІКаЄ ІКЛіЩаМІИ М'ЯЮU Й ІВ•О
НИ стають тверlді та 'НІеподатні. Коли
намагаєтся ними ІПОІворуw\Ити

болісно ще,млять. Оерця

-

вон.JІІ

не'МІає.

\Віон10

впер~1ося 'де 1 сь аж під горrrаJНІКу й
і'),ирає відJІJИІХ. І тільЮИJ з ВеЛІикою
пругою дозво~я:є

пройІи

за
на

'НІеМІО!В

в,ибуХ

заідержаІвся [Jеред

Ярослав Курдидих

Далеке Полісся все кличе мене
Як виходжу з наплечником з дому

А 'На •мості чути 'МІоноrrо:нні кроки вар
СТУК- 1 СтуК

...

З.а;.пюж,и:в 1к.абель. Взяв в руки ~юл,иворотак і nот'яrг. К!аІбе.л:ь ІСКfНІЧІИІв,сІя. Від
повз 'Від мосту n'яr·гсот метрів ... ХівІІМІИ
на напруги... Дає ел'еК'ІіРИіЧНІИЙ
запал,
але ві.н не діє, 'М1абуть

десь

:Перерва

ний, думає Чапій.

-

Треба ве.ртаrгусь і

виІсад:иm без-

нову.

(Люрейн,

8

вересня

1953.)

Не гляджу тіні відцвілих каштанів

Шосе,

що від

на асфальті
весни біжить повз
мою хату.

Він

прошумів

вчорашніх
шампаном увертюр
стокра тих.

Не шукаю тіні днів вчорапшіх!
понад

хмари.

плеще

П'яним крокую по шосе й благодарю
довгі тіні
й осени спокій і тривогуднів
до
щевих.

Вітайте,

радості

прийдешні!

1953)

ххх

Доспіли груші, Синіє зрілість слив.

·кармін насів на яблука зелені.
На зрубом сусідського дому.

ПОЛІССЯ

трав есе.

...

мені

Піднесли крокву делебу і струнку

Десятник здіймає з плеІtJ,ей
коліИ1во
роток з ка·блеІм. ВідJСІИ!Лає вояrків і no
черзі прив'язує скриньrкІИ до
заJІІізнн:х:

СТУК-СТ},К

Розсипав

(Вересень

ЩО ІВ. ЦИХ J<ІОробках З ДОЩОІК ІМЇС'ГІИІJ'Ь•СІЯІ
сила, що ма€ nepeкm:yrriИ міст: гору ка~
мінrня й :з:алізз ...

ТОПИХ:

Ранок! Ранок! ...
Вчорашній твій один кивок
На фестівалі ночі, в парку,
Під зорями ясними, картку
Надій і мрій рапірам

...
КjЛрінниІй Скалозуб ...

неймовірно

Привид нового І'нома.

Делекий обрій горить і · в долоні

пярос1J'Іе,

робку. Дивне й

Багр і золото шумують.
Спокійного ранку спокійна радість
На сторінках і записках минулого,
На канві золотих фантасмаІ'орій
На болю розлук
І на вогні аrоній

паперу було наІfІИІсано корот:к:о: «дору
чення JЗ.ИКОІі3НО. В ГОJLИНі 2.30 ІВ'ИІСЗ!дЖе
НО міст бі:rя ІЗис·оrги 227. Виконано нас

вояка-героя

НЬО:ГО: ,J<:СJІЖІНИЙ З НИІХ ІПередІає ІМІалrу \КО

Провів білий місяць ясні зорі.
З верхів'я впав фіалету синій тембр
На плесо шибок в кімнаті моїй.
На вітражі зі строгим Херувимом
І на спілих травах,
І на яблуках червоних -Осінній вітер сівну мессу мовить.
Ранок! Ранок!, ..

Осінній день . підносить овал сонця

даrшя десятниr~ Чапій заnИJНу,в с;м:Іертю

до

в альбом

Піп години пізніше ~біг до Головної
кБатири зал:иханий
звітуrн. На :куску

:мостом у .тrісі. Велю<а •до6ИІч: в усіх ро
д,ах боЄпр.ишз.сів.
При викоІН!анні зав

Ч'утки:й

-

Не тужу за вітром теплих захватів

К(ІК на поїзд, я~ий

Врешті руки десятн!Ика Чопія нама
ІПіщловІЗІ<!Іють

па·льцем.

--· Г Г ГУУ'УУ У у... -

просякле гн'ИІлою і болюrrяною заІщухІОю.
Так триІВає довго, мож·е годину, ІМЮ:же
дві.

стогін і двох вю!яків

ска

JЗ\"Л'кану вагненні хмари пішлІН в [Ору ...
Л:есь відб;илася ЛУJНа.

ІПовітря, що

цують з&JІ.ізну підіпору. Ле1две

іскри, що великИМІН скоками

Тепер ... Чапій притискає !Малу бляшку

ки з того боку найпевніший достУJП до

Д.

*•*

чуть висоІю й занурюються. rв х!Мари ...

рез трясовиння і густу осоку, бо тіль

А.

ет'юд

З Фестівалю ночі повз сонця канделябр

...

Ось ... уже підход:ИІJ:'Ь ... Вже баrч1иrrь на

...

Ранковий

протекла nоза по

від ду:-.ши, що він теп,ер іще на

нашого відтиш:ку. Зрозуміли,? ...

мишами й густwм нер:б'о.лозоІМ: Міст

але вже

...

Чоній чує Я•К у його тіло
якась дивна 'Г}mа про,:х:оІПо~д;а.

r:и й второпнасти зале!іка11И\Ме
дальша
спроможність діЯНН!Я і операції цілого

Десятник Чапій 1сту~нув
ми, повеJрн~пвся і вИІЙІшов.

доuга,

11 (35)

ч.

СМОЛОСКІПІ

•

Гули розгулом бурі і громи А зараз вже тиша днів осінніх,

То кличуть мене північні ліси
будять тугу в серці мому.

Розслалася прядивом ген, вгорі,
Над селищем і над кармінами.

Вви!жаються

Тшпа. Лиш в мені роз гу л громів
І тривожність неспокійних снів:

весла

в

озері мутнім

Як човен водою пливе.

Запах сосни і вітру легкий
~ моїм ~ерці повіки живе.

подув

24. 11. 1951.
Орест ГавІ»tоuок

Над болотниетим Коцітом йду
В Тартар, зо святим ім'ям Твоїм.
м.м.

Чорвий Джек

ч.

11 (35)

СМОЛОСКШІ

З дороговказів духових велетнів

Orop. 7.

« БІЛІ

ЛЕБЕДІ »

Епітафія

(Спогад)

М. Бішmському

· Чи

пригадуєте рідний запах львів

ських sштані•, при~ітної вулиці
Хоч я умер, беззвучні ці рядки
Хай сповнить зміст могутній,
многоцвітний,
Що з ІЩМ життя

моє вливається
в

твоє.

Усе ніщо на світі: бенкети веселі,
Уквітчана зрадлива
І

здобуття

rpa

любови

прихильности

людської.

Листопада? Червінь ісходу. Дарем
ний змаг, вигнання та розкинені ко
вані епі~-ди пізнання. Чи можна
забути? !Може і безнадійний час ви
чікуваня, тривання в ім'я «чогось»
... чогось, що не пр1йде може... Про

те срібна нитка чуття міцна. Різь
блена глибиною настрою триває, ба
дьорить і підносить похиле чоло.

Дорогий читачу, вибач мені мою
«українську» романтику. Романтику

вигнанця.
Я смертю

вирізьбив:

Одно святе с в світі,

ти стань і
прочитай,-

-

Одні ЖИВУТЬ МОГИЛИ -

кров людей
хоробрих,

вірних
Батьківщині.

Борюсь з нею, топчу

і

часом... інтелективіjзую.
Гурток «білих лебедів» це тільки
спомин. Але спомин сьогоднішньо
го дня про цілком живих «дієвих»
осіб.

Воєнні події розкину ли нас. Вир

вали з рідного і не дозволили бл у
кати по хитких закутках Городець
кої, любуватись пустарем Кайзер
вальду, шукати відпочинку на Свя
тоюрській горі. Ми діти
Львова,

княжого города вихованці. З влас

ВЕРІUНИК

ною поохічною закраскою, характе

Він примчить на гарячім коні
одчайдушний, величний такий,
у шоломі залізнім /Закутий,

де

міського гомону

горе

голосить,

де нетеляється смуток забутий
дзвінко кинувши: Досить!

.. щоб

дрижала

оемля!

В тишині лісовій,
він розбудить налякані віти
і смерекові килими гір.

Він помчить із мечем над містами,
де

промчить

-

там

не

в'яними

13

сходами

нехитрими дере
на

«панораму».

Іх перестрибнет трьома стрибками
і тоді m «там». Сходини «білих ле
бедів» відбувались в альтані. Ховаю
чись за кручені віти дикого в:иtm

І воскреснуть пісні,
десь у обріях завом трембіти
відозветься схвильований бір.

стане тюрем,

там життя буде знову радіти
і невгнуте, тверде, наче мур,
рідне військо там стане полкамrл.
З чужини на святий чорнозем
ще повернуть розгублені ді ти,
вічні храми Софія і Юр
золотими зрадіють хрестами ..

граду, часом приходили і старші по
слухати, ми завзято снували свої
пляни, «реалізували» мрії, спереча
лись і передовсім читали. Читали
вголос кшижки з багатої книгозбір
ні Діда Аськи і Зені. Тоді й відбу
валась дискусія. Не про «велику лі

тературу», модні

-

«ізми», а про ці

каве прочитане і передумане. Про
все те, .що хвилює і може сприйня
ти «гімназійна штуба», хо~вючись
від цікавости старших і «дорослих».
В кружку «білих лебедів» виробля
лись і кристалізувались перші упо
добання,

збуджувалась

цікавість і

нефальтований
естетичний
смак.
Ми коспірувались, були «орденом»

Ще лиш мить, він прилине,
примчить

одчайдушний, величний такий,
у шоломі rзалізнім закутийй,

Далеко від ілюзій «білих лебедів»
в дійсності практичного і нівелюю
чого буття... Як відгомін його не
давно

на

полицях

совєтських

і мали свої вимоги. Це

підносило

кни

гозбірень появилась оповістка про
нову книжку. Зеновія Франко: «І
ван Франко непримиримий бо
рець проти українського буржуаз
ного націоналізму» (ДПВ 1952 р.).
Остання зустріч в Станиславові.
Бистриця понесла крилаті слова. Не
треба прізвищ. Ми зустрінемось fЗНО
ву. В ім'я чистих невимушених і
дей «білих лебедів». І може якраз
не коло «Віденки» але в затишній
альтані Великого Каменяря.
Б-дан.

Академічна гімназія і невеликий
домик вілла родини І. Франка.

Під затишною сторожею «традицій
них» каштанів, далеко від б'ючки

згарищах

Сьогодні знаю. Не
зреалізуємо
своїх jЗадумів~ Немає
маленького
Ромця, веселого Івахи, раціоналіс
та Стьопки і «нещасливого» Бант
ка .Життя й ілюзії «гімназійної шту
би» такі рідні. іМи тут, а ви там.

ром і «філософією».

довгочеканий вершник святий..
Він примчить, щоб дрижала земля,
на

багажем набутого досвіду виконаної
роботи. Громадські позиції прирів
няти до етичної оцінки «Кодексу»
білих лебедів ...

СИБІРСЬКІ
Прокричить

ДОРОГИ

шуліка

понад

степом,

Зникне в придністрянському краю.
Там ярами утікав Мазепа,

Із Петром помірявmись в бою.
З того часу в заметіль сувору,
Чи у літню спеку в .край чужий,
Люди йдуть у невимовнім горі,
Згадуючи програний двобій.

Згадують обдерті, рідні села,
І колгоспи і каторжні поля.

Тільки інколи злетить весела,
Защебече л'-стів~ :цаля.
І вони, не дивлячись на крики

Конвоїрів,

припадуть

грудьмИ/

До землі, що крЄІІІе огнеликі
Іскри для знесилених в пітьмі.

В них надія ятриться про волю,
Затремтять в зневірі вартові.

де на згарищах горе ·голосить,

важність починів... і справляло кло
поти пані Олі. Ми «працювали» за
краще завтра, ілюзію наших днів
з обов'язком бути велекими і.... до
рослими. Бути естетами в житті, як

де нетеляється смуток

білі лебеді!

Блискавка закреше в судну мить.

Пройшли літа. Зелений матураль
ний столик і ми роз'їхались. Розій
шлись наші шляхи, щоб зустріну

Розгремляться обрії боями.
Щоб за вол1о зводився нарід.

до=щvочеканиЦ ~ершник

гріз,ний ..

Він примчить щоб дрижала земля,

дзвінко кинувши:

..

забутий

Досить! ..

щоб дрижала земля! ..

1951
ІГОР ШАНКОВСЬКИЙ

тись коло «Віденки» в 10-річчя ма
тури.

Так

шого

«Ордену».

вимагали

постанови

Зустрітись

на

треба

з

Хтось впаде від перевтоми й болю,
Мозок розсипаючи в траві.
Ті дороги вдарять ще громами,

43 р.
Юрій Бурякіпець

Стор.

8.

ч.

смолоскип

Вінстон Церqіль · пивреат НоОелівсьиої

СПОКІЙНА ОСІНЬ

премії
жовтня ц р. Швецька Акаде
мія Наук, на свойому пленарному
засіданні, призначила цьогорічну Ве
лик'у Нобелівську нагороду з лі

15

Спокійrнn осінь зійшлВJ :нІИні між ВіИ·
соІКі шпилі. Щедрими МІЗІзками ніж!ноії

діляються

В.

ченню>,
ти;,

ГО

р.

пepllli

літёратtтр•-Іі

тцори

р.,

1898

він написав

27

ПрОМОВ,

ВИГОЛОlіlеНИХ

В

парля

його книги охоплюють переваж

признанні відзначає його істо
ричні й біографічні твори та
йоІ'о
блискучий талант промовця, в яких
він «обороняв високі гуманні якос
ті».

но історичні студії про воєнні події
·в

Індіях,

Судані

й

Південній

А

фриці, де він був воєнним кореспон
дентом. Крім цього він написав

призна

Черчіль

його

менті в часі другої світової війни.

му

В.

Трагедія».

творів, не рахуючи восьми томів йо

Швецька Академія Наук в свойо

чення нагороди,

«година»,

«Зворот призна

«Тріюмф і

чавlіlи від

грудня

Після повідомлення про

«Трагічна

«Буря

бу ли єдиним засобом існуваннв. По

роду особисто з рук lіlвецького ко

1953

томів:

Для В. Черчіля, в часах молодос

Черчілеві.

rустава Адольфа 10

кілька

«Великий альянс»,

В. Черчіль має одержати цю наго

роля

на

зблмжається»,

тератури державному мужеві й пись
менникові

ографію свого батька

льбору,

заявив

і

автобіографію

дюка

і

бі

Мер

його за справжнього клясичного пи
сьменника, як рівнож його вважа
ється за най!Чращого англійського

ВИ/Значних

значення.

Я

дуже

письменників

незрівняне від
й

дуже

гордий

цим.

«Я

мовознавця.

хочу

англієць,
Нобля

з

відзначити,
який

що

одержав

літератури

був

16-20 жовтня
з'їзд 100 поетів

стараюсь :Й:Тt/1· слідами цих двох лю
не був в згоді ані з Кіплінrом, ані з
Шовом

Кіплінr не дуже то мене у

важав,

тоді,

як

Шов

часто

вислов

лювавсь в мою сторону словами най

білЬlіlОЇ у лесливоСТJІ».

В. Черчіль одержав цю велику на
городу

в

пepllly

чергу

за

свої

спо

мини: «Друга світова війна», які по

(ІІ.О6ре

:х.в:ИІтинку в

вже
безту,рботність
ращосm...
За
мною! ... Переді МІН 10іЮ ~сnокійна осінь,
си1нь

[]]ередве

З'їзд поетів

Кіплінr

а другий- Д. Б. Шов. Я навіть не
дей, я їх обидвох добре знав, але я

ВrгомлеІН~й

ЦЬОМУ СПОКОЮ, ЩО іПІЗJХНе теП~О'М-Ж!ИІВІИ

переді М'НОЮ спокійна
чірнього ІСумерку ...

перlllий
нагороду

Р.

спокою.

ці і в'ялістю трав.
За мною вж1е дні •бі)І1І).хл:ивої юностІ,
за мною вже rpoзry.m подій, ва мною

честь

для

ПІJиреч·еність

турботаІМ,и і СПОІМіИ!НаМІИІ ЛЮ!l!ІИІНі

вв~жають

творів.

кри11шн:и

бл из ького ве'Чора.

входіИТИ і трива11и :х;о:ч :би

ка літературних
Літерnтурні

пастелі розіслала бліду синь на ске.олі,
на
білі хмар-wнюи, на ДWІекі ~ЛІИ.
Скільки ж то відтіней цієї сині! У ва
ході дріжить вона ІМОІВ ІМУЗlИІЧІНа rама
в·сім!и нюансами томі-в,
пkнею
ооілої
радости. Навіть ті 6ур!ХЛ'ИІВЇ ще таІК НJе
да.вн.о шуми водоспаді'Б, та буйна ю
ні.сть тонів, ті д·зві,нкі каскад;и розгулу
ме.JІодій десь, не:мо·в, із спітим літо'м
всю юність заrуб:rnЛІи. 'Гі:льюи дmЛІеКИ!МІИ'
ШУ!МаМИ, МІОБ Ті ТеІНІДіТНі ІПрЯДІИІБа б00и
Н'ОГО літа, що пливе й омотуетьсІЯ дов
ко"Іа
доспілої
зелеНіі
·косодеревІИНІИ,
спливає на до~1.:и, в
:синь nередвечір
нього сумерку,
розrг)1Іблюеться в тиtші

ще декіль

lіlвецькому амбасадорові в Лондоні:
«Я уважаю, що це дуже
велика

світу одержати це
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•

відбувся

з

25

у

Венеції

країн. На ·з'їзді

обговорювано проблеми сучасної по
езії в світі.

Цей конtрес мав за мету затісиити
зв'язки між поетами, не зважаючи
на державні кордони, чи ідейно-по1rt.іти:чІtі переконання. його -зорtа..:
нізував міжнародній союз поезій, го

Я знаю: Я 6ануватWМ1 У ще за тобою,
.спокійна осене а.1ьпійсЬІК'ИІХ JJ'ep:xiв. Як
ніколи мені не

забути

з'авороІЖеноІf'о

шуму .в:Исоких сме:рек 'Kapmrr~ьooи.x бо
рів, як нікоJГИ не з·абут:и
в'ялих orraв ріщ.них

м1еЮ

полоІНJИІН

запах~

-

тебе не за:бути 'Мені, сnокійна
Бер,хтесrаденсьК:ИХ Альп!

ТВJК,

1

осе,НІе

(На шпилі Гох:заттель, ЖІОВ'Гень 1948)

л·овою якого є італійська поетеса Е.

Юрій Федорович

rоріні.

~,,,~~~~"'"'~'"'~"~

ПЕРЕДВЕЧІРНЄ
Довкр,У1І1НІ ·біла тИ!ШІа. СОнце спокійно
прощається довrИІМ\ИІ фіо·.летаІмІИ
тіней
з nерха1ми. Тіні щораз доІБІШі, ІЧіт:кіші,
чорніші ...
В
:мене
був
смJІrодІR'і ЗІміЇІСІrовІН.ий
день. Мені ра~існо, я ІБІдоволений ним.
Чи :ю боюся тих чорни:х тіней, IJ.J.P, хай
і че.реепашин:ою хо~ою,
п~о.вІЗають
до мене, що не-С!пок:ій родяrrь в :душі?
Чи я боюся того ве·чора, що неІВблаган

н.им: 'НаlQ'ходить? Ні
Ще раз ІНІіІ Я
знаю, він мусить набЛJи1жа11ИJС.Я, бо так
вже писано в великій :Jcrl'изi Признаrчен
,ня.

Він
НІЗІбJІІижаеть·с:Я
повільно,
чіт.І\jо
віддЗіlОНЮЮЧ:И 'НІа :ВеЛІИКіМ ГQДІИІН\НіИКУ
ХВІИЛИНИ, БИПО:БНІИБШИ ЇХ ЗІМЇСТОМ,
Від
карбуваВШИ на шюір)1Ісах НевІбтІганос
ти проЩені етаІпІИ дня. -Він н:ащхо~иrrь,
щоб црикрити безліч1ч;ю :срі,блж:ТМІХ зі
рок, спокоями сріJбно-,синіх тіней всі
загЛІи,би та неріВІН'ості.

Шн .надход'НІТЬ ...
Переді ·мною ще ·далека
сховища,

що Ід!еІСь, наJПеІВно,

дорога

до

іГомо-ниrrь

Листування Редакції

Bm.

Р. П, (Нью йорк)- Пиlllете,

дзвінкою радістю, :аміхом безrrурботної
юности, крилатими плянамп
за·втріш

що

-

як

нього lfJHЯ •••

Олексій Б. Ч. (Нью йорк).
не відгукнетесь? Невже ж

Чому
гамір

І в мене є мій ПЛІЯІН затріwнього .дІНІЯ.
Я вже всrпів точно rнш~р~е.слІИти: йоrо в

Под!рооиця.х. В ме~;~е ті:ль~и турбота, чІИ.
зумІю його вповНІ здійсниrm:.

Може в

мене немае тієї
:безтурботности,
що
зараз з тремтл'ИІБ:И'М світлоІМ ліхтарень
щ:юсо,:rуетьсS! rкрізь ШИ1бюи і ІПРО!діИ!рае
занавІси вечІ.р'НЬОІГО

спОtКою.

мене нема того вдоволеJНJня,

«зневіра

достає

чоРось,

що

дає

спить»,

нью-йоркських

вулиць

приносить

сплячку?

Ігор Ш. (Токіо). За надіслані ма
теріяли

дякуємо. Частинно вико

-

ристовуємо в цьому числі. Чекаємо
на

черговому

посилку.

МоІЖ·е в
що

його

дає труд М!инуло·го :.д!НІЯ? Мо1же ІМеІНІЇ не

rмисл,ити, а 'брати ЖІИТТЯ

п'яна

спить, краще не бу дім о.

с.промогу

Юність

не

та-кИІМ, як на

совується?

Листок Літературної Комісії «Заре
ва».

Це, зна:ю, 'М 1 И:нулrі дні йдуть зі rмною.
Крокують рівномірНІо з моїм:и к:рока
ми. Вони МУ'С'ЯТЬ зі М!Юю крокуІВати,
nід!биратИІ -безтурботІН:ість, бо мої дум
ки далеко звід:сіль ...

(Під Щинфельдшпіце, весною

1948 р.)

Юрій Федорович

Редагує:

Любомир

Матеріяли

Винар.

просимо

слати

на

адре

су:

<<Junist>> (с/о L. Wynar)
2725 Queen Avc, Cleve1and, Ohio.
USA
або на адресу «Смолоскипу».

ч.

смолоскип
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Стор.

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Не оправдують довіри партії
«ПрОІграМІа

КПСС

дає

комсомолові

широкі права .в обговорюванні й став
ленні перед партійннrМІИ
організаціЯJМи
пиІань госпоtдарсь·кої діяльное;ти шд
приємств, заведень, колгоспів.
Але, ч.и зав.>І.;дJИ опра1щщують tКІОІМJсо
м.о.<ьці виш.влене ~м довір'я,
ІКОjристу
ються іЮНJИ надан,ИJМ!И 'ім rправамІИ ~ля
того, щоби ще рfшучіше •боро11ИJсь із

недотяrненняtми •в нашій
здається,

що Ідалека 1не

праці?

Мені

ЗСІІВ!ЖJ{)И.

Понад три люячі чоловік нараховує
В СВОЇХ рядах ,КQМСОМОЛЬІСЬ'Ка організа
ЦіЯ району. Але
Ма\ліи\нськ.ий райкоІМ.
комсомолу

ще

нещ.оста~НІьо

керує

цим

вел:ИІКІИМ відділом :;vюлоді.
Багато
по
н.ажних недотягнень у діяльtНJОІсті рай
кому п.ояснюєтЬІоя, як .мені
здається,

----

непереконаністю

комсОІМольсЬІІ<ІИJХ nра

цівників У •СВОЇ СіИІЛІИ, ЇХ НеВІМіН:Н~ QIIOpO
віJІ.гухуватись
•НІа
потреби
життя, в
матю:му ба~ЧІИ11И веЛІкке.
Сміливості,
пристрас:нюї
переконаності бракує Де.КОТріИІМ КОІМСОМОЛЬІСЬКИtМ
керіrшикаtм. І це тому, що 'Недостатн.ьо
глибоко знають вони діло, яІ<Ішм
зай
маються, м~1t1
цікавлять•С\Я
гооподар
ською діял.ьнkтю колгоспів ... »

ile п;:ише С. .'Карманов, секретар Ма
ли:нського райкому партії
(ЖJmомІир
ська область) в <<Комс. 1! Ір авді» ~ 16.
жоrнн.я ц.

р.

Нід себе ми •СКЮІшмо: ,в цьому сла
бість
·совєт·сьІюЇ ,сИJО11еJМJИ,
в
цьому
наша аи.1а.

--

•••••••••••~•••••••••••••••••••&•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~-,--~--~--~~~-~~---

-·---

-

9.

(ФейлетЩІJ

Наприкрилось
фейлетоНІИ
шосаrrи...
Пищу, пишу лю.ЩИ ІНе сміютьк:ІЯ і не
пл·ачуть, навіть не
лаютЬІая.
Звісно:
У.ерешн,я налИІсав, Черешні ваплатиІЛІИ,
Черешня n:исап11ме.
Так я, бачите, шкурНІ дешево ІНе про
даю, ідеалізмом від ІНіг д:о голоВІИ nро
сяк,

а

-

зараз

за

ІПИСЬ'Ме.НІН!ИЦЬІк.ИlМJИ

скарбаtми шукаю. Хіба ж я вже

таІКіИ'й

невто,ропний, щоб не написаТІИ чогось
кращого? А то тілЬІюи феЙІJІІеТОІІШМJИ
дІРазня:rь, між зуоомн грязь
В~іИра
ють.

- Черешне, - ЯКІОСЬ у ГОЛІОВі іІІере
бираю давай у красному [Ііисьмен
стві пробуваТІИ.• НідJбереш
Я/КИІЙІсь-тшм
сюжет, героїв 'ІJОЗІМІЗЛtюєш, nо.аплітаєш
їхні дороги>
хати 016саJд;иш
садками)
СЛОВОМ на 1 СТО!РЇ:НОК Т,РИіСТа розве
деш.

СПОРТ В YRP АЇНІ
(За советсьною й

чужинецьною пресою й радіо)

На проханняя нашиех читичів даємо
на цьому місці поширену хроніну спор
тового життя в Унраїні за місяці ве
ресень і частинно жовтень.
Ред.

8

Бокс в УJ{{РІа:іні

низ ько~\1У

рінні.

«Смолоснипу»

'стоїть

Напр.

на

дуvке

•rю•манда боюс:е

рш ~'краіНІи не Ішійш:"та нають ,в ІП'нтір
ку кращи:Х юнацьких КО/МtаІН\д LC.Lil-'.
кінцем
1.1ересня ,від!б.УJШІСЬ
в
НальчІИку tl\абардинія) в.сесоюзю зма
І ання .;r,еrкоатлетш профсоюзів. li.a цих
змаrаншях в бігу н:а 100 м. перще місце
заиtн:я,в t 10, 7) І
.Шевченно
( <<Jюкра»,
Одеuа ), а в бігу жіно·к 1-1а ~ОО м. перше
місце зайняла Д. Барахович
(2.11,0).

6}

8

3

Ва фyrr<бOJihiнJinx.

ЗІМаJГЗІН!НІЯХ.

това

розграх за першенство Ук.раїНІИ.
8 НаJйст~щий сНіортовець ~·Ікраїн.и,
- · l~ригорій ,К. tрман (~~ребінк.а, Пол
тавська об"1.) маюЧІи 68 •роІКіів,
займа

ється ПО!Стій.но наколеюНJИЦТІІЮМ. 1іед.ав-

1Ю на зм,а:rаннях наколесників [·ребш
ськurо залізнодоріжного
ІВ~ілу
ві,н
був омим з перших. Телер Єрмщк го
тується

д.о

лещатарсьКІИІХ. змагань.

8 На всесоюз·ІШХ з'МІаганн.ях mколес
ників, я:кі відбулись в поІЛов,ині .Ж\ОІВТ.НЯ
ц. р. в Си.мферQПоді, в
жіІноЧІИх зма
ганнях на дистанцію 10 км. ІІІерше ,міс
це зайняла
18-рі:чн.а lL Березовсьна
(Нінн.ицяt).
Іі
чак:. 28.41,6. Друге
місце .з.айн.яла М. Іlлотниця з лш.івщи
.ни

(29.55,5).

8

На змаганнях

легкоатлетів СССР

РІИІС'r<В
<<КюлгоІСпнию>
за
tперше:нІСтво
України~, в кінцевtи.х змаганн.ях футІбо

і МадJярщини, яні відбу.JІ1ИІСЬ з Ік:інЦіеМ ве
ресня ц. р. в
Будооешrrі, сnортовці

лістів

Ук.раmи до6ились таких уаnіхів: В<ста
нои.и..іLИ НІОВіі евітоnі рекомк Ю. Лі
туїв (Стаю11алавів) в бігу :на 400 м.

Закарпатсь,кої

обл. з

)..Wого

бицькою, в.игра~и Закарпатці (6:0), які
в ми.нулдІМУ році 6улtи че1мпі:оном CCC!J
в розrрах тuварнств <<\КОJІТОСlПНІИ.К».
Гірські лещета.рі Укра,~НІИ ще й до
т.епер ІНІе
мають
свю1го 1Відщовї.д:ного
тр<'ІмІпліну. В Україні є тільк.и леще
тарсЬІкі трамІІІЛ~НІИ: в Києві й ХарJ\іові,

8

.На

ЯК.ИtХ

МОЖ:На

тільки третього

іВ:ИКОІНІУВ3:11И

розрящу.

НОрМИ

Останньо

совєтська спортова цреса піднесла rrи
тання відновлення ЧІИ rпобі:у1ДОВ.И :нових

траМІШІ.іtнів в Нuрохті,

Слt<ІІВ1 СЬКУ й

я

сі.нню.

В По111тавсь~ій обл. до 949 коJІ
госпн.их колективів
фізкультури на
лежить по.н.а:д 40 тwс. дів•чат і х.тюrщів.
В остаНІніх роІКах спортовці ІПОІЛІТавІ.ЦІИ
Ніlіj добились ЗШІІЧН:ИІХ JІСПіхів:
коваль
С. Гризодуб, (Котлевсм<.ИJй район) ·зай
няв перше м~оце в
респ:)'ІбліJюансьа<Іи!Х
змаганн§Іх
наколесників
товариств
<<Колгосrшик»,
О.
Титаренно став

8

все.СОЮЗНІИІМ

•ІІІереМШКІЦеМ

тяжко-атлетів,
волейбальна
полтавщини
зайняла
дрУJГе

СЇЛЬ,СЬ:КІИХ

ко1ма<н~
міще в

(50,4"), Н. Отноленно в бігу :на 800 м.
(2.08,3), Н. Чорношон, д. Барахович і
Н. Отналенно (1<оманда Укра"fнrи) в ес

тафетному

бігу

З

х

800

(6.33,2). Перші місця здобули: €. Бу
ланчин в бігу на 110 м. з перешк{)ІJІjаІМИ
( 14,8), П. Денисенно і В. Бражнин в
скоку з 1\ИІЧІКОЮ (4.2 м.), Лесьневич в
скоку в далечінь (7,36 'Мі.). Кращі ре
зу"lьтати ма.'І·и: ЦИІбуле:нко

КИ'НіУВ :ко

пьє на 70,78 м., Д. БарСІІХЮВІИЧ пробігла
JІJИІС.Танцію 800 М. За 2.10,4; 1іИІШКеіВІИ.Ч
метнула ядро н.а 15.02 ІМ.

Написав. Ось rпослухайте, розкаJЖу
зміст тієї щниги: Оле;ша й Грицько .жи
вуть поруч, хата :в хату. ОлеНІі. Гриць
ко не байдуІІН1ИЙ. Олена за JlР'ицько.м
де:коли зором 1щд:ить. Олена й J~ІриІЦь
ко ... І\ізом роІЗ!ділів два.rщять
п'ять, а
ТОМу, ЩО не ВtОПіВ УІСЬОІГО ІQКаJЗаТІИ, ТО
на друГИЙ ТОМ Ла!ГОД}КІУІСЬ.

*•*

Не злюбИ1В :яt тієї проЗІИ!. На

верстаи

Мір.я.ти ДОВОДИІJІ.ОСЬ, а ДО ТОІГО ще Й СО
JІОДіКе, не ви1держИІШL

В поезію, немов через mіт пере.стри
бнJІВ. ~·ее гарно ро·з:ПІолоЖІИІв, на nаль
цях ЯМбИ ВИ'ЧІИС~І'ИВ, у СЛОВ'НІИКУ
риму
підшукав. ~І lрИІГJІ.аи:ІJИВ, підтесав вро
дилося,. аж

сам

прослеЗіИВіСІЯ:

небі зірка мріє,
І вітер в •Сщд,у віє,
І серце з жалю мліє,
Тліє, тріє, пріє (і таке

J:-la

всяке і~1ш~
«ЇЄ» •.. )

*/

Ть,ху на таtку ІПоезію, лірІиІчну, на
строєву,
серцещипательну!
А
ІВІЖе,
щоб на вершини краоного пИІсьменства
пролізти, так 12ішив ще й у драматур
гію поступити.

П'єса ВLдЗJІа!СЬ, М!3Ібуть таких ще не
бу~ю. Золото.
В добу єгиnе"Гську ,пост•роїв. ГлІЯньте
тільк.и: нозадtу пірамідJИJ, •офінк.с стоїч
но до о1брїів прилип, no Ніл.у \ПJLИІвуть
щоглисті <барк:и. Ідилія, 'ООІвіть ІМ'Уха не
бре.нить ...

На
кою,
ДИІТЬ
во.но

сцені Цезар. ПіДІпер голову ру
ліnу ногу 'ВІИ·СУ'НУВ :уmерід. Вхо
J{леопатра... Горе ІМеtН!і як же
сталось!? У Клео[Іатри uюси~ з

квіток віночок ІН<ІІ голюві, вишивана со
рочка

...

*•*

Ось-так я
похсщив,
знову до фейлетонів.

-Ііі,

а

передумtав -

-

повер.НІувс~'

то·бі,

Череш

не, ТаКИ Не су ДИЛОІСЬ у ІКрЗІСНОМу ПІИІСЬ

меНСТВі

імени

почав, Нtа

шу:кати.

фей-1етонах

фейлето.ном

укуші в

Фейлетонами

ЗУ\бІИ
мосиіЛtу

з'їс,щ

з

ІJюкла

дуть. І то ніхто не заплаче, бо за фей
легоном

-··

неварто.

Остап ЧереW)ІЯ

Стор.

10.

ч.

смолоскип

СПОРТ В УКРАЇНІ
році

колектив

киїн·ськоrо деревнообрі:бного

коМJбіна

8

Впе.рше в

цьому

ту будує лещетар·ську базу. В

колек

·гиві ЦЬОГО КОМбінаrІ·у
ІПЇД!ГОТОВJlІЯЄТЬСЯ
30 інструкторін і тре,н1ерів для лещет і
сов гів.

8 26
гання

вересня поча:ЛИІсь в К:иєві

по

МО11ИЦИІКЛеТ'НО\М!У

зма

опорту

за

пеvшеnство завщцсь~ої
МJаіркІИ. й заІвю
дів. В програмі
\ПерШІенсJшІа гонка
на 600 Кu\ll. за маршрутом
Юиїв-По.тпа

ва-Київ і 1крос на

150

~м.

8

Київська 57 -ма жіІнюІЧа школа на,
спартакіяді учніLІ К•иєва зайняла пе.рше
_місце ПО Н.<.Н~ОЛ'еС'НІИЦТіВ,у Й 6а1СКеТ1 бОJІУ і
друrе місце :_; .1егкій атл'етиці.

Ніна Откалеш<О, яка походить з
м. Друишівки (Донбас) встановила но
вий світовий рекорд в бігу на 800 м.

8

її -час

·2.07,3.
lJ 1951 р. Н.

Оп<:аленко осяІГНула ~о-
тогоча'Сну скорість
!Московської ЧJем
піонюи Васпльєвої
(2.1,0) і · nро'Еягоtм.
двох останніх років rnо.ліпШ!И!Ла його 1н:а
5 сек. Слід від:міт,ити, що найюра~щий

час в зах.-ев'Ропейських ІК.раЇ:нш в 1бігу
НІа 800 м. мають англічЗІН.ка lВ. Б01JLJ1
(2.13,5) і щве,ц>_!<а А. Ларсон (2,13,8).

8 Між 17 -ма найкраЩІИми бігуІНаІМИ
СІJіТу На <Віддаль 3.000 'М., ЯІКJЇ 'МІШЮТЬ
час менший 9 хІВ·. є українець А. Са
веІ-ню, нІшй заЙІ~шє 14-те місце ( 8.58,6).
Перше місце з:айм;ає росіянин В.
Ка
занцев (8. 48,6).

8 З ,кінuем верес.Е\я від~бул1ись білtJ
се.1а ІКонили
(Полтавська обл.) рес
публіка·нські змаганНІя
ІНІаколеснІикі,в в
ЯКИІХ ВЗЯ"lО УЧ-3ІСТЬ 200 ОПО>рТО.ВЦіВ З 22
областей України. В ·гонці на дистан
цію 50 ·кrм. перемо1жцем ІВІийшюв В. Чо
ломбитко з Х·арківськюї обл. (1 :30.01,0)
Б гонці на 150 'КіМ. 'Пеір)ше мi·oUJe взяв С.
Гризодуб з ГІолтав,сь'кої
обл.
(4:26.45,0). У жінок на :диста'нції 25 'КІМ. :пе
реиог,lа Н. Березовська з SінницьІКої
обл. (44.05,1). За комаІНідНІим за:рахун
ком перше місце
за!ЙНІЯЛа
ВінІНu-щька
об.1.,
друге Ltернівецьк.а,
т;ретє ГІо,па,вська.

Смолоскип

(j В Кра:сно~арі від!бушось ІВ<Сесоюзні
лепшатлетlNн,і
Зl\·Шгання
товар.иІств
«Спартак», на ш~их ~апор"ГОІІИJ.і

ІіИнув молот на 57 м. (1-ІIJJ,e місце), Б.
За:\tбрімбuрц с.ко•шв (триюкок) на 14,73
м. (1-ше місце),
Н.
Банченко
штов
хнув ядро на 15,52 м. і метнув диск на
м. (зайняв перші ,М]ІСЦ~І).

І Іісл.я розбиття
кол.ишньої КІИJЇ,в
ської :,кіІючої баскетбольної дру:жиІІіІи
tп;ро що ми тшсал1и ІВ останніх чtиІСлах
<<Смолоскипу») ця
ІПереформюваtнІа те
пер команда стоїть на Д~}Юе 'НІиІзь,кому
рівні. На останніх зма,гаІНІНJЯ!Х.. 6ас:ке-nбо
лістів за пе,ршенство СОСР вона ІПРО
гра:ш
~
ле,н.інграІ,ДсьІюю
<<Искрою»
(50:53) і МЮСКО'ВСЬІКІИМ «Строїтелем»

(61:45).
На вс:есоюзних ІВолеЙІбольних змІа

8 В цьо,му році '!Уже в тіретє пЩря.д
nерше мі.сце на всесоюзних юнаць:КІИІХ
з-маганнях .по те.н.ісу зайняла
комІаJНl.Qа
Ук,раїни.
8

На змаганнях парашутистів CCGP,
Бомарії і ЧехословаччrИІНІИІ, fi!tкi
відбу
з

початком

вересня

ц.

р.

mра

шут;исти України: П. Сторчиєнко

(rка,

піта.н і тренер команди) з.айняв друге
місце в скоку з 1.000 м., а І. Фенчишин

(Дніпропетрон,ськ) в

скоку з

600

м.

зайняв перше мkце призеМJJ]ившись на
19,51 м. і 2,68 м. від цент~у круга.

8 J1.

Ру.д~енко, дJотеперішня чемІІІіон
ка світу по шахам, остаІНІньо програла
з росіянкою Е. Биковою.

О В СССР у фізкультуJJІНИІХ BY3-3Jx і
технікумах нав:ч:ається понад 40 11И!С.
чо.1овік, цебrrо на десять разів бfльШІе
я.к в 1946 р. В цьому році фізку ль тур ні
зсuведJення НИ[JУІСТІил.и понад 8.000 фіз
ку.lьтурuних опеція~rістів. Ці цифри до
·казують

я1ку

велику

увагу

пр.исвнчу

ється спортові в СССР.

ШТРАФНИЙ УДАР·
В ру.бJ)ІИЦі ПЇД т,аrJШМ
ЗаJГОЛОВЮОМ, В
статтеЩі: «МіНЯЮ'ЧИ Ч1ИІСЛа і ІМіСЩЯ ... ~,
«Сов. апорт» N2 115
подав таких
кілька даІНІИJх 1rnpo 'СjПІОртове :ж:иття в
~:.к;раїні: «... Випадок .N'2 І.
НаІСеленНІЯ

пювідом:или: від З д:о 10 ;вере·сня в
м~сті розіграєтм~я першенсто України

no

.ВІолейболу.

ВИ1дірукувано

афішJ,

програМІюи, білєти1. І тyrr ІВ ІПІС~РедІдіень
ЗІм,ага.иь :наапіл:аr з уJправліНІНЯ '11елегра
ма з маленькоІЮ поправкою: оо·всім ІНе
третього, а одИ\НJадцятого, і не в Qд,есі

а у Львові ...
Випадок
дІЖ'У\Вав, що

.N'2 2. 1\;аІЛеІНІдіа!р ІІІідтвер
11 вересня в Зааюріжжю

пічнуться змагання за лершежrrво рес-

з

Молоді

початком

кожного

Редагує колегія в

складі:

Осип Зінке.вич, Іван Сілецький, Ас

кольд Кобилко
Редакція

застерігає

собі право

скорочувати і виправляти рукописи.

справі

незамовлених

статтей

не

лrлстується. Відповідає тільки на ті
листи, до яких є долучений міжна
родній

купон

на

Редакційна

відповідь.

Колегія,

необов'язково

як

згідна

висловленими

в

з

поодиноких

тях. За підписані статті
ють

повністю

ІІ~редрук

тіло,

-

думками,
стат

відповіда

самі ·автори.

окремих

статтей

дорво

ляється тільки за виразним подан

•·аннях, які вЇJІjбулІиtсь в О~есі, неодно
разовий чбМІПіоІн Українщ
х.арківІсм<,а
жіноча комюща <<Ме.діИК» В'Иіграла з ле
нінсЬІКІИІМ «Спарта~ком»
(3:1) і з тбі
ліською «Наукою» (3:2).

юкь

Української
місяця

В

8

8

Журнал

Появляється

УІКJра~їни

доби-'Lись ·гак,их результ.аrrGІн: В. Ткачев

46,3

11 (35)

публіки оо ;ПіарусНІИІМ ЛІО(Д]Кам. І ЗІНІОВУ
кілька днів до змагань в уІІІравліІRНІЯ>
повіІдомили: ·НІе в1се
ІІІ~ото.ВІЛІе.но,
не
все перев'язано. не все узгі.ЩНJеJІ-ю. Рі
ши.'ІИ відложити ІПочаток. І на всіх ла
русах пішла перебущова. В її ~оді оо
никло ПІитання: як nо:вЇДіОМ!иmи -учасІШt
ків rцро змі:н:у телеграІМІООО 'ЧіИ поІШ
тою?
Першеністо було
віщдаІНо пошті так дешевше. Лисm з ІКІиєВЗІ розМJИну
Jшсь з учасНІикаіМ'ИІ і ПРІИІЙШЛJИ на місця,
.IIOJLИ частина к01манд була вже в ~оро.

зі. Сnортовці за.rnи:umЛІИСь в
Зз!пюріІж
жю зайвий 'DИЖ:П.ень. Затрачено ІМЗJЙЖе
де.кілька ТИІСЯЧ РУ'блів ... ~

ням

джерела.

Адерса

Редакції

й

Адміністрації:

«Smoloskyp»
3, ruc du Sabot, Paris бе, Francc
Ціна одного

25

числа: ·в Франції

Фр., в Англії

інших

країнах

9

-

ам. центів.
Річна ·передплата

фр., в

пенсів, в усіх

рівновартість
в

10

Франції:

усіх інших країнах

-

300
ам.

1

дол.

і

І;

Гроші на передплату просимо сла
ти тільки на адресу

наших

пред

с rавників, або безпосередньо на А
дресу

Адміністрації

«Смолоскипу»

міжнародніми купонами.
До наших передплатників і читачів!

Всіх

бажаючих

одержувати

«Смо

лоскиn» J:&е~нською почтою пов,і
домляємо, що їхня річна передпла
та підвищується до 3-ох дол.
ПРЕДСТАВНІЩТВА «Смолоскипу»:

ЗДА:

Les Wyshnewyj
638 Е. 14-th. St., New York 9, N. У.
Гроші

просимо

слати не

чеками,

а

готівкою.

Велика

Британія:

W. Bondarenko
4 І, Percy Road, London W. І 2.
Канада:

Petro Danyluk

104, Grove Str., Winnipeg, Mann.
Німеч'іина:

Jaroslaw Kaczmar
IVf iinchen 62, Postfach 34·
Бельгія:

Nadij ka Ripak
58, rue de 1'Aqueduc, Bruxelles

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cSmcloskyp~

Journal de la jeunesse uk:-ainienne
Е dition

speciale d е l а
«Parole U krainienne~
3, rue du Sabot, Paris 6'

ч.

11 (35)

смолоскип

ЧУЖИНЕUЬКА МОЛОДЬ
8 -

швайцарці. Ця ор~е1стра вход:иrгь
у
склад міжнарод;ньої
літtньоі
акадеІМії
<<lv1оцартеум». За ча:с
останніх .п,ітніх
ферій
<<Моцартеум»
зорганізував
40
конференцій для 'студенrгіtв ІМузики ев
рuпейсь~их країн.

вересня ц. р.
Студею'СЬЮ:l
сенаторш
Сен-Глєр-,щю-Туш.е
в
Гре
нобль
(ФраНІція)
віІдІмітИІІІІа
20-.mітг.я
свойого заснування. Зараз зга1дана са
натор.ія ДІиспонує 1.500
ліж:каІМІИ
для
студентів ХІВОріИІХ на туберкульозу. З
нагоди свЯ'тк:уваІннJяJ 20-ліття
відкр:ито
ВіДїІОЧИІІ 1КОІВІИЙ ДЇІМ ДЛЯ •К:ОІНВаЛЄ>СЦеНТіВ.
Французький міністер оІСІвітІИ" Ан1дре
Марі, якмй був пр·иявний на відкритті
заявив, що н.езru6аром 6уд.е віlдід~но
JІ)Ія хворих ·стj'1ден:тів
окрем1у
бfuбліо
теку та ще од;ин ві'дІпочtи:НJков:ий ~ім на
Кот-д' Азюр.

24

Нижче
життя

містимо

молодої

:lенції

Києва

Київського

інформації

української

за

статтею

міськ::;му

про
інтел'

секретаря

комсомог:у

те,

скільки

вики

\ЗУСИJІЬ

витрачують

вєтською

кро.їнськ:)ГО
чило

і

праці

на

яке

«,гай

у

покін

освіту.

редніх
день,

спеціяльних
шкіл,

133

тек,

Е

усіх

учбових

заве

8 театрів, 850 бібліо

планетарій,

зєї.з...

aкvJI» в

1950 р. зріс на 22о/о в порівнянні з-1949
р. і зросте на 34% в 1956 р.

телецентр,

му

10

цих інституціях пра

організацн

К·;;1

покликані

дої інтелі:lенції, стараються про по

стійне посилення марксо-ленінської
загартованости ~.,_ пг '-' lE'C и' ': 1 Р
організації

організують

зустрічі,

дv

В лютому ц. р. через поважні не
і

відставання

ЦК

тт. ,ста~юви:
ївських

«Про

стан і міри по

ідеологічної робо~,·

міських

--

в Ки

партійних

органі

з::РJ:іях». На пленумі гостро критика

Пленум
гато

вкарав,

•пх

со~о1зх

гіттьпо
за

і

в

ба

установах,

твор

колективах надто по

вказівками

ХІХ

партії.

свою

з'їзду

МІіськом

працю

Комуніс

гт..,- "'1JX()"'~IO керує ідейно-політичним
веде

рішучої

3а ,даІнІиІм,и Національного Стат.истич
ного Інституту у Франції є 1.115.000

українським

ЦІЛКОВИТО

лі~мом,

Це

СТаНО

ЛІТЬ З,Зо/о НІасеешш\ЯІ, старшого Я1К 10
років. Згід~но з
проведеною
анкетою
дітей не ходить до школІИ, а в де

8%

яюих де!Партаментах

-- 1О%.
36 тжя,ч

-

боротьби

з

Пе

щ:·-я~~т·,

·

"'""~·тnї і о:е().Т''~г~ї і в першу чергу з

П"

...

буржу'=~зннм

нзц;оБа

з фактами безідейно~т:1,

rr; ~-~·-пnс'1'т1

і

а

ро-,~~н:'t~т:за.

інтелі:lетщії

--

це

пропа:r'ач:д.'l.

пеї мзркси::~му-ленінізму.
В
з такими настанов~~ми rr~

зв'язку

сілків є 24 тис. почат·.коrшх шкі.,. з од
нією тільки кля,сою. 15-20%
сільських
дітей постулає до
пошноі
початкової

охоnлеча •"'.ільш~ 90°/о молодої ін~Р
ліr'енції систематичним
ви:nча'"РЯМ

школи.

році понад

8

Згідно з заявою французького мі
ністра освіти щорічно б тис. матур!Исrів
заІписується на фа:культет права в Па
рижі. Після трьох років
студій тільки

800

з ни,х закінчують успішно ,студії!

маоксо-ленінськ:)Ї

5.000

тів вчаться в

счіти,

теор\ї.

В

цьому

молоцих спе~ІіJт.тrіr

системі

вивчає

П')літ• ·чнпї Q-

постано~и

ХІХ-гп

з'їзду партії та постанови з

9. 3. 1П5.'J.

Самостійно
си'Зм-ленінізм

виділе

тис~

Багато

зао<-:;:но.

ТИ"':-Іими

мусять

навча

Для керівництва

гу;;:>тками,

в

яких

полі

навчаєть

ся молода інтеліrенція, виділено

комуністів. Понад
теліrентів прє:щює
но

мlс~_,ю. х

проrзо.дя"І"ься

бібліотеках
лекції і

ції для вивчення
економії,
го

щоден

консульта

історії,

політичної

діялектичного й історично

матеріялізму.

мережу

200

молодих ін
пропаrандистами.

1.200

В

семінарів,

Києві
на

поширено

яких

обгово

рюється доповіді й реферати з ділян
г::·1 :vr:lрг:со-ленінської теорії.
Спеціяльну

увагу

присвячується

повищенню ідеологічно-теоретично1\J nів!ія пропаrандистів. Над відві
дуванням семінарів і готуванням до
виступів

встано!f.т:rено

спеціяльну

контролю.

..

Але
ву

Ще слабо поставлено спра

самостійного

вивчення

марксиз

вивчаючим

помагає

мостійно

...

130

В

ще замал:J контролюється.

політехнічному

інституті

не

рвертають уваги на вивчення марк
со-ленінської
ців

цього

рантурі,

теорії.

комсомоль

23

інституту учаться в

.ТJ:яборанта.ми:.

аспі

аси1сте:нтами

працюють

Відсутність

і

контролі

ЇХ!іЬ:JЇ пр·г\і довел'l до того, що ас
піранти -- Узбек·.:ша, Онищенко й
інші безсистематично вивчають тво
р-1 кляс:І!:r~ів М'lр:ксиЗ'му-,ленінізму,
ві.:~стають з виконанням індивідуаль
них плянів навчання. Відсутність
КГ':'.rсам'Jл~~ької орга!-Іізації аспіран
~;"" тт~гт::':;шпо відбизається на їхній

праці.

.. r.

J::zc:Ji

чи;-аюl.'ься

с :ю:пд
лекцн

21

з

лск~оріїв.

re

мз.рксо-ленін

сь:к::'ї теорії за матеріялами ХІХ-го
з·їзду партії. На:rбільш популярним
с

лекторій

«Літерзтура

юзних

республік»

циклу,

а

в

першу

братніх

Лекції

з

со

цього

чергу «Російська

созсгська .т:ітера:Lура і її благотвор

Найважливіша праця сере:~; мr

л·Jдої
сеnед

сіл і при

;.:·' ·Л~'Ііч·:му

KON)'OI>.1'"'."'1Y

RЧХ()В::.JЧПЯМ М'"' по.ттої інтеліrенrт,ії.

у Франції

У ФранІЦіЇ на

зокрема

організацій ю1

перебудовують

тичної

НбІІ.ИІС..І...;'.ІеІШИХ.

що

комсомольських

п\дприсмствах,

комуністів,

молодих інженерів,

535

учителів, лікарів, працівників нау
К~І і мистецтва примушені вчитис~
у вечірньому університеті марксиз

КПУ

був примушений прийняти ві,т~пові
·:lпш ;·тп;r

числа

му-ленінізму. Тих, що вивчають са

повіді, дискусії» ...
.,.,."т;гпеrпя

із

них партією.

r "'ео ·юсти. Для цього комсомольські

вана недостачі й помилки в ідеоло
г:'r'І;й '"!ратІі серед молоді, в тому
'Г' ~~-і {r серед НОЛОДОЇ
іт.:,:тетrіJ'ен·тії

ПоІJад одИІ-І мільйон неписьменних

тавтів

Пр~1

- ПJ:(Ше В. Со
кіл («Мол. Ком.» Ч. 6, 1953), -- Ака
дсмію Наук УРСР, 22 ВУЗ-и, 28 се
В Києві маємо,

«...

вести ідеологічну роботу серед мс.ю

Середня шнола у Франції

В 1939 р. було у Франції 450.000 гім
назистів,
в 1951 р.
було 575.000 а в
1952 р. було 600.000. Беручи під УІвагу
приріст н:аселсння вrд 1941 р. по 1950
р., на 1956 р. передбачується у Франції
'0.000 гі,мназистів, а .на 1962 - OJLИH
1\ІіЛЬЙОН. 3 ЦЬОІГО В<ИдІНЮ, Щ\0• ПрОТІЯГОМ
деснти
років
Ч1ИІСло
учнів
1оередніх
шкіл з.більшнтr..ся в дІва раз:и.
учнів

со

молодо~·о

ПОІ~оління,

високу

больше

охоплення

пропа:r'андою

сомольські

У ЗДА приріст

В

Сокола.
Цп ста"!'тя кид2с яскраве світло Ра

цює багато молодої інтеліrенц:. ї

8

11.

Ян живе мопоnа унраїнсьна інтеnіrенціи
Ни єва

В Зальцбурrу (Австрія) поста

ла міжнарОJсня сту1І,;ентська орхестра, в
СК.іШД ЯКОЇ ВJСОД.ЯТЬ ,Да!НЦі,
французИ
італійці,
люксембурці,
австрійці
та

8 -

Стор.

------------------ -------------------------·---------

мqрк

к:~нсуль-

ний вп.1,:ив на розвиток літератур
~~.;' 1-:.чіх р~спуuліІ1» -спричинюється
та виховання в

молодої інтеліrенції

«G-таг::роднІіСО> почувань дружби між
нарстами,

глибокої «поваги» до ве
ликого росі'1ського народу (!). До чи
тання лекцій з дього циклу покли
кано

Тичину,

1\іІалтлшка.

РильськQго,

Воронька.

Бажана,

Улаштовують-

r"!1 в-,с~т.vт;:л хорі;::, ~шсамблів та!-ІТТЮ і

літераторіа
респv·'Sлік ...

Т'а

арт~~стів

(Д·-:жіrтчеюш га

12-тШ

«бр'атніх»
стор.)

12.

Стор.

Сl\-ІОЛОСКИП

Мопоnа інтеnіrенціи
(Д'JІ{іпчення
Але ...

рівень

Ч~""ЖИНЕЦЬRА
О Число ітзлійсьюих стуtд.енток
неймовірно збільшується. КолІИ в 1914

з 12-ої стор.)

цієї

праці

все

ж

(!)

незадовільний. Замало ще чИтаєть
ся

лекцій

партії,

з

історії

комуністичної

совєтського

~дружби

народів.

В

патріотизму,

ряді

вtшадків,

лекції не носять баєво-наступаючо
го характеру, мають багато поми
лок.

Комсомольська

..

органіІзація

А

непевності

молодих

інтел~: ен

тів, в інституті біохемії влаштовуються конференції, на яких застав
ляють молодих
науковців
давати
звіти з своєї праці та про опануван
ня марксо-JІ:енінською

теорією.

Але ... Серед комсомольців
мії Наук є все ж

Досі

не

вдалось

Акаде

ще недотягнення.

ще

добитись,

щоб

молоді науковці брал иучасть в роз
працюванні великих наукови;к: проб
лем.

Комсомольські організації науко
во-дослідних інститутів
Академії
Наук незадовільно борються з на
строями «благодушія», самазаспоко
єння, з некритичним відношенням
до

праці.

Зокрема tзадовежні

моло

ді вчені інституту історії, філосо
фії, економії, української мови й лі
тератури.

чують

Багато

аспірантів

аспірантури

без

закін

захисту ди

сертацій.
Окрему

увагу

присвячує

партія

праці серед учителів. Комсомол зор

ганізував для них постійні семінарі.

...

р. вони

Багато

атральній

3\асіб

уваги

присвячується

молоді.

вихооання

Бо

-

театр

відданих

те

«Це

совєт

тіль.ки

С~уд~нти 111:и англіЙJсьооих у

.8 -

М_У році 3.300 фуmів (3.230.000 фран
КІВ) та передали на І1отре·бІИ Овітового
Стиnендійного Фонду (ВУС). Це най
біш,ша сума від 1948-49 р. Крім цьоr·о
до ВУС-у наспіли ще інші rроше,ві д~аrІ'
ки від бувших сту денrrів та різниІХ. до
бродійних фоІ1.дj•в.

8 - Турецька Унія Студентів ство
р,и.ш окрему комісію куіlІьrrурно~ доІПо1\ЮГИ селянству. Цього літа 5О стущеІН
тіи відвідало 150 сіл. Це uз ІП•еРШІУ чер
гу сту дент,и
мед~ицини та аrрономІії.
К,рім улшшовуваних
конфере·нцій, во
ни роз:дал·и •сере:д. населення ·біля 20.000
кн.ижок і брошур. Сліrд rВЇД!Мі11Иl1И, ЩО
нскщи їх вітали дуже радо, зі . справ
жньою щирістю.

8 -

В шіКі.1ьному році 1952-53 tв Го
ляндії студіювало: 1.846
і-нщонезійців,
258 ам·ериканців, 211 сурінаІМц~в. 100
СТЛдентів із
fнutИ'X
ГОЛЯ1НДСЬК!И:Х
КО·
ЛОНіЙ Та 500
ЧУЖИНеЦЬ'КИ'Х rСТУ\Ц:еН1ТЇВ.

Бі.1ьшіс.:rь чутинецьки1х стуtдеrнтів

Комсомольці-артисти

мають

31а

добрими артистами, але
громадськими діячами.

й добрими

комсомольською

ському
Франка.

працею

академічному
Артисти

самореклями,

'l'Іеатрі

часто
не

в

нед:шно

любий

йому

дозволяєтьс~

ф:аtКУ'Л'Ьтет.

Рівночасrно

факультетам

провадити

ко: курси щш ІПрийн~ття, бо все ж
ки не стає місця д.1я всіх охочи:х

та
до

науки.

року.

них

Національним

французьких

~~~''-''~'~~'''
З

перекладної

КО:\оІС:Jмолка Ду·.3роза сказа

«Ми почули багато
але такої пісні,

гарних пі

б полю5ити зразу й винести на ву

К()ТРУ

можча

лицю, щоби весь Київ заспівав, та
кої пісні ми не чули» ...

су критики. (Для прикладу наводить

Віримо,

що

прийде

поезії

ІЗ ЯПОНСЬКИХ ПОЕЗІЙ
Мід Редакції: Нижче містимо пе
реклади зі старовинної японської по
езії (900 1100 п. Хр.). В одному з
наступних

чисел

нашого

журналу

присвятимо цій справі окрему стат
тю.

ШУЇ: ШУ
ГІТОМАР О
Коли.
Я

стаю

проти

нього,

гляджу

На рефлексії, що в глибинах
Мого

чистого люстра,

Це дає мені враження зустрічі
Із незнайомим старим

джентельме
ІЮ~ .••

Якщо б не дзвінкий
Солов'ї ний,
Як гірський

спів

хутір,

Де ще сніг не щез,
Знав весну?

ОНАКАТОМОВІ ЙОШІДУІ-ІОБУ
Олень, що живе
(еред вічно зелених гір,

·l!:e

немає осіннього листя

Може знати прихід осени
Лише

власний

1\ШІАМОТО

почувши

НО

рев.

ШІ(ЕЮУКІ

Зима врешті прийшла
Навіть і до моєї хатини,
Що
Яка

в країні Тсу,
лежить

захована

Серед тремтливого

листя.

Переклав Ігор

. .

ла:

студентів висла
Союзом Студен

тів Франції, відвідує СССР. На
місяць кв і тень 1954 передбачується
приїзд 20 совєтських студентів
до
Франції.

Шанковський

Токіо, Японія,

......

ім.

голо

1954
19

·~ w ",.,,.. \ ·,·~ ..:-.~·,··~ ~ ..-: ~'·.~---=·~·.•--::•.; :~ ~

-

Секції Ан

студентів відвідати СССР в березні

---------· ----- --- --сень,

~авались

слухали

знес,ено

київ
І.

запрошення Студ.

НАКАТСУКАСА

«ІІУІМерус
к.1яузус». Кюокии!Й
уІЧень,
який покі'НІЧІИВ середnю осnіту, маt те
пер
право вписаТІИсь на бу.д.ь-яІК,ий,

іпші,

Донедавна дуже зле стояла справа

На

тифашист_івського Комітету
Совєт
ської ІJ\fuлоді Національний
Союз
ШК'отських Студентів відішле
20

(973)

8 - Голяндсмшй від'діЇ111 БУС-у в.и
дав заКJrик до ·студентів, щоб вони
провели збірку на допомоrу пошкодо
'
. .\1 ос:танні:vr землетрук:он у
ІІреції.
В ЦЬОМУ З3КJІ.ИК'У ГОБОrр!ИТЬСЯ, ЩО 'евро
ПеЙСЬКі кра'іНІИі Не забуЛІИ ІГОUІ(ЯІНДСЬКО·
го наседення, коли їх.ня земІЛя бrуіТш ЗfІ
•1ИТа водою,
отже
голяндці
поl>,инні_
відJІЯ'Чrитись іншим нещасним лю.д!І:ІМ.
В Юrославїі

11 (35)

МОЛОДЬ

вчил·и~ь у Ам·стердамІі.

8 -

завдання дбати про постановку ви
сокоідейних спектаклів. Між артис
тами українського державного теат
ру опери й балету є 41 комсомолець.
Вони мають за {завдання стежити
за поведінкою артистів, за їхньою
присутністю на репетиціях. Від ар
тистів вимагається бути не тільки

до

5 80fo
сьогодні' їх

собою

начІнсляється 26,30/о. В деяк:и:х дисци
nлінах як: і·сторія, іП'Р'ИІІЮЩІШmі нз:ук.и й
педагогіка, число дівчат доход\И:rЬ до
78,2°/о.

ській владі людей».

з

являл.и

всієї ст:рдіюючої молоді,

шверси,тетш 1 коледжш зібралІИ в цьо

кадемії Наук УРСР об'єднує понад
500 чоловік. Для держання весь час

у

ч.

1953.

···························~~~~~~·
УСМІХНІТl•СЯ

Учнів

однієї

Балтімор

(ЗДА)

середньої
запитали:

школи
хто

в

та

кий Берія? Відповіді учнів були дій
сно оригінальні.

час,

копr

у

Ту•t• подаємо деякі
з них: танцюрист, відомий скрипак,

ся Леоноіда Жуковського, якого ви
кинено з комсомолу).

країнські композитори стnорять та

перський
священик,

Для студентів і молодої інтеліrен
цї часто влаштовуються зустрічі з
артистами й композитораМІіІ. На од
ній такій •Зустрічі, де виступав П.
2\Сайборода, О. Сандлер, Я. Целяр та

кі пісні, які заспіває не тільки весь
Київ, але й уся Україна! А для цьо
про ту працю, яку большевики ви

Берія

трачаrоrь

Як видно, світ не цікавиться совєт

го

нехай

послужать
на

ці

подолання

інформації
нашої

зламної і вічно стійкої молоді.

не

міністер,

шотляндський

сенатор і т.
п tМ10жна було зустріти ріЗні про
фесії, але ніхто не догадався, що

-

італійський

бувший шеф поліції СССР.

ськими головачами!

