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3 НОВИМ РОКОМ 
Ви любите зиму?... Чи це тому, 

що вона холодна, що сковує льодомJ 
думки й серця, що білою, невишитоюІ 
сорочкою привдигає скелети дерев? 
А може тому, що повірили в безжур 
ний сміх школярів, ось-тих, що на 
срібних піднІівках ковзаються з па

горбів? 
Бо зима, справжни зима, - красу

ни, хоч і зрадлива: замерзлому на 
роздоріжжі мрійникові віддає .із по
цілунком останній, чарівний сон. Під 
акомпакіимент вихру гулиють сні
жники; збиточні клаптики простору 

кружляють, граються, щоб :наприкін 
ці залягти на сірих полях і закрити! 
сліди мину лих днів. У хуртовині 
зникає небо, зникають силюети теп 

лих хат і посеред білої ночі здаєть
ся, що немає нічого, крім нас, за
блуканих над прірвою часу. 

Та ні - послухайте! Здалека ви
грають дзвінки, скрипить дорога під 
тягарем завантажених саней, незна
йомий гість везе спомини, не дозво

ляє пр-окрастись непомітно. .-- Це 
наспіла хвилина зробити підсумки,, 
не залишитись боржником! Усе на-[ 
ше добро, все, що здобули, присво-~· 
їли, або прогайнували - сьогодні 
розкладене перед нами на евиточно 

застеленому столі. 

Зима, а з нею Новий Рік. Зустрі
чаємо його з піснями, радісно, хоті
ли б забути про минулі •.• Цей - мо
лодий і повний сил, надійний, аж ма 
нить. Манить, бо перед вами, iвmlr 
ж - зів'ялі, незавжди записані, час/І 
тіше розгублені в поспіху. 

Зима ... Зима наших обставин: із 
півночі на південь, де знають тільки! 
сніг, або тільки сонце -вона вага

дує нам, що щось одне покінчилось 
і· щось інше, нове приходить на йоrо 
місце, немов після крапки друге ре
чення, немов черrова відслова в 
п'єсі, якої авторами Ій виконавцими 
є ми. 
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НАШІ 
Останньо Редакція «Смолоскипу» 

одержала декілька листів, в яких 
нам робиться різні закиди, різні за
мітки, ставиться запитання. В зв'яз 
ку з цим ми з'ясовуємо на цьому міс 
ці наші позиції, якими кермується і 
яких прИІдержується в своїй праці 
редколегія. 

Чому ми порушуємо проблематику 
молоді в Украіні, чому пИІПемо про 
комсомольців і «большевицьких» 

спортовців? 

Уважаємо, що для ведення ефек
тивної боротьби з большевизмом і з 
наслідками комуністичного вихован 
ня в майбутній повоєнній Україні 
-- потрібно знати: 

··················~~~~ 

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ ! 

Всій унраїнській молоді в Україні й 
на чужині, всім нашим передплатникам 
і читачам та всьому українському rро
мадянС1ву шлемо з Нов.им Роком та з 
Рі3двом Христовим наші найщиріші 
побажання. 

Редакція «СмоJЮСкиnу» 

ПОЗИЦІІ 
1. Ідеологічно-світоглядове підлож 

жи большевизму (марксизм, лені
нізм, сталін~. Боротьба з росій
сько1большевицькЦм імперіялізмом 
повинна вестись не тільки збройно, 
але й у площині ідеологічно-політич 
ніай. 

2. Методи комуністичного виховав 
ни молоді і їхню сприємливість. Пе
ред нами в майбутньому - пробле
ма перевиховання і виховання ці
лих нових поколінь в Украіні. 

3. Культурні процеси, які відбу

ваються і які відбувались протигом 
тридцяТІІ років большевицькоrо па
нування в Украіні. 

4. Прояви п~отибольшевиЦького 
спротиву та нац.іональноі свідомос 
ті серед украінського народу та в 

першу чергу серед украінської мо
лоді. 

Для цього в нашому журналі міс
тимо і відповідно насвітлюємо стат
ті і хроніку з вище названих діля
нок. 

Стараємось заторкувати всі про
блеми, які є пов'язані з життям мо 
ладі в Україні, насвітлюючи ті всі 
фактори (позитивні й неrативні з 
національної точки погляду), які мо
жуть мати вплив на виховання, фор 
мування світогляду й духовий ріст 
української молоді. 

Пишемо про спорт в Україні і ус
піхи наших спортовців - свідомі то 
го, що завтра, в новій Україні вони 
будуть репрезентувати український 
спорт на світових олімпіядах. 
Пишемо про молоду українську ін 

теліrенцію, молодих науковців, щоб 
знати їх від сьогодні, бо завтра во
ни стануть вільними творцями духа 
вої і матерілльної культури й циві
лізації українського народу., 

Пишемо про доріст і молодь, про 
таку, якою вона є і якою її представ 
ляє совєтська преса й пропаrанда. 
Пишемо тому, що завтра ця молодь 
стане будівниками української дер-
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жавности. Коли вона не стане по сто 

роні наших самостійницьких зма
гань, тоді відпаде велкий сенс нашої 
праці й боротьби за державність. 
Наші вістки мають в більшості ви 

падків інформативний характер. По 
даємо цитати з совєтської преси, за
писі з радіо. Часто не ставимо крап
ки над «і», - хочемо, щоб це зробив 
сам читач, щоб у нього вироблялось 
критичне наставлення і самостійна 
критична оцінка підсовєтської дій
сности. А її треба знати й нею жити, 
щоб ми не відірвались від України. 
В нашій оцінці українських підсо

вєтських справ стараємось кермува

тись не почуттями й пристрастями, 

а здоровим розумом, вимогою хвили 

ни й потребами української нації. 
Не входимо в зайву полеміку з 

окремими особами чи організаціями, 

смолоскип 

лкі стараються нас очорнювати. У
важаємо, ·що така деструктивна пра

ця приносить тільки шкоду україн
ській справі й українській молоді. 
Дискусію ведемо тільки тоді, ко

ли вона може дати конструктивні 

й позитивні наслідки та принести ко 
ристь длл української визвольної 
справи. В іншому разі - не відпо
відаємо. 

Всіх, хто добачує в сучасній Укра 
їні тільки неtативи, хто заперечує 
можливості ведення боротьби з боль 
шевизмом та існування такої бороть 
би, хто в~ажає українську комсо
мольську молодь за наших ворогів 
та всіх, хто відвертається від зрозу 
міння сучасного стану в Україні -
кваліфікуємо,. як р.еакЩ.онеріц та 
шкідників української визвольної 
справи. 

HaUJe ставлення до Комсомолу 
Наше ставлення до комсомолу бу

ло вже не раз з'ясоване на сторінках 
«Смолоскипу». Зараз хочемо ще раз 
підчеркнути нашу позицію. 'Уважа
ємо, що: 

1. Комсомол, як органі.:~ація д;є 
тільки на шкоду українській справі. 
виховуючи · цашу молодь на кому
ністично-російських принципах. 

2. Ми завжди виступали й буде
мо виступати проти комсомолу, як 

•1ужої, силою наставленої ·в Україні 
організації молоді, як системи кому
ністично-русифікаторського вихо

вання. 

3. Ми ніколи не виступали й не бу 
демо виступати проти окремих ком

сомольців, які поминаючи своє член 
ство в цій організації, є членами У
країнської нації і з якими нас в'я
же спільне кровне походження. 

4. Ми е переконані, що в комсомо
лі України знаходиться подавляю-

ча більшість української активної і 
здібної національно-свідомо( модо
ді. Ця молодь попала в комсомол си
лою Qбставин та наших визволь
них невдач. 

5. Ми будемо завжди виступати 
проти фізичного нищеІПІя україн
ської молоді, яка опинилась в ком
сомолі та проти спрямовуванни все
народнього гніву в сторону комсо
мольської МОJЮДі. 

6. За наслідки роботи в Україні 
повинна нести відпоідальність не мо 
лодь (навіть та, що в комсомолі), а 
ворог і окупант. 

7. Ми докладаємо і будемо докла
дати всіх зусиль, щоби допомогти 
комсомольській молоді, зараз і в 
майбутньому, визнати свій хибний 
шлях супроти України та повернути 
на правильну дорогу, включаючись 

в українські визвольні змагання та 
в розбудову й закріплення україн
ської самостійної держави. 

HaUJe ставленн~ до молодечих 
• • у 

органІзацtи 

Редакція «Смолоскипу»: 

1. Вітає та готова піддержувати всі 
конструктивні почини, які виходять 
з кіл української молоді, яка стоїть 
на плитформі української самостій
ної державности. 

2. Змагає і буде змагати до єднос
ти дій української молоді, не зва
жаючи на її політичні переконання, 
віровизнання, місце народження. 

3. Осуджуємо і кваліфікуємо, як 

реакційно-шкідливі для української 
справи всі виступи в пресі й усно, 
лкі йдуть на розбиття українського 
молодечого та студентського зорга

нізованого життя, як рівнож висту 
пають проти єдности спільних ак-

цій· і вис',І'упів, як на внутрішньому~ 
·так і на з~~ніпmьому відт:инках. 

· ' '4. Завщди і всюди будемо піддер
жувати' м'ор~льно всі заходи до тво;. 
рення коорДинуюЧих центрів укра;,. 
їнських молодечих студентських 
організацій. 

5. Зокрема вітаЄМ9 ·і будемо під
держувати працю не тіЛьки молоді 
новоприбулої, але й молоді народже 
ної на чужині, ·яка драцює для доб
ра української справи, не піДдається 
чужим асиміляторським впливам, а 
гідно зберігає своє горде ім'я укра
їнця. Наше признання тим батькам, 
які дали своїм дітям українське на
ціональне виховання. 

ч. 12.-1. (ЗG-3'7) 

Батьків, які кинули своїх дітей на 
погній чужих націй, якнайсуворідІе 
засуджуємо й кваліфікуємо, як не
гідних носити горду назву україн
ця. 

Наше ставлення до чужинецької мо 
лоді й до праці на зовнішньому 

відтинку 

Редакція «Смолоскипу» уважає, 
що длл пропаІ'уваннл української 
справи у вільному світі українська 
молодь повинна тісно співпрацювати 
з чужинецькими протикомуністич
ними орган~зацілми молоді. Ствер
джуємо, що: 

1. Молодечий рух в західньому 

вільному світі не знаходить належ
ного зрозуміння й піддержки в уря 
дів своїх держав. 

2. Від кількох останніх років по
мічається активізацію некомуністич 
ного студентства, але й заразом по

силену працю комуністичної партії 
серед молоді робітничо-селянської 
студію чої. 
Редакція «Смолоскипу»: 

1. Не має технічцої можливости 
держати зв'язок з різними молоде
чими чужинецькими організаціями, 

але вона докладає всіх зусиль, щоб 

члени редколегії чи її співпрацівни
ки брали участь у важливіших мо
лодечих і студентських імпрезах 
краєвого континентального чи світо 

вого характеру. 

2. Старається подавати інформації 
про чужинецьке молодече й студент 

ське життя, щоб читачі були в курсі 
цих справ. 

3. Вітає й запевнює моральну під
держку всім скоординованим висту
пам представників української зор
ганізованої молоді Ій студентства в 
міжнародньому молодечому житті. 

4. Закликає всі українські молоде 
чі організації пожвавити . свою ді
яльність· на зовнішньому відтинку 
та інформувати редакцію «Смолоски 
ПУ» про свої успіхи. 

Всю українську молодь, не зва
жаючи на її політичні переконання, 
віровизнання і місце народження а 
яка згідна й готова визнати наші dо
зиції, закликаємо до якнайтіснішої 
співпраці в Новому 1954 Році. 

Редакція «Смолоскипу» 
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ЦЕСУС НАПЕРЕДОДНІ ІУ -і МІЖНАРОДНЬОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Хто слідJкує за сту~дентсІ.кою і моло
дечою нресою, тому відомо, що 8-15 
січня 1954 р. ві.J:будеrься у Царгороді 
(Туреч<uина) ІV-та Міжваро1дня Сту.;. 
дснтt:ь,ка :Конференція. Ще на Копен
І·азьІ'ій Конференції, в січні 1953 р., 
турецька делсrація; заявила r-отовість 
~-~Jстити чергову конференцію у Царга
роді. У спішне ,переве,1еюня .Конrресу 
ВУС-у, в ТуреччІші, гот01вk,тп данськИ1Х 
студентів 'ІНІ ЗІУUчити цілу інстаJІЯдію не-

1·айного ПереклаJд<ншн, а головно так
тичшt нагода притягиутн до співпраці 
аrjабські й азійсЬІкі крзїни, спонукала 
К ОСЕК ( Коорд'инадій11.!1Й Се,кретаріят 
Національних Студентських Союзі!В 
вільно1·о світу) таки відбути ІV-ту КоІН 
Ф~'ренцію у Царгороді. ОфіційН!е залІро
шення на цю, вtеликої ва:r:и в ·стущент
ському. жІпті, ·конференцію ді·став теж 
ЦЕСУС, про, що ма вже повідомл,яли 
В ПОПередн.ому ЧіИІСlі <<(МОЛОСКИІПу». 

·Варwавсьний Ионrрес МСС і його наспідни 

не змінив нічого ·в своїй <:пряІМюв<l!нос
ті. Нін ніби то ІІІробував д.Gговоритнсь 
з американцями, французами, італійцЯІ
ма Й даrНЩІМИ rB СПраві СПіІВПраJЦі. Всі 
!{рім динціu, відмовилсь. Не помоrлю ~ 
ШІладнанню цнх uіднооин і спізнене 
зш:ро_~Іt:ння Юrославїі. Од:Еноке, на що 
В СВОІХ ТЗ.КТИІЧНИХ маневруІБ.аІІНЯІХ Пі
ШСJІ3 rьаршав·ський мітінг в С!Праrві від
нюсин з Gоюзамrи-нечленаМ'и, це 

створенвІН нової групи чл:шів (асосіє
йт ед мам-бе r), для r:ax у:~tій, які ЗІГідні 
<<практ~чно» співпрацювати з МСС, 
а:~~~· ~к1 н~ визнають ні його конститу
ЩІ, ш :ПО.lІТіИІЧНІНІХ тенденцій. Всі ці мrа. 
нсврн ;чають одну ціль -- знай11и спо
с.іо підірвання оил і оргаrніз.аційної СІПіа
япости tСТj1ДСНТІСТВа ВЇ:JІЬІЮГО ОБіТу. 

ви,гляди Царгородс,ької Конференції 
на успіх є безперечно веJІИІКі. ГолСJІ;;н,а 
прич!'ща успіху - це, як передJба~Іу
єтьСJsr., остаточншй роз·;JІ:1В з МСС (МІж
народній Сту~ен'Гсь,к,ий ((•ЮЗ, ·опан?ва
ний комуністами, з осідком у Пр(!'Зl), з 
яки•м пісшІ його останнього Конrре•су в 
серпні 1953 р. ІВ. Варшаві, виказалас~ 
иемож.mивою нояІка .цпів.п-раця. · Деяю 
націон,,шьні студентські союзи прИ:сья_
Ч)lвали ба11·ато ува:ш цьому Ко~rресов1, 
сподіваюч:ись, що прийде до ЗІМШИі кон
ституції МСС-у, та до можлИІВОС'fІИ зно

ву ввійти п його члени.. Це було б 
3начно ослабило КОСЕК і ограничи
ло б йо1о не лише правно але й фак
ти;чно д'О ролі коор.rtинатора <<Пра!і<ТН:
но·І співпраці» між частшюю Союзш 
вільного чвіту. 

Але .МGС і нщща~льше іПРQдовжузав 

свою аrресивну ·Комінформівську полі
тику і не реаrуюч,и на Заі!М'ИКИ вільних 
Союзів, tВС11аНОВJИІВ сrюрядок нарад вар

шавського іКонrросу, не защJ<осивши на 
нLооІ·о ІОrославію і не погодІИІНІdя· на 
переведення контролі rепрез·ентатwв
ІІО'сти своїх чл,енів. 
Треба зазначиТІи, що ці три точки, а 

І"ОJюв.но дві останнd, були найголовні
шою при,чишою виходу Рільних Союзів 
з мсс. 

Справа переведення контролі член
ства і зміни пра.в в і'олосуванні є нщц
ЗІШЧ>айно •делікатною мя МСС, за офі
цШниJJ,и даНИІМІа Я1КОГО ВіН об'ЄдіНІуЄ 70 
Ссюзів. Фактично більшість цих Сою
зів - це студенТІсь·кі організації про
h.с•муністиrчлюго настаJВ:І·ення, $ІJКЇ явЛІЯІ
ються у 'ВеЮіІКЇЙ 'МСНІШОСТі МіЖ студент
СТВОМ СВОЇХ КраЇН і 'ГИІМ СаМИМ - у Ні
ЯІКОМУ разі не можуть уважаТІись за 
н~щіоналhні краєві ·~ТУ д!~mтькі союзи. 
1:-І.а свойому варшавському Конrресі 
МСС маш лиrше 21 організацій-членів, 
я·ких можна :увн.жа11и за національні со
юзи. З цього припадає 11 на комунk-
1'1Ичні КрЗЇНІИ. 
Коли MGC прете.щдує репрезе.нтуша

ти б мільйонів членів, то треба ствер-

ДИПІ, ЩО В Це ЧИІСЛО іЗХОД<ИТЬ а~к 5 Мі
ЛЬtюнів студентів і середньошкільної 
мо,;юді сасмого тільки СССР і Китаю! 

Еол.и ще з.азна<uити, що чиtело rолосів 
ко:.І-.:.І-10.1 орггнізацїі-члена на rконrресах 
МСС-у є проrпюрційне до чИІсла чл:епів 
даної ор1·анізацїі, то можна собі пред
став·ити, 5:'К виглядають всі мітінrи 
1\'lCC. .. 

Перед варшавсьrюим конrресом, МСС 

Ц'1 незмінна і вира,зно комуІНісrгиІчно
а~·ре~сшшш політ.ика МСС довела до 
шrступу, після варшавського ІКонrресу, 
ще кіль,кох національн.иrх союзів -
Ш1щсшюї Африюи, lllкoтii й БраЗІилії. 
3алиншл.ась ще Фінл,я.нЩія, яrка рівно
часно тісно спів.працює із КОСІ:.:К-ом. 

Посипена антивізацін КОСЕН-у 
КОСЕК зі своєї сторанн пооилює а{{

т:іl~ізацію мі:.к ст у дентствuм на всіх 
кипннентах. Останньо з раме:ни КО 
<..:!.:К-у об'їзд.ив азійські Ікраїни прези
Д<;НТ шведського Союзу. Що·б витягну
та Союзи азійських держав з-під ор
біти впл'Иву МСС, обрано на о,дного з 
секретарів КОСЬК-у президента На
ціuнального Союзу Філіпін. llівденну 
А~лерику об'їздив президент парагвай
ського Союзу. У нrаt;~'язанні співпраці з 
країнами південНІої .1\,м~·рrики tKOCt:K 
знаходиrrь пов.ажні тру д:нощі. Тут по
стала в rквіТ>нd 1952 р. (Ьуенос АйреІС) 
Сні'ГОlШ С..:туд.е:нтська Організаці'яJ (ОМ 
У), ,в склад якої входять нред~оrавю1!Іш 
АрІ ентінJИ, Ьспанії, Мексш~а і Чілє. Ме
ти щє1 нової організащ1 t суто полі
тична -- боротися прот,и коІмуністиІчно
го МСС і конкурувати з <<КаІПіталісти·ч
ннм~.., КОСЕК-ом. Jlінльніс,ть цієї орга
•нізації дуж·е слаба, чИІ.V[ rвона тратить 
Е3іЮН'!ІВіСТЬ СВОГО існування, а ЇЇ II'Oilii
TitЧtHa з-абарвленість відПІихає «'не
!Ітральни:х» і демокра11ІГЧ1НИХ пrаJ . .{'ИІфіс-
1 і І>, які бояться <ВХОЩІТИ в конфлікт з 
мсс. 

Слід відмітиги, що якраз ус:піх КО 
CEJK-y між вільншм -студентством є зу
мовлений його ПОJІітикою, ВІНробленою 
на трьох дотеІІІерішніх між;народніх 
:ІсснфереіІщіях (Ь.дінбурr, Стокгольм, 
І(опе.нгаrа)' ,яка базується на <<практич 
ній;.; міжнар(щній rстудент.ській слів
праці, елі'мінуюЧІн всяку поліТІІ1Ічну тен-

щ·rщ~йІІ!сть й. запровад.ивши тут іІІрав
ву р1вщсть всІх Союзів та задержуючи 
чисто ~рофесійІНІИЙ характер. Ці факто
ри зб1льшу~ть бе.з.псрf'ІJИВrно кад.ри 
сншпращurниюв з КОСЕК-ом. І 1коли J•a 
f:діІ~б_урзькій конференції, де творив.~ 
Іl\.ОСЕК, бул,и представлені ЛJИІше 23 
~l'риюріял~ні Союз·и, то в 'КІ()пенrазі їх 
0у.10 ВЖе а5, а Б ЦарІ·ороді Це ЧИСЛО 
перtвищить 40, завдя~ІЕ збільшен1ій 
участі ·країн І Нв.де.нної й СередJньої А
•мер~r~и_, Азії та Африки. Иіwм ~!"lМІИМ 
KOCth, ~ш.:uго компетенції були значно 
пuширен1 в :Копенгазі, СПіЄ найюильні
шою і найбільш р.епрезентатІ1!вrною між 
нар?.LІJНь~ю стущентською організа~цією, 
ПІ\ОІ дос1u ще не зназ міжшІродній сту
дентс~кни рух. Цю ВЮІШИІвість КОСЕ 
1\-у :шдповщно виrзна:Ло і ЮНЕСКО 
ЯКf: ВИІК!ІШУЛО З СВОГО ЧЛtеНСТВа МС( і 
тепер тісно співпрацює з КОСЕК-о'м. 

Сьогодні є всім нено, що fКОСЕК 
для того, щ01б в:по;ті :вив'F.rза'ГИІс1ь зі 
с&оїх все ШК1ріШИІХ з:аІВ,дань. муюить ма
т~и дальше поширені ко:мrпетенції. Без 
с.~лмнінним є сьогодні, що ВОНfИІ б:~пдуть 
схва"тені у Uаргороді. 'Гим саІМІИІМ КО 
СЕК, спшши справжньою міжнарод
нІ.uю студентсь.кою ·організацією, ІНе 
б~rде більШе rнідІrюuідатИJ своїй скром
ній назві. Вое ж з.ашІішаєть'ся пrитання 
чи перейrме:Іування в~буд;еться вже 
тrпер, чи його ·аідлОJІЮТhЧЯ нrа ІПізніше, 
щоб не поставити деякі союзи, головно 
азійські й африкаг;ські, перед аJЛьтер-
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на-гивою: належати до комун<k11ичного 
МСС-у, чи до цього «студ:ентс,ь~юго 
ат.чантііkького nакту». Бід вмілої так-

смолоскип 

тики й політи1чної еляетичности КО 
СБК-у буде зжrежат<r рішення цих Со
юзів. 

Uaproponcьнa Конференціи й позиції UECYC-y 
Після. цього побі)rшого перегляду де· 

яких факторіп з між;наро.~ш,ого студ·ен
тс,ького )І~иття .наперед;одні царгород
с;,ко·t Конференції, зупинимося корот

ко ІЩД поз.иціЯІМІИ ЦЕСУС-у. 

Назага.іl можна сказ<па, що станови
ще UECYC-y на мі:,ю-rародньому сту
дентському відтинку в осп:шніх роках 
знач,r-ю скріпилось. Нам ходить про те, 
щоб наші позиції, .здобуті веЛІиІкими 
зусиллями, поліпшити, або хоч у)!ержа
ти. Над цим'и 'спраІзамrи :~астановлявся 

17-ий Конгрес UECYC-y, який зобов'я
і)dВ як нову Управу Ut:.CYC-y, і зокре
ма І3ідділ Міжнародніх Зв'wзків, так і 
Студентські Гром!ащщ й краєві Союзи 
-· · док.1аст.и всіх ЗJІІОИль, щоб UECYC 
бі.1ЬШ аКТИВНО ВКЛЮЧИ'13:СЯ ·В «ПраКТ·И'Ч

ну~) "NІіжнародJню студентську с~івпра
цю, Не JШШС ШЛЯХОМ .У''~аСТ'И КІЛМШХ 
дr~легатів .на міжнародшх . К<?Нфере':І
ціях, a.Jie й учаотю на іМlіІШаро~ю.х 
імпрезах ~Htllюгo хараІ<теl?У, ЯІК зустр_l
чі. ·семінарі, табори пращ, тощо. І3щ 
цього буде значно за.1еЖ<ПИ май6утнє 
UECYC-y на міжна1родньому відтинку, 
а його ч.JІ,енства в КОСЕК-у зокрема. 

Обпавини сьо·годJні, в !Порівнянні з 
попер~діНLМ'И ·коІІ.ферепщіпми, змінtилІИ: 
с~І Шоб на Конференщії у ЦаргородІ 
вимапrги нових прав, треба в;иказатась 
,конкретною працею в осrанньому ро

ці, а ~головно - діловою ІСПі,ВІпрацею з 
шщіональнtими уніЯІМІИ і з КОСЕК-ом. 
Тут треба сказ.аrr:и, що UECY~ має чим 
ВИІІШЗа'ГИІСЬ - КОЛІН ЗЗ.ЯmИ 'ПІД У<Вагу 
його інформативно .. nресОВ) .діяльність 
між чужинцями, ЧІИ П-ий ВЛКУ та чу
жинецькі студійні дні в Gтрас'бурзі. Але 
Р.одJночас. домагаючись нових прав, МІИ 
н~ сміємо засипаТІи на лаврах, а~е Іму-

снмо бути свідомі, що тюх самим бере
мо на UECYC і на загал українського 
студентст'в.а нові обов'язки, які ми nо
винні внконати в цім K<4'tPi міжнарод
ньої пу~дентської співприці. Тут UE 
СУС не може діяти сам, бе:: піщдерж:юн 
громад і союзів, бо в такому виІПащку 
IJECYC ЗВОДИТЬ•С,Я до ма.юі групи лю
дей, яІКа нікого не ропрtзентує, за 
ІJНЙНЯТІЮМ себ~ СаМОЇ і '6:/кій СПрИІЯЄ О
ДИНОКО та обставина, що ніхто з укра
їнців її не заперечує, внуrрі чи назовні 
і що nона є ощиноким найьищим ре
презентантом україНІс~>кого сту ден
тства. 

Не хочел-ю цим ска.зага, що воно до
сі так було, лише підкресл:ити, що ТаJІШ 
справа як уч·асть UECYC-y в царгород
ській Конференції - є справою всього 
у;;раїнського студентства, Gрг<Іінізацій
но охоп.тенио UЕСУС-ом ч.и навіть і 
·ні. Uя справа НІе є лиш~ <справою У
прави ЦЕС~Т-у, ЧІІ її Бідділу Міжна
родніх Зв'язків. Безперечню, що уrч.а!сть 
НЕСУС-у на цій lV-iй Міжнарод!ній 
Студентській Ковференuїі є необ
хідна, тим більше, І<оди існують мо
жлююсті, що КОСЕК перетвориться на 
нову ·міжнародню органі~ацію, член
ство rз якій ми могти б єтратити через 
нашу відсут пість. 
Тому хочемо вірити, що участь UE 

СУС-у на цій надзвичайної ваги ;конфе
рє.нцїі стане справою в:ього україн
сь~<:го студентстш.а у всьому rвільному 
СВІТІ. 

Віримо, що LlECYC nри допомооІ 
свого членства, буде й нз<дальше гідно 
rпродовжува'Ти світлі традиції міжна
родньої діяльности на міжнародньому 
відтинку. 

Всеволод С. Мардан 

ІНФОРМУИМО ЧУЖИНЦІВ 
Чаtсто дорік.аємо чуж:инцнм, що нас 

не розуміють, ІНJе ·qпів,чувають ІНа'М у 
нашій боротьбі, а нерід1ко - ставлять
ся оорои<е до наших · самостійНІИць,киІХ 
аспірацій. Проте, коли при!ГЛЛІНІутись 

ДО ЦИХ <справ об'ЕКТ'ИІВІЮ, ТО ПОб3ІЧ1ИМО, 
що вина у велИІкій мірі Ji•cжv.rrь у нас 
С3•МИХ. 

1Коли чужИІнці нас не розуміють, не 
співчувають у наІШій боротибі, ІНе ви
знаються в українськОІМУ литанні, то 
HJ це qклались ІЯкkь поважні причин!И. 
І rякраз на нас, на на~шій політиtчній емі
rгації лежи,ть превюІШИІВ'Иrй обов'язок 
у1суІНут.и ці ШіКідІЛІИві НІа<м ІПРИ!ЧИІІ·Fи і да
ти змогу чужинцям песбаЧІнти наші 
проблеми з правдJивоrо <боку. 

СтоліттЯМІН наші окупанти ІІІОдавали 
фальшипі вЕдамості про Україну. Сто
літтями чужинецькій молоді вклада:ли 
в школах у голову, що Україна - це 
лінденна частина t>осЇ!, звана Малоро
сією, а ) країнці - це 'малороои, що 
укра·шська w.ова - це JІОИШе діялект 
росіtt-ськоі і т. п Поляка зі свого боку 
інформушм.и світ, що західні з~млі 
України - це південно-с,хіднrі окраїни 
Пuльщі. Чому дивуватись, що навіть 
очитана людиНІа на 3ююді знае про 
~!\раїну лише ці фальшиві дані! І хі
ба ж м·ошна за це обурюватись на чу
жвнців? 

Ьезумовно, вои знайдете чужинців, 
які під впливом наших ворогів, непри-
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хнльно ставляться ~о наших вrИІЗІволь

них зм:1гаrнь, а нашу інформацію -
приймають ІЯ'К пропаганду. І 1В цьо:му 
ьападку нам не 1слід .ні обурюватись, ні 
тим меНІше - зневірюватись. Вешtчез
на більшість чуІІ\іИІнців радо <апrрийме 
доїічні рu:і'яснення і тоді з обуренІням 
засу,дип, тих, що з імперіиІЛістичних 

мо1и~ів чаvал.ися викріnrи-·;ти історичні 
фа:кти. 

1 Іеребуваючrи дв.а роюf ІВ майже ви
к..;rючно американському точенні, я 
поба1чив, що амерИІка.нці н1е е ІІJІротив
никам·и українсь,кої боротьби за неза
:rtжність. tіавпаки, коли ім 'ВІИЯІСU~ити 
і.\ІІJеріr.лІстичво-загарбниuьку :політику 
1\lucкuи, вони стають симшІпtками< на
ших змагань. 

Кі.'Іька мk>яців тому, на одному зіб
ранні В 1МКА ПрОМОВЛЯІ3 бувший стар
Шlі·На 4ервоІ-юї Армії, п. Гончаров. У 
с1suїй доповіді він намагавqя, nерекона
ти присутніх, що рос.ійсь,кий нарЩ не 
М<J.є нічого опільного з комунізмом. 
1 іри цьому він вихваляв царську Ро
сію. 11іс:rя доповіді слова tпопросив 
оди•н америhа.нський адвокат, що кілька 
ТШІ~НЇВ lUMY був На МОЇЙ ДОПО'Віді. 
Я був заскочений, коли 'ПОЧУJВ, з 

якою завзятістю п. }!ко6сон кригrику:ваrв 
доповідача. 3гадавщи імперія.тrістwчні 
шд:бої Москви протяго~І с,толіть, n. 
Якобсон дсвuдив, що .nvмунізм - це 
нічого іншого, ЯІК тідhки продовження 
російського імперіяJІізму. І tан Гонча
рvь відмовився відпоtJідати, мовлІЯІS, 
- «ЗЗ..:І!ИШи.юсь мало часу»... Зібрані 
американці розійшJr.ися з перекоІІІаІН
ням, щu доповідач б)ї~ необ'єктивІН'Ий в 
с1юїй доповіді. 

Ue JІИІше малий прикJшд 1ого, яку ва
гу має добра інформація. 
В десятках університ~тів західнього 

світу студіюють соТІ\іИ наших стущен
тів. Сотні українських юнаків здобува
ють знання в найкращих .НІаукоВІих ін
с,титуціяІХ світу. Ue нез.в,ичайно потіша
юче явище, бо ця молодь зм10же у май
бутньому приІНtест:и неоціниму користь 
нашій Баrrьківщині. Не забу:вайІМО, що 
сьогоднішні студенти різних держав 
заьтр<• 'стануть держав,lШШtи ІМ.уж:ами й 

провіднижами овоїх країн. Через З'в'ІЯІ
зок з чужИІнецЬІКИІМІИ <етудентамм ми 

можемо провести ве.тtичезну інфарма
пшну роботу. t>озповідайм.о ж нашиІМ 
д!JУЗЯ'М-qтудентам про. У~раїну. Роз
крнвnймо їм загроз'У рос:ій<еько-кому
НІстr.:чного імперіял·изму. Але інфор
муймо річ,ево, оперуймu фактамИІ. Ли
ше цим шляхом здобудu\'Іо прИІятелів 
для України. 
Не повинно бути ні одJного, що ле

пюваІ)r~ив би цю оправу. Чи це робіт
ню, на фабриці, чи вчений, що має ід.ОС
туп до наукових публікацій та Іконфе

ренній, чи студ·ент, що живе з чуики
нецькnю мо-тод.дю -· всі ·ми мусИІмо 
до·кла~ти LJC)x зуонль, щоб наmравнти 
занюдІяну •На:\! нашИІми ворогами кр~в
ду. 

Ів. І<а-р 



ч. 12.-1. (36-37) 

Листок Літературної 

Комісії Зарева 

Всім українськяІм письменникам, 

поетам та діячам украінської літе
ратури й мистецтва бажаємо веселих 
Різдвяних Свят і щасливого Ново
го Року. 

Нехай 1954 рік буде роком вели
ких творчих досягнень української 
художньої літератури на чужині. 

Літературна Комісія «Зарева>> 

Редакція «Юности» 

Михайло Драй-Хмара 

ЛЕБЕДІ 

На тихім озері, де 

Мріють верболози, 

давно приборкані, 

і влітку, й восени-

то плюскоталися, то плавали вони, 

і шиї гнулися у них, як буйні лози. 

Коли ж дзвінкі, як скло, надходили 
морози, 

і плесо шерхнуло, пірнувши в білі 

сни,-

плавці ламали враз ті крижані лани, 

і не страшні для них були зими 
погрози. 

О, гроно п'ятірне нездоланих спів
ців, 

крізь бурю й сніг гримить твій пе-
реможний спів, 

що розбиває лід одчаю і зневіри. 

Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття 

веде вас у світи ясне сузір'я Ліри, 

де пінить океан кипучого життя. 

(«Літературний Ярмарок», Ч. 
(131, 1928) 

смолоскип Стор. 5. 

Редагує Л. Винар 

q_: 6 Рік 3-4 

З праць літературної комісії 

ТВОРЧІСТЬ О. CЛICAPEHRJA 
(Продовження) 

VI Розділ 
«В серці кожного українця по
винна бути його чуттєва Укра
їна, заселена постатями й почу
ваннями. Письменник може тут 

багато зробити». 
Юрій Липа 

(«Бій за українську літературу») 

Українська літературна критика 

не віднеслася уважно до прозавої 
творчости Слісаренка, хоч письмен
ник своїми прозовими творами в де 
яких моментах багато цікавіший за 
«Слісаренка - поета». Проте наша 
критика завжди збувала його кj ТІЬ
кома штамповими фр~зами. 

В одній передмові до збірки опо
відань, яка полвилась вже по його 
смерті (?) п. н. «Без компасу» 47), 
читаємо: «До цього автор не требує 
й сенсаційними епізодами з неспо
дівани~І!И закінченнями, прикметни-
ми т. зв. детективічиїй літературі». 
Отже, як бачимо, прозаву творчість 
Слісаренка зводжено до т. зв. «лег
кої лектури». Голоси наших крити
ків несправедливі. Не запере-.:rуємо, 
що в деяких новелях О. Слісаренко 
не гребує еснсаційними закінчення
ми, ал~ це ще не управнює нас зво 

дити усю його прозаву творчість де 
«легкого, детективічного» жанру. І: а 

впаки, можемо ствердити, u~o де;1Кі 
прозоБ: ТВ•1' и письменника ;;!д :~.н:с
тегькю-t cr ля лом бездоганні й Р.исо
кої Ху,~С/'. НЬОЇ вар'l'ОСТУ. 
«Чорний Ангел» 48) - це віднос

но об'єму, найбільший роман пись
менника. На широкому сюжетному 

полотнищі мистець вивів надзвичай 
но цікаві персонажі, характеристич
ні дл:л перших років большевидької 
окупації України. Сам роман доко
рінно розкриває підсовєтську дій
сність. 

JJi.'Іa поділ відбувається в колгос
rІі «Червона сила», липнівського се
ла. Головний герой роману - пов
стачсt.кий отаман - Чорний Ангел, 
а заразом його брат, Артем Гайду
ченко - аrроном. який управляє кол 
госпом. Україна палає в огні пов
стань (1921 рік!) обдурених комуніс
тичними гаслами селян, які встиr-

ли вже пізнати большевицьку дій
сність. 

Комуна «Червона сила» - не од
на з перших експериментів пристосу 
вання колго.спної системи на укра

їнських землях. Артем Гайдученко, 
молодий аrроном і науковець - ви 
нахідник, а заразом ідейний кому
ніст. його права рука- Чмир, який 
«одбув свою службу на фронтах ре 
волюції», а тепер зі заnалом працює 
в колгоспі. Художньо .вивів Сліса
ренко - Тому Карлюгу, який явля
ється одним з найцікавіших персо
нажів роману. Автор приділив його 
до табору українських! анарх~тіrщ 
а рівночасно його діялогами розкри
ває руїнницьку суть сталінського ко 
мунізму. Дальшими цікавими поста
тями будуть: Марія - жінка Петра 
Гайдученка й Марія - дівчина Чор
ного Ангела. 

Чорний Ангел вимагає ві~ свого 
брата пллни його винаходів. Сnер
шу старається їх одержати за доnо
могою М1арії, опісля приходить на 
очну ставку зі своїм братом. При
падково Карлюга викрадає ці nлл
ни нового винаходу. В міжчасі Пе-
тро приходить на умовлене місце й 
вимагає обіцяних пллнів - Артем 
доводить, що їх вкрали, але з не
нависти до свого б~ата («петлюрі
ведь!») підпалює бочку з екразитом 
й «Червона сила» вилітає в nовітря. 
Чорниtй: Ангел рятується, одержує 
пллни - а.ле в останній хвилині ги
не від кулі Чмира. Оце в скупих 
словах ціла акція твору. 

Вже в перших рядках своєї повіс
ти Слісаренко викриває брехливість 
большевидької др1уков.аної бібули, 
мовляв: «губернілльні «Вісті» писа
ли: «Загін по боротьбі з бандитиз-
мом уже частину бандитів зловив і 
розстріляв на місці ... » відомо тільки, 
що нікого ІЮ пощастІ-шо nfй:мат~ 
як нікого не було заарештовано». Як 
бачимо, Слісаренко наглядно ви-
каІзує ріжницю між правдою й уря
довою большеницькою газетою. 
Чорного Ангела змальовано, як 

месника за всіх невинно помордова
них большеницькою владою. Він pi:q 



Стор. 6. 

ночасно жорстоко картає всіх укра
їнців, які перейшли до большевиків. 
В ім'я Батьківщини Чорний Ангел 
жертвує всіма своїми особистими 
справами нав,іть любов'ю. Послу
хаймо, що говорить його дівчина Ма 
ріл: « ... він більше того, він сказав: 
коли ти хочеш бути моєю, роби мою 
справу ... До цього часу ти зраджува
ла український народ>> 49). 
В розмові зі своїм братом Чорний 

Ангел говорить: «Я дивлюся на твій 
винахід трохи іншими очима, очи
ма козака, будівника незалежної У
країни» 50). Акцентування незалеж
ної України доводить до переконан
ня, що Слісаренко навмисно уживав 
цього звороту, щоб протиставити за 
лежність України від Москви, що 
й зрештою цілком ясно бачимо в лис 
ті Слісаренка до rорького. 
Тома Карлюга послідовно викри

ває совєтську дійсність та її пллни 
на майбутнє. Сам Карлюга-це «На 
щадок славного гетьманського ро·дУ» 

- тепер прихильник «анархізму». 
йому завдячуємо слова: «.1 невже 
ви думаєте, що пролетаріят, дійшов 
ши до влади, не захоче жити в роз 

кошах?» 51). 
Тут і головне місце відкриття сис

теми державного капіталізму, систе 
ми найбільшого світового надужит
тл. Це писав Слісаренко ще в 1920-
их роках. коли світові соціологи та • 
економісти далекі були від розкрит
тя протинародніх залажень комуніз 
му, а деякі світові політики думали, 

що СССР хоче до влади допустити 
робітництво й витвюрити· утопійне 
«безкллсове суспільство». Заслуга 
Слісаренка в тому, що за заслоною 
філософії Карлюги вказує на тво
рення нової касти визискувачів, які 
гуртуються в партійній кліці т. зв. 
«пролетарів·». 

Цей самий Карлюга говорить: «По 
гано саме тим, що комунізм, ставши, 

сказати б - удержавленою ідеоло
гією, став заразом ідеологією реак
ційною... так, так, - реакційною, бо 
ідеологія, що для підтримки її тре
ба будувати в'язниці, утинати голо
ви, в котрих виникла думка не схо

жа на штамповану тавром держав

ної канцелярії, не може бути ідео
логією революційною» 52). 
Чи можна було ще більш докладно 

висловитись в 1928 році? Мабуть ні. 
«Штамп думки», «утинання голови» 
«в'язниці» -це все те, що характе~ 
ризує країну «где так вольно дьІшет 
человек». Коли устами Карлюги 
Слісаренко закинув «реакцій!ність>; 
большевизмові, то устами комунарл 
Ч.мира вказав на несуттєвість кому
ністичної ідеоло·гії для української 
людини.» Чмир тепер думав про .Ар
тема, і про комуну у відродженні, 
якій не йняв віри ••• » 52). 

смолоскип ч. 12.-1. (36-3.,) 

Юрій Липа 

ПАР АДА В НОЧІ 
Воїни генерала грають у карти, 

Воїни не сплятть, цідячи вино. 
Терпкі жорстокі їхні вояцькі жар-

ти,-

Воїни не сплять, цідячи вино. 

Пан генерал ~каче вночі по рівнині, 
Першу зустрів маркитанку Любов: 
В її подолі - хміль, її ніжки звинні. 

Генерал: 

Добрий вечір, маркитанко Любов! 
Де мій полк? я їду на параду. 
ІЦо з ним є, панно вірна і щира» -

Маркитанка: 

ІЦо за зустріч! я так люблю вла
ду. 

Пане генерале,- буду ІЦИра: 
Пане генерале, твій полк коло річ

ки, 

Характеристика большевицького 
фанатика Артема Гайдучеяка дова
лі гумористична. Цл людина займа
ється науковою працею, «має вина

хід» - який вже інші науковці ви
найшли добрі десятки, років. тому. 
Часами устами Гайдученка спереча
ється Слісаренко з Карлюгою. Наза
гал П. Гайдученко смішний, а зара
зом покtр,JІВІд:жений чоловлга, який 
повірив у силу «Червоної комуни» й 
за неї потерпів. його недолюблюва
ла рідна дружина й ціле оточення. 

«Чорний Ащгеur»', лк роман, - не 
надзвичайний. Фа бу ла розтягнена. 
Але це полснюється тим, що автор 
мусів свої «ухилівські» думки «роз 
воднити», -щоб «Чорний Ангел» за 
надто не ліJз в очі совєтської крити
ки. Головна цінність «Чорного Ан
гела» в розкритті большевицької дій 
сности, а заразом - у майстерному 

вплітанні певних здорових думок, 
які відповідають українській в из
вольницькій ідеології. О. Слісарен
ко побіч Підмогильного, Григорія Е
піка, Бориса Тенети, а головно Хви
льового - був у спромозі в живих 
барвах передати цей безперебійний 
фермент, який проходив між укра
їнським населенням і окупантом. 

Любомир Винар 

47) «Без Компасу», У. В., 1943. 
Ш) «Чорний Ангел», В-во Книгоспіл 
ка, 1928., ст. 10. 
49) Тамже, ст. 174. 
50) Тамже, ст. 200. 
51) Тамже ст. 78, підкреслення мої. 
52) Тамже ст. 78. 

Жовніри не сплять, - чистять 
рушниці, 

Обшивають золотом мундури й 
лич ки, 

Вони не сплять - ладують рушни

ці.-

Пан генерал прибув і сурми заграли. 
І всі ватри запалахкотіли, 
Воїни покину ли забави і встали, 
всі ватри запалахкотіли. 

Воїни: 

Дивно! на цю постать закриту 
зирнувши, 

Ми вчули владу несамовиту, 

Очї нам nосліпли, попухли уші, 
Бо вчули владу несамовиту -

Стихли фанфари, впав голос гене-
рала 

На воїнів в блискучих шереІ'ах. 

Генерал: 

- Я прийшов до вас, як несмертель
слав)іt 

Ви, що стали в блискучих шереІ'ах! 

Воїни: 

- Пане геенрале, як нам здобувати, 
Ми - в лахміттятх, ми - майже бее 

зброї? 

Здобувати - не пити і грати в кар-
ти: 

Ми в лахміттях, ми майже без 
зброї?-

Генерал: 

Я веду вас у найбагатші країни, 
На підбій лютий, скарб з tраніті! 
Гляньте на мої лиця ви, змінні, 
То є сам наказ! 

І відкрив свої лиця закриті. 
І здрижали воїни жорстокі і п'яні, -
То була сама смерть! 

.. І вирушили невблаганні. 

Воїни: 

Хай живе генерал Смерть! 
Вперед. вперед несповнені бажання! 
За нами, маркитанко Любов! .... 

ЛІТЕРАТУРНА ЗАГАДКА 

Де це було написане? 

Ми маємо на меті порадити ша
новному читачеві дивит~ся на жит
тя веселіше і не забувати, що наші 
дні ніколи не повторяться, що наші 
дні, це є дні героїчних зусиль і со
лодкої тривоги, дні неповторного Ве
ликого Відродження. 



ч. 12.-1. (36-3'7) СМОЛОСКІШ 

ОБРУЧИRИ 
Ти бавилася залюбки обручиком. 

Твій абручик розмальований б ага-· 
тьома красками. Коли ти його під
штовхувала паличкою до руху на 

доріжці, то він, підстрибуючи на ви 
боїнах, - мерехтів веселкою. І ти 
була горда з того. Я прагнув мати 
такий самий обручик, але в мене не 
було відваги просити про це бать
ків. 
Якось запровадив мене батько до 

крамниці з дитячими забавками з 
наміром купити мені якусь гарну за 
бавку. Я там розгубився. На полич
ках було стільки гарних, ні - чу
дових ІЗабавок, але л не помічав ні
де такого обручика, який був у тебе. 
Я глядів широковідкритими очима 
довкруги, а найрадше був би забрав 
всі забавки зі собою ... Це тривало 
довго ... Але , коли ба!'ько принаглив 
мене до поспіху, то л несподівано 
для нього і продавця - попросив 
купити мені розмальований черво
ною краскою обручик. 
Ранком наступного дня ми зустрі 

нулись, як звичайно, для забави на 
нашій доріжці. Не вітаючись з то
бою, л нечайно підштовхнув мойого 
обручика й пігнавсл навперейми за 
ним. Ти ·.зробила це саме. Ти нама
г~ласл мене наздігнати, але це то
бІ не вдалося. Я бачив тільки на за
круті крізь хмару пилюги, яку ми 
збили, женучись за обручиками на 
доріжці, тільки спалах приземної ве 
селки й ярку синь твоєї суконочки. 
Не маючи сил мене наздігнати, ти 
здалеку закричала до мене: 

- Але, мій облуцик кращий! ... 
- Ні! Мій! - Я відкричав - Мій 

~ервоний, козацький! ... 
І _ти розп;пакаласл. й побігла до ма 

тусІ пожалІтисл на мене -- і твоя ма 

: : 

СВЯТО ТИШІІНИ 

Я свою думку в тишу відчинив 
У світ, де дзвони сплять. Де л~ 

свічамн 
Молитву мовлять сніжностінні хра-

ми· 

Де довгий день по трудах одпочив: 
Та хтось торкнувся тону. І злетів 
З-під пальців білих срібнострунний 

спів. 
Хоч я благав: годино, не відчалюй! 
Поплив мій спокій в безвість дали

лини 

І буднем стало свято мого храму. 

Богдан Рубчак 

тусл заборонила тобі вже більше за
бавлятися зо мною, бо л нечемний 
хлопчик ... 
Це була наша остання дитяча заба 

ва. 

Зустріну лис л ми аж по кількох ро
ках. Вже юнаками. І як радісною бу 
ла наша зустріч і вітання, то - ми 
вже не змогли тоді найти давньої 
щирости. Між нами бу ла якась не
видна розділина, якась заворожена 
риска прокладена, якої ми вже то
ді не могли переступити ..• 
Тільки згодом, по роках, л зумів 

збагнути чому воно так тоді стало
сл. Тоді, коли ми зустріну ли сл, в ме 
не був добрий друг, трішки старший 
за мене, син коваля, сам молодий 
коваль. Він - то викував мені на 
чорнім ковалі батьк:івської кузні 
сталевий обручик. Мені бу ло радіс
но ганятися за ним. Я, підштовхую
чи паличкою, надавав обручикові ве 
ликої скорости, а він мерехтів у сон 
ці синіми спалахами гартованої ста
лі й зустрічаючи на доріжці якусь 
вибоїну чи перешкоду, наскакував 

на неї ударом й або розбивав її, або 
перескакував через неї, розд~звоню
ючись при тому радісним гомоном 
сталі ... 
А вчора? ... 
Це кілька десятків років проми

ну ло від нашої зустрічі. Цих кілька 
десятків років, що притрусили во
лосся білими ниточками й на чолі 
заорали глибшеН риски пройдених 
етапів й одиночних своєю змістов
ністю переживань. Кілька десятків 
років, таких, якими бу ли наші о
станні десятиріччя, які врешті, за
швирлли нами по всіх закуп,шах 
світу ... 
Повернувши вечором з ПJ?аці до

мів, застав л лист. Лист вщ тебе. 
«Я буду - писала ти - тільки пе
реїrздом в метрополії й радо зустрі
ла б тебе» ... А дальше було визначе
не місце і час зустрічі. 
Я давно так в житті не хвишсвав 

сл, як того вечора. Хоч у мене бу ло 
багато роботи вдома, то л не всилі 
був будь що робити. І, тому не ди
вуйся, що годину раніше, як це ти 
назначила, вже ждав тебе в «Екс
цельзіорі». 
Не важно зараз нагадувоати собі 

наше вітання. Воно було радісне але 
не повністю. В нашій радості було 
щось недосказане, недомовлене, 

щось, що на нього Ждетьсл, але во

но чомусь не приходить звичайно ... 
В затишному закутку каварні ми 

сиділи напроти себе й розказували 
са?і про наші життя. Довкруги нас 
м~Інлласл обстановка: приходили й 
вІдходили гості, пересуваласл без
телеетна обслуга, а ми цього не по· 
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мічали. Нашій роз'Мо~і акомпанію
вав гомін міста-велетня строкатою 
ритмікою погоні за часом і ревом 
кллксонів, різиавидих засторог та 
нерішень. 
Пізню годину ночі помітили ми 

тільки тоді, коли обслуга взялася 
впорлдковувати залю. І ми були о
станніми гістьми, що покидали льо
каль. Я хотів провести тебе до готе 
лю~ в якім ти. задержалася, але ти ка 
теrорично відмовилась від цього Я 
не міг настоювати. Коли л допи~ав 
останній ковток терпкого вина, вчу 
лисл мені твої слова: 

- Ти і надальше залишивел мрій 
ним фантастом, що ганяється за о
бручиком ... 

І л вже тоді зумисне не підвів о
чей на тебе, не глянув у твої, щоб 
заощадити тобі, а може й собі, болю 
розчарування. В твоїм голосі зву-· 
чав останній акорд недоспіваної піс
ні, чи недш~інченої симфонії ... 

І довго л глядів ще за від'їжджа
ючим таксі ... 
Хоч наша зустріч була тільки вчо 

ра, хоч ще в мені повно ніжного 
трепоту в'чорашнього хвилюв~ннл 
то, л вже знаю одне: 

Я женуся далекими шляхами чу-

жини за сталевим обручиком. Обру
чик котиться швидко вперід по пря 
мій, а зустрівши по дорозі перешко
ди чи вибоїни, перескакує через них, 
або розбиває їх і роздзвонююється 
при тому радісним гомоном сталі ... • 
Я женуся, Кохана, за сталевим о

бручиком! ... 
Юрій Федорови'ч 

СИМФОНІЯ 

Галочці Хром'янковій -присвячую 

Мов буря клавіші стозливою зрілих 
акордів 

Містерію дивну у душу кладуть 

почувань, 

Так наче пливу над висотамн вірою 
гордий 

Ловити симфонію казку і ясну сві
тань. 

Зоріє вікно, мов відорнаний пелюс

ток ночі. 
Довершують цілість останні акорди 

душі 
І в тишу німу незворушністю див

ляться очі, 
І тільки за вікнами десь - ще спі

ють кущі ... 
Симфонія диJ))на і дИка, скажеРа 

добою
Ввірвеrrься в єство, пе).JІем~же і 

зникне кудись. 

Так важко опісля наново стати 
собою 

І знову свідомим іти через дні, як 
колись .... 

Ігор Шанковський 
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ПІЗНАВАЙМО ТВОРЧІСТЬ ПІІСЬМЕННІІИІВ 
Майк йоганеев 

Я СИН ЦЬОГО НАРОДУ 

«Ліс! Він хотів би вирубати цей 
ліс і продати його. Очерета! Він ко
сить їх і укриває ними свою зли
денну. погану хату. І навіть оту сі
ру погану чаплю, що летить над бо 
ром, в ін з'їв би, коли б міг її спій
мати, хоч вона, та чапля, страшен

но ОДГОНИТЬ рибою. 

(Уривок з оповідання: «Подорож ..• 

Німий Дінець за Бешкинлми враз 
ущерть наповнивел ~укаМ!И. Дощ 
сік дно човна, цебенів по дереву, 
мільйонами голок пронизав ріку, 
гілля тріщало, лист буяв і шумів, і 
буй-блискавка розливала залізну 
цистерну неба. Альцеста цритули
ласл до Перебийноса як кошеня, він 
з насолодою витяг ноги ще далі під 
дощ, і вони сиділи мовчки, поки не
бесні грузовики гуркотали грамови 
ми рейками просто над їх головами. 

На протилежнім березі над вербою 
проглянуло крізь хмарні чуми, як 
сльоза, чисте блакитне небо, і Аль
цеста загомоніла. 

«Ця дика, огидна буря, така, як 
твій народ, о,Яресю», сказала вона. 
«П'яний селянин Черепаха, що б'є 
свого вірного коня Володьку; звір
древонасадець, що вигонив своm 

жінку в малими дітьми на мороз, од
рубав свому синові ногу і тепер стрі 
ллє в кущі, коли дУ має, що то іде й о 
го жінка; люті пси, що забили дідо
вого друга собаку і настромили rо
лову на палю за те, що собака за
давив якесь курча, - всі вони у 
стократ гірші й •дикіші за цю бурю, 
вони огидні різники, ці люди. Чи не 
правда ж, Яресю?» 

Грім викотив уже свої чавунні ба 
рила ген за Бешкинь на Коропів ху 
тір, блискавиці мовчки блимали десь 
далеко, і тільки дощ м'яко лллвсл 
ще над рікою і берегами. Перебий
ніс добув сопілку й заграв. 

Дитячим голосом, мов дівчина-
школярка, сопілка сказала, як 1ЦУ 
ка-риба одбила од берега ряску, як 
було літо та й стала зима, як морОІз
морозенко скував воду, як прийшла 

красна весна і в гаї зелеенесеньків 
орала дівчина воликом чорненьким. 
Коли сопілка про все це розповіла, 
Перебийніс ЗР.ичайненько обтер її і 
сховав у кишеню. 

«АJ1ьцесто!» сказав він. «Ти чула, 
як під час однієї поллрної експеди
ції двоє італійців, закинуті серед 
льоду, забили і з'їли свого товари
ша - норвежця, зжерли сирцем-си 

рога, бо не було вогню, щоб звари
ти з нього суп, або хоч спекти, як 
шашлик на ріжні. 

«'Може, ти скажеш, що це були ди 
кі оги~ні звіролюди, і л думаю, що 
ти це и хочеш сказати. Але тому не 

в Слобожанську Швайцарію») * 
правда- це були дуже хороші куль 
турні люди, виховані, освічені лю
ди, здатні до делікатних і ніжних 
почувань. Можливо, що це були док 
тори або й навіть професори. 

«Як же вони могли такнекультур 

но зжерти свого товариша, сирового 

норвежця? 

«Народ, про який ти кажеш, дій
сно чудний народ. Він створив чу
десну музику і надзвичайне маляр
ство, що його примітиви здаються 
паризьюіІМ мистцям за акме доско

налости, небувале декоративне мис 
тецтво. Він скомпонував еnічні піс
ні, не згірші від кодексів Гомера. В 
особі своєї інтеліrенції він навіть 
спромігся створити таку-сяку літе
ратуру та, хоч і паршивеньких, іс
ториків літератури. 

«І от цей самий мистецький народ, 
що дорівнюється в художній умілос 
ті навіть негрському, а не тільки я
понському талантові, цей самий на
род зовсім не розуміє краси. Краса 
для нього не існує. 

«У цій прекрасній ріці він убачає 
тільки делкий спосіб комунікації -
можливість пересуватись довбаним 
човном. Крім того, він хижацькими 
методами винищує в ній рибу і в 
плесах її качок. 

«З м'якого ласкавого рогозу, що 
так тихо лоскотав тобі шию, КО.лt1 
ти сідала в човна, Альцесто, він пле 
те рогожі і продає їх за безцінь у 
Сл'обожанськJій Столиці, продає їх 
за злиденні коnійки, що ти їх охоче 
заплатила б удесятеро, аби рог~з зо 
ставел красувати в затоках. 

«Більше того, в голодні роки він 
викопував саме коріння цьоrо рого
зу, винищуючи його зовсім, підеіка 
ючи саме рогозове життя тільки для 
того, щоб собі пожерти і дітей там 
нагодувати. У яви собі, вони жерли 
коріння рогозу, ці люди! 
«Ці гори для його -J просто нерів

ні місця, на яких не можна орати 
землю, а плеса, carrл й затоки - це, 
на жаль, затоплені водою сіножаті. 
сонце і ясне, і чисте, і ясне небо -
тільки нагадують йому, що треба б 
дощику на посів, а коли він дивить
ся на орні океани жита, створені йо
го виснаженими руками, він за
мість упливаТt1 мрією за хвилями ко 
ласея, рахує, скільки копиць йоrо 
він назбирає сей рік. 

«Я син цього народу, Альцесто, і я 
викопував рогіз і їв його. Я спав під 
очеретяним дахом і л забив колись 
рудого собаку, щоб пошити собі на 
зиму шапку з його шкіри. 

«Тепер л викопую 'з книm профе
сора Струве інтеrрали. Я хочу вив
читись робити краще життJІ. Десять 
років, Альцесто, - це дуже корот

кий час, і за десять років трудно 
підняти життя, налигане двома ста

ми років рабства». 

П~рІ11Х1йніс вИліз з-nід чЬв:на. 
Дощ перейшов. Слобожанська Швай 
царіл вигравала під сонцем. Пере
бийніс одним легеньким рухом пере

кинув човна і в ту ж мить спіймав 
на руки злякану Альцесту. Оберіга 
ючи її шовкові панчішки і елеrант
ні черевики від вогкости, він поста
виІіІ її,, наче порцелянову статует
ку, в човна. Далі він легенько під
дав човнові коліном, і в той вкуnі 
з порцеляновою богиrнею плавно 
спус·rошсл на воду. Перебийніс улаш 
тував весла і лагодивел сідати. В 
цей момент щось зашуруділо в ку
щах, і на беріг вискочив бандит з 
рушницею в руках. Альцеста зані
міла в.ід жаху, Орест Перебийніс 
ураз повернувел ліворуч, колосаль
ним стрибком упав у ліщину і зник 
з очей. 

... Бандит, не спинлючись, кинув
сл до човна, у те місце, де було за
ховане сало. 

... «Бандит не дешево заплатив нам 
за напад, Альцесто», сказав він (Пе 
ребийніс - Ред.). «Він утратив пил 
ку і він утратив рушницю, а здо
був він тільки перебитий ніс. Але 
л не можу картати його за злочинні 
наміри, і мені трохи шкода, що л так 
неделікатно обійшовся з його носом. 

Я цілком рdзумію його - адже ж на 
човні він бачив сало! 

«Людина, що їсть тільки пісний 
бо!1Іц з хлібщ а подекуди й без 
хліба, легко може забути про мораль 
ні закони і про священне право влас 
ности, коли побачить шматок сала у 
п'ятнадцять кубічних дециметрІв 
завбільшки». 

Майк йоганеев 
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РОЗСТРІЛЯНИХ, ЗАМУЧЕНИХ, ЗАСЛАНИХ 

О, Майну Иоrансене ! 
(Уривок з «Інтермедії патосу» *) 

Доктор Леонардо скінчив свою е
леrантну подорож у Слобожанську 
Швайца!рnо. Неtзр~внлна Альцеста 
зникла з захоплених наших очей, 
можна скщзати, на віки. Тоді вихо-
дить гаряче оспіваний Майком йо
гансеном поважний «український іс
тормк літератури» і починає так де
кллмувати: 

- О, Майку йогансене! О романти 
ку білої комуни! Сьогодні, нарешті 
на Вашій вулиці свято! Одинадцлт~ 
років л, «український історик літе
ратури», замощ:Іував Вас у своїх не
малочисельних читанках та хресто

матіях, але тепер л вже не можу за
мовчувати Вас, о, '!Майку йогансене! 
Сьогодні на Вашій вулиці свято! Сьо 
годні Ви, нарешті, написали такий 
твір, з якого л буквально (по правді 
кажучи) нічого не зрозумів, що, од
наче, мене ніскільки не турбує. Бу
дучи, так би мовити, від природи 
щирим українцем, л, о, Майку йо
гансене, все-таки нілк не можу не 
вітати Вас і Вашої Леонардо да-Він
чі. Тепер л Вас завжди буду браm в 
свої читанки, тим паче, що л маю 
великі замовлення від Соцвиху, а 
а також заберу Вас у свою останню 
хрестоматію (вона в проєкті!), бо ме
ні бракує пів аркушу письменниць
кого матеріялу! 

І, сказавши це, підійшов древона
садець, селянин, можна ска,зати, Че 

репаха, обминувши М'айка йоганее 
на, до сірого чортика Зануди і стис
нув йому його братерську руку. І 
с~азал~ тоді вже, значить, gедак
цш «ЛІтературного Ярмарку», і ска 
зала вона: «ШКО<Да! Шкода все-таки 
що такий стильний селянин Череп~ 
ха, чи то не менш стильний древо

насадець, з~тноровані бу ли а:Цто
ром такого стильного і, безперечно, 

лк запевняє нас і Стерн і Стендаль, 
видатного твору. Шкода тільки, що 

н~~ наро~,1Вс~ раптом на нашій вбо 
тш зе'мш НІ Дон-КJхот, ні бравий 
салдат Швейк! 

«Отже, сподіваємось! Ви, о, Май
ку йогансене (сподіваємося), в своїй 
новій повіс•rі «Майборада» (Ви обі
цяєте дати її до нашого альманаху!) 
відкинете на делкий час свою ж та 
~и теорію («мистецтво, лк лимонад») 
1 вийдете перед наші світлі очі з 
виробом довійськової лкости. Прий
міть же від нас, лк скромний дар, 
нашу тривогу радости, - тривогу 

радости за майбутнє Вашого, як нас 
рішуче запевняють і Стерн, і Сер-

І ТОВІ ЧУТИ ДАЛЕКИЙ ГУ Л ... 
(Уривок з «Епілог-у» *) 

Грудневе число скінчено. 
Ми лк запевняють нас наші дру

зі, мало не з честю вийшли з труд
нощів 1928 року. Ярмарок письмен
ницьких виробів ·зникає з читаць
кого горизонту до січня 1929-го. От
же, зробімо коротеньке резюме і 
лкмога голосніше ще раз промови
мо: 

- Хай живе Велика Соборна Ра
дянська Соцілліетична Україна! Себ 
то хай живе Радянська Україна 
плюс многострадальні від шляхет
ського й боярського батога Галичи
на й Буковина. Себ-то ми також ма
ємо на увазі і пана Масаріка. 

.ми нічого не сказали про вироби 
Остапа Вишні, Юріл Смолича, Пе
тра Панча, Івана Микитинка та Пе
тра Лісового, але Мt1 про них скаже 
мо в дальших числах: по-перше

з виробами першого, лк і з вироба
ми останнього, ми обов'Л~зково зу
стрінемось і в 132. книзі альманаху, 
по-друге - решта товаришів, себто 
- Смолич, Панч, та Микитенко, ви
ступили покищо з творами, лкі їх 
остаточно не можуть характеризу

вати. Так що хай живе ще раз і ще 
раз Велика Соборна Радянська Со
ціллістична Україна! 

-Але перед Вами, шановний чи
тачу пройшли вироби ба-а-гата! не 
всіх художніх шкіл та напрямків. 
Футуристи, скажімо, ще не дали нам 
жодного свого твору. Проте, прийма

ючи на увагу, що вони нам обов'яз
ково дадуть, ми в 133. чrлслі, в свою 
чергу, даємо місце і ,миколі Кулі
~еві, «найніжнішому й найпрекрас 
юш~му драматургові наших днів», 
лк иого називає відомий поет Ми
хайль (по-українськи !Майк, а по-ес 
панськи Михайло) - лк його нази
ває відомий поет Михайль Семенко 
Автім, можливо, тов. Семенко і по~ 
миллєтьсл: . можливо вищена(званий 
драматург І не такий вже ніжний 

лким !3ін здається в~щена:зjвІаІном~ 
поетовІ. Саме тому Кулішева коме
дія і не піде .в наступному числі (іі 
ми надрукуємо, мабуть, в 135) - в 

наступному можливо піде Кулішеве 

(сенсація!) оповідання. До речі, тут 

!•···································· 
вантес, «не аби-якого таланту ще 
далеко не остаточно виявлених маж 

ливостей». 

*) «Літературний ярмарок», книга 
131., грудень 1928 р. 

же дозвольте використати віктори
ну. 

Запитання: - Де наш видатний 
драматург Микола Гур'євич Куліш 
пише свої п'єси? 
Відповідь: - Наш видатний дра

матург, Микола Гур'євич Куліш, пи
ше свої п'єси в лазні, і саме кожної 
неділі. Саме- в лазні! Ісаме-кож 
ної неділі! Як сам Сократ в діогені ... 
чи, ясніше кажучи (циганів дотеп), 
лк Діоген в сократі. Справа в тому, 
що наш шановний сочинитель по
неділок присвячує репертуарові (він 
член президії реперткому), але вів
торок обов'язково Утодікові (він го 
лава Утодіку), середу присвячує ко 
мітетові школі (він - член «коміте
ту сприлннл школі»), але четвер о
бов'язково літбу<Дові (він - член 
президії літбуду), п'ятницю присвя
чує житлокоапові (він там, коли не 
помиляємось, за президента), але су 
боту - обов'язково «Червоному 
Шляхові» (він там, коли не помиля
ємось, за члена редколегії), суботу ... 
суботу ... 
Та субота ... субота, на жаль, на ве 

личезний жаль, уже бу ла. Ну й доб
ре! Значить, що ж робити? Значить, 
підемо в неділю в лазню і там лк 
Діоген в сократі, напишемо автdбіо
графічну трагедію. 
Розділ другий. В цьому розділі ми 

скажемо про Японію, про Лесл Кур
баса, про наrшлх художників закор
доном, про Зелену Кобилу, про ... і 
д. етцетера. 

... Сутичка виникла в голубому по 
вітрі. М1чавсл аероплан закордонної 
консТІрукц:ії. ПосіПІіша:в на п'івдень. 
Тоді метнув.сл в небо К - 4, аеро
план українського інженера Каліні
на, і, розсікаючи простори, викликав 
на бій. І виникла сутичка в голубо
му повітрі, і К - 4 переміг. І тепер 
навіть діти 1знають свого мудрого 
інженера Калініна і складають йому 
пісні. 

- І тоді сходить заллозене хал
турними піїтами і всетаки - над
звичайне сонце прийдешнього. Воно 

випливає з затуманених і засюсюка
них вузьколобим міщанством геро
їчних буднів і десь глухо й незадо
волено буркотить. Тоді поети, інже
нери, вчені всіх катедр, авілтори, 
аrрономи, політики, економісти 
всі йдуть назустріч цьому заллозе
Н?МУ халтурними піїтами сонцю, і то 
ДІ чути далекий гул і урочисті на
негірики нашим генілльним днлм -
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дням солодких тривог, героїчних зу 
силь, дням Великого Відродження. 
Так іде в аванrарді цього походу 

мужня й відважна кляса нашої епо
хи - всесильний пролетаріят! 
-Вельмишановний читачу! Ви, о 

чевидно, чуєте, як ніжно б'ється на
ше колектrлвне серце! Ви, очевидно, 
бачите, яким пожаром (до речі -
теж заялозеної піїтами) ращости бе
зумствує воно? Чому ж зрідка така 
тихенька й така не солодка, така не 
приємна тривога? 

- А тому, що сірий чортик зрід
ка вискакує з міщанських домиків 
і так боляче кусається. 

- Ах ти кусака, сірий чортику! 
Та мене не вкусиш! Я- син часів 
Вели:кого Відродження, і я тебе роз 
давлю, як ... Ти мене не вкусиш, сі
рий чортику! ... Що ти мені покаруєш 
своє аж посиніле від нудьги облич
чя? Ти думаєш, я злякаюсь? Ти дУ 
маєш, я захитаюсь? ... Ах ти кусаю!, 
сірий чортику! Ти мене не вкусиш! 
Я - син часів Великого Відроджен
ня, і я тебе роздавлю, як ... 
йдуть дні марудної праці. З одно 

ro боку хмародряп, з другого - до 
болю вбогі халупи. З одного - блис 
куча електрика, з другого - ледве 

жевріють каганці. Тоді м'якотілому 
інтеліr'ентові лізуть у голову сумні
ви, і він називає себе хамом. Але за 
кони життя непоборні, і він (навіть 
він) знає: коли над центром колиш
ніх руїн остаточно повстануть, що 
вже повстають і остаточно забушу
ють, що вже бушують, огні добробу
ту нашої Молодої Республіки, тоді і 
в найглухіших закутках розколеть 
ся серце rв!іJ.Щ неможливої радости~ 
і тоді вже всі республіканці Рад бу 
дуть співати урочисті панегірики 
нашим геніяльним дням - дням со
лодких тривог і героїчних зусиль. 

- Ах ти кусака, сірий чортику! 
Ти мене не вкусиш. Я - син часів 
Великого Відродження, і я роздавлю 
тебе, як ... 

*) «Літературний Ярмарок», кнга 
136, 1928 р. 
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СВІТАЄ СВІТ 

Світає світ. Св.ітаю я, співає день 
кров, і мозок, і земля. 
Ще вчора ранки, сонце, зорі - сон. 
Сьогодні ж я - народжене дитя -
дивлюсь на небо, працю і життя. 
Вплітаюсь юною душею в потоки 
руху, радости, горінь. Дивлюсь на 

світ, на землю і на себе- вічну піс 
ню, вічний спів ... 
Світаю я. 
Світають ниви, небо, люди. 
Співає день і кров, і мозок, і земля. 

Н. Щербина 

смолоскип ч. 12.-1. (36-37) 

З документів російсько-комуністичного терору в Україні 

ПРИЧИНКИ ДО ІСТОРІЇ. РОЗСТРІЛУ 
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

Грудень 1934 р. пqзначається по

силенням нового большеницького те 
рору в Україні й інших совєтських 
республіках. Початок нового теро
РУ пояснюють по різному. Найбіль
ше даних промовляє :;за тим, що боль 
шевикам треба було безплатної робо 
чої сили для розбудови промисловос 
ти в азійській частині СССР та для 
будови новИх каналів на півночі. А 
коли взяти під увагу, що в самому 
Кремлі, як і в усіх республіках, 
зростав постійний спротив та сильна 
протисталінська опозиція, яка гро
t3ила вибухом, то стане ясним, що 
в СССР цих років мог ла або вибух
нути революція, або большевики 
зуміють розправитись з усім спро
тивом, Щоб почати нові арешти й 
чистки, треба було знайти претекст. 
І вибір впав на поважного конкурен 

та Сталіна - Кірова. Багато з тих, 
хто був втаємничений в закулісні 
ходи в Кремлі, твердить, що таєм
ний наказ вбити Кірова дав сам Ста 
лін. 

І так почалось. 

І-го грудня 1934 р. Леонід Ніко
лаєв вбив Сергія Кірова-Кострико
ва, секретаря Центрального та Ленін 
rрадського Комітетів ВКП (б) та чле 
на Політбюро. 

5. грудня «Правда» опублікувала 
Постанову Центрального Бикониого 
Комітету СССР: «Про зміни в дію
чих поголовно-процесуальних кодек 

сах союзних республік» такого ;3міс
ту: 

«ЦВК СССР постановляє: 

Внести наступні зміни в діючі по
головно-процесуальні кодекси со
юзних республік про розсліджуван
ня і розгляд справ, які відносяться 
до терористичних організацій і теро
ристичних актів проти працівників 
совєтської влади. 

1. Слідство по цих справах закін
чувати в термін не більше десяти 
днів. 

2. Акт обвинувачення вручати ос
карженим за один день до розгляду 

справи в суді. 

3. Справу слухати без yчacnr сто
рін. 

4. Касаційного обжалування прису
дів, як і подачі заходів про поми
лування, - не допускати. 

5. Присуд вищої міри засуду при 

водити в екзекуцію негайно по ви
несенні присуду. 

Москва, Кремль 1. ХІІ. 1934 р. 

Предсідник ЦВК СССР Л. Калінін 
Секретар ЦВК СССР А. Єнукідзе». 

Такої -драконської постанови ~осі 
не знало жодне правосуддя сют~: 
Це означало, що в СССР воєннии 
стан. 

Як наслідок цієї постанови, «Прав 
да» з 6. грудня 1934 р. ~овідо~ила 
про 40 розстрілів у. Леншrра?І та 
про 29 у аvІоскві. Між розстрІЛяни
ми ~знаходимо й українців І. В. Си
доренка, А. М. Гап.он~нка, І: Х. Ре
пенка та інших, якІ юбито дІстались 
до СССР нелеrально через Польпtv 
й Латвію для підривно-терористич

ної діяльности. 
8. грудня викрито терористичну ор 

ганізацію в Білорусії, в склад якої 
входили: А. Корбут, Ф. Статкевич, 
в. Статкевич, С. Сосновський, Н. 
Федорович, А. Гетьман, В. Корзун, 
А. Чубаков, С. Шейман, І. Кабан.ов, 
й. Азеренок та А. Кирпиченко, бІЛь 
шість з яких розстріляно кілька 
днів пізніше. .. 

11. грудня заарештовано украІН

ських письменників і ку ль турних ді 
ячів в Києві. 
Номер «Правди» з 12. грудня при

свячено «Совєтській Україні» ІЗ на
годи п'ятнадцятиліття її «Звільнен

ня». 

В газеті поміщено статті команди 
ра І. Якіра, Я. Кисіля, графіку В. 
Касіяна. 
Передову написано в російській 

мові й перекладено на українську. 
В ній м. ін. писалось: 

«... Ніколи більше ворожа нога не 
стане на землю Радянської Украіни. 
Ніколи! Ми розгромили армії евро
пейських імперіялістів і білогвардій 
ців тоді, коли краіна ще ледве ста
вала на ноги й була погано озброє
на. Тепер могутня радянська держа 

ва спроможна за.душити і знищити 
всі заміри. імперіялістів і фашис
-&в щодо УкраінИ» ... » 

На останній сторінці цього ж но
мера «Правди», немов підтверджен
ня сказаного, - вирок смерти для 

білоруських патріотів. 

Кілька днів піJзц.іше ціла Укра
їна довідалась про присуд над укра
їнськими письменниками й культур
ними діячами. 
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«Правда» з 18. грудня 1934 р. по
містила на другій сторінці повідом
лення ТАРС, лке подаємо без змін: 

Присуди воєнної колегії верховно

го суду СССР в місті Києві по спра

вам терористів-білогвардийців. 

13 - 15 грудня ц. р. Виїзна Сесія 
Воєнної Колегії Верховного Суду 
СССР, під предсідництвом т. Ульри
ха В. В., в складі членів колегії тт. 
Ричкова Н. М. і Горячева А. Д., роз 
глянула в місті Києві справи (тут 
перечислюється список всіх обвину
вачених - О. З.) по обвинуваченні 
в організації підготови терористич-

смолоскип. 

них актів проти працівників совєт
ської влади. 

Суд установив, що більшість об
винувачених прибуло в СССР через 

Польщу, а частина через Румунію, 

маючи завдання провести на тери

торії УРСР ряду терористичних ак

тів. 

При арешті в більшости обвинува 
чених забрано револьвери ручні 

гранати. 

Кермуючись постановою Президії 
ЦВК СССР в;д 1-го грудня ц. р. і ст. 
ст, 54-8 і 54-11 УК УРСР, - Виїзна 
Сесія Воєнної Колегії Верховного 
Суду СССР 

ПРИСУДИЛА: 

1. Сказинського Романа Федорови
ча, 

2. Крушельницького Івана Антоно
вича, 

З. Крушельницького Тараса Анто-

новича, 

4. Лебединцл Михайла Мойсеєвича, 
5. Шевченка Романа Ільїча, 
6. Карабута Анатолія Юрієвича, 
7. Сидорова Петра йосифовича, 

8. Косинку-Стрільця Григорія Ми
хайловича, 

9. Фальківського Ммитра Нікано-
ровича, 

10. Оксамита Михайла Гавриловича, 
11. Щербину Алексаадра Гаврилови 
ча, 

13. Буревія Константипа Степано

вича, 

14. Близька Алексія Федоровича, 
15. Дмитрієва Євгена Кузьмича, 

16. 
17. 
18. 
19. 

Богдановича Адама Адамовича, 

Бутузава Порфирія Івановича, 
Бутузава Івана Мойсеєвича, 
П'ятницю Володимира ,МJойсеє-

ви ча, 

20. Блонченка Якова Павловича, 
21. Полевого Домініка йосифовича, 
22. Хоптарл Івана Онуфрієвича, 
23. Борецького Петра Миколаєвича, 
24. Лукьлнова Леоніда Івановича, 
25. Півненка Константина Івановича, 
26. Проценка Гавриїла Никитича, 
27. Матьлша Сергія Яковлевича, 

12. Терещенка Івана Петровича, 28. Ляшка Олександра Корнієвича 

РОЗСТРІЛЯТИ 

Власність всіх конфіскувати. 
Присуди приведені у виконання. 
Справи: Крушельницького Авто-

' на В., Бачппського Юліяна А., Ми
сика Василя А., Левицького Василя 
Копаліва Левка Б., Гельмера-Ді~уш 

Між вичисленими - скільки прі
звищ знайомих кожній українській 
людині! Хто не читав з нас Близька, 
Фальківського, Буревіл!? Іхні повні 
живучасти й віри поезії? Хто ~ нас 
не знає «Полісся», <<Матросів», «Ма
зепи», «Павла Полобутка»? ~молоді 
письменники тільки набирали роз
маху в свойому леті на вершини. І 
тут скасила їхнє молоде життя кро
вожадна Москва. Це вже не хар
ківський суд СВУ, де судили свої 
своїх же (лка іроніл життя! ... ), а це 
відкрито Росіл тероризувала Укра
їну, 1цоб залякати, здушити в за
родку найменшу навіть 'думку про 
спротив. 

Хто не чув про родину Крушель 
ницьких, цих західньо-украінських 
віруючих українських комуністів? 

ка Петра Ф., Финицького Олексан
дра І., Ступи на Герберта К., - Во
єнна колегія Верховного Суду СССР, 
з огляду на вияснення нових обста

вин, - постановила направити в до

слідження». 

Батько повів синів на смерть! ... І за 
цю віру тяжко іюкутував старий Ан 
тін над трупами тих, лким дав жит
тя: Івана і Тараса ... 

*•* 
Це був немов епілог тисяч заму

чених голодовою смертю, і пролог 
смерти нових тисяч: тих, лкі боро
лись проти комунізму і тих, лкі ві
рили в нього - бо вони були у
к р а ін ц і! 

О. З-ич 

Стор. 11. 

8 Групневі Пати 
Здається немає ані одного місяця в 

році, який би не приносив нам річ
ницю якоїсь трагічної події в житті 
украінського народу. 

І місяць грудень приніс нам дві 
сумні дати. Дві дати 12. ХІІ. 1932 і 
15. ХІІ. 1934 р. схрещуються на роз
доріжжі життя і смерти. Дорога, 
яка вела Близька й Косинку, Фаль
ківського й Буревія, Біласа й Дави
лишина-до життя нації,- на пе
рехрестю доріг поверну ла в сторо

ну смерти. 

Дорогу смерти вони вибрали до
бровільно. Ім ніхто не накинув своєї 
волі, вони свідомо вибрали в житті 
- чесне служіння нації. Перші, як 
мистці художнього слова, другі, як 
бойовики украінського підпілля. 

Всі вони молоді, ще юнаки, яких 
поєднала та сама ідея боротьби за 
волю свого народу. В їхній героїч
ній смерті ми знаходимо соборниць 
ке поєднання творчих і революцій
них зусиль українця. Українець веде 
безкомпромісону боротьбу з окупан
том на кожному клаптику украін
ської землі. Та бnр)отьба залежно 
від обставин і потреб прибирає різ
ні форми себевияву. В цій боротьбі, 
в своїх зусиллях, українець вміє не 
тільки героїчно боротись, але вміє 
теж героїчно вмирати. 

Ми знаємо в деталях, як умирали 

Білас і Данилишин. Знаємо про їхні 
повні героїзму останні дні життя. 
Про смерть Близька й Косинки, 
Фальківського й Буревія ми, кр}м 
офіційного повІдомлеJІня про роз
стріл, не знаємо нічого. Але ми з пев 
ністю можемо сказати, що їхня 
смерть напевно бу ла не менш геро
їчна. 

Смерть Близька і Косинки, Фаль
ківського і Буревія, Біласа й Дави
лишина - стала черговим доказом, 

що за українську державність бо
рються всі верстви украінського сус 
пільства, на всіх землях Соборної 
Украіни. 

Юність 

Листок Літературної Комісії 
«За рева» 

Редагує: Любомир Винар. 

Матеріяли просимо слати на адресу: 

«]unist» (с/о L. Wynar) 
2 7 2 5 Queen Ave, Cleveland, Ohio. 

USA 
або на адресу «Смолоскипу». 
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УИРАІНСЬНЕ СТУПЕНІСТВО в ЗПА 

Часто доводJиr:гь,с!Я слухаІТИ оправдані 
Ш1·ріІfаН1Н/}іt, І\ІОВЛt51113, укр::tЇНСЬКе CTY\IteH
TCTBO Амер'иІки до сьогодні не МОі)І(е як
·спід розІгорнути діяльности і впорядку 
Rати свої внутрішні організаційні опра
ви. Студентство rПІеребу,ває rв ~стащїі ЮІ<~е 
майже <<пер,м;анентноЇ>> організації, па
п~~ІЮІ:шх закликі•~. комуніrкатів. 
Песимісиr твердять, що більшіс,ть 

студентських організацій у крал.цому 
ви:падку обм,ежуються до самореІКля
МНІИІХ повіщомлень про .. tдія~JJьнtkть», або 
в rірuюму rтпадку - ан.rажують:t~, або 
оюєрі.:ще <<Політікум>> різних nолітич
них середовищ. Немає упоряІдКОІВЗН!ИІХ 
від:нuснн між СУСТ А і UЕСУС-ом. Сту
де:нтські ря:д'И ~<атастрофа.ТІь•но зменши
Ш'ІСЬ. Минулись (і мабуть забулІИсь!) 
часи розквіту ·сту'дентського житТІЯ' у 
зах. Нім,еІЧЧІnні з кільrкаrисятчними кад
рами студіюючої моJюді. 

Студійна політІиІка, можемо ств·ердІИ
ти віn.ва:жно. не і~анvє. Меншість в:иби
рає т. зв. праІктичні· фахи, подавлІЯюча 
бі:tьшість юшусників середніх шкіл 
тшючаєть,сІяІ до живої і притяІГаючої 
б' ючк,и амери1канського проМИІСJІУ на 
підрядні 'ПОЗІИІЦЇі ... і пон1>11дає всякі дум
кн про да1.пьшу освіту. 

З друго,го ~боку з кожним днем гострі 
ше зарисовуєть,ся про·блсма - як бути 
українсь~ій науці на еміr·рг.ції, без до
п:І·иву сІнжн,х, молодих си\ІІ, без належ
ної матеріяльної підJLержки і всебічно
го зроrзуміння з бо1ку широких кіл 
старшого гр.омадІЯнст'ва. 

h:оли rоІЗориrги про якісні ви~ви с,ту
ден·т~ького :..1шrrтя на ем1rрацїі, то на 
~вазІ матимемо ще й тепер передовсім 
Енропу. ВИІсоконлкільні Тижіні між·на
родні з'їз,дrи З 3ІКТІИІВ.НОЮ У'Ча'С;Ю укра
Н1СЬКОГО СТуДІеІ-JТСТВ1, ДЇЯЛЬ·НkТЬ l{Q 
ДУС-у і україпrськ•иrх виrСЮКИ'Х шкіл 
(УВУ і YlTI) та тз першу чергу, - по
ставлені на висаrкому р~вні !КонrресІИ 
UEc~·c-y вказують на духовий ЩJІИІМат 
сту,'lентства Ввроп:ИІ. ДіяJrьність ЦЕ 
СУС-у вже давно ,вийшла поза рямки 
заступництва rшклІючпо професійних 
інтере,сів уrкраїнського стуДІентсТІва. 
Осяги на міжнародньому форумі і кон
;акти З украЇН,СЬКИІМ Та 'ЧУЖІШІеЦЬК'И'М 
штеле,ктуальнrиІм 't1вітом мають велnше 
значення у загально-гро~мадському ас

пекті і маібуть не буще багато )ІІrораїн
ськИJх інституцій, що можуть по~хвали
тнсь подібними ви.слі,щами. 
В цьому році IlECYC. сЕятку є ЗО-літ

ний Ювілей громаrд1ської праці. ЗаІПІИ'Та
ємо українське громадянство - чи ба
гато уваги приrснrrчено цій в•се ж таrкrи 
небуденІній nодії? Чи ~~країнське сту
дентство Америки, абстрагуючи rвіа 
ПрНІШ:ДКОВИіХ і ЗОВСі1М НеВИСТаЧ.ЗІЛЬНЧ'Х 
<<.іrепт» (у формі висrи:ш<rи відчіпниrх кіль 
кох долярі<в) поцік.авиJюсь ширше цією 

(Лист з ЗДА) 

спра~вою, прод:иrскутувало позитиви І 

неrатини овоєї Jlентра..лі і застанови
лось над ~справами май:>утнього розвит 
ку організаційнІИ'Х форм українс;ьк01го 
студентсмюго ж.ипя. З жалем С11вер
джуємо, що такої теми .на CTO'PrfiKax 
української ,преси в ЗДА ми нrе зустрі
чr-.лІИ. Щобі.'ІЬше- пkля с::lмолікві,дацїі 
Американського Вімілу UECYC-y, ні 
СУСТА ні інше компетентне тіло ІІJИМ'И 
справами мабуть не займалИІСь. 

Автор цнх рядків далекІИ:Й від того, 
щоб зменшувати доте:перішні досягнен 
ня сту•дентс1 ва АмериІки, зоrкрема пра
цю краєвої студент·ської організації. 
'':Rжаємо натомість, що про своіЮ ІПр~а
шо СУСТ А повинна більше інформу
т~ати українсhа{е громаІДяРство. До сьо
ГGІдНі не знаємо нічого про працю ре
ферентури 'міжнародних з~'srзків, брак 
нонтактів україНІськосо студентства з 
науковими ко.n,ами ( чому не уоrашту
вати ВисоІ·:ошкільних Тижнів також і 
в Америrці?). Ство1рення ш<rе}.юго Сти
п~н.1ійного Фонду є рівно~начне із лі
'КВідацієІС КОЛУС-у на цьсму терені. 
Чи не краще унорм'увати цсптралізацію 
матеріяльної до.помоги українсьrкому 
стулснтс,тву r, одній до~юмоговій інст:и
туції, rfжою до цього часу був KOJ1YC? 
Наші крити~ні заввrаІГи треба розумі

тп як стиrмул до дальшої і напевно ко
р·Іюної В.ИІМіНИ дуМОК, ЯІК ПОЧаТОК Д.ИІС
К_\"СЇЇ на вJrа.стиІВі і засадничі справи 
УІіраїнеького ст~~лентсвз в Амrери,ці, шо 
кn:нечно потребують публічного обго
вореття. 

3а,саІ!ІНІИчою ·с.ппавою є плержання ед 
ности і приропної сшlяІности громад
с~оких форм vкnaїнchtюro стvдентства 
н<:J. еміrрапїі.- І lECYC, Я'Вляючнсь на·л
рялною студент·сJ,кою становою Нен
тNшею, повинен знайти rвіщювілні 
формrи співпраці з краєвим;и с,ту!д'е'н
тсьІ{и:ми L0Ю33'МіИ Ч'И mе:JJер•аІІlіЯІМІИ В за
ОJ.:еаНСЬК"ИrХ країнах (ЗJІА, Канада, Ар
rентіна). 

Едержання одного репrезентаТІИвно
гп тіла УJкраїнського студентства на 
сміrрації не є шш>іть тиtта.нняІМ продов
жування світлої тrрашицїі ЗО-літньої 
рі>·боти llECYC- у, ал•е Пр3ІКТИІЧНОЮ ви
могою сучаспиос політичних обстав·ин. 
Не сумніваємось, що ТаІ<і формІн м.о~к
на знайти с,туде:нІстству ЗЛА, як і знай
ш.тт їх інші громалські установои 
(H11IJ, УВАН, Пласт, ОЛУМ, СУМ і т. 
д.). 

}1ругою нем-а.аоваІіІоюю справою є у
часп, українсьrкоrо стv дентства в кон
та;ктах · з чуж,и•неньІ{иt'А форумом. Фак
тичн:а ЛJflСПропорція між осягамн евро
пей,ського студентства і с;rvдентських 
організацій за океа.іюм сприЧ,и.НІена ма
буть не так браком віrоповідІНІИХ лю
дей, як недоста'ЧеЮ координації влас-

ч. 12.-1. (36-3'7) 

ЦЕСУС 

тt-шої роботи і н~зад01вільним стаНОІМ 
r.ідпові.'ІІНоrо матеріялу для інформації 
про СТJ'\деІНТСЬІке )ЮИТТЯ вакордоном. 

На цьому місці хочемо пішчеркнути од
ну важлrИJВrу справу. 

Скромні JІ.Ютеріяльні ~можливості у
'Країнсмюго ,с,тудеrrгства в Евроrпі не 
л.оз·воляють на вдержанніЯ· періоJІ:ІИІІІНО
го студентськоrо журнал'У. ІІЕСУС о
грайичу ється до неперіодІИ,чного в.и
д<~штя <<Вk-гей» і зараз готується дру
к,~вати Альман,ах, присвЯ'чений 30-л~іт
ньоІМУ Ювілею UECYC-y. Правдв, пе
ріо.шично ІТЮЯІг-.ляється журнал ЗАРЕВА 
<<Розбудова ДержавІН~ і неп.еріодІИ'чно 
вихю~дить орган ТУСМ-у «Феrнікс», -· 
<:ле !Все це вищання ідrеот.огічНІих това
рrист'В, Я'.Кі мають ·опеuіt?сrтьне призначен 
ня і 'В жодному виmаІдку не можуть за
ступит•и функцій колишнього <<Студен
Т'с,ького Вісника». 

Сту дент~ство АмериІюи до сьогодні не 
спромоглося на власне студентське ви

д,ання. якого нія(!{ не заступить непе

ріu1Л'ична СТУ деНТСЬІ<а C101liHKa R ШО· 
деннvuку <<Амери.ка» з нерідко зовсім 
прИІпадкоІиr.м змістом. Уважаємо, шо 
студентство м~псить мати ІіеріоЩИІчний 
студентський журнал. lЦобільше, тре
nа конче піддержати ін1іціятиву llECY 
С. у (пря Dізних наго:дах рефеr·ентура 
міжнароІпніх зв'язків ви~дає окреІмі в.и
пуски «Віпей» французь'Кою МІОвою) і 
постарат.ись хоч би про скро:мний 
кварта.nиник англійсь1кою мовою. 

Не мои<н<1 забvти, шо нав'язvючи кон 
такти з чужи.неuьюим світом ·потрібно 
мати ло д,испоз'Иllїі потрі6юrй матерія,ТІ 
і актуальну інформапію. На,рештf, 
nл•асне СТУ.'!'ентське ВИІ.1аюw дозвол,ить 

nиріrвняпr Jшс,кусію про різні наболілі 
стулє:нтські ~справи. rtопоможе уmюрЯІ.Л
нvвати організапійні т,ід,носи.nи і що 
Rажніше - в.каже на rром.аr.1ські вар
тості стvщентського сектооа, ЯІК одної 
З R2'ЖНіШИХ .'lіЛЯНОК уrкраЇНСLКОЇ СІПіЛЬ· 
но·rи. 

З правдивою раліспо до1відуємось 
про створення ініціят.нвно! групи для 
оснуванrня краєвої студентської органі
заuїі в ІКана~ді. Як довідуємось з пре
сов.и'х повідомлень, ·СJтудсrнтство Канз
~и організується на базі llECYC-y: 
Запvоектов.а.НJий СтудеltтськиІй Крає
вий З'їзд 26-27 грудня у Вінніпеrу). 
Ми1моволі насуnаютьс;я дум.к:и npo роз
глядненІня мо:жливостей створен!-І'Я па
н<lмериІк·анс,ької клітИ!Н:и українсь1кого 
студентства. ЗаЕ·ершення цієї справи 
б~·ло б nравдІИвим ді.rrовим nшанV1ван· 
ням .ЗО-літнього Юні.:rею IJECYC-y і 
поважннм кроком вперед українського 
студентства нз чуж~ІНі. 
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З наших дороговказів 

Політичне кредо Волобуєва 
Український національний напря

мок в підсоветській дійсності трид 
цятих років пов'язується з трьома 
іменами: Шумський, Волобуєв, Хви 
льовий. !хню діяльність і вплив го
лошених ними ідей на молодь, інте
ліГенцію та українські народні ма
си большевики охриетили шумськ~з 
мом, волобуївщиною, хвильовизмом. 

Це охрищення і є доказом живучос

ти, поширення та визвання народом 

голошених ними ідей. Політичні кон 

цепца: цих трьох постатей дали ба
зу науково обГрунтованій теорії у
країнського націоналізму в підсовет 
ській Україні. 

Голошені ними ідеї стають для нас 
тим більше цікаві, що вони ~роди
лись на українському Грунті, серед 
найбільш несприятливих обставин, 
не були ні запозичені, ні накинені 
чужими, а були відображенням укра 
їнської дійсности. 

Націонаnістична ппатформа Вопооуєва 
В статті «До проблеми української 

економіки» 1) акад. Волобуєв науко
во обГрунтував можливість існуван
ня самостійної української держави. 
Політичну плятформу та суть його 
статті можна схопити в таких точ
ках 2): 

1. Протиставлення Радянської У
країни - Україні, коли вона пере
бувала в стані ІООЛ:онії колишньої 
російської імперії. Наведені факти 
доводять, що стан колонілльної У
країни був кращий за стан Радян
ської України. 

2. Заперечення брехливої пропа
ганди, що, мовляв, жовтнева проле 

тарсько-соціялістична революція 
здійснила свої кличі національного 
визволення пригнічених націй, з 
першу чергу України. 

8. Обгрунтування теорії про конеч 
ність і необхідність виходу Украї
ни із Союзу Советських Республік. 

4. Протиставлення України РСФ
СР. 

5. ОбГрунтування теорії боротьби 
двох економік української і ро-
сійської. 

6. Заперечення існування україн
ської державности в системі СССР 
та економічної, політичної і культур 
ної т. зв. консолідації Радянської 
Украни. 

7. Критика природи й суті Союзу 
Совєтських Республік. 

8. Обвинувачення ВКП(б) і КП(б)У 
в збоченнях та в ухилах в національ 
ній політиці в бік великодержавно
го російського шовінізму. 

9. Докази віддільности та окреміш 
ности українського і російського на 
родів. 

10. Незгідність з лінією партії в пи 
танні про будову соціялізму в одній 
країні. 

Виложені Волобуєвом думки є ці
лію політичною системою україн
ського націоналізму і продовженням 
націоналістичнИх виявів в КП(б)У в 
національно-культурній ділянці, я
ким було дано в тридцятих роках 
назву «шумськізм». Вони дають ці
лу економічну плятформу самостій
ній контр-революції ... і є відгуком 
ЇЇ.» 3) 

За nінвідацію провінційноrо становища 
України 

«Ліквідація «провінціяльного ста 
новюца» нашої мови, нашої літе
ратури. нашої культури взагалі 
буде наслідком забезпечення У
країні нестримного розвитку про

дукційних сил, забезпечення їй ета 
новища оформленого й закінчено 
го національно-господарського ор
ганізму, остаточного відмовлення 
розглядати її, як просту суму ра

йонів єдиної неподільної економі
КИ>>. 

сНа цьому боці національної про 

блеми слід зосередити увагу, щоб 
небезnечні тенденції конкуренції 
між двома економіками СРСР не 
було використано ворожим нам си 
лам для роз'єднання великого бра 
терства співробітництва трудящих 

усіх націй. Такий рецидив націо
нальної ворожнечі вже не намов
но-культурному, а на економічно

му tрунті, є річ можлива.» 

«Стара мудрість говорить: Con
cordia parvae creseunt, discordia par
vae res e~·eseunt, discordia ma.ximal di-

labuntur. І не для поглиблення ЦІЄІ 
«discordia», а для встановлення зго 
ди між двома найбільшими рес
публіками СРСР - поставили ми 
статтею цією питання про взаєми
ни України з СРСР» 4). 

Такі думки висунув у своїй статті 
Волобуєв. - Він поминає наше іс
торичне мину ле й нашу боротьбу з 
Росією. Бо про це писати він і не 
міг. Коли ж існує рівність і рівно
правність між народами в СРСР то 
чому ж йому не поставити цієї про
блеми ясно і недвозначно? Тому хай 
буде співпраця (чому ж ні?) але рів 
ного з рівним, не експлуатованого з 
експлуататором! А щоб така співпра 
ця була можлива, то не сміє бути 
«всьо равно» - українець чи росія
нин. І для цього він доказує окре
міlll!ність укрttїJ-Іського народу пі~ 
різними аспектами: мовним, літера
турним, історичним, економічним. 

За царської Росії Україна була 
звичайною колонією. Колоніял~зм 
царської Росії заперечує червона 
Москва. Тому він доказує науково, 
що саме такий колоніялізм і експлу 
атація існували: 

«3 погляду політичного, скаже
мо, сучасний Єгипет, має далеко 

більше самостійности, як Украі
на царських часів, але з економіч 
ного пог.11яду навіть сучасний Є
гипет має меншу самостіййність у 
розвиткові продукційних сил, по
рівняно З ТОДЇІІUІЬОЮ Укр~ЇНОЮ», 
5). 

«З 1893 р. (по Поршу) до 1910 р. 
держава російська мала з України 
прибутків 3.289.600.000 крб., а ви
датків - 2.605.200.000 крб., тобто 
різниці в 684.000.000 крб. Царський 
режим другої половини ХІХ і по 
чатку ХХ ст. накинув на Украіну 
більший фінансовий тягар ніж у 

старі часи гетьманщини. 

(Л. Єфименко. Історія укр. народу. 
Т. 11. стр. 161) 6). 

Щоб доказати, які великі полегші 
має Україна (рівноправна! ... ) після 
жовтневої революції, Волобуєв наво 

. дить такий приклад за працею До-
брогаєва 7). 

«В 1926/27 р. територіяльні при
бутки УРСР становили 852.300.000 
крб., територіяльні видатки УРСР 
становили того ж таки року 

686.200.000 крб. Від'ємна різнІЩя -
166.000.000 крб. Це становить 20°/е 
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перевищення прибутків проти ви

датків». 
З наведених Волобусвам чисел вид 

но ясно: що між тим, що було за ча 
сів царської Росії і між тим, що є в 
советській Україні немае жодної різ 
ниці. Тоді УкР8!ЇНа давала коштів 
на 21 О/о більше, ніж одержувала, а 
після жовтневої революції дає 20°/о 
більше. Різниця тільки на 1 °/n ! ... Ста 
ло ясним для кожного українця, які 

смолоскип 

«здобутки» приніс жовтень (читай: 
Росія) Україні. Про частину України 
у всесоюзному бюджеті Волобуев 
писав: 

«НаJйгостріш це виявляється 

в питанні про частину України в 
союзному бюджеті і про непомірно 
великий процент вилучення зис

ку українського народнього ГІос

подарства на союзні потреби» 8). 

Україна - иопоніи евоо.пейсьноrо типу 
Щоб яскравіше предст~.вити. коло

ніяльну залежність УкраІНИ вІд Ро: 
сії, Волобуев на~одить приклади. ~ 
з'ясовує суть двох типів колоюй 
европейського і азійського: 

«Безперечно, форми зв'язку мі~ 
метрополією та колоніями европ~и 
ського типу відмінні від зв'язк~в 
метрополій з колоніями типу аз•
ятського. В останньому випадку ми 
маємо справу з експлуатацією від 
сталих господарських форм пер~
довою капіталістичною економІ
кою, в першому ж і господарство 
колоІіій є к,апі\rалістичrне.» 9) 
Цей поділ Волобуев роб~.ть для то 

го, щоби довести, що Укрюна - ко
лонія европейського типу,. ~о во.на 
має свої власні господарчІ и нацІО
нальні потреби, але що їх тепер не 
за,п;.ов}ольняеться. 

Волобуев, поминаючи генеральну 

лінію ВКП(б), ставить нову концеп
цію співжиття народів в нових ума-

винах: 

«В разі революція перемогла б 
не лише в колишній Росії, а по 
всій земній ку_лі, чи у всякому ра 
зі по основних країнах, станови
ще було б таке: визволені з-під 
національного пригнічення колонії 
відсталого типу (чистого типу) під 
керівництвом передових соціяліс
тичних індустріяльних країн пос
туповно б розвивали своє і входи
ли б безпосередніми частинами до 
складу св~тового господарства ~ 
його соціялістичної єдности, де б 
світовий поділ в міру зникнення 
тимчасових історичних відхилень 
все більше наближався б до об'
єктивно раціональнішого. Колонії 
ж европейського типу, скинувши 

залежність свою від економік ме
трополій, ввійшли б яко рівноправ 
ні частини до світового господар
ського комплексу. Вони б стали 
залежні не від окремих частин 
цього світового господарства (тоб
то за часів імперіялізму - метро
полій), а від усього світового гос
подарства, як єдности. Той фактт, 
що перемога рево.Цюціі з~хопила 
лише частину світового господар 

ства, колишню Росію, ускладнює 

справу» 10). 

Далекойдучі погляди Волобуєва 
вже тоді передбачили існування о
кремих економ'ічнО-:ІfОСподарських 
бльоків, які б усуну ли різні тру дно
щі перед якими (Знаходяться малі 
держави. Він поминае 'І'УТ Росію, як 
одинокого можливого партнера. Во
лобуев виводить Україну з її могут 
німи можливостями на світові шля
хи, поза рямці території бувшої Ро
сії. 
Економіці України в системі СРСР 

Волобуев знаходить таке місце: 

«В разі ж мова йде про внутріш 
ню характеристику економіки СР
СР, - називати її економікою од
ної країни було б великою помил
кою. Адже ж постановка питання 

виявила нерозуміння того, що піс
ля революції українська економі
ка перестала бути «додатком» до 

руської, що ця економіка тепер є 
рівноправна і спільно з руською 

має піднести до свого рівня госпо 
дарського розвитку колишні азіят 
ські колонії царату» 11). 

Україна, за Волобуевом, як колонія 
европейського типу, має самостійно 
ввійти до відповідної форми світо
вого господарства (в своїй статті Во
лобуев на1зивае цю форму соціяліс
тичною, бо про іншу йому бу ло не
зручно писати), поминаючи не тіль

ки Кіер~ЦЮ~ЦТВО ~ОЛІ~ШНЬОЇ Ме'ІрО
ПОЛіЇ - Росії, але й спілку з нею. А 
тому, що світової революції не:ма, а 

в СРСР гегемонія панування нале
жить Росії - Україні, яка культур
но й економічно неменш розвинута, 
ніж «геГемон» - Росія, не залиша
ється нічого іншого, як самостійно 
прямувати до нових форм світового 
співжиття. 

Волобуев цілий час підкреслює 
право України на рівноправність з 
Росією. Значить - такої рівноправ 
ности не було! Він писав: 

«З колоній евр:опейського типу 
Фінляндія, Польща в наслідок ре
волюції оформилась в самос-.ійні 
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держави. Україна ж ув1ишла вже 
не як колонія, а як рівноправна 
республіка до складу СРСР. Той 
факт, 'ЩО К:оли:шні ~олонії Росії, 
що увійшли до складу СРСР, були 
здеб'ільшого колонії азіятського 
типу, зумовив своєрідний напря
мок усіх наших декляра цій і прак 
тичних заходів щодо розвитку на
ц!онального питання» 12). 

Волобуев не завагався критикуна 
ти й партію за її неправильне і од
носторонньо-поневолююче розв'язан 
ня національного питання: 

«Партія прийняла ленінську по
становку щодо відсталих країн ко 
лишніх азіятських колоній. 

Та на превеликий жаль, це пи
тання, ця проблема своєрідности 
національної політики для такої 
країни, лк Україна, єдина з колиш 
ніх ~олоній еnропейськюго типу, 
що ввійшла до складу СРСР, не 
ставилась і в дальшому. На ХП 
з'їзді мова йде знову виключно 
про відсталі країни» 13). 

Ставлення комуністИчної партії 
до України Волобуев схарактеризу
вав одним реченням: 

«Партія не визнає або не цілком 
визнає Україну за народньо-гос
подарське ціле» 14). 

Волобуев не бореться за «підтягу
ванян>> України до чужих економік, 
він вимагає усунення неприродних 

залишків царської Росії в еn:ономіч 
ному питанні України: 

«Проте цілком ясно, що пробле
ма ліквідації колоніяльної спад
щини царату щодо України стоїть 
інакше, як до країн відсталих. Що 
до України мова йде переедусім 
про розв~ок обробної промисло
вости, щодо України мова йде не 
про підтягування її темпу промис
лового розвитку до темпу русько

го, а про остаточне усунення нас

лідків тих 'штучних церепон, що 
їх чинив царат на шляху розви
нення продукц~йни.х: сИл Украї
ни» 15). 

Волобуев відважно, як рідко хто 
інший зробив далекойдучий закид 
партії. З усього ним написаного ви
ходить ясно: партія кермується ве
лико державним російським шовініз 
мом, а Україну держить в колоніяль 
ному стані і як свою колонію експлу 
атуе її. Щоб цей стан змінити - тре 
ба боротись. Тому і його думки, йо
го концепція самостійної України 
стала плятформою в боротьбі за но
ву Україну, стала плятформою укра
їнських національних сил. Такого 
виступу не могла стерпіти ні Росія, 
ні свої ж українські, справжні ко
муністи. 



ч. 12.-1. (36-3'7) смолоскип 

Поqаnась ооротьоа з (( вопооуєвщиною )) 
Ідеї Волобуєва з захопленням 

сприйняло передове українське гра 
мадянство. 

Заносилось на пова~ий аудар У
країни з Росією. Тому й скоро заре
аrував ворог устами своїх же яни
чар. Большевицька преса вдарила 
на сполох. Як колись в доносах на 

Хвильового відіграв жалюгідну ра
лю Андрій Хвиля, так тепер цю ра
лю прийшлось грати Є. Лірчаку. 
його статті переповнені такими «Пер 
линами» як: «шовініст і націоналіст, 
ретельний оборонець прав своєї на
ції», «наплевательно і недбайливо 
ставиться до національного визволен 
ня інших н ацш», «український 
національний Герострат». Пр·о в,ід
вагу Волобуєва сказати правду в ві 
чі ворогогві Гірчак писав: «Яке га
небне лицемірсТІВІо», «Яка нахабна 
гидотна брехня» ... 16). 
Про критику Валобуєвам партії і 

системи СРСР Є. Гірчак писав: 

Ми спеціяльно наводимо довші 
витяги зі статтей Гірчака, щоби по
казати, яку велику загрозу стано

вила для большею~Ісв кшщеепція 
Волобуєва. 

«Нема ніякої іJізниці між Волобу
євом та петлюрівщиною)) - гово
рив Гірчак. Це було правдиве ствер 
дження, але вбивче для Волобуєва 
як людини, зате вічно .живуче для 
народніх мас. 

«Нема нія:.{ІJЇ різниЦі між Валобу
євам і всіма ти~·ш, хто заперечує про 
летарський характер нашої револю
ції, влади, - обвинувачував Гірчак, 
хто заперечує будівництво в нашому 
Союзі. Бо він і ті твердять одне са
ме» 17). 
Большевики устами Гірчака (як ко 

лись недавно Хвилі) ставлять страш 
ний закид: 

«Волобуєвський виступ є - під
тримка усієї націоналістичної укра-

Orop. 15. 

інської кон'l'ІрреволюціІ, що вислу
гавується перед світовим імперіяліз 
мом (!).Через те ми з цілковитою від 
повідністю і цілком свідомо погляди 
Волобуєва кваліфікуємо як контр
революційні, що є відгуком, відбит
ком того дикого, звірячого націона
лізму, що його репрезентує україн 
ська буржуазія, український кур
куль». 

«Хіба ж то не є дикий, звірячий 
шовІінізм, неприступимий, \Нечув:а
ний у нашій партії, така волобуєв
ська пропозиція: 

«Беручи на увагу високий темп 
аІ'рарного перенаселення в СРСР, 

слід встановити відповідну всеу
українську систему регулювання 
притоку робочої сили з тим, щоб 
стежити за пропорційним розподі

лом місць на українських заводах 
між УРСР та РСФСР» 18). 
Вірити не хочеться, що такий до

нос на Волобуєва зробив українець! 
Це й бу ло вироком смерти, бо не дов 
го після цього довелось Валобуєву 
бути на волі. 

«Це не є критика окремих «пору

шень» і «хиб», а це є невизнання то
го, що жовтень здійснив свої гасла 
національного визволення щодо У
країни... це є обвинувачення усієї 
партії - ВКП(б) і КП(б)У у - від 
мовленні від ленінізму в національ
ному питанні, обвинувачення партії 
і радвлади в тому, що на Україні во 
на переводитть не ленінську більшо
вицьку національну політику, а я
кусь іншу, «азіятську», як каже Во
лобуєв... це є не визнання тої веле-

Мниопа Снрипнин оправпvєтьси 

тенської роботи, що проробила пар
тія, радвлада, робітництво на Укра
їні в справі збудування української 
держави, її економічної, політичної 
і культурної консолідації. Це є на
клеп та цькування нашої національ 
ної політики на Україні». 

«Просто одверто говоримо, - пи

ше в іншому місці Гірчак, - ... це є 
скажений, ворожий, контрреволюцій 
ний наскок на нашу політику, яка 
репрезентує інтереси чужої, проти
лежної пролетаріятові кляси)). 

«Волобуєв стоїть на чужому клясо 
вому !'рунті. У нас із ним немає ні
чого спільного, загального. З вим 
трудно І'оворити (!!!) і трудно дого
воритись, і трудно прова~ити това
риську полеміку». 

«Вони (постанови з'ііз~ів, конфе
ренцій, пленумів КП(б)У - О. З.) з 
погляду Волобуєва, не варті ніякої 
уваги, бо й тут так само «питання 
про своєрідність національної полі
тики для такої країни, як ~.rкраїна 
«не ставилося». 

Після виступу Волобуєва відбува
ються різні дебати та мітінrи, прис 
вячені його__статті. 

На одній з таких дебат був при
мушений виступити з промовою в 
харків~ькому ІнституТІі l\1)арксизму 
- Микола Скрипник 19). 

В своїй промові Скрипник так 
схарактеризував «волобуєвщину»: 

«Теорія Волобуєва полягає в тому, 
що Україна знаходиться в колоні
яльній залежності, що її визискують 
і що їй не дають спроможности нор
мального розвитку. В цьому суть во 
лобуєвІЦИни)). 

Скрипник чекав довго з виступом. 
Тому в його промові нічого нового 
не сказано. Він повторив тільки те, 
що вже з самого початку сказав А. 

Річицький, Є. Гірчак, Л. Перчик та 
інші. 

На закиди, чому він, як головний 
редактор «Більшовика України» і 
член Політбюра ЦК КП(б)У, поміс
тив статтю в цьому ж органі - він 
не каявся, а тільки оправАував~я, 
тим, що мовляв поруч зі статтею Во 
лобуєва була поміщена стаття А. Рі 
чицького, в якій Річицький дав «У
бивчу аналізу Волобуєва». 

В своїй промоЦі, опираючись на 
виводи Річицького і цілий час по-

кликаючись на нього, Скрипник звів 
бій з Шудриком, який назвав стат
тю Волобуєва збоченням, а не кон.тр 
революцією. 

Скрипник повторив (теж за Рі
чицьким), що під впливом «ШУМ
ськізму» і «ООлобуєвщини» постав 
рфкол в ЦК КПЗУ на чолі з Ва
сильковом і Турянським, а дальше 
і до кінця своєї промови розправля-
ється з якимось Крикуном який 
закинув Річицькому, що його мето
дологічна позиція нічим не різнить 
ся від Волобуєва, бо він критикує 
Волобуєва з точки погляду УРСР, а 
не СРСР (ось в чому справа!). 

На інший закид Крикуна, Скрип
ник блискучо відповів: «Так як же 
ви тоді смієте повторювати ваші ело 
ва: «Чи сміє Україна думати про те, 
чи їй хороше і вигідно в Союзі?» Ви 
такі слова сказли. Ворог може нам 
ска\Зти такі слова. 

А ми для чого боролись? 

Скажіть масі селянській, масі ро
бітничій, мільйонній масі, чи ви бо
ролись із-за абстрактних теорій, чи 
за те, щоб жилося гарно? іВдповідь 
буде: для того, щоб жилося гарно.» 

І на цьому місці почався новий у
хил - «націоналістичний ухил» са
мого Скрипника, бо як же він міг 
думати, щоби українському народові 
жилося гарно? 



Стор. 16. 

А ВоnоОуєв мовчить ! 
Волобуєва критикували, обвину

вачували, називали контрреволюціо. 
нером. Всі напади доходили до жа

люгідности. А він мовчав. І ця його 
мовчанка допровадила його на за

слання. 

«Справді ми цілком мали рацію, 
- писав цей же Гірчак, - коли го
ворили, що Волобуєв дає економіч
ну плятформу для зрадників (читай: 
справжніх українців - О. 3.)., дає 
їм зброю і посилює їхню боротьбу 
проти КП(б)'У і не тільки їх націо
нальної політики, але й проти всьо
го соціялісти:нюrо будівництва. Всі 
твердження Волобуєва в КП(б)'У за 
суджені як ідеологічно чужі, неко
муністичні, націоналістичні, шкідли
ві. «Діло» і «Світло» ... виступили в 

обороні Волобуєва. А Волобуєв мов
чить. Волобуєв не відповіде ні на 
зрадницькі поцілунки, підцьоковую
чи цим зрадників проти КП(б)'У, не 
відповідає і на партійну критику у 
нас, в КП(б)'У» 20). 
«Юрба вимагає крови». Так юр

ба гірчаків, річицьких, хвиль вима
гала української крови, щоб вже не
забаром потонути в своїй же власій. 
Ця нюрба відійшла в прокляття, а 

Волобуєви, і Хвильові у вічність і 
безсме~тя! 
!хні слова стали для нас дороговка
зами. Ми вчимось розуміти їх, їхні 
заховані між рядками думки, їхні 
пориви і їхню смерть. 
Зокрема Волобуєва ми ще мало 

знаємо, нам молодим про нього ще 

ніхто не rозказав: хто він був і за 
що боровсь. Тому самі шукаймо 
шляхів до піЗнання його. 

Осип Зінкевич -----------------------
1) «Більшовик 'України», Ч. 2, З 
(1928 р.). 
2) Є. Гірчак: «Платформа україн
ського націоналізму», «Білш. 'Укра
їни», Ч. 6 (1928 р.). 
З) Ібідем. 
4) ьБ. 'У.», Ч. З (1928) стор 62-6З. 
5) Ібід., Ч. 2, стор. 50. 
6) !бід. 
7) «Хозяйство 'Украини», Ч. 2 (1927), 
стор. 86. 
8) «Б'У», Ч. З, стор. 59. 

9) Ібід., стор. 60. 
10) !бід., стор. 44. 
11) !бід. 
12) ІбіД., стор. 42. 
1З) Ібід., стор. 4З. 
14) Ібід., Ч. 2, стор. 4"/. 
15) Ібід., Ч. З, стор. 4З-44. 
16) Ібід., Ч. 6. Є. Гірчак: «Платфор
ма українського націоналізму». 
17) Ібід. 
18) Ібід. 
19) «Б'У», Ч 6. 
20) «Б'У», Ч 9-10 (1928). 

СМОЛОСКШІ 

МОЛОДЬ В УКРАІНІ 
І<иїв. Неза·баром К•:-tївсь~~:ому Універ

·СіИтетові ім. Т. Шеnче:-JІка сповниrrьея 
120 років. Як подає совєтська преса, в 
цьому рощ св•оєчасно закінчшJІс.:я ре
монт приміщень, гуртожиткЇІв. Кабіне-
11И і лнбор<Jторії поrювшІJІІись аrпара'rа
ми, а бібJJіотеки - JІіте•ратурою. В 
Університеті відкрито в ць01му році 
нові кюе:дри: на біологічному факуль
теті - каrrедру ВІИІЩОЇ Ш'РІЮЕОЇ діяль
ности, на kторичн·ому - іс'горії УРСР. 
Відділ журналістИІКИІ реорганізоІвано у 
факультет, на який прийнято 125 сту
д~нтів. В 1953-54 аJІ<аде~tічному році в 
~,.ніверс1и·теті бyJJ..e наіРШтнсь nона1д б 
ТИІС. стущентів. Іде прийняття в <юпіраJН
туру: на 114 місць nодан:о понащ 230 
'ЩЮХС.НЬ. 

Харків. В харківській обл. є зараз 
62(1 СіЛЬСЬКИХ і 740 КОЛГОСГJНИІХ КJІJЮбів, 
38 домів куurьтурн, в яюІ~Х перенИІхову
ється українську молодь на <<сооєт
:еьких людей». 

.h:иїв. В Україні є зараІЗ бл:ооЬІко 90 
ТИСЯЧ IIOдeKTriDBiB ХУ ДОЖ!-ІіЬОЇ rСа!Ме:дЇЯЛЬ
НОСТЇ, які об'єднують понад 0\дJИН мі
льйон хлспці.в і дІВчат. 3 кінцем жов
ИІІЯ ві.Іtбу.ш-Dс1ь по всій Україні їхні о
г.rшд,и. В ІІЕИХ беруТЬ У'ЧІЗ!СТЬ КОЛеК11ИВІИ 
.хюрО'в,і, танцюва"1ьні, драматичні, духо
ві і симфонічні орКJестри, rкаnелі rбGЛ:JІДу
рнстів, оркестр:и народніх інструменті:в, 
рLциrrатори, співаки-вокалісти. В груІДні 
ніщбулись в .Киеві р~с.пубvІікшнські о
СІяди, в яких ІІЗЗЯ.іЮ участь понад 3.200 
н<.йтал3Jновитіших учаснИІкіь худошньої 
самощімьности~ ві'дірваІШіХ на обJшсних 
кvнкурсах. 

~'жгород • .В цьому роні в Ужrород
сІ,кому Унrіь,ерс,иггеті готуються наj~кові 
кадри працівІ-ІІИJкі.в восьми НrОВІИІХ сІПеці
я:r~,fюстей. Тут прИІйнято в аспірrшнтуру 
першу жіНІ{у 3акарпаття - Віру Лизак 
з с. СкотаJрське ( ВоловецDІ~ий район). 
А(1пірантом 1при катедрі української лі
тератури пав Мик. Си:доран з с. Ріпин
не {Міжгірський рай01н І. при кат·едрі 
11шитальної хірургі'і прзцюе: Мих. По
jіашишець з с. Сиtневір. 

Як на весь Університr.т - зовrсім не
багато місцевих в ПО!1іВНІ~,І•ні з <<імпор
Т\~ванимю>. 
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ПЕРЕ~СЛАВ 1654 І 
Ми111ає 300 років із дня, як У Пе-1 
реяслав' зібралась козацька стар

шиІІа з гетьмано_м Вогданом Хмель-~ 
ницьким на чоЛІ, щоб вир.шити 

д~льшу долю Уккраїни. 

Богдан - «Богом даний» спаситель 
українського народу, який · зумів 
протягом короткого часу прогнати 

польського наїзника зі степів Укр~
їни, муЖній полководець і політик, 
оспіваний стократньо в народній по 
ез;ї, - стояв перед ділемою: Де 
Шука1'и собі соЮзника, в кого виєд
нати в:йськову допомогу? - В Поль 
щі? - Він саме ж прогнав поль

ських пан:ів-окупантів і прикоротив 

їхні· знущання над народом ... В Ту-
' реччини1"- їхня ж віра чужа й про 
тивна українсько~ІУ · народові ... В та 
тар? - вони ж ·зрадили його тіль
кищо під Зборовом! Залишався ... 
московський цар. 

Під сучасну пору, з наказу тієї ж 
Москви, в Совєтському Союзі при
неволюють мільйони українців, щоб 
вони святкували цей «величній день 
злуки України з Москвою» (!?) 

Та - не клоняться козацькі голо 
ви перед чужим ярмом! Фальшива 

й тенденційна інтерпретація «Пере
ясJІавського договору» виказує тіль 

ки безупинну тривогу москалів, щоо 
ці, вільні сини просторих С7еп'в, не 

підняли спротиву проти чужого, на 

киненого насильствL 

Доводиться ствердити, що Мос-

ква обманює себе саму, бо україн
ськИй нар' д зріс на свойому слав
ному минулому й знає, що Богдан 
Хмельницький був змушений обста
винами до підписання договору, ал~ 
до кінця свого життя жалів того 

вчІfнку й шукав способу звільнення 
України. «Переяславський договір» 
свідЧІ1!ть чи не найкраще про облуд
н;сть московської політики, її імпе
ріялістичне бажання завоювати 

І' в~сІJ вільний св-"т. 
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lV. ·м!ЖНАРОПНЯ СТУDЕНТСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

8.-16. січня ц. р. від-булася в Істам 
булі IV. Міжнародня Студентська 
Конференція. Не отримавШи вчас 
ві::м й через фінансові трудноЩі 
ЦЕСУС не міг .висла'І'-и, де.це:v.аді.'.~. Ло
стараємося все· ж таки дати в міру 
наших можливостей деякі інформа
ції про цю Конференцію. 

Назагал не виглядає, що Конфе

ренція була більш вдал('ю як остан
ня, Копенгазька, r6ловР•J коли взя

ти під увагу неприємний . інцидент з 
французькою делегацією. 

Праця Конференції проводилася в 
комісіях: ~.:оціядьних питань, унінер 
ситетської виміни, інформаці::', взаєм 
ної допомоги .. Для обговорення баз 

дальшої співпраці в КоорДІіІнаційнім 
Секретаріяті Національних Студент 
ських Союзів (КОСЕК) створено cne 
ціяльну підкомісію. 

Ця остання рішила, між іншим, 
що Національні Сту~нтські · Сою
зи заявляють своє бажання працю
вати для «реалізування світової сту 
дентськ·ої спільнотИ» й «~готовість 
зм~нити сво~ власні постанови у ви
падку змін у міжнародній студент
ській ситуації». Резолюцjія доволі 
двозначна й робr11ть скорше вражен
ня, що .Союзи готові в певних обста 
винах пі 'nІІ· на співпрацю з комуніс
тИчним бльоком. 

ЦР АДЯ В КОМІСІЯХ 
Підкомісія займалася так6ж спра

вами політичного хаuактеру. Вона 
рішила, Що дальші конференції мо
куть обговорювати справи, які тор
каються студентів «В гіріпо:м:у ·полі-

З СУМОМ і ВеJШКИМ .:щадеМ: ІІОВіДОМ 
ляємо всю українську молодь в У
країні й на чужині, що в неділю 17 
січня 1954 р. помер у Карльруе (Ні 

меччина) 

Андрій ··Л і 'і( И ц · ь к и й 

Президент Української Народньої 
Республіки 

Похорон ві.z:,бувся в Мюн~ен•. 21 
с:чня ц. р. Покійю~rй Президент на
рDдився 8 квітня 1879 р. у Ліпляві 

на Полтавщині. В часі Визвольних 
Змагань був членом Центральної 
Ради, пізн ше товаришем Міністра 
Юстиц;ї, 1Міністром Закордонних 
Справ, Прем'Єром Уряду УНР, а піс 
ля смерти Головного Отамана Пет
люри - наступником Голови Дирек 

торії і Головного Отамана Військ 
УНР. 
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тичному, соціяльному й економічно
му стані», з застереженням, що про 
блеми будуть не сторонницького ха
рзктеру, що вони «не викличуть 

конфдікту між двома суверенними 
ДЄ:ржавами» й що будуть піднесені 
організацією, яка представляє біль
шість студеІJ:тства даної країни, про 

яку йде мова. Ця резолюція робить 
враження обмеження компетенцій 

Конференції в рішеннях поліrочно
го характеру, але з іншого боку ба
чимо, що Конференція не могла не 
встрянути в політику, тим більше 
після того, коли дала повні делеrат 
ські права колонілльним представ
ництвам й тим, що донедавна були 
колоніяльними. 

Зацитуймо для прикладу уступ ре 
ЗОЛІрЦЇЇ В СПраві КОЛОНІЯЛЬНИХ кра
ЇН: <<Конференція... визнає, що нав
чання в колоніяльних країнах. є чаt. 
то перекручене й можливості здобу'! 
тя освіти недостатні, що національна 
незалежність має найбільше значен 
ня в інтелектуальнім, культурнім, с<. 
ц; яльнім й економічнім житті цих 
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країн, а тому доручає Національним 
Студентським Союзам давати свою 

моральну підтримку бажанням сту
дентів колоніяльних країн осягнути 
в якнайближчому часі ціль - націо 
нальну незалежність ... » 
Одно з найцікавіших рішень Кон

ференції є створення «Постійної До 
слідчої Комісії для дослідження ви
падків утиску академічних вольное 
тей й університетської автономії, ви 
кривлення вільних навчальних сис 
тем та інших проблем, які відносять 
ся до вільного доступу в університе
ти й рівности прав на навчання». 
Все ж можливості поставлення те1 

ких проблем перед Комісією є обме-

:"'ні, бо резолюція далі каж2. 
«проблеми, які відносяться до певної 

територП можуть бути піднесені ли
ше організацією, яка представ
ляє більшість студентстЕа й мас 

свою базу на цій території. або в ін 
шому випадку -- піднесені на бажан 
ня т.оьох Національних Союзів». В 
зв'язку з цим рішенням Конфереч
u!~я осудиЛа расJ.~стичну політику 
Південної Африки на пропозиц·rn 
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самого ж Союзу Студентів цієї кра
їни. Крім того Конференція рішила, 

що КОСЕК має вислати дослідчу 
міжнародню комісію до Африки. 
Самособою, що дальші судження 

Дослідчаю Комісією внутрішньої по 
літикитаких країн як АрГентіна, чи 
Венесуеля, чи адміністрацій деяких 
колоніяльних країн, - не будуть ве 

ликою проблемою. Але щоб Комісія 
стве,"!}дила офіційно неіснування ака 
демічних вольностей в СССР, - бу
де дуже важко, бо треба знайти та
ких три Національних Союзи, які ti 
на це пішш·r, а подруге - такі доку
ментації й анкети, на підставі яких 
комісія має право рішати буде тяж
ко зібрати, тим більше, шо КОСЕК 
до СССР дослідч(j: делеГапії висла
ти не зможе. Коли б ЦЕСУС міг вис 

лати своїх представників до !стам
булу, то резолюції підкомісії напев 
нn вигляrr:али б інакше. 
Щодо рішень перших чотирьох К,.., 

м'сі~1 Конференції, то вnни відносят~:. 
ся вбільшості до справ які вже бу 
ли обговорювані на попередніх кон
ференціях. 

СПОРИ И ІНЦИlІ"ЕПТЙ ... 
Конференція вибрала нову Над

зірну Раду КОСЕК-у, яку побільше
но й в склад якої входять: Англія, 
Італія, Канада, Коста-Ріка, Ливан, 
Мехіко, Норвегія. Філіпіш~, Золо
те Побережжя. 

Даючи загальний огляд Конфе
ренції, не можна оминути інциденту 
з представниками Франції (УНЕФ), 
які заявили, що виступають з КО
СЕК-у й не цікавитимуться даль

шою працею Конференції через «не 
чесні маневри» комісії універс. ви
міни проти них і через <<Недопустиму 

поставу» предсідника пленарного за 

сідання (німця), «Злобні замітю~» го 
ляндців й «систематичну ворожість» 
певного числа делегатів (головно 
шведів) супроти Іх пропозицій. Нам 
відомо, що в цім УНЕФ значно сам 
ВИНеН, бо вислав ДО !стамбулу не 
підготовлену делеГацію. 

Наразі немає надш, щоб ситуація 
наладналася, бо адміністративна .ТJа 
да УНЕФ-у, вислухавши звіт обох 

делеГатів на Істамбу.n:ську Конфе
ренцію, підтвердила рішення Упра
ви. Шкода, що обставини так скла
лися, бо в момент!і де МСС визнав 
КОСЕК висланням сво,.,о представ
ника до !стамбулу, УНЕФ зр··ває 
свої відносини з КОСЕК-ом. 

Всеволод С. Мардак 

Подяка 

Оцим шляхом складаємо щиру по
дяку всім інституціям і окреІ\ІИМ о

собам, які надіслали нам Новорічні 
і Різдвяпо-святочні побажанння. 

Редакція «Смолоскипу». ..... 
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ІІоклІн Києву 
Покл:н, Те б і, Столице в річни<. ю 

BeJ..:иrпtx Днів. ПокJ:іп Тоб', городе, 
українських городів. Городе - ге
рою! Свідку величі й упадІ,у, свіf,

н:..r столітніх лихоліть. 
О, Києве, на згадку про Тебе, дУ

ша напоnнюєгься рад стю і триво

гою: Т11 живеш, Ти вічно будеш жи 

ти! ЗаnІЖдиІ наш, за1.~ди мw Тnої 
й для Тебе! 

Києве, Ти розкинувсь на Дніпро

вих горах, з яких Ти блесю,м (ЯЙ
ва промінюпав на землі українські. 
Києве, від Андрія СуздаJ :ьс!,кого до 

новітнього Джі1н.' схана Ти стояв п;1 

сторож•. зем.r~і української. 

Колись в сяйв" слави, Ти вітав пе 
реможні полки СвятослаР1!1 і Бог- 1 

дана. О, вічно живуче сяйво сонця, 

о, золоті бані київських церков! По 
кліп Вам, хвала Вам! 

Києве, Ти триво1и:но-задумапо с·~у 

хав акти Двох Р.е.r:икиУ. Січнів. ц~ 

Твої діти,' наймолодші воїни Твоєї 
Республ;ки, найкращі з найкращих, 

вмирали на полі слави п д Крутами 

в Твоїй оборон•, Києве, Ти й хоро
r~ив їх, синів своїх ... 

О, Києве, тисячі й міJ":ьйопи на 

протязі століть, вмираJ.іИ смертю 

хоробрих, щоб Ти цвів, щоб Ти буn 
могутній, щоб Ти жив! 

Твсє життя, Столи·це, стане в:ч

ним життям нац ї! Чи чуєш, Києве. 
як з туману виринають нові полки, 

ось чути брязкіт зброї, ось пере
можним маршем. ідуть і йдуть на 
зустріч Тобі, на визволення Тебе. 
Чи бачиш, Столице, впереді нові, 
такі знайом~ обличчя :ось - глянь, 
це нові Крутянці, пе нові Петлюри, 

Кновальці, Теліги... Ось цілі леrіо
ни! Ідуть і йдуть ... 

О, Києве, Столице України! По
клін Тобі, хвала Тобі! За велич 
Твою, за бероїзм і непереможн.:сть 
Твою! 

Києве, Ти жив, живеш, Ти вічно 

будеш жити! 

• 
Сьогодні УНЕФ оправдує цей свій 

крок ще й іншими причинами, як 

ось: Запрошення КОСЕК-ом студент 
ської асоціяції Дакару й признан

ня їй мандатною комісією й Конфе
ренцією статусу «репрезентанта» Се 
негалю і т. п. 

lV. КОНГРЕС <<ЗАРЕВ А» 

З друго боку в УНЕФ-і існує тен
денція проти централізації в світо
вім масштабі. Це не значить, шо 
французи ізоляціоністи, але ЕОНИ 
вІВажають, що міжнародня студент

ська співпраця може провади'Іl ся 

успішно лише в кадрі европейсько
го й американського континепт:г.. 

що недоцільно витягати негрів з а
фриканських пралісів, а тим більше 

давати їм провідні пости. 

1-2 січня 1954 р. в Торонті (Кана
да) відбувся 4-ий Конгрес націона
лістичного студенства згуртованого 

в організації «Зарево». В конгресі 
взяли участь делегати· з числепНІ х 

осередків в ЗДА і Канаді. 

Підчас нарад виголошено дві до
повіді: д-р М. АнтоноЕнч - «Позити
ви і негативи проведеної праці За
рева» й інж. М. Плав'юк «Поаця За 
рева в перспективі майбутнього». 

В часі Конгресу діяло чотири ді
ловrі комІСН: статутарно-устроєва 

(голова - М. Плав'юк), програмово
дінльностева (,голова - Л. Винар), 

пресаво-видавнича (голова - Б. Бо 

цюрюів), фінансово-господарська (го 
лова Є. Мастикаш). 

Після дискусії над звітом Голови 
«Зарева» М. АнтоноЕt ~ча прийнято 
рішення: більш зактивізуЕати сту
детський сектор\ дати [Dіддержку 
жу!_)налам молоді «Смолоскип» і 
«Голос Молоді», розбудувати фінан 
сову базу, включитись в працю діло 
вих комісій або громадських орга
нізацій. 

На чолі нових керівних органів 
«Зарева» станув знову д-р Марко 
Антонович. 
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СТВОРЕНО СУСК 
26.-27. грудня м. р. відбувся у Він 

ніпеtу Перший Конrрес Українсько 
го Студентства Канади. В Конrресі 
взяли участь представники україн
ських студентських організацій 
ТУОМ-у: Зарева, Обнови і Альфа й 
Омеги. 
На Кон:r'ресі виголошено доповіді: 

В. Жаровська - «За об'еднання у
країнського Студентства Канади», 
Б. Боцюрків - «Організаційні осно
ви СУСК», Л. Барвінський - «Про
грама праці СУСК», Л. Винницький 
- «СУСК і ЦЕСУС». Крім допові
дей зорганізовано вдалу дискусію 
«Український студент і українське 
суспільство». 

З'їзд прийняв резолюції, статут та 
обрав Управу й Контрольну Комі
сію СУСК-у. В склад Управи ввій
шшли: В. Жаровська - президент, 
Б. Боцюрків - 1-ий віцепрезидент, 
П. Паліенко - 2-ий вtцепрезидент, 
В. Денега і З. Погорецький - секре
тарі, Л. ІБарвІінсью-т - скарбник, 
К. Зеленко- орг. референт, Є. Рос 
лицький - референт студійних 
справ, Н. Олійник - пресовий ре
ферент, О. Бренстул - реф. сусп. 

опіки, Л. Винницький- реф. зв'яз 
ку з ЦЕСУС-ом. До Контрольної Ко
місії обрано: Б. Лесик, В. Зборов
ський, С. Радчук, Л. Слюзар, З. Ян
кінський. 

На цей небувалий в житті україн 
ського студентства Канади Конtрес 
наспіли численні привіти вLд укра
їнських установ і окремих осіб. 

5IR Конr'рес, так і управа виявили 
н~ільше зрозуміm1.ч супроти своеJ 
централі - ЦЕСУС-у, світового ре
президента українського студент
ства на чужині. Віримо, що СУСК 
доложить всіх зусиль, щоб конкрет
ною працею і своею активністю скрі 
пить світову єдність українськоrо 
студентства довкола ЦЕСУС-у. 
Віримо, що СУСК переборе всі де 

структивні прояви в житті україн
ського студентста на заокенсько

му терені, гідно буде репрезентува
ти та кермуsати працею українсько 

го студентства в Канаді, виконуючи 
ті обов'язки, які на нього наложив 
Конr'рес та яких вимаrае від нього 
поневолена Батьківщина, україн
ський студентський правопорядок 
та українська рація - в чому бажа
ємо йому якнайкращих усnіхів 

та запевняємо nовну моральну під
держху. 

La Parole Ukrainienne - Sttuulement Париж 
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Сіпьсьноrосподарсьний пnин НПСС і мuвопь 
Велику долю ттягару сільськогос

подарських зобов'язань новий совет 
ський уряд перекинув на молодь. 

Жертвою нової експлуатації стали 
мільйони української молоді, комсо
мольської і безпартійної, з тією хіба 
різницею, що позаспілкова молодь 
має бути звичайним робочим тяглом, 
тоді як комсомольці - не тільки тяr 
лом але й «провідною версmою» в 
сповнюванні й виконуванні зобов'я
зань. Комсомольську молодь робить 
ся відповідальною за успіх чи про
вал сільського господарського nля
ну СССР накиненого мільйонам се
лян Хрущовом і кремлівською клі
кою. 

Справі включення української мо
лоді в сільськогосподарський nлян 
Хрущова був присвячений жовтне
вий пленум ЦК комсомолу України, 
який відбувся в присутності членів 
ЦК КПУ - Кириченка і Назаренка. 
З доповіддю «Про заходи дальшого 
розвитку сільського господарства і 
завдання комсомольських організа
цій України» виступив ген. секретар 
комсомолу України - Шевель. 

В своїй промові Шевель обвинува 
чував комсомольські організації в то 
му, що напр. приріст худоби в Укра
їні і її продуктивність е незадовіль
на, комсомольці і молодь винні в то 
му, що в перших дев'яти місяцях 
1953 р. (весна і літо!) фуражна ко
рова в Україні в середньому дала 
всього не цілу тисячу кілограмів мо
лока (!), він обвинувачував райкоми 
і обкоми Київської, Закарпатської і 
Житомирської областей в тому, що 
в цих областях не механізовані фар 
ми(?), що не вистачає доярок, сви
нарок, конюхів ... 

На пленумі робилось багато закИ 
дів в сторону молоді за те, що вона 
замало включається в борсУГЬбу за 
підвищення урожайности різних 
сільськогосподарських ку ль тур. 
Комсомольці винні в тому, що напр. 
колгоспи не заовоюють квадратно

гніздової методи садження картоп
лі, що пойма Ірпені (Київська обл.) 
заросла травою, що обвалюються ка 
навки, що комсомол Украіни заnо
малу береться за виконування рі
шень ХlІІ-го nленуму ЦК ВЛКСМ~ .. 
На плену:м:і відмічено, що в Укра

їні механізовано nонад 80% сіль-

ськоrосподарських робіт, що ЗО тис. 
комсомольців працює трактористами 
і комбайнерами, що між ними слабо 
ведеться політично-виховну роботу. 
З доповідей окремих делеrатів вихо
дило, що молодь не радо йде до 
шкіл механізаці·Ї с. г ., головно в Ка 
м' янець-Подільській, Житомирській, 
Сумській, Тернопільській, і Львів
ській обл. Це е ознакою, що :молодь 
не хоче працювати на старих маши 

нах, не має підручників, не забез
печена гуртожитками, а харчування 

погане і невистачальне (напр. При
луцька школа, Чернігівської обл.). 
В понад двох тисячах колгоспів 

України, комсомольські організації 
дуже малочисельні, або існують тіль 
ки на папері. Праця багатьох комсо
мольських осередків обмежується 
тільки до адміністрування. 

Ось в такому приблизно стані за
став українську молодь сільськогос 
подарський плян Хрущова. Про цей 
стан дуже добре знає партія і уряд. 

Зарадити йому е важко. Бо тоді б 
треба було зміняти цілу систему, а 
це б означало розвал больmевицр
к.ої імперії. Ставка на молодь не дУ
же то большевикам удається. Кому
ністичні методи виховання молоді, а 
навіть застосовування експеримен
Т)"Вань Павлова не дають бажаних 
наслідків. В молоді немае жодного 
ентузіязму для праці, не має захоп 
лення. Вона стає сірим механізмом, 
без ініціятИІВи і вкладу своєї душі в 
працю. Система доводить до втра
чення і зруйнування найкращого пе 
ріоду в житті людини - молодости. 
Большевики, тратячи rрунт піІд но 

гами в селі (втрати мільйонів худо
би, мала продуктивність землі), ха
паються, як і в тридцятих роках, за 
ocтamno дошку порятунку - за мо

лодь. Вони стараються грати на nо
чуваннях, кор-млячи її цілий час все 
новими обіцянками. Найновіші обі
цянки - це «nі:днесення життєвого 
стандарту населення, і в nершу чер
гу селянина». Ще одна рафінована 
брехня! 

Теперіuшя ставка большевИІdв на 
молодь ,в закріпаченні села, е подіб
на до ставки в часі проводження ко 
лектинізації у тридцятих роках. В 
три~ЦWІ11х роках, в часі ГОЛодУ в У

краУні, паІ)'І1ія висилала тисячі ко:м-
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сомолЬІЦЇ:В з міст на здобуття села, 
на опанування селянською землею, 

для відбирання селянського збіжжя 
(інша справа - наскільки ця молодь 
вив'язувалась з наложених иа неї 
заJВдань). Це довір'я комсомолові 
так схарактеризував секретар Одесь 
кого облбюра КП(б)У, Вайнов, на 
першому з'їзді одеського обкому 
комсомолу в червні 1932 р.: 
«Колгооnна моло!дЬ на селі, тим 

більше комсомолу 
більше комсомольці, яким за жовт
невої революції було 7-8 і не біль
ше 10 років, які ще не спробували 
«розкошів» власного індивідуально
го господарства, мають бути позбав 
лені тих дрібно-буржуазних забобо
нів, що е .ще серед дорослих колгос

пників, учорашніх одноосібників». 
Інший фактор, який промовляв за 
довір'я до комсомольців - це їхня 
чисельністть, яка перевюцуе в двоє 

членів партії. 

Подібний стан е і сьогодні. Справ
жньою молоддю в сучасній УкраІні 
е юнацтво, яке в часі останньої вій 
ни мало всього 7-10 років і не мало 
змоги аж так добре закоштувати 
«буржуазних розкошів» і заприча
щатись національною свідомістю. 
Тому й до них часом більше довір'я, 
як навіть до членів партії, не говоря 
чи вже про безпартійний актив. 
Як '!'оді так і тепер партія і боль

шеницький уряд ставлять такі самі 
завдання і вимоги. «Комс. Пр.» ч. 
278 писала: «В здійсненні цих вели
ких завдань (цебто nіднесе.•mя жит 
тєвого рівня колrоспників - О. З.) 
величезну ролю покликаний відігра 
ти комсомол. Пленум ЦК КПСС вка 
зав, що комсомол в селі являється 
Справу включення комсомолу в 

найбільшою силою ... » 

сільськ~ господарство докладно об
говорювано на ХІІ -ому пленумі ЦК 
ВЛКСМ. Пленум зобов'язав комсо
мольські організації взяти активну 
участь в пі;цготовці кадрів механіза
торів МТС та у відборі 100 тисяч аr
рономів і зоотехніків для обслугову 
вання колгосnів. . 
В nоновному наступі на село боль

шевики використовуютть не тільки 
молодь, комсомольців, вони запря
гають всі можливі інтеліrентські кру 
ги, а між ними, поминаючи вже atpo 
номів і зоотехнів, - теж учителів. 
«Учительська Газета» ч. 95, 1953, 

писала в своїй пеердовій: «Мобілізу 
ючи сили: педагогічного колективу 
на здійснення нових завдань, вид·виr 
нутих пленумом ЦК, парторганіза
ція сільської школи має постаВИ'NІ 
перед членами колективу і таке пи
тання: ви учите і виховуєте сіль
ську молодь, ви вистуnаєте в якості 

аrітаторів, лекторів і nропаrандис
тів серед колгоспного населення. І в 
першому і в другому видаку вак тре 

ОМОJІОСКІШ Ч.2 (38) 

ЧОМУ НЕ БУДУЮТЬ ХАРКІВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 7 

Рівність ·МііК на~рода.'d.н! Рад.яНіСька 
в.щда '·ДІОО€ про рОЗІШТОК Н31ЦіОН&1ЬН'И!Х 
Іку.льтур! Радянська вл~ побмувала 
в ~'КJХІІЇНі тисщчі шкіл! Все ,щля народу, 
все д.іІ.Я найщасл'Иві!шої моJюді! - Ось 
к;п11чі, які голоешь від трщцяти років 
соь€ТЧЬІка ІВ<l!Іlда в Україні. А як ·в дій
сності? Най6іл·ьш яА:крав.ий прнклащ -
будова ха.рківсьаюго уtнівсрсИІТету. Хоч 
м·и на нього ·не поклЩЦ.аємо 'Ве..1лк:их 

надій, бо в ньому 'будуть готувати з 
украЇНІСЬКОЇ МОЛОді «COB€l'CbKiiX ЛЮ
ді ей:), але й ІНа та.к.ий університет НJемае 
ні фондjв, ні б.wtівельного матері.т,1у 
тоді, як на )'!Нів.ероитет в Москві було 
все - украї~ЧІМИ!Й rрапіт, укра."інсьн;е 
залізо, УJЮраїНІСьк:ий робіт:Н!ИІк . .Цля хар
'Ківськ<>го }'ІнІіверситету, тому тLп.юи, 
ЩО 'ВЇЛ ІМJа€ бут,и по6удОВ2ЮDЙ В У!Кра
ЇНі, - нема€ ніч.ого. Щоб не бут rо
лuсловн1Ш ІН<аВQДИІ\tо з ІНезначКИtМ. 

•Скороченням статrю з «Сов. Культу
ри:. ч. ЗО снеnорящк:и на бу.дові Хар
кінсьі\Jоrо Унвіверс.итету::.: 

сВ Харк.ові будуєтьая~ .дJpyra по ве
JІІWШНі в СССР будова унів-ерситету. 
Завдання 6.УІдіІШиків дещо облоошені 
11wм, що їм переtд.ана дл(я відбудоІВН ко
робка 6у.ді•влі бувшого БуІдІИІНІКУ проєк
тів m Іплощі Дзержинського, ІЯК!ИЙ nо
терпів в часі віЙ!НИ. Ця •будівля В!ІЮв.ні 
будt: роконс.-r:руйована, буду€ться дJВІЗі 
1-юві корпуси для актової і слортнвної 

ба мати мінімум сільськогосnо~ар
ських знань ... , тоді ви зможете на 
лекціях і гутірках з учнями додати 
те, чо.го немае в nідручниках, які 
не поспішають з життям ... » 

Як видно з цих доривочних прик
ладів - партія і уряд докладає всіх 
зусиль, не щоб nіднести життєвий 
рівень селянства (вона в цьому не за 
ціrкавлена, але щоб його якнайбіль
ше ексnлуатувати. 

Наслідки пляну Хрущова, за опо
віданнями найнОІІіших утікачів з 
СССР, дійсно помітні: в крамницях 
можна сьогодні купити багато ре
чей, але вони недостуnні для кол
госm-шка і робітника. Вони е для 
тих, які насильством держать владу 
в своїх руках - це нова кляса со
вєтської буржуазії, яка з пролетаря 
пере'mорилась в звичайнісінькоrо 
буржуа-бюрократа. 

Тільки від самого народу, від мо
лоді, вtд тгих аtрономів, зоотехні
ків, механізаторів МТС, учителів і 
комсомольців залежить чи ще дов
го буде окуnант жирувати на їхньо 
му тілі. 

О. 3-ич 

З&'lі, а теж ДJJlЯ фіЗ.ИІКО·МіlТемаТ.WЧІНОГО 
факул'ьтету. 
Ще ІВ 1!:15(1 р. бувше Міністерство 

ВИJЩОЇ ОСВі11И ~оруЧІИЛО ЦЮ НедИ!Ку бу
діВЛЮ foOOIБJIOIMY будів,ельному уnрав
лінню. Ппраці бу:.mи !розпочаті з ціJ]еріч
н.им зашізнеJ-иmм. Щойно вкінці ЛІІСІrоrо 
ц. р. 'був затверджений 1ехнічний про
ект. До цьюго ЧІаJсу ще не роз.nращьова-
но рІnсукків ·Фасад~в, що задержуе за
мовленu-ІЯ на керамічне обшщювrаНІНи 
і І"рані11Н!і плт-а. Будіве.ТІьнихам не nе
редано рисунків Іnо санітарній теХJніЦі, 
осв.ітлеrшю, огріванню, вент.шлящії. Po
•6i'!HI'f4le ІПроєктування sедеться ІКрай
ІНЬО І!ІОВОЛЇ. 

Нач.альНІик УІПрооління капітальноІГо 
буді:вНІицтва MIOikrepc,rвa культури 
СССР т. дверьянов і під;nорядІКований 
йо·м.у апарат поган<> займається харків
ІСНКІІRМ {)удівшщтвам. Ось д-е ІІІр;ичина! 
tle •від ~И€ва залеж.wrь б}Щівнищтво 
Харків-ського Університету, не від т. 
зв. украйоського у•ря:ду, а від Моакви:! 
- 1-'ед.) Будівельні робюnr ~оручено 
тресту Харкі!в.ВІузбудівнJІ·І!Ц1ВО Міністер
ства культ,ури CCGP (а 11re УРСР
Ре,д.), уnрашляюч,ий тре.стом тоо.. Ко
сенко. 'f,peqr теж не вw.я.вив р0Ізаюр~
мос11И й органі~ованости. 
МЛеК11ИВ робіNІІlШ{іВ-6удіnеЛМіИКіВ 3 

ІВ~:;ІІикою •відІПовідальністю •ві.д:JDсоя до 
ІВ-иконання почесного завданн.я, взяІШІН 

•н:а себе .пов.и;щі обов' яІЗюи. І Іеред;овиюи 
будівН!ИЦтва намагаються cкopiure за· 
ІІЮрІ.l.llіТИІ 6удівництво ДвірU;Я культур.и 
,Lt.'lrЯ СОВ€ТСЬ~ОЇ •МОJІІОді (а Іtе украІJН• 
ської - Ред.), а:ле воНІИ зУС(І1річІЗ!ють 
бш·ато еnрешкод ( ! ) . На рwштуваннях 
{)раку€ механіз'мів. 3араІЗ ІЩllі 6ущів
ющтві ІЩХ1ІЦЮ€ два раз.ИІ менше авто
м~н. як потрібно. На риштува·~х 
знахощwrфся лиrше поло:ооrна !Потрібної 
Кі.ТІ ЬКОС'Г.И робі 11НІИ!КЇВ. 
Протяго~t л~та мщло бути встаноолеоо 

10 TИCmtl іКВЗ!дрЗ!І'ІtИХ метрів ВіКОJШИіХ 
ІПе'J)еп:JІ'етіВ, ЩО ДОЗІВОЛІИЛО 6, З ПрИ.ХО• 
Дt>М ХОЛОДУ ШИР'QКО рОЗІГОРНУ11Иі ВНут

рішні роботи. Але цього ,щосі не зроб
ЛСІІ-ю: немає дерева. 3 U.і€Ї іПрич!ИІНи. ве
д~t:ться JІІИІстуваннм з деревозаrотівель
НИІМИ організаціям.и Пjвиочі і в цей же 
час НІе зро&'lено заходів д.'ІЯ ощ~:ан
ня місцевого українсЬікого дерева з 
3::шарпаття. 

І Іращівники в цей же час відчувають 
брак бутового ІКаменJ;л, rранітного 
щебию, цементу. БУ1ді•виицтво не за6ез
печеНІе ІfЮ1<рИВЗ'ЛЬНІИІМ О.ЦИІНІКОВЗІНІИ!ИІМ 

з..:лізом, каблям.и., лщжет<ІІМ:И й Ї.НШ:tі!Ми 
•матеріалІами. 

ВіfКЛІИІкає незрозуміння позиція Го
ловного ·бу дівельного утравлі!ння і 
~·ІІравл.іННІЯ КаJПіТЗ.1Ь.НІОГО будіІШИЩТБа 
МІНістерства культури CCGP, які так 
.не-совіGІЮ відносятьс.я до такої ваtІКJІ.и.
воі будівлі,., 
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Молодь має слово 
(Наші чита 'Чі пишуть вам) 

О. к. Саліва, Канзас, ЗДА: « ... Кіль 
ка днів тому я одержала вже третє 
з ряду число журналу «Смолоскиn». 
Дуже дякую за нього. Прошу рів
нож вибачити, що скоріше не напи
сала й не подякувала ... Для мене 
важне рівночасно й це, що я одер
жую Ваш журнал і це дає :мені по
чуття, що я не одинока, Богом : 
людьми забута, а належу до гурту
родини, якій на ім'я - українське 
студентство... Будучи відірвана в.ід 
цілого «культурного світу» в сер
ці Америки, я була заскочена, одер
жавши інформацію про ЦЕС'УС, ку 
-й журнал ... » 

О. r. Ст. Люїс, ЗДА: « ... Рівночасно 
ДОЗВОЛЮ собі ЗЛОЖИ'П1 Вам щирі r'pa 
туляції. РеГулярне видавання жур
налу для молоді серед обставин, у 
яких те!Пер перебуваємо, - це неа
биякий успіх. Я сам є пере.ц:платни
ком «Смолоскипу» вже рік і М'У1ІІУ 
ствердити з приємністю, що знаход
жу в ньому матеріял наскрізь і nід 

кожним оrллдом задовільний і ці
кавий. Доказом цього хай буде фахт, 
що кожного місяця, по одержанні 
нового числа, зараз сідаю й перечи
тую ЙОГО «від ДОІІІКИ ДО ДОШ.КИ», тоб
ТО від nершої сторінки до остан
ньої ... » 

Р. Т. Форт Резолюmев, Канада: 
« .•• Сьогодні отримав чергове число 
Вашого журна.лу і вже ке хочу 
більш віщкладати, щоб наnисати Вам 
декілька слів признання. Бо справ
ді, Ваш журнал стає чимраз кра
щий, чимраз більш інтересний. -
МУіШУ признатись, що я спочатку, 
коли отримав nерше число журна

лу, .....,... поставився до нього досить 

скептично. Я подумав собі: «Ще один 
~нал, ЯКИЙ буде нудити читачів, 
- якщо взагалі хтось захоче його 
читати, ........, !ВСЯКИМИ т. зв. «іде•)Jrоrіч
НИМИ» СТа'rІ'ЯМИ». З КОЖНИМ НІ!ВИМ 
чr-tслом я одначе приємно розчарову

вався і сьогодні я р<l\Ци!Й і вдячний 
Вам, що Ви мені його пересилаєте. 
Передовсім вражає йоrо сnра:вжня 
молодечість, різноманітність, а даль 
ше - наnрямленість на БатьківІЦИ
ну. Мені особисто подобається від
сутність т. зв. «ідеологічної» тема
тики, яка в практиці зводиться до 
переливання з пустого в nорожнє. 

Залишається тільки побажати Вам 
якнайкращих успіхів у Вашій праці 
та якнайбільшого поширення «Смо
лоскиnу» ... » 

В. Р. Мюнхен, Німеччина: « ... Ду
же дякую за Ваш відгук на мої дум
ки і за чергове число ВаnІого жур
налу. На-загал я l.fYIIIY ствердити, що 
«Смолоскиn» робить далі nомітпt кро 

ки вnеред. Я дуже задоволений з 
правдиво мистецьких віршів дд. Ву
рлкі.rвця і Шанковськоrо. Тут мо:жна 
лише побажати, щоб Ви далі трима
лися на цьому рівні... Хочу ще зав 
важити, що у Вас брак мистецької 
прози - оповідань, новель, спогадів 
в справжньому літературному сти-
лі ... » 

-~В. д. Нью йорк, ЗДА:« ... За «Смо 
лоскип» мушу ще раз поrратулюва

ти. Журнал вnовні заслуrовує на 
признаІШя. Повірте, що не люблю 
займаmся пересадним вихвалюван

ням, але мушу сказати що такі роз 
міри, характер, спроможності 
«Смол.» - прекрасний журнал. Без 
перечно (і це Ви самі признаєте) ба
гато можна уд<><ЖІОна.ли-фі, jЦрДGfІ"И, 
змінити. Напр. збільшення розміру 
(або частіша поява), сильна літера
турна частина, білЬUІе популярних 
статтей, ТОІЦО. Дуже важливе, і я 
чув за це не одне признання, це nід 

совєтська проблематика. Навіть віст 

ки зі спорту в 'Ук.раfні ЗсНаходять, 
зpeurroю заслужене, захоnлення. :Ви 
добре віJдчуваєте, що молодь повин 
на мати і чого здорова молодь mукає 

в журналах. Бажаю дальших успі
хів ... » 

І. К. Дітройт, ЗДА: с ••• Дозвольте 
мені, ::tЛОЖЩNі 1Вам щпру подяку 
За висилку такого цікавого журиа
лу - «Смолоскиn». Перечитую його 
з велихим інтересом ... Вміло добра
ні статті, що цікавлять молодь, ці
каві новини з життя української мо 
лоді під окуnантом, новини із жи-rrя 
еміrраційної молоді, спорт - все це 
робить журнал незвичайно інтерес
ним. Гратулюю і бажаю дальших ус 
nіхів. Знаю, що все це КОПІТУЄ Вас 
багато праці ... » 

І. Ж. МюНІХен, Німеччина:« ... А те 
пер належиться Вам віддати честь 
за «Смолоскип», якого я перший при 
хильник, хоч ані не вnлатив належ 
ної передnлати, ані не наnисав од
ного рядка... Молодці, Ви його доб
ре nродумали ... Вірю, що ця достуn
на і цікава форма зробить його то
варишем багатьох молодих людей, 
без огляду на їх переконання, чи а
кадемічні пороги ... » 

І. В. Торонто, Канада: « ... Радо чи-

ХРОНІКА 
8 Товарис-rоJо Студентів ІЗН в':

дало перше числ'О журналу «Ізетею
вець» (цикльостильним способом). 
Журнал заслуговує на оІфему ув~
гу, даючи заочному сту~ентству ЦІ

кавий і корисний матерlЯл. На спе
ціяльне відзначення заслуговують 
статті А. К. «Хибність діялектично
го матеріял.ізму, як світогляду», С. 
Фостуна «За правильний підхід» та 
багата літературна частина. Редак
ції бажаємо якнайкращих усnіхів. 

+ 'У BiiШinery (Канада) постав 1-
ніціятивний Комітет студентів. ІЗН, 
який підготовляє створення Товарис 
тва студентів ІЗН в Канаді. До Іні
ціятивноrо Комітету ввійшли: С. М. 
Фостун - голова, Г. Пол~кша 
заст. rолови, В. Стасюк - секретар, 
в. Давидяк - орг. референт, О. Ро
їк - реф. внутріumіх і зовніumіх 
зв'язків. 

Працю студентів ІЗН можна тіль 
ки привітатит та nобажати, щоб їхнє 
число постійно зростало. 'Уважаємо, 
що бу ло б доцільно, щоби студенти 
ІЗН ввіЙШЛи в діловий зв'язок зі 
студентами-зао'П!иками 'УТГІ та тво 
рили спільні товариства й обміню
вались досві•дом праці й навчання. 
Київ. В селі Копилівці, на Київ

щині, відкрито музичну школу для 

дітей, яка є філією 4-ої Київської 
музичної школи. На 286 дітей, бажа
ючих постуnити в школу, прийнято 
40 наЮдібніших. 

Москва.. В ході звітувань і виборів 
в комсомолі 'України, Сахалінськоі 
обл., Вірменії та Даrестапу виказа
лось, що в цих республіках і облас
тях змінено (читай: вичищено) май
же половину секретарів первичних 
орган;іЗ!аці:й\ а в Чиr!Иринсь:кюм;у d 
Новоархангельському районах КіРО
воградської обл. змінені (вичищені) 
всі секретарі. 

~~ 

таю «Смолоскип» та поручаю іншим. 
«Смолоскиn» nовинен стати наІІІИм 
дороговказом в майбутнє. В нас серед 
молоді є занедбані такі ділянки як: 
мореплавство, летунство, загально 

кажучи, - технічна сторінка, включ 
но з залізнодоріжною. Вез цих діля
нок існування держави є неможли
ве. На мою думку, редакція «Смолос 
кипу» повинна звернуn1 на це свою 

увагу ... » 
Б. Б. Вінніпег, Канада: « ... «Смо

лоскип» справляє дуже добре вра
ження багатим і різноманітним ма
теріялом, зокрема про українську мо 

лодь на рідних землях, добре техніч 
не оформлення, короткі і ядерні 
статті і вісті, а головне - свІжість і 
юність, якої бракує майже усім мо
лодечим журналам на еміtраціі ... » 



Стор. в 

В січні цього року в Украіні від
значено 120-літr.я оснуванн.я Київ
ського державного університету ім. 
Т. Шевченка. Цей другий з черги у 
ніверситет в Україні відіграв неаби 
.яку ролю в ку ль турному житті укра 
інського народу, головно в останніх 
дес.ятилітr.ях. 

Після утворення міністерства на
родньої освіти на початку минулого 
століття в б. Росії, перший його мі
н'істер гр. П. За,вадовський, домагав 

ся заснування університету в Киеві. 
Відкритr.я університету затримало
ся на довший час через вороже нас

т,авлешr.я nольськи:х впливових о~ 

сіб. .які займали сильні позицП в 
шкільних кругах б. Росії. (З['адати б 
rp. Тадея Чацького, шкільного ві
зитатора Київщини, Под'ілл.я і Во
лині). 

Після ПОЛЬІСЬК10іГО І, .nЩстанн.я В 
1830, в .якому взяла участь частина 
польських студенті.в Крем'.янецького 
ліцею, виникло питання - куди пе
ренести ліцей? Були думки, щоб йо 
го перенес'1t1 до Житомира, але на 
пропозицію куратора харківської 
шкільної округи, В. Філатьев.а та 
київського генерал-tубернатора, Ле 
вашова, цар Микола І видав 21. лис 
топада 1833 р. указ, згідно з .яким Во 
линськИЙ ліцей з Крем'.янц.я перене 
сено до Києва і перетворено його на 
Університет св. Володимира Вели
кого. 6. січня 1834 р. затверджено 
його програму та устрій, а 15. литхня 
1834 р. в день св. Володимrл:ра від
булось йо.го відкриття. Навчання в 
університеті почалось 9. · ІВересн.я 
цього ж року (всі дати подаємо за 
новим стилем - О. З.) 

Треба ствердити, що царський у
ряд, відкриваючи університет у Ки
єві, не кермувавс.я потребами укра
інського населення (за його терміно 
лоrією «малороссійського» ). Завдан
ня Київськ:о·го університету, було, -
.як висловився цілком відкрито то
дішній міністер народньої освіти rp. 
С. Уваров, - прищепити польсько
му юнацтву, .як:е становило подавл.яю 

ЧИй ві·дсоток студентів гімназій і лі
цеїв в тодішній Україні - «общій 
дух русскаго народа,.. 

Роля Київського університету в 
перших десятиліттях його існуван
ня і обмежувалась в першу чергу 
до обсл(уl'ОІВ1у1Ванн.я rrольськ:ого ІRа
селенн.я. І щойно згодом його почи
нало опановувати українське сту

детство Наддніnрятцини. 
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КИЇВСЬКИИ 
На початку Київський університет 

мав два факультети - філософіч
ний з відділами словесних наук (піз 
ніше історично-філологічний) та фі 
зично-!математичний і факультет 
права. В 1848 р. відкрито ще медич
ний факультет. На перший акаде
мічний рік було записано 62 студен
ти. Щоб вступити в університет, тре 
ба бу ло складати вступні іспиn1, .які 
пізніше знесено дл.я абітурієнтів гім 
назій. 

В першому професорському складі 
nереважали поляки й німці, а піз
ніше йшли українці й росіяни. Пер
шим ректором був великий україн
ський учений проф. М. Максимович 
родом з Полтавщини, збирач укра
їнс:ь,кихt нароДН!іх пісень та автор 
перекла;цу «Слова о полку Ігоревім». 
Протектором був Володимир Цих, 
родом із Харківщини, професор все
світньої історії. 

Наnочатку університет містився в 
найманих будинках, а 1842 р. його 
nеренесено до нової будівлі проєк
ту архітекта В. І. Беретті. 

В уні1верситеті панувала строга 
дисципліна. Спеці.яльна інсле:к:ці.я 
стежила за точним ходжепням на 

виклади та навіть за одяггом сту ден 
тів., зачіскою та відвідуванням Бо
гослужень. Право накладати кари 
на студентів (догана, карцер) мало 
не тільки університетське начальс
тво, але й навіть сам Микола І! 

В перших роках царювання Олек
санщра ІІ прийшла деяка полегша в 
житті університету. Але вже в 1863 
р. починається переслідування вся
ких українських проявів в упівер
систеті (міністер освіти гр. Дм. Тол
стой). В цьому році звільнюється за 
«українофільство і сепаратизм» при 
ват-доцента М. Драгоманова. 

У березні 1878 р. виникли студет
ські маніфестац'ії у зв'язку з ареш
том студента М. Подольського (за а
тентат на товариша прокурора Кот 
ля;ревк::ького). Строгій карі підпала 
142 студенти (виключення від одного 
до трьох років). 

Царювання Олександра ІІІ позна
чилась новим університетським ста 
тутом (1884 р.) та новими студент

ськими бешкетами з цієї нагоди: сту 
Де!-ІТИ висвистали обер-nр,о.курора 
Св,ятіщоrо Синоду К. Победоносцена 

< У 120-річчя 
та куратора rолубцова, вима:1али 
дьогтем двері в будинку ректора 

проф. Ренненкампфа та влаштували 
маніфестаЦії на Хрещатику і Воло
димирівській вулиці, до .яких прилу 
чились тисячна юрба населення. Піс 
ля ~о~ уІ,rіверситет :щчинено на 
пів року, а всіх студентів викинено. 
Але й ці кари не помогли. Заколоти 
продовжувались цілий час. 11. серп 
н.я 1899 р. міністер освіт'Тh1, П. Боrо
лєпов, ВІИдав нові прав.ила, згід'но 
з .якими всіх студентів, що підляга
ли карам, віддавана до війська. 

В 1870 р. при Київському універси 
теті відкрито безnлатні природничі 
лекції, на .які могли ходити теж жін 
ки. 4. листопада 1878 р. відкрито 
теж вищі жіночі курси з дворічним 
навчання, .які закрито в 1885 р. і зно 
ву відкрито в 1906 р. 

Початок ХХ століття приносить з 
собою активізацію українства в Ки
ївському університеті. Київський у
ніверситет на запит комітету мініс
трів в справі цензурних обмежень у 
краінського слова, за.явл.яе, що у
тиски української літератури в,,ла
дою є несправедливі, .як з етичного 
так і історичного аспектів. Універ
ситет висловився за скасування об
межень щодо української літерату
ри. 

16 жовтня 1905 р. студентські збо
ри рішили домагатись заснування в 
університеті катедр української мо
ви, літератури, історії і права з у
країнською викладовою мовою. Сту 
щенти подали про це пе'ІТлrцію за під
писом понад 1.400 осіб. І відповідь на 
домагання ректор проф. Цитович 
сказав, що університет є «загально 
-державна інституція» і тому викла
ди можуть бути читані тільки росій 
ською мовою ... Ці домагання україн
ських студентів покотились широ
ким відгомоном по інших ун'іверсите 
тах і навіть серед громадянства. 

В 1907 р. відкрито в Київському у 
ніверситеті вперше дві катедри: іс
торії нової укр'аїнськюї літератури 
(проф. Андрій Лобода) та україн
ської літератури ХІХ ст. (проф. Во
лодимир Перетц). 

Восени 1915 р. університет було е
вакуйовано до Саратова, за вийнят
ком медичного факультету, .який за
лишився у Києві. 

В 1913 р. університет налічував 64 
звичайних професорів, 15 надзви-
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УНІВЕРСИТЕТ 
засновання ) 
чайних професорів, 86 приват-доцен 
тів, з 4.919 студентами і 81 сторонніх 
слухачів. 

З вибухом революції 1917 р. в уні
верситті панували в nодавляючій 
більшості русофільські та «малоро
сійські» впливи. Університет не хо
тів підпорядкуна тись українській 
владі, а держав безпосередній кон
такт з Тимчасовим Урядом в Петро
гр<l~Ці, який 21. серпня 1917 р. затвер 
див законопроект про відкриття nри 
ньому катедр української мови, літе 
ратури, історії й права. Університет 
бореться сильно проти його укра·tні
зації, в справі якої звернувся зі спе 
ціяльним меморіялом до Тимчасово
го Уряду. Не маючи жодного впли
ву на університет, з ініціятиви само 
го громадянства, український уряд 
був примушений відкрити у Києві 
Український Народній Університет 
(18 жоІЗтня 1917 р.) з трьома факуль 
тетами: істори;чно-філологічним, фі
зично-математичним, правничим та 

з підготовчи:ми курсами. 

За гетьмана УНУ перейменО'ВІЗ.но 
на Український Державний Універ
систет (19 жовтня 1918 р.). 

Не зважаючи на закон УНР про 
українізацію шкільництва України, 
Київський ун1іверситет ім. Володи
мира Великого в\ часі Ви~ольних 
Змагань залишився російським ... ІМа 
ючи на чолі ректора проф. Є. Спек
торського, зав1rоди давав піддер
жку білим московським арміям, бой
котуючи послідовно всі розпоряд
ження українського уряду. 

З приходом большевиків, за На
роднього Комісара Осв.іти Гринька, 
восени 1920. злучено обидва уН'івер
систети в Києві (ім. Володимира з 
російською викладовою мовою і У
НУ), потім виділено з них деякі фа
культети в самостійні інсrитути, а 

обидвІа злиті ун.іверси~ ,дістали 
назву Вищий Інститут Народньоі Ос 
віти (ВІНО) ім. М. Драгоманова. ВІ
НО мав на початку три факультети: 
прироідничо-математичний, історич
но-філософічнИй: та педагогічний (т. 
зв. соцвиху). На чолrі. інституту стояв 
довгі роки проф. Лобода, а пі:mіше 
на зміну пр~йшов йіому ~·кОІМУ,Ніст, 
який теж звався Лобода. 

У ВІНО були мішані катедри: з 
українською і російською викладо
вою 'мовами, але більшіІСть вjсе ж 
бу ла українських. В Інституті чита
.пм українською мовою такі визнач
ні українські науховці: Гермайзе, М. 

Грушевський, Данилевич, Дубян
ський, Кримський, Кирило, Лобо~а, 
СтариІ.\ька-ЧеJ*ІяхівсьІФ, ~в~о-. 
ський, Чепіга, з яких сьогодні май
же ніхто не остався ... 

При ВІНО елавились на всю Укра 
їну різні літературні групи, які ду
же часто влаштовутали палкі диску 
сії, прит.яmючи часто сО'VН'і укра'-4 
інського громадянства. При Інститу
ті існував теж український студент
ський хор ім. Степового, який був 
загально-студентською організацією. 

Дв~цяті-триt!Щяті роки позначи
лись великою актив:ністю украШ-. 
ського С'ГУ'дентства та творчою пра

цею української професури ВІ,НО, 
який був справжньою українською 
Високою Школою. 

В 1934 ВІНО перетворено на Київ
ський державний університет ім. Т. 
Шевченка. 

Історія університету за часів боль 
шевицької влади потребує окремого 
насвітлення і окремої історичної роз 
відки. Жwrrя університету познача
ється безуnинною боротьбою україн 
ської професури і студентства з ру
сифікаційними впливами. Кого во
рогові не вдалось зломати - того 
він нищив в безжалісній і жорсто
кий С1ІІОСіб. 

Сьогодні університет начислює 13 
факультетів, на яких навчається 
майже шість тисяч студентів (згадай 
мо, що в 1913 р. було - п'ять ти
сяч). При 87 катедрах ун~ите~ 
ту проходять аспірантську підrотов
ку 336 осіб. В минулому році 7 осіб 
захистило докторську працю і 283 
канди~атські дисертації. 

Університет розпоряджає ро~о
гими кабінетами, лябораторіями, му 
зеями, читальнями, авдиторіяМJ1. 
При університеті існує астрономіч
на обсерваторія, ботанічний сад, на
уково-дослідний інститут фізіології, 
науково-дослідне господарство в Ка 
неві та велика бібліотека. 
В мину лому році вчені університе

ту закінчили і опу()лікували 300 на
укових праць. 

Студентство університету зоргані
зоване в різні гуртки: мистецький 
·~ток самодіяльности (nонад 1.200 
членів), хорова капеля, хореографіч 
на і вокальна студії, театралізова-
ний ансамбль народньої пісні, студія 
мистецького слова, оркестра народ

ніх інструментів, студентськ~й: са-
модіяльний театр. Активну працю 

Orop. 7. 

проводить сту"цетський літературно
дискусійний клюб, який влаштовує 
зустрічі з пrлсьменниками, мистця
ми, композиторами, обговорює літе
ратурні твори, театральні постанов
ки. 

Велику ролю буде відігравати Ки 
ївський університет в майбутній у
країнській державі. Сьогодні, пам'я
таючи про всі його позитиви (готу
вання спеціялістів, науково-дослідні 
праці, тощо), не треба забувати і про 
те, що сьогодні він є знаряддям руси 
фікування українського сту~ентства 
та вщеплювання йому комуністич
ного світогляду, Численні чистки й 
арешти в університеті протягом ос
танніх тридцяти років є найкращим 
доказом невмірущої живучасти укра 
їнських національно-самостійниць
ких ідей серед студіючої молоді та 
професури. 

У 120-літття заснування Київсько 
го університету ми бажаємо йому в 
короткому часі перетворитись у свя 
тиню справжньої української націо
нальної науки та в носія росту і роз 
ВІіfтку української культури і циві
лізації. 

О. Зінкевич 

Джерела: 

1) Ст. Сірополко: «Історія освіти в 
Україні». 
2) Л. М.: «Високі школи на Радян
ській Україні» («Студентський Віс
ник» 1923-24 рр.). 

3) Енциклопедія Українознавства. 
4) «Советская Культура» ч. 4, 1954. 
5) «Литературная газета» ч. З, 1954. 

~ 
Київ. О. Шевченко, студент Київ

ського державного університету ім. 
т. Шевченка, виступив з листом в 
«Сов. Культурі» ч. 50, 1953, з вимо
гою дати студеН'І'ам університетів і 
інститутів України курс історіі мис 
ТЕЩ"ЦВ:Щ який охоплював би театр, 
музику, малярство, архітектуру. Він 
nише, що курсу мистецтва немає на 

віть на факультеті журналістики, 
студентам буде необхі"цне знання 
цих ділянок в їхній майбутній пра
ці. 
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Людина про яку говорять 
Часто можна зустріти таких лю

дей, що хваляться, мовляв, у свойо
му жиm проїхали стільки й стіль
ки р~ів обвід землі, або навіть від
даль земля-місяць (заокруглено 
3·50.0001 км.!). Можна теж зустріти 
л~іІВІ, які відсвяткоВують свій 
мільйонний кілометр! - Все це -
віддалі, міряні на земській поверх
ні, натомість дуже рідко здаємо со
бі справу з того, яка мала є різниця 
віддалень височин, у яких прохо
дить людське життя. Більша кіль
кість людей порушується в малому 
сжиттєвому просторі» між О м. та 
2.000 м. понад рівнем моря. Тут слід 
зазначити, що лиш деякі місця на 
нашій Іземлі (напр.. околиці Каспій
ського та !Мертвого морів) лежать 
нижче морського рівня. Також, тіль 
ки мала частина населення земської 
ку лі живе на височині вище 2.000 
м., або випадково й на короткий час 
туди попадає. До цієІ останньої гру
пи можна зачислити мешканців гір, 
альпіністів та подорожуючих літа
ками. 

Наш rльобус, що його вживаємо 
для науки геоrрафіІ, мусів би ма
ти більше 6 м. у свойому прорізі, 
щоб на нім можна було tзазна-

чити 2 км. височини, в якій прохо
дить ~я нормального смертель

ника. В такому випадку зазначена 
висота не була б більша від голов
ки шпильки, тобто 1 мм. Навіть аси 
летунс'!'1Ва rв:а найкращі альп~ісТІИ 
не можуть похвалитися більше, як 
~лькома міліметрами .. ~ Тому то й 
доводиться дуже рідко стрінути лю 
.цину, яка мог ла б похвалитися сво
ім вичином, зарначеним на цій див
ній кулі аж 2 центиметрами. 
ЦіЄю п!Ю.Циною є пР<>фесоzj Ав

І'уст Пікард. його життя- не поми
лимося, коли так скажемо - є де

сять разів вище від життя пересіч
ної людини. 

На 69-му році житrя він осягнув 
границю 20 км. доземної різниці рів
ня. Цього року, ЗО вересня, у підвод
ному судні-кулі власно! конструк
ції, він ОПУС'mВСЯ в глибину 3.150 
м. в околицях острова Понза на Се
редземному морі. 
Від сорок ро:к:ів А. Пікард є про

фесором фізИки в Брюссельському 
університеті. його праці є фінансо
вані в більшості бельгійським уря
дом, але Пікард залишився до сьо
годні громадянином краі:ни, де на
родився в 1884 р., а саме - Швай
царіІ. 
Пікард присвячував уже від дав

на багато уваги стратосфері В 1931 

(Проф. Авrуст Пікар,ц) 

р. він піднявся в бальоні з Aвrcyp
ry й осягнув висоту 15.781 м. При
Іземлився на горі Ецталь в Австрії, 
яку то опісля і названого його прі
звищем. 'У' серпні слідуючого року 
проф. Пікар поліпшив свій власний 
рекорд і осягнув 16.770 м., оолетів
ши з летовища в Дібендарф коло 
Цюріху та приземлившись біля rap 
дазее. В роках 1933 - 1937 проф. 
Пікар провів ряд спроб полету в 
~ратосферу. На жаль, новоскон
струйований ним бальон був пошко
джений вибухом rазів і професоро
ві довелось перервати працю на дов 
ший час. 

Дружина професора теж домага
лася, щоб він припинив небезпечні 
полети в стратосферу. Пікар дотри
мав слова й повернув свою увагу в 
протилежному напрямку, присвя

тивши свої дальші студіУ морським 
глибинам. 

Проф. Пікар поставив собі за ме
ту - осягнути та науково просліди 
ти глибину від 4.000 до 5.000 м. Під 
rотовка до цих нових дослідів бу
ла перервана другою світовою вій 
ною в 1949 р. Зразу після закінчен
ня війни, проф. Пікар відновив 
свою працю. його мрією було скон
етруювання піІдводного судна:, яке 
не бу ло б зв'язане з поверхнею, ні 
линвами, ні телефонічними прово
дами та мало б змогу, без зовніш
ньої сили, порутуватись та повер
татись на поверхню моря. Таке суд
но-кулю він запроектував та побу
дував восени 1948 р., назвавши «Ба 
'Гискаф». Перші спроби, проведені в 

tзаливі Генці, допомогли відшукати 
браки та недогляди. Під час зану
J>фІн'я «батискаф» осягнув тільки 
1.480 м. rли611ни, коли помірова а
паратура почала сигналізувати не
безпеку. За цим першим разом у ба
тискафі не бу ло людського персо
налу й досвід міг бути використа
ний тільки завдяки спецілльним 
приладам. 

З невтомною енер:rією узявся 
фроф. Пікар до новоr праці. Він вніс 
ряд поліпшень у будову судна так, 
що через короткий час можна було 
приступити до будови нового батис
кафу, тим разом у Трієсті та під о
собистим наглядом професора. Куля 
- властиве приміщення для ек:іпа
жу має 9 кубіметрів та поміщує в 
собі двох людей і різні науково-тех 
нічні прилади. Два, грубі вікна зі 
спеціяльного скла, як теж два мо
гутні прожектори дають змоrу при
глядатися зовнішньому життю. 
Крі:м цього з кулею з'єднано резер-

вуар бензини поємністю на 32.000 
літрів. Бензина є легша від води й 
її завдаШІям є, після відкинення ба
лясту, підняти човен на поверхню 
моря. 

Введено теж іmпі уліпшення: ме-: 
талеві частини судна сполучєно З1 
спецілльним джерелом високофрек 
вентноі електричної струі, яка ма
ла б, в рарі потреби, боронити ку
лю-судно перед неочікуваним напа
дом незнаних досі морських сотво
рінь-велетніво~ Увесь баляст, як теж 
батеріі акумуляторів, приміщено з
зовні й вони держаться з допомогою 

електр:о-магнетів. На ~ипадок ви
ключення, або перервання електрич 
ної струі, магнети перестають діяn1 
баляст самочинно відпадає, а тим са 
мим дає судну можливість повер
нутися на поверхню. З огляду на те, 
rцо вий-ги з кулі неможливо без до
помоги з-зовні й що вона в нормаль 
ному стані знаходиться все таки 
декілька метрів під поверхнею мо
ря, введено ряд сигналі;заційних 
приспособлень: радієвий апарат, ра
кети, приміщені з-зовні й ]3(1Стрlлю 
вані з середини, як також спеціяль 
на хемічна речовина ясного кольо
ру, яка може бути розлита на повер 
хні моря, даючи в цей спосіб мож
ливість скорого віднайдення судна 
супровідним кораблем. 

В серпні цього року зроблено пер 
ші спроби. Батискаф опустився біля 
острову Капрі та досягнув 1.100 м. 
глибини. Тут трапилась погана не
сподіванка: він осів на болотнието
му дні й не міг порушуваоmся. 
Щойно відкинувши весь баляст та 
все зайве, приміщене назовні силою 
електро-магнетів, поступово вдалось 
відірватись від дна та піднятись на 
поверхню. 

Друга спроба, натомість, увінча
лась успіхом. Досягнено 3.150 м. гли 
бини, що й є світовим рекордом. 
Супутником професора в цих 

спробах був його син, Жак, як ко
лись при полетах в стратосферу то
варишив йому його брат, Іван. 

Професор Пікар виглядає точно 
так, як уже прийнято від століть 
карикатуристами представляти цьо 

ro роду людей. 
Професор Пікар є батьком п'ятьох 
дітей і навіть уже дідом. Одне має 
спільне з іншими великими поста
тями нашоr доби: він з повною енер 
rією та самопасвятою віддався собі 
визначеній науковій меті, яка між 
іншим принесла йому «Вертикаль
ний» світовий рекорд. 

А. Кобалко 
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<< ЙОГО ОСТАННІЙ ПРИСУД )) 
(3 кінової залі) 

Студенти ... Гурт студентів, усі з 
факультету права - майбутні адво 
кати, судді й прокурори, сторожі за
конів та аправедливости ... 
Подія трапилась у Римі, бо так 

вимагав сценарій. Але подібні події 
відограються чи не кожного дня, в 
Парижі, в Нью йорку, в Лондоні, в 
будьякому уніве)?Ситетському міс

ті. 
Драма. Внутрішній конфлікт, що 

й приводить до смерти, розриву сер 

ця, старого суддю, переконаного в 

силі справедливости, а якого дочка, 

вся його гордість і надія, попадає 
на лаву підсу дніх. 

Ви ж знаєте студентське життя! 

замотався в небезпечні та непристой 
ні речі. 
Все інше - дальші комплікації, 

остаточний упадок П'єра, - поко

тилося незвичайно швидко. П'єр ви
тратив надто багато грошей, йому 
це імпонувало й він прямо призви
чаївся. Залишити цей спосіб життя 
01значало б - перестати бути собою, 
повернутись до пересічности. Зв'я
завшись із фаховими злочинцями, 

П'єр стає мимоволі сціввиним у 
вбивстві одного багача. Встряває по 
ліція і П'єр, у супроводі декількох 
товаришів і товаришок, попадає в -. 
Кіно в Україні 

Стор. 9. 

тюрму. На судовій розправі його зу 
стрічає неминуче, згори приnисане: 

сім років тюрми ... 
Чи варто оглянути цей фільм? -

Б$перечно! Перш усього студента:и 
і їхнім батькам, а тому й не диво, 
що «Його останній присуд» (cSon der
nier verdict~) показують у кіно, на 
сто метрів від паризької Сорбони. 
Може випадок, та все ж таки - ща 

сливий, бо неодномудасть багато до 
призадуми, а неодного й відведе від 
нерозважних вчинків. Сам же П'єр 
був собі найкращим суддею, коли 

сказав: «Л міr бути за декілька ро
ків адвокатом, чи суддею- сьогод

ні судять мене. Хворобливе бажання 
бути кращим за всіх зводить часто 
в прірву ... » 

С-ий 

• 
Менш-більш вісімнадцятилітній, ще 
зелений матурист їде в далеку сто
лицю, щоб продовжувати стуДії в 
любій йому ділянці. Так - відразу 
він стає самостійний, залишений на 
себе самого з батьківським благос
ловенням та невеличкою сумою гро

шей у кишені. Він житиме десь там 
у якомусь гуртожитку, чи готелі, 
вчащатиме на виклади, складатиме 

відповідні іспити, а в вільному ча
сі - пізнаватиме життя й це ма
буть найважніше, бо «пізнати жит
тя» значить дуже часто - роби'R1 по 
милки, що йому й прощаються ІЗ ог

ляду на його молодість. Звісно, не 
всі ... 

Ни працює київська кіносІудів 1 

П'єр був виїмкавим хлопцем. Зна 
менитий учень, сам пристійний, по
гі.,цної вдачі й щедрий у частуванні 
американськими цигарками. П'єра 
не то любили, скоріше nоважали, а 
вже найбільше завидували й боя
лися. Зчасом постало питання: звід
кіль П'єр бере ці гроші? Відповіді 
не треба бу ло довго ждати, бо зголо
сився один добродій із фальшивим 
чеком. Усім стало ясно: П'єр, кож
ним на свій лад звеличуваний П'єр, 

Молодь в У!·<Раїні 

+ Від 1. жювтня ц. р. по~Jалась реор
ганізація шкіл механі,зації ІВ ОССР в 
ШКОЛ'И мех,анізації сі,1ЬСЬіЮГО ГОІСПо:дар
СТВІаJ з терміном навчання в б ІМkя.ців 
і в од'Ин pin:. До 1. 'сі'trня 1954 р. ма;ло 
бути організовано 250 ремісш,tч;их шкіл 
ФЗН по механізаіцї сільського гоіСпо
,ща-рства і відкрито неменІШе 300 ,z,ювИІХ 
шкіл .механізації '~· r. 

• В Іh-1\ИНулому році в комсомоль
сь•кій мережі по~1ітнавчання НаіВІЧаrJЮІсь 
в СССР 4 міл. 300 'ГИІС. хлопціІв і дівчат. 
Понад 1. ·мільйон ,наrвчалось в 'Системі 
,партійної освіти. Ui цифри виказують, 
ЩО ІМ<ХЙЖ.е ВСіЙ ІКО'МІСОМ'ОЛЬСЬКЇЙ МО\110-
ді насильно втовк.мачується. марксо-ле-
ніЖЬ<ІGІ'Й світог ля.д. ' 

.lJ..;І!Я 6агаfJ'ьох з нак: дУ'ЖС часто стає 
нея,сним, чому російські фільМІн nереви 
щуІUть своєю т,ехнікою і 'ВИJкінченісrrю 
українські фі.JІИ·UИ продукції Киr'іJв,ської 
rкіностуІдії. :Ми часом в цьому обвину
вач,уемо наши.х украї.ась~их реJК'И\Серів, 
·арти,стів. НрИJч,ин.а в чому іншому. Ось 
ПО·СЛуХ.ЗЙМО, В ЯК:ИіХ уМОВНІНаХ і З Я!К:ИМ 
технічним у•статкуванt~ЯІМ доводіИJТЬОО 
пр.ацюваrn }{;нїВ>ській кіностудії. 

Нижче цитуємо уру;Іж:и з JІИІСТа А. 
Ба,зилев•сЬІкого, а·словного інженера У
.країнськюї студії хронікальн.о-доку
ментальнш.х фільмів 
«Українська студія хро.нікальн:о-rдо

•кумеитальнІИх фільмав за1ймає ОІдНІе з 
ПередОВИ!Х МісЦЬ 1Серед іНШИІХ ДОК:}~МеН
Т3.тІЬНИrХ СТ,У1ДЇЙ СССР. 

С-rу.дія розшорmдJІІ<ає к.ві8ліфіJКованим.и 
ТВОРЧІИІМІИ і ,nродуКТНВІН.ИМИ Ка'ДрЗ!МИ, 
ал.е її шрацю за~ержує від•сутність тех
ніч'.І-іОЇ 6ави. 

Сту\!І,іЯ rНІе має .н~ од.ної ІПересув:нюї 
е.а•ектрос,танцїі для знім:анНJя кольоро
вих фільмів, nересувногv записуючоіС1О 
звукоаІпарату для сінХ:JХ~нннх знімок в 
е.кспе,дJиційних умовах, аnаратури пе
резашосу, •комІп.пет котрої [}ерестарів, і 
т. д. В освітлюючому парку студії не
має дугової і лампної аmараrг:у:ри 11ИІПУ 
q.ДИГ-500», «КПЛ-3.50», 1Ка6JІІЯІ, штати
пів. Шість коресmодентських пу,нкті.в 
студії теж корис,туюrшс;я перестарілою 
ОСНіТЛІЮВШП:ЬНОЮ аПаІратурою, КОТра ІПО 
·своі~м ТЯІГЗ\Рі НІе підхо.щиrrь для ·хроні
кальних з.німоІК. 

Але особлrиво погано зі зшімочною 
теХІнікою .У,країнська ету~д.ія ІКОрИІсту
ється зараз старою ~мпортованою кіно
знімкювою апаратурою, майже з перед 
тридцяти: рокі!в. ВО/на часте, nсується і 
потребує пос,тійного ремоР.ту. Ця апа
ратура - основна для nерИJферійних 
сту.дій, тому Головне управліНІНЯJ кіне-

матаграфії Міні,стер•сТІва культури 
СССР •по~ИJнно було за<бе.з:печ:ити її за
п.асниІМІИ! 1ЧаJстинами. 0дJ1Nvчe ІКіно'Меха
нічна nромисловість заІПІ<ЮнІи;х частІИн 
не фабрикує. &має теж од!ІЮЇ те.х.но
JІогії ремонту ашJ.ратур,и, т01му кіно
сту дії ремонтують апарат:и кож1на JIO 
СВОЙОМу, В•ИГОТОВЛІЯіЮЧИ чаСТtИН'И З ПрИ
ПаДКОВИХ МІатерія.пів». 

«ТочІнічть відобра'Ікення, опТІика для 
'КОJ1Ьоравоrо ІКіН(}І, створ~ння прИJ.ІЮащів 
для О•б' ЄJКіГИННJОЇ конrІролі а:паратLв, роз
сування юкла об'ею~ишів 1110 ефею1ив
ній 'СВіТЛОШІЛі, ПрОСВіТЛеННЯ ОПТ,ИЮИ і 
другі питанн'Я д~•Я! пернферійнІИІХ ( ЧІИ
тай: для rкодон~й .Москви - Ред.) сту
дій вс•е ще ІНе ровв'ЯІзD.не». 
«У студії Х'РСJІН!іки немає .х.орОПJJ:и:х 

штативіш, е.1ектромоторfв, світлофіль
трів». 

«І ось nога•на, стара те.х·н.іка, брак 
6D.Г&ТЬ!QІХ дрібНІИJЧОК ЗІіі;ИІЖУЮТЬ ЯКіСТЬ 
випуСНІИІХ фільмів, зриша1ють шаномір
ну ро•боту студій. Технічному керів
шщтну Головного у,прt:вління кінема
тографії ІНJеобхідНJО змінІнти тех1нічну 
ПОЛіТ!ИJКУ КіНеІl'.ЮіТОГрафії, ВИІКОрИJСТОВУ
ЮtШ багату праКТ:И!КУ і В•ИМОГИ 1Не ТЇЛЬ
ІЮ!L центральииос (цебто МосювІИ і Ленін
rр~у - Ред.) а1е й ІПериферійJlШіrХ 
(цебто колоній - У•країни, Білорусії, 
Грузїr - Ре.д.) кіностудій». 

Свій JLиcr - наївнІий Бази,левсЬ'І\JИІЙ 
3акі.нчує таки~uи опт<t:мЬстич,нІИІМІИ сло
вам.ИJ; «МІИ Н3!ДіємосІЛ (а М·И ні, товари
шу ЬаЗІИІЛІевський - Ред.), що в ближ
ЧОІМ·У часі НJаІші С:ГУдії, в тому числі і 
Українська, будуть поповнені новою, 
ІНайпередовішою і досконалою «Віт
ЧJІtзняною те.х.нікою». 
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Куток розваги 

ВЕЛИRИи КОНКУРС 

РОЗВ'ЯЗОК 
На бажашш читачів, Редакція 

«Смолоскипу», починаючи з цим чис 
лом, міститиме «Куток розумової роз 
ваги»: аритмографи, христівки, то-

що. 

Щоб труд Шановних Читачів не 
залишИІвся без нагороди - ми прого 
лошусмо 

Великий Конкурс Розв'язок 

В конкурсі мають право браm у
часть тільки передnлатники «Смо
лоскипу». 

Конкурс розчислений на 6 міся
ців. Кожна загадка матиме відповід 
ну кількість пунктів. Сума пунктів 
всіх загадок рівняється ЗО. 
Редакція «Смолоскипу» після зак.ін 

чення конкурсу проведе розгру роз

в'язок і розділить такі нагороди: 
І. Перша нагорода - ЗО пунктів. 

Виграші - одна з книг: «Енцикльопе 
дія Українознавства» (видання НТ
Ш), «Історія Українського Війська», 
«Історія Української Культури», «Іс 
торія Украіни» (видання І. Тикто
ра). 

2. Друга нагорода - 20 пунктів. 
Виграші: «Від УВО до ОУН» В. Мар 
тинця, «Огненне коло», «Сад Гетси
манський» І. Багряного, «Дріжить 
підземний гук» З. Книша. 

З. Третя нагорода - 15 пунктів. 
Виграші: «Щоденник» А. Любченка, 
«ВальдUІНепи» М. Хвильового, «Чо
тири шаблі» Ю. Яновського, «Істо
ріософія українського націоналізму» 
Ю. Бойка, «Землею українською» 
Антоненка-Давидовича, річна перед 
плата «Смолоскипу». 

Розв'язки надсилати не пізніше 10 
кожного місяця! 

АРИТМОГРАф 

У ложив В. Березюк (5 пунктів) 

Цифри замінити відповідними бук 

вами, які дадуть назву одного ви

дання на чужині: 

1, 2, З, 4, З, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

4, 9, 5, 10, 12, 1З, 11, І, 14, 5, 2, 1З, 2, 

з, 4, з, 15, 16. 

Ключ до розв'язки: 

1/8, 9, 7, 12, 11 - назв.а військової 
одежі. 
2/4, 16, 10, 12 - старий український 
інструмент. 
З/5, 6, 4, 6, 2, 6- виробляють на rу
цулhЩИНі. 
4/1З, 15, 14 - при вкушенні спричи
нює смерть. 

5/1, 4, З, 11, 14 - назва Т'Варини. 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

КОРОТКІ В ІСТ І 
Студентство Парижу працює 

Поминаючи те, що багато україн
ських студентів Парижу заанrажо
вані в праці ЦЕСУС-у па плечах 
яких лежить весь тягар праці нашої 
студентської Централі, - все ж во 
но знаходить час на діяльністть в У 
країнській Студентській Громаді. 

Після останніх Загальних Зборів 
УСГ-Париж, до управи якої увій
шли теж нові студенти, які недавно 
прибули до Франції, Громада влаш
тувала для свого членсТ'Ва в день 

св. Андрія - андріївський вечір, а 
в день трагічної річниці Крут - СІВЯ 
точні жалібні сходини, на яких ви 
голошено реферат і відчитано одну 
поезію. 

+ На 195З-54 академічний рік, З1 
український студент в ЗДА одер-

жали стипендію. Вони будуть студі
ювати в 22 коледжах і університе
тах 12 стейтів. 

8 Через запізнення візи делеrа
ція ЦЕСУС-у не змогла взяти у
части в !V-ій Міжнародній Студент
ській Конференції, яка відбулась 
між 8. і 15. січня ц. р. в Царгороді. 
Проте Відділ Мі:жнародніх Зв'язків 
ЦЕСУС-у поробив всі заходи, щоб 
на КонфереІЩії бу ло дискутована 
справу екзильних студентів та уз
гляднено їхне становище і вимоги в 
країнах вільного світу. 

8 В половині грудня м. р. відбу
лись у Римі С'І"уІдій:ні дні Обнови, на 
яких виголошено чис.лешrі доповіді. 
Головною темою доповідей була пра 
ця і завдання Католицької Акції в 
чужинців і в ухраїнців. 

Ч.2 (ЗВ) 

Смолоскип 

Журнал Украінської Молоді 
Появляється з початком кожного 

місяця 

Редагує колегія в складі: 
Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас

кольд Кобилко 

Редакція застерігас собі право 
скорочувати і виправляти рукоnиси. 
В справі незамонлених статтей не 
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ч. 2 (38) СМОЛОСl~ПП 

НЕЗАВИДНЕ ЖИТТЯ В ГУРТОЖИТКАХ 
Про спра,вжн~, буднJ української 

молоді в Батьківщині важко довіда
тися з совєтської преси. Останньо, 
нові можновладці Кремля хо
чуть придобритсеь народові і пока
зати, ща в·они, к,ращі за Сталіна, 
печали нібито «дбати» про умавини 

життя молоді, висилаючи своїх ко
респспденті:s і навіть uілі «бриrади» 
в окремі гуnтожитки і на заводи. 
З-поміж рядків цих кореспонденцій 
часто можна до:аіда'Іl ·СЬ про те, в 

яких «радісних» ум:шинах :жила і 
живе українська робітнича молодь. 
Ось два репортажі КОМСОМОЛЬСЬКО

бриІ'ади з Запоріжжя. 
Кара за портрет ,батька! 

Оглядаючи .гуртожитки коксохе

мічного заводу, ми часто бачили ве
ликі фотографії чоловіків і жінок 
в гарних рямцях під склом. Але вс; 
ці портрети лежал11 чомусь на ліж
к&х В 24. кімнаті гуt:>тожитку Лt·· 

жае портрет старшого чоловію1 n;:: 
лjжку Володv.мира Галана. 

-. Чий це портрет і -..:ому він ,-.-r;_

ЖІ"ть на л:іжку? 

н:~.т,:ька тисяч рубJ·:ів, а в жіночv:й 

гуртожиток піяніно. А ви згадуєте 
про тумбочки. Тумбочки - пустяк ... 
В багатьох гурт:)ЖJ тка { незого 

міста молодих робітників, які навча 
ються у вечірніх школах, дають до 
сJ.:~льних кімнат ... А ось в гуртожит
ку «Запоріжбуд» на учнів не звер
тають ніякої уваги. Живуть вони в 
різних кімнатах і чомусь в най'Jіль
ших, готувати лекції їм немає де. 

В інших розділах довrо:rо por:>pт:J. 
::>~<У з Запо'1і:ш:жя говориться г:;:ро різ 
не: про те, що немає де дати зашити 

штанів, що обіди в столових доро
гі, одноманітні й несмачні, що на об 
служення в ресторанах требq жда

ти годинаМl ::, що через те спізняють 
ся робітники на прат~!о і про інші сі 
рі. як ніч, будн·l молодого «нзйтца
слизішого в світі» робітника ... 

Г.:ро обслугу в рестаранї в ре-:-rо'1-
тажі пv:ш~ться досліЕно таке: 
«Така теж оплата зароб'тку офі

ціянток. Кожній офіціянтці дається 
норма: в місяць вона повинна пода
ти стільки-то обід'в на стільки-то 
ру5лів. Подасть на біл1ошу суму діс 
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тає надвижку до зарплати. І тодІ 

їй не знижують, а підвищують нор
му виробітку, хоч ціни на продукти 
зн• :жуються і кількість дань в меню 
збільшується. І офіціянтка в погоні 
за випавненням своєї грошової нор
ми п:)Винна обслужити, наприклад, 

клієнтів, які сидять не за трьома, а 
п'ятьома а то й десятьома столика
ми Негідна система, яка ігнорує що 
найважн;ше - людину! (!!!) 
В закінченні репортажу пишеться 

м. ін.: « ... Все для людини, все лю
дию! - ось найвищий закон нашо
го суспільства (???) ... Часто остають 
ся забуті важні буттєві потреби лю
диш:. Ми розказали пuо деякі недо
статки буттєвого обслу~овування мо
лоді, недостатки деколи дрібні, але 
пекучі. Вони завжди виринають 
там, де забувається головне- жива 
людина з її потребами і вимога
МИ». (!) 

І в цьому автори репортажу М. 
Скрипаль, Л. Сердюк, М. Драчин
ський, А. Прокоф'єв. П. Супрунен
ко - не помилялись! Але вонн при 

тому всьому повинні пам'ятати од
не: що тією кра:·ною, в як: ій забуто 
про всі людські потреби людини є 
-СССР! ' 

О . Нестор~нко 
-· Це мій батько, -- ві J,ПОВ!Е '9С'

лодимир і розказав про те, як з 'l:о
тографії побільшив •юртрет бать•::·! 
-вояка, що загинув в боях TJ. Бсtть 
КіВЩИНУ і прикріпив '1ого у себе сПЗЛ. 
ліжком. Але тут з'пnАВ"Н вих .. нн-1·1п: 

«Нагорода Риму» 
С. Синіцин і наказав t:.E:I айнu . зннт1~ 
псртрет. (!) 
Виходить. що заборона вdшати пер 

трети Еt·'ходить від самого директо
ра коксохемічноrо заводу, яки:1 ви
кликав до себе командантів і загро 
зив суварими карами, якщо поба

чить хоч один портрет на стіні гур 
тожитку! ... 

Як же ж вчитись? 

Недавно в гуртожитку ч. 2 тресту 
«Запоріжбуд» привезли і повісили 
велику карп~ну. Сам по собі факт 
цей нічим не замітний. В багатьох 
~імнатах вже давно висять подібні 
картини. 

В одній з таких кімнат мешкає бу 
,півник Юрій Хлібас. Він З"!Ймаєть
ся у вечірній школі і тому в нього 
багато книг. Вже віддавна він про
сить команданта дати йому окрему 

тумбочку або етажерку для підруч
ників. Діло в тому, що в ЦЬОМ'І гур
тожитку одну тумбочку призначе

но для двох мешканців. І ось діс"'а
ти окuему тумбочку Юрієві ніяк не 
вдається. 

1Ми запитали заступника началь
ника мешканево-комунального від

ділу тресту «Запоріжбуд», тов. К'l
линевича, чому тумбочку тре)а обо
в'язково ділити на двоє, чому така 
жорстока норма. 

- Ах, не звертайте ви уваги на 
тумбочки, - відповів тов. Калине
вич. - Зате ми купили картин на 

В 1648 р. фра~щузький король 

Людвик XIV -ий, відомиJ:;і протектор 

малярів, архітектів та муjЗиків, у
фундував «Королівську Академію 
Мистецтв». Вона існує ще u сьогод
ні в Парижі, а її назву, після рево
люції та встановлення республіки, 
змінено на: «Школа М• стецтв». По
пулярно її назив'ають «Бозар» від 
франuvзького « Beaux Arts~. 

Декілька років пізніше Людвик 
X:IYv -ий, щоб ~•'lохотити учнів цієї 
шкоJТи до більш інтенсивної праці 
та запікавлення мистет~твом, поста

новив. щоб кожного рrжу відбува
лись тут конкурСІ -~..,магання між сту 

дентаии. В нагороду тому, хто здо

буде перше місце, пожертвував 

трьохDічний, безплатний побут у Ри 
мі - місті залишків античного мис
тецтва. Ці конкурси та Ф~)рма наго

роди зберегглись до сьогодні. 

Рим, будучи с11олицею імперії, 
згуртував безліч творів. як архітек 
турної, так і мистецької краси, тво
рів, які зараJз являються прикладоz,І 
кляс• :чного мистецтва. 

Щорічно одному маляреві, архі
тект()ві та різьбареві, а що два ро
ки одному графікові й музикові зі 
Школи Мистецтв у Парижі дається 
змогу здобути «нагороду Риму». 
- це трьох-річний, безплатний по

бут у віллі Медічі, яку то Людвик 
XIV -ий купив та при.значив для цієї 

цілі. У стіп її розгорнулась долина 
Тибру з панарамою на Рим. 

Харчі й побут є безплатні, крім 
ц~ого нашлачується мешканцям цієї 
вщли певну суму грошей на дрібні 

видатки. Висота її на сьогоднішній 
день рівняється одному мільйонові 
франків річно, за що нагороджений 
м:1стець мусить прислати держав1 

кожного року одну зі своїх праць. 

. Сам конкурс на «нагороду PиMyJt 
вщбувасться ось-як: Починається 
він на весну кожного року. Учас
ники, кожний зокрема, виготовлю
ють протягом 12 годин проєкт-шкіц 
картинІіІ на подану тему. Опісля їм 
дається час, ...-- чотири дні, - для ви 

готовлення самого образу олійними 

й вибирає 40 найкращих, а їх авто
ри приступають до друго rзмагання. 
Цим разом виготовлювання шкіцу 
триває 36. годин, а никінчення кар
n·:ни 8 дюв. Знову переводиться се
лекцію і десять вибраних мистцfв 
стає востаннє до конкурсу. Виготов
лення шкіцу олівцем, або чорнилом, 
триває тепер 48 годин, а никінчення 
праці - півтора місяця. З цих деся
тьох жюрі вибирає одного й наго
роджує його нагородою Риму». Слід 
зазначи_ти, що підчас цілого конкур
с~ _:зберІгає-ться повну контролю пра 
щ иого учасників і нагороджений за 
слуговує вповні на трьохрічний по
бvт у РІ··мі. 

о. к. 



Стор. 12. СМОЛОСКJІП 

В « RP АЇНІ RA30R » 

ІМені пощастило провести декіль
ка прегарних хвилин в «Країні ка
іJОК>> ... 
Знаю, що зразу не повірите й на

віть настоюватимете, що в світі вже 
немає місця для такої. Ще тільки ді 
тям розказується казки й то нечас
то, дорослі ж впізнали грізну дій
сність. 
Коли б ви жили в Парижі, то вже 

від довшого часу помітили б розліп 
лені по мурах міста, блакитні афі
ші. На них - хатина й білі, з па
перу" складені коники - ті самі, що 
ви їх пригадуєте з дитячих років. 
Поясню вам: це Міністерство Пуб
лічного Здоров'я відкрило в залях 
«t;р/В.н~алє>: VI-.y Вистав;ку дитя
чого устаткування (VIe Salon de Pen
f ance), де більші французькі фірми 
(безперечно - для реклями!) розло
жили в стендах усяке добро, потріб 
непотр,ібне для дитини, від голки 
почавши, а на літаку й фортепіяні 
покінчивши. 

Заходите й усі ваші змисли подра~
нені: кольорові світла скавують tЗір. 
у повітрі кружляє ,запах чаколяди 

й смажених міtдалів, безустанllо мі 
няються мелодії. Кожна річ тут ма
нить немов кличе до себе й ви не 
знаете, куди вам поверцутися, що 

спершу оглядати. Самозрозуміло от 
же, що більша частина гостей гор
диться короткими штанами, або спід 
ничкою... Старші - ·батьки, які й 
клопочуться тим, щоб у товпі н~ згу 
бити «дорого: !вася, чи Марусю». 
Погляньте на дитячі бличчяl Во

ни всміхнені, очі горять подивом, 

майже щастям. Бо й чого ж тут не
має? Є замок, увесь побудований із 
пляшок мінеральнdї води, є справ
жній гелікоптер, є вітрильний човен 
і навіть міжпланетарне стрільно, в 
якому можна :ІЗідбути прецікаву «ПО 
дорож на місяць». Тут теж можна 

сфотографуватись на колінах у св. 

Миколи, можна поговорити з улюб
леними, ка\зковими героями - Снігу 
рочкою, Аліцією, ковбоями та клю

ном П'єром, можна даром напитись 
теплої чоколяди,· спробувати солод
кого печива. Що вже згадувати про 

всякого ро.ца карузелі, гри й забави? 
Так і потопаєте в морі бальонів, ок
самитних. медведів; олив'яних жов
нірів, ляльок (великих і менших, за

лежно від спроможности батьків!), 
електричних поїздів та маси ілюс
трованих книжок. Для молодої пу
бліки відкрито теж окремий театр, 
кіно, цирк та десяток маріонеткових 
вистав. 

Правда, організатори не забулИ й 
про старших, головно матерів. Пуд
ри, парфуми, нельонові панчохи, 
всяке домашнє прrлладдя, холоділь-

ниці й телевізійні апарати втіша

ються не меншим подивом! Ті теле
В1З1ИН1 апарати може й не зовсім 
на місці, бо, передаючи останні віс
ті зі світу, показують заворушення 

в Трієсті ... 
*•* 

•Мила несподіванка: на виставці не 
за3у ли й про нас, українців. Краще 
- Союз Українок. за посередниц
твом Жіночої Ліrи Французької Ка 
толи,,ької Акції, ВJ1.Ста~ви:в, · поруч 
із іншими народамs.:, й свій експо
нат. - Це макет полтавської хати: 
на покутті, під обраtзами, засіли до 
св. Вечері господарі, а в двері, зі 
~IJi:?~OIO Та ~р'І1еПОМ, УХОДЯТЬ КЮ
ЛЯДНИКИ. Все це відтворено дуже 

дбайливо й уміло; не забуто ні про 
борщ, ні про кутю, навіть про ді
духа. 

Безумовно, наша хатина губиться 
у натовпі багатих стендів, але для 
нас вона є і буде найкращим експо
натом, осередком найбільшого заці
кавлення. 

*•* 
Заходячи, я думав залишитися го 

дину-дві. Забарився більше п'яти ... 
Але навіть казки не тривають 
ДОВГО - ІЗНОВу ВЛИВСЯ В ХОЛОДНу МрЯ 

ку осіннього вечора. 

«Країну казок» заступила думка: 
завтра повернеться ще один, сірий 

і невсміхнений, паризький день. 

С-ий 

~,,,,,,,,,,~~'''~~'~,,~ -·--- __..._. __ 
ГаJШЧ. ЗараtЗ в r аЛИt'Іі є 2 середні, 

КЇЛhКа СеМІІрі'ЧОІК і Кілька ІПО<ЧаJТІКОВ:И:Х 
шкіл, об.часна школа пред.сіднІикіtв кол
госпів, rільсько-,госrюдарсьJ<Іий техні
кум, учи:rель,с.J.ю·JЙ іНС1'І-ІТУr. школа мtе
х;:ші:ё\ащії с. г., uблаона ·ку:Іьтурно-ос
віпмr шко.т1а, шкu"1:а медсс·стер. 
+ Піс.а•і! війни :\1еrністtрсrво оосорон'И 

здоров'я СССР замІІ«:-~>уло, .5\іК <<·нерента
бельні:t- десятки невею1киос шкіл, які 
ПІТУВеl:~,И Ме.1·Сестер, СКОtІ)'ОТИtВ.ШИ ЇХІНЮ 

кількість май~ке вдвоє, 'ПGрівнюючи з 
довоєtшиrм станом. В на.с,JІідок цього 
r:;ідчувається ~араз в СССР велику пrо
тvебу tІІР<ШіВНІЕКіВ Ме.іІ.'А'іНИІХ СІПеціЯЛЬ· 
tНtС·'стей. 

+ ЦК 'КО'М'сомолу рішив вИІбирати на 
ХІ1-ий з'їзд ВЛКСМ однмо дeлerarra з 
рішаючим го.1осом від 15 тис. комсо
молr.uів. 

Ч.2 (38) 

(( Нnюб маnодих )) 
(Фейлетон) 

У се.аі нашому заІХОі:І;и.:І'ись зараз ІНо
виtй клюб гурту,вати. А к:.• юбів, вооач
те, багацько й яІшх ~же там немае? 
Кдюби пш:.ьменнrи:х І НІ.'ПІИсьменнrих, 
І·рошовитиос і бідняків, 'ІКлюбrи го:рлорі
зів, (.Ка.тІОЗубів, ІКЛЮбИ' 13:1ІШІЙЧаРJ<,'у, 'Іlі•д
К·<~:ІіUИШЮГу, <<І прочаІЯ і прочая». 

Tah. ось - новопр,идуманшй клюб не 
тіе'f ж породи. Клюб, я~ каJЖуть, самою 
ПJmродО.ю sтворетшй, клюб -' без яІКо
rо обійтись не можна. То ж і знайте; 
закладемо «Клюб молодих!» · 

Нn!діс.lrал,и й мені запрошення. Сказа
НС\: <<Будь-ла<ека, прt.tходьте, рвщі з 
Вами познаі10ІМ1ИЛИ'СЬ ... :~ І сті.lЬКЩ 

І:ереб.ираю те їх заtПрошення в паль
цях ... Не иершої я молодС',сти, на ро
кіь <<-tІ:rrь:t- пеблаrослозн,.:юсь і ІВ во.lос
сі мукою сіетьс.я. 

- Ну, що ж - думаю _; моЛОііІ.rИЙ 
не той, що мало в 'НЬОІ·о років, а той, 
що молоtrю почуваеться! 

Аж підсЦУИбнrув, а1ж засміявс.я: я' теж 
молод~о:й~ ГJіЯІlІьте ті.'ІьЮІ, а не вrадае
тс гоків, ме,нше двідtцяти припІИШ~те;
Дух мо,lодечІИЙ, звісно. 

*•* 
ПідголІИІВсь, почорннн вош>с·ся, та~и 

без .краватюи, в сорочці зі закоченимІИ 
рукшвам,и йти намірився. Нехай знають 
із ким їм до діла, може так скоріше 
за свойого приймуть. 

н~ пішов- полетів. Ilo ьулиця·х ,lю
ди дивлІЯrrься, патьця.мrи г.окааують. Ма 
буть та•ІШrХ, хвацьких молодці~в зроду 
Не ·баЧІИЛtИ. 

ПоступиІВ у клюб. Тільки за no•po
roм, ще не всшu гаразд розглянутись 

а ~:~же загриміда 'в при віт: <<Славно і» . ' 
Але дивлюсь, ( ва·жІ<о дОІІОtд'И.lОсь 

бо rнакурШІ'И• n тому ююбі!) і ... о·ча~ 
не вірю: За полом - у паtП;еровій 
шапці, з дерев'яu-юю шаблею· пр1и боці 

мій кум, ПанаІС СемfІїюв,нч; а біля 
ньо~о - сусідка по пощвір'ї, Ев'д:<жія 
Іваншна (та, що мойого старшого бра
та діО ХРІИСТ€ ТРІИL\1І<l'Ла) K,VK.Jiy, КОЛИШе. 

ЬлиJ}кче мене, наш пан учнтель НІа сті
ні незуrарнІих КОІНІИІІ<ів .малюе, в кутку 
ж волосний із ПІИІчаре~\1 у кічки rрають. 
Панас СеменоnИІЧ мене побачІИJВ· із 

місця встае, ча:рку підносить. «Не~ай 
ж:иве молодість!» - ледвн хрипить. 

-- Мабуть~ не зайшов пс' тій адресі 
- ПС\Lдумав я. Пог.1.янув ще рав на за-
прошення - ні, вірно! К'ввнув тільки 
ГОЛО\ВОЮ і tВ:ИЙШОВ ... 
Ось вам -·«Клюб мuлодиос!» ПИ

шіться, коли д'вадцяти років не· пе,рес
туnили. 

Остап Черешня 
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в 25-ПilTR ОУН 
В цьому році відзначУЄМО 25-піт

тя ісиуваНІНя Організаціі Украін
ських Націоналістів, єдиної револю
ційно-політичної формації в укра
їнському визвольному русі, яка, не
сучи на своіх плечах чи не всі уда
ри окупантів України, зуміла про
існувати вже 25 років і безупинно 
вести ефектовІіу революційну й по
літичну боротьбу. 
Ми ·не знаємо в історіі УкРаіни ні 

одної орrавізаціі, ві одвоrо руху, ні 
однієї партіі, які б принесли ва жер 
тівпику Батьківщини стільки жертв, 
які зробили б в західньому світі 
стільки пропаrавдивво-політичноі 
праці, вкі малw б стільки членства, 
прих.вJІьвиків і симпатиків, які да
ли б стільки хрустальво-чистих осо 
бистостей, стільки відданих до заги
ну «Юй:ов~ів, як матірна ОУН. 
Вийшовши з друrоі свіІ'І'ОвоІ війвw 

розбитою ва два відлами, втративши 
ва.йактиввіші й вайкращі кадри 
свойого членства в революційво-під
пільвій боротьбі, ОУН вийшла по
слабленою, але ще більш мовопіт
вою. 

Великою заслуrою ОУН (і ЧІІ не 
найбільшою) є ідея соборвицькоrо 
поєднання в націоваліста всіх прик 
мет українця. Жодна українська ор 
ганізацін не позначається ва СІІ'іль
ки соборницькою, як ОУН. Велика 
заслуга ОУН в синтетичному поєд
нанні украівськоrо націоналізму За
хідІr!х Українських Земель з ідео
лоrією і проявами украівськоrо на
ц~овалізму на Центральвих Україн 
ських Землях •. Українські націоваліс 
ти не заперечили і не відкинули на
ціоналізму ВАПЛІТЕ - хвильовиз
му, .а поєднують і переносять йоrо на 
заflальво український націовальний 
та .націоналістичний tрувт. 
Українська молодь завдячуе ОУН 

і іі творцям своє д.vхове формував
ня, формування свідомих члеи·ів У
країнськоі ваціі. 

Березень 1954 Рік 5 

Депортації • 
МОЛОДІ 

в СССР 
Теnерішню ситуацію в СССР мож 

на пор1вняти з ситуацією, що пану
вала від початків совєтської влади: 
доба воєнного комунізму, НЕП, ко
лективізація, комплетне закріплен
ня влади, знищення опозицій - доба 
терору. Те саме тепер, після смерти 
Сталіна. Колишні роки заміняються 
сьо.годні місяцями. Все міняється 
приспішеним темпом: після деякоrо 
відпруження та ліквідації конкурен 
тів на верхах, прийшов період закрі 
плення влади. Перші симптоми: сіль 
ськогосподарський плян ХруJцова 
під покришкою· піднесення «добробу 
ту для населення» і нове закріпо
щення робітництва та селянства. На 
відтинку молоді теж впроваджено 
новості - виготовлено плян депор
таіцї десятків тисяч молоді в Си
бір, Казахстан, на Урал і Повол:іrш. 
Суттю пляну депортації не є тільки 
засвоєння земель, які стоять обло
гом, але - й це мабуть в першу чер

гу, - відірвання молоді від рідного 
наuіонального кореня, денаціоналі
заrція та перетоплення молоді різних 
національностей на безрідних проле 
тарів в. общерос'ійсько~~тському 
середовищі. 
Плян цей виготовлено новою вла

дою заздалегідь. йо.го буде прийня
то «З ентузіязмом» та «великим під 
несенням» на ХІІ-ому з'їзді комсо
молу, який має відбутись в другій 
половині березня ц. р. 

Ще далеко до з'їзду почались чис 
тки по всіх «союзних» республіках 
і областях з метою усунути весь не
бJІаrонадійний елемент в комсомолі, 
який зміг би ставити владі пасивний 
чи навіть активний сnротив. Перед
з'їздові комсомольські республікан
ські та обласні збори відбуваються 
під знаком посиленої критики та са
мокритикrс Рі~;н{)час~ю nочалась по 

силена пропаrандивна кампанія се
ред комсомольців і молоді за виїзд 
в малозаселені області Сибіру, Ка
захстану, Уралу, Поволжя. 
З закликами, типу «Приїжджайте 

до нас в Сибір» (хто добровільно по 
їде'!!) звернулись в «Комс. Правді» 
і наші земляки М. Шульгин, П. Клі 
вко, Ф. Бойченко, В. Маковецький, 

М. Горбач та інші ... 
В окупованих республіках, а в пер 

шу чергу в Укра~ні, визначено кон
тин!'ент молоді і дорослоrо населен
ня, яке має ще до весни виїхати в 
Сибір. Під реєстрацію попав в пер
шу чергу т. зв. неблагонадійний е
лемент, залишки тих, які мали не
щастя бути поза кордонами СССР, 
л:кі бу ли під німецькою окупацією, 
чи б. червоноармійці окупаційної ар 
мії Німеччини. 
Не зважаючи на посилену пропа

rанду, молодь в своїй масі не зголо
шується і бойкотує всі заклики пар 
тіі та комсомолу. Виїжджають тіль
ки під примусом, як і в трудові ре
зерви - ФЗН. Молодь знає, що їl 
чекає на засланні, скільки її попе
редників повернулось з будов Ком
сомольська на Амурі, з будов Сталін 
r'радського тракторного заводу, з бу 

дов заводів Сибіру, Уралу, Донбасу, 
Сахаліну та Якутії, куди було загна 
но в тридцятих роках тисячі й ти 

сячі молодих хлопців та дівчат. Ось 
приклад. Гляньте на опис їхньої пра 
ці і життя: 

«ПраЦІОвали цілі доби ... В густому 
морозному тумані комсомольці поча 
ли копати землю кайлами. Костені
ли 1-юги, відмерзали пальці, але ані 
один боєць не покинув фронту (бо' 
не міг покинути- О. 3.) На освіче
ній прожекторами площадці працю 
ва:с1 цілу ніч. І перемогли ... На Ма 
гнітабудnні молодіжні ударні бриtа-
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ди будували одну з найбільших до
мен... Молодь не переривала роботи 
навіть в 40-градусні морози, коли ру 
ки відка·зувались держати моло

ток ... »"" 
Совєтська пропаrанда потішає 

молодь і сьогодні, що краще їй не 
буде на засланню, як її попередни
кам. «Комс. Пр.» (ч. 33, 1954 р.) пи
сала відкрито: «Повторюючи подвиг 
стаІJtших поколінь комсомолу, які 
здвигнули місто Комсомольськ на А 
мурі, вони поїдуть піднімати неро
зорані землі. Ентузіястів чекають не 
малі труднощі. Але всі труднощі бу 
дуть успішно переборені (? !) ... » І т. 
д. 

«Комс. Пр.» (ч. 42, 1954 р.) наво
дить вже перші підсумки «зголоше 
них» на виїзд в Сибір. Між ними ми 
знаходимо теж сімдесят «ентузіяс
тів» Димерської школи с. г. механі
зації на Київщині. Більше наразі не 
має. Бо і як можуть бути, коли не 
тільки молодь, не тільки камсомоль 
ці, але й обласні комітети комсомо
лу, та ба, навіть ЦК ЛКСМУ збойку 
тував доручення ЦК · ВЛКОJ.\Т (Мос
кви!) вислати на працю в колrосп
них кормових фармах 50 тисяч ком
сомольців! 

Коли довелось українській моло
ді їхати в свої ж рідні українські 
села, - вона не захотіла, не поїхала, 
збойкотувала! То що ж тоді говори
ти про виїзд в Сибір чи Казахстан. 
Для аrітації на виїзд пущений у рух 
весь апарат совєтської пропаrанди. 

Тільки в самому Києві працює аrі
таторами 9 тис. (дев'ять тисяч!) ком 
сомольців! І все безуспішно - в ла 
да примушена вживати насилля і за 
лякування. На її обіцянки вже ніхто 
не йде. 

Всі ці зміни, всі ці с. r. пляни ще 
більше збільшують революційне на 
ставлення як серед молоді, так і ее 

ред загалу населення. В людей, при 

речених на виІзд, зроджується спро 
тив і бунт. Цей спротив, який в біль 
шості випадків виявллється в пасив 
ності, перемінюється в спротив ак
тивний, який вже скоро може вибух 
нути полум'ям національних револю 
цій в СССР. 

О. Зінкевич 

*) Н. Михайлов: «Беседьх об уставе 
ВЛКСМ». 

ОМОЛОСКJШ ч. з (39) 

БОПЛЯН ПРО УКРАЇНУ 
Від Редакції: Нижче містимо ури

вок з рідкісної праці, f. де Бопляна: 
« Description de l'Ukranie~ (Paris І 86 І). 

fійом Левасер де Боплян, француз 
з походження, народився при кінці 
16. ст. в Нормандії. За спеціяльніс
тю Боплян був військовим інжене
ром. Приблизно в 1631 - 1648 рр. 
він був на службі Польщі. Діяль
ність його в ці часи була зв'язана 
майже виключно з Україною, де він 
перебував переважно разом з С. Ко 
нєцпольським. Боплян добре знав 
життя України та Польщі й тому 
його відомості мають особливе зна
чення: для нас. 

Перше видання праці Вооляна вий 
шло на французькій мові в 1651 р. 
в Руані. Після цього цей твір ще де 
кілька разів перевидавався та був 
перекладений на ряд інших мов. 

Київ був колись одним з найстар
ших міст Европи, як про це свід
чать рештки старовини, а саме ви

сота й ширина його укріплень, гли
бина його ровів, руїни його церков, 
старовинні гробниці кількох князів, 
які там поховані. З його церков за
лишилися на спомин лише дві - це 

св. Софія і св. Михайла. З інших о
стались лише руїни, як от з церкви 
св. Василія, з якої ще видно мури ви 
сотою 5-6 футів з затертими через 
давність написами на штукатурці ві 
кон понад 1400 років. Серед руїн 
цих церкоп :)Находяться гробниці 

кількох руських князів. 

Церкви св. Софії і св. Михайла бу 
ли відбудовані в їхньому первісно
му вигляді. Софійська церква має 
гарний фасад і прекрасний вигляд, 
з якого боку на неї не глянути, бо 
стіни Гі прикрашені кількома фіІ'у
рами і зображенням подій в мозаї
ці. Ця праця складається з дуже ма 
леньких камінців різного кольору 
які блищать наче скло і так уміл~ 
підібрані, що не можна розібрати чи 
це живопись чи вишивка на канві. 

В цій церкві є пам'ятники кількох 
князів. При ній :живе архимандрит. 

Церква св. 'Михайла зветься золо
товерхою, бо вона вкрита золочени
ми плитками. В ній показують мощі 
св. Варвари, що, як кажуть, була пе 
ренесена сюди з Нікомідії nід час 
війни. 

Це старовинне місто розташоване 
на рівнині та на вершині гори, яка 
зноситься з одного боку над усіею 
навколишньою рівниною, а з друго
го - над Ворістеном, що тече в її під 

ніжжю. Між нею і цією річкою роз 
ташонаний новий Київ, місто, що 
тепер мало заселене і має не більше 
5 - 6 тисяч мешканців. В довжину 
воно простягається здовж Борїсте

на на 4.000 кроків, в ширину від Бо 
рістена догори - на 3.000 кроків. 
Воно оточене ровом, шириною в 25 
футів, має трикутну форму і обве
дене дерев'яною стіною з вежами 
з того ж матеріялу. його замок роз
ташований на вершині однієї гори, 
що підноситься над нижнім містом, 
але над якою простягається старий 

Київ. 

П!)авославне населення Києва має 
щось десять церков. Одну з них, при 

якій розташований університет або 
академія і яка міститься біля рату
ші, вони звуть «Братська Церква». 
Це місто має лише три гарні ву

лиці. Всі інші - це прямі, непра
вильно вигнуті і покручені на зра
зок лябіринту. 
Місто є значним торговельним цен 

Т!)ОМ країни. Предметом торгівлі є 
збіжжя, футра, віск, мід, сало, со
лена риба, тощо. В ньому перебу
вають епископ, начальник війська, 

каштелян та староста. Воно підлягає 

чотирьом юрисдикціям: єnископсько 
му судові, палатинському або старос 
тинському, війта та райців (радни
ка). 

Всі будинки тут збудовані на один 
nоверх. Населення користується 
свічками, зробленими з трісок. Вони 
коштують так дешево, що за один 

подвійний динар можна освітлюва
ти найдовшу зимову ніч. 

3 французької мови переклав 

А. к. 

ОУН зі своїми ідеологічно-політич 
ними заложеннями, зі своєю орієн
тацією в першу чергу .,на власні си
ли - на здобуття украінської держа 
виви революційним шляхом, має пе
ред собою накреслену велику місію 
в історичному змагу української на
ції. 
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Листок Літературної 

Комісії Зарева 

ПОМЕР ІО. ЯНОВСЬКИИ 
ВАПЯІІЕ і техно-мистецька rpyna (( А >> 

З сумом і великим жалем повідом

лемо, що 25. лютого 1954 р. помер в 
7країні на 52 році життя Юрій .Я:

овський, найвизначніnІий сучасний 

(3 циклю: «Творчість О. Слісаренка») 

(Скорочено) 

український прозаїк і поет. 

Сл. п. Юрій Яновський народився 
листопаді 1902 р. в Єлисаветrраді 
родині службовця. Вnерше почав 

рукуватись в 1924 р. Найбільш 
ідомі його твори це збірки опові
ань: «Кров землі», «Роман Ма», «Ко 
откі історії», «Земля батьків», «Ки 
вські оповідання», романи - «Май 
тер коробля», «Чотири шаблі», «В ер 

ІUники», «Жива вода», п'єси - «За
войовники», «Дума про Британку», 
Син династії», «Потомки», морські 
ірші - «Прекрасна Ут», оnавідан
я та новелі - «Мамутові бивні» та 
агато інших. 

CJ1. п. Юрій Яновський пост1ино 
. цькований і переслідузаний совєт-
1 єькою владою відійшов від нас пе
Іредчасно, не маючи змоги свобідно 
1 єказати своє останнє слово. його чи
І сл енна тВор'1ість буде завжди за
Хоплювати мільйони української мо 
юд1 своєю багатогранністю, україн-

«Jlітература складається з 
'l'.sорчости, життя літератур

не - з розмов літераторів». 

Валеріян Підмоrильвий 

(«j).liCTO») 

В 20-их роках на Центральних У
країнських Землях занотовуємо по

тужнии розвиток літератури, що 
вніс тривкі вартос11і в українську 
духовість. Це перш за все непроми

нальні зразки поезії та художньої 
прози. '!'оді пробудились справжні 
творчі сили нації, які не завагалися 
Зdести смертельний бій з російським 
окупантом України, бо рос1Йська дУ 
ховість старалася знищити усіми за
собами творчий геній України - на 
ціональну культуру. Письменники 

були змушені маскуватись всякими 

символами, щоб бодай на короткий 
шмат часу відтягнути своє фізичне 
знищеШіЯ. Вони майже всі - колиш 
ні завзяті комунарі, як блудні сини 
- nовертаються на лоно нації з ме
тою спокутувати своі вчорашні по
милки. 

ським патріотизмом та глибиною 
,умки. Не улягає сумніву, що на твор-

чість Слісаренка мало безnосеред

Смерть Великого Письменника по ній вплив середовище, в якому він 
рясла наші душі до глибини, вона творив. В основному його полонили 
черговим доказом російсько-боль- ідеї Вільної Академії Пролетарської 

uевицького терору в Україні. Літератури, яка була найповажні-

Вся українська молодь на чужині шим бастіоном українського творчо 
:лонить голови над гробом Велико- го генія 20-их років на Наддніпрян-
о і Незабутнього письменника, яка щині. 
авжди так мріяла зустрінути його «Хвильовий на місце Елланового 
Вільній Украіні. пролетарського Гарту заклав у січ

ні 1926 р. нову письменницьку орга 
Спи Великий Сину, Україна розу- нізацію в Харкові ВАПЛІТЕ 

Jйіла Тебе, розуміла Тебе українська (націоналістичну) - Вільну Ака

молодь, для якої ти був зразком бо демію Пролетарської Літератури. До 
організації були зібрані найвизнач

ротьби за свободу нації. Наші серця ніші імена письменницької літера-
були завжди з Тобою, ми боліли Тво тури» 1). 
fми болями і стражданнями, бо Твоє Під нaцiontt.~L змом підІсовєтських 
серце було повне любові до україн- письменників слід розуміти світог-

ляд, який в основі своєї ідеології по 
єького народу і повне ненависті до ставив індивідуальність української 
nівнічного окуnанта. нації з усіми її творчими похідними. 

Нація понад кляси. Штовхати впе
Спи Великий Сину України, остан ред «примхливицю» історію, дбати 

ній привіт 11Ше Тобі українська мо- про проrрес- це значить дбати про 

лодь з далекої чуживи. відродження і змоrутніння власної 
~--------------------------~наци. 

Коли бажаємо проаналізувати .ці· 
яльні(;ТЬ ВАПЛІТЕ, а головно ї:і і
деологічний стрижень, - то завжди 
натрапимо на J.VІиколу Хвильового, 
як духового батька, бунтаря проти 
совєтської дійсности та автора тала
новитих новель і памфлетів. Крім 
нього в ВАПЛІТЕ згуртувались най 
кращі майстри слова тодішньої у
країнської музи. 

Працю організаціlї унапря:мнюва
ли lVI. Яловий (Ю. Шпол) 2) - пре
зидент, М. Хвильовий - заступник 
і Олекса Слісаренко - секретар ВА 
ПЛІТЕ. В звичайних членах були: 
А. Любченко, Ю. Яновський, Г. Е
пік, П. Тичина, М. Куліш, М. йоган 
сен, Гео Шкурупій, П. Панч, І. Сен 
ченко, М. Бажан і дру.гі. Майже всі 
вони дебютували з мистецького бо

ку надзвичайно, сильними творами 

- хоч і різних літературних стилів . 
Майже у всіх їхніх творах пробігав 
червоною ниткою головний мотив не 

нависти до тодішнього примітивно
го окупанта України. 

«Характеристичною рисою ВАІІЛІ 
ТЕ бу ло lЇ наставлення на високу я 
кість і високу культуру» - ствер
джує один з дослідників 3). За стиль 
їхньої творчости - ваплітянців на
звали «олімпійцями». 

В одному зі своїх цікавих nамфле 
тів Микола Хвильовий писав: «Коли 
Україна пройде той закономірНИй і 
природний процес, державний nро

цес самовизначення і ствердження, 
який пройшли і проходять теnер всі 
народи Европи? Без цього годі го
ворити про будьяку національну та 
соціяльну справедливість. Порож
нім брязкотом про інтернаціоналізм 
не прикриєш питання, що його ви

сунуло життя». 4). А дальше цей са 
мий відважний автор вимагає, щоб 
нарешті з'ясувати чи «Україна є ко 
логією українського націоналізму 5). 
шла доволі скоро у формі різних «У 
рядових пашквілів» - чи пак 
«критичних літературних розвідОК» 
урядових «критиків». Навіть заво

рушились кремлівські можновладці, 
мовляв - «шовіністіческая Вапліте» 
- набрала націоналістичного забар
влення. 

З вище наведених уривків з пак
флетів Хвильовоrо не.двозначко ба-
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чимо наголошення перш за все на

ціонального питання, а опісля соці
яльного. 

У вимушеному «покаянні» Хвильо 
вий писав: «Хвильовизм - це тео
рія боротьби проти КП(б)У, яка ство 
рена цід натиском 1ідеології укра
їнського войовничого фашизму, під 
натиском ідеології урбанізованої у
країнської буржуазії, що мріє зро
бити з України велику імперіяліс
тичпу державу» - ось ціла суть хви 
льовизму, як ідеологічної течії. В за 
гальному, під націоналізмом Хвильо 
вого розуміємо специфічний націо
налізм, який з ідеологією організо
ваного українського націоналізму 
має лише спільні сторони. (Мимово
лі насувається паралеля з т. зв. «дон 
цівським націоналізмом» - який рів 
нож не покривається вповні з ідео
логією українського націоналізму 5). 
Висуваючи лозунг «Геть від задрі

панки 'Москви», - Вапліте вибрало 
одвертий шлях боротьби за держав 
не самоозначення нації в культурній 
площині. Дивлячись з цієї точки зо
ру, вповні зрозуміємо гордий лист 
Слісаренка до М, Горького-Пешко
ва, який привів його до заслання на 
повільну смерть - в Сибір. 

На марrінесі зазначимо, що сьоrод 
нішня полеміка навколо постаті Хви 
льового не є конструктивна, а ча

сом - озброєна в скрайню суб'ектив 
ність «критиків». Тому не бажаємо 
займатись цими голосами «За» і «ПРо 
ТИ» - Хвильовий оборонців не по
требує! 

Натомість цікаво зупинитись ко
ротко над питанням чи «хвильо

визм», а заразом Вапліте, - це дій
сно «ідейні спадкоємці боротьби 
1917 р.», чи це «вияв волі і стремлін
ня українського народу здобути собі 
нІічим необмежені можливосТі для 
свого розвитку й державно-політич
ного оформлення»? (думки П. Голу
бенка- «Вапліте» ст. 38). 
Не улягає сумніву, що Хвильовий 

змагав до змогутніння нації - дер
жави й що був виявом стремлінь сво 
його покоління, яке в кошмарних 
1917-20 рр. не зрозуміло як слід вар
тости національної держави, а він 
зрозумів трохи пізніше, коли Укра
їна була вже окупована. Проте хо
чемо зазначити, що відродження 20-
их років мало рівно ж деякі недотяг 
нення, про які коротко згадаємо. Це 
перш за все неrативне або пасивне 
наставлення до Бога, а християн
ської релігії зокрема й частинне ро
зірвання з історичною традицією У
країни, мовляв: 

«Церкви старовинні - в повітря, 
Вишневі садки - під сокиру, 
Прорвати Карпати тунельом, 
Динамітом - пороги Дніпрові» 

(Є. БлаlDfТВИЙ) 

CMOJIOCIUПI 

Отже ці два моменти ослаблюють 
до певної міри Ренесанс 20-их років. 
То ж не диво, що д-Р О. Грицай пи
сав про Ренесанс таке: «В нас 20-ті 
роки цього сторіччя ентузіясти з-під 
стягу Хвильового чи Миколи Зеро
ра величають, як добу українського 
відродження, що ніби на свій лад 
видвигнула ідею націоналізму та ста 
ла голосником гасел романтичного 

ідеалізму й індивідуальної творчос 
ти. Та проте, годі не сказати, що іде 
али іХ творчости, душевної на кож
нім кроці московськими ка
тами тіла й духа, не змогли вповні 
(підч. мое - Л. В.) відповісти ідеа
лам переломового відродження укра 
їнської духовости» 6). Д-р О. Грицай 
думає, що «В середовищі найстрашні 
шого поневолення і кріпацтва, якого 
не знає людство від часів свого іс
торичного існування», як р:.Вно ж 
«без обнови релігійного дУХа» - Від 
родження не було синтетичне - не 
було б повне. Проте ці «неrативи» 
зрозуміє кожна людина, яка глибо
ко вдумаеться в тогочасне довкіл

ля й своерідний «дух часу» 20-их ро 
ків. ... 
По ро~громі Вапліте, Слісаренко 

стає співтв~ем техjно-мистецьк.ої 
групи «А», що являлась ідейним npo 
довженням діі Хвильового. 
Про постання цієї літературної rpy 

пи «А» - донеслось надзвичайно ма 
ло. По розігнанні Вапліте, письмен
ники пустились в мандрівку по різ 
них літературних угрупуваннях 7). 
Слісаренко, при активній допомозі 
своїх друзів, заложив свою «техно
мистецьку групу «А», про яку проф. 

Державін пише: «Йогансен, Сліса
ренко, Смолич - утворили по роз
громі Вапліте «Техно-мистецьку гру 
пу«А», яка правила їм суттю за лі
квідаційний засіб самозахисту» 8). 
Крім вищеназваних до групи «А» на 
лежали ще такі письменники. як Ів. 
Ткачук, .Я. Качура, В. Гжицький, та 
Л, Козоріс. Бачимо, що знову ство
рилось нове середовище, яке за сво 

їми «техно ... мистецькими» засобами 
- продовжувало працю Вапліте. 

В. Гжицький зі славнозвісним ро
маном «Чорне Озеро», М. Козоріс з 
«Голуба кров» - «аполоrетикою бур 
жуазного націоналізму» - й цілий 
ряд інших письменників зуміли об
разово передати стихійний, ще ор

ганізаційно не оформлений націона
лізм, який зі силою гірського струм
ка, нищить по дорозі до повної кри 
сталізації, свого духового вивершен 
ня - усі перешкоди. З цілої групи 
«оцілів» лише Юрій Смолич 
«справді в націоналізмі неповИІПІий», 
як твердить С. Николишин. Всі ін
ші були знищені Москвою. 

JІІо6оІІВР Вивар 

ч. з (39) 

Dечірній етюа 
Щовечора з радіостанції сОсіиь» 
Надається Вітряний Концерт •.• 
«Осінь• ва хвилі шісвадцять -
Кома- дев'ять- кома- три. 
Антева - місяць, кіловати - хмар-

Спікер - зірка, слухачі - ми! 

Один слухач - серце! 
Друrий- ти! 

ки! 

На 1\Іісяця автеві вітряний екстаз: 
;.~Іаніжиться скрипка, підмовляє бас, 
Іs!олончеля мріє і трелі веде, 
'l'ужить і зове, 
Серце і тебе! 

Слухається серце призабуває про 
все .... 

Па вза. 
Десь вітер притих - заховавсь, 
Десь вітер ... 
Ііітер знову озвавсь 

І за тінню вавздоrlВ піrнавс~о! 

Десь вітер ... 
Вітер уже зупинивсь 
І на форті акордУ до неба підбивсь! 

nже rудуть баси, зідхають віолов-
чел'

Співають скрипки високі соля, 
А клярнети рвуться як сваволя 
В піднебні вишини. 
Ще мент і вже трубки 
Як розсічені комети .... 
З спокійним вдаром каштану каста-

в'єтів 
Ідуть в танок мрії і думки. 

Концерт триває, 

Мрійлива зірка підмовляє 
Слухати завтра ще ••• 

3 дерев падуть золочені листки 
На кломби айстр і золотистих далій. 
Щовечора виходжу самотнім в парк 
На Концерт Вітряний осени п'янкої. 

Юрій Володиславич 

З квиrи: «П'явка осінь». 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1) С. НіИКОі.ЛJИШИІН: «K:y'.'l•b1)1p!Ha політи
Ка бсщьшевиків і українсьюий куль
турний nроцес», .На чуJЖ1ині, 1947

1 
ст. 32. 
2) Опkл!Я на йюrо м.і-с.це преЗІидентом 
обрано Од•еся .LІ.~вітньОІ о. 
3) Петро Голубенко: «Вапліте», ст. 
67, В-во «Орлrик», 1948. 
4) Мико-'11а Хв1и~ьоrшй· «Камо rряде
ШИ», памфле11и, к~ниrоспі;Lка, 1925. 
5) Ібід. (t-Україна чи Малоросія~). 
б) JL-p Остап Грицай: <rШляхом генія 
~· v.pa'iНit~» , <~:Юність~. ч З, ст.8-9, 
Мюнхен, 1951. 
7) Наприклад: Марс, Лацка Молод
няк і ЇІШІЇ. 
8) В. Державін: <~:Письм.еннпк - rро
?.Щ.ІJJяншr~ , 4:Ун:раїнська Думка:. ч. 
14 ' 213 J 1953. 



ч. з (39) СМОJІОСКJПІ 

З творчости Ренесансу двадцятих років 

Від Редакціі: Щоб у читачів був 
певний образ великої Літературної 
Дискусії (1924-1927), яку започатку
вав М. Хвильовий у циклі своїх стат 
тей, що появились в 1925 р. в додат-

ку до «Вістей» - «Культура й По
бут», а згодом були видані окремою 
збіркою «Камо грядеш» - передру
ковуємо відгук цієї дискусії в літе
ратурних пародіях 20-их років. Ці 

твори передруковуємо з видання В. 

Атаманюка «Літературні Пародії» 

(В-во «Маса»), яке появилось під кі 

нець 20-их років. 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ 
(Стеноrрама диспУТУ 24 травнн 1925 р. при міцкомі У АН) 

Стенограму скорочено й спопуляризовано. 

Од популяризатора 

Стенограма диспуту мало зрозумі
ла масам, а то навіть і співучасни
кам диспуту. Хіба, напримір, може 

Меженко зрозуміти власну допо
відь? Звичайно, ні! А коли так, то 
популяризувати треба. 

Переднє слово 

Це добре зрозумів і академічний 
загал од 60 до 100 років віку - при 
перлося, не ІІІКодуючи, милиць, ко

стилів і старих кісток аж 900 urry:к:. 
І все то - відомі літератори! 
Довелося, звичайно, пустити й де 

кого з чужих, бо нічого не вдієш ... 

д и с 
Голова зборів Дороmв:евич: Про

симо пробачити, але доповідачем бу 
де М'еженко ... Кращого не знайшло
ся... цей день років двадцять тому 
у мене померла бабуня (втирає с.nьо 
зи) двоюрідна. 
Так, от недаремно, кажу, ми сьо

годні зібралися-4; ~ово належ:иtrь 
доповідачеві. 

Меженко: Я не погоджУюся з т. 
Хвильовим. Про яку Европу мова мо 
виться? Европа є західня, східня, 
південна, північна й, нарешті, цент
ральна. Не можу ж я з усіми Евро
пами погодитись?! У нас, звичайно, 
все ні к чорту. І театр, і фільми, і 
малярство і загалом все мистецтво. 
Наші письменники вульrарні, ка 
кожній сторінці ла.ються... А сха
жіть, прошу вас, почім я знаю, лаю
чись, на кого вони натякають? 
(Сходить з трибуни. Присутві жва 

во вітають улюбленого критика, не 
шкодуючи калош). 

Коваленко: Я бачу, що тут один 
проти всіх. Ну, якого чорта дИСІtУТУ 
вати, коли все-одно ні до чого не до 
говоритись? Ну, коли вже «ДИСІІУТ», 
так диспут ... Я зараз прочитаю вам 
статут «Гарту» (читає, але голова 
швидко переводить стрілку rодин
ника наперед). 

Голова: Ваш час вичерпано! Слово 
належить Зерову! 
Зеров: Меженко промовляє, як той 

сморгонський ведмідь, танцює на 
розпаленій плиті - в~ло чи сук-

Диспутуна ти, власне кажучи, дав 

но свербіло, та не було за що заче

питись. А ось М. Хвильовий «дУ

нув» статтю. Зачеплено в тій стат

ті такі питання, що дурні ми б бу
ли, не скориставши з нагоди. 

п у т 
но, а танцює, бо знизу пече. 

О, темпора! О, морес! Меженко не 
розуміє досі, що Европа - це я, і 
я- Европа! (Б'є се()е в груди). Ом
нія меа ме кум порто! Коваленко узур 
пує моє право писати халтурну кри 

тику! Коваленко грабує мене! ... Ка
раул ... Пробі!!!. 
(Промовцю дають понюхати томик 

Горація видання 1581 року й він за
спокоюється). 

Десняк: Стара це все історія! На
стогидла, як Зеров зі своїм Гибулом 
та латиною. Чого хоче Зеров? Витя 
гти все старе ба ... 
Старицька-Черняхівська (з місця, 

перебиваючи): Я тут (плаче). 

Десняк: Критики в нас на понюх 
табаки, а критиків і за тиждень не 
перевішаєш! Задаються тільки! За
ждіть, братіки, незабаром ми вас по 
зашийку наладимо! 
Геть Европу й Венуа! 
Підмоrильний: Що ми все літе

ратура, та література! Це дрібниці. 
Гляньте на владу.. (зобачивши за
грозливий рух Коваленка, замов
кає). Ну коли література то й хай! .. 
Лізе всяка nmaнa в літературу, а ми 
цві'г украінської нації, гинемо за
вчасно не давши плоду... А! Наві
що ж ми учились? Навіщо наші 
батьки грошики на наше вчення 
марнували? (Зомлілого промовця ви 
носять). 
Щупак: Я дозволю собі, коли ви 

не образитесь, висловити свою, таІt 

би мовити думку ... Я, як старий діяч, 
почуваю потребу висловитись... Так 
от ви тільки не ображайтесь ... (Ака
демічні дами посилають промовцю 
«воздушні» поцілунки). 
Одним словом, я з усіма погоджу

юсь, а коли не згоджуюсь, так ви

бачте (сходить з трибуни). 
Моrилянський: Я за Хвильовоrо ... 

Один Хвильовий пожалів нас... Я 
старий революціонер ... Ще за студен 
тства я мав товариша з Кавказу, що 
Канта читав і нічого не розумів ... 
Я й портрета Маркса раніше од вас 
усіх бачив ... 
Знов таки, й людина од Дарвіна 

походить... то пак Дарвін од люди
ни .. тьфу, малпа од Дарвіна, чи пак 
Дарвін од малпи!... Одним словом: 
«Не единьrм хлебом жив будет чело 
век» ... Гадаю, що джереломякорис 
та'ВСЯ авторитетним? .. 
Филипович: Дозвольте вам продек 

лямувати Пушкіна. Хороший поет 
був! .. (деклямує). 
Коли вже вся авдиторія заснула 

під деклямацію, голова оголосив: 
Гnдова: Резюме я не робитиму, бо 

т:vт сам чорт не зробить резюме! Хі
ба можна із самозакоханого І'елько
тання зробити якесь резюме? 
Що я вам, асенізатор, чи що? 
(Пр~сутні цuотирають очі:, позі

хають і розходяться). 

Омелько Буц 

ВІд Редакції: В часі великоУ літе
рат:vuноr дискусії було влаnrrовано 
деп-і.п.ька прилюдних диспутів, а сте
ногр~фічний відпис було надрукава 
но окремим виданням: «Шляхи роз
'Вt1ТКУ сучасної літератури» (У АН 
Киі'В 1925, ст. 81). Тут саме передру
ковуємо, з незначним скороченням, 

вдалу сатиричну пеuерібку одного 

диспуту, яка КИ7tає своєрідне насвіт
лею-тн на тодішню «гарq:rчу атмос
феnv» літературлої дискусії 20-их 
років. 

О. Слісаренко 

Полонив мtme мій tпеф IPaдJJk)ф, 
Полонив мене Микола добрий, 
І розцвів я на скінченні трьох дороr 
Перейшовши «азіяцький обрій». 

Д. Заrул 



Стор. 6 

ГРЕКО-РИМСЬКІ МОТИВИ 

(Дистихи Хвильового) 

Довго дивився довкола 
Наш невrомонний Микола, 
Далі розклав пасіянс: 
«В Азії 'йде ренесанс! 
Йолопи. Ваша халтура 
Не европейська культура. 
Тільки в моїй Вапліте 
Література цвіте! 
Вилупки з неопросвіти! 
Ви дикуни, троrлодити! 

Кожний пастух-свинопас 
Преться й собі на Парнас. 
Хто складає сонетів 
Геть його з-поміж поетів! 
Вам, куркульня-писарі, 
Місце на Лисій Горі. 
Неуки з «Плугу» і з «Гарту», 
З вами й возитись не варто, 
Тільки псуеш собі кров ... 
«Єнко» - не те, що Зеров! 
Вчіться художньоrо слова 
В Рильського, в мене, в Зерова, 
Може ще й декоrо з вас 
Пустимо ми на Парнас». 

Д. Заrул 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,~ 

С, Пилипенко 

Будь же, папаmо, мов камінь, 
Йде Хвильовий з кулаками; 
Сором буде нам і сміх -
В «Плузі» не вдержать чепіг. 

В. Атаманюк 

П,ять заповідей 

советеького nисьменника і видавu.я. 

«Литерагrурная Газета·;. ч. 133 (за 
1953 р.) о:пу;блікувал,а фейл.етон Д. 
Бє.тrяева, •В я.кому між іншиІМ знахоти
мо 5 заповідеЙ ПідСОВВЄТІСЬІІЮГО ПІИІСЬ
МеННИК!а. Ос. воНІи: 
~Багато .ЗІВТОріІВ, ЯК!И<Х КJ)ИТІИКОВано, 

ЗрОбИЛИ ВІИОНІОВОК: 
УЗГJІ1ЯІДІН1ИІ11И ІКріИ'ГИКУ, ВИ1)]JJ13ВІНТІИ В 

старих Ішnигах і писаrn по мюrжЛJИІвос,
ті НОВі І<ІН1ИІГИ без 'ПОМІИЛОІК. 
Керіниnш вищаJвнrщтв також зроби-

ли КЇЛЬ;І~а ВИlСНОІВІКів: 
І. К·ниг, в яюИІх є с.віжі думки, незнсt 

iit>Mi .редакторам і ди:ре;порові видач 
НЯ, а•бо (Бож•е, <брОІНІИ!) спірні rВІИСНОП 
•Ки, не вищаваrtи; 

2. Авторів, ЮІІиrи котрих tпідІПа:дал.и 
J<ОJ]ИНеІбу:дь 'КРИШИІЦі В Пресі, В ІПЛ~Н 
Іl~ИІД3ННЯ не ВІЮТІЮЧІИ'І"И, R /Р.:КЩО, , ЇХНі 
1-:ниги все ж таюи довt~деть•ся друкува 

ти, то не вказуваІТІИ лр·ізв:ищ авторів; 
3. Випускати в світ, в осноВІЮіМУ те, 

що •RіЖ·е «аІпробовано» і критtИІЦі Ite 
nідлятае; 

4. ВИІдават:и праці (навіrrь якщо 
воtІи погані) тілЬ!к.и ·с,уnеравторитет 
НІИІХ 3іВТОрів, ·ІЮТр'ИІХ І-Ее КОЖНІИЙ Відва
}Ю~ТЬСЯ еtп:робува'Ііи .критнІКу ваrг.и; 

5. В загальному - с.rим меньше ви
давати, т:нм опокійнішо жити:.. 

OMOЛOCIUUI ч. з (39) 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ 

В УКРАЇНІ 
З нагоди 300-лjття «возз'єднання», 

видавництво «Радянський письмен
ник» заплянувало видати в найко
ротшому часі такі книги: Н. Рибакrt 
другий том «Переяславської РадИ>>, 
Ю. Мушкетика «Семен Палій», П. 
Панча «Гомоніла Україна», М. Риль 
ського збірку поезій, присвячену те 
мі «ВОЗЗІ'єднання», як р.івнож такі 
ж збірки М. Бажана, В. Сосюри, А. 
Малишка, П. Качури «Світлий ра
нок», В. Козаченка «Шляхом жовт
ня» та повісті А. Полторацького «Ди 
тинство Гоголя», Л. Смі,лянського 
«Молодість Шевченка», С. Склярен
ка «Карпати» (І!-ий том), І. Кисе
льова «Віковічна дружба». 

А. Полтарацький, редактор «Віт
чизни», опублікував плян праці ре
дакції цього журналу на 1954 р.: 
В січневому числі друкувалась по 

ема Л, Первомайського «На крутих 
берегах», І-ша частина роману М. 
Чабанівського «Над Дунаєм». 
В наступних числах будуть друку
ватись поеми, присвячені «дружбі» 
і вересневому пленумові КП, М. На
гнибіди, С. Олійника і поезії М. 
Рильського, П. Тичини, М. Бажана, 
А. Малишка, В. Сосюри, Л. Перво
майського, П. Воронька, Л. Дмитер
ка, Я. Шпорти. 
Крім цього будуть публікуватись: 

роман С. Скляренка «Велике бра
тер~тво» (прРдовження «Карпат»), 
другий том роману А. Головка «Ар

тем Гармаш», повість О. Гончара 
«Щоби горів вогник», а дальше ряд 
статтей про українську радянську 
поезію, драму, прозу, дитячу літе
ратуру. З циклу цих стаn"ей в січ
невому числі появилась перша стат 
тя «ЗаміТ1{и про .сучасну ~аїн-· 
ську поезію». Журнал продовжува
тиме критичний огляд альманахів 
Донбасу, Харкова, Дніnропетров
ська, Закарпаття. 

А. Підсуха, редактор журналу 
«Дніпро», (видає ЦК ЛКСМУ), опуб
лікував плян праці редколегії на 
1954 р.: редакція головну увагу буде 
присвячувати «єдності» російського 
і українського народів. В перших 
трьох книжках буде публікуватись 
історичний роман П. Панча «Гомоні
ла Україна». В дальших числах бу
дуть друкуватись романи: М. Шуми' 

ла «Коли цвіте папороть», В. Собка 
«Стадіон», Д. Ткача «Плем'я відваж 
них», Ю. Збанацького про жи'n'я 
робітників МТС». Крім того буд-уть 
.10укуватись нові поезії П. ТИчини, 
М. Рильського, В. Сосюри, П. До
рошка, І. Неходи, Л. Забашти, Д. 
Павлика, а також оnовідання О. Гон 

чара, М. Чабанівського, Є. Кравчен
ка, П. Бабанського, А. Хорунжого. 
В січневому числі «Дніnра», яке 

щойно появилось, надрукована дов

ша поема М. Шеремети про будів
ниитво в Каховці «На берегах «Дні
пра». 

Багато статтей в «Дніпрі» буде 
присвячено «впливові» російсько! .ni 
тератури на українську, «зв'язкам» 
Шевченка з російською л·ітерату
рою і впливам Горького-ПєUІКова на 
українську літературу. 
В цьому році журнал вперше впро 

вадив· рубриКу «П~ьменtники nPo 
свою працю». 

Киів. Київська «Літературна Га
зета» з 10 грудня 1953 р. опублікува 
ла відкритий лист письменників П. 
Воронька, Л. Забашти, В. Мінька, С. 
Олійника, М. Шумила і Ю. Дольда
Михайлика до міністра культури 
УРСР К. З. Литвина про недооусти
му волокиту з відкри'n'ям в КиєвІ 
музею Лесd. Українки. 
Кампанія в справі відкриття цього 

музею ведеться безрезультатно на 
сторінках газет України вже віц 
кількох років. 

Криворіжжя. В Криворіжжю іс
нує від тридцяти років літературне 
об'єднання гірників. За час свого іс
нування багато членів об'єднання: 
було заслано і розстріляно. На сьо
годні до об'єднання м. ін. належать: 
інж. М. Бузинарський, автор повіс
ти «Через Дніпро» (пише «Із попе
лу і ру'їн»); інж. Л. Шипко, автор по 
вістей, поезій, оповідань, які друкv 
вались в газетах і журналах; rеоло:• 
М. Сокіл; Г. Тартишев та інші. Не
давіно члени об'еднання обговорю
вали пісню· молодого поета-ІІірника 
Гр. Дика «Дума про Богдана Хмель 
ницького», композицію до якої нап~ 
сав М. Яшниківський. 

Харків. В Україні відзначено 50-
ліття з дня народження письменни

ка о. М. Бойченка, автора відомої 
трилогії «Молодість». Твір цей пе
ревидано в СССР 14 разів. Перекла
дено його на російську мову, литов
ську, естонську, латишську, бол.гар
ську, румунську, чеську, польську. 

Спецілльний вечір був присвяче
ний письменникові (помер в 1950 р.) 
у домі СРПУ в Києві. 
· Киів. В Києві відкРилась в лlте
ратурно-меморіяльному музею І. 
Франка нова ексnозиція. Тут пока
зано недавно віднайдене перше ви
дання збірки поезій І. Франка «З 
вершин і низин» (1887 р.), як рівнож 
неопублікованИЙ сатир~ твІр 
dlapnsмeнтapmdt чорт-. 
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4ИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА В ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ 
В Україні можна часто nочути го

С'Іt>~і нарікання батьф, учJ(rелів, 
nрацівників бібліотек на недостачу 
хороших, цікавих і nовчальних кни 
жок для дітей. Особливо гостро цей 
своєрідний дефіцит відчувають до
шкільнята і учні молодших кляс. 

Питання розвитку дитячої літера 
тури обговорюються в Україні nо
стійно. У 1948. і в 1952. рр. відбулося 
дві ресnубліканські наради nись
менників, які nрацюють в галузі ди 
тячоІ літератури. Чимало рішень 
прий!нято ресnубліканськими і об-

ласними видавництвами. Видавниц
тво ЦК ЛКСМУ «Молодь» за після
воєнні роки видало майже 900 назв 
різних дитячих книг, загальним ти
ражем понад 30 мільйонів nримірни
ків. Десятки нових книг виnустили 
обласні видавництва (Львівське, 
Харківське, Одеське та ін.). І все ж, 
пише Василь Лисенко, - цього за
надто мало для задоволення зроста

ючих потреб величезної армії доnит
ливих юних читачів - майбуніх до
слідників земних надр і міжзоряних 
просторів, nеретворювачів nрироди, 
винахідників, інженерів ... 

Н. Забіла. Про неї В. Лисенко nише: 
« Н. Забіла в своїх кращих творах 
не висловлює ідеї nрямо «в лоб», ця 
ідея органічно витікає із створених 
nоетесою картин, образів, ситуацій. 
На жаль, такою nотрібною і цінною 
якістю митця володіють далеко не 
всі дитячі (та чи й тільки дитячі?) 
письменники». 

Жанри дитячоІ лІтератури 

Конкретність і предметність nое
тичної розnовіді має вирішальне 
значення в творах, розрахованих на 

дитяче сnриймання. Діти не можуть 
мислити абстрактними катеrоріями: 
своє узаrальнення вони роблять з 
певного конкретно.го матеріялу. Мо
жна, наnр. скільки завгодно чита
ти учням 1 - 4 кляс дидактичних 
доповідей про шкоду куріння, але ці 
доnовіді не дійдуть так глибоко до 
дитячої свідомости, як хороше, ви
разне оповідання про те, яку ж са
ме шкоду здоров'ю конкретного Ва
сі, Колі чи Льоні зробив тютюн, що 
сказав і як йоrо лікував лікар, як 
почував себе Вася, Коля чи Льоня ... 

Дитяча література не є щось о
креме, замкнуте, різко відмінне від 
«великої» літератури. Значна кіль
кість кращих художніх творів для 
дорослих є незамінним матеріялом 
дитячого мислення наймолодших чи 

тачів. Рівень життєвого досвіду не 
дозволяє їм сприймати складних, 
«важких» творів. Ця особливість на 
кладає свій відбиток вже на самий 
розnоділ жанрів: в літературі для 
дошкільнят nереважають ілюстрова 
ні книги віршів. Крім nоезії, малята 
залюбки читають казочки, короткі 
оповідання. Для школярів молод
шого й середнього віку nостуnово 
розкриваються захоnлюючі глибини 
життя, nригоди улюблених героїв у 
повістях та романах. Зростає і шир
wає коло охоnлення явищ і nодій, 

nоглиблюється психологічна і сус
nільна характеристика героїв, у
складнюється комnозиційна будова 
творів, nоглиблюється конфлікт, що 
веде до збільшення активної ролі по 
чуття і мислення читача. 

Для дітей в УкраїН'і друкується 
тоори російських письменників: 
Горького, Маяковського, Островська 
го, А. Гайдаря, Трублаїні, Маршака 
та українських радянських nисьмен 
ників: П. Тичини, :М. Рильського, В. 
Сосюри, А. Малика, В. Василевської 
(теж українська письменниця! .. ), О. 
Коnиленка, О. Донченка, Н. Забі
ли, О. Іваненка, В. Бичка, І. Нехо
ли, І. Багмута, Ю. Збанацького, вір
ші М. Стельмаха, М. Пригари та ін. 
З молодших nисьменників визначу
ються твори П. Воронька, Б. Чалого, 
М. Познанськоі. 
«Провідними темами nіслявоєнної 

дитячої літератури, - пише В. Ли
сенко, - є тема nартії і народу, со
вєтсько.го патріотизму, інтернаціона
лізму та дружби совєтських наро
дів». Письменники стараються дати 
покоління в дусі «мирної творчої 
праці» та виховували б віру в сне-

здолану силу колективізму радян
ських людей». 

Большевики звертають увагу на 
пізнавально-виховний жанр дитячої 
літератури. В книгах П. Тичини «Ви 
шиємо Сталіна портрет», М. Риль
ського «День ясний», в nоемі Н. За
біли «Наша Батьківщина», в книзі 
М. Познанської «На рідній землі» о
співується «велич і могутність совет 
ської Батьківщини, красу її безмеж
них просторів, лісів і полів». Про 
«рідну, найкращу в світі землю і П 
серце - зореносну Москву (!) nише 

Для юного читача не існує абстракт
не добро і зло, пороки і доброчесное 
ті. Вони існують для нього лише че
рез певних живих, конкретних но

сіїв цих рис. 

lІоетична творчІсть 
В поемі «Наша Батьківщина» Н. 

Заб;ла виявила своє вміння nоказу
вати дітям nраЦю робітників, селян, 
конкретні дари земних надр, елект
ростанції і заводи, ліси сnовнені не 
nросто промисловою nушниною, а 

живими ведмедями, лисицями, гомін 
ким: птаством. І від цьо.го уява дити
ни набрала рельєфних, відчутних 
форм. Бо те, що малий читач nponyc 
кає К!)ізь nризму свого абразового 
сприймання, діючого на його емоції, 
справляє глибоке враження на його 
свідомість. 

Подібні картини можна знайти в 
книжечці М. Стельмаха «Жнива». 
Цікава, вона тим, що автор не по
казав в ній совєтського «патріотиз
му» дітей (збирання колосків в nо
лі). В. Лисенко nише: «Талановитий 
письменник показав молодому чита

чеві самі жнива, як іх сприймає чіт 
ко окреслений, зримий герой». 

Прихильно зустріли дошкільнята, 
як нас заnевнює В. Л., теплі лірич
ні вірші книги В. Бичка «Я хоч не
величка», що відзначається бадьори 
ми, радісними мотивами nоезії: світ
лими сонячними тонами фарб. Треба 

сказати, що В. Бичку взагалі краще 
вдаються вірші для дошкільників 

- більше в них справжнього nоетич 
ного теnла і схвильованости, більше 
яскравих nоетичних знахідок. Бага
то віршів і пісень Бичка стали хрес 
томатійними. 
В книзі «Три сестри» В. Бичко хо

тів в штучний сnосіб змалювати 
«дружбу» українського, російського 
і білоруського «братніх» народів. 
Але це, на щастя, йому ніяк не вда
лось. В книжці мало живих, сnрав
жніх образів, які заnам'ятовуються, 
збагачують уяву. З цілої книги тхне 
справжньою штучністю «дружби». 
Тема книжки- зустрічі nіонерів зі 
своїми однолітками і дорослими в 
містах, селах, колгосnах, підnриєм
ствах - Росії, України і Білорусії. 
Окремі nостаті Бичка вийшли штуч 
ні, безликі, середньостатичні хлоп
чики й дівчата в піонерських галету 
ках, штучно підгладжені й nідфар
бовані совєтським nатріотизмом. 

Б. Чалий, який вийшов з найнові
шого nокоління українськоі підсо
ветеької молоді, nоставив собі за 
ціль розширити жанрові рямки ди
тячої nоезії, наnисавши збірку вір
шів «Діти миру». Ціла збірка, кож
ний вірш - це звичайний штампо
вий совєтський патріотизм, nереслк 
нутий «любов'ю» до комуністично! 
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партіr, «дружбою» народів, бороть
бою за «мир» проти війни, тощо. В 
другому розділі цьоrо збірника вмі
щено шість балад про дітей в «Ка
піталістичному» світі («Балада про 
живого манекена», «Балада про нег
ра Тома», «На острові Пуло Брані», 
«Японська балада» та інші). Ось для 
прикладу уривок з цієї творчости 
Чалого («Хлопчик з rранади», про 
партизан в Еспанії): 

В тій пісні -свобода 
І вільний Мадрід. 
Та пісня - безсмертна, 
Широка, .як світ. 
Підхоплює пісню 
Орлина сім'я: 
- Росія, Росія, 
Росія моя! 

Справді! Може і потрібна поезія 
Чалого («Хлопчик з rранади»), ро
сійський імперіялізм, російська екс 
панзія на захоплення світу під пок
кришкою комунізму. Для Чалого за 
лишилась хіба тільки українська мо 
ва, більше нічого украінського в йо 
го «поезrї» немає. 

З післявоєнної українськоі радян
ської поезії для дітей заслуговує у
ваги книга молодої обдарованої пись 
менпиці ,Марії Познанськоі «На рід
ній землі». Провідною темою віршів 
М. Познанської є тема праці .яка ос 
лівується письменницею з ' щирою 
поетичною теплотою. З ліричною 

простотою і безпосередністю розпо
відає авторка своїм малим читачам 
про звичайні трудові будні сьогодніш 
нього украінського села, переллітає 
картини праці з мальовничими кар
тинами украінської природи. «Се
крет успіхів віршів М. Познанськоі 
-пише В. Лисенко,- криється на~ 
самп~ред в іх сюжетності, у відсут 
ностІ фальшивого сюсюкання і ре
торики. Правда, - дальше пише він. 
- в пеt)шій частині книжки - «У 
колгоспі «Перемога» поетеса дещо 
зловживає абстрактними описами 
процесів праці, спрощує, а, значить 
і збіднює духовий світ героїв, одна~ 
ково малих чи дорослих, що немину 

че призводить до голослів'.я і рето
ризму». 

За статтею Василя Лисенка 

«Дніпро», Київ, листопад 1953 р. 

(Продовженвя в черrовому числі 
«Юности») 

смолоскип ч. 3 (39) 

у весняну пору 
(Споrад про Далекий Схід) 

«Зр·уйнують трон, з царя знімуть 
вінець і до ката поведуть. І поте
че кров сотнею рік, у синє море і 
дим хмарою закриє сонце Украі
ни. Але прийде час, воно знов за
сяє і усміхнеться заплакана ~а
ти. Повстане Украіна і помолить
ся на волі свобідний народ». 

(Тарас Шевченко) 

Збулося пророкування батька У
краіни: прийшов 1917 р. Над золото
верхим Ки івом святим усміхи у лись 
десятки мільйонів занехаяних лю
дей, загомоніла Україна, заграло си 
не море і вітром буйним понесло цей 
гомін по всім усюдам: і на Сибір, і 
на Далекий Схід, і на Океан, і 
скрізь по всій землі, де живуть за
кинуті долею діти України. Од ста
рого до малого, усі обернулися ли
цем до святого Київа. Усі прислуха
лись до його гомону і почували, .як 
молиться на волі свобідний народ. 
Незабаром спалахнула Московщина 
і червоні верховодники почали кида 
ти свої сили на спинення бурхливої 
течії національного відродження. 
Але даремно: Україна міцно держа
ла в своіх руках жовтоблакитний 
прапор. 

- «Соборна Самостійна Україна!» 
- Залунало від Карпат до Океану. 
І всі творчі сили, головним чином 
молодь, кинулись до зброї. Сибір і 
Далекий Схід бу дучиі в.іді рвани.'ми 
від своєї метрополії, кермувались на 
ціональним розумом і почуттями, 
які єднали усіх до купи і кликали до 
чину. Хоч Урал і події того часу, пе 
решкаджали в зв'язку з Киівом, але 
на Сибірі і Далекому Сході було ві
домо, що на чолі Центральної Ради 
перебували ІМ''. Грушевський, В. Вин 
ниченко і С. Петлюра, до того ж і За 
хідня Украіна прилучилась і таким 
чином утворилась тілом і душею іс
тотна Велика Українська Держава, 
яка оголосила IV -им Універсалом са 
моетійність та яку визнали Англія, 
Франція та інші держави. 
Трудно передати словами ту бур

хливу течію національного відрод
ження, яка захопила населення у

країнських переселенців та заліз
ничних службовців, які були розки 
дані від Уралу до Владивостока. Та 
чи мало було службовців по таких 
містах як Омськ, Томськ, Красно
ярськ, Іркутськ, Чита, Хабаровськ, 
Владивосток і головним чином Хар
бін (Манджурія), де майже вся Схід 
ньо-Китайська залізниця обслугову 
валась українцями. 
Повіяло весною! 

- Нехай живе вільна Україна! -
Пониходила на вулиці молодь з жов 
тоблакитними прапорами, а за ними 
старі люди і могутньо співали по міС" 
тах і селах: 

«Ще не вмерла Україна». 

Все украінство по·чало негайно ор 
ганізуватись і скликати з'їзди на Си 
бірі, на Забайкаллі і на Далекому 
Сходd·. Сфор/му;вались ГрЬмади, О
кружні РадИ, Далекосхідня Краєва 
Рада і Далекосхідній Український 
Секретаріят, на чолі якого перебу
вав Ю. Мова, Ф. Стешко, Г. Моrи
лецький і П. Яхно. Останній з моло
ді, був висунений для формування 
українських військових частин. Не
забаром був заснований «Курінь», ку 
ди в перші дні записалось понад 300 
добровольців. З кожним днем збіль 
шувалось число, а коли Омське Пра 
вительство, в лиці адмірала Колча
ка почало забОJЮняти вихід україн 
ців з російської армії, то тоді за:юід
ні українці, .які перебували в різних 
лагерях на Сибірі, як полонені, по
чали в м. Курган організувати окре 
му українську армію і йти на поміч 
на далекий Схід для визвольної бо 
ротьби за Зелену Украіну. Нажаль 
не судилось цьому бути. Не дивля
чись на сnівчуття ген. Жанева -
прагнення українців мати свою вій
ськову силу, ген. Розанов, своїми оз
броєними силами реформував укра
їнські частини і незабаром заареш
товані дехто з командних осіб і о
сЬіцерів, а також члени українськоrо 
Секретаріяту, з головою Ю. Мовою 
на чолі. Певна річ, що юнацьке вій 
сько, з деякими офіцерами хоч і не 
цілком, але, але зуміло своєчасно по 
кинути Владивосток і схоронивши 
частину збt)ОЇ, розбрилось по селах 
Зеленого Клину. В той же час, в 
Манджуріі, в м. Харбіні, .який пере 
бував в кращих умовинах, пощасти
ло сформувати військові частини з 
українців. На чолі цих частин ста
нув пор. Твардовський (з дозволу го 
лови Украінської Ради в м. Харбіні 
дР. І. Мозолевського). В присутності 
10 тисяч людей на Залі'зничному Зі
бранні, бу ло урочисте вручення укра 
інського військового прапору. Але, 
нажаль, усе складалось не так, .як 

б::tжалось. Сформовані і озброєні в 
Харбіні полки, були використані на 
охорону міста, де вже почалась бу ла 
шалена агітація большевиків. Роз
дратування було страшепне і багато 
клопотів довелось мати головно мо 
ло ді, яка готова бу ла кинутись в во 
гонь і воду для українськоі справи. 
Як вихід з цього положення, укра 
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їнство в той час почало рушати на 
Україну, але з середини 1918 р. цей 
рух затих, бо пробратись через У
рал, уже бу ло майже неможливо, а 
тому і на Сибірі і на Далекому Сході 
українське населення, головним чи 
ном селяни притихли. 

І дивна річ: селяни в своїй масі 
неписьменні, силою своєї крови і на 
фонального духа, одностайно праг
нули до єдности, щоб захищати сво 
боду свого народу. По всіх містах, 
від Уралу до Владивостока, а також 

на великих станціях залізниць - Си 
бірської, Забайкальської, Амурської 
і Усурійської, залунало ім'я батька 
України, Кобзаря і Пророка Тара
са Шевченка. Скрізь відбувались до 
клади про йоrо значення в історії у
країнського народу, улаштовувались 

вистави «Невольника», «Катерини», 
«Мати - наймичка» та «Назар Сто
доля», або просто реферати і концер 
ти. Молодь горіла святим національ 
ним вогнем і скрізь до неї прилуча 
лись полонені західні українці, що 
були при УСС і в австрійській армії. 
Вони своєю національною свідоміс
тю мали великий вплив на місцеве 
українське населення. 

Розгром армії адм. Колчака боль
шевиками підняв таку заверюху, що 

все замовкло, на селах та й в міс
тах і притаїлос,ь а з навалом черво

ної армії чимало пішло в партизани 
і перш усього пішла молодь, бо чу
ла про успіх С. Петлюри на Україні 
і сподівалась сприяючого часу у ее 
бе - на Сибірі та на Далекому Схо
ді. Бо сибіряки теж дбали про неза 
лежність. У м. Томську існувала Си 
бірська Окружна Рада, а у Владивос 
тоці ще жевріло життя Далекосхід
ньої Краєвої Української Ради. 

З'ясовуючи в коротеньких рисах 

про давно минуле Жавзяття молоді 
і участь її в національній револю
ції, я повинен сказать, що фактично 
ку ль турним осередком був Харбін, 
де українство збудувало гарний «У 
країнський Національний Дім», в я
кому містились по,чаткова школа, У 

країнська гімназія, бібліотека і цер 
ква, в якій Служба Божа відправ
лялась на рідній мові. В будинку бу 
ла гарна театральна заля, де відбу
вались лекціі, концерти, академії, 
вистави та зайняття організації мо 
лоді «Січ». Від6увалась робота по 
орrанізації громадянства для актив 
ної праці в майбутньому громадсько 
му житті, яке вимагало поширення 
національно-політичної свідомості і 
загартування сил для боротьби. При 
ємно згадати українських національ 
них діячів у м. Харбіні: д-ра І. Мо
золевського, І. Шевченка, С. Куку
рузу, О. Ступака, П. Машина, о. Гор 
дзієвськоrо, В. Опадчого, В. Кушні
ренка, П. Яхна, Ф. Т8.ЦЬ1tоrо, І. Св1-

омолоскип 

Про 
iVli:l.ІEИM ХJІОПЧІИНОЮ ПрІНіЇС Я •ЯіКОСЬ 

додому поранену пташку. 

Не помітив я був, неtсучи її, що мої 
ру.К'И за·бdГрИІІl:ися її тенлою ~ров'ю. 
1 і омітин ue я тільки тоді, кол,и став 
rюказ:у1ват}! їі бать,к·ові ... 

Ьа'Іько н.агри1м.ав на мtене, як на 3до 
J',aJ.;.{HOI'O ОПрИЧІИІІіНІИКа З3іl}~бел~ ПТаШІКІИ,, 
а я був неповишний їі смерти. 

11охороНінв я її в заглИІоі, що його 
вишаортЗІв косту;ром не;далеко яблj'<н

ки, Яtha рОД'ИЛі:l •СОJЮДКі Я'бЛуІКа В 
І•<.•ШОМУ саді. 

,:_і.ов,t·о обМ!lн-.а,в •ЯІ руки 1; п01тічку, а 
ще д~ошше .сумував ~а загиблою 
llti:lШKUIO. 

На ·Їl гріб я нрнІЮОІІІВ 4апо квіТf(И ... 

: .. 
Кuл1и мен.і було ,вже біJІьше років, 

коJІи J.>;,;~e не •було в ,юивих бать.юа,, а 
до;ш ЗaKtfНy~ra була за дроти концJ1а
tюру, я пока:1іч,ив собі був ру;к,и, на 
н~t,етінці загоро·жі, J~НН)вшись на неї 

,1:) ОЦ'Ш:Ю. 

)J.ротІи: ,були порж.св.;Іені жалібнІИІМИІ 
дощам1и осінНІіх днів і тому .рани дов 
го нехотілш загоюJЗІаТ<ися 

~ 

·ra, І. Паславського, о. Труфанова і 
М. Нетребенка. 
Большевики захопивши Східньо

Китайську залізницю, разом з Хар 
біном, сплюндрували українську 
справу. В час панування яnощів, у
країнство знов ожило, але мусіло ко 
ритись новим панам і чимало шкоди 
бу ло від цього панування. Дехто з 
молоді, напр. Луковенко і Чуча без 
сліду зникли і про це в свій час ска 
же історія українського руху, хто 
знищив іх - mюнці чи большеви
ки, які крились під маскою україн
ців і робили те що й по сьогодні роб 
лять по всьому світу. 
«Хмарою закрило сонце України, 

але прийде час і воно знов засяє ... » 
Молоді сини, щастя Нової Украї

ни, вперед, назустріч Сонцю! 

І. Якимов-Метан 

Від редакцн: П. І. Я~ИІМІОІв-Меmан, 
якого стапю на цьому місці ІІІубліку
ємо, приїхаш, перед кількома місЯІцми, 
з llал·еко.го Сходу J:Ю ПарИІЖІа. П. І. 
Якнмов-Мета.н проJІ\іІН'> довгі ро.ІОИJ JІІа 
~ ;еленому Кл,ині, ,в Манджурії, а остан 
ньо в Китаю, з-ві,дJкіля му•сів втікати 
Веред ІK0~.f~tlj1C11WЧHOIO ІВЛ3'Д0Ю. 

11. І. )І;КІи:мов-Метан е ви!дІатн,им ук
рsїнсьюИJм мис-гце!М-співаком, ІJ!ІК теж 
драJматургом. Ос1ь декі..1ька з його 
н'ес »Сл·іІпці~, «На Ч•)ІЖій стороні:., 
«)Н"І1и УкраЇНІИІ»... Всі вони ОПОВІНіеНl 
1утою украінців на ДалекоІМу Gході 
за БатьківщИІною - цьвіту·чою Укра· 
ЇfІОЮ. 

Стор. 9. 

себе 
Вон,и в·и·гої."І!иІСЯ тіJІькн тоді, кол!И 

Добрий Бог прИІкрив біл:имн nоКJрова
МІи снігів земл,ю. 

3 того часу на мо·Іх ру·ка,х, нк с:по
гад ма·буть того часу, великі чорні 
загоЇНІИ ... 

•*• ::;r одо:м, 'КСУ:ІІИ буревісні часи гналtи 
~ІНОЮ, •ЯІК іПереКV1ШПD.іІ'еМ, даЛеКИІМІИ 

ШШ!ХаМ•И Чj'ІЖ'ИХ КрJЇВ, KOJDИ КИ.Д.З.l!И 
;\Іене вітри, як ІЮКИ·дьком всюди там, 
де творило·оя пекло й Зjюрщдісним 

rсготом -божевілля в~іІJ)'Иtгувало в небо 
склін, де па..ла1~а Добро1·о Бога, бого-· 
XYJibHi Cj.IIOHa З BiИKpИt:.;JCIIJIX УСТ - Я 
іІ-июл.н плакав. 
На мош1~1,і м.ойого до·брого друга, 

що крокував зо мною руша:t'ІШ сто

;юиць і споІкійНІИІХ сі•л, я мусів руками 
з чорни:~ІІИ в.игоінами став.ити ка~мін.НІу 
·плиту з LВІири:ти,м в золотій обвідці 
хрестом. 

Тоді я преза,був ПJі<і:каrи ... 
:і того часу осталося в (Мене порите 

ГЛІИІ6<ЖИ.\L'И бороз,на~І'И зморщок чола 
і неспроІМОІ'а •говорити 'про біль 
словами. 

Иог:о тільКІн дехто ьміе ІВН'ЧJИГГУІВ'ати 
з моїх очей ... 

•*• 
С..:рібдіИТЬ'СjЯ ВЖе бі.1llі<МІИ ННІТО'ЧКЗМИ 

осени вол.осся. 

l.д.у Ж'lПТЯ'М спокііію:м крокуваІ-FН<ЯМ 
:ІЮдІ.tШІИ, ЩО ПЇЗІНіі:lЛ<l біль і раІді<:.ТJ>, 
тршюгу і журбу. 

Мені не .l,нчно зустрінут,и по дорозі 
!JОЗІПУ'КУ, 6о ~:.epue, що '.В йому зара'з 
ІСтукоче раІДіс.ЬІИІМ теа,;юм споко~в 
кров, несу на до:юнях рук з чорним:и 

l> НІ' О ЇІН!ЗNІ:И. 

і ~•·ене 'JOMy 'привітно ЗУІСjгрічають ... 
tОрШ Фоедрович 

Лорайн, л·и~топrащ 1953. 
UІШШІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 
Богдан Рибчук 

*•* 
Квіток-фіялок вечір назбірав 
І їх поклав на білім підвіконні, 
А, ідучи по небі, місяць сонний 
Старі монети розгубив між трав. 
Незнайдені лежать вони в пів-сні, 
(1х ранок з рос промінням позби-

рає ... ) 
Радію я: в моє вікно безкрає 
Злітаються нечуті ще пісні. 



Ст. 10 смолоскиn 

Han qим праqюють уираїнсьиі рапинські 
письменниии 

В. Бітяєв (Jlьв~в) закінч~в кню·у 
про Західню у,країну «JІьвінські зус 
трічі» а також npo С1. Ту~д.ора і ):Ір. 
l'aJiaн.a. Перєюtав на російську мову 
твори ):1. 1 алана і закінчtив редаrуван 
НJst його п'еаи ~:JІюбов на ІСІвітаJШ{у» 
J:>01зом з М. РуіДН!lЩЬК'ИL\1: закіМІЧІНІВ кни 
1 у памф.rr~тів, 'оп.рнмоnа!-fих проти <:ук 
ра·шських буржуазних націоналістів», 
«Під чуж~ими прапорам1И». раІЗОіМ з 
.М. Плейманом працював над щен:арі
єм «Тривожна молодість». В ц. р. 
бу де працюr;ати над гоманом про 
моряків «.LІ.аІJпші острови». 

А. МаЛІИ!ШКО в м. р. nереклав на 

українсь:ку 'МОВУ тво:ри 1:1. Маяко(8СЬ 
кого, зокрема йюrо поеми «Про Це». 
Іlерек.ладав ліричні nоезії Пушкіна 
(«СкуПlИй .ПІІщар» , «.і:>,їса.пкан), nра
цював над веJUИІкою nоемою «Гlам-'ят 
ник» (про Т. іllевченка), закЇіlІічІИв 
цикд поезій <~:Книга брат~в» (npo «воз' 
€ДІШНІІЯ~). 

Молодь в СССР 

приrод11ицької nітературм 

Після смерти Сталіна можна час
до-часу прочитати цікаві речі на 
сторінках советеької преси (хочби 
виступ Шостакавіча про музику, чи 
І. Котенка про колгоспне життя). В 
московській «Літ. газеті» знаходимо 
ц1каві виступи молоді, яка домага
ється пригодницьких творів. Видав
вання пригодницьких книжок захід 
ньо-европейських авторів, почавши 

від 30-их років, і то головно на у
країнській мові, було постійно rаль 
моване владою. Коли прийшла мож 
ливїсть заговорити на цю тему -
всі люди найр1знородніших профе
сій і віку почали вимагати видаван
ня творів таких жанрів *). 
Один студент з Киева пише **): 

«Мені здається, що наші педагоги і 
виховники, прямо не доцінюють то
го великого впливу, що його вика

зують ці книги на підприемчивих ді 
тей. В такому ж віці хочеться бути 
подібним на відважного, енерrійно
го, волевого, знаючого героя ... » 
Інший читач пише з Баку: «Шко

лярі зачитуються пригодницькими 

книгами; романи, які дехто має, по
витирані до дірок, а діти хочуть про 
читати Ж. Берна, Майн-Ріда, Ф. K.t 
пера, Конан Дойля, А. Біляева, А. 
Дюма, Р. Стівензона, д. Лондона і 
інших, але цих книжок немае, їх 
майже не перевидаеться». 

*) «Лит. Газ.» з 12. 12. 195З р. 
**) «Лит. Газ.», 14. 11. 195З р. 

А. ДоюІ\енно нап.~саu n'єсу «Потом 
ки заnорожuію~ (пrо колективізацію 
н JIOU-31 рр.). 

м. Ри.tІьсь.кий в .\1. р. зак1ьчи.ь кНІиГу 
по~:зій «Ранок наш01 GатьківщиtНІИ~, 
з{іірку «300 .1іт» т.а К!-~игу .пітературо
ЗНС:І:іЧИІХ і nуб,1іІ.І!ИJСТИЧНt1'Х статей «ПіІД 
зuрнми І\рсм.1я~. ІJазом з Л. Дмитер
ком редаrує 4 томи р~зій Пушкіна 
і 5 томів творів МіцкеВІНІча в 'ІІ'ерекла
ді на російську мову (!). Закінчив ра 
·зом з 11. Карм·анським ререКJЮід 
ПерШОЇ t~аJС,ТИНИ «DОЖ~СТНfІНІІЮЇ КОМе
діЇ» jLанте («Ад»).· В ц. р. закіНІч:ить 
цикJІ віршів «Щед;ра о·сінь>> лро nоїзд 
ку оо Україні і Ьілор~1сії, 6у.де прапю 
1/:іа:ти •ІІ~ад ІІ-ю •Іа~11ИІною «Божоотвен
·но·І К:амедЇІ» і нщ двохтомНlИJком Міц 
t{еІИі'Ча в українсь,кій мові. 

В. Сабt1ю з<1!кінчив роман про с,пор
товціп «Стадіон:ь, н'єсу <~:Каnітан» та 
роман про Донбас. 

ГІРИДНІПР~ІНІ<А 

Мн дшию з тобою не стрічшшсь, 
Впал.о безлі•І ли,стя у <:(ащу. 
На педюстках зірваних, зів'яJtнх, 
~ сльозу з твоїх очей знайду. 

І Іридивлюся і журитис1> буду, 
Г~І,янунши на вус11ку серед віт. 
fІрийдеш т.и, го.півоньку на гр~щ1и 
lіоКJщдеШ, В ЯІК!ИХ душа бО.'ІІІІІТЬ. 

Ти весну, замис:д,ивш~Рсь, з·гадаеш, 
і)огоньких розтитих берегів. 
Жур.ав.пі здіймалИJся над !~раєм, 
Сuій кур.ПІНІЧУЧІИ в полях. мотив. 

РозJІІивал:ик:я за верби во.ІJJи, 
І снІніЛІИ у твоїх очах. 
Я \Пішов 1 біJІьше не rриход,ив, 
llи фронта1х мій nростелявся ІШ!ЛІЯХ. 

J ІuкоХІав нсім серцем придніпрянку, 
5-JI< ІВеСНОЮ nерШИЙ В .JЛ.ПЯ'Х гріМ. 
Тн вv.ходи.па стрічать світанки, 
ll.J.aб щшніс я перемоІ у в дім. 

Юрій Бурянівець 

ч. з (З9) 
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ПРАЦЯ, ЯКУ МИ ЛЮБИМО 
ч·ен•а тру~до.м, зав.ертае? На·певІНо ІВ·<; 
міХІНІетечь: ця ЛЮд!ИіНа є погани:м м:ате 
маrr;ико:м і НІе знає, шо поворотна до
рuга доріІВІНЮе том.у к~~с:кюві, що ще 
3 ал•ІШі'ІlІІИВС Я ... 

Чому сл·ово - праця - приховує 
·в ~ао•бі стіль·юи нюанк:ів, коти не коІнrr .. 
·растів? 

3апІИтаймо, наприклад, цього юна,ка. 

Ному <:ІаІМе :пром1ину,в шkнадІЦЯтий ріа: 
ЖІИ'ГІ'Іffі. 

- Праця? - здригається в~н. - Це 
длІЯ м.ен1е чарівне слово! Воно мені 
:пригаtrtуе, що вже скuро ·бУ'дУ дорос
ЛІНІМ чоJDовіком, са~юстійнш•м. Зароб
лятиму са!М на овій проокmок. 
А там, ·бачните, проІМинуло декіл1.ка 

років. Небагаrго: !П'ять, може шkrь. 
Нашому ЮНІСlікоnі зараз два,ддяп 

{І'д!І-ЛН - щвс.щцшь дІВа. Він ІВ•ИІдJИІМіО зІМі 
нився. Не те, що·б зм~кніІВ! Це не 
ті.1ь1ш зверхньо; в нього змінши;я 
IIOГJlli:tд НІа DB·iT. 

- Праця? - здвигає плечем. 
НабрИJдло... ЗраНІКу до вечюра (rryт 
1ін пробрехаІВІСЯ, бо пр.аІЦюе вісім го
д:ин у день!), не,мае вільної хв:wшни, 
HeMD.€ Від'ПОЧІИНКУ ... 
ОсІ. так, бamrro. моло.д:их .ТJюд,ей ~МJріе 

·про прац,ю. Байtд.уже яка вона, зa:re:..J( 
но .від уІІІодобаншІЯ. Це !ЮНІИ нагрома
дJИЛІИ в собі нІЗЩмір ен'ерrії, баж:аооть 
виказаmи свої зді·бІюс;гі, щось твор•І-D
ти, ІСВО'іМІИ рукаtМІИ ЗМіНЯі!lИ об
ЛІИЧЧЯ qвіту. 

А.1е ,згодом, заходи.ть зміна. Свш·,) 
рода депресія, з·баЙІдужіння, немоІВ 
двиІгашnл :незл,юб.lеного, ки:м<:ь накине 

·'Ного т:яІГару. В ч.ому вона бере свій 
:почато,к? - Це може перем учення, 
60 праця, УМ'ИІСЛОВа Ч!И' фіЗІИІЧНІЗ., ТаЮІ 
ІВJІчепуе СJІМІИІ? Моvке розчарування 
зневіра у влаІсні оилш, фільософічне 
«ВІаtнітаІС, ванітату>м ет омнія ванітас;;. 
- світ с•нльніІlІ)И}Й? Або, та'КІИ 1прямо 
- нехіть? 

РозглядJаЮЧІИІ ці грн чv.нн:ИІЮи. пр.ий· 
демю скоро .до в·ионоІВку, що тільки 
ІПерший більш природного хаtр.аtктеру, 
є нез.а;лежниІЙ ві1д нас. Але ІZLBa інІШі 
- розчаруваJНня та нехіп. - ми МІО· 
жє.мо напевно поборотИІ! )1о цього 
rютрібню нам тіль1ю дещо .доброї ІВО
лі, трО+.юи більше .вІІnриваІЛОСТІИ' б.а, 
на.віть упе'J)Тости.. 

Не забtувай:мо, що рушійною СІИL1ІОЮ 
кож;ної ·праці (виtІюнанн:я завданнп) е 
~ВИІЧІайн:о наtгорода. Це може бути 
грошева зап.паrrа, nохвала, ві!дзн:ачеІНІ 
ня, тощо ... Ал1е е ще інІшого рода на
города. Ії НІе дає ніхто.Уї оореrгся 
сшю:му. Ue - &д!ОІВОЛ·С•Н'НІЯ, а воно 
йде безпо1сере~ньо, .впарі зі зацікав
ЛЄJННЯ:М. 

Бач.ите, колtи б наш юиаtк (це й я ко 
го МІИ зап:иrrуво.l'ІІ на ші·сна~д>цятому 
році Ж1ИГІ'Я!) З•УІМів поціка·в:итІись своею 
·працею, він на·певно не н.арікан б.и 
опіСЛІя 1Ніа ~:.еї. Навіть щ.ацююч:и. nри 
~:>арштаті, на якому К·РУ1·иться завжди 
ощн:акову шруJб:ку, 'Можна знайм лев
не зацікавлення. IJe. !lерш усього no·c-

тій:на увага, щоб машина <:ІПр·авно 
працювала, щоб шру;б1~а ВІИІкрут:ила<:ь 
ЗГіДJІЮ З ПQд.ЗІНІИ'М ПЛІf:ІJ.ЮМ, ЩОО мала 
ІВідІПОВідJІІl ВJИіМJЇріИІ. 
Бо 1Праця - це поборюванн.я труд

н.ощів. Поборюванні!~ .веж себе самого! 
Якже ж ви д;нюпес.ь tІЗ JІЮд·ину, що 
пройшла полов-ину шляху й, знеоосо-
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Треба розуІМ'Ї11И працю: -в.иконуват•и 
·свої 3авдання розшажно, послідовш·о, 
любити їх. 

Спробуй'Ге! Поціr;автесь ваuюю 
щ~-аuею... вдJо,волення зовсім бл,изько. 

ІРС 

• • 
ПАТЕНТ 

(ФеАлетон) 

Завелося на св,іті rаІК, що без спа
тен.ту» ІВ ЛІЮL[JJ!іІ не п•хЗІйся... Скрізь 
:питають: Маєш патент - прохі!д Івіль 
І-:~ий:; не маєш - ось тобі й ду ля·. 

А ІІШІТW хочетьІС1Я, моаюдому, сере!д 

тіе"t гущі! Ех, ІЯК хочеть'СІЯ жити, 
смоктаrги. ,з •rіеї розкоші. хоч бtи най
меншою нюариІНіКОю, а та,ки протисну 

нося, nолюбуватwсSJL Хоч бп·r й себе 
самюго з::~.uроторtИ'ГИ, обмонуІГИ!. -
Дарма, кол·и 1не дозвол.яють ... 

- І, чому це так? - поцікавиІв;ся я. 

- Чудак тІИ - •віщ•rювіля серд:ито 
- a,JIJn~'e б.ruч'Ifllli, що в те·бе патенту 
ІНемає! 

Т:<~к я і почав об.міркщзуваТІи: Па· 
тент! Що 1воно та1к~, lJ.'eй ~патент», і 
51\К йоrо ІПJШдба~и? І-Іа полі, вкупі з 
,fішенищею, родІиться, на базарі nрода 
ютL, ЧІИ •r.N!iІ<'e з ХJМар і диму зліпле
ІНІий? Скідьюи кн.w.ж01к н~ .щюл,истува·в 
·- ВС•ЯКОtГО дЮІб.ра ДOBO'Jli, а ПрО «Па 
т~m» та:к.и не розві,·:щз. ДІи!вна воно 
штука ... Бач, не хотіли прозрад•І-ІІТИ, в 
тнйаrі держать. 

СПОРТ в 

Gпокій у дУІші - геть затрати,в. Був 
.собі ра,нdШІе ОстаJпом --І•ерешнею; ж1ив 
мирно, щас.іІ'fШ:иrй простоrюю і убоtзт
вом, іНШИіХ Нtе ТОрКІЗ•R і мене Не'ЧІаІСТО 
зrа,питуваmИІ. Минуur.wс,ь ті часи, гай
І·ай.. А .все, ·бо якогось там «Іпаrгенту» 
за6аrло~ .. 
Та все ж ТЗІЮИ' свого доби.ВІСІЯ. Вечn 

ром ішов, на дорозі поди1бав; хтось 
:м.а,буть, не,розваJЖний, загуби,в. 

Лaтerurl За па·зухою д.одом.у nрІИІніс. 
За столом nоtсадІиш, борщем, вареІНІИІка 
МИ ВГОС<І1ИВ, Ще Й ЧЗІJЮЧКИ Не ПОЖаЛіВ. 
Хороший він, 'НІ<ІІ ви'д'У Р'У'м'.яний за 
інші ІНіез·гірший. С1щить, роз•каз,у~ вмі 
до. Зразу [3ІИ!д'ІЮ, що вчен·и:й. 

- Т•е'пер- ка1жу йо:мtу- ТІИ ,мій і 
не пру•чайс·я. Зн:айшов я тебе? -
2найшоІR! НRkорм·ив? - Накорми,в. 
Місц.я ж у мене доволі, уюш ще біпь
ше, старчІИть у двох ІІШТІИ. 

*•* 
Ось-так, б.ачІиtrе, зараз у меНІе теж 

свій «Іпатеm»! Не таюи1й уже ·поганІий, 
фейлетоном зветь·СІЯ. 

Остап Черешнn 
.-

УКРАЇНІ 
(BЇCTKJJ за СОВЄТСЬКОЮ чужинецькою пресою та радіо) 

Осльо. На змаганнях лещетар-
ських скороходів СССР і Норвегії, 
які відбулись на початку лютого в 
Норвегії, спортовці України, які вхо 
дять в склад совєтської команди, до
бились таких усnіхів: 
Олег Гончаренко зайняв перше 

місце. йо.го осяги: в бігу на 500 м.-
45,7; 1.500 м. - 2.20,4; 5.000 м. 
8.22,8; 10.000 м. - 17.21.2. В загальній 
пунктації О. Гончаренко набрав 
19-l, 840 точок. 
Дмитро Са:Куненко зайняв третє 

місце. його результати: в бігах -
500 м. - 45.3; 1.500 м. - 2.21.4; 5.000 
м. - 8.34,0; 10.000 м. - 17.31,5. В за
гальній пунктадії він набрав 196.408 
точок. 

Дніпропетровськ. В· обласних зма
ганнях у гокею перше місце зайня-

ла Дніпропетровська команда мета
люрrійного заводу ім. Комінтерну 
(тренер М.Коломиєць), яка виграла 
з командою «Локомотив» 7:1. 'М:іж ro 
щє{іста~и Дніпропе~ровсьК1,а відзна
чаються своїми успіхами М. Борт
ник, В. Ільченко, М. Потеряйченко, 
В. Соболенко, В. Розумний, С. Сош
нlков, В. Грунталь. 

Стадіно. Вперше в Сталінській об
ласті ств,орещо гокейну •КОманду в 
колгоспі ім. К. Маркса, Селидівсько
го району. Тренером команди став 
iVI. Сидень. 

Харків. Молодий тяжкоатлет П. 
· Каршон (Київ) вигнув двома руками 
залізну штанГу вагою 100 кг. 500 гр., 
перевищуючи рекорд СССР на 500 
.гр. 
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СПОРТ В УКР АЇНІ 
Станкславів. В Станиславові відбу 

лись традиційні змагання у ручному 
м'ячі, в яких в·зяли участь найкра
щі жіночі й чоловічі команди Укра
їни. В результаті трьохденних зма
гань перші місця серед жінок і чо
ловіків зайняли кияни (тренер Іва
він). На друге місце серед чоловіків 
вийшла команда ЛьвоЦа, на третє 
- Харкова. Серед жінок - друге 
місце зайняла команда Станиславо
ва, третє - Львова. 

Ленінtрад. На всесоюзних змаган
нях легкоатлетів «Науки», «Медика»· 

й «Іскри», в я~их брали участь сту
денти педагогічних, медичних і фіз
культурних інститутів, спортовці У
країни добились таких успіхів: 

Чоловіки. Перші місця зайняли в: 
бігу - Ющенко - 800 м. - 1.57,8; 
скоку в довжину - Леськевич -
7,20 м.; метанні диском - Бутенко -
47,80 м.; метанні молотом- Редькин 
- 55,14 м. 

Жінки. В: бігу - Фальківська -
800 м. - 2.28,0; скоку в висоту - Рад 
ченко- 150 u.м.; меті ратищем- Н. 
Коняєва - 5З.56 м. 

Давос. На змаганнях за чемпіонат 
Европи у бігу на совгах український 
спортовець Олег Гончаренко, який 
брав участь в складі команди СССР, 
добився таких успіхів (значно rір
ших, як в минулому році): в бігу на 

500 м. - 44.4 (п'ятнадцяте місце ... ); 
1.500 м. - 2.14,0 (друге місце); 5.000 
м. -- 8.14,5 (друге місце); 10.000 м. -
17.ЗЗ,7 (восьме місце). В загальній 
клясифікації О. Гончаренко зайняв 
четверте місце (191,202 пункти). 

Харн:ів. На базі «Буревісника» про 
ведено лещетарські змагання (дис
танція 10 і 18 км.) на особисто-коман 
дне першенство України серед дів
чат і юнаків. Серед юнаків - Є. Сні 
гирів (Львів) і В. По:магайбо (Хар
ків) пройшли 18 км. з одинакавим 
резтльтатом· - 1:1'~.47. Тихомиров 
переміг на дистанції 10 км. - З7.24. 
В змаганнях брали участь представ
пики трьох областей і двох міст. 

Коломия. В Карпатах провели свої 
зимові відnустки сотні студентів з 
різних місцевостей СССР. Перехід 
Карпат зJ1обила група львівських 
студентів, до яких прилучились теж 
студенти Москви ... Ціла група поді 
лилась на дві частини: одна під ке
рівництвом викладача Політехнічно 
І'О Інституту Г. Круш еля, друга під 
керівництвом інструктора альпініз
му В. Кохана. Команди пройшли 
верхів'я Сивуля - Рафаїлова, Гір
чанський хребет, а пізніше - поче
рез два хребти - Чорногору і Піп
Іван, на висоті 2.000 метрів понад рів 
нем моря. Інша група (В. Кохана) 
зробила тренувальні походи на вер 
хів'я гір Кукіль, Гордий, Хом'як. 

Наша світова чемпІонка 
Коли Н. Смирницька, світова чем 

піонка, метнула ратище на 5З,41 м., 
- молода учениця з ІІІевченківсько 
го хутора (Київ!щина), Н. Коняєва 
метнула на З5.78 м. 'Молодою, недо
свідченою спортсменкою зайнявся 
тоді учитель Ст. М. Клименко, не ду 
маючи навіть тоді зробити зі своєї 
учениці чемпіонку еві ту. Спортовий 
ріст Конясвої був дуже скорий. В 
1950 р. вона бере участь в змаганнях 
з нагоди відкриття літнього сезону 
на якому вона метнула ратище на 

З8,18 м., стаючи чемпіонкою Украї
ни серед дівчат. з цього часу її під 
готовкою почав займатись ~домий 
тренер З. Синицький. 

;В 195З р. молода спортсменка стає 
студенткою, від змагання до змаган
ня поліпшуючи свої результати -
45,84 м.; 47.79 м.; 49.З6 м. Протягом 
року вона 5 разів поліnшувала ре
корди України для дорослих. В жов 
тні м. р. Н. Коняєва на вузівських 
змаганнях в Києві метну ла ратище 
на 52.26 м., увійшовши в десятку най 
кращих спортсменок СССР. В січні 
ц. р. вона виїхала з групою україн
ських спортовцін на змагання у Ле-

нінtраді, де вона після щойно тре
тьої спроби кидає ратище на 5З,56 м. 
nоліпшуючи світовий рекорд на 15 
центиметрів. 

Киів. З нагоди «возз'єднання» гру 
па українських nарашутистів - М. 
Ткаченко, Г. Мартиненко, Є. Забояр 
кін, С. Митина nід керівництвом май 
стра спорту М. Федоровського вико 
·нала скок з кисневими апаратами 

з висоти 7.421 м., перевищивши еві 
товий рекорд (4.9ЗО м.). В той же 
день виконала скок студентка Київ
ського медичного інституту Л. Маз
ниченко з висоти 7.421 м.,перевиІЦУ 
ючи дотеперішній світовий рекорд 
(4.953 м.). 

l\Іосква. Група студентів Київська 
го медичного інституту і група Хар 
ківських спортовцін (по 12 чоловік) 
від бу ли з нагоди «возз'єднання» 
маршрут на лещетах Київ - Москва 
і Харків - Мосн:ва. Харківські спор 
тоnці пройшли 750 км. за 11 марш
рутних днів і фінішували разом з 
киянами. 

Ч; З (39) 

Найкращі результаТІІ плквакІв 

Украінк за 1953 р. 

ЧоловіІDІ 

ВільнхА СТІVІЬ. 1.500 м.: В. Лаври
ненко - 19.46,9; В. Насюк (Київ) -
20.44,5; А. Драпій (Київ) - 20.45,0 
Брас. 100 м.: Ф. Досаєв (Львів) 

1.14,0; Л. Макаренко - 1.16,1. 
200 м.: І.Засіда (Київ) - 2.ЗО,8; 

Ф. Досаєв- 2.41,7; Л. Макаренко-
2.42,2; В. Слюсаренко (КиІв) - 2.46,2. 
Батерфляй. 100 м.: Ю. Короп (Ки-

Ів) - 2.46.2. , 
200 м.: В. Борисенко - 2.33,9; Ю. 

Короп - 2.4З,·9. 
Спина. 100 м.: Ю. Власов (Київ) -

1.08,5; Л. Сагайдук - 1.09,2. 

Жінки 

Вільний стиль. 100 м.: Є. Тю10шен 
ко - 1.1З.О; Д. Воропій - 1.1З,2. 
Брас. 200 м.: М. Гавриш (Київ) -

2.57 .0; Л. Кліпова (Киів) - 3.08.5; М. 
Дудченко - З.О8,7. 

ІР. =: : : :; : ;: ;::: ; =; ==== ;;-

Найкращі осягк тяжкоатлетів 

Укра і11и в 195З р. 

Найлегша вага (до 56 кr.): В. Віль
ховський - З10 кг.; П. Кіршон (Ки
їв) - ЗО5 кг. 
Півлегка вага (до 60 кг.): Ю. Мазу

ренко - З15 кг.; З. Абрамов (Київ) 
- З12,5 кг. 
Легка вага (до 67,5 кг.): І. Солома

ха (Дніпропетровськ) - З40 кг. 
Півсередня вага (до 75 кr.): В. 

Бондаренко- З80 кг.; Х. Ягли-Оrли 
(Харків) і А. Шолух (Лr.вів) - З70 
кг.; Е. Айзенштадт (Київ) - З65 кг. 
Півтяжка вага (до 90 кг.): Ф. Сси

па (Харків) - 417,5 кг.; П. Баранов
ський - 405 кг.; Ц. Веслонутський 
(Київ) - З95 кг. 

Ірпень. В Ірnені біля Києва від
булись лещетарські змагання на пер 
шенство Украіїни тов/ариств.а <еМе
дик». В естафетному бігу 4 х 10 км. 
для чоловіків перемогли лещетарі 
Києва (2:45.50). В бігу для жінок 
З х 5 км., вислід змагань вирішила 
минулорічна чемпіонка України М. 
Орлова (Київ), її час 22.10. Біг на 5 
і 8 км. виграла теж М. Орлова (Ки 
їв), 44 час 22.10. Біг на 5 і 8 км. вигра 
ла теж М. Орлова (22.25 і ЗЗ.15). Се
ред чоловіків перше і друге місця на 
10 км. зайняли А. Забишний і А. 
Кроденов (обидва з Харкова), які 
пройшли віддаль в ЗО км. за 1:48.29. -ПРОДОВЖЕННЯ ROHRYP 
СУ РОЗВ'ЯЗОК - В НАС
ТУПНОJ\ІУ ЧИСJІІ 
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! ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
! Христос ·Eocn.;;pec! Boct\pec.aa Прав
! да на зеJМ.,l•і і Любов~ Обні·МІає бр,а~т 
! брата. 3Ін: ;<.кає rс1ів і пен.<ш·ис'1 ь . В цей 
Дt' Hh ВСІУШс€ ' '3 ЛЮДІСЬЮ серЦЯ . НІОВа 
Вір@, tiiOu <l Л!ЮООR опромінена ВЕ:Л'ИІЧ
ІІіМ ·~~ .;Іном ХірІІ-Ісrа-Спасин:ля. 
КожІНІИ1й , •в чиїх гр-у'.:ІЯХ б'ється серце 

л ю д .и н ·и , -гой, що вір ~:ть і бе ~боvк
ШІК, той, ШІо люб!;.пь і Ч'Ие серце на

·ІКІІ;ІНеЕе ІНІИНаІВІИСТЮ -- Ю:)ІЖНq ЛЮ!Д'И:Нtа, 

1псред котрою постан.~ питанІw: чому 

1 стрюІОдJаю-tя і тнс'ІJчі подібни1х, чому? 
! --· глянувши на розп'яття ХриІС,Т'3, 
имювкне . В цьому Роз'п;::тrі rюнн знІ.1-

· ііJІJе Од!И~ЮІ<у tСПрС:ІВІіІ\1ЧЮ 13ЇД:ПОВідь. 
Бо Хри1стюс сьоrо.,дІ-іі - ві•д:повідь НІа 

Н·Сі НІ:DТаІІШЯ. Він СЬОГОІДНf СlИІМЗОЛ, ЙО-
1'0 жІИrJ:•гя - зра~зок. Хр r.стос· доро
говказ! 
Через стражl!lІан н.я Хр·и:ста, ІЧ ереІЗ 

І'олгофу і роз,п'ятГJ на хресті, 'Через 
Н:'рНІ~С';І~ИЙ 'ІlЦЯХ - Bet,le ;:I.;O;p •Cf'3 ДО 

ІІраJВ,J\И, ДО ЛЮбОВИ, ДО ШОСіКрЄtСіННЯ, 
шлшх дtо свобо1ди. · 
Д.1.я одюІІХ <НІ3!родів цей шn;Іх ТРІИ! -

1 

. :~ає д;ОВІ.Не, дщя ~~~ших коротше. Але 
·KQ)I{JIИnЙ. МУСН'ТЬ ЙJОГО !П;ройmи. Ці~'Іі 
СТО:ііl'ТЯ ПРОІХОД\іі'fЬ Й О І' О укро,;іІНС ЬК'И'Й 
ШJ.РСЦ з ІГска'fОІ\tіб::ІМІИІ ж:~prrn і рі,ками 
крови ... + 

Хри1стос Во-скрес! 
Тисячі і с отні, цілі ~лі .rн,йонІИ 

.:·j ;т ь очі до Хри:с••а-СrJ<ісите.'lя, 
уста шепочуть пс•І3с~ ;ще13но: 

і ч.о•му? 
Боскресне Укра'tна ! 

Шзія 'ЧІН ·пра,вда? 1хІні серця 
RЮЮЇТЬСЯ іЮ.ТТЄД/LlЙНОЮ r,ipOIO 

:::на ють, що це -

П~ДІЮ-

П1х1:вд~! Правда Хри1ста! Правда 
У.країни! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Всій українській молоді і всьому 

'українському громадянству в Укра- ~ 
J ін~. і на . чужині пересилаємо на·ше < 

повне ВІРИ 

! Христос Воскрес! - Воскресне 

Україна! 
! Редакція «Смолоскипу» 
! ~~~~~-~· 
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ВОСКРЕСІННЯ 

Великий день, велике свято, 

Лунають дзвони із небес, -

Еорець на смерть розп'ятий катом, 

Із rробу з усміхом воскрес! 

Не.чуване, незнане. -хто ж цf1д 

З яких земель? З яких орбіт? 

О, неосяжний Переможче, 

Яким мечем скорив Ти світ? 

Ще 

Ти впертість дУха - на тривогу 

На рабство ц:с в душі своїй, 

В однім лиш бачив перемогу: 

В любові сильнШ святій! С. Самохьаленко 

прийде час і дзвони СофІйської 

Лаври возвІстять СвобоДу ! 



Сі\'ІОЛОСКИП 

Молодече • 
ГОрІННЯ 

«... ВопІі гuрять 
Музика грає ... '> 

Т. Іllевче:нко 

Це ІНе приП<lІдІКОІВО, коли: ~~юло~ісгь 
прирівнюють до воr1аю~ 

Бо малодіІсть - це: rгак,и, соrіrІІНя, 
1буйне й пе31:1йм,ше, часом бурхливе, 
•ПОдJе:куJІJи ·сваІвільІНе. Ue в молодості, 
'немюв у полум'ї, ви·топ,тюєтьс.я-крнс
т:шізуєтьеf,D МаJЙІбутшІ людІина-rром·а
данин,, ЙОГО Х3ІР.~$ТСр та СІВ.іl'ОГ.,lІЯІд. 
МоІже вогонь - це ромаю"иІка: ба

жання ,вист.рІnбІнуuJІ з гущі подібІІІИ'Х 
собі роЗЗ'яв, УІПЛ1е:сгись у стрі·чку ІН1епе 
редбачеІНІИІХ ftvі()ІЖЛІИІВОСТеЙ, зірвG:ГИ З 

11~ .. '\.О'::тупнйІХ tвeprillин кус,ок непересіч 
ІЮС'ПІ. -1 Ір}І'І'О:ди Том21 Со є ре:, фантас
ТНІчні 'ПQд;орои.;:і Верна, гороїчІІ-:.і tпод
ниги О:пз.-Шаrrер·гоенда -- н.сі ці, з :з;ахо 
ІІЛ·СННЯМ-' Пр•ОЧtІІТ3ІНЇ СТОріНКJИ' МО.:ІЮЩІе 
t;oi літераІТУ!УІD - МаЮГІ> Не <1Ібf!.!ІЯа{іИЙ 
ЕШГ:lз на МОСЮ!дІУ д:ушу Й. МІИ:МОВОЛі 
r.пря:мювують її в обійми IDfJB:iJдoмІuгo. 
~ 71 буду ІКJZ.іпіт1аном, провадіиrnим:у ко
раблі ... » -· :мріє розцвіJ1'!іЙ ютш. 
Мол01дісп. - це одне, бурх~·ише 'Т:ОГ 

1л1ще. З нього ІЮ:д.я'І'ьс~ перші [ІОзна:
ки шлj Іхоп-юсти й розумі'НІН61 ,с:пр2tвед 
.'JРВІо·ст.и, в ньому п'я:'!'нують•С!Я бре.хня 
те: зло, завдя~:r йо·му ідешш наtбира._ 
ють форм. 

Невдачники 
ВОГОІНЬ - це оСТ'ИІХія. Во,гонь '60 дає 

ЖИ.ПІЯ~ а~11е ВОІдіІЮЧ3Сj С/П{)УІЧ.ИНЮЄ ,грі.:!· 
ні пожара, а з •1nим~1 ... оt~рть. У.ся •нмі 
.1ість - UJe апр~ВІно аіддержуваrт~и по 
;rум'я, .д:бюш .про те, щоб воно ясніло, 
щоб -бездиМІf~о несло·сь уГо,ру, в сто
рон•у сузІрІ в, да•rе'ЮІХ, юромііІ!І1't.ІХ 
Ще<:шів. 

Ue так буває із шопІ·ями: ніт~:и, з?ut: 
точніі чи л•укаві, пі~~хоплять :~с.;иву ІС
корку, несsть ії, к:иІ,.І.аютf:. у ь.и·р най
нікчемніШИ'Х ПріИ'стра,стей. Пис~еред 
вогняноr·n моря, юнак -- ьін тільюи 
ЩО 'ІЮІВІЇрИІВ у С·ИЛУ ;JЇТрів - 'К'И/Ді(lЄ1'Ь · 
ся впла.н, з.а;манен:11.j-1 черІ3l1ІНо-зо.тnт•И'

м И ЗЗІГраJБ-31М 1И. 

Аж Іf!рогорідо ... Зноіlу попіл і зІІюву 
НеЙ С3'МІ!JІЙ ЮНІ<J.К; СІП'ян,і;І'ИЙ ДІИМОо;\1, зав 
часно посп:рі~1·ий у своїх ·погля;д:а:х, 
невиліч:имо хво,рий - із погорі;ІІи.мІи. 
ідеа,:Ш}МИ. 

Ьітра - це ж його базпосереднє 
ДОВІКіЛЛ'Я ЙОГО друзі, ЧаСТО ca:.ti Ше ДО 
ьолі м•ол:оді, хоч із р'ятІЮ:\1 п,с·мерклого 
по~рум'я. ::>арав - вони граютьюя в 
•ГО.:ІІОВ3ІХ ще О'ДНОІГО !·ІС<Щ3-СЛНВЦЯ, рtадІУ 

Ю1 ЬС'Я, ЩО Не ТL1М\;::І .ЮН'НІ ПрОІГра.rІ'И. 
uo ко.'І!н жа.т,і11И', то в гурті, щоб 'біліь
шс - це Ю~'ІіИ!ЮІК1~ ЇХН€ ·ІО!UlрUвдан:н,я, 

1ІІ3С~р:зь ;ПрОСЯІ!ШуТе без.глу:з.;:,:Я'\1. 

Будь-д'е, М'ИІ зустрі"т.::.є·~Іо, їх, прогр.а 
f,JІшх ... Т31 вже найча·с;тішс RОНІИІ сюІ
д.аються 1на ЗІавзят.:tх борців, за~е,;щди 
с:::1 :,юuі":>е:r;Jнені, зав.ж.;.щ І1ОІіхнені, шоб 
•ІІ~%хова11а власне rюзчdруваІ-Jня та 

,неміч. 

І Ірогр::;,вші ... Нtез:v~інно програють вени 
J ~~:;•ни 'с:воєї й в'l:ІJІи ·їхtііх попередни
ків, гаІ::І!ПХ же нев .. 1.3ІЧН;ІКЇІ3 -- нероз
п:J.:.ютх вітрів, шо наспівувё.';~~ тає:v,-
1:•о 1прю чаріпні баріlі! по·жеж ... 

З минулого й майбутнє 

Повторю;ваІні д;о неІСхочу фр:вщ як 
о·сь: <<Молодь - нuІШа надія ... » на:юи. 
дуЮТЬ !ІЮ ПЛ·СІЧе ІПрОГраt~ШІ<І:Х. ще О]{'ИІН 

тягар. Ue - тяг~р удос:кuшшення лю 
дського циніз~tу ... 

І це до речі, колІи \Ш т•уж1и:мо за М'И 

:нулою молод:істю. Н::~~л зд·2.єть,ся, ШІО· 
повєрнувшшсь у часи тorv щирОІго 

rор~нн9.1, ІМІИ зуміЛ'и n '-ІІИмз.;ю виюрави 
т•и, витлуrг.::.тІІІ'СЬ із ма·нівцін та :встуш·І· 
ти на к.ращИ<й ш.тях. НJм здаєТЬ·СІ\1 ... 
Бо, чи не ІНІа нас і ті.тЬ.!<'И' на нас .опа
дає вЩповідальність за кольшні ІІЮ
:М'илки rга ІВ зв'нзку з і1іи:м.и· .:Ja те.ПІеріш 
ній, жалtюrrдJНІИІЙ сташ -~ Із надійного 
:КJО.'ІІиісь по..:1~1м'я не залишило·сь ,Jі·і:шо, 
!~р~м жмені попе.ту ... А б:урі дсспіл'ИІХ 
років уже несуть цей попі;І у 'с1uіт, 
рОЗ·Сі/ваЮТЬ 'беЗ·СЛЇ.ДІНО !!О ПОШІіХ, ДС 
вж'е ІВіідцвіл·и даро·м рюзr:уІблені д.іІІd та 
в з<аро;щку знівеч~еніо пориви. 

UJ,o 'Ж нaL\f, ОІТ'Же, nстзньс51 під су
чаону по·ру, ІКО.1'И ;:-Je в нашшх силах 

:::авернутІн пpyh\fOK .рок~.з? 
Чн не допомогти т:и1м, .які ще n 

стані горіння, щоІб.j 'ІОН:! .не ·прогаІЙ
нували наі:крєІщиіх ~<у zю;rтті ХІВП1JJІЙЩ 
що-б і всшп нІе ІП'J:і.мува.'Іи Іе,слід за на 
M.J - Т)!Ді:І, ІЗ!Ві . .'ІІКЇ.'ІЬ а.tІ:З'ЩJаЮl'Ь Ті.,lЬ
КИ жLІль і ,сІм~тгок? 

Так, незмu. ,:~о ТС:І;( - це ТІаі!Ш mш 
С'бов'язОК і ОД:И'НОК:ИЙ ~іПОLЇ1 5, ЩОІб І:!\:ІП 
рг1пдатІи себе в об.11аччі майбутнього 
з:1 .м,J:нv,т•е. 

ІісхаЙ 'молQд•е'ч~ горіння, ·буйне й 
щнре, .буде 'для 'ІЕЗІС сшят·ИІ~І. 

І. Сілецьrшй 

СУЛА 
Гремить Сула, як rрім вночі, 
Гремить Сула із півночі, 
На полудень степи оре 

У далеке синє море. 

Тече Сула степом-другом, 

Вірним по5ратимом-лугом, 
Як та стріла летить з лука 
І мчить, співа 

- вітер слуха ... 
Вітре, вітре! 

День настане, 

Сули-!)іки та й не спинить, 
.f!.к і обрій за Лубиями 
В світ дороги не зачинить. 

Та по лохвицькому шляху, 
За могилою - могила, 
Наче давнjсть костомахи 
У дорозі розгубила. 

Погубила та й забула: 

А їх вітер позаносив, 
А їх тирса пригорнула 
І прибили земні роси, 
Kl бець сяде ... 

Тирса-мати 

Зашепоче, мов над дітьми, 
Сонце вникне за Пирятин 

І пуrукне Січ із Пітьми 
й знов ... 

Заквітне небо маком, 
Альба стухне, як жарина, 
Лиш тумани-вовкулаки 
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Понад Су ллю линуть, линуть ... 
Ото ж! 

Сула, як дощ вночі, 
Шумить Сула од півночі 
Та з Удасм-сином тихо 
Спогадують давні лиха. 

Було колись ... 
- Вітер знас, 

Віте1) вітрові розкаже, 
Вітер й вітра поспитає, 
Вітра з вітром - вітер в'яже. 

Ой же Сули бистрі хвилі! 

Скільки вас у синім морі, 
Скільки ока із могили, 
Скільки й в людях того горя. 

Над Сулою над одною, 
Над шумливою рікою, 
СтіJ..:ьки й моря не зміряно, 
Скільки горя посіяно. 

Посіяно й поливана 
Татарином незчислимим, 
Половчаном бистроверхим, 
І вельможним паном-ляхом, 
І московським гене!)алом. 

Поорано й посіяно -
Посіяно й поливана 
Більш як зжато, 

- Столочено ... 
Укра ·ну заточено. 

Володимир Ярошенко 
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УПАДОК ЧИ ПІДНЕСЕННЯ? 
no проопем ХІІ-го з'їзду номсомоnу в Москві 

В попередньому числі «Смолоски
пу» згадувалось про ХІ:-ий З'їзд 
ВЛКСМ, що мав відбутися в другій 
половині м. м. Він відбувся 19. -
24. березня ц. р. Ця подія в комуніс 
тичному світі - неабиякої ваги. 
Не випадковим є явище, що йоІ'о 

скликано саме тепер. На кінцевому 
засіданні наради керівників совєт
ського господарства, що його відбуJЗ 
у Москві ЦК КПС, - Хрущов виго
лосив велику промову, яка була ши
роко коментована совєтською пре

сою. Незабаром (довго, очевидно, не 
можна бу ло чекати, бо rосподар
ська катастрофа стала аж надто о
чевидна) відбулося пленарjне засі-

дання ЦК КПС на якому Хрущов 
знову виголосив довжезну промову. 

Найцікавіше те, що ця промова бу
ла надрукована повністю, на чоти
рьох і пів сторінках «Правди» з 21. 
березня ц. р., цебто на другий день 
праці з'їзду комсомолу. Це значить, 
що ЦК КПС виразно визначив ком
сомолові, над чим він має зупинити
ся і які має взяти постанови. Висту
пи ж українських доярок, чи дон
баських шахтарів мали тільки по
служити для формального виправ
дання гасла - «всім право голосу», 
не маючи ніякого відношення до ре
золюцій, які були подиктовані зго
ри. 

Числові дані 

З допов~д1 Шелепіна, секретаря 
цк влкс;м («Правда» з 20. з. 54.) до 
відуємось, що під сучасну пору ком
сомол начислює 18.825.З27 членів 
(згідно із даними з'їзду, число ком
сомольців ,~осло від XJ!-tro з'їзду 
в два рази). «Комсомол на селі є ве 
ликою силою» - казав Шелепін, по 
даючи число сільських комсомоль
ців на 2 мільйони. Можна уявити, в 
якій ситуації знаходяться тих 11 °/о 
сільського комсомолу, на якого пле
чі валиться виконання більше, як 
70% постанов, прийнятих на з'їзді. 
Коли до того ще добавимо, що біль 
шість сільської молоді знаходиться 
в Україні (кажемо виразно сільської 
молоді, а не комсомольської сіль
ської молоді, тому що із з'їзду вид
но, що сільський комсомол в Укра
їні становить тільки трошки біль
ше як 17°/о всього українського ком
сомолу і дещо більше двох відсот
ків всесоюзного комсомолу - відсо
ток незвичайно слабий) - образ на 
шої молоді на батьківщині справді 
буде ясний і не потребуватиме нія
ких коментарів. 

Далі Шелепін узяв на себе зобо
в'язання виготовити 2 мільярди тор
фових горшків для плекання rоро
довини. З цього числа російська мо
лодь на сто процентів більше, як ро
сійський комсомол не зважаючи на 

те, що в кількості членів пропорція 
є зворотня. 

За його словами - зараз в СССР 
нараховується 850 сільсько-господар 
ських учбових закладів і пропону
ється відкрити до 1957 р. нових зоо: 
Але дещо нижче той же Шелепін 
признається, що більшість існую
чих - погано діють: не достає вчи

телів, школи не забезпечені с. г. ма 
шинами. Одначе треба творити нові, 
щоб никазатись числами, без яких 
звіт, виготовлений у вигідному бІС
рі парторга не буде вартий нічого. 
Тому під «достіженіями» треба розу 
міти ураєні числа партійних голова
чів, а якщо є певні осяги, то вони 

здобуті ціною надлюдських зусиль 
української і молоді інших панево
лених народів. 

Нав'язуючи до хрущовських ви
мог засвоєння нових земель, Шеле

пін повідомляє, що замість наміче
них 100 тис. добровольців (читай: 
примусовців) комсомолу на виїзд об 
робляти нові землі Сибіру - ~же є 
листа чотирьох сотень тисяч. 

Шелепін ще захлистувався осяга-
. ми в ділянці спорту, твердячи, що 
за останні чотири роки кількість чле 
нів спортсвих товариств подвоїлась. 
Натомість Романов, голова спорто
вої референтури при раді міністрів 
СССР, заявив на п'ятий день з'їзду 

(див. «Комс. Правда» з 24. З. 54.), що 
число спортовцін подвоїлось, але 
що в останніх п'яти роках, спорт ела 
бо стоїть на селі, що особливо слабо 
розвивається легка атлетика в У
країні. Такі розбіжності у звітах 
партійних провідників ніяк не впли 
вають переконуюче на молодь. 

Резол10ції з'їзду 

Читаючи привіт (більше, як чоти
риста слів) Компартії з'їздові 
ВЛКОМ і резолюції з'їзду, - не мо
жна не помітити вдаряючої подібно
сти. Ба, ще більше: привіт є резолю
ціями у мініятурі. 
Перше, що резолюційна комісія 

поспішила зробити, - це заявити, 
ЩО ХІ:-ий з'їзд КОМСОМОЛУ одобрює 
працю ЦК за звітний період. Певно, 
треба поспішити, бо так хоче партія. 
Не треба брати під увагу слів Маше 
рова, секретаря ЦК білоруського 
комсомолу, якими він критикував ді 
яльність ЦК ВЛКОМ: «Члени ЦК ба 
гато часу тратять на засідання і пи 
сання резолюцій, і через це не мо
жуть полагоджувати більш суттє
вих справ». Ще гостріше виступив 
секретар кіргізького комсомолу, кри 
тикуючи ЦК за те, що він не ста
рається знати життя сільської моло
ді. 

І тут жаль стає таких «Мальчиков» 
і «дєвочек» за їхню політичну неда
розвиненість. Та ж необов'язково є 
знати діялектичний матеріялізм, 
щоб ствердити, що саме «старшому 
братові» призначено бавитись в бю
рократію, «давать "указанія», а всім 
іншим - «сознательно» їх виконува 
ти. 

Резолюції стверджують, що «МО
лодь, яка вчиться, - вперто засвою 

ватиме знання, буде готуватись ста
ти активними будівничими». І це все 
про науку. Зате цілий устуn гово
рить про необхідність покращання 
праці в колгоспі, про те, що комсо
мольці повинні зобов'язатись пере
виконувати норми і пляни, збільши
ти продуктивність кожної одиниці 
площі, кількість молока від коро-
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ви. Ще говориться й про те, що ком
сомольці повюmі всеціло себе мобі
лізувати для виконання постанов о

станнього пленуму ЦК К.ПС. Основ
ний натиск кладе-ться на підвищен
ня врожаю і на о(З()ільшення годівлі 
худоби. 
Особливо підкреслено счраву за

воювання нових (сибірських) прос-

ОМОJІОСК.ИП 

торів. У виступах і в цілому пере
бігу з'їзду помітне намагання втяг-

нути до керівних становищ цілком 

молодих. І цепомічається у всіх зві
тах ЦК. Набирається враження, що 

КП немає аж надто великого довір'я 

до старшої молоді і цей момент за

слуговує на особливу увагу. 

Дійсний стан комсомолу 

Дійсний стан комсомолу в Укра· 
їні є дуже сумний для большевиків. 
Найменше є відомостей про міську 
молодь. Проте з мозаїки пресових со 
вєтських вирізків можна догадува
тись, що її великий відсоток станов
лять прислані в Україну москалі, 
або наші ж - обросійщині. Більш 
відпорною є молодь сільська, але 
вона є здесяткована такими росій
ськими тифами, як примусовий ви
віз до копалень, копання каналів~ на 
бір до т. зв. ФЗН і врешті вивожу
вання на Сибір. Так довrо, поки мо
лодь є прив'язана до рідного села, 
до свого оточення, де вона вироста

ла, так довго в ній зберігаються 
первні консерватизму й відпорнос
ти супроти чужого. Коли її ізолюва
ти від свого оточення, або розсіяти 
в чужому - сила консерватизму тра 

титься і молодь починає піддаватись 
впливам нового середовища. 

Із совєтської преси часто і ясно 
видно, що сільська українська мо
лодь ставиться до всіх постанов ком 

сомолу з нехіттю і їх виконує тіль
ки під примусом. Є випадки, коли 
молодь не комсомольська виконує 

більше норм, як комсомольці і цим 
відмахується від намагань втягнути 
її до комсомолу: «Ми ж і так все ви 
конуємо!» 
Нехіть до комсомолу видна також 

і в інших республіках, хоч там осно 
ви її є іншого характеру. L це є особ 
ливо серед старшої молоді, яка вже 
починає аналітично підходити до я
вищ організованого життя. В систе-

мі комсомолу вона бачить квітучий 
бюрократизм. Є часті явища, коли 
районні комітети одержують по кіль 
ка десятків наказів, указів, перека
зів, анкет і т. п. Ніхто не встигає, 
як заявив на з'їзді один делеrат, пе 
реводити 1х в життя. І тому багато 
є постанов, які залишаються лише 
мертвими постановами. Напр. є по
станова, щоби медики і техн1ки с. г. 
виїжджали по заюнченні студій на 
визначені їм місця. Але вона є тіль
ки Паперова, бо коли визначили пос 
ти ltЮ-ти медикам московського мед 

інституту, то на місця не поїхав ні 
один з них. Один абсольвент с . .r. 
інституту у Москю, замість їхати на 
працю на призначене м1сце, - на

писав туди листа, вимагаючи добро
го помешкання в обласному місТі і 
доброї платні. 

Очевидно, що на таке може зважи 

1:ись московська, але ніколи наша 
чи молодь іншого паневоленого на
роду. І саме тому, що в Москві немає 
добровольців працювати на сеЛl, -
рішення з'їзду BЛKONr в ділянці с. 
г. всією своєю вагою впадуть на У
країну і ї.L молодь. Бо коли упреві
лейавана частина совєтської молоді 
-московська- буде гуляти, чи від 
почивати у підмосковських віллах і 
на Криму, то наша - буде двоїти 
норми у видобутку вугілля, її буде 
зали:в(ати сольоний пjт біJLЯ висо
ких печей, на залізних прокатах, її 
буде палити сонце біля комбайнів в 
хмарах польовоі пилюки. 

Освіта для 
• u 

упривtлеиованих 

Освіта - одна із основних проб
лем. Вона також затаркнена в ре

золюціях з'їзду і то в який цікавий 
спосіб: «Молодь, яка вчиться, впер
то засвоюватиме знання ... » ОТJКе -
«молодь, яка вчиться ... » і тільки. 
Вже нема мови про охоплення мо
лоді різними Ділянками науки. Ви
глЯдає так: широкі маси молоді ма
ють навчитись проватити комбайн, 
трактор, пневматичний молоток, ме

ханічну пилу, та й годі. Це й так ве 
лика ласка окупанта! ... Про вищу о
світу, головно спеціяльні знання екс 
пертів - для молоді паневоленого 

народу не може бути і мови. Во о~·,. 
.гляньте на таке оголошення: «Мое-

ковський Інститут східніх справ го
товить кадри експертів таких дер
жав: Японія, :їІндокитай, Пакістан, 
Іран, Туреччина, Арабські країни. 
Інститут без стипендій і гуртожит
ків. Звертатись Москва, Ростокш
ская, 13-А». Чи ж можна уявити в 
цьому прецікавому інституті навіть 
і здібного сина колгоспника з Черні 
гівщини або Рівенщини, чи шахтаря 
з Донбасу? Ні! Він призначений для 
синів нової совєтської бюрократії -
для робітництва і селянс'І1ва є школи 
с. г. і ФЗН! 

І тому саме, що в уяві москаля у
країнська молодь призначена до ее 
ла і корови, - вагу постанов відное 
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но с. · г. сектора в першій і найголов
нішій мірі відчує українська мо

лодь. 

Бо і як же може бути інакше, ко
ли дивитись на знимку чудового, мо 

дерного будинку університету ім. Ло 
моносова в :Москві, а на друrій сто
роні цієі ж «Комс. Правди» читати 
замітку, що в Чернівецькій області 
в школі механізації, учителі не ма
ють відповідної освіти, брак елемен 
тарних шкільних приборів, для уч
нів немає інтернатів і т. д., і т. п. 
Ці явища молодь, навіть не маючи 

помітнішої осв~ти, виразно бачить. 
Вона добре бачить нерівність у всіх 
ділянках життя, а головно соціяль
ну і національну несправедливість. 
І тому появллються час-до-часу на 

сторшках совєтської преси легкі 
спроби критики, що річ ясна, не да
ють жодних наслідків. В СССР від
бувається певний сQці.я:льний про
цес, з якого виразно виростають два 

табори: каста упрівілейованих і ма
са плебеїв. оскільки ще в старшого 
покоління були деякі спроби, чи на
віть намагання до такого процесу не 

сприймає його як найпридніше яви 
ще. Сама «Правда» з минулого року 
(ч. 98) розповідає, що в одному пе

дагогічному інституті видавались 

дипломи дітям високих nартійців по 
наказу секретаря обкому. То ж яс
но, що в таких «мальчішків» буде 
витворюватись почуття вищости, бо 

вони знають, що їм нічого не загро
жує тоді, коли дітей робітників чи 
селян за неуспіх викидають зі шко
ли. 

На "опанування" 

Сибіру 

В резолюціях порушена справа за 
селеннл й експлуатаці.і нових зе
мель. З'їзд запевняє, що цій справі 
ЦК комсомолу присвятить найбіль
ше уваги. На звичайній мові це оз
начає, що з паневолених республік 
і в першу чергу з України, помчать 
на схід численні ешелони, наповнені 
молоддю. Бо ж не поїде в дикі місце 
вості каста пануючого московського 
народу. 

В зв'язку з виїздом виникає пи
тання організаційно~технічного по
рядку: що чекає ці маси на нових, 

неосвоєних землях? 

Москва намітила .обсіяти протягом 
двох наступних років нових 13 млн. 
гектарів землі. Коли взяти під ува
гу, що кількість сільського населен 
ня в СССР виносить біля 120 млн., 
то це означає, що для здійснення на 
міченого пляну треба було б п~ре
селити за Урал приблизно 12 млн. 
людей. Це число теоретичне, бо для 
здобування нових земель треба знач 
но більше робочої сили, як для об-
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рібки вже культивованої. Дальше: 
треба хоч якихось бараків для тим
часового розміщення новоприбувших 
ших, водоінсталяцій, зорган~ати 
постачання, крамниці і т. д і т. д. 
Тl')еба туди перекинути цілі полки 
МВД, нову совєтську бюрократію і 
для них, річ ясна, збудувати людські 
приміщення ... Для всіх цих робіт чи 
ело депортованих мало б майже по
двоїтись! 

З другого боку знаємо, що питан
ня нових земель появилось недавно, 

а тому з певністю можна сказати, 
що ніяких підготовчих заходів на 
місцях нового поселення не зробле
но. коли на з'їзді :комсомолу, ЦК 
підніс справу нових земель, то від
разу підкреслив! «~ігантське діло» 
комсомолу - місто Комсомольськ на 
Амурої - 'і з'акликав, захлИІстую
чись, до гідного наслідування... Як
що раз згаданий Комсомольськ, то 
гляньмо як він був побудований. 
Був кинутий клич, як і тепер 

«Освоювати» нові землі. Як і тепер, 
па'Отія звернула тоді свою увагу на 
молодь і погнала її аж на Амур. Як 
і тепер - без ніякої підготовки. НР
забаром Амур замерз, все постачан
ня припинилось, почався голод, пізні 
ше кинулись різні хвороби, щоб за
кінчитись смертю більшої Ч'асТИJrи 
молоді. :Г якщо місто Комсомольськ 
збудоване з участю комсомолу, то в 
тому розумінні, що воно збудоване 
на його кістках. 

Чи не така сама доля чекає мо
лодь і тепер, а зокрема українську 
молодь, якої в подібних випадках 
ніколи не забували. 
Не зважаючи на критичний стан 

в\нутрі комсомолу (що зрештою 
важко большевикам затаїти і вони 
примушені признатись до бюрокра
тії, розвиненої в комсомолі до най
вищої форми, большечики призна
ються також, що незвичайно поши
рене невиконування праць і занед
бання пол·ітичного виховання на ни 
зових щаблях комсомолу, що озна
чає зрадження апатії і нехіті до са
мого комсомолу) - все ж больше
вики хочуть розбудити в молоді її 
молодечу енерІ'ію, щоб пізніше ки
нути її на рятунок економіки краї
ни. 

Не треба підтукувати доказів за
грозливости господарського стану в 

СССР, -це видно з кожної сторін
ки совєтської преси (промова Хру
щова 28. лютого ц. р. мала понад 
12 тисяч слів і в ній він постійно го 
ворив про сільськогосподарські про 
блеми і з масових закупів продуктів, 
що їх СССР робить закордоном. Ні
чого тут не поможуть викручування 

і брехня КП про те, що буцім то 
йдуть з~аходи для підвищення жит
тєво:го стандарту. 

смолоскип 

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ 

В УКРАЇНІ 
Художня самодіяльність в СССР 

не сл)'Іжи'І'ь розвитков!і ми!стецтва, 
а є засобом комуністично-русифіка
торського виховання людини, яка 

через бажання посвятити себе са
модіяьному мистецтву стає знаряд
дям в руках комуністичної партії, 
не маючи змоги свобідно виявити 
свої спроможности і служити свойо 
му народові. Художні самодіяльні 
гуртки в Україні, хочуть вони цього 
чи ні, є засобом облудної больше
вицької пропаІ'анди. 

Тому, що самодіяльні гуртки, піс 
ля комсомолу, є найбільш пригожим 
І'рунтом для русифікації і совєтиза
ції молоді, - комуністична партія і 
совєтський уряд присвячує багато у 
ва·ги розвиткові та охопленню ними 
якнайширших мас населення. 

Большевики твердять, що з кож

ним роком зростає художня само

діяльність в Україні. Вона зросла з 
1947 р. по 1953 р. в три рази. Зараз 
в Україні в 76.986 гуртках різнома
нітних жанрів бере участь 1.163.238 
виконавців. 

З кожним роком поліпшується 
майстерність гуртків. В минулому 
році, в Україні над постановкою о
пе'О працювало 70 · самодіяльних ко
лективів. Гуртки ставили такі опе
ри: «3 апорожець за Дунаєм» (завод 
ім. Сталіна в Краматорську; с. Вов
ковинці. Кам'лнець-Подільсьхоо 
обл.), «Євrєній Онєrін» (оперний ко 

Л~ТИІВ палацу КУЛЬ'11УРИ ЇМ.' r~.лd
ча, Дніпропетровського заводу ім. 
Петровського). Живу діяльність про 
явлЯJЄ драматlіfч!нИй гурwк Мирго
родського 'Оайонного будинку куль
тури (поставив такі вистави: «На
заD Сто.rrоля» Т. Шевченка; «Сто ти
сяч» І. КаDпенка-Карого; «Калино
вий гай», О. Корнійчука; «Комсо
мольська лінія» Є. Кравченка) та са 
моділльний колектив палацу куль
тvnи ВоDошиловградського парова
забудівельного завод (поставив п'є
си: «На днє» М. Горького; ««Дєвіцьr
красавицьr» О. Смукова та «Богдан 

~ 

В кожному разі перед українською 
молоддю стоїть справа не ж:итrєвоrо 
стандарту, а справа самого життя. 

Тому вона повинна скоро виnішити~ 
чи вибиDати смерть повільну, 
смерть раба за плутом на заураль
ських П'Оосторах, чи смерть героя, 

боnця за свої права, бо час корот
кий. 

в. Мих. 

Хмельницький» О. Корнійчука). 
В Україні, почавши з 1947 р., почи 

нають поширюваТИ1Сь самодіяльні 
симфонічні ансамблі та оркестри. В 
1951 р. було показано на республі
канському огляді художньої само
діяльности три ансамблі, а зараз їх 
є в Україні дев'ять. 
З-поміж всіх видів художньсн•о 

мистецтва найбільш поширене в У
країні хорове мистецтво. Більше пів 
мільйона чоловік налічується в хо
рових і співочих гуртках. На жаль, 
в їхній репертуар входять в біль
шості (700/о) російські та нові совєт
С'Ькі «патріотичні» пісні. 

З кожним роком зростає кількість 
хоре~афічних і танцювальних 
гуртків. Зараз їх є в УКІJ1Їні 6.700, 
які охоплюють 71 тисячу учасників. 
Для вияву талантів щороку влашто 
вується обласні і районні свята піс
ні і танку, на яких виступають с~

JlЇсти, хорові і танцювальні колекти
ви, оркестри народніх інструментів. 
Багато визначних мистців сучас

ної підсовєтської України починали 
свій творчий шлях з самодіяльних 
гуртків. Так напр. актори Київ
ського театру ім. Франка - Задні
•ровський і Кусенко, артисти Київ
ської опери - Пономаренко, Дуда, 
Білецький, Гончаренко, Матвєєв, 
Гнатюк, Жила, солістка великого те 
атру - Борисенко, вперше виявили 

свої таланти в гуртках художньої са 
мо діяльности. 
Багато обдарованих виконавців ви 

явив республіканський огляд, що від 
бувся в 1951 р... понад 150 чоловік 
було направлено в мистецькі нав
чальні заклади. Напр. у Київській 
музичній школі навчають недавні у 
часники самодіяльности - Гордій
чук і Шумаков, у консерваторії -
\М'Ихиденко, ~гнатенко, Ковбаса, Ра
ков, Прохоренко, в театральному ін 
ституті - Каранденко, в Київській 
хореографічній школі - Душкова, 
Вдовін та інші. 
Рух художньої самодіяльности в 

Україні не є жодною новістю. Ще да 
леко до революції молодь масово 
тягнулась до культурно-освітньої 
праці, яка була організована «Про
світами», театральними та хоровими 
гуртками та іншими культурно-ос
вітніми організаціями. Як колись, 
працю на цьому відтинку ·гальмував 
царський уряд, так тепер гальмує 

його московська червона влада, яка 
цій творчості забирає що найважні
ше - український національний 
зміст. Тому й творчість цих гуртків 
русифікується і наповнюється штуч 
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Художня самодіяльність в Україні 

(Докінченнл з 5-ої стор.) 

НИМ СОВЄТСЬКИМ патріОТЩЗJJІОМ, ЩО 

відпихає і учасників і глядачів від 
такого мистецтва. В багатьох випад 
ках пропадають надзвичайно здібні 
таланти, які не мають змоги свобід
но вилвити всі свої здібності. Всі ре 
пертуари самодіяльних гуртків на
кидаються насильно або централь
ним або обласними т. зв. «будинка
ми народньої творчости». Всі вони 
(про що пише навіть сама совєтська 
критика) є однома:нітні і нецікав!і. 
Основу репертуарів становлять тво 
ри, в яких оспівується комуністич
ну партію (колись - Сталіна, тепер 
- партію), «дружбу» народів, бороть 
бу за «мир», 300-річчл «возз'єднан
ня», тощо. Річ ясна, що такі репер
туари не можуть цікавити ні вико
навця, ні глядача. Для справжнього 
розвитку мистецтва потрібно ne при 
мусу і накидувань, а ві.дьного вияву 
і свободи. 

О. Несторенко 

Примітка: Дані про художню са
модіяльність в Україні беремо зі 
стат11і міністра культури УРСР К. 
Литвина («Рад. Україна» 1. ХІІ. 
1953). 

Наука в Україні 

СМОЛОСКJШ Ч.4 (40) 

Мистці, за ЯІ{ИХ уuраїнсність ми боремось 

ranapeя І. Н. Айвазовського в Феодосії 
І. К. Айшзво;зськиrй - найбільший 

український ~юрІинісr і од.иІJt з найбі 
ЛЬШІDХ украЇНСЬКіІfІХ МИІСТЦіВ IB>381JlaJii. 

[\\оскалі памагаютhсн lKi'VШ гасоба
МІИ еkІ.і6рати йо·м:у його українське 
<;<И» і ПОС1сіВ:ИТ/. R 1})~1 pociЙICM(IJ'l,X МІИ1СТ' 
ців. На жаurь, у справі його українсь 
І'ОІ НаJЦіОШ~ЛЬНОІСТ;И З .l!ІаШОГО боку ІНС 
появилось ще ані а.:щої ІПоважнішої 
стущїі. На цьому місці не будемю зу
rшнят·нсь над цією справою, хоч ІВОН/3 
дуж1е ІВаіКЛ&ЛВІСJІ, - :м'и хочемо nодати 

1 ЇЛЬІКІІ (ДСЯІКі 1нфорМ.3ЦіЇ 'ЩJІО ЙОГО 
спадщнну, tsжy зібрано в Г3L1І,ереї йоrо 
і~1~ени у Феодосії на К:р.иму. Ін·форма
нії тrоІдаємо за М. Барс:1моrшм, дирек
тором галереї. 

І. Айвазовський, хо~ч вибраІв вузьІКу 
спеція.льність - ві:дображен~-ІІЯ моря, 
ЙОГО М:ИІС1ТСЦТІВЮ баrагобіІЧНС Ї Г.!ІИtбоке 
ПО З'МЇІСТу. 

Замоло11,у АйвазовськоРJ rюІJГОGfІИла 
1\ра,са велиІчшви;х парусних "ораб.лів, 
неюп:п:Іший риrrм Їх!'Іього бігу по хви
JІЯ•Х і грізний рокіт ЇХІніх гармат у 
бою. 171ого пІрІИmягатr широкі морські 
tПрОСТОрИ, 1ПЮІІЗіЛЬНJfЙ руХ ТЯІ}JШИХ 
ХМар, ВІИбухи ХВІИЛЬ, ОСВЇТЛЮЮЧИІХ ПО 

тапаючі КОраб,'Іі, і СМЇЛІИШИС сЕідва:ж
НИХ людей, ЯІКі борються зі стІУ:ІХією. 
Айвазовський tвтілІИП І<расу rм:ор1я в 
своїх картишах, захоронивши до по
хили'х ЛіІТ М'Оі.ЛОДЇ<:іГЬ душі, рОЗХJВ·ИЛЬО 
вшюї велшччю ІП\Р·ИРОІдJИ! і пато,сом 
боротьби людини проти сліП'И'Х сил 

1С11 И'Хії. 
Посе~юишшись у Фео·досії, АйваІЗов

.сьJшй зорг<шrізував 1865 р. :r. свойому 
/{ОМі «СІВобіщщJ майстерні>>, з яких в:ий 
шов пізніше широк:1й 1<:ру'г М'И'стців 
-- ~Іаришістів. 

1880 р. мшстець оснупаrз у Фео<ДОІСіЇ 
Пt;ршу .в Україні провkщійау картИ!н:ну 
галерею. 

ПkлЯ' його ·смерті в 19()0 р. будів
ля галереї і 49 йо,гu картин, згіІдно 
:{ во.lІею м'Истця, перейшли у міську 
е;юснkть. По революції 1917 р. тут 
шідкР'ИТю галерею, з ·ко:rекцією його 
творів, я.кі всесто•ронньо ос,вітлюють 
творчн:й Ш•l'ЯХ мистця. В мерія:rьному 
'Нід1ділі з~брано всю о6стан:авку, ІВ 
яюи Jl(,И:В 'МІИІстець і в якій Ірсз.ви:ва
Jюсь 'М'ИІСТ'е:цтво АйшазоІзосьІКого. 

Пьвівсьний Інститут Arpooionoriї 

]:) часі останньої вій:Ішt ІН·Сі полотна 
образотвоJрчої гал~реї, фонд1и і ІНау
кони,;} ;_ рхі'$ бу 1) евакуйовано в Ере
ван. У ЛІИСТЮПа.І.і 1944 р. КОЛtСКЦіЇ !f'a

;repeЇ АйІвазовського були повернені 
ІВ Феодоrсію. Дім вешІ·кого хуложни
ка сииь1ю nотерпів. його відбу;дову
Б2:ІЮ два pOU{H і ЩОЙНО 2. траІЕНЯ 
1946 р. було ЗН10ВУ ВЇ'Д'!фИТО. 
Зарш rал.ерея с1клад.аєтьсІЯ з де.<:~П'И 

ЗllіТ!ь. У вось·ми з них :)брази АйІВазов 
СЬКОГО, 1il іІН.Ш!ИІХ - іlІИС.ТаВ"'Іе:Ні ІІІраці 
ііюго по,слідоІвннкuв, уч1аів та іншrи1х 
ДЮреВОЛЮЦЇЙН'ІJ1Х і СУЧЗСН'ИІХ Мар'ИНіС 
тів. В цент•ральній за,пі юоставле.пі 
рапні праці академіч:-rи:х "-Іасів, чаіСу 
перебуіВІаJНІНя залюрдон:оL\І, образи 
4u-60 рр., і тшкож образ:и, які відно
сятм:)ЧІ :до останніх po~{j,g йюго Ж!И'ІТЯ. 

Інститут Аrробіології Львівського 
Філіялу Академії Наук УРСР -
створений в 1950 р, Після делкоrо 
застою в праці, Інститут тепер за
ктивізовано і він працює над роз
робкою аrробіологічних основ виро
щування с. r. культур та підвищен
ня продуктивности громадського тва 

ринництва в умовах західніх облас
тей УF;іРаїни. Останньо рО'З'працьо
вувано тему «Аr'робіологічні основи 
вироrцуваннл зернових культур у 

західніх областях України». Інсти
тут розробив пропозиції щодо аr'ро
техніки вирощування озиіМої пше
ниці по непарових попереднмках, зо 
крема по пласту багаторічних трав, 
після другого їх вкосу. Впроваджен 
нл цих пропозицій у виробництво до 
зволить значно збільшити посіви о
зимої пшениці в західній Україні. 

Інститут дослідив зменшення 
площ живлення кукур:удз.и nри 

квІадратно-fГ!Н~·здових посівах і до
казав, що посіви з площами жив
лення 55 х 55 цм. дають багато біль 
ші врожаї кукурудзи і значно друж 
ніше достигають, ніж посіви з біль-

шими площами живлення. 

В результаті тривалого вивчення 
місцевих покладів мінеральних до
брив ІнстИ'Тут аr'робіолог:ії сnІілЬІІю 
з Інститутом фізіології рослин· і аr
рохемії встановив доцільність вико
ристання місцевих незвиських фос 
форитів для удобрення кислих r'рун
тів. Рівнож Інститут провів роботу 
по вивченні місцевих родовищ кар 
банатних порід з метою використан
ня їх для вапнуваннл кислих r'рун
тів у районах Полісел і Підкарпат
тл. 

В галуз.і твариннИцтва І:"tІститут 
працював: над виявленням племін
tних ресурсів чорнорябої худоби. 

В справі вивчення карпатських по 
лонин, лк природних кормових 

площ, Інститут розробив систему за 
rінного випасу худоби на полонинах, 
встановив високу ефектовність до
брив у піднесенні кормової продук
тивности полонин способом кошару 
вання. 

Механізатори Інститут досягли по 

(Докінченнл на 7-ій стор.) 

Між ниІМи йоІГо ве.:nи:чаnий обраа 
«Серед хв.иІль», який він намалював 
у вісімrщдцято:му році :-rшття. Ця ка1р 
ита являється н~мов СІи:нт•езою всієї 

його творчоии. На образі немrає ні
чого Кірім вуrзь,юої ноло,скw забуреG-Іо
го неба l ІШІПЛЯЧІИХ В урагаННОМІУ 
f\ігу Xil'l!JIЬ, 3ІЛС .ВОНа IIaМt<lJJI.OB3Ha З 
ТоКОЮ СИІЛОЮ, 6ЛСС!(СІ~1 МаЙСТСрНОІСТІИ, 
ТсНК СМОЦЇОІК.ПЬНО В.Иражева, ISFK бува
ЮТЬ ВИВЧ1СtННЮ ТВОрЧОСТИ ЗНЗJМСНИГfОГО 
м иІс,тец т•ва. 

У Феодосії зі<бран,а найбільша ІКО
.1екці,я о·бра.зі'в Айвшзовського - 389 
праць, 1В_ключаючІИ сюдн унікальні 

збірки рИІсуu-ІtІ{іВ. В науковому арх1ві 
зібрано tма'Геріяшю, які уможливлю
ють ВІИ~ІеІННЮ ТВОІРЧОСТИІ ЗНаМеНИТОГО 

УІ<ра'інІськоrо мариніста, на жаль -
сфа'льшовані окупант•ом. 

П. Полтавець 
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ЧИ МОЖЛИВА РЕВОЛІОUІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЕМІГРАЦІЇ 7 
Ми молодь, дуІіке чаJ:Т.'О чуємо між 

НаІМ'И МОЛОД'ИМІИ, ЩО - МОВЛЯВ - МИ 

на чужині й жо.дна наша праця не 
мо:жЄ: ноои:тІИJ ре,в'олюціrйного харак
теру. Коли пригллнутиІс,ь до nричшr 
нашого ш:р~ебуванНія, за \Кордонами 
УкраЇНІи й до нашої праці та мети, 
що їх 'МІИ собі стаdИ\10 в :\'Іежі на~шої 
дія;rьносги для ВИ'~Rn~r~ння Бап,,кі,вщи 
ни - поверховню, річ я~сна, J!.Їйдемо 

·····································! 
Львівський Інститут Агробіології 

(продовження з 6-ої стор.) 

зитивних наслідків у роботі з вібра
ційним плугом. Розроблено також но 
вий метод ремонту дизельних трак

торів. 

Важливі роботи виконуються в га 
лузі боротьби з шкідниками й пара
зитами с. г. рослин і тварин (винай
дено спосіб боротьби з фасціоль
зом). 

Інститутові 'Закинено останньо, що 

він замало присвячує уваги суто 

практичним питанням. Деякі вчені 
розпрацювали такі «Непотрібні» те
ми, як «Троянди европейської части 
ни Криму й Кавказу», «Фауна Під
карпаття, Карпат і Волино-Поділь
ської плити», «Еволюція групи без
щелепних» і ін. 

Пі.сля вересневого пленуму ЦІ{ 
КПС і жовтневого пленуму ЦК КПУ 
працю ::tнституту цілковито перебуда 
вується і пристусавується її до ви
мог і постанов двох пленумів партії. 
Свої досліди Інститут проводить у 

фармах Новомилятинськоrо держав 
ного племінного розслідника та Щи
рецького племінного радгоспу. 
Лябораторія біохемії та луківниц

тва Інституту розпрацьовує важливі 
питання, ЗІВ'язані з тварИ1ннИцтвом 
с. r. 
В 1953 р. Інститут підготовив до 

друку шість брошур з ділянки с. г. 
тваринництва і птахівництва. 
Обставини так склались, що Інсти 

'Іут перебуває постійно в напруже
них відносинах з міністерством с. г. 
заготівель УРСР, яке ставить різні 

перепони в розгортанні його праці 
Значення і вартість праць Інститу 

буде належно оцінена в майбутній 
українській державі, в якій будуть 
створені для нього всі можливості 
всестороннього розrортання його пра 

ці у вільних і свобідних умовинах, 
а не по наказах і дорученнях партій 
них політруків та анальфабетів. 

Подав М. Козланюк 

(за статтею Д. Лихваря, «Рад. Укр.») 

(Стаття дискусійна) 

до таКО'Г'О в:иІСІІ'УІН<у. ОбrиІватедь 
спокійний спожииач хліба, герс.~н сво 
го ;власного шлунк:1 акаже, ще::, дЛ1,_ 

~ країни віа тут на :rужані не може 
ніч01го зро6ити.його мета в житті -
пасивне жуваннн rу,ми! 

(ьідомІИІй ук:ра·vнс ький rромшд,янин 
І:аJшиІ!таJІкується рі3:шма обоз'язками, 
мн його бачим,') всюлr -- він зай:-.ш
ється наукО\ВО-ДОСЛЇ.1ІІОЮ Пр::tНеЮ, RК
ЛЮЧаЄТЬСЯ в гро~мадське й професійне 
жнп•я, в~н їздиrrь з рефератами, органі 
;:;ує бі6.1іоте:ш, В'.Іступн, хо.ри, влаш
товує маніфепації, ди1шсус до часо · 
IJ,!tCiB. 
А <<Рева:тюціопе:р» ·г Для нього немоtв 
н·емає місJJІя~ на чужині. BiJ-I д.vже час 
ro знешірюєгьси, бо не tІЗі'днаходит·ь 
себе, йоrму важко так зразу переклю
'ііі'І ИtСЬ на нозі рей:ш ~"итт~. Він лю
Gить 1 ж1ивс :pYJXOM, нe.'S .. ,:;тrl'IOJMIИ', бо
r;отьбою - а цього на чужшні немае. 
Ute як був молод!ий десь по таборах 
йзго заставлІЯли носн·rн пачюи з цег
ло,;о, мовляtв - це дИІІ~Н1іт. А пі'3ніше 
пін р'оз,крив це, і до;з~давс:я що це звИJ 
чаі:'f,нє. ю1.міння. 1 може розч.'1руза,всь в 
1 ій <<революції», а може Й' ІВід:чув по
требу такої шраці, дли вдер~І<ання 
мuлuді в реtВО\"lюційній готовості. 
Спочатку мІНнали t.ric:,~нi. а потім й 

,РС'КИ, і ЙОГО ВЖе н;е ЗаСТ<lВЛЯЛИ ЗаЙМа 
т:ись т•акою «підrпі.1ьною роботою». 
Одні з т•их, яtкі почина.1.и з цегли, і~ш
ли ~~~а зв'язок у Бап,ківщИІну, виІКону 
В<1і.'11И с,пеuіяльні доручсшrя, але біль
шість за.тt:ишr:шась .б~з тієї вічнІо при 
тяп1ючої <'реrюл:юціі>.), без безпоrе-

, реднього зв'я~з~у з Краєм. 

І ~саме на цьому місці хочемо зупи
шrтtшсь на1д од,ною з моvкшшостей 

<<.революційної» дія'льносп! тут, на 
L.!УЖ'ИНі. 
·Закордоном дія~Іьність революцій

rюгю характеру (в нашому розумін
ні «рбВОЛІЮЦіЙНа») Є НС 1'ЇЛЬЮf ПОТріб 
на, але й дуже важливої вали. Ті, що 
не можуть йти на зв'ЯІзок в Ук;реїи,у, 
ri можуть його ладнати тут шз. еміr
рації. А Т3J!{ІИІХ можливостей є іНІСЗ~Іис
лсЕtна кількі'сrrь. Цн праця повинна 
бути ІСПРЯІ:\Іі013аJІ{а в rсторuну всіх ТИІХ, 
яrкі приЇ>І~джаюrп зі Со:зєтського Сою 
зу •п ЗаtХідні 1країни. 
Чи це будуть апортові дРУЖШі1И, чи 

залопt торговельних 'К'Ораблів чи тр ан 
~снорТІІ1!ИХ літаків, чи нау!<овці, журна 
Jricrn, ми1стці, пер.со·иал різних торго
вельних ІМісій, дел1еrацій, RrК'Лію~шю до 
,праціВНИІ1КіВ аІМібасад. 

Всіх їх ми пови,нні інформувати 
•спещі;яльІюю літературою ~про ціль 
наШІ-DХ змагань. Пр1и 3устрічі з цими' 
:rюдьм:и ми пови:нні обмежуватИІС;Ь 
до ставлення провоІштив,н:их пиrrан,ь 

оо офіційно влаштовуваних мітінrаос 

чи допові'дях (що ефекr~Jв.не дл~ ttу
ЖИtНІlів), але повиню старатись ІВідбу 
Н311И З НИМ'И рОЗМОВИ' (на ЩО ВОНИ не 
дУ.іІvе радо йдуть через заборону й 
страх - тому саме 1ре6а знайти 
споtсіб) за Куїпіса'М!ИІ і стараrrись ім пе
редава ТІН 'Від!ПОВідні, на пер ~Д ПЇ'ДГОТОВ 
лені ЛІИІСПf, д.еТ'ЮЧКИ!, НЇ!ДОЗВИ, ТОЩО. 
Ці <<СОВЄТ,СЬ1Кі ЛЮДИ», ЯКі nрИЇЖдrща

ЮТЬ tс1юди, іВе-сь час оrrочеІНі чужинець 
ІШМІИ ІКОМУНЇСТЗМ'И Й ІПОЗа НІИ!М'И! Й 
совєтськИІми аМ>басадами вони нічого 
не 6аrчrа1ь, з нік:Іі'М не говорять. Вони, 
вернувшись в СССР, н~ можуть нічо 
го розповісти про нашу ;rr.іяльність 
тут ІНі3! чужині. А маймо на увазі, що 
усна й шепта~а п:ропаrанда є Ч.'И не 

;найкраща. Слово правди тючут'е ПІИШ 
КОМ і Т'ИІl.ШЮМ З ЇХНіtХ УСТ бу де ІІІереда 
U(JТІИСЬ tСОТНЯІМІИ Й 1'ИСЯ''І3МИ ЛЮДеЙ, 
ЯКЇ Є та:М, ВОІІЮ буде СТИМУЛОМ ІдЛЯ ЇХ 
НЬОЇ праці, ВИІ~ерЖЛ'ИВОСjІ% Й ПЇДГО 
ТQІВІКІИ. 

В декого виникне rтташня що укра 
їпців зшюрд01н попадає ду~ке маІJІ1о, 
що nриїжд:жають перева,жно росі~,ни 
й то переконані 1КомуністІИ. Це ТЗJК, 
до деююї мірrи праІВда. Але не треба 
забуват:ИІ, що пр,иїжджає не мало й 
українців Сспортовці, мщнтки, науІкав 
ці). 1 їх треба в таюи1 спосіб освідоіМ 
JI юват,и, переконувати. ,РК<Шувати на 

правду та їхні завдання, ЯІК українців. 
На нашу дr~1МКУ nедсНШІ таюИІХ ак

цій ІІЮВ'ИІНІНО ~бути С!ПРЯ!\<ЮВане не ТЇЛЬ 
J(,И в сторо~rу у,країнців, але й росіян 
т•а інши:х варо,дностей, які прибува
ють з СССР. 

Для українців - це буде rпідтве,l)д
д;,Іvенням, що у,краї,н,ська еrм,іrрація 
ПраЦЮЄ ДЛЯ ІНІИ!Х, ,'J •• 'ІЯ ЇХНhОГО ВИ!ЗВОЛе 
НіН!Я. Дл,я росі,ян і інших - це бrу:де 
Н<.~ЯІІsНИІМ ДОКаЗОМ, Ш,О ук,раЇНСЬК'ИіЙ rC,<I.· 
МОСТЇЙН'ИЦЬІ<'ИЙ рух Є ЄД'ИНИІМ ре'ЧНІИ· 
ком Уtкраїни, що не може бутІИ жод
ної ·моtви про творе•ння яюя1хось ар~ха
їчни:х Т:ВОрів <<ЄД'ИИИХ, r}lІСіДЇ'.'ІІИІМІИІХ». 
lle має 6ути дОіК.азом, що нароДІи ба· 
Ж<tЮТЬ ВИІЗВОЛеННЯ Й ~Са!МОІСТЇЙНІОІГО 
:.-к:иrrтя. 

}lумаємо, що така пра~tя тут на чу
жи,ні (я1ка често може В'ІІІКЛІикати різ
ні непороЗІуміJШw та навіть tнсбезпс 
ки, як зі ст•щюн;и большеницької 
контррозвідІ<:И так і ч~Ісинецм~и:х 
нлаrстей) зможе дати тій ч,ас·nині ак
Т'lІвної й патріотичної молоді nоІВне 
зс:доволеІшщ а для української виз 
польної справи .кори.сть. 
При цьому в ДІекоrо вири1не напев:НІо 

ІШТ,а!Ння яка мета цієї праці - чи пе 
реконува11и ЦИ!Х людей, щоб шони вті
кали СЮідJИ, на зшхід, чи щоб їх тіль,ки 
інформуват1й 
На нашу дrум.ку не є ·мет'Ою перетя

ІГдТІИ їх НІа захід (бо напевно бШ'ато 
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RЛЮМБИ НА ПОДВІР'Ї рівІНюють, доценrrів син за геометра 
зі шнурком ви1мірює. 

.... 
(Фейлетон) 

- Траву засіємо - кажу я . 
- Барвінком о•бведемІо - нас:тою€ 

Кватири наші збіглись кругом о~д.
ного подвір'я. Невеm,и,чке ЗОІІ-Ю, метрів 
квадратrНJИІХ чотир.и, не б ішь,wе. З тоіf'о 
часу, як поселІився, пам'ятаю- брудне 
попелом і шк)'lрІК&"І'И з nомаранчів 
з~сJ~:н~. 

l'vlа.ібуть .прий~етьrс.я вам пояснІИrrи: 
Ми - Л'ЮідІИ ,щоброї вплі, ;,1сиrземо по
руч, суrСЇд'И - кршних не підшукаєте. 

ЗнайомтеІС,ь: Ось вам Зиновій Пав
JЮІИ!fч, раніше ДІ()ЦІе.Н·г КИЇВСЬІКОГО тех 
нікуму, а зара1з - ро:шо,ЖЧІНіК у молоч 
НІО!МУ МаJЮІЗІШrі. ЙОГО ~РУЖИНа Й СІИН 
-- людщна роз~пмнсt й смирна. А оце 
- Ярослаш К, інженер і ~ооператор, 
відоrмJІ·Ій у Львівсьrкій області. Побла>
rословило йому відrкс•л:ИІ одруж:иrвся 
-·-· дЇТ'О'ЧІОК у НІЬОГО ceJI'~pO, ОдНе ро
КОМ старше за друге всі однаGюво 
нредJНJі ... 

Тут же - Нат,&Іія Пе1рівна, дівчи
на, роіК.і:в дваuщять д!еІв'ять, уч:иrгеurька 
-співу, д!ИІ1JТОіМ'И в Москві й у МіляіІ-ІО, 
ОІс.танІньо 6езробіпш. І, щоб покінчи
ти бу:вrшвfй оошюв:ник Іван 
Семен Герrа·СІ1!МОВІИІЧ із дружншою, ста 
риюи, люд1и rюrіІд!ної Вrдачі й rславноrо 
род:у, ІнезамюІЖІні, але закохані в май
б~·тньому ... 
Ну й я - !безсімейний ... 
Та все ж справа не в :ж:итеJDЯІх, а 

таки в НІашому ІПО;r;вір'ї; /ІІа; довше 
воно нестерпне, щоб МІИ в гравюці 
бродили! Створили <<Ініні:;пив:ну групу 
ПО ПІИТаІННі ПОJІ)ВЇр'Я>'>, піІ.J:ГОТОВИЛІИ Ма 
теріяли, вирішиЛJи сrк.rrикатн загшльні 
~бори .. 
Я - за аrітатора: <<lllar-ювнi суІСід;и 

- закл.нкаю. Перд нами світле ма:й
бу'Тнє, сповите вrелrикнии Ч'ИП-ІffіvfІИ'! Ось 
м;и, вже 'атіль:ки ча·:у живемо ·поруч, 
М'<1ібутЬ НІе rКО}ІШІИЙ ден;, ДОRОДJИТЬСЯ 
зу·стрічат:ись на цьо~у под~вір'Ї. Бов-

~ 

з них в ньом1у розчаруєтьrс,я й зне.ві
вірить'ШІ), ГОЛ!О\ВНа ці;rь -- ЦС ОСВ~ДІ()tм 
.ІlеНІlnЯ ЇХ на ІПОЗ!ИІЦЇЇ украЇНСЬJКОГО Са
r:?vЮ·СТЇЙНИЦЬКОІГО руху. Том:у їм треба 
накреСЛ1ИrtИІ ШЛ'ЯХ, ЯКИ.М ВО1НИ ,ІJОІВіИ'ННі 
йти, в1казат:и їм на 'Ге, що вони nо
Івинні ро6ити те,пер і в ХВ'ІNшни оста 
точного зриву. Предс.тавш.•ннІЯІ справи 
повlnнно бути 1Не Іlровокат.ивше, бо 
воно відпи:хає і зневірює лю~·ей. В 
·ст·аJвленпі ц111х справ тр-=.ба уз.гля:дни:
ти ІВсі елеr.меНІги поихо.тюгічно-с,вітоr
.'!,Яідового :J-юас'Гав.;rенн>І людей пі:дJСО·
'ВЄ11ської .дійшюстrи, уtмовиНІи та обста 
В!ИН'И ІСОЦіrЯЛЬ>l-ІІО-ІПОІJUЇТІИЧН!ОГ:О х:а!раJКТ•е
ру В ШmХ rЕОІШ ЖУВУТЬ. 

Така дія.льність зможе дат•и nоЗіИ
ТИІВІНі наслІідJК!И й тюш~:ршrи та скріпи 
ти фронт бюrрот•ьІби паневоленої УІКра 
їни. 

П. Варнак 

та ючrись ногвм'и в болоті, зrn:д·уємо 
ТУІЖЛИІВО, ЯК Це КОJІ:Ий> М'И ГОСТЮВа,ТІИJ 

1-ш нашИІх •по.тшх і JreзaдJ.x, v заrТИІШ· 
них сщах, гуля,лІи по бсtштаrrах і хуто 
рах. Давайr,е - прпчІИ(:ТИМО це ооше 
nощві.р'я, ЗМ'И€•мо з наших порогів 
усю грязь, а що й весна наrодІиІЛ:ась, 
ТО ЗаСіЄМО ТраІВОЮ, К!ВіТа',ІИ ЗСІМІаЄМ'О. 
Оча~м МІИЛО rбущ·е, для ві'дд;и-ху спри.ят
ливіше й у іІс,торії нам'-нть по нас ос 
ТrанеТЬІС,Я, ЯК ПО ОПЮ30ПО.1ШЩНІИКа:Х 

ладу й люб:иr:rел!Ях пr·иродJн. 
Гур-р-ра! закрИІчаJrи вrо.тос інші, 

заплескали в доло·ні. А що виступати 
ніхто ІК,рім мене ІНе збирався. уради.ти 
брати:сь зраrзу до Пl)aitr. Одні з вtНІИ>
ка,ми, другі з лопатамм, хто,сь граблі 
в·истарав. Змітають, ~ереконують, ВJИ 

І-іаталія Петрі1ща, а 11ихце~: щоб на 
r.і:НJеЦЬ rбyJIO ... 

<<LНток, ціток» - щебечуть ма· 
.r.ята інженера-кооператора. 

- А ;В нас д:е1сь остал,ш::ь вер·ията 

зі СОІНJя:шниІка, таки з до·му п.ривез.і1и 

-- шепче набожшю стаоий по~ІКОВІ-іИІК. 
Не промJ:нІуло багато часу, а вже 

нашоєо ІJюд;вір'я не !31Пізнаєте. СпраJГ
ненніМіи :рука:JУІІИ, ·без плуr а й без боро 
ни, щжче~пуриuиr святу зе.млю, розrче

'сал:и В ІПіИІШ'НЇ КЛЮ:\1QЧ, :ШКОJ1:\НІІ1І'И ПЛО 
дючим зерню;м і :нrапоїл·и водицею. 
lЦе сьогоu:tні rnяді,ти за першим з'е 

.1еним гоном, а заtвтра ... 3шпра кл,яті, 
збwrочні горобці рпзклювали нашу 
щиру працю ... 

Остап Черешня 

:;п,;,;;-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"",","",,,,,,,,,,,,,,,,,,"",,","","",1#1; 

З таємниць минулої війни 

ПОШТОВІ ЗНАЧКИ НА СЛУЖБІ ВІЙНИ 
В деяких крамницях філятиліс

тичних рідкостей можна знайти див 
ні значки. ВиглЯд їхній на перший 
погляд не виявляє нічо'ГО надзви
чайного і не-знавець уважав би їх 
за звичайні значки, які уживано в 
ев"Оопейських країнах під час мину
лої війни. Але... ціна їхня дивує не 
одного. Вартість їх у філятелістич
них збірках є дуже велика, та вона 
не лякає збирачів. 

Як з'явились ці значки? Хто їх 
друкував? Яку мету мали вони осяr 
нути? Такі та інші питання цікавили 
в свій час не тільки збирачів але 
й представників держав та спеціяліс 
тів психрлогічного ведення війни. 
Щойно вісім років після закінчення 
війни вдалось вияснити таємницFо 
їхнього постання. 

Ще перед війною почалася підго
товка філятеліетичної війни. В 1939 
р. англійці почали друкувати ні
мецькі поштові значки з Гінденбур
r'ом. rx наліплювали на листи в яких 
містилась протинаціонал-соціялістич 
на пропаr'анда та котрі почерез Го
ляндію попадали до Німеччини. Ко
ли через окупацію Голяндії німця
ми припинилось переваження лис

тів до Німеччини, рішено надати са 
мому значкові пропаr'андивного зна 
чення. Видрукувана оерdю з!начіківІ 
з Гітлером, в яких замінено його 
Г.імлєром або Франком ... Значки ці 
мали на меті внести розкол між ци 
ми двома ке!р·івникам!и і Р'rтлєром, 
кот"Оий мав би ствердити, що ці 
значки видрукувана без його відома 
згоди. 

Хоч ці значки були розкидувані 

з бомбардувальників у великій кіль 
Іtості над Німеччиною, то все ж їх 
знайдено мало. 

В свою чергу Гімлєр заповів пім
сту та дав наказ видрукувати серію 
аtнглійських значків з виіразною 
пропаr'андивною ціллю (заміна коро
.чя Сталіном, серп і молот на короні, 
тощо). Значки ці розкидано аr'ента
ми до деяких певтральних країн, де 
~ни осягну ли певну пропаr'андив

ну ціль. 

Найбільший і останній плян, в цш 
ділянці під час другої св'ітової війни 
мали американці. Зайнявши Рим, 
влашт:УІВ·али вони там спеціяльну 
друкарню, в якій друковано нормалJ. 

ні німецькі значки, одну серію з 
Гіт ле ром, друrу - з.і зміненим об
личчям Гітлера та труп'ячу голову. 
Коли перші мали служити до пере

силання більшої кількости листів в 
Німеччині, то другі вкладана разом 
з пропаr'андивним мат~ріялом до лис 
•rів. Адреси окремих осіб виписуван·J 
зі звичайних телефонічних книr 

Листи ці запаковувано в сфальшо
вані німецькі поштові мішки, за
пльомбовувано та скидувана побли
зу розбомблених поштових будИJН
ків, сподіваючись, що коли їх знай
дуть, то уважатимуть за справжні. 
Але вже при nерших спробах плян 
цей потерпів невдачу. .. 
Хоч протягом війни обидві воюючі 

сторони друкували значки против

ника ба:І1атотисячниІМИІ накладами, 
то сьогодні їх дуже важко дістати: 
на філятеліетичному ринку. 

с. в. 
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8 Пень Уираїнсьиоrо Мори 
29. квітня 1918 р. на Чорноморській 

Фльоті піднесено український пра
пор. Від цього дня Чорне :Море зі 
своїм північним побережжям і Кри
мом назавжди зв'язало своє майбут 
нє з українським народом і україн
ською державністю. 
В цей день українська молодь шле 

привіт Чорному Морю - Українсько 
му Морю і всім українським моря· 
кам! 

Чорноморці! Завтра ви станете 
борцями за привернення незалежное 
ті й суверенності українській держа 
ві та за відзисканни повних прав 
для Українського Чорного Моря. 

Друга і третя бригада української фльоти 
на Чорному Морю (1918 р.) 

ЗГОЛОШУЙТЕСЬ НА CTYJII! 
Централя Комісії Допомоги Укра

їнському Студентству (КоДУС) в Сар 
селі приймає зголошення на стипен
дИ фундовані, заходами Високопре
освященнішого Архиєпископа Кир 
Івана, св. Апостольським Престолом 
для високошкільної молоді на акад. 
рік 1954-1955 на студії в університе
тах Бельгії і Еспанії, зокрема на ви 
соких школах Лювену й Міадріду. 

1. Кандидатами на ті стипендії мо 
жуть бути українці обох визнань. 

2. Від кандидатів вимагається за 
кінчення середньої освіти клячиого 
або математично-природничого типу 
з добрим успіхом. 

З. Заавансовані у високих студіях 
повинні никазатися успіхами в до
теперішніх високошкільних студіях. 

4. Кандидати мусять мати деяку 
підготовку з французької чи пак ес 
панської. мов, що дозволяло б їм ро
зумі ти виклади. 

5. До уваги входять кандидати: по 
чаткуючі до 24 р., а заавансовані до 
28 р. життя. 

б. Признана стипендія обіймає пов 

не утримання та студійні кошти в 
акад. році 1954-1955. 

7. Невдача при іспитах, як також 
невідповідна поведінка, потягає за 
собою втрату стипендії негайно або 
на наступний рік. 

8. Кандидати на стипендії надси
лають свої прохання негайно, а не 
пізніше ЗО червня ц. р. на адресу: 

КоДУС 

2 7, rue des Bauves, Sarcelles, (S et О) 
France 

Зголошуватись можуть кандидати 
з європейських і заокеанських кра
їн. Кошти подорожі до місця студій 
і назад оплачують кандидати. 

9. До прохань слід приложити: 1. 
власноручно написаний життєпис, 2. 
відпис свідоцтва зрілости, З. зааван
совані у студіях - посвідки (свідоц 
тва) високих шкіл і професорів, 4. 
опінію «Обнови» та інших студент
ських і громадських організацій, 5. 
посвідку місцевого душпастиря. 

Централя 
Комісії Допомоги Українському 

Студентству 

Сарсель, (Франція) 20 березня 1954 

Стор. 9. 

СТУДЕНТСЬКІ ВІСТІ 
АнrліsІ. Ш.тnяrхоІм: ун1версиrге1'сьоої 

ниrміни між Англією і Болгарією , -
адин отуJІ;ент з ЛоадоІНськоnо ЇІН1С11ИІ
туту економії виїде на сту1дїі в Со
фію, а в за1міну прИ'їде двох бот-ар
ських студе,нrтів до Лон;юну. 

Арrентіна. Ст~"денти, я;кі с:пі·Іюра
цюють з А1рrеІНrrінською Уніве•СіИіІет 
СЬ!ЮЮ ФЄІ,Щерацією (ФУА) ЗЗЯВИ:JІІИ\С.Я 
проти нового ун~нерtитстського зако 
ну, згі,дJню з ЯІКИJМ ректора унінерс.и-r•е 
ту назнаrчує держави, а дека:нів на,з
.н<аJчує ректорат, як рівно ж проТrи то 
го, що студеІН1ТИ мають бути репре
зснтоваІні в rращі факулиету черrо 
дt·л·еrаrгі'В ,ВJизнаtІЮЇ держа:юю універ
ситетської органі:зації. 

Австрія. ·Три авст:рійські с,1удеюu.f 
пов<:р.н:улись нед.<нню з шk1 ь:міаhІчної 
подорожі по Індії. Нони вjдбул:и цю 
подорож з сумою 20 до.1. на особу 
(500 ШіJІіНІГіВ)! 

Канада. ГLодо:роікна аr·енція Націо
на~l ь ного Ст у дентсько·rо Союзу зrн.иrзrи 
ла кошт.rІ :подорожі ·студе~н:rів до Ев
ропи на 50%. Українські студ~е.н~rи 
В Канаді ПОІ.И!ІНІНі M<:!T i l ЦЮ МОЖЛІИВЇСТЬ 
На у;ВJІЗЇ і ОК!ОрНоСТG.ТИі З неЇ. 

Корея. Число ІС'Т'Удентів, які в.иеміr 
руnал1и ІН:а студЇ'Ї ·між 1.1. і 25.12. 1953. 
підІнmлось до 622. Між ними знахо
дитьоСІЯ 125 студента:<. БіJІьшkть з 
цих студентів могЛІн виїхати на студїі 
завдЯІІ<ІИ <:типендіt;:Ім і допомогам різ
JІ'ИХ уu-ІівеІрqтетів. Гак на1пр. 571 виї
хало д;о ЗдА, 1 7 до Франції, 11 до 
l).аІнади., 5 до Ап-Іглії, 4 до lта:Іії, і т. д. 
Золоте Побережжя. Національна 

у,Ніія пу дентів Золотого Побережжя 
відбула 2-3 січаІЯ ц. р. авій перший 
загальний з'їзд в Аккра. н~ з'їзді при 
і:нято Ч'асленні рішеннІЯ і постанови~о 
М, і. np:r• ня го 1--ІШеRня, що в інтере
сі Унії і краіінu1 ст у д.снт•и, (ЯG<і мали 
З:u'я·зок із MGC, пош1нні його негайно 
перерв1а·ги, або будуть rвиюіІнені з 
~·ніі. З'їзд рішив тісно співпрацювати 
з КОСЕК-ом, з Ращою Моооді Золо
ТQГО П01бересж.жя і з СвіТ'овою Асамб 
леєю Молоді. 
Самм,ер» Об'єщнаtнІня ХрисТ1И!ЯІН'ЧЬ!КОЇ 
Молюді ОПу1блікувало каташаг можли 
воqтей праці для студентів в час· ва 
каці й. 

8 В у,ніверс·итеті в Тексас. осноnцно 
чергоВІИ!Й комітет ВУС-у (Світова Уні 
вер•ситетська Служба). Тим с·амИІМ 
БУС бу1де ре•презентовЗІаий на більше 
як 700 унівефсИІтет'ах і колеtдІіках ЗДА. 

Югославія. Н Беоrра,ді відбулась 
конферео111ція ВІИЩИJХ шкі~.тьниrх закла
дів fОгос.павії. Конферснці/яr ІМ. і. рішИІ 
да, що ДОС1ТУІП в універсиrrети бу;де 
обмє.женИІй. Вс~ кан;шдати :мусіти,
муть здаватrи опе:ц. кон:курс. Учні 
технічних шкіл не зможуть бутІИ 
прийняті в УІНів·ероитеr без свідоцrrва 
зрілости (ма1і)'І,РІИ). 
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Рішенни ІУ-ої Міжнароnної Стvnентсьиої 
Конференції 

Між р5щом ріше•нь, які nрийнято 
на ОІС1танній IV -ій Міжнщродній Стоу
дЕ:нтській ,Конференції в Uаргороді 
- ,Jюлегші дІЛ Я ст у дій на чуЖІИІНі•, 'ст
руктура і Ме!ТОЩИ уНіІЕ~рОИТ1еТСЬКОІ10 
навчання, рівНJОІВІартість :звань, ,виміна 

пракгиІкантіІв і співпраця факуль-гет•ів, 
~Ііні,верситетськІИй апорт, ~студен'Гсью 
,поїздки і семінарі та інші - tприйнІІТ
то 'М. і. ОдJНіу. ІПрО а:вт'ОІЮ:'УІЇЮ унінер
{';ИТеТу, ~ІКа ІМІОІ)Ке Hat~ ЗОКрема ЦЇІКа!ВІИ'
ТИ. Теюст її навад'ИІМО в цілості: 

Автюномія університету 

<<Конференція ствер1джує, що ІВ <ба 
rатьох країна1х, з рtзние\ІИ урядами 
і структурою, НJеза.1ежність 1;авчання 
і уні;версипет•у є в не6;;зпеці через 
заходJи, пкі :мають аа меrі поставИ'І'И 
у.н~верси,тетrські інституції під кон
тролю поліТИІЧІНЮЇ сили. Конференція 
пр;ига:дує tпрофеtсррам студент•ам 
пр·ин'язс:нkть ,до їхніх акruдемічн.ах 
прав і .до тращ1иІцій.ноі незалежност1и 
}'Ніверси-гету, бе'З чог1} не м,оже успіш 
но розвиват'ИІСЬ жо;Lна .справжня 

культура. 

Конференція заерl'аєп,ся ло пуден 
ТСЬКИІХ організаці:й - бу"ГИ ЧУТЛИВИ/МlU 
су,про-ги в.сіх заходів, які мають на 
'мtті поспавити уІнів·еситетсі,ІКУ спільно 
ту шід контролю держа\Ви чи я~<:оїсь 
політичної с1иmи. Вона ре:комендує 
також: тнм .}J,аціональни.м Уніим, яки1х 
універс:ите1ш знаха}rргьбf в такій си·-
7J ації, - tІЮЧ3'1'И чи ПІродовжуватИІ 
6с·ротьбу за універс::~F;Т'ську авто 
номію. 
~Конференці'я з при~кріст ·о стІв,ерд-

жує неrа·тивну діяльюсп, тих уря1щв, 
які не JІJозволяють :1адержати у;нівер 
ОИ!Т'е'l'аІ:М ЧВОЮ аІВ'ГОНСІМіЮ, або ЯКі за
прова.ЩИ!ЛІИ ~політшчну дискриІмінацію 
в упіІверс:нтета,х. Вона r-тм:шгає, щоб 
~сі універсиrгетІСЬкі ОІ\)ганізації доnо
могли уІНtЇВерСІИ'ТеТаІМ і Іі2JJ.іО'НаЛЬІН'ИІМ 
СоюзаJм ЛатинсьІJ<:аЇ Америки, я:кі зна 
ход.ять'с1я :в обшuччі цих про•блем». 
Дивним ста,є чо~му с.ві т·ова ст )lДІент 

ська коІНJфер·енція, делеrа·ги якої зірва 
• 1.и з комуністІи•uJюю МСС, підчеркує 
в ~своїх ріtшенннх і домаганнях, я1краs 
<<3аГ<tр6аІН!НІЯ» 3'Кадб:\1іЧІ-І'ИХ ВО.'ІЬН'ОС
ТеЙ в країнах Латинської Америюи 
і ані ~ТІЮІЕ:ом :не згадує про академіч 
ні :вольності в СССР. Нео6знай:о.мле
ІНИІЙ З уНЇ'верС1Uf'еТ'СЬ'І{'ИМ\ИІ :відНОС'ИНа-

. МИ в віідІНЮ'СІИІНІИ вСРСР студант лоду
~. що qправді ТЇ'ЛhНИ в Т. З'В. <<Фа
ШИІСТіВСЬ.'К!ИХ ІКраїнах» немає академіч 
них вольностей, а в СовєтсЬІкому Со 
юзі вони є такі са,мі, як в кра!н.зх rві
льного аві:ту. 
Тому вважаємо, що ве.Л1ИН!ИJМ і чІИ 

1не .'найбі!JІ,ьшиІМ зав.ІL2ІІНЯМ українсько 
го студ:ент·ства і стуД;ант:с~~ва народів 
понешолени:х рю,сііісько-ЩоІмуІнііqт:щч
ІНИ!М окушантом, доказати докумен 

'i'a:JIЬJIO і на 'Підставі свід:че.нь бvвших 
професорів в ком.уніст.mши•х 'Країнах, 
що саме таІМ, більше ЯІК в ЯJкійсь ін-

шій ~країні, і []і'д я«:ИІ:\1·СЬ ін:ши•м режи 
мо.м, заперечені і знехгоз.ані вш:ІКі 
<Іhадемічні воль,Іюсті, п:ро які в СРСР 
і в ·сате~тіи1их країнах не могЛІо і не 
JІІОЖе бут:и МОІВИ. 

Ду1маємо, що така пр;щя, за1НІі,ціо
ІІа'Нrа українсьн:им віль·.н;юм •С:Т.Удетст
ІЮІМ, змож~е ІПринести ве.'1'.ИІКУ кориtсть 

для у~кр'а,їнської с.праrзІИ. 

~ 
СТУДЕНТСЬКІ ВІСТІ 

Франція. 26 лютого в цілій Франції 
від:булІИся маніфестації nрофесорів і 
студенrrів, на пюих вимаrапо бу:доmL 
НОВИХ ШКіЛЬНИІХ Пр!ИІNІіщень, ПіДВИШКИ 
шштні профеесорів, реформи СТ'Ипен 
дійІІЮЇ оистеМІи і покращанн'я ІСТУдеІНІ 
ських ресторанів. :В бш,атьох школах 

і у:ні~ерсит'етах бу:.ти пере<fі113ані ІВІИІК
ШІ'д!И 1 НаВЧ3ІННІІТ. 

8 На ~опеці,яльнШ пр~совій ІКОІНфе
ренції УНЕФ,у ·було з'ясовано 1поло 
ження сту!дентів, які прІИ·були з фран 
цузьюІІх ІІ<длоній. В останніх двох ро 
rl<iax побу1довано для <НІИІХ .L\Ba 'бУ'.Іtи!НКИІ 
:в Сіте УІНіверсі:тер: Незабаром поч 
нет,ься буtдова дому Ка:-tеруlНІУ і Антdль 
-І в1нейського. Мrж студ;епта~ми ,поміт 
ІJЇ расшсmИІч;ні в~плив·в. Сте:пе:ндії не 
НІІІ'І11Лі3ІЧ'УЄТ'ЬСІЯ сшоєчасно. Студенти 
пору.шуваJnиІ справу редукції кош1·ів 
ноїзд;юИІ в їхші п<раїни в часі вака~цій 
і праці після заJкіІНІЧеНІfІІ студій. За
раз у Франції на числ,юють nонщ 
ї ООО колоніяtЛЬІflІІХ сту;дентіІВ . 
Німеччина. В Аннаберіу від:буная 

нонrрес. екзилЬІНИІХ гру,п стуv:щна:ів 

І)ОШІГаtрії, Польщі, Рул.tунії, Чехосло 
шtчч.ини, Мадщрщаіни, і У країни. Пре
злдеЕТОІМ новостворено;:о <<0ссреІJ1:КУ 
працl студен'ГчькИІх союзів ІВ екзиJІю:~ 
обрано Миколу Павля. 

Швеuія. ТільКJИІ 54% студентів т•ео
:гогії, права і філософіі зда.іlи уопіш
ІЮ icпwr в ,м. ак. році тоді, іЯК па фа 
культеті rмед1ицини ск,lа;ш іапиrr 96%. 

Індонезія. В унівес'ИТ'еті ;:з Джакар
та, який засновано перед 2-ма ро1ками, 
на 115 профеюорін є 35 індонезійців. 
Зшгальне число пр.офесорів і асис;теfІ 
ТіВ ВИНОСИТЬ 749 З ЧОГО 365 ЧУІЖІИІІНІЦіІВ. 

""'"'''~~'"'~''~ ~ ~ - ~ 

Увага! Наш великий конкурс роз
ваги на П-:ій сторінці нашого жур
налу. 
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смолоскип 

Журнал Української Молоді 
Появляється з початком кожного 

місяця 

Редагує колегія в складі: 
Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас

кольд Кобилко 

Редакція застерігає собі право 
скорочувати і виправляти рукописи. 

В справі незамовлених статтей не 
листується. Відповідає тільки на ті 
листи, до яких є долучений міжна
родній купон на відповідь. 

Редакційна Колегія, як тіло, -
необов'язково згідна з думками, 
висловленими в поодиноких стат

тях. За підписані статті відповіда
ють повнісТІЮ самі автори. 
Передрук окремих статтей дозво
ляється тільки за виразним подан
ням джерела. 

Адреса Редакції й Адміністрації: 

Smoloskyp 
3, rue du Sabot, Paris 68

, France 

Ціна одного числа: в Франції 
25 фр., в Англії - 9 пенсів, в усіх 
інших країнах - рівновартість 10 
ам. центів. 
Річна передплата в Франції: 300 

фр., в усіх інших країнах - 1 ам. 
дол. 

Гроші на передплату просимо сла
ти тільки на адресу наших пред
ставників, або безпосередньо на А
дресу Адміністрааії «Смолоскипу» 
міжнародніми купонами. 

Всіх бажаючих одержувати «Смо
ліскип» летунською почтою пові
домляємо, що їхня річна передплата 
підвищується до 3-ох дол. 

Представництва «Смолоскипу»: 
ЗДА: 

Les Wyshnewyj 
638 Е. 14-th. St., New York 9, N. У. 
Гроші просимо слати не чеками, а 
готівкою. 

Велика Британія: 

S. W. ShewchuІk, 78 Kensington Rd. 
London W. І 1. 

Канада: 

Petro Danyluk 
І 04, Grove Str., Winnipeg, Mann . 
Німеччина: 

J aroslaw Kaczrnar 
Miinchen 62, Postfach 34· 

Бельгія: 

Nadijka Ripak 
58, rue de 1' Aqueduc, Bruxelles 

«Srnoloskyp~ 

J ournal de la j eunesse ukrainienn~ 
Edition speciale de la 
«Parole Ukrainienne:. 

3, rue Sabot, Paris 68 
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Великий Копкурс«Смолоскипу» 
До наших Читачjв 

ПовіrдомЛяємо всіх наших читачів, 
що з технічних причин ми: не могли 
дати продовження нашого конкурсу 

в попередньому числі нашо.го жур

налу. В зв'язку з цим в цьому числі 
подаємо загадки на подвійну 
кіль,кість пунктіІВ - цебто на 1 О. 

Всі розв'язки просимо надсилати 
не пізніше десяти днів після одер
жання журналу. 

Пригадуємо всім нашим конкур
сантам, що в конкурсі можуть брати 
участь всі читачі нашо.rо журналу, 
з тою р·lзницею, що на·горо;ци одер

жуть тільки передплатники ·«Смолос 
кипу». Тому всіх зацікавлених про
симо внести негайно передплату на 

1954 р. (рівноварт.ість одного ам. до
ляра). 

Редакція «Смолоскипу» після за
:~tlнчення К1онкурсу проrведе розгру 

розв'язок і розділить такі нагороди: 

1. Перша нагорода - ЗО пунктів. 
Ви1граші - одна з книг: «Енцикло
педія Українознавства» (видання Н
ТШ), «1Jсторія· Українського .Вій
ська», «Історія Укра~нської Культу
ри», «Історія Ук!)аїни» (видання І. 
Тиктора). 

2. Друга нагорода - 20 пунктів. 
Виграші: «Від УВО до ОУН» В. !Міар 
тинця, «Огненне коло», «Сад Гетси

мюrський» ~- Багряного, «Дрижить 
пі цземни й гук» З. Книша. 

З. Третя нагорода - 15 пунктів. 
Виграші: «Щоденник» А. Любченка, 
«Вальдшнепи» М. Хвильового, « Чо
тири шаблі» Ю. Яновського, «Істо
ріософія українського націоналізму» 
Ю. Бойка, «Землею ук!)аїнською» 
Антоненк:а-Давидовича, річна перед 
плата «Смолоскипу». 

ХРЕСТІВКА Ч. 1. 
(5 пунктів) 
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Ключ до розв'язк• 

Замість чисел вставити відповід
и і склади, лкі по з.fіоженні дадуть 
слоrва такого значення: 

Горизо11тально 

2. Місто в Єгипті. 4. Один з провід 
ників вели·кої французької револю
ці:. 5. Метал. 6. Автор в·lдомої на є
міГрації книжки. 7. Ім'я б. індій
,ського діяча. 9 .... або гай. 11. Дисци-

плінарни:Vі вислів. 12. Країна в А
мериці. 13. Видістається при вибу
ху вулькану. 15. Так звертаються до 
жінки. 16. Місто на Філі-
nlнах. 17. Означення відстуnу 
часу. 18. Вживають до курення. 19. 
Море в півн. Европі. 21. .Жіноче 

ім'я. 22. Привид-пострах. 2З. Спор

тове об'єднання. 24. Морське стріль-

но. 26.... або автострада. 27. Міісце 
розваги або... примусової праці. 28. 

• Країна в Аз'ії. 29. Жіноче ім'я. ЗО. 
Марка вина. 

Вертикально 
1. Американський психоло·г. 2. О

диниця міри. З. Літературний твір 
(жанр). 4. Ім'я, найдорожче для кож 
ної дитини. 6. Б. Індійський діяч. 7. 
При,вид-пострах. 8. Жіноче ім'я. 10. 
Жіноче ім'я. 11. Людоїд. 12. хата 
мо.в .... 13. Родівник в одній роман
ській мові. 14. Група людей або ... 
звір~в. 19. забава. 20. Укра~нський 
видавець. 22. Малює образи. 2З. Кра 
їна в Азії. 25. Означає розподіл ча
су. 26. Є в кожному університеті. 28. 
Країна в Азії. 29. Місто в Голяндії. 
31. Праця. 

XPEC'l\ ВКА Ч. 2. 

(5 пунктів) 

Ключ до розв'язки 

Горизонтально 

1. Місто в Африці, 4. Чоловіче 
ім'я. 7. Американський письменник. 
8. Назва пє·ршої частини відомого 
твору італійського письменника. 10. 
Країна в Азії. 1З. Допомагає в ман
дР'~Івці. 14. Напиток. 15. Вживається 
в риболовстві і... спорті. 17 .... або че 
реда. 19. Рід риби. 20. Придане ім'я 
сучасного американсь·кого діяча. 21. 
Спортовий термін. 22.... або пляu. 
2З. Так одною чужою мовою. 24. Жі
ноче ім'я. 25. Овята книга. 

Вертикально 

1. Бувша твердиня. 2. Карта в грі, 
але... також називають так людину. 

3. Ім'я української поетеси. 4. Укра
;нський вояк. 5 Ріка в ~талії. 6. Міс
то в північній· Европі. 9. Европей
ська країна. 10 .... або наступ. 11. Жі 
ноче ім'я. 12. Індійський діяч. 15. Ко 
зацький отаман. 16 ... або дія. 17. Міс 
то в Україні. 18. Велике море. 2З. 
Так, одною чужою мовою 
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Стріпецьний спорт в Унраїні 
За совєтською пресою можна ствер 

дити, що з усіх видів спо~ту в У
країні найбільш відстає стршецький 
спорт. Хоч деякі стрільці України 
встановили всесоюзні і республікан 
ські рекорди (Онисим.ів, Купка і ін.), 
то все ж таки на сторінках газет зу 
~трічається одні і ті ж прізвища, але 
не видно жодних нових - молодого 

доросту. 

Для молоді дуже підхожа для нав
'Чання ~тріл.я.ння - nнерМ:атична 
зброя. АЛе ця справа з причини від
сутиости стрільбищ (т.ірів) цілкови
то відстає. А ще до того нею зай
маЄ'ться ... всесоюзне циркове об'єд
нання. 

Не краще стоїть справа зі стріль
бищами для спортового стріляння 
кулями. Іх в першу чергу дуже ма
ло, а ті що є - погано випасажані 
(як напр. в Сталіна, Полтаві, Сумах, 
Кіровограді, Миколаєві, Хе~соні). 
При більших спортових базах столи 
ці України взагалі немає стрільбищ. 
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В справі занепаду цього сnорту ро 
биться поважні закиди комсомоль
ським оргаnізаціям (Волинської і 
Станиславіаської областей). Але :най 
більш винні в цьому (і це найбільш 
nравильний :закид) Управління по 
фізичній ку ль турі і спорті Міністер 
ства охорони здоров'я УРСР. Управ 
ління за останні роки ані разу не 
піднімала цього питання, а інструк
тор управління, Шелін, який відnо
відає за стрілецЬкий спорт, цією 
оправою ·взагалі не цікавиться. 
Ось стільки з інформацій В. Кри

жанівського, {Зав(і:цуючо!Го ф~у ль
турним відділом ЦК комсомолу У
країни («Сов. Спорт»). Подібну опі
ку над розвитком спорту в УРСР 

можна знайти і в інших ділянках 
спорту. Большевицька система дбає 
т-ільки про найкра·щих, які можуть 
побиватrt світові рекорди. Звичайна 
селянська і робітнича молодь не має 
змоги займатись спортом. До тайни 
«фабрикування» світових совєт
ських ч~мпіонів ми повернемось ін
шим разо:м. 

В. Ковжун. 

Стрілецьким спортом в Україні за~ 
мається дуже мала частина молодІ. 

В обласних, республіканських і все
союзних змаганнях бере завжди у
часть та сама група спортовців. В 
рє·спубліці робиться мало для ви
ховання нов.их майстр/ів ціІtьtюго 
вогню для зросту спортово-техніч
них у~піхів молоді. Головно відстає 
цей спорт в промислових областях 
України. 

СПОРТОБІ ВІСТІ 

В Сталінській обл., напр., до за
нять в стрілецьких секціях притяг
нено не більше одного відсотка мо
лоді. Ще Г'ірше положення у Воро
шиловградській, Дн~пропетров
ській і Запорізькій областях. 
За останні три роки в республі

канських стрілецьких змаганнях ані 
разу не виступали команди проф
спілкових товариств. 

Бажання займатись цією ділянкою 
спорту серед- селянсь~ої молоді не 
.знаходить п.іддержки у керІівників 
товариства «Колгоспник» (предс. 
республіканської ради - Мізяк). В 
сільських колективах фізкультури 
майже ніде немає стрілецьких сек
цій. Т'ому Й В Т-Ві «КОЛГОСПНИК», ЯКе 
має біля мільйона членів, - не під
готовлено ні одного майстра спорту 
по стрілянню. 
Зокрс:иа погано стоїть справа з 

розвитком стрілецького спорту се
ред ШІ{ільноrі молоді і студентства, 
на що жодної уваги не звертає ІМІі • 
ніс1ерство освіти УРСР (міністер 
Пінчук). 
Пропаrанда ст!)ілецького олорту 

майже не провадиться, а одинокий 
фільм «Учись цільно стріляти» стра 
тив на вартості через постарення (з 
-перед 5-ти років). 
Щоб можна бу ло розвинути працю 

у цій ділянці спорту, потрібно ін
структорів, тренерlв, суддів, а їх -
взагалі немає. 

Киів На всесоюзних легкоатле-
тичних змаганнях, які відбулися в 
половині березня ц. р. у Ленінrраді 
українські спортовці осягну ли такі 
висліди: 

Жінки 

Біr на 60 м.: Г. Безборадова (3-тє 
місце) - 7,6. 

Біr на 100 м.: О. Кошеліва (4-6 міс 
це) - 12,4. 
Скоки в довжину 3 ро3біrу: Г. Без
бородова (2-ге місце) - 5,63; Квітко 
(5-те місце) - 5.52. 
Мет диском: В. Збитиєва (4-те міс

це) - 43,72; Н. Мартиненко (5-тем.) 
- 43,66. 
Мет ратищем: Н. Конлєва (1-ше 

місце) 48,59; Т. Тишкевич (2-re 
місце) 14.77. 

Чолоніки 

Eir на 60 м.: М. Андрюшевко (2 і 3 
-тє м.ісце) - 6,8; В. Тюрин, Шевчен
ко (5-8 місця) - 7 ,0. 
Біr на 100 м.: А. Бартнєв (4 - 5-те 

місце) - 11,0. 
Біr на 110 м. 3 бар'єрам·и: С. Криц

шrайн (4-те місце) - 15,5. 
Біr на 800 м.: ІМ:. Білоку.рlв (3-тє 

місце) - 1,56,3. 
Скок в ropy 3 ро3біrу: В. Ситк.ін, 

Є. Вансович (1-4 місця) - 1,90; Ю 
Вівденко (5-8 місце) - 1,85. 
Мет яДРом: Цибуленко (2-re місце) 

- 15,73; М. Банченко (5-те місце) -
15,38 . 

. Мет диском: А. Михайленко ( 4-те 
місце) - 46,57. 

Мет ратищем: В. Цибуленко (2-ге 
місце) - 66.32. 
Мет молотом: Ф. Ткачів (4-те міс

це) - 53,49; r. Дибенко (5-те місце) 
- 52,53. 
Скок в довжину: В. Холашия ( 4-

те місце) - 7,09. 
Харків. На всесоюзних зимових 

змаганнях теністів, ЯК'і відбулись в 
середині березня ц. р. в Москві, 
20-літня киянка ІМ1. ВосюJесенська 
перемогла москвиику Р. Кірзанову. 

Львів. В новому палаці фізку ль
тури львівського політехнічного ін
ституту відбулись всесоюзні зматан 
ня спортовдів «Науки» в тяжкій ат
летиці і ресnубліканські змагання в 
мистецькій гімнастиці та акробати
ці. 

Звання чемпіона України товарист 
ва «Науки» завоював майстер спор
ту, студент львівського політехнічно 
го інститут А. Отбаєв (72,9 пунктів), 
серед жінок - r. Сітро (Одеса) -
70,8 пункт-ів. Звання чемпіона мис
тецької гімнастики присуджено r. 
Сильченку (Київ). 

~"""""~~ 
Справлення ПО ХИбІКІНІ 

В с1татті «УІІlад'Ок ч;-r пі.днеІсеннЯ>> в 
Підр0З.Іі:Ї~1·Ї «ЧІr!ІСJГ\ІВЇ даі!-ІЇ>> Т\Р61ІШ!Лась 
приk:ра лохибіка·. Треба ЧІИ<Т'ати ІВ тре
тьому PSII!IKY ЗІНІИЗу першоЇ кп.тюнІ!<щ 
<(3 ц,ьоrо числа українська молодь 
зроб1ИJШ 'МІЗЙ!іке на сто прощ~нтів біль
ше ... », замість «3 цьоrс Ч!ИіС'.lа росі:йсь 
ка моm:юІдь на сто процент біс1ьше ... » 
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ДАЙТЕ ЇМ СВОБОДУ ' • ~=-============~==-=-====-=-=--==-===-~=============================-

СОВЄТСЬКІ ОТУ ДЕНТИ В ПАРИ~! 
В ІІариж приїхаJІ\и совєтські с;rу

денти. Небувала подія за останніх 30 
років в міІюІЮроtдньому сту;Lенrrсько

му жиrrті. ІІіеля афер~ 11С1'рова в Ав
стралії, Растворова в ){Іnонії, ХохJюва 
в Нtм•еч'trИІні, Дімітру в Пар:і!')кі- боль 
шеВІики tПІИ)QИЛаюrrь у Францію, після· 
НЮСl1ИіJ\ІіJСЯІЧНJОГ rПЇІДГОТОВЮІ, 20 студен
тів ( а піз·н~ше «доїжджа·е» ще двоос). 
На перекір в.сім спо!діванням ·та •Пове
діІ'!ІКам .всіх дJОте,перішніх совеТС.ЬКІ11х 
делеrацій - UИІХ ст}'Jденrів пу1скаюrrь 
<<fl народ», вони гоно~.ть (навіть· з 
t·.міrр.антаІМІИ !) , дІИІСКVТУЮть tJIO різні 
теми, в щисrкусії зав•жди 'ІШСТУ1Лtаіють, 
майже н•.коши Н1t' відступаюrrь. 
ЧаСТО МОЖІНG ПОЧ~"11И Ві:д НИІХ: 

- Чо1му не 1·овориtrе? Пиrrайте, що 
[{аС цікав.ИГІ'Ь, МІН будемо на •БСе ВЇJДІІІО· 
Rі·да'І'И, 

Гр)ша· СіІ у дентів - злоІж•ена з одно
го вірме.JІІИІНа, таrrарюи, двох уІКраїнців 
(J Киева і Дніпропетровська), решта 
-· росііЯІНИ. І Lропорційпо найбільше 
сту денrr'в .'\1\.осковської КонсерваторИ. 
ОДЯІІшІені тю різному, часто аж надто 
<<СКрОМНО» (протерті без іІ<ОДНОГО фа
соау убранtШІ). Майже в кожного на 
руці ГО.'ІПННИК СОВЄТСЬКОЇ МарКИ. У 
Д(.•.коІ·о ЗJnарзт <<3оркшна>> чере-з nлeJ:e. 

ll·epшa зуСіJріч в четвер б. травш!, 
в Сорбоні. На прийнятті є к;лмюх і 
українсм<Іи.х паризьк•их студентів. Ско 
ро нав'яІЗу€ться розмова. Теми різні: 
J • .аука, wрхітектура, екоt:емія, літерату 
ра, с:nорт, ст)ще<нт·см<е ЖJ:тгя ... 
На настутшшй день rюїз.1ка ·до .Мон

тар,"і (невелІИ"І~е провіншйне містеч
І\О), де їх зустрічають м;:•своо еміr
rант.и з СССР (українці, рос:::.ни, бі~ 
лоруси, вірмени). У вечорі Зj'ІС;тріч 
зІюву в ПариІZІ\і, в залях Пt-..тітоехЕіки. 
Знову на ній група JЮШ'~!х сіуд.ентів 
(нже інших), о:uшн .к·озак і багаrrо ро
с·ян.· r<;та~их ·е·м.іrІ)антів. 

Цнм разом, на Bt.]:\tiay з~lСтрічі в 
Сорбою, між nриосу1': .. rми пооилеІю 
І'іль·кість сексотів MHJ~. Вони вже заз
далегЬдь з.н:;1,,::tи, що м .ж парижаІнамtи 

є українці. Коли хто по~u-шв розмо
l>У з nрнїжджим:щ за нл~ч1има з'яв.1ІЯВ
ся сексот яю;rй навіть вотрІЯІвев в роз
!\ІОВу, СТЗПЛ•ЯІЧІИr ПОСТіЙЧО. ПрОВО•КаІПІВНі 
питання. 

Між лrел.еrацією, яка знїхал.з з Мо
С'ІJ<В'И>, € Т'3Кі, ЩО ВЖе С:jаІСЇНЧИЛіИ •CTYUliЇ, 
є еtrс:nірант1и, але е й частІ;-ша оnравж
н·х студ;ент;в ІГІИШ~и.~ курсі-в і декілЬІкох 
МВЛ,-стів, ЧtН rС)СІЮСОТів. Основну лрупу 
'сексотів прJqкрtnлено :ю групи вже 
у Франції. Про НІІfХ наІЗі:ть, ма,буть, 
совє11сьюИІм стуrд:ента.м і не відомо. 

Нон!'! звиІчайно nо;:вляються перші 
перед ПІРІJDХ.одом · пу6.тіка на зус·гр1ч 
ЧИ ПріlfЙНІЯ1ТЯ, ЗаІМіШ·_vЮТ:,~Я ІМІ•Ж фран-
нузів. . 
Кожний з груnи в роз·моrві дУІЖ>е 

само-пе"'ной: 
- За рік я буду іНІж~нером, Я буду 

nра'цю,JаТ1а в Новій ·Каховці;· Я буду 
ро3будовуваmи шахТ'н Мосвуt·ілJІІr.~-

J Іяйт'Мо~ив В·сіх розмов: 
- Міи мо·rуtrня кра їна. Ми в нас,ту'Іl і. 

Ми від•бущ•у1J..;а:nи країну, 100ер розбу
іl.овуємо. У нас nастроєно нові заво
д•и, фабtрЕrки, .аmекrростанції, нові шах
т.и. Ви - -е.міrран11и... Ііlідст.:tлІи від 
ЖІИІТТЯ. Нtн хочете руАнува'ІИ, а :МІИ 

(закінчення на 12-іА стор.) 

МОЛОDЬ І ГОЛОП В УКРАІНІ 
(Причинки до ·історії го Jюду в УІ<раіні). 

В 1931-33 рр. Ш<JІJI'~.J В УІф<.ЇНі ГОІ1ЮД, 
штучно зорганівова•НІНЙ російсьl<о-бо
льшевицькИІМ окулантом. МільйаtвІи 
жінок і чоловіків, MGciOJ.i й ді•rей ста
ш• жертвою нeчj1tJaf!iOГO з,;ючІИну. 

Уюраїнська молодь та1иж пе'Р'еоо::и
n<!ла голо:д: одні ВМ}~J...а' іИ з голоtду, 
інші •СТаВІ!'І.:tІИ ё.!К11И•ВІ f~1Й С.ІІрОП;·в, а Щ(' 
інші помагалиt ворогові його органі
:>~mаrпІ. Між цією мо.:ю.ruдю бул1и ІКОМ
сомо.тьці і неком<:Юh-Ю.1Ьц,r. Бул1и 1а-
кі, l іІ{ІІ[.Х ЗдСТЗВЛЯІlІ!И, але Й буЛИ ПJJКЇ, 
які добро.uільно викаІЗували . свою 
жорстоІІ<'сть. Сьоrо.rІні nе.мае в нас 
-с.Т3'1'!ИСТіИr'ІІ;:єrх даних, >ЖЇ б об'єктивно 
І;нказ ~н~ Р.аскі ·rьки бу:rа виявлена 
до брові 1 ЬІJ.ість, а наскільюи був з.аrс
НІСований прrнмус СУ'Проти молоді. 

Ба - що 6іlТІьше, . в нас t!-f•СІмає ще до 
сього:ш·. навіть твору ,>г: ·ий би в.повні 

•Еt<ІІсвіТJ!lИІВ і зобрrавІlш при·Чf'ІН!і, органі
:~ування і ЖJ\ХЇ.ТІІЯ ГОЛО\іІ.У. 
На цьому міtсці хоче,мо, на ніІдстшві 

'ГОГ'ОЧЗ!ЧНО·Ї радІЯІНСМ<ОЇ ПрСІ;:·и~ ПО·Каза-
1\И ХОЧ UlОбіЖНО Й ЧаСТАІНН0 обстаВИІНИ, 
.~ яюпх ОІ[]ІІІІDИL1ась в часі голоду укра
шська моло~ь і ВЕ!М()І"ІИ та завдаииц 
які С1'3· ола tПеред ком;:о~ю.1ьu::.•мн і вu1 
маrала іх ш.!КОНІІюсти большевrинька 
в·rtfl:дa. 

В ці pc:J.:rи як ІПартія, ra і комсомол, 
бу.lІJ! В 62ІГаТЬОХ В>ИПЗІДК<І.Х ПJ}ИІС1'аНОВ111 
щем, nорятунком для •І;·еЛ'ІТкої кілько\'
ти. Н8ЦЇо.І t3.JibHt')-CBЇJIO:\fІН'X Y'Kpa~HUiH, 
ЯКІ булн ІSОр'ОИ<О ІіаСТаВЛ·еJНЇ ДО J)6Ід.
ВЛа• ~и від самого початооу. Щоб ряту
•ЕЯТ'И СВОЄ ЖІИТГЯ, щоб Зё.МЗrСК\"ВаТ'И 

• своє '?nравжне ук;раFн-r.ьке М>И~нуле, 
Ш.ОС д С1'3Т·!!ІСЬ НЗ B:!ICІJi<l Ul;K{)JIІИ -· Щ'ІІЯ 
цьо·го можа11а було викори•статІН комсо 
~юл, ко:ю до нього вдавалось проник 



•нуrrІИі. Що •більше, націона.тхм.;о-свіщомі 
~ср.мсомольці допомаг3!ЛІИІ уІ!{раїнськиlМ 
ГО.ПОД.у:ЮЧJИМ седІЯІШlМ. 

Про такі віІдносІИни мqf довідуємось 
3. nромови І. Краєвсь·кого, секретар;;:; 
Одесь,кого обкому JIKCN\Y, на вужч!ИІХ 
зборах комсомольського аJКтину 12.Xl. 
1933'. р. І. Краєвський говорив: , 

«Факти ДОВQІдJЯТЬ дуіІ\е rМа.ТІу У

ЧаСТЬ КОІМІС\ЩЮЛУ зб..,lЗСПі В ХЛЇІбо
~аrоТіВЛЯХ. Замість зайнятt1, пі•д ке
рі:ІнІІицтвО'м' парrrії, вирішні поз.иІЦЇі 
rв боротьбі за xJriб, .. шмісrrь дійсної 
·бо.1ьшевнц'мrої бщ)оть6и, декотрі 
.комсоІ\~о.r.ьці, навіт ,; ці·.ті осереtІІ.іІШ, 
піДІ6півують KY'PK~1iie'i:Ji - Е. фзю!И 
uиступіrв асередкін і uІК,РеМG1Х :КОІJ\І
сомольців ·ПРОІІИ хл:·бозш отівель. 
Ос,Ь·і ocepe.r\OK се:Іа,:Бавов~.ого, МІи
колаїІnськоrо району. Тут 21 комсо
молець. Секретар 1 комсомольського 
осе:редrку - С'И~І ОД•ІЮОСИНИІІ<а, дрІУ
І':и!Й ~~н бюра -. 1·еж одноосібни~. 
і третій - ои:н курку.тя.. r.юро мало 
ЗВ.ЯІЗОК З •КУJJІКУЛЬСЬК'И\4 елемеНТОМ, І 
НІе pearyвaLJio на куркуль(ьку пщJі
тику в колrгосІПі, не мобілізува~l'V 
комсомо.тІьців на •боротьбу за хліб. 
в~ селі Біляїащі ОдеСІ,і{QГО р·аЙОJ •У 
об'їзниІМ сторожем був :ко.мІСомо
лець, ЯІЮИЙ допомаг:Jв .селянам роз

крадат~ хліб. Комсомольці колгос
пу «518» Це•брИІКіВСІ>КОГО району 

· ЗаІЯВІИЛІИ ІІС ЗВаЖа;ЮЧИ на СВСЮ ПОС

.ТаНОВу, ЩО ІІЛЯІН ХІ.Пібозаготівлі ІНІе 
реа.льний і вони не ІЗІИ•конують. Ря1д 
раЙІкамів ксо~мс,омолу, замkть орга
ні'зува'Ли актІИІВНУ комсомольську 
Jjідсіч к~;рку~Іьському сабс·тажеві в 

·' хл•tбозагот•івл.ях підІС~lівували кур-
ку.пь•с,ській та петлюрівській d-

reн:rypi В лаваХ КОМСОІМОЛу, 

стал:и на шлях фа•лшиІвого 
присяганн~: Проти хлі•бозш·отівель 
ВЕС'ГУІпило 150 ком:омольців в зі
нов'tІвсь,кому районі.» 
llQдібні прояв1и , ак т и в н о г о ~-

противу мо.тюді і навіть \І<омсомольщ~ 
бу.тш пю всій. УікраЇІнf·. · · 
«ЧО!рномсрська комуна» з 6. ХІІ. 

1932 р. ПІИСа,1,а: 
.r<<baJГ3TO · КО,ІМІСОМОЛЬ.Сt,КИХ осеред

ків в снігуріІВс,ькому районі зовсім 
•небоє·спромоиші, роз•губи.1lи свШ 
-q.,1.arд Василівськ;ий осередок з 15 
'UдІ~Н.ів розГУбІИв (читай - померли 
з го.п:од:у - О. 3.) 9. (КомсомольцІ 
в х\ТІібозаготівл,ях 6ездільн.і. У Но
во-Петро·всЬІкому осередку 3 5 чле
нів ІJrоМ•с.омолу жолен не працює в 

колгоспі. Ра!Йrком ком.сомолу абсо
лютно не з,даrrіРІий кермувати органі 
зwцією, 'Не знає стану осередків, не 
з'нає навіть ·секрет~рів». 
Про Ч'И•стку, лка н тому часі охоп>-~

ЛR всю УІ<раЇІНУ, ця газета. писала: 
<<Ч,ик:тІІ{·а ц.артійн~х та коІМсОМ'ОІІ'І ь

сьюнос лав у районі Jві;Іьнить орга
нізаці.іо від чу1){юrо ку:рку~ьсь,ко-пе-. 
тлюрівсь.К"J:rо нак:и1пу та и<:~.о. аrен.-

. тyplt, що _,црооя•к.1а до парт'lІ 1 ,ком
СОІМОЛУ». 

ТаК!ИХ 'вицащкіІв, я~і наведено, було 

смолоскип 

б-агато по всій Україні, але при цьа
м.у не треба зJбувnти без·чІИС.l"еІННУ 
кількkт•ь припшаІдjв, де саме комсо
мо~rьці, ті всі нзWАдаІні в Україну й 
творені з ~ю.тоді в Україні ударні KQi:\-1 
·сомо.пьсь•кі бриа·а,.:щ., пописувашись 
f1•айбільшою брутальністю і жорсто
кіп'Ю суІГІро·пи україж.ьюих rол'<щую
ч,их селя1н. Для віді-брання хліба, оере 
вір.Jш іюІІ;Ів, обмолоту, хлібозаІГmі
вель було орІ·ашізовано .в Україні т. 
зв. Ікеукраїнські рейд'и. В таких рей
дuв.;~х бриrадаrх основну чєстину СІК- . 

.'lад;аuни ~<омсомольці. Вони мшпн за 
заnдання (циrгуємо зз «Чорн. кому
ною» від 5. ХІІ. 1932): 

«К.ОМСОh\Ю~ІЬСЬКі ОрГаІ.ЇJ<ЩіЇ ПОВІНН 
ні ВІ!іВЧИП1 матеріяли реЙІду на ок· 
рс~шх діля~t~ках і нt>гайно реагува
ти на конкоетні питання, вибшлен( 
в·и1кривленн~, ·куркульський саrбо-

. \, Т<l'ZK, опорт•уІн.і'с'nи~ІБИіЙ оІГІір ( поои-вна 
·ОМ.е-рть ОПУХІІШХ Від І'ОЛQ\ду ~= 0. 3.) 
розкра.дан'НІЯ і прихс·вуваю:~ х.~ті
б:J, тощо~. 

,1 lЛбІ Х:Зр•аІКТерІИІСТИ1К•!t ЦіІ'Х Сl'РіJШІНІИ'Х 
років голсиу, в 1 rюt.x Мос.ква впхнула 
українську мо.1одь (треба ~пам'яrr.ати, 
що в UJ!JX роках n КО\1СС'мо.,1і було 
68% укаїнців) на найчорнЬшу робо
ту, зациrгуємо урІИuк:и з ОІд/Нієї з т·и
СJ5Ічів ВЇДОЗІЗ, ЯІКі ПОЯІШі\.11ИІСЬ В усій ТО
дішній пресі Україои: 

«Організуймо вІСсуК!раїнсьюІй 
рейд перевірК:и темпів та якост'И об
М·олоту! До осередкі1в та !КОміт·етіn 
комсомолу: 

GельІ<ори-ущарниюа колгоспу ім. 
Леніна, Ваюиль:ківськоrо районtу 
(Харківська обл.), провелІи рейд 
переш1рюа якости об.мочоту, ВІИ'І<'Р:И
ЛІИ організ.аrrорів куркуль·ськоrо 'са
ботаІІку в хл,:бозаrотівлях, воро,rів 
народу, що розкрадаЛіи хліб, щоб 
Jtрвати хлібозаготівлі ... 
Рейд ·має підІІ-Іести маси колІгосІП

•І·rиків, б:щняків, середняків, одно
осібниrкіз на Ш<тивну допомо·гу пар
тії ЗЛGІМаТИ КУРК:У,1ЬСЬСК'ІІЙ сабоТШЖ, 
в·ипориrrи розкр<!!д.ачів, затаюва~.і'В 
хліб'<l й забез111ечиги вчасне ВІИКОІНаІН 

ня плr..ну хлі·бо~агот;,ве:Іь. 
КОМСОМОЛЬСЬКІ організації М1а 

ють взяrп1 в рей_'1і Юlйа.·ктнвн;шу у
часть, залучаючи· до нього найшn1!р
ші мааи ІСправг,Jшіх удзрниJКів-кол
госпникі-в . 

Уча<:ІН\:ІКНІ реЙд•у M:;:JЮl'b іlереІВЇJрИ
П~ солому, з•боїни, послідtи, рі·ЖGІі 
рештюн, організува·г;.І nерt:обмолот 

т .1 перевірку со.:юми, nолови, 

коли там за~11ИШОНСІ з·ерно Учасники 
реЙІд.У :ПОВІИННі Орган'зуваТІН .ВИ1ЯВЛеН 
ня розкра;uе:;ого зерна, дспо.\tІаrати 

орга:пізувашІ повеr:·нення незаконно 

в·итаn-юго х.ті6а ш інше (!!!). 
ОблаІСна, районна пре(і1 3 oprarнa 

~ш1 НК РСІ, комrrеп:lмtи 1<ОІМсомоuІу 
стають ;J:г. ·чолі .Jрпшізації рейду 
перевір1К1:1 rе•мпі1в та якости о?моло
ту. ІІартійн: та комсомо;Іьсью ор,га

нііЗації маю1 ь забезпеч-ип-~ операrrав 

ч. 5 (41) 

НІИЙ провід т~ повсякденн.у дОІІЮМо
гу в розгортанІНі рейІду». 

Неі КОМСОІМІОtJІЬСЬІ<і ::>рганізаціЇ, 1110 
r.cix обласrrІЯх, районах, се.ТІах і :колго<:
ш:·х д'С1'а.ТJІИ Т•ак,е ДО'і)УІ~ІІеНН6І: 

«Наше го~1ошrне завд.анн.я - не
гайно покіІІ-ІІЧІИТlН з демобііll~заційни
МІЩ О.П.ОртуніІОТІИЧНИМ!И настрОЯІМІН G 

caMOLvi'Y КС:МСОіАЮЛі, В' ЗКП!Ві, ОрГ~ННЇ
зуваТИ~· ріWу'Чу ВЇ'Д;СFЧ 1\.:ljhСОВО-ІВОрО
ЖИ•М ел.е!\:ен •. там - куJЖулеві т:а йо

го агенrгурі в лавах КОіМСС.:Молу. Не 
може бу1'И жодної молота·рки без 
ПОіUНСГО КОМСОІМО:Іh..:ЬКОfО прошар

ку. 3ав.данн.я ·КОМС,ОМ,\}ЛЬСЬКІИХ КОН
тролєрів роботу орг:~иізув:пИ так, 
ЩО!б КШ!СОВ0(\1У ВОрОГОВі, ЗЛОІд;ЇЯІМ(?), і 
ледщрям (???) н1е буио 1:іякої змоп-1-
розкра.д.аrr'І-r х.1і.б ПЇt1Ч'аt: обмолоту 
і ІПід'ЧаІС ,J'Jdшанта;,н:еннн х:1іба траа{ · 
спортн•;н:vrІи ·бри·Гадам·и. ·f{олгослн:ий 
т•,к ·- це .ді ·r,янка жорстокої КуІЯсо
вої боротьби. 

Jа.С}езнечити ко.мсомо:ІьськиІМ в-
ПЛІІ·вом КО/J(ІНІУ траНСІІі)рТну бриГаІду, 

орган!зуват•и епеuін..тьно зразкові 
·бриrас1JИ з 'комсс)Імо.1ьJtів на nepeвiJ 
хліба (з,начшrrь - небез·печно було 

йсго вез·гн без охорони - О. 3.). 
lІань;к:lтисн з. 11Иl\1•и, хт'О приховує 
ХЛіб, ХТО ГНОЇТЬ ЙОГО, З ТІИМИ, XTVJ 

З.lЇ'СНО З•рІИІІШЄ КОНТраКЦіЙІНі ]!ОГОВО
РИ ми не б~1демо. МІ}І ноюІнні В;~яІВй
пю 6о.тьшевіИІцьку впертість у здійс:
ненні остааш.іх постанов партії 1'<1 

УРЯШУ ПрО СІНКОНаННЯ ОJІІОО'Сі•бН'И'М 
с-ектором. Щойо тве,р.доздавців, то 
треба допомогт.а рішу:е натІИСНJУТІН 
і •примусшли їх х,1!:б зд-ат•;І ці л ком. 
Усі строки вж·е М1:!~'УЛ!І. Бу~ь-яке 
П'::нЬІкаІІ:rня з воrюго·м є від1вертз 
правоопортуніст• 'ІЧНG нра1<:п~ка.є зра 
да нашій партії» (Jщта·!а зз «Чор. 
комуною» від 24. XJI. 1932 р.). 

М:и ·спеціяльно навел·а ці ;;_ві ост• н
ні пос~а:~-юВІи-зак '- ки. lliOб пі.· п'рес.~с:
тн ро.пю і ті всі ЗсШ1сНН' ~ яІ<· єтаВІJ:ш• 
перед комсОІ);ІQ.l'СJ~І парт~я Москва. 
Лдя кого сього:ні не ЯІСfІО, що ті <<дс
д·арі» - ц'е бул1и опухлі ui!It го.:юду 
наші сеJІ' ІНІи? Що для не,ревозу хл.іба
тре.ба 6упо орган'зуватн. а.ж доrвірен.і 
комсомольські бриГа11щ, щоб селяни 
J-IC ВЇ•дЇ>брЗLlJИ СВЇЙ же ВТ~l•СН!ИІЙ хліб!!! 
Про жорстоІюе нищення rоло~.дного 

укра,їнського селяюІtіJа сфанатизовшни 
Міи .комсрс~юльцяrмrч ГОІИР•Иf1 секрет:зп 

('І,"!е.сь.кого об.:ttбюра КП(б)У на з'їзді • 
коМІсомолу 20. 6. 19·12 р.: 

«Від~rювіда.пьни:х ирацівників КО:\1 
СОМО,lЬСЬК1ИІХ Ор·Ганізац:й І'-И'ІJЯІДЖСІНО 
на •ДОПО':\ІОГУ ·беЗіПОІСерОо'І.НЬО В КОЛ· 
І'ОСП'И, QeJI•a, раЙОНИ!, де ІВід СІаІМОГО 
початку :1~1ійснюючи 1на основі пос.1і 
дошюго прове.J.енн~н .ІJ:.інії .партії в 
І<ерівн:щтві зас,і.п.ною кампанІєю, во 
Н'И 6ут: на чо.ті в жорстокому нас
Т'Уrпі 1 а клясовd-ворожий сде:ме·нrr і 
зС1J6езпе•L'r!ЛИ перемо1·у весНІяного 
сі!:, у» . 

Осиn Зінкевич 
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8 І ранневі Пні 
Рік-річно ми відзначуємо сумні по 

дії, які відбулись в місяці травні. 
В цьому місяці українсьsа визвольна 
боротьба втратила двох своїх вели
ких борців: Симона Петлюру і Єв
rена Коновальци. 

Депортують молодь 
з Украіни 

Bopor завжди вбиває тих людей, 
як1 для ньоrо rpiзlli, висилає своїх 
аlентів, провокаторів 1 диверса.нтів 
д" тих орrанізацій, які становлвть 
.цля ньоrо смертельну заrрозу. Тому 
вороr вбив Іlетлюру і Коновальцв, 

тому вороr розбиває з-зовні і розкла 
дав UYH • .І.\'1и, молодь, маємо не.ща
стя бути свідками траrічних наслід
КІВ, які спричининла смерть ІІетлю
ри 1 конова.JІЬЦВ, які принесло роз

t»иття колись єдиної ОУН. 

••• 

Ешелони за ешелонами, везуть ти 
сячі украінської молоді в Сибір, в 
Казахстан, в Алтай. Чорні rодини пе 
реживає Україна: тисячі і мільйони 
їі синів і дочок большевицька звір
ська влада засудила на депортуван

ня. Масові вивози населеннв Украї
ни тільки починаються • 
Україна- непереможний резерву 

ар спротиву і революційноrо rорін
ня. Україна - центр вепримиримої 
боротьби з російсько-большевиць
ким окупантом. Україна, вка не да
вала і не даватиме спокою Москві, 
- засуджена на масове винищения, 

на денаціоналізацію в широких про 
сторах непривітних Сибірських сте-

В Травневі Дні ми влаштовуємо пів. Украіна кличе нас до посиленої 
жалібні академії, відправлвемо Па- праці. Ми, які маємо змоrу свобідно 
нахиди, ідемо на моrили борців... rоворити, свобідно жити в країнах 

Ми всюди кличемо до єдности, клв- західньоrо світу, ми - зобов'взані 
немооь, що будемо чесно служити їй. Тривожні вісті з України rоло
Украіні, в церквах співаємо блаrаль сять про вивіз цілих сіл, районів, об
ними rолосами зі сльозами на очах ластей. де ж наш rолос? Де ж наше 
«Боже нам єдність подай ..• ~ 1 ~ мо- слово протесту? 
же, навіть не відчуваємо - скільки Молоде! Ти перша повинна запро
в тому фалЬІDу і обману, вк наші тестувати перед вільним світом про
слова стають профанацією наППІХ ти масовоrо висеелюваннв Батьків
Вождів-Борців. ЩИІUІ. Без різниці партійних чи іде-
Бо за словами немає діла., немае олоrічних переконань, без різниці ві 

чину, немає вияву доброї волі, немае ровизнань і походження - всі спі
бажання спільно СЛУЖХТІІ справі ви льно протестуймо. Об'єднаними ак
зволеннв в ім'в і з іменем УпавПІИХ. цівми прJІМУсьмо большевицькоrо о-

купанта припинити руїну України. 
Нас засліплюють на.mі партійвІ пе- нашу акцію поЧІІRаймо вже сьоrод
реконання, нас розділвє наша церко ні, бо завтра може бути запізно. 
вна приналежність. Наше орrанізо- Вже десятки тисяч молоді депор-
ване життя руйнуе взаємна бороть- товаво з України: 
ба, взаємне політитчно-фізичве са-
мовинищуваВШІ. 8.березня 1954 р. депортовано з Ки 

єва 585 юнаків і дівчат, з Полтави 
Ми не бачимо перед собою боро- - 400, з Житомира - 250, з Черкас 

тьби з вороrом, вк її баЧИJІJІ Великі - 170. Цьоrо тижвв виїхали перепов 
- Петлюра і Коновалець. Ми бачи- нені ешелони з Дроrобича. 
мо наші малі, часом неварті иаймев- 9.березня 1954 Р. виїхали ешелони 
шої уваrи, еміtраційні діла. з Хмельницькоrо (Кам'янець-Поділь 

в ці Травневі Дві, ми, молодь, не ський), Чернівців, Одеси, Донбасу, 
будемо писати павеrіриків чи скла- ДНіпропетровська, Ріввоrо. 3 Воро
дати од на хва.лу тим, що поrибли в шиловrрадУ вивезено в цей день 
боротьбі. Ми маємо ділами, чинами, 5.000 юнаків і дівчат. 
повною запалу активвісТІо у Визво- 13. березня 1954 р. з Києва вивезе
льній Боротьбі доказати СВОІО rід- но 900 хлопців і дівчат, з Ріввоrо 
вість продовжувати велике діло 1 ОО. 
Петлюри й Ковова.JІьцв. Кожноrо див ЇдУТЬ ва схід все во-
1-----------------~ ві і нові ешелони з увраІвсІtКОІО коло 

ддю. Молоде покоління призначене, 
як йоrо попередники в Комсомоль
ську на Амурі, на Маrнітці і в Куз
бас., на понижеІШя, хвороби, фізич
не винищення. Північний иолох пе
ред своєю смертю вимагає все нових 

і нових жертв. Жертвою йоrо крива 
вих пазурів, як в 1933р., так і сьоrо
дні, падає Україна. 

Між депортованими знаходимо прі 
звища: Панас Полетика, Андрій Сві
жко, Микола Вивоrрадов, Леонід Де 
rтяренко, Мая Полівва, Іван Рудсь
кий, Серrій Андрієнко, Филимон Том 
чук (Комарів), Петро Стеrайло, Оле
ксандер Цівак, Іван Кузьменко, Дми 

тро Синельник, Іван Демченко, М. 
Тищенко, Д.Абовський, В.Викуль 
чин, Ю.Степаненко, !.Довженко, Т. 
Іванченко, Олександер Кирюшків 
з Макарова (Київщина) з дружиною 
Анею, сином Валею І дочкою Лари
сою, Михайло Кравець і тисвчі, ти
сячі інших. 

А.Кириченко, новий лакей Моск
ви в Україні, заповів, що в найближ
чих тижнях Україна має дати тіль
ки для самоrо Казахстану (а крім то 
ro ще окремо для Сибіру і Алтuо), 
5 тисяч трактористів, комбайнерів 

і інших спецівлістів та 40 тисяч мо
лодих хлопців і дівчат, поминаючи 
доросле населення. 

Перші ешелони з України завезе
но в такі місцевості в Казахстані: Ко 
кчетав (найбільше), Чкалово, Кзил
туу, Рузаївка,- Кокчетавської обл., 
Акмолинськ, Єrендиколь, Виmвівка 
Парчівка, Балкашино - АкмолІПІ~ 
ської обл. Преовівка - Пиввічво
Казахської обл., в Лозове і Іртиmсь .. 
ке - Павлодарської обл. 

........................ 
ХарN:ів. В зв'ЗІку з нев.нконуваннням 

с. r. ПЛЯІНІУ 1В ХаркінсЬІ~ій обл. ,і пасив
ІіІНІМ СТ3ВЛ•еJННЯ.М ДО ДІ!і.'DСV.Т:ИВ IIO/l)rriЇ 
1-"ОМСОМОЛ О6Лt3JС1'И був ІПГИІМ'УШеН:ИЙ 
нід1бути спеціяо~lЬНІИЙ ae.\f~Hap ,секрета
rів райкомів. На конференціР-ІХ семі
нару ВИСТ,УІІDИВ ЦіJDИЙ j)!ЯЩ бОJJЬШеВІИЦЬ
К•И!Х nоліт•руків. 
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3 життя украінської молоді на чужині 

Студентство 

1 оронто. У країнс.1~ий Сrме.нтсьюнй 
К.дюо при 1 оронтському ун1версиrrеті 
u.таштував в м.Ісящ лют·ому :.РЩІJ. дОІЮ

щдей, В1дJО>Мtих УJКращських ьау.ковцш 

і І1.)1МіЦИОТіВ. ::S .І.ІЮПОВЇJ~ІМИ ВИСТУ[lЗ
дІИ: nроф. Ю. J lуцьКіий ( «lіuча:тюи ІМU
;~ерноі укра:шс.ько1 дітерат'УРИ»), ред. 
ti. nуд;саид («Чому зимн<1 в.ода та 

ll.йна тане»), n:роф. tl. !Jевуць.І(!ИІЙ 
t ~ .v КрЗl'НСЬКІИЙ СОВ€1'СЬКін·И 1·еа1'Р За 
останшх JU рокш~). д-р 1. luевч·еНІко 
(<:-tіІзантійІсЬІКІа с.падщrвн.а в ранмй ук
ра~нській культурі»). 1 оловою YU\. 
в 1 орою•о є 11. И. ОлІйник. 

JliOBt:H. .5аІХО~аJМ'И ЦJ::.l :YL· у і де.а~-
1 ат•ури ~ llY у ч>раІщtї та пр•и співуча
сті !iaCYL-y і УНОТ-у відJGудуться в 
JН1!СТОП..І!ді ц. р. на лювеНІсько:му уні
uе:роит•е:ті укр<lіЇНІ~ь·кі чуж~1шецькі ,ЩНІІ, 
на ЯЮИІХ іВІНІСl'УJПJІІЯ'ТЬ З ИЗj'ІКОВІИМИ ДОПО 

l>іІДЯМІИ УКІРоlНСЬКі і ЧУЖІШІеЦЬІКі []рО· 
фt:сори.. 

t.арсель. Ja п101середницпюм Фон\д<У 
Допо·моІlИ У1краї.нців Кзuшди та з.а ре
кс.м(~ндацrями КодУС-у дeSJ•Ka кі.ль
юсть ук:раїнських С1',у:д;ентів і учн•ів 
l>'ИЩИХ КЛІЯіС ('іМІН'ЗІЗіЙ у ~ра1-ІІЦЇЇ, Оtд.ер
:,к,ить щомісячНІ с11иnендії :нід окремих 
натронатів в Канаді. 

чікаrо. 3 .поч'а11кuм трав,ня ц. р. з 
ініцш11ивои CYClA відбу.rnl~СjЯ основу
Ю1f1 з·бори ,п:редІС1'dШ·а.июв українсьюих 
наук.ов.и, гро.мадJСЬК'И.Х, професійних 
та допомо1 овИІХ установ, на ЯІКіІ·;.х no-

Пласт 
Нью Иорк. В часо:шсі «Свобо.!.tа) 

нши~л1і.tється час-до-ч•асу Г.Шіtсjтова стv

рінка «Гlла.стоВІа ватра~·. яку ре:даrує 
Jі.еся ХJраплІИІва, Ьоrдан Кравців і 
(),тьІ·а Кузьмович. 

8 В j.LJ.A прИІступлено дv зорІ ані
зування ІІlіООС1'унок даJlекого віддален
ня т. ЗІВ. саміrrющь. Нони .юоросuюмен 
ЦЇЙІНІlіІМ Ш,.ТSІІХОМ ЗМОЖУТЬ ВПИІСІ(11ІИСЬ ДО 
пластового гуртка, ·бра:nи в ·праці, їз
днllи на табори, uКJІада'1ІИ .пл.астові 
'проіби та обіцянКІи. 
Буенос Айрес. Заходами сеньорів 

і <С(І1арших :пwт<ак:тунів «Закарпаття», 
прн сшнпраці юнацьюих ГУІР'І~~в «ди
П.:1'0МЗТ», «lla:paJWYT» і «СестрИІІГКИ~, 
l:Н.rІJбувся в дельті ріІ<Іи flapa~ta «Jlяc 
І іалЬ'мас» о.ІІJноrгижневий пласт'Ов·.ий 11а 
бір, В ЯКОМІУ ІU.ЗЯ.:ІО учаСТЬ 24 ІІЛІ3С11У1ИИ 
і 6 гостей. Та1бір вів студент• О. Веое
лий-Щіrrка. 

+ На .спільНІИІХ зборах <с,еньйорів і 
старших ІПШІ:СТ)їІІів 'В Буенос Айресі і 

сб,юсті Бажес11ер обрано «Пластову 
Сдужбу» в сКІЛаді: Т. ХuмиІШин, Ь. 
СтерНІюк, Ю. ШпиІЛька, яка має. за 
завд.анн.я ПОІЛ8ВОд!ЖУВЗТИ 81Сі СЦJ)ЗВІИ 
місцевої плаqrової орrанізаuії. 

кшtк.а~но ~о :тwпя У,країнський Стrу
дсшсьюнй Фонд. і lершим головою 

uupaнo проф. lJ. Lмаль-Стоцького. 
І.})v,~.ц с·rонит ь .собІ за зав.:tдНнrЯ ност!И 

).І,С.ПО~1ОГУ УК})dlНСЬЮЙ НОlЮЛр>ИtбуІЛіЙ 
і МlСЦеВlИ qrу.дLЮЮЧЇЙ МОЛОДІ. 1-'lВНО
ЧаСНО .Управа CYLTA стзори.ла окре
му .комJІсію дІJІІпІ несення допомоги ук
JЩІНСЬК'lіІМ с1у~ента.\1 в r-в.р('ш поче
рез Lt,tC.YC і Ko;...~..Y·L. 

uттава. У краІнський Ьідділ 
Lдов янськоа.о ,u.е.партамент:у Or-
.• авського університету в []ро-

І p<liMY НІКОГО ВХОДИТЬ Пu,lНJІИЙ ку:рс 

укра.шсь.Іюї ліератури, філології -w 
ICTUpii У КрЗИІИ, Вд<іШІ'УЄ В ЦЬUМУ році 
літні курси, що rр.и·на:тІИJ.ІІLуть від J-го 
J~;.пцп· до і -~-о се·рпня. 

нариж. Центральний Союз Україн
ськuго L.туд:ентст•ва в.ІdІШТовує в Aн
l'.illi з кінцем оер111ня ц. р. З-ій ВJІКУ. 
ТС:мою ШІК.У буде: «Актугльні .проб
JІе,\ІJИ суч<lJс:ної української дійсноq1111:&. 
Наукову час11ину !:ХІІКУ оформлюё 
делеІ ац,я У ~у у Франці і. 
нью Иорк. ll ЗДА ІЮіЯtвл.яньтя ои~

rемаТ1нчно дві студ_~,нлські сторіНІКІН 
одна в ч•асописі «Ам.ерtИоКЗ·~ ( ФітІ.щІ.Ііе.JІь 
тія) - «l:туд!ент» і друга в «Свобоtд.і» 
«lтудентсІ>Ке сл,ово». U6И·д.ІВі сторінки 
лриІІюсять цікав.ий матер~яІЛ., головно 
інфор~Іаційного харак11еру про Ж'ИІІ"m 
украї.осЬІкого і чуж<шецько·го ст()'
дентства. 

СУМ 
Лондон. ІНс .. ая в.ищ.ишння в перших 

рОК<:іХ СВОГО ПОСТЗНІНJі1 ЧІНІСЛ•еННИІХ ;.кур

•На~ИВ, LY М nерейшов на в.иtд:аваш1•Я 
окремtих стор.lЮК в деЯJюих укра·шс,ь
ких часоПІі1Ісах. На сього~ні появля
t::ться: «Три6уоо ~сумінця» в «Гомоні 
~'.краЇНІИ» (Канада), «lllняx молюtд.і» в 
«Свободі» (3ДА) та «В поході» у еВі 
иях» (Бельгія). 

Брюс~ль. В Бе.тьгії віtщбувся 7 -ий 
з'їзд СУМ-у, НІЗ оЯіКОІМУ ~зяло участь 
22 дІел,еГа'Ги від 17 осередків, я:кі ре
прозентувшІІн 390 с,умівцllі. ГоJLовою 
кр<Lєвого коміrгет•у обрано О. Коваля, 
секретрем J. JJ,ев,ицького. 

Торонто. В по.товині березн-я від
•кршо в Торонті тримісячні ку·рои ВІИ
ХОІНІІІ11Ків СУМ-у в Канаді. 

Нью йорк. СУМ в ЗДА минує 
шІаштува:тrа •в часі JІітніх вакацій .п'ять 
Таtборів ДЛЯ ЮІ-ііаІЦТВЗ. 

+ В ЗДА •роЗІІlІоч:ато В·lnсвітл.ювання 
кіно-хороніКІи з Jl{]ИТТЯ у.І(!ра·їнської 
ем.іrрації ВІшrуоку СУМ -філLІМу. 

МУН-Зарево 

З резолюцій спільної конференції 

ГУ МУН в 3ДА та краєвого проводу 

<,.:.іарева» в З).t.А. 

УчаGюжн спільної конференції ГУ 
l\1\Y !-1 в .J).J.A та краєвого nроводу 
LJ~/ATHC «3аре•во» в ::>ДА, що відбу
~t6сь J0-31 січня 1954 р. в Нью І?'Jорку, 
мюслуханши доповtдь предJставни:кuв 
обох молодечtих орпшіз<.щій: «1-іап
J:•я:мні діяльнос11и ,У't{раіш:ької нац.о
l.аліс1ІНЧlН:.>і МО.1Оді В 3)J.A» 1'а <<,_!.іЯіllЬ
ІJЇСТЬ МУН •В аспекті пот•реб і можЛІн
lЮС'Ге.й», і всебNно їх ,прuю;'с,кутуnав
шн, ВІ.l.~ЬЖЗЮТЬ, ЩО: ідея ЧІИtСТСJГО УІ<ра
ЇНСЬКОГО НаЦЮШМЇЗ~Іу, СТа•ВИ'fЬ В 'СВО
ін основі добро ~lкраїпсьІюго наро
ду :ВІаще оправ пар-пі ч.и регюнальНІИх 
н рннал еіІ\/НОС1'ей. 

Для ВіlDзнавців ч.истоt\J українського 
JІ(ЩЇІUіНіі::lІlІіЗМУ Є ДОрОІ'ИН КОЖНИЙ У•КJРЗ
інець незале;кrно від його політичниІХ 
переконань, що працюt. ЮІЯ добра 
батьківщнtни. 

ТОіКІНМ чином - абі:-~!д!ві організації 
ОІlрИЯ·ЮТЬ ТІЗ ОПрИЯ1ІИМ~уп, ВС,іІМ 11ИМ 
ноч:инам українськоі І·ро•мадськос11и, 
які корнсні ,ЩЛІЯ уІq>аіІнсько·l спраВІи 11а 
сно:бодо111юбного американського 'Наро 
ду. 

<Jбищві ОрГЗІНізаціЇ ІІОБИННі ро~.ГО~~ 
Н;УТИ діЯІ.ІІЬНlСТ'Ь •В НЗПря:мі реЗІJІ1З3Ц11 
ід~еї соборІЮІQ1lИ та проти розд;рібненНІя 
молодеЧІІDХ сил партійними т•а вузько 
·регіональними СІЩ)3вам·и. 

Вінніпеr. В Торонті від;бу:д~етьс.я 

22.-24. травш1 ц. р. іUпіsл~йна Крайова 

·конференція .Мо.то~шс. Ук·раїнсь.к:иІХ 

НаціоюJІ1Іістів Канади, ІПІрИІсВіяІЧена 

20·.ИіМ рОКОЕ!ИНЗМ ЗаJС:НуВJННЯ М~'Н. .. -
ОДУМ 

Нью йорк. На П.1еІнумі ОДУМ, 
иююй :відбувся на лоча·~ку берез:НІя• ц. 
р. :в Нью йорку, piweau склИ'І\Jа'ТІИ Ви
х.свну Раду Юнацтва ОДУМ, ЯІКа ма-

J розпращюваm ·меrо~ику в.ИJхован

ня дорос11у в віці 9-16 років, ві.д!бул.и 
Ідеод01rічний З'їзд ОДУМ з <кінцем 
ц. р. у Нью Иорку та взят~І організо
нану участь в з:дв•иіЗі з наrод:и JUU-лiт 
тя боротьбіи україн~.:ь·кого народу з 
російським імІПеріялізмо.и. В J Ілен~1м.і 
J1ЗЯ:лtи уч.~аtеть: Головна Уtправн, Голов 
на Контролна Комісія, Верхов.ний 

ТоварНІський Суд ш голови Фі11ій 

філійних !КОІНтрольни.х Комісій. 
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Листок Літературної 

Комісії Зарєва 

З дороговказів др. О. Грицая 

ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНИ 
Як члени письменницької І'енера

ціі Украіни половини ХХ ст., ми в 
почутті нашого найважливішого обо 
в'язку до БатьківІЦИНи та з погля
дУ на теперішній рівень украінсько
го письменства супроти рівня вели
ких літератур світу, уважаємо за не

одмінне завдання всіх письменників 
Украіни покласти свідомо всіх сил 
до того, щоб піднести рівень украін
ської літературноі творчости на вер
шини творчих досягнень найкра
щих літератур европейського та .-о
заевропейського світу. 
В послідовності цьоrо нашого ос

новного nідходу до літературних зав 
дань теперішІRього часу, ми визнає
мо, як шлях та принципіяльні засо
би до наміченої мети таке: 

1. tрунтовне знання найважніших 
творів світової літератури як крас
нотворчоі, так і наукової, зокрема ж 
творів літератур: ннrлfйськоІ, фрав 
цузькоі, німецької, італійської та ес 
панеької і найновішоі літератури 
Скандинавії. 

2. tрунтовне знання ЧУЖИХ мов, о
собливо англійської, фраицузьвоі та 
німецької так, щоб український пи
сьменник а{Jхитвори літератур Авг

.ліі. Франції та Німеччини читав бе
зумовно в оригіналі, пам'ятаючи, 
що знання цих трьох мов - це паІй
кnащий та єдиний шлях пізнати всІ 
літератури світу. не включаючи лі'І"е 
ратур Далекого Сходу. 

З. Інформац1йну працю між чуЖЮІ 
цями про дотеперішню украІпську 
літера-rуру за допомогою: а) науко
вих та публіцистичних творів про 
цілість або поодинокі твори украін
ської літератури у зв'язку з літера
турами Европи, мовами: англійсько
ю, французькою, німецькою, Італійсь 
кою та еспанською; 6) мистецьких 
перекладів українських творів па 
одну з цих мов, а чУЖИХ па украін
ськv мову, керуючись тут ІІІR'РІПИМ 

пляпом такої перекладноІ роботи, 
який буде прогnлоmений і поданий 
цо загального відома, як директива 
..... тш ко:жного украінського перекла
пача: в) особистих зв'язків з чужи
ми письменниками та з чужою пре

сою в тому середови.щІ, де тепер жи
яемо, а листовних також поза межа

ми сqого середовища. 

4. Такі творчі концепцІІ та сtОЖе
ти літературних творів, зокрема в 

СМОJІОСКJІП емо. а 

Помео О·о Остап ruицай 
З великим сумом ділимося з усією 

українською молоддю, що '7 травня 
1954 р. о год. '7-ій ранку помер у Мю
нхені великий кривтель украінськоі 

молоді, один з найвизпачніmих укра 
інських літературознавців, поет, пи
сьменник і виховник та співробітник 
нашого журналу «Смолоскип» 

Др. Остап Грицай 

Сл. п. Др. Остап Грицай народився 
2 листопаду 1881 Р. в селі КняжполІ 
в Перемищипі в священичій родині. 
Під впливом своєї матеРІ ОлеІDІ По
горецької він одідичив літературний 
хист, а від свого діда Данила cyвttpy 
систему в науці і праці. 

Навчався Остап Грицай в народній 
школі оо. василиян, в rімназіі в Дро
гобичу і Стрию, а згодом в украінсь
кій академічній гІмназіі у Львові. 
Після т. зв. сецесії украінського сту
дентства О. ГрищІІй переіхав до Від
ня, де він закінчив фІлософІчвd 
факультет. З 1910 р. др. О. Грицай 
учителював у Львові, а в 1914 р. зно
ву переїхав до Відня. У ВіднІ дР· О. 

Грицай залишився до 1945 р., після 
чого переїхав до Берхтесгадеву І ос 
танньо до Мюнхену. 

Др. О. Грицай автор числевпих лі

тературних творів - прозових, пое
зій та критик. 

Для украінської молоді др. Остап 
Грицай залишив не тільки своІ цінні 
літературні твори, але в першу чер

гу своє неоцінимої вартості «Слово 
до молоді». 

Неумолима смерть забрала від нас 
незабутнього Доктора: Виховника, 
Літератора, Приятеля. Йоrо пам'ять 
буде берегтись в ~ах украіпської 
молоді з покоління в поколІння. 

АРАБЕСКИ 
(Фраrменто) 

І· о род. 

Я без~~~ювно люб.:Ую город. Я люб
.ТІю ВИІХодІиши ввечорі і-з своєї кімнати~ 
іти ІНа Ш,У1МНі бульвари:, ВИЛІИІВаТІИ ШІИІМ, 
ню~аmи запах беІНзо.lІю і тоді 
йти на ЗІЗJІ(JИІИУТ'Ї квартатпи, щоб поба
читІи яоонсЬJкі л1іхтарИ!~И - так, зд~а
єтьоя - В 11ріИКУТНИІКаХ U)ифр: будІИ· 
тюк, н:а розі, .N!!: говорить. Я люблоо, 
колІн далеко, на .щtлf>ніх мkь~wх ~а
да•х ріИПИ,.Ь Трамвай: ЩОІС,Ь JrІе'МО*LТІІИВе 
НІаГаІ.ІLУЄ це.Й ріИІП, щоб ПОСТЗЛІИ! Переді
МНОЮ теплі образrи, як хрустальні до
ро11и, як проз·оrро-фантастІИІ'ІНі ліденції 
(ІюпІики), що я їх уже ,ІІfіІІЮЛІИ, ніІКоли 

~··!•••!·~·~··~···~············~···· 
ділянці епіки й роману, а rоловно 
украінського театру, які, виходячи 

чи то з украінського чи з якоrось 
чужого середовИІЦа, мали б за.rаль
нолюдськими ідеями «суб спеціє етер 
нітатіс» насичений зміст, І давали 
розв'язання вічних проблем людсь
кого життя в дусі украінськоrо свІ
товідчування, висуваючи ва овид 
усього світу філосОФічио-tдеолоrіч
ну сторону та глибінь украІпськоІ 
духовости. 

д-Р Остап І'рJЩа• 
(«Сnово до мопоІ0-) 

не поба.ІЧу на базЗtрі. Тощі я люблю 
БапСІ.JнЮю, ТОІМУ що вона діа(Т!·е~о, тому 
ЩО Я фанrгаІСТ, TOUViy ЩО Я ПЇС-іЖlІЮ і ІКО• 
хаю город не так. 19.\К іяші, тrому що 
город- це Серванте:с Сnаведра-Міrу
ель, том1у що в бит1ві 1ПРИ Лenaнrro, 
ТОМУ ЩО В ПОЛОН ,ДО ІЗJІЬЖИJ)СЬКІИІХ 

niparri,в. Тому що підrхо!дІИТь до мене 
Марія й '1\'аже: 

- Ніколяус! Я ч•:итала сьогодні е~с
панські новелі, і я скаису: Мартін& 
Сієрра - моя радість, бо в його но
вел,ях .МЗJЛІеньіІ<а муз.ика, ме.лодія сліІв 
як ор!кестра моєї :д~ші, 'КО~'Іи у в:иШІне
в.иІх ІСІаtдКаХ МОЄЇ ЧІУМЗЦЬКОЇ краЇІШі 
жев'Ріють зорі: падають на .ятодІИ 
крізь т•е!Мряву 'Літньої синьоблюзої 
Рочі й па-дають на став·юи, щ01б про
звучатІи. Мартіне.с Сіє!f)ра - малень
ЮJ. фmейmа, ВеІСНЯІНКа дум ПрО ДІа..'ІІе.Ку 
Ecrramю. 
Ми зупиІнІились на MOtCifi. ГріИJМпtть 

nовінь. Нал рікою важкі весІІ'У.ІНі хма
ри. Тоді Марі1я Jt,ивнІься на д:ал·еКІий 
сгонь, що горИtГь на костьоJІ:Ї. і тво
f'И'Ть п<Ю'Му. Гримитrь повінь. Над рі
,ко ю ваrжкі весн5tнd ХІМЗJріИ. 

Ніч. 
Весна. 

Міст. 
МарИ~. 



Стор.8 

О, МартЮнссе Сіерра! ·гобі музт:,•t
ному музиІкантові, твоїм новелям, 
де зв~''ІЧІИТЬ така ш:rрока й радtсна 
•Весна, де ІМІірі•ЯІ..'!ІИ М•ЇІріЯІдЇВ ІГОЛ'УібІИХ 
МІетелІиІків над гармонією моєї душі 
- тобі 'ШІс'ІrЮ із своєї чумацької 
1\Іраїни rцравіт. О, Март1ІР~Се Сієрра! 
Не тільrюи ·11и закоханий у знуки, 
фарби й запа;х ~.'ІОва - ;І r,~іІ< естет. 
)J. 'Вір'ю, шо наш'і .rхуші зійдунея 
д!есь у мірія,ді голуб1rх мет,елиІКш, 
у цій голубій хуртовшні, кол1и серце 
так ~еаІерrійно снкне, наче таємrНа 
маІІЗІ ка розюаrзrує океану казку, колш 

в океаІнах горяrrь жемчуги, ЯІК ·го

рить СОІНЦе ІЮ llГJI•ЯXaX :МОЄЇ ЧУ
МаЦЬКОЇ нащ!звиrчайної крrаЇН'И. О, 
Мар~іІне,се Сієрра! Про що розповім 
тобі? Чи розкаr)І(У тобі, як співають 
Н31Ші діВІ'-Га!Та 1 біЛ:Я' ШВедІСЬКІИІХ МОГШJІ,, 
·колrи rпkіНІЯ з 6у,ряі<іІВ, як сіроока 
журба, як геН.іІЯ~'ІЬlfИ'Й Леонтов'ИІЧ у 
бур'янах мото ,с;rепоuого краю? Чи 
розІкажу тобі, ЯІК повільною хощою 
·бре!дуть крутор·огі вал1и з молочної 
фармІИ? Чи СІПЛету тобі ІВіНОК із 
П'ОІЛЬОВІИІХ ДЗВОНИКіВ - З 'ПОЩЇЙ: ЯК 
буІlІ,а., як пройшла, як грtиміл.а, як 
'Н!арОдіЖУ1ВІЗl1r.ася нова епсх:а? Ішла 
м'·те.жна епо.ха. Ішла д:у:хІмяна ро
МіruнтИJка, ~ нечутно ХОідІИІJnИ в борах 
тіні с•еред!ньовіІчНіИ'Х л:ица,рів. Біг.mи 
вітри зі Сходу - сторожкі й три
tюжні. І Т'ОlдіІ в зауmках моєї гол~11бої 
Савої стояв гул. Через Іll€ІJ)евалІи, 
з азіятСЬ'І<Ого С"ІlеІпу, з rл1ухої тайІ·и, 
лет.іulІИ: депеша за де1пешою. 
О, М(l)ртінесе Сієрра ... 
Ніч. ВесrНІяІНа. Гримить ш:~він•ь. На 

Да!ЛІе!КОМУ КОСТЬОііІі ГОр,ИТЬ ОГОІНЬ і 
теж творить ІПоему. Я мопчу: Марія 
:-.ювчнть. Тоді я знову ·пізнаю, ЯІК я 
бtзумtно люблю город. У ранці, в го
рощі, де незнайомі· вулиці, а по нІИ>х 
ІПрохо·дІиш, ЯІКОс1ь невідомо й за.д~умІа
но: прох:одя1·ь і зникають давно забу
т.і тіні ахтіозаврів, і роз·шняється ро
ж·еве віюІ-DО в майбуття. Гарно приїх:а
ТІИ в город із оела, кодІИІ в кварн:шшІХ 
дрімає т1wша, дрімають mізІІіики, а по 
вулицях метуть Ідв~рниюи:, КШІ'И в го
р')ді прокидаєтьс:m рано~{ і' гу.тко про
ІЮКО'І1ИІТ'Ь фает01н, а потім - з·мовкне. 

- Слухай, Ніко.лІЯус! Коu11и я д;умаtю 
про місьІкі квартал1и, я думаю, що я 
чула юнак·а з голу6имtИІ проІзоримІи шія 
ми, що я амазQІПянка й джшrіrrую десь 
у зсюзернrих КІраtях... Слухай, Ніко
Jш.ус' 

НіЧ'. 
Весн::1. 

Мkт. 
Марія. 

Але так мо~юна з6ожевІСJІІТЇWІ, ко~тІИ 
р;шок почне рундуюи: за м'Ія.кою З'е
ленню д!ерев ІСтояrrь РУ1НдУІК·ИІ. І ·плеІнта 
ються •с:юдІи л10ди - б і л і, ,незнайомі, 
:"Іа:буті як да;.тrека Бспаніія, я,к трогло
діИТJІІИІй ві•к, ІКОЛ'И ЛЮдІИ ЛОВИJІ>И За 
ХНіІСТ Л•еОІПардІа Й ТУТ Же. рОЯІДІИраЛІИ ЙО 
го на двоє, щоб їсти. І починає ще ра 

CMOJIOCkИD 

нок - битий шлях, а з.а ІНІ!N nлента
ються фурІ"ОНІИІ СеЛЯНСЬКОЇ ·ГОрОдііІlШ. 

- Маріє! Я бе·зумно ;rюбдю rорщ11! 
Я люблю робітничі ква.рт.а.1н й квшрта 
!Ін голот•;І. •КО.l·И диІв,:поq~ в ilr:пi.:liЯJ ШІ 
КСJСТЬОЛ, КОЛІИ HG KOC;J"b0,1i В дfяtдем.і 
ночі гориІть казковим вогнем І.QИІфер
б.тят. Тоді я ІJЮх,иляюсь на т>е.леграф
ннй СТОІUІІІ Ї дІУМЗІЮ, Щ:О Я HilfiOЛ'\f РС 
розкажу, що робитьс.я в .моїй ду111і, 
sжі вн~11икають обр•а:ш, Я'Кі, ЯІК пото-ки, 
ю: жемІЧуnи 'Протікаюп. біля мого ро
:\t.антнrчного серІ.ІJя: же,tчу,г хрумmип, -

ч. 5 (41) 

і sшонські ліхтарики ( ІЮ~11И гоголів
СІ.кий ярмарок) 6mя прозоро-фаІНгrас
ТІН•ЧJ!ІИ'Х лідеНЦіВ (КОНfІКІИ.}, ЩО Я ЇХ 
уже ніко.lr}!, ніІКОсТJІИ не ПОООІІ.:"у на ба
заті. То·ді я: надІІшаю себе в·ишневим 
С(И\0'1 МОЄЇ Нrt'МОЖ.1]ИІВОЇ МУКІіD Й МОЛЮ· 
сп, шоб Бог зробив ~tене генієм: щоб 
J•озq;аз<Іт•и, як хрумтІИть жеІМ'чуг біля 
s;поІ {:ЬКJІХ ліхтариків; будІиІНІОК на ро
зі, N!!: юрить. 

Н безумно .1юблю ге род. 

Микола Хвильовид . -
Тан віпстvпаnи qервон; поnни 

<<Треба щиро аказаиt: ревс,люцій
НІИІЙ нарі1д уміє перс:\шгапrr й наІС,туn:а
ти, та ніяк 'Ііе 'в.міє 3і :rстуmа11и й тяга· 
ТІІ за •собою барахло. Т1Тfяни: евакуації 
і СПр<ІІВДі r:ИГ.JІЯ!д!ШПІИ дуже ·~НО. 
Вивоз.иІлІн сн•арЯJдІИ, військову од,іЖ Н 
lli.li ЦеЙГаШЗИІ, але Й і3ІИВОЗІі\ЛІИ деСЯfІlКИ 
1ПаІКІГаRЗЇR (ВИІСЛОВЛ'ЮЮ'.Іl\СЬ фіГураль
НЮ) ЖЇ'НОЧ'l'::х ПаІНТаЛОНіВ HL ліфЧІИtКіВ. 
ВІюв,озиmі! друкарські машишки й цілі 
ТИПОГрафіЇ, С:ІЛе Й ВІИВОЗИІ;J,ИІ д,JLЯ ЧОГОІС,Ь 
СТарі ·СТОЛИ ,деІс.яtrІ<!И СТЗІРІИіХ С'ГОЛ.ЇВ і 
Рад з в иrчайпо ·багато з n,и;чайни:х стіл ь · 
UЇВ, ЩО ТОСКНО ІПrJ'IHCKaЛt:·!JCI\J В небо СВО 
ЇМІИ мало не сто,lітнімн ніжками. Ви
ІЮЗІИ.'ІІИ курей, гусей, с.виней та іншу 
дс,машшю jІ\JИІВІнkть, але й вивозил·и 

~~ 

ЗАМІСТЬ МОJІИТВИ 
Сонце піднімається з-за rip, 
Золотить промінням верховини. 
І шумить таємно чорний бір, 
Мов на нашій рід.ній Украіні. 

Чом вона спокою не дає, 
В серце шле розпачливі Удари, 

А в очах, мов сонце устає, 

Що пробилось крізь сталеві хма
ри. 

Це тому, що виріс я на ній, 
Встиг зазнать в роках поневірян-

ня. 

То ж вона світила в час JІІІХНЙ, 
Мов зоря рожевоrо світання, 
І бу ла, як молодість моя, 
Що зуміла переліr орати. 

Ось чому тепер молюся я 
За землею, Що судилось втратить. 

Ю. Бурякінець 

Весла 
Весла rострі і ясні 
.Ик срібло блестять -
Наче крила прекрасні 

Крізь воду летять 

Всі - враз! Весла ці ясні 
Як сонце блестять -
Немов птиці прекрасні 
Річкою летять. 

Орест raвpHJIIOK 

1\їатра.ци, кроr1иті й ще багато дечого 

із ~:ертвоrо спальнІОго реманенту ... 
Словом, евакуаІЦія йшла прІИІСкореНІим 
темпом. З::t обоза~f.и :юnолі й .дос1ить 
rюва.;ю10 л:;я такого б~:иоІшвwчнога 
иоменту посуruаt,1ІИСЯ отари овець і 
Іуртн рогатої худо,би. Воли рев.пrи, 
коні іржали. Нащ дорогами стоЯІЛ'И 
хма!Р>И ~ірого пороху. Раrз -у-раз, на
здо~·аня,mи й переrганя.шt. н·аваtнтажені 
Та1ЧІ3НЮИ'·, На ШЛЯХІИ ВІИСКЗІКУВЗ.11И О~ЙІНІ) 

кі вершІJІИк:-,І й, стуrрбонані раптом з· 
ІJІ!Кй.ІJШ дес,ь... Стrсщія лоМІи.rrась ІВіід 
пемора.'І·ізованих на1'()~лів 1 від не
мt·нш дrезор.ганізоваших ваtГОІ.ів. Тіль
~и <<ПУ'ЛЬМаН З зrа,1JОЖ!НІ}!К3:\1!И:Ь ЧЇТКО 
r;ирІіІсовуванся з цього еваку:аці1йного 
ХсЮСу. Все УІОСПЇllІаІЛО ВіІД ГріІЗНОЇ Ка· 
ІЮНадІИ Й ПОЖарів, ЯКі О•Х:ОІІЛЮІВЗ:ЛИ 
мало не всі кінці нічного ~пів·денноrо 
неба ... 
... воРа (ЯрІщю. Федороnна} не rмогла 
JІе UЇіКаВІlfТИСЬ, ХТО Ж Ті·Ка€ ІНІа ІЛ~В!Ні'Ч ... 
Tn пр•ІП!І'ИВ,lОЮЧІИІсь до еРа'КуаІційної 
пуб.rrіюи, вона тільки ще fіільше за
rтуталась. 

Людей, шо спіши.п1и на північ, і ·Сп
равді не ·можна було на.зва1ш единиtм 
Оі)ГаНіІЗОВа,ІLИМ і оргаІНіЗуЮЧІИІМ ЦЇЛІИІМ. 
11е бу·в розхріс11аншй конпомерат. Ті
JСалІи з мі,чтечка й фізично :безоиmі ба
ТJ,КJИ та МСІ!Тері комуністів, ті·кати й ,де
які ком,унари з барахлом, які в ва 'Ж а· 
:uи, що фронт моте почекати, а ба· 
rах.:ю обов'язково треба «спаюттю> 
й обов'язn:овл треба Зда'І1И «ПЇ'д рос· 
пис.ку» ,аесь за ТІНІсrя~чу вер~тов nід .по 
?mції. ТіІкали деякі нерnо3і обіиваІГелі, 
кптрі стражда 1•и на ман·ію перес.п.іщ:у 
і. ЩіИJрО СИІМІПаТІИЗуВаЛІИ ПіІВІдеНОМУ 
·J!ЇЙ\СІ>КОВі, НЇя.t< не ІМОГЛІИ Пр:ИІП:уІСТ\ИТІ1И', 
ЩО ЇХ ПОМІИ:.ТУЮТЬ ЗЗ. «ЗрадІУ'» ЗЗ· те, 
ШО ВОН•И R СВіЙ ЧЗІС Не ПіШЛИ' З друЗЯ· 
М1:1 ан~гJю-франщузьких рантьє, тікали 
й різні ава'Нтюрист:н, !SЖі. ІІ.)JІИІдбавши 
<<ЇМN'ем прол:етаріяту» деЯІке майІІю, 
поспішаЛІи ·І~еренес.т.и йоrо у білмп без 
m·ч-н:е місце. Clotвn•YІ, рі:1ні людІІІ тіка· 
ли па півн;~І за 11if'X душннnх днів, 1'РІіІ· 
[ЮЖНОГО де!t'WГІИ:~.'ІД~ТОГJ рСІКу». 

Мико.1а ХвиJtьооиА 
(«Із ВарівоІ ВІоІ'рафІі•) 



ч. 5 (41) ОМОЛОСКІПІ 

ЗУСТРІЧ 3 А. ЛЮБЧЕНКОМ 
Аркадій Любченко - чи не єди~ 

ний з невеликоrо числа співУ'JjЮІІИ
ків і пр·иятелtв М. Хвильовоrо, яким 
вдалось пережити большевицьку дій 
сність і не втратити rідности укра
інсько·rо письменника. 
А. Любченко - новеліст. Дебюту

вав в літературі в 1918 р. вісімнад
цятилітнім юнаком. Перша йоrо збір 
ка новель, «Буремна путь», появи
лась в 1923 р. Найкраща збірка пись 
меВІDІка - «Вона» появилась в 1929 
р (В ній вміщений ':'вір «Вертеп»). 
Після смерти письменника видаво 
його «Щоденник» 

Нас усі'х незвJИІчайно цікавлять <:ьо
гощні в•сі rvиrrання мистецтва, україн
ського ЗОІКрема. З.багН•VПf <::уть ммtте
Ц1В<:t, шля:х;и, куди зоно йде, - все 
ц<:: заJПОLТІОІНює ~еолного з сьогочасІНІОЇ 
:-.ю.юді Ue й неа,Іи.во, - ·бо ж м~іІС
тецтво є найглІИбпшtм nиявом д'Уші на
роду, його н:аuіон·а~'!!>НОЇ сам•о6уr
носw. 

3 Т1аКИіМіИ дУ'МКаМ'И ЗіЙШЛМСЯ нещо
даВНО м~• - три молоді ентузі
ясти літераrrур:и, щоб ногоІВоритм на 
11ему 'ГИ'Х іfУ'ИТГань. J тут траmилося, що 
в тій :мkцевості, де ми зШш.ІJиІСя, пе
ребував х'ГоІС,ь, хто 'fі•г У nел.икій мірі 
З,З:QПОКОЇТЧі •Нашу ці:КаВЇСТЬ і RІИСЛОН>ИТИ 
ще й свої нові 'ПОГJіЯІ!І!И. Ми постано
вити ЙС·ГО ВtJtВіДІЗТІИ. 

Це ІВЇд:ОМ'ИЙ уже ст21ршому і молод
шому "поколінню, оди1н з кращи:х 
предст$нtиків ~сьогочасної уюраіінtь
кої літератури, одІИІн з «Ві.'І!Ю!П'Женпів», 
-- активпий Ч'.'І•ен групи ВАПЛІТЕ і 
б.:nизьюий д РУІГ М1иколи Хвильового, 
-- Аркадій Любченко. Ідемь втtрьох 
л.о ньосr-о. ЗаціІКавлешІІЯ побІЗЧИ'І'ІІі од
ного з борців за нов~ обличчя нашої 
ІКультуDИ, і 'Н!ашої літ·ератури з-п:tд 
~стягу М ХвІНІЛЬОІІюго - пі!дганяє нас 
П\)И'JCПiШeJJ-IfifM ХОЛОМ ДОСЯІГГИ 'ПОроrів, 
ЩО За Н!ИІМІИ ПрОВО'ДІИ'ТЬ СВОЄ )І(;И1:'І"Я 

Аркаілій Паоок:овІИ'Ч" ... 

Близь,кість 'Підкарп2тси<.1~х краєви-
дів, знаІМенита 'Сама осел:я, а вкінІUі й 
НадіЯ ІJІ'оООІЧrиrrи В!ИІЗНаЧНО!О ІІИ~СЬМеН
НИrка, ДЮЗВО,ТJ\ЯІЮТЬ 'На'М ПО дорозі За

Чt'.ООНУі'И· свіІ)к;их Сі.fЛ і творчої енеJр
rїі ... 

Прийшовши, ошин з нас лег·ко заІС
тукав до дІВІеtреІЙ rrись'Меmnика. Ми 
ввійШlЛІІІ до кімшпІИ, n якій зас:тат-r 
йо•го біля праці. Нже перШ'ИІЙ його 
поr.rnял зроби!В на нас сильне враІжен
пя. Притаманна українце,ві гостІИн
нkть і товарш:ькістh змісltя промови
ли в йorro повеліІнці. Він прийняв нас 
ду-ме ІСІердечно. 

Післ.я осо6шс,того познайо-м~ТІення -
мrа ІJрІиступили до розмОВІІІ про лdте
r<пурні справм, аокрема про моподу 

Після самогубства Хвильовоrо 
розгрому українськоі культури в 
тридцятих роках Аркадій Любчен
ко замовк до 1941 р 

Опинившись під новим окупантом, 
А. Любченко був арештований. До 
кінця підкосив німецький . окупант 
і так відірване життя письменника. 
Помер А. Любченко 1945 Р. Для при
кладу, як сприймала молодь Захід
ньої Украіни думки М. Хвильовоrо 
і з яким ентузіязмом вітала появу 
А. Любченка - передруковуємо цей 
нарис. 

. 1iтep·arrypy, що він від ,:ерщя, д'УШі 
радо при'Ьітав. 
При цьому ЛюбчеНІко багато роз

·казав ІЕІам 1пр·о органІізування і ЖІИГfТ1Я 
RАПЛІТЕ, про ХJзІильового, д:сторкн.ув 
СЯ Оt:О'б:ИІСТИІХ ПеJ_ЮЖІИВdіНЬ, а ВКінці 
.1,ав на:м 6агаІТо вказівок і пора,д. Я 
н'ко.тnи в <::ІІюйому жІиrrті не забуду ті
єї хв•Иll~trн:и нашої зустрічі з Арка'дієм 
J!юбч.енком! 
ЙОГО •С'ЛОВа: <<3 ду ХОМ МОЛОІД:ИІХ МІИ 

33ВЖDІИ Й:Ш.1.И і ЙТИ1МеМО ДСІІЛі ... •\ - Я 
довго збеJрежу в паrм'яті. Годі не palrli
ти, коmн зберетrась у нас1 ня нез'в'ищай 
Ві.1. :Іітературна сила, кодІИ в нас на 
галицькомtу rруІН'Гі є шод'L11На, що змо
же вірно ІПе<редати моvюдг.-~:м бур'яний 
прапор ХВІИІ.Іr.ьового. Ми' знаємо, що 
це вміння бу11и спадкоємцем Е1елІикого 
ді.'!а ХJВІИЛЬОВОГО ІНа(ІІ'еЖНО ІПере;даІС'ТЬ 
нам Аркадій Любt-~ен'Ко. 

Ні, цього ніхто не запереЧІІ·:ть, що 
ІПОе:т 'автор недав~rо nиІдано <<Вер
телу», mІrоге я особисто ООІЧІИВ і чув, 
-- UJe МІИСТ1ець справді на •еІLропейську 
міру. Не одної доброї прапі можна 
~-подів2rгиrdsтІ ві.д цієї за~зятої душею 
і сиІЛьної волею і сеІ[)цем людІИни. 
Опеціяльно радувало наІС його розу 

МіНІНЯ духа МОЛОдІИХ. 
ВЇ1Н !ПО!ІЗНІИ.Й М'ОШОЛІе'ЧОЇ СІИ'ЛИ, ВОЛі Й 

·енерrії, що таЛ< в.иразно пробивають
ся в цілій його іІсторїі і вказують на 
l'e. ШО МЗЄ:\іО ПІИІСЬМеННИІJ<а, ЯЮИЙ СВОЄЮ 
увагою до наІС і с:воїМІи твоІрЗІМІИ зуміє 
над•овго виІкарбуватtи нам в пам'яті 
СБОЄ ім'я. 

Ми молоді щиро 'Вітаємо появу і 
nеребування ІПОета на tГЗіjІі\ІІцькій зеМQ"ІН 

Микола Волощук 
(<<дорОШ!'», жовтень 1943 р.) 

-.~~~"~''"'~~~"'~ 
Хай живе все, що ненавидить мо

рок і любить силу, все що не знає 
спокою й зневіри, бо довкола ще в 
нас цілини й баrато --- баrато весен 
попереду. Бо вже вклоняються хи

мери давнини, уже упокорено стеля

ться простори. Добра вам путь, ішов 
ши! 

Аркадій Любченко 

Стор. 'І 

Пітературне житти 
в Унраїні 

J<иїв. По указу президн Академії 
нау:к СССР пере.да:ІЮ !ІJІІСтитутові ук
'Р<1ЇНСЬІКОЇ лігератури іІМ. Т. Шевченка 
АкаІл:емії науІК УРСР ('}ІВ'Г!ографи І. 
Фр<шка, М. ,коцюбиткького, І. Котля
ревського ( <<МО.СІКІЗJІ-ЧаріВІНИ'Ю' і· [JОС
відку І. Кот!ЛJя.ревськог,J 3 1837 р. на 
1:и:дання <<НатаJІк:и Полтавки~'> і »Мос
кзля-чаріІnІшика» ), Г. 'Квітюи-Основ'я
•1-!енка, П. Гулшка-Артемовського, Л. 
БоровІИІЮвського та ряд. ЛІИІстів П. Mcr,rp 
нс.го - разом 25 автографів. 
У НІИд•авниuт•ві «Ра~Г{:янський Пик:ь

меннИІю> вtийшла КН>ИІП1 Ми~ол'и ІПамо .. 
ТІИ <(Ідtейнkть і майс:rерність». В КНІІ-І'Зі 
є ря.д •статтей, які присв$Ічені ІПІитан
J-~,ЯJ\' естетики•. М. і. є поміщен1 тапсі 
стат'ті: <<За в.исок:ий художІНій рі~вбІ'Ь 
рад:ЯНІСЬКОЇ літераrrури», <<ТИІПііЧНИ!Й 
характер і т•ипі'Ч'ні об':rа3И.ШІ», «Май
С'ГеІrнkт·ь КОМПОЗ'ИЦіЇ>>, <<СЛОВО В ХУ
ДGІЖНЬОМ'У ТВОріь. В КНИЗі Е' ря'д КрІИ
Т'И'ЧІНИХ оглядіІІ~ творів сучасних укра
їнських ПЇ'!ІСОВЄТ'СЬ:К·И:Х JNІ:.СЬ,Мt~.І;НІИКіВ. 

Москва. В колонній залі Дому Сою 
3;в, зах·олrаІМіИ правління Союзу 'П1ИСЬ
менників СССР і УРСР ІВі~був.::я вечір 
поезії, ІПtJЛfІСВtЯІtFен.иІй іЮО-літтю <<воз'є
днання». На вечорі в;иступалІи з чиrrан 
'!'ІІ1ІМ поезій пое11и: М. Іс:тковсьюrй, М. 
Рильський, В. Сосюра, Н. Гр,ибецеш, 
І. Нехо1д~, С. Маршак. М На·гнІИІбі\Да, 
А. МаJІІИ1Шко та і1нші. Оr.JІ'яд у.кіраЇнІСь
ко·І підсовє-гської поезії зробив Л. 
Н ов~иченко. 

Сталіна. Донецька mн.r.ь•менницьІКа 
ОПГ3НіЗаІЦі:я П1ріИІСТУП:іl1<1 ДО ВИІдаІННІЯ 
збірки нарисів і онов1дзн!-. <<Лющи кол 
гпспного сел а». + Редаіщія газети «Крама1'0рська 
праrвда» пронеІЛа к01нкуrрс на найкра
щий літераrтурНІий твір про рідне м~с
то. Прем~я:МІИ віІшмі,чені :поезії: <<КрІИ
сь~ий міст» і <<Вру~rенІ-fя зпамеіІ-!а» -
техні,ка-6vІЛіве,льнИІка Я. Олійн'Ика. 
<<КраІмат'Орсью> - М. РиtбаЛ'Ка, <<В mаб 
рИІЧtНіЙ опері» і <<Моє Мі·СТО» - А. ІJ<р1И 
г.оротька. 

8 Робл1Я'ЧІИ ·пілсумкІИ, з 'ваrод'и <<во
з'єп~-ІіаІННЯ», большев.нюr подають такі 
lJ'Иffiepнi дані ПрО :ВІИІШ\НТ"rІІffІ украЇНС:Ь
;J<J\{'Х кляси~< ів: твори Т. Шеnч'енка від 
1917-1953 о. бvли вила~1і rна 38 мовах 
наоо.ZІів СССР, всього буJТо ІВІИІд'ЗІНІО 
~36 wНІиг тттоа:жем 8 мільйонів примір
НИІК;в: М. Коцюба1нськоrо - вІІМава
"JТ'І'Ь ?29 пазів, на 12 моuа:х. т:иражем 
5,5 мільйоні1r, приІмірнtиків; І. Франtт 
-- В'ИІтrаню ·f!ираже.м nон:1л 8 мільйОІНів, 
н1 1R мовах; Л. Укоаїнк,и - ва-nпано 
JОЗ оазм. т1иражем 2 мільйони; О. !Кор 
нійч,тка. М. Рнльськоrо, П ТичrиІН'.И, 
М. БаtжаІна. О. Гончапа, В. Васілевсь
кої, Н. Рибака - ви·йшли мільйоннІИ'
ми '!"иrража!МИ. 



Стор. 8. СМОJІОСКИП ч. 5 (41) 

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА В ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ 
l:ере.д поезій rпро дІИТИІН>ство ра!ІІяН

ської дітвори в:ищіляют·ьс:я вірші М. 
Рильсьного з КІКіГ1И <<день яснrий», 
Н. Забіли «Весrелі :мапюНІКІИ», «Ма~'Іа 
школЯ1J)ка», піІан-гри І. Неходи «Весе
лі каруселі», мережана <s:ЧwrtaHOІЧІim,», 
П. Воронь~<а. 

З незаперечнrиrм тала~юм (хоч час
те і зусrрічаєтьrсrя зайІВІfІЙ «патріо
.N~ІЗМ») ІJ]ИІШе ДЛЯ дітей .МОJІІGД~ІЙ ПОеТ' 
n. Воре:ньkо. його «ЧитаІІ-ІОЧКаІ)) з 
r:,ирашІІиrмІи малюнками О. Я·блошсь,кої 
зьерта·є 'Ііа с·еrбе окрему уваrгу. З чуй
ністю і []е4дагогЮчrнrwм -гактом в кон
крет•нtнй ху.дткній ма~rеріял вт.і~ює 
П1Іі'СЬ·менник свої ідеї. Ось напрИІІ<ІЛаlд 
поет .на~вч1ає дітей люб:итп і берегти 
~е.тені нщса:д))юення (вірш <<Беріз:кю•): 

В нашої ·беріЗІ<!И 
Бrлая кориІЦя. 
BGfЧercaнi 'КО'СІИ -
Любо под1ивиться. 

Перооніфі,к,а~uія <<НаJШої берізюи» в 
ЖИВУ ЇСТОІТУ З <<ВИ'ЧеС<N~!і'МІИ КіС.~МИ» 
1ta ін'1\ИJМНІИЙ тон строфи rсвор,ять про 
любов дr·гей д'О ма.тога ,1еревuя. Але 
ось: 

На дорогу з двору 
ВистриrбаЛІІ1І 'Кізl~и. 
Сташи. грооТІи кору 
Білої бер~зКІи. 
Ми 'с.казаЛJИ кіз~ам: 
<<Не гризіть, не треба, 
Хай м~ма: берізка 
Внрое11е ~ю неба!:~> 

Вірш СУ'П!ТЮВОдіЖУЄТ'ЬСІЯІ осtкра•вІИІМ 
малюнком: д,і'ТІи женуrь козенят геть 
від беріз.юи. Дума-ємо, шо саме так 
л.іятИІмуть і малі ч:иrгачі uієї поезії. 
В більшості nipюig «Читаночrкю> 

Rtдчуваєть.с.я ЖІИ'Ієд:аЙ'Н!ИЙ Cl руІМінь н~ 
рОДІІ-ЮІЮе'ГИЧНІИІХ МОТИВіВ ДІИТЯІЧОГО 
фо.лкльору («дід Мороз нес1е мішок», 
<,Облітаrв журавель» Л\ ін.). Іlей ВІП· 
Jnив фолкльорнюї темаrrtиІJ<И і ри;томело 
JІ.іfіКІИ помітнИІй назіть там, .ro~ поет за
л:J1Jшається uіrлком орігінальпиІм («Про 
6wчrка і їжа~ка», «Гус-и-ле6-3:пі летять», 
<-:Чому ч~tшrя стоїть на одніІй нозі?$ і. 

Леnкі Д)JІЯ .ruиrrячoro 'С.ПрИІймашtя і 
повчальні вірші П. Воронька: з ІКН!Иrn 
<<На;ша зал~зн.иця» та казюи -- «Чоrn
ри і ТріИ» і <<Кавка про С.УХОПіЙ». 

Багато і плідно працює в гаLТІtу~зі дJИ
тячої поезїі 1-'Ван Нехода. ПіисьмwнІИІК 
nміе зображуват•и ЯІСІкраві поеmчні 
д.еталі. ПіJСJ.'!ІявоеНІНі яірші І. HexoJIJИ 
ШУЯ дітей зібрані В КНІИ•Зі «МаІЛеff-ІЬК!ИМ 
()Jхtтік.ам і ·сеJОТричкаtм», яка склада
ється З КіЛЬІКОХ ТСМ3ТИ1ЧІВИІХ }ХІЗІДіЛЇІВ' 
(:1\'\іи С'ЮІЛІЇНЦЯ'МІИ хоче,J\Ю бутrЬ», «РОІС
ТЇТЬ ЩЗ,СЛІИВО», <<3 НОSНІН1ИІХ років», 
«Армія іде», «Мій татm>, <:К.аrз!ЮИ». 
Б І. Не::юrщи ориІгін:ньНІи:й поеТІи~

rІий roJooc, він ,·оворzпrь з • ЧіИ.rочами 
своєю мовою, 'с.воїм с·п:1'л·ем. Харакrер 
на особJІІИвість йоrо сТІИІJ110 - rtp()t1ro-

Т3 і лаконіз-м. lliкazю, весело і нев1И
му-шено роз,rrові.zщє ~поет про НGІвко
",wшні:й світ, голови() про при.род.у, 
'fШІІхів, звірят. ( «ВеtеНЯІН\КЗІ), «А вж:е 
-геп ло-тепло», « Піс.НяІ про ЯЛ'ИІН'КУ:!>). 
ТІВ'ОfРИ НехоДІи відзначаються легкі
стю і чіткістю nірша, зruхоJМІЮЮТ'Ь 
uікав:ими с1ю:ІІ<'еrrамм. 
Особл1ивої ува~nи· зас·.ттуговують 

РіЛЬНі ІПОеТІ!ftІІІІі обробТGИ ПіИСЬМеНІНІИ·
J(ОМ JLарОІJІ.ІЮПОеТИІЧНІИХ і КЗЗ:КОВМ:Х ІСЮ· 
жt:rів. К3Ізки, І. НехfJДІИ («Чому кіт у
миваетwя пkля сніІ:rакку?», «Затик 
та я,тnlІІНІКа», «А 'Ч'О.МУ у зайчtика трісну~ 
та губа?», «Лчх:.я'UfИй хвіст», «Ловге 
Їі:\і'я», «Jlзр.моїд:І>, «Пан ГLШІИк») збере· 
·rли ВСЮ 33ХОПЛіЮЮЧУ іІ'J)ІИІНІаІдНkТЬ lffi· 

родного ·eJrnoc,y і здобуJІІИ ПJ»І' ТОІМ.у 

оригьнальне пое11иІчrне трruктуваннп у 
•віршовій тран:сфор1мації. До своїх з
бtро-к, - як ПІИІШе В. Лисен,ко, І. 
Не;хода включаrв теж ч,ИJМало а·бстракт 
~о-ре-горич'НІИІХ і пов,ерх·овнИІх віршів. 
На саrмrих загалwи;каrх побудсзані по
~-зії «ІКожен ранок ми йдемо до шко
ли», <<Наша держава», «Піонерська 
перш-оmра·в:нJеваD> та і~ші ві])ші, ЗІМЇСіІ' я
ких з.алиuшєтье:я ту:манн.им, невrwраз

нтм, а rx і.r::1еї не. маіЮть належної nс
кравосТІІІ>>. 

Ка.ЗІКІИ Нехо . .!ІJИ та- ЙfJГО оПІиси nриІра · 
д1и 1\•ають 6<Угато більшу художню 
~с;ртість за Тіа'Кі трафар j!-J11Hi реч.і, яrк 
балати «Про ІНегри'Т'f!ІНс.ько-го хлопчи
ка», <<Про індонезійські осrrров,и» ч:и 
поема «Сал дат Мао Цзе ·д'уна». 

Недоліки дитячо1 поез11 
Нп-ІІщезгадаmnМІи кнtиrампt nлас"'е 

ннчерпується акТІИІя сьоrолJ·tішньоі ук 
раїнсь•кої піІЛІСояє-г.ської поезії. НоВІИ·х 
оригіНІаіЛЬ'І-JІНІХ кнrИІг опубліковано ча~·
ма.ТJ10, а•Іе ДОВОІдJИІЬСЯ КОНСТаrг}"Ва'І'7і 

фа<І\Т, ЩО 'R дJІПЯ!ЧіЙ ПОе.ІЗ11 ОС'ООНІНЇХ 
ракія не чacrro з't~>•ІJ.ТІякУrься вitmri по
л.і,бні ло поезій П. Воронька, Н. Забі· 
.n1т-r (які до речі пе:релрукоnуютhся дІЛя 
літ'Вори навіть -гут на Ч}'І)КІJЮ-Іі), щп 
,1'ИІ1Wt1КЙ ІКИИІЖКОRІИЙ ~НОК РС оrород
же•І-ІІИІЙ від •JЮВІеJНі сух.И!х. ·сірих і блі
дtи,х. МіЗЛОПОеТ!ИІЧJІШrх ВІПраІВ :деЯІК!ИХ ре

'МЇСІН.иІКfв віл поезії. В ба1rатьох віршах 
-однод,енках, що пуб()!;куютьея в дtИ
тячм,х альмаІНзtха·х. н·а еторінІКах моt7ю
JІіжннІх rазет і журна.тів, мало сІПра·n
•дЇ ПОе'ІЧі.ІЧНОГ'О і З<ЗІХОПЛЮЮЧОГО. В І]ИІХ 
;rF:rеньКІfЮХ в~р1ш1ІХ не переоот.яжtеа-шІХ 
'Ні дУІмка.м:-..r, ні почуттЯІМ, гала теюно
.1огіІЯ ріІІ!МtуВаНИІР.t В ПnЄ!ІІНННІНі З (')ІДНЇ
Е ю- л в ома д:аІВно ві,дом~-І'М1И соuіяль
JЮ-ПІеJnа:гог~имІИ kт:инаІМІИ заміняє 
пrоетІИ'ЧІНу тетtJЮту і щІИрість впс:rюву, 
ПОВНОТу дУМКІИ і ПОt!'уТТЯ, без 'ЧОГ(), 
ІR.1ІЗІСНе. не:"'ає поезії. Лл•я 'J11р!И1Кла'Л·У 
R. Лr-11с.енк(J н.аяошитп, «ІП'Оl'Іtеr!_І_ЮНе~ 
т•іnшvвання н альманасі «.Рано!!<». шо 
n•,і:\ш.юв у 1952 р. (мо.,кна теж лkтат'И 
тvт ·У..а чужИ!ні) ІВірші Т. Ку.:1ьської 
(( RеЛІи,ке бу дів 1-fHІUTBO» («Барв ЇІНІОЮ>, 
19.53. ч. 2) та «Посадка~ ( « ТJошкільне 
nихоRаІНІНЯ». 1953, ч.l). Лальше ВіИ'ІІИ
·сл ює В. ЛНІсеm<о, що чн'Мало спрошІf'
нЧІх і ПОІИJМі'f!И:ВЮіІХ МЇСUЬ € R ЮНІИЗЇ М. 
р,.д1я «ЧобітКІІ~». Го.mий техніІlJ!}fзм вір
шування. 1}етоtJІwка і ле.к.чпраuіія щm
таманпі !!'е·ЯКІИІМ поезіІям Ra:JN'!Нrmi»:'И 
Тюt~tt,енІ<о ( «'f-ft1 'І<Rітуч:·і·Х луках»), .ТТ. 
КомtпаНJієць («У В'Сіх у ·w1c лі.ТJа»). 

R . .ТТ-исеРІ!lО піrт.~нащ;'І;:>_ ІІІ·() ".'ТІf ІПеРе 
Р-.жно"і r;:_:тьшостм ЗОІР(".іМ .cj.noи.x і. так 
~н мов.W'!1н. ;посере,.лІніх. ні'Ч'Им не пn.и
мітНІих поезНt. властипі олtні й ті ж 
спіль·НІі ІJtедоліКІИ, спільні пп'МІИЛк:и. З 
вірша у вірш, від з.бір1{Іи ло збірюи, 

від автора до aвrropa м~н.1руют•у, все 
OI.'J!Hi й ті ж стерті слонеон~ форму.ТІн. 
п~"Сті рим-:1, шаблонні л.умюи, dлнаІКа
R() неохайні, кострубаті ф·})ази (зм!ст 
mкrих 111е так .:Уеrко зба!~!ІУ'tJИ не :гиrшс 
.1.ітя·~r. а й лорос,;юиІм) н~ зрІа-зок: 

З-за тита ВІИІПJІІивли :-·ор-бом 
На зусrрі•ч Сем'И!Ха-t1h1И: 
СКІи:рт11r: і жypanem, серпом. 
Тікай, фрі'U, без ог .. 1Яі!ІЮГ! 

(М. Руд1.: «ГеробЧІию)). 

В багатьох Jюет\ИЧJІ'ИІХ творах :ПІоІМіт
нn с-пільна те1ІЩ;е•нція - зм.аJІ:ьОВ1"Ваmн 
;юиття, ІЯ'К суwльне св.я-rо, як неtскінче 
ний парад успіхів і перемог (тзІКа ж 
бул.а настанова партії). Безперечно, 
така поезія ,де·з.іІнформує лі-гей та пе 
rтріlІВ'Ч:ЗІЄ ЇХ З МОQЮІ.!ІJИLХ ТJОІКЇR rвідріЗНб'І
ТІИ ІТОоре ві!д ІТОІГа<НОГО. Нжтріfі ІПЗраrr
J:(')!Чт,и. блаГОд'УШНОС'!1И', С.В.МОЗІаІСІfЮКО
ЄНН.Я не ІСПРІИ!Я€ вихі)ван!JЮ •пі;дроста
ючого поколіІJ-ТІНІЯ, не загартовує йorn 
<Нt(l баротьбу з трv:~·оошами, не ІВІИ<хn
R\'€ тnердос.-nи духа, смілtІmtJс"ГИ, 'JППЮ
.'Т-еr:tІИвосrmr і rmrльно:сти. 

Літ.яІм треба пропю·уnаrн ecтe'N-fll.f · 
ний і:де.аот героІЯ, роз.кривати ВІИсокі 
бJІІагородні rриаи люJ:ини. а.ле поюmу
Р.аmи його слі:л не v ві-ночку запашнІ!fх 
квітів, -:1 n боtюrr~бі Прот1rіІ 111ІСього nо
гr·ного і НJer'a11wвнoro. 

За статтею ваСиля Лисенка 
«ДНіпро», КиІв, листопад 1953 р. 

(Продовження в черrовому чис.лі 
«Юности• 

8 В оооаоному ВІаwавїШЩ1'В.і В1Ийшла 
кн1ига П. БайtпJИІбу:ри «діти ШЗІХТrорів», 
і поема М. Уnни'К!а, ~~Про ДонбаJС.-»і Го
туєтьс·я до друку повість JI.mя діrгей 
молодого донецького !ІіИ\СЬМеJНJІИ'КЗ А. 
ЧеПІИJЖІнюго «Ліrrи. з П ро.ТІетарtКІИ», 
яка OJJ)epжa1Ia не:д,авно премію на рес
публіканськоиу конкурсі :на наЙІКра
щу II<IIfИiry' .дІІМ дітей. 



ч. 5 (41) СМОJІОСКИП 

« А vant Іе Deluge » 
(3 иінової залі) 

КіJноматоІ·рафічне .м;истtещвс. вже 
J,ід ДОВШОІ'О часу ПІJИСВ.ЯЧ',у€ багаrго 
увагн мо.тод:еча1ІNІ щюб.1,емам. Таю час 

ті ;ІJ:ИJПа.ДЮИ - З.l·ОЮІШНаПНЯ, Гр2!бУНІІ\ІИ, 
вбивств,а - в.икликують рсакщю се

Рt'д r·ромамшства й СІПІ><І,ва набм.рає 
ш;.1 уальнс,сТІи. Нестерпни.\1 бо стає 
sшшще, що кількkтІ, малоліrrніх зло
чtн;~:ців ~ростає безустаНІно й, що J-ІІа
'>2.1 а.т н~іхто не СТЩJа.~ться запобіпІИ 
цоому моральному у.пащюві. 

~ Ч1н ·В з.1оч:Инах, доконdНІИІХ малоліт 
ШNІІИ, ВеЛІі.ІК'(;~ ч.аСПJНі:l ВИНИ Не [JрИНа

Ді.іЄ ІНа ЇХ:НіХ ·баТ'ЬКШ r •' - ЦІ; ІІl·И'Т:а\WІ!Я 
ві;tН~ІІІ\JИВся Іюстани·ти Андре І{аят, у
іІ.:е ВіИJ.ОМІИЙ у КЇН!ОМатuграфFЧНОІМУ 
t.:ніті про,д-уцснт і ,по·становщик • .tі;е.зви 
<:аине ·шІfl'ання, майж·е д\Жір, він ~и

нув ДJІІЯ /l)ОЗВGІ}ІШfіІН!А ГЛЯІД:а!ЧІВ; ~lрЯІМОЇ 
відповіді .не дав, зрештою така неаіо
·:·р.Она, ·бо КОЖНИІЙ ГЛЯ!ДdЧ ВИІНОСІИ'ГЬ ЇЇ 
шсJІІЯ закінчення фіJІьму, десь г.л.ибо
ко в авоій д.У'ШІ. 

<о:Аван лє делюж» - фільм фра·н
цузький, якоnо назву 1ІЕерев~ст•и на 

уk.раі.н.ську мову моиша тшьки вільно. 
і:>она ЗІВуЧС\'11ИІМС: «Іl{ОЛ.И запіЗНО». 

«Аван .тє де•l'ЮЖ» - це tІ-ш:зка сnо
І адіВ Ч;.)'ІтИХ собі ЛЮД·~Й, ІІЮВ'Я,З·ЗJІтХ 
із с1о.бою фактоІМ, що іхні дirn, серед
ньошкі,тьниюи на рік д.о ІК1нцевиrх k
шпів, обвrИН}1вач.е.ю в цьому ж само· 
М,У ЗЛОЧ·ИІНЇ: f1I)aOylliOK, ПОVl,ВЇЙНІе ВбИtВ· 
с1 во. Lу1спLтьні різниці, nor
.rшдJи ІВrrраггиІІш Д.їІЯ нещасних баrrьІКів 
:усе ЗНаІЧеJННЯ Й 1Пере,д ЇХНLМJИ ОЧ3JМІИ 
ш:ресуваютьая; дрібні ~юменши, Ж'Н['· 
Tt.Bl, ,даВНО fll'POMІИfllyЛi кар11ИІНІИ, ЩО 
·склались н'а творення долі ЛІюб.тІеюіІХ 
дітей, зараз з111очющів. 

Середовища, ,в як:их зростали ці ді
ти бу'лІИІ різні. l Іеред ва~: Ліліян -
дочка п~ruroгa, короткозорого ~по

.ТІітика~на>>, що хотів бу·ли -сmрс.nиІм в•ИІ· 
ХJОВНИІКОМ іЩЛ!Я СВОЇХ У'Ч!НІ~В, а не ВМЇБ 
скарта111и вшюної дочп<;и; Рішар - СІИІН 
~біднілюго 'М!УІЗІ-Dюи, який у 'Наслідок 
tює:НІНІИІХ пмій затраш-Ін почуття ре
LІJІьносТІИ; Філіп - ро3везений одІИ
нак багатого ЗІемле,в.ласНІ~nкtа, ще :О,ЩНІа 

жертва розІбитої сім'ї; Жаn - мо:же 
·НRйчесніший із гурта, а.те надто бере
жени.й мат.ір' ю; Даніель сирота, 
ізраеліт, слабоqИІJІІИ1Й мрійншк. 

Рік 1950. ЗДllА в•ступають у корей
ську ВіЙНу. ~eJCb СВіТ ГОТОВ.И1Тf>ІС:Я ДІQ 
чс,рговоrо кат:а,к.тіз.му. КоикНІИЙ ІІЮ-сво
t-:му обмірковує ситуацію, tКОЖНИІЙ шу
каt:: спосоtбу, щоб ·схоронитис,ь, щоб 
утекти 3 цього людсь•Jюго му:равJШі!Ща,, 
вже СtКОро - СІІИрТИ rПОJЮІЗJ)ИВЗІНИІХ 

гарматніМІН стрі.тЬІІІаМІИ т.іл. Це 
ІJ<.іЙДОГЇlд.НЇШІІІЙ Ч'<і!С ДЛЯ МаЛОJІЇ'l'НіХ ЗЛЮ 
'ІtН•НЦіВ! 

l3 рОЗ:МjріЯtЮІІХ ГОJЮВаХ :ІІ'ЯТІІ-1 друзів 
пuстає ІІЛІт~н: вони СІфІlLЮТься від вій
tІИИ на дJа.ле'І\ІИХ гаваИс.ьш·ІІХ островах! 
)...ІДЯ ВІНЇЗДУ ·!ЮНИ ПOrp~byiOTh веJШКОЇ 
су~ш грошей. 1 рап:tясться наІfода. 

і lJO."'И .ІI{JCI(plOM, l'pOX•ii серЙОЗ;НЮ, ВОНИ 
задумують 01 раоуват.:ІІ знайомого 1100-

.;І{;КЦіонера Іюштових значкш. У ее пі
ШJЮ б гаразд, юол,и б не нічний стю
·рож. 11'.ан, у переляку, його вбиІВає і 
Н.t::ВШ~І-~а ЗJ•оав.а ЗМЇНЮсГЬ>СЯ 1:1 драJМ.у. 

Це, що вони називал1:r да.с.і «.Щру!Ж
бс.ю», liie має ,д..аІЯ н .. х vme. з•шчен.НбІ. 
Іlр.~х.о,д) •• ть .. ~cpr<:i ,н;а ":Jанієля. КОw1ІИІШ· 
НІ ПрИІюе,;н tEICШBdiOTb і ЙОГО зі CTpaJX.y, 
щоб вш не зрад1ив ш по.;tщії. Щасти-
1>1, р.ш~іІше без.журні юнаюи, стають 
ІUНеНІИІМ ЗВWеМ. t.ПtЛOl' - U;e лава Під 
судних і належ,на кара. ., 
Ксщи фі;Іьм «Авз.н ,;н~ делюж» nрой 

шон у і Іарникі з такИІМ ~'tСрі.хом, то це 
::svnClM справ·ещЛJи:во. Аtнщре Ка6lт по
став.ив р1зко с.воє пиrr·анJІЬ1· і не ообо
Яtd-СЯ В.М,РИ11И 8 наИчуТJШВ~Ші заку-ги
НИ 6атьювсь'кого .серця. Може цей 
фІJІЬМ ДОЛОМОЖе WГаТ'ЬОМ у пронірці 
свого під.хюду до мо.аоді, а головне в 
MeTQДj(l!X ЇЇ ВИІХОНаhНЯ; МОЖе бага
ТЬQМ ОСВЇЩОМіІtТЬ, ЩU СЗ!Ме буtдеtШ-ІІе 
ж.иття, ІПОС1'1Йннй приклаtд б<іітьrків, 
відламюи н.абуrnИJХ ври:жень, мають ку 

ди більший впJІІІ-Ув на дін~й. ЧІИJМ ноо
чання в школі. 

Ще одна перечторога при.хована в 
назві цього фіЛЬNІу: «Ко
ШІ 3апі·ЗІНJО:~~... Ьо нащо здWІІися с.ш.о
зи й роЗUІач цих матерів і баrrькіІв ·~ 
lхні ідаТ'И вже не !Іlовериуться так ско,-
ро, ВОНІИ КЗраіТІИІМіуrЬ.СЯ у в' ЯІ3ІІІИЦЯ!Х, 
ІХНЄ }1\JНТТЯ ІНаЗаВЖЩИ ЗШJІМІаН'е... За
слуга фільму - це осторога батьк~н, 
~:·ясування їхньої о1.дJnовідальнос11и. 
Саме ще до lИDНІикнсння 1'рагічлого 
ВИІПІад,Ку. 

С-ий 

Нuпа молодь, вапоєва півдеВІІJDІ 

сонцем, насичена південвою евіжи

вою і завзяттям, молодь, що віколи 

не схилить rолови, що ступає впе

ред, дивиться сміливо, - вона кріп

ка, як сама земля. 

Стор. 9. 

КИЄВУ 
А Київ буяє своєю самобутньою 

красою - сьоrодиі до тоrо ж сонце. 

Тут і померти я зrодев. Тепер я ще 
більше, ще rлибше почуваю йоrо ців 
ність для мене. як українця. Дороrий 
вів мені кожвою своєю дрібничкою, 
ходЖУ по ньому як зачарований, JUO 

блю йоrо так, як, здається, досі ві
коли ще не любив. 

Моє величне, моє преrарве, болюче 
і втихомирливе, траrічве і шл.яхетве, 
розтерзаве і живуще, вимучене і 
невмируще, заrлиблене в суть жит
тя, якоюсь таємничістю, солодко ові

яне, віковічну істину в собі прихо
вуюче, мУЖНє, і ласкаве моє Місто,
.ясне, земне і в той же час химерне 

rвіздовище усіх скорбот і радощів, 
усьоrо сенсу життя і боротьби моїх 
пращурів і моrо народу. 

.Я стою ось перед тобою і почуваю 

себе перед твоєю величчю малесень

ким, непомітним, але ти мені даЄІІІ 

сили. .Я почуваю, як ти знову окри

люєш, я п'ю, п'ю, п'ю з твоїх невиче

рпних життєдайних джерел. 

l.YU.l942. 

Аркадій Любченко 

( е<ЩодеШІик» ) 

• .ЬОЛЬШеВІИІІ\,И НЗХ.JМЛЯЮТЬіuЯ, ЩО 
в 1~.):0:: р. в У К..J:J укршнські в:щдрВ
НІн.цтва ~~~~ид&lІіі J./1~ j{j;·шг і брошур 

1'Нражем t>~.~t:)J тис. примірНІи,ків. ~а
раІЗ в У ~L..l-" є Ь респуо.:іканських Ь 
сб.дасннх і 19 ~ азетно-жпJн,ruпь~ІИІХ 
І:ид.авншцтв. l::i Укрtdіні І.ИІхuд-ип:ь 1.179 
ГЗ!~СТ, Н ТОІМ:у ЧІИІС,,П.І 12 реС·ПУtбЛ~К.а.Н
СЬl\JИ.Х. 

• Ни україІНську мо·:~у переuшмеr.ю 
ьс1х ро~ійсь,КІИІХ ~иrо:1Ків і 6мьшіст!> 
C)1ЧrCIICHt111X рОСІЙСЬКJИІХ і1!ИСЬМеН:НІИJКіВ та 
ІШDСЬtмеtШ,\ИКЇВ 1 '·руз!Ї, Азербайtll.'Жану 
DlрменЦ, Узбекkт&ну, Латвії, t.стошії' 
Ьі.1орусіі тtа інши:х. ' 

8 В 1953 р. було в.и1д.ано в У·країні 
6.4()() КllilliГ ПИІСЬМtеІНІНИІКіВ ;у· КраЇНtИ ТИ· 
раже.м 115.933 І1ИІс. r1рнмірників, в то
му ЧtИ<;.,'Іі на російській мові 1.352 кни
ги Т'И ра;,І~е.м 4.55 Д 11ИtС. 

8 На ЯІкутську мову перек.тrадено в 
цьому році поезії і поем'и Т. Шевчен
ка, І. Франка, J1. У краЇНІКІИ, fl. Гра
бс.аJського, М. ~и:ль,ського, М. Бажана, 
r І. Вор()(!ІrЬ·Ка, н. НаГНІНІб~д;и, І 1. До ро
ша і урИІвки з роману Н. Ріиібака <<Пе
реЯІС:JІtавьс;ка раJДа». Вже виІйшли 3 дрІу
ку :НІа якутсь,кій моuі п'єса О. Корній
чу Кіа <<Макар Д~брова», В. Собка <<За
порука МІИРУ» і ве.'ІИІкий з:бірник «Ук
раїнська література». 



Стор. 10. ОМОЛОСКJШ 

НЕ БЕ3 ЛАиRИ 
(Фейлетон) 

... Лаятись - я зроду не лаявся. Ще 
малим, удома картали, на батьковий 
ремінь nоказували. Самі ж друзі -
розмовляти з лайливим не хотіли, 

навіть близькі знайомі скоса nогля
дали. 

Звісно, лайка - навичка nримхли 
ва. Раз у кров nродістанеться, на 
здоров'я шкодить, серце до розриву 
nриводить, на язику тиnуном наро

стає ... 
Зблизька я nридержувався того, 

щоб не лаятись. Бувало, хтось у на
товnі ногу nридавить, гудзика одір
ве - я йому в відnовідь усміхаюсь 
доброзичливо. А так - кожному в

клоняюся, каnелюх у руках жму, мо 

вчки вижидаю, аж nокличуть, аж 

nасnитають яке в мене діло. 

Бо лайка, бачите, неnристойна й 
бридка! Хто лається, того й люди 
не злюблюють, гидяться немов за
чумленим. Лайка - це n'ятно, на 
nлечах носити важко, тягар Безмір
ний. .. 

••• 
Із такими-ось поглядами я ввій

шов у моє, маленьке життя nересіч
ної людини. Проходжувавсь вулиця 
ми й дорогами, вдихав у сnрагнені 
rруди nахощі весняної краси. Жив і 
радувався, сnівав nісні й укланяв

ся сонцю, другим не завидував, бо 
вважав себе гігантом. 

Минали роки, однаково вишиті ко 
ліровими нитками на канві часу, рай 
дужні, майже щасливі. Я навіть їх 
не лічив ... Наві•що здалося, коли вдо 
волений собою і своїм довкіллям, я 
не знаходив найменшої nричини, 

щоб ... сердечно вилаятись. 
••• 

якось трапилася в :мене нещасна 

nригода. В садок зайшов nросnатись 

на зеленому муріжку, nід розквітли
ми яблунями. Лихо його знає звід
кіль, налетів рій злющих бджіл і на
кинувсь на мене, бідолашного. Жа
лять, яка куди ... .:Jз болю nлачу, ру
ками відсахуюсь, nощади nрошу. 

Не вблагав. Оnухлий додому nо

вернувся, зараз лежу на nостелі, ті
льки nостоrную. От, що значить не 

вміти лаятись- бі>да налетить у nо
гідну днину, не оглянешся і nропа

дати nрийдеться. 

Уже днів десять лежу, ніякої nо
легші не nомітно. Найкращих, най
умиіших лікарів nрикликували, а 

вони - глянули, краnлі nриnисали, 
nорадити не зуміли. Навіть їсти не 
можу, nриглух, із-за оnухлих лиць 
дні•в і ночей не бачу. Те:r.q>ява одна 
кругом стала, на смерть nохожа, аж 

морозить. 

- Кінець тобі, Черешне, душе бла 
городна, що лаятись не в:м.іла ... -
думаю. 

- Так тобі й треба, бо світ насnра 
вді nо.ганий, не такий, як ти його у
являв! Мабуть і розnрощавсь би, в 
муках великих, із nрекрасним жит

тям. Багато вже не бракувало! 

Все ж таки nорятувавСJІ! А, знає
те як? Та зовсім легенько, недорого 
й нескладно: в и л а я в с я, із се
рця вилаявся, за всі часи й за всіх 
нікчем, які колинебудь на світ ро
дилися. 

Другого дня, вранці, гуляв як ра

ніше ... 

Остап ЧереІQВJІ 

rІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ~ 

ВЕЛИКИИ КОНКУРС ((СМОЛОСКИПУ)) 
Аритмографи 

(2 пункт:и) 

Нижче поддІні цифри зам~НІИІ'l'И віД)по 
nідниМІи бу:кнаІМІИ. При .правильному 
під.лШІ\161-ІІНі ·букв віди.'rіJтає-ге цита'Ту ук 
раїпсмюго поета·: 

1. 7.3.2.6.5.9.8 

4.7.1.7.3.5.6.5 

І<люч до ро~~в'язни 

1.2.3. . .. або гай. 

4.5.6.3.7. - чоловіче ім'я. 

4.7.8.9. - ноаять переваж!НО чоло

віюи. 

Хто сназав ці слова? 
(1,5 пункта) 

<<lli.o до УкраїНІи мова ЙІде []Іеред;)1СЇІМ 
•про 'Ро·звиrrок оборонної промИJс.,тюво
~1~И, щодо України мова йде 1Не цро 
П~ДТ'ЯГуВаНІІ-J\SІ ЇЇ 11fІМJПу ПрОІ'v\ІИ'СJLОВОГО 
розв'И'І1КІУ до те:wпу руськ:оrо, .а про 

остаточне усунення нас:rІідків 11их 
штучних перепон, що іх Ч!ИНИІВ царат 
не. шляху розВ'ИІНення ІПроду;кціЙ!НІИІХ 

•ОИ1Л УкраЇНИ». 
( 1,5 -пунктз) 

<<Чи є Україна ко.тонією Москви, 
ЧІИ •Ні?» 

Y:вsara! Учасник:и коНІкурсу! При!Га
дуЕмо Вам, що роJ'вІЯ,зюи ІСпід ІІЩД<:ІИJ
ла1ш не ·пізніше 10 днів ІПо ОІдІе:J»ЮЗННі 
журн:алу. 

ч. 5 (41) 

смолоскип 

Журнал Українськоі Молоді 

Появляється з початком кожвоrо 

місяца 

Редагує колегія в складі: 
Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас

кольд Кобилко 

Редакція застерігає собі nраво 
скорочувати і виnравляти рукоnиси. 
В сnраві незамонлених статтей не 
листується. Відnовідає тільки на ті 
листи, до яких є долучений міжна
родній куnон на відnовідь. 

Редакційна 
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Колегія, 
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з думками, 
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тих. За підписані статті відповіда
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ням джерела. 
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l'роші на nередnлату nросимо сла
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ставників, або безnосередньо на А
дресу Адміністрааії «Смолоскиnу» 
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НА- 43-ому КОНГРЕСІ У НЕФ-у в ТУ ЛЮ3 
Нижче місТимо penQpraж. делегата 

ЦЕСУС-у й ·'нашого К'ореспондента 
В. С. Мардака з Конtресу УНЕФ-у 
(Національного Союзу Французьких 
Студентів), лкий відбувся 19 - 25 
квітал в Тулюз. 

Зараз після мого приїзду до Ту люз 
л зустlнувсл з чужинецькими деле

гатами, лких л знав з попередніх 
конф~рен:цій: американцем, люксеи

бургцем, югославцем, еспанцем й ее 
кретарем Координаційного Секрета
ріяту Національних Студентських 
t.:оюз ... в (КОСЕК). Ще перед почат
ком святочного відкриття 43. Конrре 
CJ ~Н.h.:Ф-у л познайомивел з голлнд 
цем, німцем, італійцем, швайцаркою 
и саарцлми. Багатьох французьких 
делега'l'.В л знав ще з попередніх ко 
m ресів УНЕ:Ф-у, тому мені тут хо
ДнJЮ про нав'язання лкнайкорисні
ш.-rх• длл ЦЕСУС-у контактів з чу
ЖАНецькнми. делегатами, які у вели
кій більшост1 були керівними члена 
'"iVI .{прав їхніх національних союзів. 
Цікавіше стало, коли група чужи

не~ьких делегатів поповнилася при 

їЗдом чеха, двох мадярів й двох сту
дентіs з СССР - голови ,антифаши
СJівськоrо комітету совєтської моло
ді- (Кочемасов) та його перекладчи
ка. Було в!)ажіннл, що пічнеться 
глуха ревалізація впливу, коли по

одю,юкі чужинецьК'l делегати, в аль

с)абетичному порядку, виголосили 

привіти. В цих привітальних промо
вах, делегати західніх кра.н, а між 
ними й л, - наголошували необхід
ність відновлення й стісненнл зв'яз
ків УНЕФ-у tЗ західніми студентсь
кими союзами в рлмцлх КОСЕК-у. 

Деле:сати з-поза залізної заслони 
JЗ своїх доJЗжелезних нудних приві
тах підкреслю~а.Ли їхню црилзнь з 
французьким на,1Jодом, поширення 

в їх країнах французької літерату
ри, єдність проти того самого JЗорога 

в часі останньої війни, величезний 
«прогрес» в їхніх кра.нах й закінЧу
вали закликом до співпраці з ними, 
настоюючи на можливостях взаєм

них відвідІІІн малими групами сту

дентів та участі в імпреЗах МСС-у. 
, ·(хн: пропозиції, лк і сам приїзд, ма
л:1 за ціль переконати франuузів, 
що. нав•:що їм в'лзатисл з КОСЕК-ом, 
коли вони, не ·потребуючи входити 

!:азад в членство' МСС-у, мають мож 
:ггшість конк.">етної співпраці з цен
Т?аль:ю- .й східньо-европейськими 

С'1'Vдентами. 

Між росіянами, мадярами й чехом 

були пом~тні різниці. Чех, маючи 
вже певний досвід з чужинцями, бу
дуч:1 генеральним сек.1Jетарем МСС 
-у, розмовляв досить вільно й вхо
див навіть зі мною в короткі диску
сії. Натомість Кочемасов звертав на 
~eSe увагу своею надзвичайно .стри-

м:аною говіркою, л к з чужинецьки

ми деле:'атами, так й з французами. 
Перекладчик Кочемасова був ні

чИм іншим лк безвільною машиною 
свого шефа. Обидва мадяри в своїй 
поведінЦі багато не відбігали від ne 
рекладчика Кочемасова. 
На загал совстькі делегати з вели 

ким незадоволенням дивились, лк 

ми, (екіпа чужинецьких делегатів), 
працювали закулісово, переконуючи 
поодиноких французьких делегатів 

в необхідності повернення до КОС
ЕК-у. Коли нам це пощастило, не 

зважаючи на це, що французи не бу 
ли цілком правильно поінформова
н~ своїм віце-президентом і керівни
ком зовнішніх зв' язків, лкий був в 
Інстамбулі, то це не лише значно під 
несло авторитет ЦЕСУС-у, але й під 
креслило корисність співпраці з ук
р::йнським ст у дентетвам та ЦЕСУС
ом зокрема. 

В. С. Мардак 

АНТИПОДИ 
Ь антрипщ.tів я І(коли не вір~ІВ! Бо 

~·е іІ< тQке ко:rІИ' бувзло, щоб 
людІИ :го:юва,ми !Ш•из ход;иJІи? Хіба 
:rегковфІ-І!;іlм та дітяІм .изо<Ч'К'И розка,зу 
віпи1 та дороС()ІИМ нія•к не го•дмться!, 
Не ві:рtав і мабуть НЇКІJ"'!І'"'' iJie пові

р,ив біИ... Аж ОІСЬ, ОДНОГО ДНЯ. СОІІ-JЯІШ
'НОГО й бадьорого, L>есюІ.НІ)ГО ДQВелось 

ме.ні -говорит'и з небученною JІІюдJа
ною: 

- Я - антІИJпод ... - по.шсни:л.а вона. 
---'- А,; rншод? - ЗІ.J,ІІ'Вува.вс''' Я , при-

r·.l·Яд.Gючось у>важно й із недовір'ям. 
J! юд.І;:1н·а іІ< , ЯІІ<іа с-ебе назвала аІНТ>ШЮ
r~о-дом, буда :юв·сі,\1 -;;хожа на 'МСІНІе й 
інш:и.х... Рос,том не.мала, струнка й 
Крі•ПКОЇ будОВ·И< тіла, \'О,:юву НЮІСІИШІ 
ВЕСОКО ВГОру, ЗОL'!.ЯГНена бу,'! а [10-ІНО · 
шому, мо J(e й w,раще. А :в;.t\е ІНІаІЙUJ.ц1в
ніше - дrержала<еь З•Рамеш~rrо на сво
їх ІЮГёrХ, 3. На МСНС .'1111ВІН.1аСЬ, ГОШО8У 

·перех•vІ:І'И:вши, h'e!MOB радув.~.:-Jась мої-'t 
розгуб.леннЯ>М. · 

- Брешеш - .nодумав я, а їй У 
н~щпов?ль: Не пже ж? Дещо чув ~ро 
«ант.и.пщпjв» раніше, розка,зува"1ІИ ді.:'Ш 
наші, по Т'ОЙ бік с>віту жи:вуrь ... 

•** 
Пр·ш··а,дую лосі: ПочувШІи мої слова. 

з:;,ттрічІНа ~ме·н,і . люшин-:1 .антиnод с·мія
Л<::Ісь з:юрово й ч1имало. й 1.11е вонз, 
ніхто ін.ший, розказСІл.t мені вс,ю nрав 
ду про ці, .ІDеп-:.іІдомі дІЛЯ нас, далекі й 
-~·ивови.жні істот!И, ЯК!ІМ на ім'я 
а н т :и п о д и. 

Антпшод - цtе рідний бparr нзшої no 
роди. Він Т'а!КІИЙ же на >ЗІИГЛ~/ll ~ІК і МІИ, 
розпізнатч-! незвиЧ'.айно трущно, хіба 
ч.асом ~сам прОізраJд:И'ТhС;І . 

Ось· ВІН йше.те з вашиІVІ прияп~лем, 
.краІЩІ!JМ із усі:х. іКРУ'Г'JМ нас - Р.есна, 
·•КОЛЬQРІИ~ ЗВУІІ{JИІ, Ж'ИГІ'ТЯ; H(}J uашому ЧО· 

лі - ПОЦіІіІ'У'НІКІИ вітру і СОНЦЯ, 
- НеJМ!3€ весн.и ... -· Т'У'Ж'ІНь ваш 

.. nрн,яте ть. -- М:и,, обдурені, бовтаємо
с.я В ;Jт:тьмі, зір Щ}ИКО!ШШІІЙ ДО беЗС\ЄІР
JІеЧНОЇ землі, розказуємо ПІРО блак~rт
ні просrrори. 
Ваш пр:ия<rель - антиІПод! Вірте 

:'.Іt~ні, він тільк:и прикч~rrзеться звичай
ною люд1иною, щоб Ї:'\ вам-и лружиrr..и: 
АІп.нпод же тому, шо бач1ить усе інаfі 
ше ві .'І вас:. СІп:иrrайте іЗ нього, НJаЩЧі-

J<ла-д, чи tвін вір1иrrь у .завтрішній деІНь, 
У красу того й іншіх днів? Ні, ваш 
пр•нятель не ті.'ІhІІ\ІИІ песmv.іст і скеп 
т·и;к; не в'иправдуйте його, бо він ро
дІився _аІНти.подом ... 

ІІозншка ШІТh-Іnол.Ив - це кожно·час
НІ-1 ВіідіМJн;ність ЇХІНіХ ПОr.'ІІіІдіВ із ВаШИ· 
м;и, :навіть, ІК~ли т•акі безпереч.ш-о фа~ть 
ш:ищ та хибю. Анпнподи не вірять у 
мож.лІИШОІС(Іі людей нашого сніту. Во!!-Рі1 
- зарозу'мілі, •перехва,люютh\С!Я сво·,_ 
М1И ІПОг.т~щамІи та своїм «Ікращим» сві-
1'ОМ, вперті-, а через те сварлиші. 

Людщн.а-анmІrюд, із якою я 'Мав на
юду говорит>И й від нкої одержаІВ всі 
ці ІПQІЯІСІнення, .переверШІИл.а мабуть 
усіх і'НШИІХ. У 'Неї постали сvмнівн 
навіть щодо її ,n:1Iacнoro •світу, · пісдя 
дов~ого -блуканшя во:н.а .'Іатрати.па ро
зумшнtяІ гравітації. 

- .Ьоюсь, -- розкавувала вона -
що наш -еІНіт .ІК'КО'ІtІ'ВСь не тією доро
гою. Тає.~ІІні СіИ'JІІИ, ворожі, перекинул~v. 
все шкереберть. Перезr.:шсь і антгшпо
ди ... Сьогод1н~ тільюи пам'ят'Ь про НІИіХ 
за.1ІИШІИJІ:::сь, -сьогодні вже .немає сп
равжІнtіх - Це ХІИТі\і ТіНі •КО.тІ'l!ШНЬОГО 
nоко·ління. 

- АІНтиподш.м - продовжуtв~n він, 
ІП'ИР3!ЮЧ1.(1 ·кра~Ь!КО.МЗ СЛЬОЗу, 11еІМІИІС,7І'И 

му в роді ёІJі'fІиtподів, ~ за-багло.сь ~юи
ТНІ по-людсьюи•. Легка праця, де,шев:ий 
хліб, більше виго1д . .Люд.ІИ ж rперев·ер
ШИJІІИ• В деЧОМІУ ШНТІИІІl!О·J.іВ! 

Бо антиtrюдІИ з-аІРаз ваrнбзют·ь. Вони 
zщвсім з<.:своїл•и люд;ські прикметш, 
ПС·дР.УDКJИІЛІИ, •ПОСrИЯ'ЧrИ~1't-:сь Й :живуть 
укупі з :на~м,и. tloaш прнюелh - цей 
що невірІІиrrь у ве·сну - один із ниrх: 
11\.олІИсь і анnwп.од1и вір>иди в 'вес,ну, не 
таку, .як 'наша, та все ж ·rски - ВЕС

НУ, Вонн заюю.'І,ІИ' дrокоря.т.и 'Нам, ц•е 
П'Р.авда; й ще докоряють, хо1ч затратили 
F.ipy в •свою в•еСНІу. 'Іх1ні rcffiOHliдл-I ви
кр·ю~rнл:и-сь <:Ьогощні понІи не вірять у 
ніщо. ВоН!и зміНІи~r.исІ. v бідн:и.х люд·еЙ 
--- таки;х, ІЯН у нас із давних часів 6y
;Jc багато. 

І тому: Антипопам .ми J\Юіюеrмо 
тільюи сnі,вчувати ... Ми ЛІюди, М:.і1 
- ма:юміс:гечкові, ·С1:рі, але сповІНені 
вірою, всес:ипьні в нашому світі. 

ІРС 



Стор. '!'2 

xotteмo бу д~ува:т.и. 

- Націонала.~не П\итання? 
- У 1нас таке не іону€. У нас всі 

мають праьа. Українці, росіяни, біло
руси ... Яка різниця-~ У сі разом ІІlрацю
ють. В ~~ашому інІСтитуті є навіть чу
жшнці. Є поляки, чехи, бQ~тгари, ру
м:у•нІИ... Ми дРУІЖJИІМ'о, хuч во.н,и _ й ІІ.\Їд-
сггають у . нз•вчанн:і. - · 
- Чому не .rnшшете· дІистіІв за кордон·г 

- Зt;:.аєте... це 'скшІ::tІ-іе шитання 
(ere ж !). Різні rруцнощі ... (надума) .• 
Ось дивіться - фршїІІ.І.УЗЬІКа <·ІМбаІсщп.а 
в Москві неХІОітіла ·НJаМ дати 1віз. Ми 
.муІСіЛІИ чекати два місяці. 

- Емігранти ·г 
- ВоНJи вже тут роЗЖІИ.ЛІИІсь. Ті з·Мон-

таржі виІЙШЛІИ ·нас з,УІСтрічати. Вс.і з 
М.осІ<JВІИ, Лен,інгра::r.у, Києва; ж,итом.н
ра, ДніnрОІПетvовська, Мінська... Чому 
не в-ертаються? Зж·и.:ІLі-І-Сь туr. Відста
ли від баrrь.ківщинІи ... А ~юже й боять
. •сл, що їх• -буtд.уІfь лерес.т·і~дуватІИ'. 
-~Але ж це вбільшості нові 

с~tіГранТІи: ВоНІИІ В•СЇ з.араз вt>рн:уLЛІИСІЯ б, 
та й досі не «Ірозж•иLІlІИСь». Кож•НІий з 
нас любИІ·ь свою батьківщину. 

---J Знаєте, 'це с,клад1не пиrrання. Пo
J~irnкa. Ми полі11икою не займаємося ... 

- Tyrr ·fuuгaтo козаків. Мають свої 
коші, своїх отаманів, лvинуть, як JIO· 
лись 

-- А... цікаво. 
- НевіриТ>е ось 1вам наша газе-

та <<КазаІК». 
- О !НІі, ні. Ми ві'J)ИІМО. Ні, ні, д'.У.І

куємо. 

- Та візьміть почи<Тайте. 
О, ні, ні дякуємо. Спаошбі. Спа-

си6і. Ні, ні... · 
- А ,МJtl ЧИІтаеМJО В•СЮ СОВЄТСЬКУ 

1npecy і <<Правtду» і «КОfМІСОМОЛЬСЬІКУ 
:пранзщу» і <<Літературну r&з-erry~. Ці-
• кав.имось В•СЇМІІD сп:равшмш. Унів-ерси
те11сьюnм жtиmтюм. Ось вам <<(Імоло
СКИJП», СТаТТЯ П'рО Ки:ЇВСЬКИІЙ УНіІВІер
QИrr.ет. 

- О, дякуємо. Ви .с,пеціялізуєте-сь, 
ще6и ВІИІШУJКуватІИ між рядками не~О· 
Т.ЯГН'СВЬ НІаШОГО ЖИТТЯ. 

- Але <<Gм.олосюнn» візь'\ііть, nо~tJИ
таєте. 

О, ні, ні. ДЯкуємо. Дуже дяtку
ємо. Ні! (!!!) 

Gосюра·~ 

0 ... ЗІ~аєт<е... Ми будуємю. Ми 
йдемо вперед, а в~н nоЧ'аtв Gоnівувати 
r.ишневі сщдJІ<Іи. Саrнтиментальність. 
--Ну? 
- Ну і народ почав йо·го крит.ИІКУ-

ва.в. 1 він пеwед народом пока•с•вся. 
- Чrи його покаяли -~ 

І так від О\1L1ЮГО до другого, (а 
•сексо1' за плеІЧа!М1и, очей не спускає. 

ОДИН, другий), СЛОВО там, СЛОІЮ ТЮ!. 

СМОЛОСКШІ 

(заІ\:нчення 3 1.-ої стор.) 

Uд;не п:и:тJння n од,rного, друге в дру
Г(~J;rо. 

- Ну, що ІВІН!n'яємо, дружок? 
- Та дав.ай виn'ємо ... ІІідійшли до. 

буфету. 
- J'ак, ЩО КОІІ'еЙЛІ> ЧИ ВИНО? 
- Та нехай вшю. 
А с~ксот• Bitve мі•ж на.:\-ІІИ. 
- Та ·,дваІй JJш:n'емю, дру~tюк (це до 

сс~ксота). l·a і 
~ИПИ.'Ю В тр:йку. 
- ..::а зустрі·ч! ::$а друж-бу! - ще 

одну ч.1рку. 

- Щоб частіше зустрічаJJІИСь. За 
Rустріч у ... l:reж! 

- Так що - ІІІіШJІИ, сяще.мо. Пору'І 
_:__ н .. тьна кімнаJІ·.а з фщ·,еJІЯ'·:"\<ІІИ .. 

- І Іішлп. - Ue вже al'em МВД 
за н::~с в•сі·х трьох відпонідаt::. 

І Ііш.ш в трій;ку. Іlосідшш. Гово-
римо... ~ . 

ІІі·зніше ВіИІСТУПІИ, с·nіни, фортепіяно . 
~;ус,1·річ• кінчається. Робиться чомусь 
боляче. 
~L Пашлі ребята. 
Са,м ніхто не йде. IlrJ трьох. Кру

ГО:\-1 сеК'соти. На вул,иці спеціяльпИІй 
автобус їх жде. l:ki всі;щют•ь. Грусr11у 
:_:~амшка€ трійка. РовглядаюrгьсІ9.І. 

- Ніхто не остався ~ 
- НебШся, ніхто не остався 

хтос,ь з на•с відповів. 
Авто·бу:с рушr1є. І !рощаємо ІlЮМа-

хом ру.юн. Розсташ:сІ>. Може ще ко
лиtсь зустрінеіМJОсь ... 

U іJІІИХ три тtииші де..:ІеІ·аці.я совєтсь
К/ИХ студІе.нrrів ·буде ЇЗДІИ{llИ ПО уні.веСІИ· 
тетсьюих м.істах Франції. 

Кож:І'ІИrй .з делегатів і кожниІЙ з 
<<ПУ·блікІИ~» побачиrrь ту різ-ницю, яка 
ЇС!НУ€ МіГJК ТУРИК:Т~М.И СОВЕТСЬ'КІНІМІИ і 
туристами країн, вільн·ло світу. Uя 
різнІИІЦЯ н~о·дному сіщкрие очі на 
<н:вобщт.t:У» в СССР і на c~vax коМІу
ні.стиІЧІНОЇ влади, nep·ellt ТІИМ, щоб ще 
хтось не шrбрав спрс1Вжнь•ОЇ свободtИt. 
В зв'пв,ку з побуто:\4 у Франції МІІІ 

ЛСЗВОЛ'ИІІJ\Ю •СОбі ПОСТаВІИТИ Кі.'ІьКа ІІІИ· 
тань д·елегаці'ї совєтсr,ки-х студентів. 
Нк в'и nільні, т,.. · 

1. Чо.му в:и, як напр. інші чужІИнець
кі стуіден11и •в Франції, не ·маєт•е 1Права 
огп-:Jати lІёрИІЖ од·инцем, ·по двох
трьох і йти ТУідИ, ку.,;х.и ви Х<'чете? 

'2. Чо-му вам: зааорон.:но- чІИ·га~и. чи 
вив·ть перегл·Я'JІ3JІІИ час'ши-си, Яd<і •nо
пв :яються у країнах віJіЬ~~ОІ"о С'Віту? 

:~. lІереп КНІІ\f і ч•ому Rac стережуть 
на кожнІІJму кроці аrенти MR}l? Чому 
І~они слі,дкують зз кож.ною вашою 

JЧР~ЮВОЮ, за ·КО~ЮШМ нашиrv; ру·хом ·г 
4. Чому вам заборонено мати право 

Р&віть на інТИ:\-ІНІ почуття (ви ж мо-

ч. 5 (41) 

' • 
:юді!) Чому з вас :І-їіхrо НЗІі іть не ду
має ( -г}, <<За~l/ІfІЦЯТИІСЬ:І> ДО франчуже
НОК. J чому, ко.т:и хто•сь з французмшх 
сту!дент:в залащявся до ·юварІИІШКИ Аб 
дулової - її забрав ..:переводчик» і 
г-она бі.1ьше не хотіла з ним говори
ти? 

5. Чом~ .;лr не маєт·е права піт:и до 
фра•нцузьких м<И'авині.в, щоби купити 
СС1·5і т::.'}І'І:mкові речі, ЯІК ue роб~.1.ять 
всі турІИС1'Іf, які rіриїж.п.жають в Па
риж? Чо,м-у ваІМ заборонено (персо
нально) купи1lИ навіrь таку др:-бни.ч
КС'ВУ річ, як фільм до апарату ·чи ци
гарки? 

б. Коли ІІJІИ віддані ·комун·істичній 
ідеї, К'О.тІи ід,сологіч•ію перt.кснані · ко
мун ст1::, то чому В,1.а·д3. бсїться пустч1-
ти в.1с на навчання закордон? Чому 
Іша11а боїть.:.:я, що пер~д r.ами мож·е 
постаrг;t ді~1-см·.а: .совєтс,ьк·иіі ко·:..rу1-йзм, 
чи західній <<Каnіnn.тізм:~>і 

ї. Чому ІІ.;ІИ не м.аєте nрана нав'яву
ваm дРУЖ'НіХ ОСОбИСТі-ІІХ ІКUНТ,'.l\Т;В З 
чужІІDНJецькИJмИ 1сту дентамІИ, відвідува
ти їх, вес11и з Н'И'МИ корсс:юн:де.нцію, 
я~-: це робл.ять стуідJент;-І ·всіх країн 
віль.ного- світу? 

М.и МОJІ<емо стави1'И ціл.ий ряд 
«чому», на L~-кі М·І! не ви~:"\<ИІ а~:мо від. 
нас від!Повіді, обм1еЖИІ.\tОСr:І на u:rx. 
Сила .с,овєтсЬІкої вnат:t'И - в її МВ 1', 

в її сексотах, в П постійно:-.tу держан
ні людей .в ·стр:-~Іху. Але 'с;шбість її і 
с.:м.ертtельна за·rроза в її rщасному ж 
населеІНню, в рево.1юuій•іій сн,·Іі nоне
во.тrених нею· нapo:rir.. Н 'r:ю·н1 бачать 
і :~НаЮТЬ, ШО П!Ке 4'('R::J5o•: R С"С'В<;ТСЬК~» 
і ЩО т::н<е спр.ав;кн~ cвnoo.:ra і І{;..JіК!ТЬ 
робшти з цього відпсв· 'ІНі вш:неrr:Іг. 
І ЦtИІМ скріІІІлюється рево~1 юціtіне ІНа
ставлення -населе.ннІЯ, цІ~м 'збл·иІіt<sєть
ся час націо•НІальної і соція:ІІ-,І:ої ревr
:1юції 1В СССР . 
Ми ЮИJдаемо к.1нч · т:tайте їм с.во~ 

боду! 
Але ми знаємо, що влада пеr ІСво

бод:и не дасть.· Бо це було б рівно 
значне 3 ІІ<іНІ1!еМ СОВЄТСЬ-КОГО Пануван·
РІ5:". Свободи ніхто пі~.;о-мtу не дав і не 
дасть. З.а неї требз. боротись, за неї 
тре.ба Йl'И на ж•ер,ТІЕІtІ>, на небезпеки. 
Совєтські ст·уJ.еІНІги, пр·иїхавшІИ у 

' Фрасrщію, МСТа·Шt ttepгone ВИЯСІІІеННЯ 
ПРО КОІМу.Ні'()І"'ИJІ.ІН.у бреХНЮ, Пj}О ЗаІХіt!І
J(Й •cвirr і про нашу еміrрацію. ' 
Через вікно <:•rюго звгобусу -совєт-

ські сту.:тент;и побач•и.'І:-r своболу і 
вільНИІХ лю-'!ей у вkrьному світ:. 
&нm1 побачІИли н·1 с, -- м:и ·n01бачили 

їх. І кожн,ий з нас 6у 1 е робити з цьс-
rо віповідні вІИснолки. ' 
Дайте Ї~f свобо,ду! Ні! 3а свободу 

rreбa бптися! 
О. З. 
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Кінчає1ься шкіпьний рін 
Ще одни шкільний рік за нами. 

Ще один рік молодечих зусиль. 

~усиль пізнання тайн всесвітУ І 
людського жита 

Шкільний рік в цІлому світі так 
розложено, що час іспитів припа
дає якраз в найкращу пору року, 

коли земля покривається зелеІDІю, 

коли проміння сонця і весняний 
чар 7.Ірнродн манять нас до себе, в 
ШИР'JКі простори, де на обрію злн
ваєт ься голуба ,цалечінь неба з зе· 
леннмн ланамн пшениці, з темни
ми ІЙ загадковими коmурамн лісів. 

І, може, коли чуємо поклик nри
родн, - може саме тоді відбуваєть
ся найб,льшнй іошнт наших сил, на 
шої сили волі, нашого - заставнтІІ 
себе працювати. Іспит в школі cтatJ 
тільки формальністю. яку треба ви 
конати з обов'язку. Чи не є більш 
важливим іспит перед своєю сові
стю, перед своїм розумом? 

І ось вже близько вакаціІ. Мм по 
р~зному їх проведемо: одні з нас 
будуть збирати колоски на колгос

пних ланах (яка радість!), інші бу

дУть відбувати «стаж» в шахтах, І 
на заводах і фабриках, ще інші (о, 
небаг«.ТО таких щасливців!) будуть 
любуватись красою Кавказу, КаР
пат, Криму. а ще інші будуть - ко- 1 

жннй по свойому проводити ці ди' 
в розпорошеШІі по всьому світі. 

І де б ми не бу ли в ці евиточнІ 
ДІІі молоді, в дні відпочинку~ чи та 
жкоt·о труду, нас буде єднати одне 
спілІ>.не: бажання волі! Бажання 
свободи! Ця свобода винжатиметь
ся пам в протертих шкільних під
ручниках, ранн ... х проміШІях схо

дя~Jrо сонця (ми будемо запитуна 
тн себе: невже ж це зарево свобо
ДІJ:), в широких ланах нашої пше
нJІ.ці (невже ж вона доспіватнме, 
к« •ли земля ця буде свобідна ?) - ці 
д~·мкн нуртуватимуть в наших дУ

ш а.х, кріпитимуть наші сили, про
бJ vкуватимуть і насторожувати 
муть наше поготівля 

Червень 1954 Рік 5 

Жертвою падає молодь 
(З побуту украІнськоІ депортовавоІ иолоді) 

Тоді, коли большевицька пропа
rанда в усіх совєтських газетах 
крич::ша про виїзд тисячів молоді 
:в Сибір, Казахстан, Алтай і за 
YpWI, коли ані словом не згадува
ла про умовини життя. які її там 
ждуть, - ми, знаючи наслідки та
ких масових депортацій (Комсомо
лськ і інші), передбачува.ли, що те 
саме жде і тепер цю молодь (див. 
«СМОЛОСКИП» Ч. 5 (41). - СТаТТЮ 
«Упадок чи піднесеІШЯ»). З кож
ним днем, коли приїжджали все но 
ві тисячі людей, головно в Казах
стан, - все гіршали умовини жит
тя, поширювалась недостача найе
лементарніших речей масового у

житку. Крім ТОГQ. вже тепер вели
ка частина приіж.цжих ходить пря 
мо в жебри до місцевого населен
ня, а багато не доїдає і голодує. До 
нас наспіли вістки про початок 
втечі нааад, в Україну, дееятків мо 
лоді, яких подорозі, а то вже й в 
Україні, виловлюють висилають 
в невідомі місця. 

Умовини життя є неможливі. 
Неможливі до такоr міри, що про 
них примушена заговорити навіть 

деяка частин:а совогських газет. 

Молодь звертається всюди, де мож 

ливо, за допомогою. В Україну при 
ходять денно сотні й тисячі листів 
до батьків, рідні, знайомих, товари 
шів, з одним проханням: Допомо
жіть! Вишліть посилку!... Через 
брак відповідної комунікації і ад
міністрації на місцях нового посе
лення, велика кількість посилок 
пропадає. не доходить до адреса·· 

тів. В баг"тьох випадках місцева 
влада забирає посилки до загаль
них кухонь! ... 

Молодь звертається з лист' ми не 
тільки до комсомолу, не тільки до 
тих, які її висила~ які ви.щавали 

їй «путьовки», вона пише листи до 
часописів з надією, що її голоси 
зворуша,ть сумління влади.... (? !) 
Ось для прикладу зміст листа де
портованої молоді з царкова, яка 
nрацює в Ішимській МТС, Зси
льського району, Акмалинеької об
ласти. 

Ця група нашої молоді в листі до 
«Комс. Правди» пише: «Ми добре 
розуміємо, які труднощі треба пере 
носити (І!!) і які треба усунути». 

«К. П.» не має відваги опублікува
ти цілий лист дослівно, тому вона, 
щоб викинути невигідні їй місця, 
пєореповідnє його. Наводимо зміст: 

Молодь жалується, що в харчів
ні погано варять. Буває, що харчів 
ні цілими днями не відкривають. 

В магазині сільпо немає предметів 
першої необхідности. Нема де купи 
ти напр. лоJКХ:у, миску, склянку. 

За півтора місяця в північні обла
сті Казахстану приїхало п'ятьде
снть тисяч депортованої молоді. В 
цих районах, як було й раніше, -
мало їдалень, мало котлів, посуду. 
За предметоми першої потреби ку
станайським тракторИ:стам доводи
ться іздити в ... Челябінськ! 

Недавно п'ять хлопців Джаксин
ського зерносовхазу Акмалинеької 

обл., за дорученням товаришів, від 
привились на закупи в Маtніто

горськ. за п'ятьсот з лишнім кіло
метрів! ... І що вони там купили? 
Зубні щітки й зубну пасту. нитки, 
шнурівки, гуталін, чорнильні олів
ці, чорнило, конверти (немає на
віть на чому писати лис-т·ів!), пера. 
Нічого цього в ма.~rазинах і скле·
пах Єсильського. райпотребсоюза 
немає. 

Із цього ж Єсильського 
деnо·:,>товані с примушені 

району 

відбув а-
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ти далекі подорожі, щоб купитИ' кооперативах вже місяці· ждуть на віс'І·і дістаються і на еміrрацію. 
сорочку, підсороч)Іtнку, ппанята. ваги, а їх немає. Продукти стоять. Си1'уація в Укра'ні стає все більш 
На днях із Красивінської МТС ЄGИ А люДи працюють голодні. напружена. Зростає і поширюєть-
льського· району- поїхала в Акмо- Гігієнічні· умавини незносні-.· Май ся· революційне наставлення широ-
линськ Тамара Чепурин,а. ДіJ;ІЧИні ·~,---же. нід~ немщ. медикаментів,банда-. ких мас населення. Москва, руйну-
доручили купити ·в обласномj цен- жів .. Дуже рlдко можна nобачитИ ючи Укр~зїну, запровадивши нечу-
трі ... сто коробок ~ірників ... В баrа санітарний центр .(один.· на кілька ваний терор, депортуючи тисячі й 
ТЬОХ МісЦЯХ не МО:ЖіІ<і. НіЯК ДіСТС.ТИ .. раЙОНіВ),- немає - ані лікарів, ані ТИСЯЧі НеПОВИННОГО НаСелеННЯ, ЩОб 
ані соли, ані цигарок. медсестер. прикрити свою злочинну роботу, __, . 
«Комс. Правда». робИть/ 3 цього Віс~ки про жахливі умов,и~ життя ·~ : пере_дає Україні Крим, влаштовує 

знюленитий (!). :В:иснопок: «Кр'іїnа ~иселенців 1 (щіж 'Якими поДjав,ляю-, гучні «Святкування» «возз'єднан-
забезпечує новоселів і шле сюди бе чий процент молоді і підлітків) бли ня». Але нехай вона пам'яwє, що 
гато різних· товарів,~але· ще .робіт- скавично поширюються .в Ук_2аїні, це початок її загибелі. Назріває 
ники кооперації не вміють доводи.- не зважаючи на --·Цензуру листів. чаq, коли поневолені нею народи 

,1,и ці товари до покупця». Дійсно· ·моцод.ь .ПОЧ:ИfІа~, 'ставити спротив, заговорять силою своєї наймогутні 
треба бути геніяльним, щоб після дехто тікає (головно на Волині, в шої збро; - активною боротьбою 
вищецитиваноrо л·ист.а доходити до Карпатах), дехто старається в ін.:. за свободу. 
таких висновків!... ший спосіб врятуватись. 'І'Рі~ощні О. Зінкевич 

Мqлодь,Яюі приtхала\, -сюди . ;.під: - ;~~===~~=~=~~-~=~=~Q~~==~=====~=====~==~====:~cccccccccc:e 
кінець 'зими,' КОJІ:И"• ura.JitJiи . сніговlЇ ' І. .: :., ' • 

Ьо·~~р~:опцівб~~~lВ~=~ів;~:~~:;р:а~- Ось : уні·нерситетсьиа свсбnпа в СССР 
:жували руки й ноги. Влр.да бу ла 
примушена ВИёЩНИ куфайкИ, В&ТЯ 
ні штани, чобqтм.. . . .- _ . 
Може б моЖнііі було .запобіГ'т'й ли 

xoni і нужді, яка зап~nув,ала на. но 
вих землях, якщо б весь тягар і 
всю віДповідальність за одя~, пред 
мети щоденног·о вжитку,, nр:О,Ь:укти, 
харч тощо, не несла КаЗахсьkа 
І-\,;р, в:домо, що ,Ка~ахстан живе в 

. постійних не,zІ,остатках, .а Його про
дукція не може навіть забезпеЧити 
місцевого нас~лення, а коли. ще до 
т.:.:го -приїжджають тисячі нових по 
селенців, то можна собі уявити 
. кар~ину, яка існує, як серед місде
вого населення, так ·і серед приїж
джих. Здача молока і м'яса, яке 

... ·нюи то- мало бути· ·nрИjначене ·. для 
при.жджих, не вйконуєтьея майже 
на половину. ·· -.::-:--· 

Ьо.:rьшевш<Іи в- своїй ї1·р6пап{Іf.ді про 
~· y.l'V BepCИJTtT'CbІJ,re Ж11'ІТТЙ- (-ГС.ІІ10ВН6. ДіЛЯ 

еІ\іс:порту з3Jкор.:юн) підкре~слюют'Ь,: llij() 

R ССС.!! іІ-:Іі-ІІує свобілний нnб;р · -npaui 
пkл;:t з.акін,чена;jЯ шкоjJ.и. · Ось rлянь:.ю 

,·Я!{ uей 'СВОбЇ'ДІІ'ИЙ. ВУйб-ір ІІtр·Зці . ІБІИІ'ЛІSl

ДС\f і3 :'tійс>ІJ:J•сті (u•шш1:r беrемо Зі стат
ті В, Ь<:І:ІІ.СІ.ерової «Ком:с, Пrtвда» · за 
6. 'f'р.rІЗНЯ 1954). 

Мос.к.ва. МосuщвсьмІй державнІ\~ІЙ пе 
)J.3,'0tГічЖ:.й iH·~':H'l'YT,, де . ІНаІЗ'ІдlОТЬС")Я 
tМайбутні У'Ч:ЕТе.'{і з .усіх ~;·нців CCCl-'.' 
Під lJ.вер:.,ма ка·бін(:·tу .·д·ареt;пора Їt:-ІСТІИ•-
туту товrL1S:'Ться _ щ.;:горічні--rнnук;;:с-І
.юІ. R баr'а!тьох з >ВІИХ затр,иmо~t<ені ·об 
:rи•ЧЧІЯ, в декого ~з д~ш.·.н с:Іьсз:н : НtЗ 
ОЧ<t!Х. 

)lвері відЧИJНіSІtОТЬС5( В~!k..lіИКаЕ'ТЬСЯ. npi 
ЗВ'·!Ще. ~Нr:к.~І:ЖаНІІТІЙ ВХО~И'ТЬ і , перед 
Й'ОГО ОЧ3МІИ :і<ариша: пос.ередині 'дов
гий зеле1·t пй стJ:С Кругом -ІJІІЬОго _ СJ'Ід:нть 
t~:t·{···І: «о:-;.rі~сїі ·по· розпр:~ід.і~ТІЄ:ННЮ»·,_:__:_. 
ч.леі-м . юарт:ї, . Іюмс.омолм:ькі вож":і'!ш, 

·· ·д:ея-кі· 'з.аtадоЧІні ·«професори»: В ··-tepc-
дn:1·i сшІн•е вільне мі:сuе :· · 
-<<Ось• д:і1вч.ина з:.н.е:р;шуt~;·.!ІМ;· .пер('JІяк::~-

1J~вм.(t) об:rі:.Р•,•·іІЯм.:rrід.сідає-· до стола. 
_,,-·HoJ.Fil ТО'J)ІМ.ООt:.ТЬ. Кра;іі: ОІЩ1'1е.р1''ИНІИ,:·ВІОД-

Місцеве , населення допомагає без 
посередньо. депортованим і не ~до 

(хоч на це є примус}:: Зд:ає продукти 
дер:ш:аві. Напр;1клад, в . деяких . ра
йонах· 'Казахстану косю~рація мала 
закупити 600 тонн ·риби для висе
лених, 'а закупу.ла ... '!'ільки · 12 тонн! 
:Ь:айпо'l'рі·5н:шоrо п·осу;цу м:айж,е ні
де не мо:жна дістати. ПонаД 750/о 
депор'І'ованих є приМ(f.ше!fі .. ·;сnати 
на голих долівках в деревляних >вt:р'Гає ;{ІГЮГ.:.tJ'!{. 
бараках чи n~д шатраrvш. Ліж:юами .Ле .ви -х.оті.лщ б пр~:щювдти? -- л~пає 
забезпечений тільки командний пред.сід!ЕЧК·· комісії, BJprзa-pa· О:Іексіїв-
склад. ~ - пк. звичайно .~ партійна ... на. І_Іів,сщіа•рuв. -. · Н -КшІузі, ,Кріиму; в 
і МВД-івська адм~ністрація. . '~крd·Їіrі? · 
Ще в люrому ,мало бути. достав- · .. Та\'НІн:а ЧернІІ-nшС.r:а MOBLUИ1J,, опус-

лено для приїжджої молоді. 70 ти- , .. ти:е·н~'І ГОІlову. :1Іущtо~( ,юями ВИСJУ-
сяч ліж:ок, коців.. подушо.к. і .fl'.- д., пають 1на її ЩС1ках. ,, . 
з того до, сьогодні н~ча:rр ще не при ___,_ 51 нікуд;н не .'пої,ду, .- чу1;и НІа-
везено. Дентросоюз.:мав щ~ в берез к~неІЦь глачнй, Г.(МО<.::, -- У м~не ... ба-
ні вислати .в. Казахстан 70 переї-зд- бушка ... >- .~·->·~ -. . 
н;1х магазинів. ~ до . сьогодні не Молоду "уч,:тrедьку до_nго- nереколу-
приїхап ані один! .в .деяких райо- I9.J~·;_: Вон-а .. _ .. с~чіr-ує, .{~}"РМ'іJче щось 
нах ніби ~о .лр11були .вже найпотрі незрюзумоіле і nівго.1ини. пізІЕіше (зло~ 
бніші проДукти (мука, l\-f1,3Kc.poOHИ МІИ.ТИІ!) ВІ:ГІ''ЕСК1Є Крізь с:1ЬfJЗИ: 
цукор, риба, тощ·J)~ але їх не вида- __;".;._"Новс:юнtбірсІІК :наnr.uшіть. 
ється. ані не проДає'І!l;;ся через· брак -'- Я .. rюї_r~у ІТ~:fьк>Р в Рнза.нь --зпrн-
ваги ..... Немає: n~: чому важити. В дяt: Ліда Г.а.р~1<ІЩ~:1~е. ·-"- У l'.t~·и~ .чо,лр .. 

ні·к к·нчає медJичний інститут в Рп
зані. 
. _· o2ІlYP!-:'u ЇЇ ПереtJЮ:І~,їС.ТЬ. «Не згід
На>> .~ нервовю ПІИшс а~5сольвеІНТІКа ·і 
Бt:ІходJить. ( U, М'ІІ Зtна~мо, скі.т ЬКіИ бу:де 
ІЙ коштува:іtt-1 в- ;.;,J,~TTi Це <<Н~ згідна»!) 

Ьі;.юить стрілІка го,динюrка. Од;ин за 
другом щ~ред oi,t.І.'vta переход,ять аб

сшіьвен-nї Lнсппуту. J Ч!::tм біл1ьше ІІРІІ 
г:rяд3еш:я- до них, тим тр:ножніше 

pofi~rтhicя ua с·ерцю (Еге ж! Не так 
легко перо1?.орІ:~ги лю~хчну в автомат!). 

..:..,.._ Асєєва! 
. ~ Ніtк)'ІдІИ не nоїду.~. У мене ... глан
д;и, ·_ Metai шко.:.;рть зміна кл1~~пу . 

- ~~· влаштуІС.ІСЬ хочбон секретарем, 
JL'Ib·I\:И осr~ште мен~ до·ма... - чунІ 
з.а сто:і~с.:\1 де,що пізніШ~---~ 
. На закfн~ІеІІ'Н(І сrюєї ~.:тапі В І'Jтлс
рова стr.•ерджує: «DіJІІ, ;шз "tU5ПЬ чо.то
вік з трьох ф.акульт~ ~.і а: іНІt",ГН1 ут•у І>Їд-
1\ЮВ·и.-~у 12Ь ї.Х.~іг.: ~:0 пг~::зн:~ІlJtt:ІІЮ>>. Лва 
ДЦЯ'Гh .l•Ю:деі'1 .. ОИЛЬІЮЇ ;юс• і і абсурд~Юі 
БЇ';JlС'ІІ~. }'!'вг.':rщіть. лю;тей. не з2ШJІМІИ
;-{:Ісь,· пос.таюШІИ С!lрот• 1з; не зважа
ючи ·Ін рівго:::r;'І:ІНсій Перехресн: й в'о
ро.нь чЛенів <<KO:vticїi'). Не ЗІJЮІ{аЮЧІИ 
на нас.тідю,r;, з іІІr;;І~:\І\'1 в'Яжетьrя їхня 
відмова, не. зв<:!!ЖаrЮ".ІИ на наслід'І\.И, які 
будуть їх п'ереtсдrдуn.ати ціLт·е жппя 
ТL1ІК довго,· пк .. довго 5удс k.НуЕат;І 
боль.шеru•щька 'влада :!аш:кування, при 
му~у й .терору. 

( х ) 

·····················-····~····~·-~-~~~-~ 
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23-тє травна 
23. травня 1954 р. довrо з&1UОПВТЬ 

св в пам'яті вamoro народУ. Ще од 
на дата долучується до безчислен
ної кількости дат, які позвачують 
окупацію Україин Росією. ., 

23. травня ц. р. вороr назначив 

вам відбути севсевародні святкував 
ня» з ваrоди т. зв. «возз'єдвавв.и» 
України з Росією. 

2~ траввв міністер оборони 
СССР, в. Булrавів, спец,.илЬНІfіМ 
приказом ч. 7 5 доручив всій черво• 
вій армії відсвяткувати цей день, 
відбути паради військ і відда~ 
~дцять rарматніх сальв в КИєв1 
Харкові, Пере.ислв - Хмельницько
му, Львові, Севастополі і Одесі. 

Цілий майже день 23. траввв мо
жна було чути по радіо з Києва, 
Львова і навіть з Москви безконе
чні «Ура» перед пам'ятником. Хме 
льницькоrо і Левіва f!) в КиєвІ. Спі 
кер з докладністю описував кожну 
колову: ішло військо, йшли робіт· 
ІІИКИ, селяни, спортовці, молодь. 

Bopor хотів створити . враження, 
що ми радіємо цією подІєю, що ми 
вже забули Полтаву і Батурин, за
слання Шевченка і Полуботка. роз 
стріли в Києві і Крути, Базар і ро 
зrром культурвоrо відродж.еввв, ro 
лод в 1933 р. й масові ареU:ГИ! де: 
порrації і розстріли молодІ, ІВТЄЛІ 
rенції, селив і робіmиків. 

Щоб приєднати український ва· 
род ва свою сторову, вороr п«?ВеР· 

вув вам Крим, але щоб дезор1євту 
вати вас і розкладати морально, во 
por спрепарував т. зв. «декларацію 
Крутія», і щоб залякати нас. - ого
лосив всього чотири дні до «СВЯТКУ 

вавь» вирок смерти вад Охримови· 
чем. 

Щоб виказати вашу віддавість 
йому, вороr зорrавізував безкопеч
ві марші, всевародні rулВІІВJІ-
При цьому вороr забув, що день 

23. траввв став двосічв:ии мечем. 
Цей день стане великим початком 
кінця червовоrо російськоrо імІІе
рі.илізму. Цей день поставвв укра
ївський народ ва висоту йоrо зав
дань: ва російську деваціовалізую
чо-русіфікаторську політику народ 
відповість спаяністю своїх ваціо· 
вально- визвольвих сил та своєю 
революційвою rотовістю. • 

23 траввв ~ерrовий раз показаао 

La Parole Ukrainienne - Suoolement 

л о с к и п 
к раїнськ о ї м: о л о д і 

Червень 1954 Рік 5 

Ниnаймо ссБіnу нннrу)) ПРО університетські 
своооnи в СССР 

Заклин ЦЕСУС-у 

У•права ЦЕСУС-у зверrається до 
исіх буВUlІ)иос Вlll. flрофеаорів і Викла
дачів ВНСОІ\!ИХ Учбови:х ::Sавед'ень в 
УССР і ініших респубJІ.ікаос СОСР, до 
ВІСіХ буВШИІХ ІНВІ.УUGОВ.ИХ Пра'ЦЇіВН'ИІКіВ Та 
працівників Коміса1рія:rу НарсІІJІJньої Ос
віти, різних інq1tитутів, біблі•онж і архі
в~в В УССР, до ВІсіх •бУІВШІИ\Х CTYJI.eHтjB 
ВУЗ-ів в УССР, та дJО ос~х ~осліднИ1Ків 
qИІчасІ--юrо пruну в УССР і СССР, з 
mрР.Ічим про.Х!аjшшм - допомо_rтrи ~п: 
1раві ЦЕСУС-у у В.ИГОТ:ОВІ:ІJенш «БIJIOl 
КщJІг:и» про ЗіНІех.тування і запереченн.ЯJ 
універаиТІеrосЬJGИІХ прав і ВС.'ІЬНОСТеЙ 
в ~/кра'іІнІі і в цілЮІму СССР. 

Н останньому часі в усіх країнах 
віJ!ьноrо •сnіту і rоловно на lV-iй ~~
нарад;ній СrІУJІJентській \Ко!-]ференцн в 
Lста~мбулі обговорювано справу зне:хrrу 
вання а~ка.щемічнИіХ і універоитет:с1ьюи:х 
вольностей в ІІ<Іра~нах Лruгииської Ам1е 
риюи і .в ПівдеНІній Афри~і. На: жаль, 
жодна: країаа вільного ОІWГУ (за ІJ:Ий: 
нятком конф~ренцїі про акадеt.ніч.ш 
·,rюльнюсті в США) не п~,щнесді ще JI.O 
сьоrо,щНІі іП!Итання університетсь.юих 
воJ.!ьнос-rей в тоталі:rарІіІИ.Х комуніС'І1ич 
них •країнах і в 111ершу чергу rB ССОР. 
Справу nредJчтавл.ення tї::ітові справ

жньої cyrri УJІІіівераитеТІСЬJ<!JіІХ вольно: 
стей в ОССР :прИійняв на се6е llБCYC 
і 3<Жрема його Відділ Ст~'І!І.ій і Відділ 
МіжиаІрО\д!аіх зв'язків. 

Тому УпрruВІа ЦЕСУС-у зnертаєтьс.я 
до ІВСіх бувших уч•асників ~.~іверс.~~т: 
СЬКОГіО ЖИІТТЯ В (ОВЄТСЬКlИ Y.KpalHl 1 
1~с;іх ІдJослідНІИІків сучасного ста~.~ в 
~'країні і В OC,GP - дJОІПОМОІї'И 1И ~ 
цьому ІВ'ідповЩалмюму і на.щзв.ИІчайно1 
ваги 3aІВJIJaiiJRi. 

Ми просІНІМо пцruати інформа.~ії, ІНіаУ: 
кові розвід)юи., спомани, скрем1 cma.rrrп 

~ 

світові, що росІАський комувізи -
це не міжнародвій комувізи (вів 

тільки засіб, аtевтура Москви), це 

звичайнісінький ро~ськи:і імпе-

ріялізм у своїй червовій закрасці. 

Тому й ваша боротьба йде цілий 

~с на два фроши - з большевиз-

мом 1 російсьКІОІ іиперівлізмом. 

й nраці, наП1ИІсані на підетані в.тшсНІИх 
пере:zюиван, д!освід:у, ІКоп:кретнИ:Х .даНІИІХ 
і доку:меІІ-nі:в, в яюих були: б ВИ'свіrrлені 
універсtИІrtетсЬІкі вольнос;rі ІВо СССР і зо-
крема в Україні. -

До заплянованої «БіJЮЇ КниІГИ.» вхо 
.д!ИЛ:Н 6 розвЩюи, В ЯКІИ!Х ЗаІТОР'КНеНО 
6удіе такі пиrrання і проблеt.'\1'И: 

1. Чи і1ЧНУЄ пезаиежнkть уні:вІераи
тет•у в GCCP? 2. Ч:и в СССР держава 
КС.ІffіРОЛІЮЄ ВІИІСОКОШКільну СПіЛЬНоту( 

3. ЧІИ в OGL•l-' В!ТРУІЧається в ун~веріои
'ГО1ІСЬКJе :тиа.'11я nоліІrи:ч.на си11rа ~бо пар· 
тія? 4. ЧИІ kНІує nоліт.ична дJИскриміна
цьн в унів-еро1~11еrrах і в ВУЗ·аJх в СС
СУ'? 5. Ча існує Івільиий ви.Щр фаху в 
Cl:CP? ь. Чи kнує рівнонравн~СіfЬ при 
прИІйнятті на )ІІІFівероИІ'Ге·гИІ і ВУЗ-ІН 
(ІСОЦі,5JЛЬ•Не ПОХОДІЖеННЯ, ІПОІЛЇ'ГИ'ЧНЗ бЛJа:
ГОН31дійн:іJСТЬ, ЧЛенетво В tІ<ОМООІМОЛі 
тощо)? 7. Чи існує свобода наІукової 
цраці, JІJ<УСЛІід~в та достуtпу до бі•бліо-
1'еІК, арХ:івів, тощо? 8. ЧІИ існує д.11я 
вс,іх ~ост1уn \д.О вищих ака:.щем~чнІИІх 
ступенів та вільНІИй ІВИІбір nраці? 
9. ч,и існують і за ян:ими 'Принципами 
,ведуть свою дJіІяльніс.ть С1'У'дентські 
об'ед,нання, Г.У\РІІКІИ, яроф;~сійні союЗІи: 
та і.Х!НІя Ідvя(Льність в .'vІі:жнародJНІьюІМу 
1}1\JИТ'Гі? 10. Ч1И існує сво·бода ПОЛі1ІИЧ
ШІ!Х .переконаІнь і віров,изнання qеред 
rшкладJаrч1ів і студ1енrrів ·t 

Хочемо З•аJ3ІНІаіЧІИ1ІИІ, що ця «БіЛІа 
КниІГш~ ·r~ризначеНІ<і Jз: першу ~repry для 
чу:жrинців і має іПІО\Явиmw~ь :в українсь
кій, англ:ійlській і французькій мовах. 
За ВСЇ!МІИІ бЛИіЖЧJИМ,ИJ ЇІНіфОрМ.аЦіЯІМИJ 

в цій справі з'ВІертаІІИсь 11а ІБІСі матерія
Л1И, д.окумен11щ свід!ченНІя тощо nро.с:и
мо tСJІатІи: до 15 серпня 1954 р. m адре
С.У ЦЕСУС-у: 

CESUS 
k rue Gasnier GuyJ Paris 20-е France 

За Уnраву ПЕСУС-у: 

Кирнло Митрович 
(ІІІрез'ИІдеІП) 

Осип Зінкевич 
(І-ІИЙ ШцmрезІІІ\дент, к,ер. Відділ'У 

Студій і СО) 

Всеволод ~ардак 
('Кер. В. Міжнародніх Зв'яз!ків) 



Стор. t. 

РІЧНА 
~'країоська СтудентсьJКа Громаща в 

Чікаго, одна з 1перших піонерів opra• 
1:1ізованоrю с.т:у;дентського житm· в 
LlllA та ІІІравІИИІЙ ·член UБСУС-у на 
цьому ІКоцтиненті, ма.їtа 1ааrоду гос-ги~ 
l'ІИ 7. травІня ц. р. Управу СУСТА та 
.предСТаІВНіИКЇВ ІЮО.ЩИІНОКИІХ СІУд!еІПСЬ
~ИХ громащ в OllA. 
Уа~ в Чікаго в~дома своєю акт•ивні

стю, ЯІК в с,т)"LQентсь~ому, так і в .грома 
ДСЬКОМу )'lКраЇНСЬКОМіУ ЖІИ'І'fі, :ЯК ріJв,. 
но ж і поотійнюю співnріl!цею з UECY
Сом. Не :менш успішно ВІИв'.яІз.аuІась 
~'СГ --- Чікаго в пkдгото·вці 'Копферен
ці1 СУОТ А, :переІбираюч:и на •себе май 
же ці1Lість фінансоВІИІХ. .виtд.:ат•ків та 
срганізаційно-r~·ехнічну сторінку конф:е 
репції. 

І Іро ~чамrу конференцію можНІа вИІсло 
BI{1'JDCb riJ~bKК!ИJ !ІЮЗІИ'ГИВН•'J, Ще tПереJІ. 
відкриттям ваЖІКо було зоріЕН'ІуватІись, 
ЯІку форму прИІбере цей з'їзд, бо хоч• 
було декіл,ька публі:кащій .про це rro на 
жаль на ІПідставі НІИХ не мо'ікна було 
собі виробитги певного погляду. Щой
но ЗГОД:ОМ, ІІLЇСЛІЯ' ВіІДКрИ'ГТЯ, Є. !К'УЛЬІЧІИІ
ЦЬК<lІ, през.идеНІт C~'L'TA, з'ясувала ціль 
коrаференцїі: взаємно поіформува1м 
оебе пірО діmл:ьнkть та нав'ЯІЗа11И тісну 
співпрацю зі •СТУІдеm•с1ь•К!ИІМІИ грома
д2ІМІИ.І. 

Ця влаа}-)е форма товариського обм~ 
іНІУ дJОСЯГіВ та ОбГОВQреJННЛJ іНеДО'МІГ· 
нень і нев.ияІснень, без бігаан:я за щел·е 
гатам,и, без ~иrолошування шлріоТІИІЧ
НІих промов, що час1о буває на різІІJИІХ 
з'їздах, даЛІИ ІЗІЗІДОВUІЬНі DІИІСЛЇДІИ і 
.приклщд, Що в так:ий апосіб ІМожна ІПо 

лаrо;д~и11И 6а1rато справ і то навіть ІПіІЮ
тягом ОІ.Щното дня. 3:&вдячуваm цей ус

піх треба в 1першу чергу преЗІИlдJеmові 
СУСТА, ЯІк.а <;воім авторитетом та вмі
JІ'И!М ПіІдІХJОІдОМ скерув.а;.іІІСІ! RСЮ увагу 
делt!гатів на справи, ЯІІ<і ЧеtКuJІІІ:і.І вже 
довший час свого полагодж•ення. Про
грам.а ксІl-Jференцїі була 1щротка, за те 
•ІJІН:Черпна. П. КульuJицька з'юс~1вала Гі 
коро·nюо: «Що МІИ зробиJІи, що МІН за
пл:янува:.л1И\, що в.и робите і як •буде11е 
реаІл•ізувm.и всі наші пд>ІЮІ». 
За звітом 'можна бу.1о nіІдмhш.и, що 

СУСТА доб•~всь проrяrс·м останньосо 
року ПJІК!И!Х досягнень: зорганізуваІНІІІЯ 
ДС·'П!ОМОГОВО1:0 фоНІду, Під!П*ЗННЯ ~О
МОВИ з ЦЕСУС-ом, Крутянс,ька ЗІкція, 
розбудова пресових ·сторінок та ств.о
рення доооМІогоВІоrо фоаду ДЛІЯІ СТ'УІдеІН 
тів в ЕвроаІі В цл•янах: реаиізаціІя роа
почІаТ'И:Х а:кuій на місцях, :популя·рІИа·а 
ція української сцра1ш в унівсрс•wrетах 
та тісНІий звJязок з управою СУСТА, 
я~ий ~досі був везащові.1ьниІЙ, і ІЯІК!ИІЙ 
був, ЯК ЗаЯІВІІМ.а П. Є. іКу.ЛЬЧІlі'ЦЬІКІа1 
одним з ,нед!міків управи. СУСТА. 

ЗаtІІІWІІИ і 'обговорення звіту зво~дІИ
JІІись до суттеВИІх точок, а саме: що 
зобов'я:з•ує громади nісля пЩmюа.ншr 

CMOJIOCJDfD 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
домюви між С~'СТА і ЦЕСУС-'ом? Чо
му так дов'Го тривали переговори? Чи 
не можна ще щось доІ.ІЩ11И> :ві:дняmИІ чGn 
з<ІJкрЇ!ІІИІТІИ? Які фінансові зобов'.я•зан·НІЯІ 
.супротИ! UECYC-y? 4ІИІ всі гром<ЩДJИІ 
буду1·ь за:тнерд~жені ,) І т. 111. В обшир
ній дИІакусії з.аІбираІ.іш їІО\ІІОС маЙЖІе всі 
.предJс.т.авІ-JіfІш. 

І Іри обюворенні д:ііЯІ.ІlьНОtс.ТІИ грОМІЩІІ, 
буJІо За\МЗJІ10 часу, щоб У1С:і •предста·вНИі
кн МІогJІІи дaru ціJІ~сний обра•з дія-льно
сти своїх ГрОІМ!Зід. Можна з nрИJЗнан
.ням пислоІИІІ11Ись ·npo студеюів, ·членів 
о~реМІИІх .громащ, які 1крі:м rе,т~·дій, заро-
6і11ку На ПрООК!ИІТОКJ ДОКЛадаЛІН ІВІС.,ЇХ 
зусИІЛ ь, щоб гідно зарепрооенту.ва11и 
УІфаїнсЬІКІе ім'я по універсигетах. 

KoJLи •б 'бул.с11 з:мога дапt цю точку 
дЛІЯJ обговоренНІЯ на ці.11ий день, а вис-

~~~~~~~~~~=~=~~=~=~~~~~~~~~ 

Молодь в Україні 
Київ. 24 1•.равня ,,в.муровЗІRо перщий 

камінь пЦ .нову будівлю К1иївського 
державного унів.ерои11ету ім. Т. Шев
ченка. На (4Іlіеція.льно.му мітінгу з цієї 
ІНаГОдІИ, В ЯКОМУ .ВЗЯ.ІІО УЧ<lіСТЬ 'ІЮШІІІ{ 

І0 l1ИІqЯЧ IOIISJH, ПpOMOBJf.,JЛH: Си!НJИЦЯ, -
се-кретар К•иївського i·op!ro.\<IIY ~ПУ, 
Ректор yнiвepomter)· Г'O.'l<fiK, преЗРJДент 
АН ~·рср П21ЛІІ1адін, студентка Коцю
бинська і м.і:ніІс.тер вищої осві11и СОСР 
Елютін. На :мар.моровій плиті, де буще 
побуд~оваНІий нов.ий УІtJ;верои'lІЄТ, сто
їть ·ООІLИІс: «ддя від~з.на·Чення 300-літт.я 
во3' €днання У щраїни з РосіЕ: ю тут 
·буде nобу.д10в.аниrй Державний унів•ер
•qитет ім. Т. Г. Шевченка». 

Київ. 26. травня відбуnсІSL у Києві 
МіСЬКИ:Й ІЗДВІИІГ nіо.нерів, іlІОСВЯЧІеJІІИІЙ 
«воз'єднанню». На і:мпрезі висту,пила 
секретар ЦК комсомолу У~раїНІи 
Балясна і піонерка, учениця 84 ої шко 
ли, Тамара Тtимошко. Опіс.lІЯ нЩбувrея 
•СПО!рТОВИІЙ праЗНИК. 

Москва. На сторію<Jах «Комс. ПравдІИ» 
з 22 т:равнп ц. р. іВІИСту:n;ив з довшою 
стат11ею «Навекі вмєстє.t> геІі\ералмІИІЙ 
секретар кОМJсом,олу України Г. Іllе
вель. ШеВJел,ь в своїй стат'Ті !Переч.~ис 
лив вже деqяrг.юИІ разів •переч•ислювані 
«ося.rи» совєтсь-кої Укра·Ііии. В адиому 
мkці між інш. в~н зазначує, що сьогод 
нішня Укра,їна з.а своєю промисловою 
і сільсЬІюогоопод.арською .nродукцією 
Fибилась •На QдJOO ,з nершах місць в Ев
ропі, зал.ишаюЧІи даJІІІЖо по~аду '11акі 
країни, як Франція., Італія й інші. 

Мелітоnіль. З Мел:rrопі.lьсь:кого Ін
питуту механізацtt і едс КТJJІИфікацїі 
сі.аьського гоопода.рства вислано в Ка
·захстан 130 drудоотів, >m(i будУtь пра 
цюв.ат'И тракtорисmми. 
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О УСТА 
Лід•И ЇХ ІІОМЇС'ІlиrІІИ 1В Пре~і дJ.іІІЯ украЇНС:Ь 
кого грома,д;янства, то м,и мми 16 'Ч1И 
не наЙІкращий з;асіб в організуванні 
•дJОПОМІОГОВІИХ засобів, що :ІІЇlдrотовля
єт·ь·ся в нас:rушшх міІ:>ІЩІХ. Уюрзінське 
·rрома~дянство чекає на :кожну вістку, 
на кож;ннй ооЯІr ,УІкраЇЕІської справіlD в 
США. Для ІПрикла;ІІ.у мо~жна навес.1ш, 
що НІа еаn;ит, Я:К!ИЙ пюста,влено 50-ти 
особам, що 1Найбі.1ьше їх цікавить в 
«Свободі» і за ~ИІМ опочатку вoml шу
кають в цьом'у часописі -- 45 ІJідповілю, 
що шукають ЗІа осягЗ!МІи української 
справ.и в а·мерикаНІСькому жшrті. Осяf1И 
ПООдІИІІЮНІИіХ ГрОМа\({ Є НадЗRІИ'ЧаЙНІО 

І!G3ИТ:ИВНОГО Х,ЗІраrктеру, :ГJіС.'ІЯ ЦЇЄЇ 
1КІJнференції стає 6азсумнівНІИм, що 
праця rна міжнародІньому nідт1инку не 
тільа<Jи буrде продо.вжуват.иІСь, зле ще 
більш зак'І1иІві•зується. Представники 
гром.ащ з.аІпевНІИJUи тісну спіrтра;цю з 
У·правою СУСГГА, що НІапевно ІПричи
нитьоя до посилення ДЇSRJ]ЬНОСТІИ·. 

На КОІНференції МШІ<ІНJЗ. бу.ІJ.О 3Орі€Н
Туваmик;ь про загадьний С1'ан 22 :гро
мад і rклюбів, які бyJDii! о<.:новополож
НІИЮіІМІИ СУСТА В 195:3 р., - В ІПОСТій
ному :конrrnкті з цен1•ршпею в Нью 
Норку :бy.rito тільки 11, пі.сля підrшІС,аtН
ня ідОМОВІИ з ЦЕСУС-ом ч.:t•еІНІЗ'М'И СУС
ТА •стало ще 4 Громад1и. Правдоrподі!б 
ІЮ М:ОЖJЕJа •буде рОЗ'Ч1ИСЛЮ3а11И Ніа 14 
тоuа:раств-ч~1енів, якщо в !Клівл·енді 
І~аладнаються юправи з двома іс.н.ую
ч•ими громмами (чого напе:l)ІНО бажає 
l:C€; У'КРЗtНІСМ<іе сту дJеН1'СТВО - Д. П.). 

Н::1 ·ча:мій конференції будо заступлено 
8 ,студентсь.юих Громад, з того 5) ~які 
до цього часу ·б.УІЛІи в безпосер~дньом.у 
зв'язку з ЦЕС~'С-о·м. УІІІрзву СУСТА 
застУІпала Є. КуuІь·ч'иІцька ·- прсзиfДіент, 
Г. ДеМІІтЧУК - :МЇС1•0ГОJІОВа З обов'ІЯІ• 
З'камІИ організаційного та о. Кравець 
:...... :містоrолова. 

ЗакінчуючІп лов,ищі nідсу,мки Пер
шої l(онференції СУСТА, Х!ОІЧУ лолучи 
l'И свій ГОЛОС !ЦО 11WX ВСЇ'Х іІІрt;ДІСjТаRНИ
·ків, які відзнаЧІИ\Ли жерт1венну посв!Я!ТІу 
Є. ІКуvt·ЬІЧІИІЦької та С Дем,'Чук ~я 
.с:Прав.и зорганізованого УІІфзїнсЬ'Кого 
С1удент.ськоrо жrиrгrя га для україnсь
'кої ОП\І}аВІИ В КО\ЛіаtХ амерИКСJ!НСt.КИХ уні
не рqите.тів. 

НаДіємось, що Управа СУ<;ТА з •по
сшІеннІЯІМ новими громадJЗJМІи •ПЇ.дІ-1ЄІСе 
добро уІ<р~їнської С1'Уд·~нтської спра
ви п:онащ всі інші дрібначкові та разом 
З іІІОШИ'МІИІ КраЄВИ!МІИ С.Ту д!Є:НТСЬКИ:МИІ 
організаціями, в Їі;1JЄЙІJій єдності 3 
·с;віrовою цеn.-тралею ук.раїпсь:кого ·сту
денп:тва - ЦЕСУС-ом, зможе гідно 
рспре•зентув.а11и .студентсь.!~У справу 1ЯІК 

серед українського громадянства так і 
на міжнаро.щпь.ому вЩ:nинку. 

д. п. 



ч. в (42) СМОJІОСКИП 

Листок. Літературвої 

Комісії Зарева .. 

Незаступима втрата 
------------------------------------------------

"І травня 1954 р. відійшов у віч,
вість д-р. Остап Грицай. Українсь
ка література й наука втратила сво 
ro світоча, а Літературна Комісія 
ссЗарева» - Духовоrо Батька І По
чесвоrо Члена. 

Доля папеела пам великий удар. 

Ми знаємо, що ПокІйвИй відій
шов ееред кипучої дівльвости, з цІ 
лою визкою творчих концепцій, 
яких смерть не дала йому здійсви
ти. Саме останніми часами Літера
турна Комісія «Зарева• плянувала 
видати збірку оповідань сл. п. О. 
Грицая о. в. «Обличчя Сфінкса• та 
цілий ряд QП'ПfЧВО - наукових 

праць, якІ розкрили б оравдиве об
личчя украіпської і світовоі літера 
тури. 

Невблмава смерть перервала 
праЦЮ Покійвоrо. 
Літературна Комісія ~Зарева• 

вшановує пам'ять Великоrо Твор
ця ваціовальвоі культури - поклв 
капням до життя окРемоі підкомІ
сії, якої завдавням являєтсь зі ра
ти творчу еведщипу сл. п .д-ра Ос

тапа Грицая. Ми будемо старатись 
видавати систематично твори По
кійноrо окремими з ірвиками. Jiиm 
жертвенвою працею здійспимо тво 
рчі заповіти вашоrо Великоrо Учи 
теля. 

ПР. Остап rоицай і vнuаінсьна моnодь 
Ііевблаган.а смерть з·абра.1а з rнаІШІІХ 

рsтдів ВелІІіІКого Творuя у'Країнсьюої 
культури. Українtька с.піІJІ·ЬИОТЗ вт;ра
т.иІЛз НІе лише оtІІ;ного ~ пай.кращи,х 

ЗН3ІВЦіВ укра.ЇІІ-JСЬКОЇ і СІВ:ЇТОВОЇ Л·ітера
Т'УРИ, В1И!лаrnого письмешмка-поета та 

бл иакуІЧ'ого тrубліцис:rа·. М'И втраmилм 
Великого УІtJ1rпеля жи•rтєв•ИІХ правщ, 
ВТJ)аТ!ИІЛІИ .1ЮJІJИНУ, ЯКа ІВ ім'я ВеЛіНІКОЇ 
мети ІПОЖІер-гвувала· всі'МІІt своїми при
ватЗІМІИ. 

3окре-ма •болюч•е пережІИ·вае цю .втра 
ТУ украЇНІСЬІКЗ .МОЛОДЬ, 3 f!ІКОЮ СЛ. П. 
д· р О. Грицай еавж,д:и був у дружніх 
відоос:инах. Дійсно! Для ІНа:с ві1и ОУ'В 
Rе.mию11м Учител.еІМ, а .'\аразоІМ ~Л'ИІКІИІМ 
ГІрИ1ятrелем. 

КО!Жна доба ІНJа своїх швІиJJ.ких ;крм
лах несла вічно актуальну .проб\.'Іему 
«·батків» і «.дііrей», яка переважно ІПро
·явлма•ся БеЛІИІІ<ІІ-DМИ: ІІЄЗрОЗІуМі'ІІНІЯМИ. 
Д-р О. Грицай otrmп-r з пеj)UШХ позиtrІИІв 
но роз.в'sr.зав це нrаболіл.е й с,клздн.е ~пи
тання. Він ІдО11<ЩШВ ціл•ИІМ своїм жиrrтmм, 
що л:иtшІе т·вор•trа співпращп і взаємне 
DИРОЗУ'М'іJІІН\Я ІJ)ИХ ДВО·Х 001-'ЮRНИІ.Х ІПрО
шарків нації, привед.утІ, до сnілмrо 
очікуtв.аноі метІtJ. 
В оошому своєму сп.оrаді ПооійНJИ,й 

писав :«Одначе сторінка молоді у книзі 
мого »<иття не переривається властиво 

ніколи... Завщди цІ молоJtі знаходят'Ь 
якось дорогу до мене і водно менІ ва
»<ко і мило з ними працювати! ДіАсно: 
Яка це коштовна сторінка »<иття!» 
(~Укр. Слово:., ч. 427 - «Коштовна 

сТІорін:~а»). Якщо для д··Ра Гриц~~ 
прац:я з моJІІО:ддю бу ла коштовною 
сторінкою, то якою неоцінимоJQ вар
тістю являлася д.ІІЯ молодІ ця безпере
ривиз турбота Великого Покійного за 
духови•й ріст молодої rеперації. .. .,.. 
Свою 'ПИсьмеІJJfJИць.кv ліяльRkть почав 
д ·Р О. Гри:uай на :.\юлоде,rому форумі. 

Hn увазі ІМаємо часи йоrо cryлilt у Від 
ні та членс11RІО в там.ошrніn с.ТУ!д·еигсь
кій орrаІніЗІа.ції «Січ». Саме віденська 
<<Січ» ІНJе•П1еріод!ИІчно ви·дава~1з с~лент'
ські аль:манахп.. В такому другому 
алЬІМ\~І!НІСі за: редакuією ІСл. п. ІJІроф. 
Зеноаа ІКузел:і, дебютував О. Гтнпrой 
лірИJЧІН.ИміИ віршІаІМІИ «І lВ'ИИТЗ'О», «Нап&
леон 1812», «НоІКтk ім1еr'Jь. Рецензен.тм 
цього .ВІИІДІання ІПохв.а.льно віrозн.ачилм 
дебют :молоrого поет•а, а Ocи!rr Турян
ський в 1909 р. m сrорін!<ах Львівсь
ІІ<юго «Шла» зв·ернув зокрема увагу на 
творчі ЗІС/ОІЦЇЯІLІ.>ЇЇ пое.та при ·м,исrеuьК'И'Х 
малюнках ніЧІFЮЇ 'ГИ!Ші, mкі 6уJПИ ЧІиtмІсь 
нов!и•м у нз.шій літерат<Jрній дійсності. 

Нк молод'ИІЙ січов·ик, д-р О. ГрИnай 
·в·ИІСТУІЮ·В И•а зі•бранпях т-ва з дооовЩ1! 
МІИ m ісrорИІЧні та філософічні те·МJИІ. 
3 ПрИІВОІДУ ЦИІХ. ДОПОВідеЙ ІПJ)И•ХОдlИ.ЛQ> 
часом до гаряч·ИІХ дискУІСій, ІЯ1кі 6уJІ1ИІ 
Неа/бИІЯКОЮ niroTOB'KOIO Ід0 ІГрОМад!СЬ
КОЇ т•а ПІИІС,Ь!МІеІННицької приuі Покі'йно
rо. По закіІнчеНіні студій, 11.-Р О. rриІJ..Іай 
переїхав до Львова, де уЧІИrгелюва.в 
чо11ирн роа<Jи в АІКадеІМі'Ч'Уtій Гімн~зії. 
За цей ч.а~с мав рівнож зустрічі зі стар 

шою гімназійною молоддю (хочби зга
щ·,тн оо. п. д-ра ІО. Вассшша), яка 
дуже пюважала Доктора. 

Хуртовина .першої світоnої війн.·и 
пере1юсІИть його ЗІюву ж до Відня, де 
ПокійНІНІЙ прожиtвав аж до 1945 р. За 
час свого д,ругого оо6уту 'У 'Ві!дні, д-р 
О.· ГрИІЦай був весь час у дружніх 
зв'ЯІз·ка.х з молодІМІМИ •с.тудеюами вfute.н 
сь;кої «Сі•чі». В 1932 р, По:кійН;И'Й реда. 
rував третій січовІий а:льмаооtХ. Там 
ЗНЗХJОД!И'МО ЙОІІ"О інавr·ураЦЇЙИІИЙ ВЇІрШ 
«до молоді» та опові.даJІr.tГЯ «Аrні~ш 
Універсаліс». 

За велtиюf/Й' т·руд, Я!КШt сл. п. О. Гри
цаІй <ВЛОІЖІИВ у розбу,.т(ову віденської 
«Сі1Чі», ІП'J)е:з:ищіЯ' ювілей:Іі!ИtХ зборів у 
1935 р. ІІЮІд.3іЛа йоІМу 11ючесне членсrrво 
Т· ва. Проте 111раця д-рз О. ГІJшцая се
ред •МІолощі не ограни~юувалась ЛlИШе 
студ!ен11qІ100\М. Від 1938 р. ПокіJ\:Інtий 
був головоІQ Україп,ського НаціонаІЛь
Р.Іоrо Об'еднаІН\ня (УНО) у Відні. З ра
меНІИі цієї організації nродовж шостІИ 
років О. Грицай працював серед ремі
сни:чої молQІді. Тут майже щоое.діл1 
Покійний давав Д!Ля цієї молоді попу
Л·ЯрІІ-Jі вимад!И на історИ!Ч'Ні, ідеОlлоrіч
НІі й лiтeparrypm ТІеми. За кілька років 
інтензоивної праці, робітнІИІtш моло1дь 
вша.НІувала рівнож сл. n. О. Гршшя по
чесНІИ•м членством свого 1'-ва. 

Крім беЗІПОСеІJ)ОД'НЬОГО ІІЮІПЗІКТУ З 
ІМ.ОЛОд\ИМ ПОІКОЛіJr.н'ЯМ, д ·р 0. Грицай 
·мав веmюmй впл.ив на: ІМОЛQдь, •яка п.е
ребУ1ВаЛ'З на ріщни.х землях й по іншМІх 
осеродІІ<ІаІХ української ~~міrрації. Зв'я
зок удержув•ав за допомогою своrо 

творчоrо сло-ва. В ранніх 20-ІИ•Х роІJЩJХ 
н.апrого .e:roл.iтrn з.а,ч:ИІнаєІься доба ,вJИ
ЗІЮЛЬІІЮГо украЇНСЬКОІГО ПЇДПЇЛЛЯ, ЯКа 
['[031!-JаІІtаІЛ•ЗJС'Я BMJJKOIO аіК!'ИВНЇСТЮ МОЛО 
деЧ'И'х ІJ<Іаmрі•в на Західньо-У·І<раїнсьІ\ІИ1Х. 
Зем:JDЯІХ. Це була., як J.азначує д-·р О. 
Грицай, - «СІПоха з.брой:н:ИІх катакоІМб 
і rоді· ПроВІИ1діНІНJя 'ІЮб~аrnслов'Иаtо ме
не тісНІИм зв'sr.зком з тrимІНІ натакомба-
1\ІJИ та з їх і!сповідникам.и». 

Покі,йнwй усю :с1вою творчу аасна·гу 
ІПе·реЛІИjрЗ!ІВ У JWІШЇ іМОЛОД,И;Х ПЇдПіІЛІЬНІИ· 
•ків. У в:исл,іJІІі nояви.mися обез·чнсленні 
пр·аці 1В «РовІбущові Нації», «Українсь
кому СJГОві» (ПариtЖ), «УJ~раїиському 
Прапорі:. «Волі:&- [Іроф. Пісня'Чевського 
і н ціLЛому ряді іНШИ'х пресовmх ВІищаиь. 
Не 1була працst найкращого віку, J1'РІИ-: 
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свячена 1Вповні вrизволенню Батьків
щини. 

•: 
.J П0 \другоІМ.у великому ісході україн
ців з Рідних 3емель поЧІишІєt·ься най
новіший й ОІС.ШІвній період співn:рзці 
сл. п. LІІ.-РІ:1 О. ГрІИІЦая з :моло.rwх:ю. 
В 1949 р. nюсталз в МюнХІені ідещтю 

rі'Чна студент'Сьа<Іа цеНІтраля <<Заrрево», 
яка ІВ основrу своєї діяльносrли покла~а 
ІJ-ШціоНІальНІий юоіJІJЇІдар.изм. В ЧіаІСі нашо
ІГО е11аваІшr.я ·МІИІ (іrоралися про співпра~ 
цю засл1ужеr-щх LІІ.іІ;пчів н:.ашого ІКУЛЬТУ1Р 
ного ЖІИТТІЯ. Очі звернуJDИ.сь перш за 
все в ст'Орону Достойного Доктора., 
про яко~·о ми зшм.и, як про л:юд,ину, 

ЩО ЗаіВІЖ/діИ за_щержує •""~б'€~Т1ИІЕІНJЇ \ОЦЇJН
К:И. Ме1ні довелось бут.и зв'язковиІМ 
.між <<3аревом» й д-ром О. ГІJ)ицаєм. 
Про це свого ІtJ.'acy д-р О. ГрІШай пи
сав: <<Оqновніше зрештою rоворю про 
те, в моїм <<Слові дю молодt». ЯЛ<ОІМ•У я 
завдячую мій ч.ергов.ий, дуже мені 
ціннИІй зв'язок з МІшюд·дю на еміЇ.r'рації, 
а саме з ТІИ:МІИ її ряtдаrМІн, що rуІрrrують
ся .під праrr-ором«Зар~ІЮ». l що я т·ут 
Н2ІбУ1В ТіСНіІІJ.І\ОІГО, ЯІК іДІе:DІ,ТОГЇЧНОfО ТаІК 
і особtист·оrо з1в'язку з ·:молощшиМ<Иі 
пrацівнІиІКІаJМІИ ІНашої справи на еміrра
ції і ЩО ІМО'ЖУ. ·діЛІІП:ИС[> 3 НІИМИ МОЇМ!И 
думкамІи про все, що я уnr,жаю ці!н
ним і необхідни1м для укра•їнсь:к:ої мо
лоді нашого Ч•а!С:У, це я уважа'10 одним 
з найбільш дорогоцінносо, що довго
ліття і tдеЙІНІа []рсЩІІ· ПJІІ'СЬІМеНІН'ИКа MOIJI(,e 

ІВЖе В ОСіНЬ ЙОГО ЖіИТТ'Я 'ДаТ'И» (Ібіщ.). 
Вwжко мені ІПеІРедати вr;аж.ення моєї 

ІПершої ЗІу1стрічі з ДостойНІим Докто
ром. З нюокноrо йо,rо с:ЛЮва проміІню
Р.<ШDа надзвиrчайиа !ПОвага, !ЯКа йшла в 

парі з безпосере.дJніс.тю JЗіИсло.ву й гли
бш-юю •ецИІклюпе.дJИІЧного знання. Все 
те раз на заві)кд!и зал.ишило в моїй 
душі слід.и чогось вищого, с1вято'Чноrо. 

Сл. rп. д-р О. Грицай був у спромюві 
своїм твюрч'н.м горіrнням запа.тnши дJУші 
тих, що шукали 3:а істИіrJою жиrr.тєви.х 
nравд. Від того часу датується апів[Jра 
ця Покійнюго зі сту діfІнrrс.тво·м, згурто
ІЮН'И'М у .Оерхте•сr'адснсь~\ій \Клітині 
q(ічі», а згодом з Літературною ІКо·мі
сією <<Зарева», якої духо,вtим патронюм 
був ПDІКійний. 

Ще пере:д 11им, на форумі саао,світ
нього ІГУrРТКа <<І0НЇіСТЬ», ~ІИЙ діяв ПРИ 
таборовій г~мнз;зіїСдІир. В. Ра,дз:икевиtч), 
під ІПрОНОід!ОМ ІПроф. М. ФеІЛ'У.сев.и:чз., з 
згодоrм ІІІри Літе,р.зтурній Комісії «За
ІJева», - сл. ІП. ,д-р О. Гр~щай давав 
rнам ВІИКЛ13ід:и npo ф:р•анцузt,~у .ІJіrерату
ру. Зго:1юм з рамени ЛІ\ в Берхте.сr'аl!І!е 
ні ві_щбуЛ'Ось декіль.ка літсрат~~рнІИ:х 
tReчopiB, на ЯКіИІХ Зі ВТУП'НіИІМ СЛОВО:М 
вщтупав Покійний. За в·сі його цінні 
r-казівІ(и в~д1оосню праці пашої літера
турної 'rру·пrщ ук,раїнсь~е студеІНІТІство 
·вшанувала Доктора в 19.'5J р. вибором 
йоrо своїм nочеспшм члснюІМ. Дружні 
nузл1и опів•rюраці Покійного з <<Заре~» 
затіІснювалися, не зва.жаючи ІНЗ те, що 
з одного бОІКу стояJtи молоді студенtm, 

СМОJІОСКИІІ 

а 3 другого лrюДІИна •З В•ел.июим СіfаЖеІМ 

громадІСької і наукової пр;щі. В мою 
душу mІИібоко зaпruшrr слова По'Кійноrо, 
пропаJм'яrrного 2. гру:дня 1950 р. на 
гроІма•дській зустрічі, ІЯ:кою берхrrесrа
~енсьІКі скиталь.ці вшанувал,:и 70-ліття 
Достойного Доктора. На цьому веЧ'Орі 
Сл. п. Остап l"рицай звернув сnеціяль
rнv увагу I-Ja З•31Щд.аННЯ М!О.іІОДОГО ПЮІКО

ЛіНІН.Я перед маєстатом .грящучих ІПО~ій 
й ві~будюв.и ІВлаоної державно.ст•и. Про 
те, основно про завдання унраїнсьної 
а){.адемічноt молоді, nисав Поиійний у 
свойому <<Слові дrо молоді>"" (нзклІЗІдом 
«За рева», 1950 .) . 

<<Слово до молоді» -· це rлнбоюий 
СJ.;ЇТОГЛІЯ\П.ОВ:Ий Тjра,кта·г, В ЯКОМу Піокій
РІ{!Й ВІИЛО'ЖИ:В СВОЇ BJI<:lC!-Ii КОНіЦеІПЦЇЇ 
ВЇД'ІЮСІІ-Ю ід:еЙН.И•Х ПР'ЯіМУШ!ІНЬ МОЛ,ОЩОЇ 
п~нерації. Він на приклаtдд1Х проаналі
зував ІJІричи:ну rнаншх національ.НІИ'Х 
1/СВ~.а:Ч, ІПаІКрОСЛЮЮЧ:И: ідеО,1J.ОГіЧН.і зари
С,И н<~ІШ\ОЇ доби. Скілм<,и ж бє:зм.ежної 
любов.и до до:роrої Бать.кІвщинrи 1 11 

І'.ЮЛО!дJОІГО тюкоління мі:стить ця nраця. 
<;<.:ЛОВО t!J,O МОЛІО ді», ПО'Ч'ИНаЄТЬІСЯ ДІЛ'Я 
І-І<ас свят'ИlМ заповітом сл. :п. Остапа 
Грнцая. Ми nовrиІНні дол•ожити: всіх 
ЗУСІИЛЬ, ЩОб 'ВІІ1ІПІраВДtаtТ'И ці НаІДЇЇ, ЯКі 
qюклащав на молод:у :генерацію Покій
ний. 

Від С3JМОГО ПОЧаТКУ СВОЄЇ КИІJlУ'Ч'ОЇ 
діялмюстur аж до ос.танні:х днів свого 
:rк.иrгтя, д-р О. Гр•ицай сніппрацював 
з моJЮІд,иІМ поколінням Україна. Ця 
спів•праця Р.Же далеко ви,ходила поза 
межі ЧJеІМІНостевих форма;льІНостей. Це 
була справжня 1дружба, яка в'язала 
нас, мооодих «~арева», 3 іщеолоrією 
сл. п. д-'Ра О. ГрицшЯІ ь одну род•ИІНУ, 
ТІЮJЖ'ЧІИ ІНерозривну ці.11kть. 
На кінІСцr. дозволю собі навесrпи 

уривок з одНІоІГо Л'Шста ПоІКійного, ЯКІИ!Й 
МІс*е найкраще ішюструє віtд.ІНошеи:ня 
с.1. rn. О. Г:рицая до молоді й нзвпак,и. 
ДостойНІИ!Й Локт'Ор писав: · 
«Не знаю вже, ян я маю дянувати Вам 
за пам'ять Вашу, - тану ш.ІJяхетну, ~~ 
добру, і жертвенну про мене, і това
ришам зі «Зарева», яні 1ан пренрасно 
підходите до мене, ян до того, що йо
го Ви, «Зарево», молода і майбутня 
генерація Унраїни, зволили назвати 
Вашим духовим батьном. Знаете, мій 
Дорогий Друже, у моїм віці, в яному 
стара генерація вже сходить зі сцени 
і готується на той відхід, що .вже е 
тільни завершенням того, що людина 
нолись, за нращих літо, могла зробити, 
і що вже е і мус.ить бути нінцевим 
анордом пісні прогомонюючого життя, 
отаний прИ!віт від тіеі молодої генера
ції, від того поноління, що перебирає 
владу в.д старшого, це щось тане до

рогоцінне, тане ноштоnне своїм внут
рішнім змістом, що висловити ue 
вщерть і вповні ~е можливо. Знаете, 
- тут з одоного бону е снажім, сорон 
літ життя, присвяченого вповні і все
uіло змаганням за ідеал, за І11еа.л наці
нальної обнови, волі і самоСТаПної 

ч.в (42) 

держави, а з другого - nоноління 
нове, яне вже, в порівнянні з тими со
рон ронамп старОго діяча, nішло дале 
но наперед, в яного новий підхід до 
справи, нові намічені засоби, змаган
ня, власне за ту обнову, і волю, і само 
стШність нової держави батьнівщини, 
і в яному е та самозрозуміла гордість, 
я сназавби: владарність нового поно
ління, без нного нове пон:оління, нова 
генерація ніноли не бу JШ б - новими. 
Знаете, Дорогий Друже, нодись ота 
людина старої генегації, сн~ріше, чи 
nізніше, янщо в неї е громадянсьна 
та національна совість і свідомість, 
иолись ота людина, - сна,ну може у 

хвилині, ноли віють осінні вітри і 
nаде останне листя, і 'Jбрії темніють, 
і нее тrемніе: і нолишне аамагання, і пра 
ця і зусилля, - тоді та людина стае 
перед суд, перед суд свій власний, 
своєї власної душі, і тоді ота душа 
питає: «Що ти зробив? :з чим пішло 
твое життя? Що лишин 'ІИ дл:я тіеї 
rенерацїі., що прийде по тnбі?» 

Знаете, мій Дорогий, Дорогий Дру
же, це важливий, це не повторно су
ворий суд для ножного, хто хотів бу 
'І'И сином свого народу. І от згадуючи, 
ян то моїх 40 літ пройшло в атмосфері 
байдужности рідного громадянства, 
як те все, що я писав, що було ПОJ{JJИ
ІіОм моеї найглибшої душі до грома
дянс-rва, якось губилося в метушні 
Я·Кихось нличів, янихось гасел, що хоч 
і мали на приміті вільну Унраїну, то 
nроте не були з ніяного погляду спо
ріднені з моїми (- соціялісти, радина 
JJИ, а далі Донцов), я нераз, обмірно
вуючи цілість свого жии·я і моеї праці 
питав себе: та невже мШ світогляд ви
соного унраї:нсьного гуманізму, опер
того на Христа і христtнянство, це тіль 
ни янась фінція, щось негідне моеї 
бзтьнівщини-Унраїни, тіеї ..:раіии небе 
сної бланиті, золотих ланів і унраїнсь
ної погоди духа? ••• » 
Ми свідомі великої нез.ас;тупимої 

•втраw. Доктора Остапа Гр·ица~ немає 
•між ЖІИВ!И!МІИ, nроте йоrо творча спад
щина - тр.wвалІа. Вонз бу де д,Л\Я На!С 
'незастуtПІИІма в ~дальшому 'поході й бо
рnть·бі за ідеали, якиІМ присвяmв вСІе 
своє .жrиття і творчість ПокійІmй. Ми 
п.евні, IU.O з безмірних за·світів ві·чнос
т:н Творчtий дJ'ІХ нашого Р.ел'Икого Учm 
теля благосдовиrть усі наші ІПОЧІИІНіИі і 
MOJIJИrrь у Творця кращої долі дm ІІІаС 
і HkltllJIИIX НаСЛUІ.іНІИІКіВ. 
Дорогий і Незабутній Донторе -

прийміть від всієї унраїнсьної молоді, 
а студ. зонрема яннаИбільшу подяну 
за творчі Заповіти, яні Ви нам зволили 
залишmи. З них будемо черпати духо 
ву наснагу до дальшої боротьби за 
нраще майбутнє. 
Ваші творчі діла перейдуть у віч

ність і стануть дорпrовназами для 
грядучих понолінь! 

Любомир Винар 
(Голова Літ. Комісії ~Зареоо») 
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, Стор., 

Остап Грицай. 

НЕВОЛЬНИК 
Ска:зан НевольнІИІ\ до Пана.: 
-- Я забажав сьогодні прийти· ne

Ptд .ЛіИіЦе Т'ВО·Є, щоб Сі!СаЗаТІИ Тобі, IJIO• 
жду мюйого освободження. Знай, що 
від ІНJині X01ry ЖІиrги на волі. 
А Пан вілказав: 
- СшнетьІСЯ·, ЯІК бажаєш. Сього\дні 

осво6оЩІЖ.у ТІеJбіе. l:>уде отвореm на 
розтай в'1язнІИц~ твоя, nовел,к: ІРОЗІКува
rи ЕайдаІНІІ~ твої, нака.жу .д!ЛіЯ те•бе с~~о 
ТОЧІІ~У ша•ту і ЇЖУ -- і В!ИІЙLІ!еШ На ІСВіТ. 
Підеш кудІИ ІС'ХО~еш. бо руюи і ноr1и 
твої вішмІІі, а с.1уг моїх 1юло тебе не 
буде ..• Та, звертаючJИІСІЯ ТУТ' до свойого 
Лорадника, Пан спитав: 

-- Личшть так вч:и:н\иtrІИ' нам, друже 
мій·г· 

А ДорадНІИІК акаІЗІав: 
Правіду ІКІаокеш, так приІстІЗ.ІJrо 

ІІІОНО т:войому ,ДОСТ'О·ЇНСТВУ ВЧ'И!НИТІИ!. 
Нtвольн'И<к оцей сьогодні бУ'ДІе віль
НІИЙ. Але, ЧІИ не (!t.ІОібре було б ОДІСВЯ'Т· 
кувати rой д.1ень свю6О\діНІ його - госТІи; 
НОЮ У ТВОЙ,ОІМу ІІІОКОЮ"? Бо сл.ід ЙОІМУ 
за те, що більше як де·сять літ кара1в·ся 
він у тебе і ТРУІдився у nori чола сво
його, бу11и Х10ІЧ ОІДІИН ОДИІНОІ<ІИЙ . :деІІFЬ 
вільнИІм гостем Т'ВОЇм. Адже коли він 
буде уп~іиьнеІЮІ!й і n:оІК:ине наш [Jалац, не 
будеш більше баЧ'ити його. 
А Пан-І ·сказ:rnв на те: 
- Нехай станетьс1я, по раІДі твоїй. 
І мов:иІВ' ПаІНJ до НевОІ1ІЬН•ика: 
- Так ти сього1дні - мій rіс.ть, і я 

3RеЛ1Ю !СЛуГаМ МЮЇМ ЧіИНИТіИ ВОЛЮ ТВОЮ. 
А я1к зшй:де сонце і зraJCJHe день, прошу 
Тебе ЛрИІЙ\ДИ ІПереЩ .Ч'!Ще МОЄ і СЯ'дЬ зі 
МІ-ЮЮ ід.О сто~а мойого.• 

І СХИІЛ!ИІвся Нев-о.чьни,к до ніг Пана 
і у1СТЗіМІИ .n,оrгорІ<ІНувся краю шarr його. 
А ДораІдНІИК СJКазав, ПОГЛЯНУВПJІИ [10-

гідНО на Пана: w 

- І МІоже вв•ечорі що розповіш ІНЗІМ 
н:ро те, як радуваrвс:я. ти оu;ИІМ перШІим 

днем св:обоі.діи твоєї ... 
А КО\ЛІИ Невольни,к розкаваІІІИ'й tпо.чи 

шив отоор>елу на розтай ·в'язнІИІЦю с,во
ю, в я1к:ій був від хлоп'ячІИІХ Л>ЇТ, завели 
ЙіОГО І!!аіНОВ·і СJ11УfГИ У ЯІСНУ ЯrК д·еНЬ КіМ
ШІТ'У, ІПередяг.ч>и післ.я' паху,чої купелі 
в легкі і бdл1і шати, підв·ели щю стоІЛrа, 
rз.аставл>ено1го .п~шJпою їжою, і промо
в,юги: 

- ~аІіІ<Щ ЩО ще ВТЇШИ\110 f5 \дУШУ 
ТВОЮ, СТаНеJТЬІСЯ ПО іВО"'ІЇ ТВОЇЙ. 
А молІоl!ІJий Н ево.чьник :м:овиrв на те: 
- Так я 'МОLЛЮ вас, clJiylrг.-r добрі, Іска

жіть МІен:і, в яко:му з покоїв того пада
цу є найбільше rс1вітла і з шюї найкра
ще в·ИІд.но НІебо? НіколІw· я: ще віль:ніИІМ 
НС 'баЧІИВ Hf СОНЦЯ,. НЇ неба, Т~ЛЬЮИ1 ВСе 
під ОІІООІМ С11ОрО'Жі ТЗ: 1ПрИГОО•блеІН!ИЙ 'ВЗіК 
кою робоrюю. То й •заведіть Імене в цей 

(Із циІUІю «Казки про людину»). 

ОповіЦашrя «Невольвик» появи· 
лося вперше у журвалі «Воля• (Ві
день, ч. 8). Воно мало почати цілий 
цикл символічних варисів СJІ. п. 
д-ра О. Грицая п. в. «Казки про лю 
диву». Про ці оповідаВВJІ д-Р О. 
Грицай в одному листі писав: «Ті 
нариси подумані мною, ян життєвий 

приклади на певні ідеологічні те
зи зага.льво людського характеру, 

і всі вови - хоч я і вамагався ва
дати їм казкового характеру, .. -
взяті з глибини суворої дійовости 
ЖИТТЯ» (ЛИСТ З 12.4. 1954 р.) 

nокій, а сонце дуже врадує душу м.е;ні 
А слу11и відповілІН: 

- Якщо •сонце та небо радість тво'Я', 
-· ro 1ЮГО нам 11ебе 131e1UTJи JI!O rю.кою? 
ПідмрLПJИ тіло твоє їжою і напшr'!ком, 
а потім МІИ вкююемо 1 об і дорогу за 
tмї.сто у пю.r1е. АдЖе ТІИ сЬ<,годні віль
ІШrй і вільно т'Оrбі йтІИ, ку~w· забажаєш 
тільки Я\К срнце зайд·е і з·гасие день: 
мс.єш вrертат'И до па~ицу ·на гостІНну 

до Пана. 
І став Невюшьник ·браІІІИ з їдІИ, що 

йому зготовлено. 
А кодІИ н<:trитмвся і одпочив, СЛ\пІ1ИІ 

вивеJDи його з .nшпацу і вка:зали дорогу 
~а місrо у поле, ка:жучІИ: 
·- До вечора є в тебе, друіже, часу· 

доволі, а твій шлях вІеде най:Jфащнм 
полем ПанЗІ до .най<:таршС'го лісу на
шої країіІ-ІИІ. А Я1КЩо ІПерейдє.ш ліс, по
бачІlnш rЇJрІе1ькі ,8Jерхи, ЯІК'ИХ ще не бачи
ло твоє око, А якщо ж вийдеш па тf 
верХОВМІНІИ, rro СТ'аНеШ ПрОТІИ СаІМОГО 

сонця. Так n'Оспіша:й щаслІИ~о, а цей 
ма:тий к~ш з їжою нехай тобі бУіде 
одиноrюим 'Ііяrарем в дорозі. 

І слуги в:Іmровад:или його•, і в дорогу 
[}ішов Невольник. 

Та колtи ще дерева тільки стаJnи юн
д:атІИІ .ВІечірні тіІН~, а вікна панового 
па.ч.ацу зачервон.ідІИ жарсІМ вечі'рньоrо 
ІСС•НЦЯ, біла ПОІСТ1аrг•ь ВІИЗВОLТІ\еНОГО Нево
ЛЬНІИJКJа майнула у брамі. І В'ИЙШ~: 
йому слу11:1и Пана назустріч і, взявши 
з РУІК його кошик, який ие був ні тро
хи легший, \lK перед тим, спитали 
зчудоваНІі: 

- Чому оце та;к рано Т)ИІ вернувся? 
Сонце ще не зайшло, день ще не згас, 
- чого ж ТІИ nоспішав так? Адже сьо 
іГОдні ві.чьно 1булю тобі радуrватися сон
цем і небом, друше? 
А Невольник rне О!двітиІв їм на те 

НіІl'ОГО, ТЇ.ЧЬ'І<ІИ МОВІИВ ІСКОрібПО; 
- Ведіть ІМене до Пана. 
І прпвеЛ!и з·дJИІвоnані <:;ІІ~И Т'ОГО Не-

вольника перед Пана, по·КЛОШі!ЛіИJС.Я 

Воrод:Щр:еві і ПРОІМЮВИШ11: 
- Оце, Пане все<:ІильнИІй, приказав 

ТІИ :НJаМ ВИІВ~СІТІИІ Й/ОГО СЬОГОдНі З n' Я.ЗНR• 
ці і рОЗКУІВаТ'И ЙОГО, СВЯТО'ЧНІО Щ>И\бра.
ТИ і ПОСадіlІІТІИ JI.O трапези Т'llОЄЇ та 1JІИІ· 
:ни:ти волю йСJІГо. А коли він ·заtбажав 
урадувtаrш душу світлом соІНця і не~оо~ 
то 'МІи в:казшmи йому д орш·у у ІН'аЙікра
щий з Т1ВОЇХ данів бі.1111 лісу і rip, дали 
й01му їжу і веліл!и в:ертати аж наІДве
чір так, я1к т.и пр,и:казав. Та ІГ.11янь -
він не пшувс,я їжі, вертає ще ІЗGвrщдна 
і ПрОСІИТЬіСІЯІ []еред ЛІИЦе ПЮЄ. 

Тут Па:н сказа:в': 
- Неосай пристуІП1иrrІ>, 
І приступив Невольн>ик до ГІЗJна t 

ус.там:и ідоторкнувся краю шат його. 
А Пан пЩвівшиt його, дружньо 

СІ]ИJТав: 

- Чом:<у Ж Не ЧІИНИН ТПіJ ло. С.ЧОВ!у 
<МОЙЮМІу? Я бажав, щоб 'ГИ ВІЛЬНОЮ 
ЛЮД)ИНОЮ ОГ ЛІЯІДЗВ СВіТ ДО ВеЧора і ЗІЖ 
увечорі, П01ВеН раJДОСТ:И ІВОЛеЮ 'І!ІЮЄЮ, 
явився rостем ш бенкеті моїм. А 'І1НІ? 
А ІНе,вольник вЬдrrовів: 
- &ослухай ІМ·ене, 13Ле тLльюИ! nt 

Дорадник твій. 
І оо наІКазу Пана CJJY["IИ відійшлІИ.. 
А НевольНІИІК тоді сказав: 
- }{ проснІв тебе, .В/ИІслухати М•ене, 

але що мен:і т•еJІІер СjК>азатИІ тобі, Пане 
мій? Бо· я і сwм rараз.д ih"JЄ знаю, Я1К 
на,зва-m~ те, що я тоrбі сказати мушу: 
'Ч.'И СКа)р•ГОЮ, ЧІИІ МОІЛЬ:біОЮ, 'lJIИ' блаГОrСLЛО· 
веІ-FН6'ІМ, ;щи прок.чьоноІм... Не знаю, 
П<:не мШ ... Одно тільюи знаю: що ІСІМ.ут 

1НЮ ю сТа.JІа: щуша моя у тс.му першому 

дні ІРадОСіІІИ МІОЄЇ. .. 
А ДорщдJІШІК Паm qtитав тут Нево

.чьнtика з уІВагою: 

- Смутною? КоІJІіИ' ж той сум обхю
п.и:в ~ушу тв-ою·~ 

Відказав Невольн;иІК: 
- І того н•е знаю, (:Тарче досrойНІий ..• 
Але я зрОІзуміtв славу, яку має твоя 
·МУ дрісrrь у наІроrда, зr-аtд.авши слова 
твої, з ІЯІКJИМІИ ТІИ меіНе ви,прова[П}Ив рано, 
щоб сказ.а·в я тобі ввечорі, ЯІК радував
СНІ я •моїм nершиtм віьним днем. Справ
ді· ;ВІСім мене о6ращува:НІО, нині - с:во 
бадою, шата:МІИ~ трапезою, ІСлугамн і 
ви:rля:дJОм цвіт':у'чtи.х весною nросторів 
1rен там за ІМісrом, на .'!ева!Щlх, 'блІИІЗь 
ІЛkу і блІ'аюиrrних верrхі:а... Вс~ re, за 
ч:им туЖJи-ла, чого не ма:rа душа моя 

стіЛіЬІКІИ1 ро1ків - стІСJнуло ,несподівано 
зеЛJениJм світом переді мною. Все, все, 
ще хіба тілЬІЮИ ІСНІИІЛося мені ІПротяtо!М 
ТІИХ довгих часі:в серед нев:молиміИХ 

мурів мюєї неволі, було (1ЬОГОLд!Ні мое ... 
Бо тrи, Пане, з:наєш гараІЗд, !Яке бу.чо 
тtе ЖІИТТІЯ моє у те·бе досі... Яюими вм
соІ<ІИМіl! мурЗJМІИ обведе.на та площа, на 
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якій ІЯІ працював. Як рідко ту~п заrл<Я- 1 

дае сонце, і яке скупе те свп~о. що 
І::ЮНО ТУlдІи шле... Як багато Т'В.ІМ гос:rро 
го каміння і піску, а як мало З•елені ..• 
І знаєш ТІИ, ·ЯІкі Ч'УЙІНі 6у ЛІИ очі і вуха 
ТОЇ СТОрОІЖі, ЯJКа ЗаВЖ.дІИ була зі 'МНОЮ ... 
О - вЮр мені, я нера·з гірюиІМ'И сuюва,ми, 
ПрОКЛІИНа!В баrгЬІКЇВ МОЇХ, •ПJIOB·Иlm 'ЯЮИіХ 
КИНУЛІИ •Мене МОЛОДОГО - ТВОЇЙ !МОгуТ• 
ності в ж·ертву, - і чи раз ве~іООІЮ, 
ІКО.ТІИ срнІJJе і НІЗ. мій невольющьrrnй 
ЛІаН ·KrnllJIOCЯ дрібНJИМИ П(Ю~tіІІЯЧШlМИІ 
я ні6и сх:и~ений ,ІІ1РИ роботі, аби ніхто 
Не ІПІОІМі~И,В, - ВІИТаВ ЇХ ЦЇJдуНКаМИ і 
бJrаго•сJювляв їх і мовчки плакав над 
НІИJМІИ, я1к нкvд !МаЛІИМИ боатюш ... А нині, 
ни:Ніі, Пане ІМ:ій, замістЬ то.го, щоб ви
т:я:гнутrи РУ! КУ до сонця і nотонут:и 'В 
свіrлі Й()ГО, як 'пrrarnкa, я уті". Утік я 
перед волею моєю і рад·kгю і щастя:м 
моїм ... 

Без ;краю схвиLlІьовий став я, П!;ше 
мій ... 

- СхвІильов,аниrй 11і11 став? Спиrrав 
ТУї' З ГЛІИІбіИНІИ недовір'Я ПаІН. 
А НевольнrИІк віІд!юазав: 
- Бо~ІЮ'че, жорстоко стрів?Же-ІJИ!Й, 

Воло,дарю... Усе там - на вшьному 
світі •бе:нrrежило ІМене · і яснkrrь дJНя~, і 
з·r..mень левад, і вел'И!Ч лі·са, і ве.рховrинrи· 
гір, і 'безкрай не,ба... Я не вс:илі був 
.ІЩDВІШЧ~СІЯ На Це, МО€ ОК:О Не ЗМОГЛО 

обійНІг.rrІИ 1нічого: :вІСе будо безкрає і у 
ВІСЬОМУ !Я,' ПОТОІПаВ. БезкрЗ!ЙІЦ'.Я була ЯС· 
ність .дJІМ, і безкраЙН',я зелень ІПЮ~ІЯ, і 
;краю немаJШ ні ліс, ні леnадІи, ні гори, 
ні небо ... І xoq~ повіrrря там 6y~1LO ІСnіже 
МОВ ХОЛОІДНІа ВОдJа•, ТО !ЮІНО .М'е.НС души 

Л\1 'I1ffiЖrtl.'e, НіЖ ду'Х Ка/ЗЩ)МІИ, •бО Я•К дІИІХа• 
ти моїй ПJ)ІИ:Т'ОІМ.ЛІеній гру:д.і та.ким без
конечиНІм іМ\ОреіМ? І негайно :почу,в я 
с~.:бе серед rro.гo вільного світу, там за 
мrстом, таюим 6езп01мічни~.r -- мов тра
ІtІИнка аІбо ВІідірваний з ,д;ерева ..mистtо
чок, і ·ЗІдJавалося 'мені, що пернr.ИІЙ по
щи.х вітру, що займе мене, :nюн.есе ме:не 
за собою у 'беЗІкрайнJ(} ~'ltалечінь ... І я 
жахну'ВІСіЯ' nеред ІМJОrутні·м ..пісом, і в.еле 
тенсьюими верхю,вліІиами, і nеред ЯІСкра 
во паtЛІаІЮЧ'ИІМ сонцем, і 'Т:рівоrа, як 
t·мерть, осорнул;а мене, копи я поду

мав,. що т:ак ІВІОНІО буде завж:щи: що 
вс~ ті nо~я., і той ліс, і rори, і сонце, 
і н-ебо <будуть т.акі безконечні СJилою 
своєю, і ТІИ вІСе будеш їх володарем і 
та.Ішй ІМоrутній, яІК вони, бо ж Я'К край 
тюй широкий - вое цвіте і ВІщдає плодІИ 
мя тебе ... А я? Де ж _у М1ене, знево.л·е
.ноrо, т:СІJка ІСИІл::щ що а нею с.тав .би я 
•ПРОТІИІ ТОГО ТВОЙ/ОГО ВіЛЬНОГО· СВЇТ'У і 
зміг би я ~;ати ра,діс.ть дальшому ЖІWІ'
тю 'МОЙОІМ:у? І оце плут•зючись щокро
;ку, мов заковаІНІИІЙ, ст,а-в я ІЗ :невгомон
ним Л/ЯІКОІМ у серЦі в.ерта11111 .д.:о паІЛІацу, .. 

- До nалацу ІСffав 11и! верта1ІИ, до 
ПаНІа, на бенкет? - ІСШІитав тут Дорад
ник, глtИJбоко ІдІИІВ\Л>Я'Чись ·m Неволь.нІи
ІКа, а Т'ОЙ КЛИІКН'УВ: 

- О стар'Ч'е іfІ!ремудрИ1Й, -ти мущро 
пИІТаєш! Ні - НІе до ца.'Іа:цу :вертався 
я, не діо Па~Jа, на беm<е:т, бо mлац, і 

СМОJІОСКИП 

Пан, і бенк·ет так би схв,плювалм мене. 
як і небо, і ЛІіс, і ВІерх.овіl'Тя... А до 
в'яз:иИіці хотів я вернути, у кайдІаІни, 
,до ·фцжкої ІІТраці, •під ~:горожу .. , Заnрав 
.ду, кажу тобі, Пане мій: вели зняrn з 
меНJе оці ві~1ьні шати: білі, бо· не ЛІШІИ'І"Ь 
гадісНІий їх ІКІQІJІ1ір rорю мойому ... 

І тyrr Невольни:к замовк. 
І 11ИХО С11аЛО у СЯЮЧ~М ЗОЛОТ!ОІМ 

ПОІ<ОЮ. ТІ8.ІК ТИ'ХО, .наче 6 ТЇ ІСТЇНИ 
з ··мертвоrо мармуру почу л·w чл о ва Не-
1Ю.'ІьІmка і думал1и над т:им, що йому 
тепер оказати. 

І Пан мовІчан д'О вrо. Аж ЯІІшйсь чзс 
•після <ОЛІЇВ НевольнmкаJ він піtд:віВІся на 
І!рёСТОЛЬНОМу місці СВОЙОІм;у' і сказав': 

- Ііеве,се.л>о•ю ст•ала душа моя лісл,я 
твоєї СІrювіді, молодче... Що ж мені 
тобі одвіт1Пи'? Яки1м nолодарсьюим 
на~азом :маю ТІВЇЙ жах перемі:НІит•и на' 
61}ЖаІDИІЙ .СІПО'Кій, ТВій сум на OOLliO!Jl!КY 
радkт•ь, а rope твойого ж1и1тя на щзс
тя? Я ж аповНІив сьогодні вее, чого тм 
·бажа:в. Чи ;ж не 1В>ільний ти, ч:п не за
!ПІрюшенІИ'Й вілним ІГостем до мойого 
столІа? ... 

І тут ПаІН: замовк, а на ro.1i його на
в.ислІи хrмарJИ,. 

І 11ихо стало знову у с,яю~tІім золотом 
ПОІЮЮ, 1'8.К ти:хо, наче б і МЄ:'JУІ'Ві КОРИІНІ 
тіtkькі 'КОлюмн:ИІ, що пtдПїпр3.ли, могут
ню стеJІІЮ ІПрестольноrо покою, почу.mи 

·с.тювІа Пана і думал1и на.д 'ГИМ, що від
пові~и НевольНІИІКові. 

І звернувся Пан до ДорСІJдJНІИІКа qю
ttoro і з гл:ибин болючого сумнівtу у 
душі своїй заJrпитав: 

- Скажи на боrів нес,мерт~Л'ЬfІИ'Х, 
яr.: зроби!ш· щасл:ив.им НевольНІИ1<а 
цього? 

А TOUIJi уч.иrrеть Воло•даря і йо:го на;
роду П!рОІМО>ВІИіВ: 

- УІUмири твою душу, Па\НІс мій, бо 
нема в т1ебе ІН-ія~кої в.ющ ЩІОТіИ цього 
НевооьніИіка! А є вона в ·батr.ків його 
за те, що ·rюневоолені вони з дtда -
пр.а~і!да. Заправду, кажу тобі, Волоща
РІО мій, - що ТІемрявою осліплеІНі є 
душі понево~Іених, і добре було б 
оизtори!І1и всі в'язниці і тюрми і роз
кувати 'ВІС:іх ІЗ.а,ковани.х, Я1<і в К31Йіда/Н'ах 
1-ужать за волею, а на волі -- за ІІ<ай
да.m·М'И ... Бо •ТІРИва.бнn е в:оля, наче 
в~rJІ1ЯІд струніюого човна на rмережаній 
ХВИЛі ІСjИіНЬОГО !МОрЯ у ЯСНІИJ! ДІеПЬ... Q, 
хто ж би з нас не почуван в собі СJИ(1ІІИІ 
•Від!биmи з т:им човноrм від ·берега і з 
легкістю кер.муваrn н~м і .rои:нуТІИ без
крайній ;даЛІе'Ч'і І1аJзу.стрьч - ЧІИІ не так, 
Юначе? 

І учJите,л;ь :говор'ИJв дмі; 

- А про'fІе - ЯІІ<і несподівані труд
нощі rorr•yє нам той ясний день, і лег
кий 1Ю ОІКО ЧОВ•еН, і П))ІИВабні ХВІИ~.Ї 
мюJjяt! Бо в'оля - це не хіІд лебедя 1110 
спокійному морі, не льот жайворонtса 
у 6езмежшій б.n:аІтті, не П10'д,1Юt вітру 
оо шИІрокому полю, а - керма. Важха, 
нtбеЗІпе.чна, гmиб<жо J3Ііrrо·ві'дальна кер-
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ма. Керм:уваmи мyarrrь вч:И!J1ИСЯ' той, 
хто хоче віл ьн:им бутJІ і таюим себе 
почун:fаТІИ•... Муqить він НІа кожІlІім 
ІфОЦі ~ВІИІ'J'ИІСЯ :НІ8. небеІЗПеКИ f'Jl1ИQIИH 
і неб.езІІІJеІJ<И вершmн, і :муситrь ~умаw 
про тайНІи тої даІЛечяни, яка ясніє ген 
на обрію прИІваоної блшшrгі', і треба 
Ному журmися .оилою тої бурі, що 
може за•хоІПиmи йоіГо човна noнeІCrrn; на 
v'Кел~і... Вір меІНі, мій сІИ~tУ. що ЇІІЮЩі 
РЇ'К ОКІОВ не СТОМИТЬ ЛЮД,ИНИ так, ЯК 
одна roдmoa .nолі, що заст'авляє нас 
жури11иея і piшnrrи про с1ебе... А в тім 
- ЧИІ rне заtша1в ТІИ сьогодні сам ТІЯІГару 
тої відвічнльности за себе'? Правда -
Т'И ІlІОЧув.ав, ЩО HOf.Jf ТВОЇ бу.'ІИ ІМОіВ 
сг.лута,ні, хоч ~~·іяКІИ'Х кайданів на тобі 
н1е було·г ... 

І сказав Уч1итель у \'ІУІдрості своїй: 
- За•прамrу кажу тобі• - не. су:дJЬІба 

нащі1mяє люДІнну волею або ІКЗ'Йд!анами~ 
ІНі бorn, ні вОЛJОІд:арі н·е ноилі з ві~~ьно
го зробити невольника, а з раба віль
ної, щас~JІіlt.ВОЇ ЛІЮІдИ!Н'И... Jltyx - ОТ це 
джерело його волі або довічнІИІх ІКЗЙ
•данів. Дух - той од:и·ноюий володар, 
яf\.1и:й безІІІересrмнни~ трудuм і жур
бою ВІИ!З:ВІОЛЯ€ ЧОЛОВіка, і ЛОКОЛ~Н;J!Я 
йоІГо і цілі ІНІа.родІИ. Gп.wraй ВоЛ'Одаря, 
-- він з rлаfІбиІи авойого ЖІИТ11ЯІ ·багато 
об'явИІІ'1Ь т10бі... про те. А коJІІИ вернеш 
СЯ 1110 СВОЇХ Зtе!МЛЯІКіВ, ТО ІС!КаЖ'И ЇМ, 
щоб воНІИ за волю боролися не тільки 
З ТНІМ вЬрQІГОМ, Я1КІИЙ З ОРУЖЖЯ1М В руці 
Ітаrщде на вЗJlll юрай, а передусім з m
ми ІJ<аЙJдJаНаМІИ, ЩО ЇМ ГОТОВІІ1fr'Ь tеІМрява 
їх дJуш ... І скаЖІн їм, щоб воНІи не слу
хал•и ТЇЛЬІЮИ ТОГО, ЩО ІПРО BOOliO ГОВОр
ЯТЬ невольН'ИІки. в тюрмі, і сніва~и цо 
траJІІІезах, і віщунІИ снів та зпакі·В· не
б~них, а .нехай послухають, як rово 
рять про волю ті, шо ста.ти поІбід.ІІІЩ\а 
МІИ неволі ЖJИІІ"ГЯ. Чому оо6іІд:НІИІІ<аІМІИ 
нопи - с.ПіИ'ІtаЄШ? Том·у, що боролися 
вониr і боріяrrься nостійно і жаrуІЧо з 
тру.дами, небезtпе•ками і журбою сво
бод:и ... 

І ось тут сrарець у;мюІВк. А Пзн, 
дружньо всtміхненИ!Й, назвав Невол,ь
НІИІКа ПО ·і?.fеJНІИ,, ВЗЯВ ЙОІ'О 33 руку і 
nобіч свого Учителя nовів ласкаво 
у nирову кfu.r.нarry. 

Бо на ІКорпнтійськи;х стовпах уже 
вrаса.mи 111овоЛJі рожеві с,яйва sапада,ю
Ч'оrо со\НІU!Я, і наставзв час Панової 
ГО~ИНІИІ. 

ВІдень в травні 1918. 

ЮнІсть 

ВиІLІдє Літературна Комісія Зарева. 
Редаrує ЛюбоМІир Вина,р. Матеріял~t 
П.РІОСІИ1МО t'ЛаІ11И на адресу: 

L. W ynar (J unist) 
2770 Queen Ave, Cleveland, Ohio. 

U. S. А. 
або на щдресу «~о:лоскипу~. 
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Люди кам'яної доби 
ються tДвері в .щв·ері, жую:rь іtей самІИЙ 
ХіJІі·б, ·бувають знаменит.иІМ;и ntmятеля 
м~и. 

О,щне тільКІи заІЛІишаєтьф невІИЯСІНІене: 
чи в кам'ян'ій ,добі вже існуваІВ· цей 
поділ на Васл.пів і Степ:анів, ЧІИ це rrіль 
КИ НаЙlЮRіШ.а С1Іа!ДіІЯ Л!(ЩС,Ь'100ГО рОЗВИ· 
тку? ЩдmовіJсr;и, :кол:и не не~о!ЖJІІИВО, 
то в кожному ;разі дуже важко, 6о не 
знаємо НЇІКІОrо, що пам'·ятав 1би ці ~ш
си ... По~ищо можемо тв.ср,щити 1'аК; або 
іншн:ше, 3аЛ·ежно віІд наших ІІЮГJІЯІдів 
та ісТОрИІtГНИ\Х IJ]OMiTOK, SI!Ki ВП,РОЧЇ'М 
мшюпа 11еж інrгерпретуІв,ата по-св.ойому. 
А 11Имчасом ---- Вааиль та СТtепан ЖІИі
вуть собі nо-ІСусідсЬ.1<!И, вчать.сJІІ в уні
верои'Теrо,х ( КОЛІИ не КембрджJСЬКОІМіу, 

lсторіІя людіства намагається ВІикаеа-
1'И, що зміняєтьdя тіJІЬК:ИІ те.Х!ніка, 3~
би; вона :нJаІВІа.дJИІtь 'GТіJІЬ:КІИІ ІПриклащів, 
що МІИ, перелякані очеітдністю,,поrод
.ж~· емооя ІВід'Т!ЯІгнути наш~, 1НІ~о відва 
жні тве р,щження ІПро nдJосоонаЛJеНІНІЯ 
зміс1•у. Сальніша за нас історіЯ 1Переко 
нує нас, що 3баrачуєтьqЯІ ті\ІІьК:и ІZІ.ос
від, бо змkт ~ цей є нез:мінпий, одНІа 
КОІШЙ, ЯК ІП!fре,д ТЩ'СЯ'Ч.ИЛЇ'11ТІЯ:М~И. 
Та BGe ж та~юи ми ХІочеМІо nогодІИ~ися, 

ЩОб ІМЇЖ Люд!ИІІЮЮ К()jМ'ЯНОЇ добИ Й 
сьоrод;иішнім д/І{>ентел,меном (він ви
хювався в Оорбоні, в .ко.аюмбіЙ!ськомІу 
університеті, або в Оюс.форді!) не бу• 
ло абаооютн:ої рі·зни<ці. Не 'ІЮ'3умійте 
3Jie ......... м'и не говюри:мо npo .ТJ.ЮдJИІНу 3 
кам'яа-Іюї доб,и, !ЯІка подорс·жу.в·ала 6 
троJІІейбУІсо:м, 'ЧІИ про ш~кого дженrгел
мена, що в пWк.аку марюи «Прін оф 
Г ОJІЛ:І) ІІІолю є 11-:1а кентозавра! М:и rовю
рlrмо, В ДЗІН\ОІМУ ВІИІПащ:.ку, ПрО JІюдJИІН'У 

ІШСКріЗЬ ІПереjСІОЧНу, C<l\i\1\e ЦЮ, ЯІКЇЙ ІПЇ:Д 
кінець місяця ·бра~куе ;·рошей на кви
ток д:о 11еа1тру. 

Вже так ВОдІИІ'ГЬ.GЯ В -.:ві1'Ї, ЩО КОЖІН~ 
од;шІІицю !МОжна поділtи'Ти. Люд1ство, 
ЯІК ОІД]ИНІИЦЮ теж діЛЯТЬ і ТО За ВСЯЮИJМІЛ 
принцИІпам,и: на малІи.х і велІИКИіХ, ху
дих і ГрJ1бИіх, ру,ая'ВИХ і чорняіВІИІХ, в·ч,е-
1-іИ.Х і ана~о1·ьфабе1•hв, на 1акиас, що 
їдять трИІчі в день і тан~их, що nеребу
вакхrь 111а пос1'ЇЙ!Ніій <дієті... тощо. 
3абравщи раЗ у не.безпе11.~ну пробл,е

м.атику ПО;дjлів Л;ЮДСТWа!, МІИ ДІОЗВОЛИІМО 
собі црІИІrодатІИ ще о~ин: це п<>tд:іл ІІ-Jа 
люд:ей 'балаІКJ"ЧJИ'Х і справжніх праців
ниІків, ·бо вже так заве.шо.оя, що бала
кучі неча!Сто пращез.датні, а працьовиrrі 
воліють ІМІ0вча1tи ... 
Для 1кращого 'ВІивч:ення обИJдвох ти

пів ;ІЮкл:ИJч,емо ;наших добри;х прятелів, 
Вааиля К. та СтеnанаМ. Іхні імена ВЗ!М 
напевно нічо11о не говорять, та це не 
ІМіа€ зн<l'ченm tба<, навіть догідніше, 100 
. В ЦеЙ СіІІ()(1іб !ВОНИі 3аЛІІ1іШШ'ЬІС•Я З'НІОНіМ
НИІМІИі Й не \дОіКОРЯ•mМуТЬ НаІМ за д:еtякі 
завваm. 

Отже: Наои;ль К. в.дався 'балакун ... 
Не то, щоб сюазав 1е, ЧІИІ інше, mоді.mиІв 
СЯ З ІІ-13ІМІИІ СІВОЄЮ L!{УМ.КОЮ. В ІНіЬОГО СЛО
nа ~прямо пЛІивуть не з rорлянюи, а а 

джерела, при!Ч.'еІІІурені тут і 1Іа:м буtн
дюч.ІІІИІМІИ ци11аrrа:МІи (захопленими на
вшвиднн в підручному словнику!), 
лов'я,зані в перекоІJ.іLИВі реченн!я; Ва1чиль 
К м:о.же 3 в.аJМІи говоритrи на будь~яку 
тему, бущь-ЩЇІЛЬІКІИ ча-су! Він ніколІИІ 
Не 6еІИ1еІЖІИТЬІ{)Я 11а Не ПЇЛІДІGЕ'ТЬСЯ, ЗаІВ
ЖдІИ п:обИlває вас, своїми арt·ум,еІПаІМи. 
Друга прНІкме1'а Bao~ІJJIJя К. "-- це йо

га неприІХІИльність до щ~.аці. Він, не за 
таююЧІи, цурається її, в·в~ає, що міЖ 
плг.нуванІІJЯіМ і ВІНкону ванн~нм постала 
здавна ·глІJ.пбоКІа ІЦрLрва, якої .ні йому, 
ні ~нікому іншому •іІе пере/Стри.бнутІИ. 
Він навіт'Ь rор.диrrься Цим своїм поrля-

ДОМ і В 10СТ3.1ННЬОМУ часі ПОЧІаВ «М:ані
КЮрИ11И» НіГТі. 
Що торкається С1епаІІ-щ М. - про 

ньою не 1маємо бша10 відомостей. Зна 
€МО ЙОГО ім'я, бо 11Ю' З3іПІr!JС,зtІ-ІІО В Па1Ш· 
nорті, але він JNІЯІ нас властиво не k
нує. Існує тільІк:и це, що в~н робшь, 
·~Dи краще.: він н:нує Ч·f1І)ез <n·r,ацю та 
дЛія праЦІ. Поза 11111м Сг~rшш М. моtв ... 
Ч'Иі'ІЬ, ІНезар.адНИЙ У рОЗ'М'ОВЗХ, ВЇН ПрІИ 
першому натяку червоніється, хова
єтЬІс:я поза ІПІ.JІІечима інІШих. 

Вовертаючи до 11ем.и й прище:ржу- то 'В' якомусь там Ломоносова:!), носять 
:юЧІись ІПршщиІпу об'ек11авност'И (коли однакові підіЖІаІ<Jи <<ПріІнс оф Голл~ і 
такий визнаьМJо!), 1qкажемо, що Ва- згадують ці ,добрі чаоИІ, ІКОдІИ :можНІа 
силів К. та Стеnа!Нів .М. кругом нас ду- бyJDo ще полюваІ'ІlИ. на іх1'rо,заврів rna 
же ·багато. Вони себе навіть рівнооо- птерО.ІfJЗК11И'<ЛІів ... 
жать ЧІИселмJо й ~ек<Л.1ІИ &аІкват:ирову- ІРС 

~сс~сс~~сс~с~сс~~~сс~сссс~с~с~ссссссс~~ссс~ссс~сссссс~ссе 

НА ІОВІЛЕЙНОМУ З'ЇЗДІ МУН В КАНАДІ 
(Власна нореспонденція) 

Нкось так склад1аєтьсw, що на кон
ференції чи !hlOIНirpe·cи доводиться 'М!~І-Jі 
їха1% ~даєтЬІС:я, що не було ще так, 
щоб вони відJбувалися в Місщевостяос, 
щ~ я :ЖІИ'В. Не ._щивно, що ми часто і на
зиваємо людібні .конфереНІЦії в'їздІаІМtИ~ 
Одначе коаферооulп, на Іsшу їд:у 

сьогодні, є відмінна від ТИІХ, які буЛІи 
r. Европі. Також пощорож відрізняєть
ся, КОЛ!ИІ сrторіІВ!НЯІтІи обста&ини в CIUA 
3 евроПІеЙJСьКІиМJи. Пригад:ую їtз,ду ІНі
миtьким поїздом. l'ос.подарі вавждІИІ 
ІДjИВИЛІJ~сь не;шзrв,иоJю, а nовоєпн.а убо·· 
гість та руїни міст наrа:д.у.ш:.rrи Іюд;ії, 
ЯКі ХОТіJІ]ОСЬ забуnи. 

АІмерИІка :к;у,ди інша. Кожний ,стає 
приятелем, кожний хоч'е 'ЧіИмсь і11ри
'С~'ІУЖІИ11ись, бо прнга.дує, що ще вчо
ра він ·бІУ1В rryт також пов.иком. 

J lро"іхат,ИJСь _ через ІКЇ.і~ЬІКа стейтіц, 
це знаЧ!ИІТь побаЧІиТІи Амери·ку з кіл:r.
.кох ·С1'0рін. А є цих сторін аж 48 і кож 
<н,а з ниІХ дає гJl\ЯІ.Дачеві щос,ь нове. 

}і ІtОЧІИltа:В 1110lд:ОРОЖ 3 <<МОЛОЧН!ИХ 
фарм». ·Не ДІИіВНО, ЩО на КООКНО'М<У кро 
ці моЖІІЮ ·побачити натшси «Вісн:о.нсіІ-1 
є :моJючни:й стейт АмерИКІИ». Поїзди 
ТУТ ЇДУТЬ ПІОВО.Лі, а 3 ДСЯ:JGИІХ МіСЦЯ'Х 
'МаШИІН~С'Т ЩЗtВОНИТЬ, ЩОб В~діГНа'ГИ та
бунlf н:орів чи овець. 'Гут і там ~прос.тtя 
гаються доВІжезні шляХІИ, на яюи:х 
:крім фармерсЬІ\ІИХ возів, можна баЧІИІ
ти ~ко.Jю:ни еюскурсннтів, Я1Кі покиІДВЮ1'Ь 
:>адІИІмл,ені міста, та їдутrь ша північ 
ШУ'к;аТJи індійських c·npi.1. LЦе та'к не
давно тут гуЛія~.JІ:и справжні аJМерикан
ські громадяни - індіяни, SІ:кі ще й 
теnер жи,вуть безжурно в ізольовашюх 
місцевостяtх 1на кошти уря-ду. НасеЛ1ен• 
·НІя тепер вже іІrше. На поч1атн:ах тут 
іІІО<ОеЛІЮВаJІ'ИІСр німці, а шлім лоJDЯ\ЮИ. 

Такі ІМіІста, як МільІюкі ще й сьогоLіІ,ні 
не різня•ться ч.~истотою с'воєю шд. <евро 
пєйсьюих ІМі1СТ, 'бо переnап\іаюча кіль
ність німців rмає відповtдаий вплив на 
СТОЧ•еННІЯ-~ 

LJ,им 6л:иІ)кч.е дю JJIJiiнoй, т.и,м бі·льше 
зміняєтьсн настрій. Тут, на uкраїнах 
стейту - Чіка.rо, яке славить,Сjя не тіль~и 
<СІЮЇМІИ злочІИ'НШМІИ~ Ue сголІиіІ;Я х,арчо
вої 1Пр0М'ИЛОВОС1ІИ, С!КJЛЧ:еННЯ ТЯ'ЖКОЇ 
щюм.ис:ловост:и 1•а Од!И.Н 3 Е'айбільши.х 
українськиос ооере'дІків. Tyrr наші nопе
рtЩНІИіЮИ осушували бо~1юта, тут побу
дувади ,цр,екраtС.ну церковцю, яка е 

їхньою гордіс~ю на .в;чю Америку. 
ПЇісJІJя. ІЩ)ИІЇз,ду новіших посел,енців, 

ЖІИТТЯ ТУТ ВЇJДроІДіИІЛОСЬ. QрrаІаі3аЦіЇ 
Треба GШСЛІИ11Н на дJе:СЯrгl<JИ, а 3 ЦИІМ 
зв'яззні сход!ИІІІ'И, ОjКадем:ії, збірюи, за
бави . 

Чікаrо аж ні,яrк не мож·е відJзеркалю· 
Еа11и стейту Ілліной - ..:землі Лінколь
на:t- з rарною столицею Оцрінrфіщд, з 
~~нівероиrrе11с1ькиrм містеч·ком Урбана чи 
.просrорИІМ:Иі оІЮЛІF.tмИ, ЯІКі Н2(ДІаІ0ТЬ ЦЬО
му с11ейтові знаRеННІЯ nередового ,в 
Спол:У1Ч<еНІи;х Illт'a 11а.х. 

Поїзд т~льюи на хв•илІину в'ї:жtджає 
до 1нщіяНІИІ, ПОМ(И!J-:0€ .задІИІМЛен.і сталеві 
гори і ГJІЧКИ ван11ажН"Иіх сплавів, Інала
дованих зал~зною руд:аю. Стейт Інді
яна набирає для украЇНіСЬ'КОГО середІО
вища великого знаІЧеНІНІя. О~обшvв:о 
ОдВУ ·гордиться, що ЯІкраtз її Ч.JООНJИ 
зуміл1и: 'перебор'О11И переходові обста
втни і відКDИІ11Иі вхід до Універсиr11ету 
hотр~Дам. 

Поїзд 'СJН:оро про~ітає Jндj.я·ну і ІВІрізу 
ється в серед!ину стейту Мічі1 ен. Мов 
бл'ИІСКаВІІ<:а ІП:р'ОіМJИІНаЄ МЇ.СТ1еЧКО ІЗа ІМЇС• 
tеЧ'К()М, а ІЗ НИІМІИ украЇНJСЬКЇ СТ;уtМ.НТ• 
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сь·кі осерещюи в ka Арбор та Сікма 
\Ко.т~едж. В Дітройті - мале:нь·ка пе
рерва. •11ооячі ·робітників ·біжать до 
'Поїздів з ·чюрНІИІМJИ бляшзншtми на хл:іrб 
в рУJюах. Стараютьс,я були. па час. ~ 
вагонів на ·змін.у посипал,ись гу.рт.и 
.мо.ТІоді, що апішить також, щоб не ооі 
ЗНИТІlИ!СЬ :IJa В·~З\дИ. 

ОМОJІОСКШІ 

кою, що я не з США. Подібнwх ІМЗ!ІІД 
ІРівrнJиків є 11исячі і за,вчене ним п:иrrаІН
ня є тіль:юи звичrайною формальністью. 
Канада - це ка:жуть від.міниа о.ко

лиця. Де:х,то З НаШИХ ШІСЬМіеННІИІКіВ 
nорівнює збіже,ві ЛtаІ-FИ до наших укра 
їнсьюих, не д!Иво, що тут наші пересе
лсІ-щі 3МОГЛ:И CTB01pllll1И украЇНСЬКі ОС·е
лі: •Ки·єв1и, ЛьвоВІи та Перемишлі. 

J fоїзд рушає, кид:аю усмішку гур- Торонто ІПОЧ'ИІНІ3.Є бути українською 
тові дів-чат і у ві.rнювідь одержую Мекюою. Тут літом зліrаю•гьс.я і ново-
,веселе «ЗО лонr». Ще хвилина і поrра- прибулі, і старші, щоб зуст~іт:ись іІ 
нична КОНТ1РОЛЯ ·ПJитаєп,ся чем.ненько, обміН)яmи;с,ь над:баннІЯ:МІИ української 
де народиrвся і на •я1к довr·о їду. ВідJпо- ем.іrрацїі rв ClliA та Канаді. Цього 
•від,аю, що наро~ивсr. з Укр<:ЇJ-)і і по- року ці з'ЇЗ!.ІІJИ ;у1апішно заrюча11куrваJІІи 
даю ..документ. КоН1ро.1ер задоволе- -:м~·Н-івці, ЧJWМ ще біл·ьше ІІІЇ'д:несли 
ІНіИй цИІМ tдоку1МІенrrом, а назва м·оєї значіння українського оаеред.ку в То-
·бать·ківіщ'ИНИІ є длІЯ нього тільЮІІ озна- •рон.ті. 

На· з'їзді Молuдих Українських Націоналістів 

В .ци:х власне ДІнях 22.-23. травня 
органіЗІація Молцщих У·КІра їнс~:.юиос На
ціонаJІіkт~в в· Канаді ві:дсfjяткувала 
своє 20-лі11тя. Вл<Іе на передодні поча
ли з'їждж:атиtсь делеrати і займа111и 
у.сі nросторі кімн.ат•и ведн!кого будІИн
ку УНО. Нсюд1и пювню vю.1одm лю~ей: 
Т.УТ родркеНИІХ і ІНІедавн•u [Jl)ИIOy Л!ИХ. Всі 
обмінюютЬJся апішьними думкаМІЩ всі 
з заsхо.пленн•ям розказують про досяг

нення в овоїх ·Осе·р.е,щках. 
н,арадtИ .nочаrnись в ·СІу:боту. Голова 

МУН в Topoнrr'O та господар з'їЗІДу 
П. Орихівськиrй ,вітає ::3'їзд, передаючи 
слово 'ЮЛЮІВ•і Головнюї Управrи, ГлІЗ()tу
.нові. Голова МУН-у заюІ1Икає дІелеrа
тjв та В•СЇХ ПJ)И'С'J"1~НіХ ДО ОДНО,ХВ•ИЛІИН
НОЇ МОВЧаНЮНІ В ПОШану 11ИХ ЧЛеНіВ, 
які відійшлИ~ у вічність прОТРП>М 
20-літ'Тя kнув,а~ння МУН у •КапаІІtі. В 
,палком,у коротJЮму слові зі звернен
ня'М ДО !ІІОНеВОЛtеНОЇ DЗ.ТЬКЇіВ·ЩtИ'Н'И ТЗ! 
З ЗЗ!КЛJИІКОІМ Л!О ДОПОМОГИ ЇЙ, BЇVtKJYИ'Ba,e 
в~а ЮвілеЙІНІУ Конфе·реІщію ro. бажає 
їй успіхів. 

Пооипал,ИІС1ь [JРИІВіТtи; від осере;дків в 
українській мові. Тут народж·ена мо
JІJодь rордJWІ'ЬІqЯІ в 'сво їх «Jр,ивіmх. над 
баннsши своїх віlд.дdл~в зс-. двадІЦяrrь 
остаНІніх років існування МУН-у та 
обіцяє ще більш по·сил•ити працю. Ось 
зра<ЗКОВІИІЙ сrІрИІВЇТ, ЯКіИЙ nоді6ИИЙ дР 
всіх іНІшІНх: «Хівальна преЗІИІдіє, світл.а 
Ювілейна Конфе:ренціє! }І, яtк делеrат• 
Віддjлу МУН в Ст. іКатерrінеu Онт., ІМаю 
nетику приємність злолиши щІИrрІИІЙ 
nривіт в імені rmшoro в~11.ділу та поба
)ІQ311И ІяІкнайкращиос успіхів у mpa~щvx 
так щоб воНJи ВІИІйшл.и на користь ор
ганізації та на добро загальної укра
їнськоі справИ»! П;ривіт говорить за 
себе. 

ВелИІч'а·ВІИй беНІюет' був, :маніфесrаці
єю укра~НСЬІКОЇ !СПрави ДЛ!Я ЧУ/ЖИНІЦіВ 
і іПОКІЗІЗ'ОМ СВОЇХ •СJПJ)ОМОЖН0{1ТrеЙ та 
зразкQМ для уJкраїнських організацій 
Я!К треба вес11и уІ{раііJ-(ську nропаrан
ду серед чуЖ1инців. Доповіді на беНІке 
ТЇ ТаJКіИХ 'ВІИІ3НаЧНИІХ МУЖіВ, rЯК JFi!дepa 
опозиції в \IIJapл~..teн.rri та nредставІНІИка 
урц_ц:у з ~ана:ді.йсьюих офіційн.иос .кру-

гів з мнієї оторони, а 'Проф. Юзика, 
П. ]:)акала з українсь·к:их кіл, буЛІи 
власне ЦИІМІИ чrи.нникамщ які заІС,,ві.щчrи
ли за~слугу МУН-у n розбудові Кана:
ди т,а у опр011и:ві ІРОСійсько-6о:.ТJ.ьшеви
цІЗ·кому і:мперnяшізмові. 

<.:вятоtІНІа часиюна з щюшіт•аннямІИ 
від іl-)ШИХ організіщій відбулась в не
ділю. ПриІВі11НІ від Української Націо
шІльної Р.ади, від ОУН, віщ представ
ників українсьІюих Церков, від уІСі•х 
наці,онал~qтичних організацій на еміr
рації та від інrших моло:д,ечrи.х оргаиіза 
цій Канащи підtt'ерку;ваJDи заслУJ[и МУН 
та його гідно здобуте місце на шляху, 
ЯКИІЙ rПІРОВ<Щ!ИrrЬ ДО ЗД;ООУПtЯ Н3ЛІ~КІНО
ГО місця для У11~раїни у вільному свУг:і. 

ПоrПІисові ВІИ·СТУ'Пи гурткіn еамодіяІЛь 
:НІОС'ГИ осере.д;кіrв МУН-у, •с.в,ятковІИІЙ 
цсремоншл перманни ·пере.ходового 

пpc.rropy д.л.я Намkтон, широкомальов
юuч.•і ДОПОВЇд!Ї Ш ІПереЧІИСЛ•еJІНЯ ІЛ!О\dЯf'
НеНЬ за Ідвадцять ос1танніх років прові;д 
них члrеtНІів та основоположниtків МУ
Н-у •заповнЯІЛІи триденну 'ІІрограrму 
·l<)віл·ею. 
Можна з певністю- скsзапіІ, що 

1\\УН з новообраІJЮю Управою на чоо11і, 
вВІійшо.в\щи в других двадцять років 
свого іюн:ування, ще більше :розви.вати
мстьс:я і дjб'еться ще кращих осягів, 
чого РfІда:кція <<Uмолосшшу» йому як-
найбільше бажає. Д. П-ий 

•••.~.--u•••~••••ІІІІІІІ!!!~--•-•ІІІІІ~~···"'~ІІІІІ_ІUL~~ 

Харків. У Харкові ві·д.чуваєть•ся в·е
л ику недJоqтач,у шкільних бу дJинкі,в. 
.МайЖ1е всі школи працюють в три 
зміни. ХаркіВІсь~<;а с·ередньоаJкільна мо 
Jюдь не прИІдJержується дJІ~сцип.ІJrнар
них ВІИМОГ. Нацр. З ОДНОЇ Ті."ІЬІ\JИ ШКОJТИ 
за порушення д;исщш rrіни вИК!ИНІено 
в ,перш!ій :половині шкілr,'І-юrо року 57 
учнів. 

Київ. В Укра"іtні провод\иrrь·ся •ооеці
яльну анюетrу 1всіх .комсомольців. Кож
ний член коМІсомолу має с,вою апеці
ІЯІЛьНІу «1'ЄІКУ», ЯКа СК;ІЗДі1€ТЬСЯ З 22 
п:wта~нь. Між ін. є такі ІnитаннІяt: Чи 
скромНІий? Чи роавезоний? Чи •віІдJІlЮ(ВЇ 
дає за свої ~пюстуmюи? 
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МОЇ КАЗКИ 

«Тато взив Юркз на r:..:кн 
І даІЗав Янісь науюJ ... 
Я не слухив, то й не знаю 
І вам їх не поізторfІю •.. » 

в. Радзиневич 

(«Пршоди ЮрчІ}ШІ l{yttepявoro») 

Я .вже м;~.руть із·ма:ІІку н.егодяtи.:(t.м 
вдав·ся: вре.:ший, не.сJтухнr .ний, ме:рзот
l:t:;Ік. ·Скільки· пр;rтJ>д:ую - naкc•Cl\ ti3, 
со·бак полохав, ~~ч:.пслеві І!Іt>рt."І.рив.х::n

ся. 

Хоч і ІК.ормшнr ме, 1 1~ як нікого й у 
тс·п.то.му до он•у к:r.али, я в;фс•ст,ав: сам 

со'бі голюва! В;ш•·.·_: - н~~ знаю в кого 
Зal!liOCИiLJtИtB, а·;е З КО:ЕІГ.І\>1 ДІН'еМ СТаВ~;В 
Ч'І'rм біль.ше заrоюос1•ий, чеJвтччайп·r.й, 
справжн'й ПІалrивод.а ... 3·год.ом і бarr1 n:1н 
р)1ЮОЮ М<lІХІ-:•ул.7r·: НСХаЙ іІ:ІН'ТТЯ ЙОІО 
Н~й-ІЧ·ить, сам nо·ба·ч;и'rь, а З::Jр:::.tЗ - ще 

ДІП~іlР.Іа! 

Одна, однісень~;<І3 на в:: е c-e.-:ro була 
бабуІ'lІя, якій я ІКЛОНІШ голову,' I-le рі."тu 
r~L•Ha мені; у вовшпій xycJ(нd срібне 
во.rюся нос~:~11з, КІНЙІ\Ю:\1 роІИІ підп~ираЛа. 

Вона це, од1ннока, полюб; tla · 1МtеІК:, 
пуст•уна. Така Е,к~ бу•.ш сер.лечна П1 
мі:t:1а! Заюrnщ' Ll<l :vteнe H1eope•;t б.и!іковою 
погрозою, р.:ща неба дJш 1\ЮІ:.~ дос;rшr:н, 
ш•.юр;;йо.иу завж.д,и соло;.;.ю~І:\-1 уr·ощала. 

НоНІа й навч1И~Іа мене !J>О:<кюувати 

к<JІЗО:{, ч),~ю:ІоХ, зоряних. Бо б<:··~· ·:;а ч~ 
свойому ві:ку ч:ІІ:\13,10, д·авн:о прОМf.ІНУПІ 
ча1си пр:;гад.у~:ал~; часгені •КО :·к<:~шл:·сь, 

у·І'ИРаЮЧІ!і с:ІЬОЗу, ЩО рОКіВ не .. завер: 
іJ\ЧІп. як: не завернут•;1 лрущ.Іюt: СТГУІ 

rірсЬІкого nотока. 

Ось я - ,пш·ул~~.ю іЗ .. 1.ень, :»их.а ~:13-

творю, а вечором біжу до стz..рої: 
____: Бабусю, Голубкn, )ОЗЮ.ІЖіть, буJrь 

-:шскз, ·казочку ... ·не ifшty, ~ про заво
_ро юену Щ!р.щну, про ві !р,::ишого ·~·ида 
ря, про ЙОГQ J<рt;:~ЩТ'ОІГО"ІЮН~, -прр ЗЛІС
щ}· чарівннцю та про вощ'!НІ{Ка~ .. 

д, бабУІНЯ ро~Іказу€, рада меЬі й с~і
т•Jві .всьо~1у, пряде слс•_Еіа, с:ПІлі.~рє люд
с~:-~кі дороги, рронt-:.зуе. зо~іотом . і шае 

.:т>І.м. Я, зр<J.зу- забува,ю:_збнrїк.н, по6а 

. ті шш3!к;и в сусід:овій Х<Ні, недоспі,лі 
\Jб,тука, переюжr•уту бочівку з квасом, 
-подрt .. пані н-а о1горожі ;уук;;r, =~~tбрудже
. ну •; .>рюш ом с1.•я:rочну, · \.'\Орuч.ку; . 

М·е:вl ввиІЖ1Є1'Ься_, не~Іов я теж ~ 

r:ідl}І3rЖІ.t'Й і кучерt>!ВИ~і :ница·р, загарто 
r<l•J~нй::нІ3· 'бі;~ь, незJ\О:'vІ't~ІІй. Я·___"~ вби
вп•ю зміїв,. розчав:ІЮІО іюботсм небез 
пек t; · hоЧерез :Н-ап й·ІхурТбl~:~ни прямую 
Д(J сонця ... 

••• 
~) того чак::,у rnром:~щу,1о бага•rо ":Е~сен! 

І-Іе 'окажу,· іцоб я з.мію:.~ся хоч у деt:о
,му. Прзвда, по:vtерл~ б-абую~: р.1;-\сИnа-
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« СПІВАЄ УІ{Р АЇНА » 
З на,го;41 300-ліття <:во.в'єдкання>> 

України з Росією, н Укра'їні некруче
на но·ЕІІі'Й. до:І-:умео:·а:іьІиІй фільм 
<<(піrює У>Краііна>). (щ:нзрJ't д:~я карти
ни Jюпшса•в Ф. Мш<івчук і J1. Гроха; 
ре: ·tіа~ри :__ Н. ЛапокнІйн і t.·· Левчу•к. 

:1м:•с;r фі.1ь:му: · 
Карта УкраїнІИ. З різн;:Іх · порін рес;. 

нублік.и нІЗ:правляються в К•Іfів гурrr1и 
молоді ХУ'дОЖНJ:.,ої са.модіЯ:rьно-сти. Се
р-ед гуртків - мо.тодІ; ро6:тн.и.t;.•а, се
,'!ІННСЬ;!<а, студеІПі!і. Ідуть драматІич·ні 
•КОЛеКТИВИ, аНС3МІб.1і ТаНЦіВ і ПісНі. В 
часі пkНІ:, .. -чІИ та11-щю, перед гл's:Ід.З1Чем 
прОХОдJ5:.ТЬ на екрані картrШJИ укр.аїн
Сі'{і!'Х лnнів пшес.;~щі, ·наші села·, проМІи;. 
(дові центри - місця, звідки прибу~-і'І 
rі.l'::конавці. ' · 

Мета фі.тьму ~ л:оказа1ч1 <<могут-
іІіс1:'Ь>> ··сов-єіt:ькоr ·ук,раїr-~и і <<дружбу 
І-:єрод:.в». To:vty й гуртІФІ са~юдіяльно
сти виконують Е1е 1і:1ь1\:_;.r: українсь:~і 

танці і піоні, а.те й у першу чергу 
ро-сійські. 

ВиСТУП1И ВСЛСі!"f,ІІХ ХО(Ю!НІХ КОЛеК'І\И'ВЇІЗ 
ЗМііІШІІЮТЬСЯ С0,1_ЬОВtИМИ <.:ПіЬа!І;~\Н, дУ• 
еїСі':~ІІ<і, ІЩІ.:ТуП3ІМН МУ::'Ш<<.ШТіІВ, реЦJl;!Та

ТОрЇВ, танцюрастів, гімнас1ів. І-Іа екра 
ш проходяrrь перед оч1;:ма г:rnщача 

М{)ЛОдь Зах·ІІшьої Українr: і Л.онб.асу, 
::)q.r,::-,ІРпаи·я і ЧорrJ-ю:vюр'я, Буков,І:ни. 

Л.ивлЯJЧІись па фільм, рі•з!<О спадає в 
С"'•'· старанн;я рс:жис.срі•в і сцt:нар•Іостів 
внесnи у ф'льм штучнr:rй ссвє1 сьюий 
патріотІИзм, щQ й І!І'fХод,:иь ду)ке штуч 
І.ю т~п непр::род:ньо. 

llpoтe тре:5а з прІrзн::JннІЯм Е:ід:мітити 
дійс~ю вrпсоку майстерність деяІКІИЛ 
J\IOЛO!!,l·i'X Bo:I.~OH3!l.Ц.R, ЯКі, НGЖЯ.Л•Ь, В 

\"·МОГІ~ІН:::ІХ СОІВ€ТЧ•}Ш:ІІІ Не МО·ЖУТЬ СВО

бі,дН.О l ~DilB•lП'И В<сіх .своїх спі:юмоишо
стt:й та таLl!С:ІНУ .. 

13. Чернешю 

«- І{омаrІда а нarrroi вулиці » 

Вперше в CCCJ-> поя·вІИвся фід.ьм, 
ПРШ)І3·ЯЧеНСЙ ГМТ3П-11НІО І:>Нут•р,іщКЇЛЬНОЇ 
в~аці по фізиt;,•rюму П!'ІХ'Jв.шш:ю. ФL1ь-м 
[ІІИ:nуслила Київ·сЬІка кі,носту дія хущоик
ніх фільмів. Сценарій· Ю. Сонгка, по
ст~шовкз А. Маслюка, Режисер - А. 
Б.очаров, ко,:\:июзштор - Н. Ро;,кдест
Р.енськщй. 

:1".Ііст фіtльм;у; мkью:1.й пьо•нер•ськиІй 
T?.tO р З ·ЧУ ДОЕ~ ІМ УСТі.і11КУR3Е:НІЯМ -

паt:;ЇЛЬЙОПІ, <<хвюина на кyp.SJчl;x І!:~к
ках:>, <<ТІІ·НХі» грrи, ЧІ їта.1ь.:1:. Одного 
ІІС:\Іає - ~спортової площі. В цей }ке 
час на ПІОJДВір'я,~ ДO:\-tiR, ІІЗ .ВуllІИЦЯХ 

і;Іуть гаря•чі зу"-1а'РІИ :vtiж юнш•r.І фут
бс.тістам~и: в.штіт~€ ~ Сrрязкотом вікно 
в ква11Ирі профе·сора, · роз нес: ться різ
юий. с&исто!К мі:rіц·оне~, яu,н•й перери-

_-в,<:іє хВІИ,:пюю~uий мач. команд ~3.р; -'!!»-.і 
«Ур~:г,;н»:, ЩО Відбу:ваЄТ9СЯ На Ву.т;:;щі. 

·,.lітям немізє де грата в футбо.л. Всюди 
ї:ІІ забороняють, а в ·піuнсрсьІШ:VІУ 

.~:ї:а6орі,~нема~_.міє:ця, .· t.$1Н~!Й ви:хіц. -~ 
u~1йти ·за місто на пуспrрі; де й закін
чуєтм:ІЯ цІСй · мач. Н · часі з;vІ.аІ<шь між 

ЛОСЬ ЇЇ ;Сріб\ІJе ВОЛО'С,СЯ ПО ,r;.a.1eKPX ЛЗ 
нах, СПОРОХ!ІrіВ•ЇЛІИЙ КИЙОК ПО~<ШСЯ Пе-
·~д pdкawi1. ·-: · 

Ій на зміну прийшоrз я:, вре.Jний, 
мерзотник, неслух1н.Яний ще й дG'' сьо
тодні - вечорами пере,таю-· на свій 
ла:д казки старе:rtької бабуні .... 

Остап Черешня 

дітьм:и ІJ:rр•!-'лю·є бійкя.. Мач. тs;·rнеться 
д!В'Ї год.ин:н. Ді11и заJбувают·ь про втому. 
~:~rІ'ІВ», -прогрс.ІВши, р:шає зразу почи
Рати тренуванrя. Фі.:Jьм закінчується 
ТИ•М,. ЩО З ініці·Я1ТНІВИ p:lЙKvM'j KOMtCO· 
~ю.ту діТІІІ будують С'ПРртову плош.у, 
за міст'Ом ІНа пуст::tря.х, яка. згодом 
СТ·€ ча<СТІ:'ною п·онерсмюrо т<.1бору. Гlі 
еля цього ді-ги з радістю і1дуть у табір. 

У фі.:нл1і виве.де•!-ю ц:л;rй ря,д цікаr:~ІХ 
персонажів, які характе;:>Ні св.ч:ю ти
пі;.ністю. J!'еякі перс•-tПІа.;.t.;і пр·едtстанле
ні дуже шт_р;;ю, що під,кресл.ила й 
совєтсІ,ка кр•ІІ'11:Іка. Ч·н не найбіаьш 

пюічнІИІй піо,нерсьюнН Боря. якого 
с11ова переповнені патріото','НіН!І:І :::а.к
ликами і ПJ»ІІказуюч:<пt ,ТОіJ<;·м, в чому 
зна:vt.е:н~::то від:биваєтьс:tЯ суть совєт
ського ни~овання мonQiL 

Назагал фіщ.м цікавий, {поміИнзючи 
цj, ' й ~~ 1·t не.дотягне,нь, ·повторенІь) і н 
б<:~:·атьох ВМШlІ.1.ІКах повчз.:ІЬН:'1Й. І !ер ша 
ЧаСТІИІІ-JЗ € білЬШ ПрЩJО.1На·, іЮІІТТ€ВЗ, 
тuді ЯК дру•І·а, КОЛ•Н ВМіІІІуЄТЬС>І В ::11\
·цію кои,со·м,ол, є· типічпо совєт
скою 2.>ГЇТКІОЮ . 

В. Ч-ко. 



Стор. 12 СМОЛОСІUШ 

Підrотовnиютьси унраїнсьні опімпійсьні ігрища 
в СШІ 

На спільній нараді предстаІВНИ1ків 
мшюдечІИІХ організацій та спортшmх 
клюбів ЗДА і Ка,над-и, які відбулися 
[,, лютого ц. р., поюшкано д•J життя 
Тимчасов,ий Підготовч,ий Комітет· СіІЮР 
ТОВІИХ Їіrр!І'Щ у,І<раЇ:НСЬ!{ОЇ МО.1Оді. За• 
раз після uього ві.дJбуJІась 26. лютого 
загалм-113 нарада, на якій вибрано Ді
ловоий Комітч~rг. Головою Кс,мітету о6-
рано В. Бакала, засту,пникаМJи rоuюВІи 
ст<,,ють представНІ::ки центральних ор

І а:аізацій молоді та. спортових клю6ів, 
що зголосятьс-я до З'-Іагань. 

СІПоаІІЗОр-яМІИ ігрищ - рішено В'Иіб
рат,;.у, в-сі українські ценгральні орга

ніз•ації моло'ді та с;rюртові клю6ІИ в 
3ДА і Ка~1аді. Дmr мора.тьної і мат~рі
яльної п~щдержки ігри:щ запрошено 

українські громадські орtаІ'ізації. 
Спортові ігрища пе·редба1-ШЮ1'ЬСЯ оо 
JІЇТО 1955 р., 28. і 29. Т~\ВІН)Sі 1'а· 2. і З. 
ЛИПНІЯ. 

Ділов,Іюй Ко·мhет kрищ, зв-ернувся зі 
СПеЦіЯІ.lЬІІ'l-UМ ЗJКЛІ!DІ<ОМ ДО FСЇЄЇ укра
ЇНСЬКОі МОJЮді, ВСіХ ОІР•ГаJНізацій, КЛІО· 
бів та секцій •пвяrли уча;:п, в цих ЗІМа
гс.ннпх, ЯКі МаІЮТЬ ВІИІР.ИТИ І}LаШі СПОр
ТОІЗі ОИІ.lІИ' 1\J зд:6ності В Ц;ИХ ДЕОХ Кра
ЇІіаХ. 

Редакція «Смолосквпу» вітає зі 
сноєї стороІ-m цю r;,а:дзви'Ч'айну іІніu:ія
п~-ву та СМЇЛІИJ!.И~Й ПО'Ч~ИН у:кр•аЇНСЬК'И·Х 
сдортовців та бажає ДілО!_ЮМу Ко~і
тетові ЯІКНJ.йкращих у.спіхіі\, а украї~
сьюиІм СІП0р10'1ЩПМ доб,И'11!: 1::Ь ЯКШlЙ'КрЗ
ЩІІ'Х результатів. 

ВЕЛИКИЙ КОНКУРС СМОЛОСКИПУ 
Всім нашим 

Редшкція «Смолоскипу» .повід,оміJІЯ€ 
нсіх заціtІ<а·в,л:ешuх Передплатни:ків і 
Чwт.ач~в, що вона ріШила дати змогу 
нз:.ши учruсть в конкурсі в с і м ЧІwrа
'~>'ам і 1\ередІПлатНІика;м на·шІого жур.на
лу, .які ще досі не надіс,л·ал,и розв'яво•к. 
Всі бажаючі м.ають ще змогу прІИс.пати 
розв'яз.юи досі опубліковаІІІІИІХ, загщдок, 
сr-ІаЙПЇЗІНіШС .Дj) 10. ЛИПНЯ Ц. р. 

(4 пункш) 

1. о о ох о о о 

~. О Ох ОО 

з. ООхОО 

"4. ООхОО 

5. ОООхООО 

6. ОООхООО 

7. ОООхООО 

8. ООхОО 

9. ООхОО 

10. о о о о х о о о о 

lіукВІи, ~ставлені в ряд·юи вер'ІІикаль· 
,І-ІКJ, дJа;,дуть .слова такш·о значення: 

1. У:краrНІСЬЮИІЙ ПtИСЬМЄІШ!ИК. 2. ДОПО 
мзгає в поровумінні. :З. Гурт ЛІІОдей. 
4. <..:прнймається 6е.і заІстере'}кеонь. 

5 .... або зворот. б. <..:т.:~р·овинна оовва 
Греції. 7. МkіГО у Франції. 8. Уtкраїн
сІ,КІИй ІПІИІСЬМеІНН:ИК. 9. ЧtИСТ.ИЙ ,ЯІК ••• 
10. Краіїна в Ьвропі. 

llocepe.ruинi горизонтаJІьно на місці 
<'ІХ» Пр0ЧІИ'Т3-Єl'е іМ'Я і ПріЗ1ВІИІЩе ВЇДО• 
мого українського поета-революціоw 
нера. 

конкурсантам! 

З днем 11 . .а!l-лпня наша Редакція не 
-бr-аm:,ме під увагу жо:t-них надkлаwих 
розв'язок. 

Розгра ншrород відбудеться 15 ШІІП· 
'НЯ, а Б•ЕІС:ЛЇД, буде ОІПуб,lіКОІЗаНІИІЙ '6 

чергсВОL\1У чт::лі н:шюго журналу. 
Uкорr1стайте з оста,;-шьої на,годJИ 

виграт1и ІЮОрІ-ІІсні дл'Я• вас 1ЮШ.жки! 

Магічний квадрат 

(1 нункr) 

хх хх 

хх хх 

хх хх 

хх хх 

На ІМісце «Х» ВСТаВ•И'Т'И ВідПОВідНі 
букв,и, які дадуть с11юп:а такого ЗІНІ3/Ч'еІН· 
ня: 1. Старов~шний байкар. 2. Інакше: 
ноль. З. Птах. 4. Грунт ;:.Jrn хлібороб
сLокої обробюи. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Повід.ом.mяЕмо всіх наших Вш. ЧІигrа

чів, що з цим Ч'ис.том NП здержуємо 

дальшу 'ЕІНсштку ,нашого журна.пу всtм 

•борЖННКЗtМ і ВСіМ ЛЮ.Д.іЯМ ІНІИЗЬЮИІХ 'МО• 

ра.ть~НІИх варотостей, які проrгягом 

д~вох років одержува.;uи. :vаш журнал, 

Не ВПЛа1'іІВUj't На НЬОГО !ІІі(.ірСдJПЛаТИ, 

ВНЇ не Від'~ЮВ.И'ВШИ ЙОГО, 

.(Jещщцjя «СМО~ОСКИП)'» 

ч. ,6 (42) 

СПОРТ В УНРАЇНІ 
Від січня ц. р. в Україні відбува

ються за наказом москr,ІИ змагання у 
різних діJІянках cnopry, nрисвячені 
300-літтю свозз'еднанюІ» ~ираїни з 
Росіею. Нижче наводимо иільиа резу
льтатів. 

1\.нїа. В не:ділю 2J. травня ц. р. sіІ.і-1." 
будІІ-u:ь у К:ІІ-І€Ві в'сесоюзні спор·10.ві 
змагаІнІНІЯ присвнч-:ні 300-ліпю «воз
з't-дJнання». tfa ЦИІХ ЗМаІdа-ІІНІ .. ІХ К.ИІЯІJКа 
Н. .Кон:яєва полішшида свій світовий 
pr корд на 1,55 м., метнувши ра'І-ш.uе 
на 55,11 м. 

О1мферопіль. J3 Україні відбул,ись 
багатод:е,НІІJі велос•и,пед.ні перегони за 
чашу газеТІІ-І «Моло:д.ь у,к,раїн,и». Марш 
рут перегонів: Киї з -- Харків - СИ\,\1· 
феропі11ь - Кмїв, зага.ть~Ім відlдJа.ть 
- 2.250 км. Участь брали- недосанnед!ИС
ТіИ «Соортака», «д,инамо:іо, «Буре.в:'с
ниІка», Бу.Щннку офіцерів - всього 11 
r.ш.юнд. Кожна комаtщJ.а склаідається 
з шостм чоловік. 

Москва. У Москаі перед тисячамІН 
r лядачів маІЯв }Нов то-синій прапор! На 
жаль, це нічюго ІНІщдзвичайнш·о: кожна 
спор1•ова К'ОІМІ3.ІНІДа в СССР має свій 
О1креМІ;нй пршюр. Кома~щ·щ <,Урожай» 
Ішбрала, собі жовту і СІИНЮ краски. На 
Г.lJраді З НаІ'ОJ.;,І;,.і «ВОЗЗ'ед.НаННИ» В МО· 
С'К,ві украЇНJ:ь,кі опортовці команди 
«~'рожай» несли Сlіій жовто~СІlDній 
прстор ... 

8 J\J:Lянка М. Кузнєu:ов.1 встановила 
НОВ'НЙ ресІПІубл.каі-Ісьюий J1С"корд, мет
ну.иши ЦфО 11--ild l4,Ul м. 

+ 3бфна коl\І~анд.а Україн•и, в ск;ющі 
В. КріпнІИІЙ, А. Lухорую_;в,нй, І'. Безбо
родов..:ІЙ, 0. 1\,ОШеЛ·.::Ш:ІЙ, - ІІО:ІЇ·ПШІИ.ТШ 
рес.публ~ІШІН.:ьІІІ1ИЙ рекорQ r. естафетно
му 6ігу 4 х Н.ІО м. на U,б сек. Спортов
ці прl-ІНе-СЛІН е-с,l'афету за 48,0 сеІІ~. 

8 Київська •ком·анда стрільців в 
сшшді: Jуєв, Фролов, Сл,уховсьа.Jшй, 
}'JІ:,ЩеІ-J!ІЮ, •КЮТЛ.ИЦЬКІІЙ, у:Ті3НОВИ.'lа НО
ІsН•Й реСІПІу1бліканськшй рекорд ;-.,' країн;r в 
Оріщ t;JHi, З61ВІВШИ З 300 ТОІЧОК - '252. 

Львів. У Львові відбу~ІІИ'СЯ роЗГfІ'І 
ІЮ фехтуванu-Іі, присвяче-ні <<lюзз'єднан 
НЮ». J:) розграх взя.ли участь І31Сі ВУЗ-и 
Львова. Перше місце по рап'Ирі зай
НЯ'В, Л. Карась, по ес:пJ.tд.ро-ну - '1'. 
РудJІ-nицьu\ІУDЙ (oбlii.LlBa - во:tітехнічний 
і•НІІС"І/JІ1'Уf). 

--------------------------~----..:: __ _.". .. -· ,.-
Чергове число «СмоJюскиnу» 

В зв'sІІЗІКУ з літніми ван:.щія~ш, Шlс,ту

п.не t;ІИtСЛО 4:С~ЮЛОІС.ІОШу::.- ПОЯВИТЬСЯ В 

.тругій 1юло:еині липня, r_к rюдвійне 

~~ІСЛО З.~ ,1J1DПеНJ>-С:ерПеНЬ, 
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ВЛАДА ЗРАДИJ1А МОЛОДЬ 
... --~ Большевицька влада кинула в зли дні тисвчі молодj 11 Казахстані . 

~- ----~- JIOIIi-· і ,P.01Jt;-вee біль~- три во ж 
·- . .-.. . ~ф··иг ·В!__. сті иас{!і_'!_1Поть. з ' ~а~ стану. 

J;'o'1JЬ~~ ·-и.т~да, М _ІЗУЮЧИ 
, ·тисЦЧі хJrОпці.U"t"'Ювчат /виїзд в 
~jfa~u t C.JI~ :обіцвті'\.їй вк

ва1rкраще влаштувати життв на 
нових, неосвоєних землвх. Влада 
не додержала обіцвнки! Влада об
ману ла тмсqчІ молоді. Вже мина
ють місвці за місвцвми, а умовнии 
життв н·е кращають, а в баrатьох 
випадках rіршаЮть до нестерпно
сти. Слово забирає молодь: вона 

втратила всвкий страх, вона не дУ
має про наслідки, вона знає: її чер
rовий раз обманули, тому вона бо-

ретьсв за своє людське право на 

життв, вона виступає проти влади, 

проти її міністрів, проти тих, вкі її 
вислали. Баrатьох з-поміж молоді 
арештовують і вони пропадають 

без вісті. Утиск зроджує ще біль
ший спротив. Молодь відповідає на 
зЛJ~дні і терор фактами - в неї не
має жодноrо ентузіазму, вона не хо 
че йти на працю, перевиконувати 

норми. Сотні траІі:торів простоюють 

цілими днвми. Подивімось, що про 

стан на нових землвх Казахстану 

пише сама большевицька преса. 

Тоді длв кожноrо буде всний образ. 

rовооить Фанти 
«На поміч хлібороба~ Кав.а,хстану 

ЩJИЇхало 6іл.я с.о тисяч М'()ЛQДі з інших 
республіІк ... 

«далеко не е.с:і .первинІНі срганіІзацн 
МТС і рашІгоспів с:rал:и акт.ИІнни;мtи, 6о
йо·tнІІмІИ. Баrа'Іо з ни,х попшо допомІа
гають коІМуніІстам під'НЇМіl'fІИ си11м мо
;юд:і на ·боротьбу за повне викориІСтаІН 
ня теХІніЮИІ, за ·виrоку як.lсть, полев;и'Х 
робіт. В Акмолтr•ській обл., напр., від 
10 до 20 травня простюї траІ<торів ста
но·вил,и 10.4!4 тр:!нторО-змін П). Це 
рІвнозначне ~~ому, що n'ятсот транто
рів nрос1оs>ли десять лнін t.!!!). Де ж 
GУЛІИ КО:V.ІС10МОЛЬСЬІ<Ї оргапізації? (Ue 
т•аtк ВОІНІи зац·кавлсні в пі.'lніманні ui
.111 :.пи:!) ... 

«Кузнєцов, Леп5:ренко, Лемепь і 
інші, які виступалІн .на П'ІІенумі (на пл·е 
нумі ЦК комсомолу Ка.захстану) роз
~>..азувалн-r про ішригі.'ІНе ні:дношенпч 
Д·еЯІJ<ІИХ КОМСОМОЛЬСhК'І-:1 Х керjВНІИКіВ ДО 
життєвих умов молодих новоприїжд 
}ЕИХ. R галатках і полених &аrончи1іах 
часто брудно, непривітно. llJ.o6 ·пі:n-

стригтись, КУ'lТіltТ'И зубrІtИ1й порс·шок, 
коверту, папір, поштов.v.й значок, -
тр·еба їх.аГІ'И за півсотчі кілометрів. Ба
гто 6рtИІ[',а;д Н1е щіста.ють JГа<зет. Мk.я
ІІЯ:\оfІИ МО.:іОД.Ь Не баЧИТЬ КЇНОфіЛЬІМіВ. 

<<На ІJ1ІЛеJн.у,мі гостро і сnраведливо 
крнтrинували Міністерство н•ггfвлі рес 
n}бліки (вони забув<1ють, uю в.ин•а ,р,е 
Кr.за'хстану а Мо.сюв,и!), Казпотребсо
V>з, Міністерсп~о охорuни здоров'я, 
ЛЧністерст"о І<ультур!t, 1'\'1іністерсию 
освіти, ресгубл~нанський комітет no 
сr;равах фізкультури і спорту за неу
сажне відНошення дn ;о.,юлоді 1 яка пі:л
J-Ііt\ІІ•ає ціл,ину. Ві-т:\ІІіча".псь, Щ(' торго
вельні організа•!ії не прислуховуються 
до крнrгикн.» 

На пл1енумі жорстоко крнтикQfвано 
ген. <еекретара ВК І~п,м,сомолу Казах
стану Абдраззкова (так як б,и це він 
б~в ВІИ.Нен в усьому з.rт.і, ~~ н~ Москв.L:;), 
якого ВІWЧІ'Пцено, а аа йnго :\otЇCilJe наз
начено ll''~xaвa. 

«І<омс. Прав.1а». ч. 135, 1954. 

НЕМАЄ пошти 
<<В сrrепн Аашалинеької обл., оо ці

.1ину, ПРІИЇХ3ЛО оО fІИС, МОЛОД1Ї. Біл:
ШЇІСТЬ з н~r:х працю€ ~з нови:х З·ернорад
ГОtС:Ш:ІІХ, да·!еКО ві•J. зас•елеtІ-їІНХ МЇ'с;ЦеІНОС· 
т'ей. Нет~рпоетиво Ж.дУ'ТЬ юн'<!юи й 
дівчата .rшcrriв в~д роJин і друвів. 

<<Одначе .'!ИСПІ в нові радгоспи при
ходять з велt:ким запізненням. Ще в 
березні приїжІдІжі почаmи парікатІИ на 
з.в'яІЗковІИІх, які задержували пошту в 
райцеJfпрах, се-т•ищах, приІстапuійн,их 
конторах. 

<< ... 3 усіх кінц'в КОМІСОМОЛЬСЬКі ак'ГИ· 
Рісти повіl1ОМЛб:ю:rь про поважні лре
тенз;ї но,~:опосе.1енuіn до робітн•v.ІКіл 
зв'язку ... 

<< ... ДtСІПЛа11НЇ .ПІИ!СlІіf ДО СЬІ()[О>Л.Ні Ле
Лt ІІСаrrь в поштовому в~дІІtіL'Іі, з,в'явкоnі 
не стар~ються про їх доставу. Є вщtад 
ки nропаданm листів. Мене знайомі 
(~6г·.нн~ва,чують за мою мюнч-анку, бу
uім ·то я не ·в~лповrдаю, а фактично я 
передше нікол.и ·в,1д !ШХ ЛІ"'стів не дЇІС· 
Т'а,gав і КJ'І:'~и воши п.івзються ~ не 
знаю ... 

« ... ~Ошта Е13'М ЛОІСТ2ВЛЯЄТЬСИ ТЇЛЬ.К,И 
в тих ІВІИШ1:.тrках, коли шrректор JХ!!"Нн.·

пу їтr,е в р·шй.цеонтр. Ноnого ліл;ді:лу ·чи 
:т:•1стоооші •n. шнс немає... r·aзerrи •д·:· 
стаємю зр·азу ?·::І десяп. !1НЇІЗ, і п.р.отл-1 
цього всі протестуюпs ••• » 

«І<омс. Правда» ч. 131, 1954 р. 

ЛіІіарі їдуть рятуnати хвор!-tХ 

4'НедJЗІ::ІНо -мо.тодіжні rазет;и Вірменії 
4'Аванr·ард» і «Стал.ін·еuь» опублікува
л·н л1ист групи ·~t·ол('І~'Т,}fІХ механrзаторіп. 
які в.иїхшmи rm освоєння ціл~-:нНtих і 
з2лежаннх земель в ПаІБлоларську 
обл. Каза:;,сської РСР. Вони пгІСа.пІИ про 
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трудіІО1Ці, \які. ЇМ довод;и:тьс.я перебор
юнапІl. -,,М.еханізатори JІ!И.С<ІЛІИ, що в їх 
районах.' прикро в'ідчувае:тьсSJ недоста
чу медичних· працівниt<ін ••• 
Зразу після цього листа у f:іідді.:~ кад 

рів :мінісТІерс-rва охорUІ:ні· з.;rоров'я Вір 
щ:нської РС::'Р стаЛІІ:!_ !l_оv.::гупати- заяІLІІf 

Сі\'ІОЛОt. Е.ИП 

Jо.Ю.ТЮ:дІИ'Х ,тікаріrІJ З rJipOX.:JHI0::\-1 На.Jір3В'1:

·л;: їх на цілИІІІНі зе:\І~rі ... ~ 
Перш:И!\1\И ЗГОЛОС:І1Л;І'СІ>: r. СИ\10НЯН, 

Г. Jtyprapян, М. Катщнщ А. Антон-и, 
С. Терехін, С. Петросям. 

«І<омс. Правда1>, •:. 130, 19~4 р. 

Binвara мononi 1 омс_ципnіна впапи 
«В тр2Іі\ІТ'Щ)І-rі~· ·бриrщ:tv П. Овчtи•І-шіко

ва птйхав. заві.дуюч.1ий н1дділом кадріrз 
Анатолій Єr оро·н. 

- ВручаюЧІи в.а::-.t віміllел . ...._ сказаu 
• ЄІ.оров, __, райком упеІ.mеаІ,й, що ьи 

будете праuювати ще краще. 

Мо..-юді тракторнс1'Н 

мовчали. Але п~Зніше 
підняв·ся Б. Гай:,rщше~J. 

кітн,~-;а XBGIIJI:ИII 

зі сього місІ.LХ 

- За довір'я-~ с:пасн.бі, ~ сказ<:ш 
він. - Поп~араємосн опраrщаиt його. 
ТілЬІка м1и і райком прuоимо тюмопи 

нам. 

в чю:~у сnрава? - Єropou ш:.ПІІ'
нув бЛ.СКНОТ; (0, ЦеЙ бО:іЬШе'ВІИЦЬІКІИ:Й 
трад-иrційfmt.й -блоюнот . - Б. М.). 

- Є у нас прет~.шії до керіІШІИКі.е 
кошгоспу і МТС, -- ІІроtдовжува·в Гиіі
;щuше,в. - Вчора, Н<lІJ!ІЩ'КШlід, пів дм! 
трактори простояли. А чому? Із:..за пу
стяка.- во,щн не буjю. І ц~ не ·Перший 
·ВоИП3ІДЮК. 

-- Ти про харчувания снажи, - по

чувся чийсь голос. 

~ Скажу і про це. Тут t-;аразі жод
ного порядну немае. ПродуюамА нас 
пСІгано забезпечуют•ь. І<ухарни цію:й 
час зміняються. Ми. вже не раз І'Ulю
рили про це голові. Не помоІ-~ІU. А тут 
ще МТС зарплату задержує. Ос~:- н і 
нрошу райком - псціІ<а:л·есь uим ..• 

. 1·зн6 , Д:ОІП:О•:МаІ·ає МОЛОД;И.М, бе:; досвіду, 
тракгориJста:-.t, інші нарі1~алш Нё. керіІі.
ників кол,гоmу і сі•льпо, я·кі не дбають 
про щоденні потреби мu.ІIOJHJX 1\.е:- а
нізаторів. Дехто ві~1JЧ)ІІТО пrи•зН3І"авсn 
(знаЧІипь ·~ розrr.т.акавбІ -· Ь. М.): не 
ндержались перед першІ:!VІи труJр:оша

ми, засумували, опустивши руни, бай
дуже почали відноситись до cnpar::J 
(па•qивний спротиІВ --:- Б. М.) ... 

·', 
'.: -

... В раЙКО•МІі КОІМСО\ЮЛу ·бу ;о ·pHliCJ-IO, 
ЩО r}{'ОЖНИ.Й із чле;1ЇВ ВіЗЬ\!е Під СБііf 
ДСГЛЯД ОдНу KO~COJ\l·.)JibCІ,KY ()уУП)ІН:З3 · 
цію МТС і пост•Шно буде стежши sa 
нею ( !) ... 

... Єі'О!рОВ ПО'ЗН·аЙО:v!УІВСН Ji СПОЄрід
НОЮ формою бороп.би за занріп.'1ення 
трудової д;Іі!сциtпліІ!::и ccp(;;;l ~иеханіза
торіІв. ВІИJста.чІи:ть 1шмун.::6удь із тр&к · 
тор111с;тів запі.зниrnнсь ·но зміну, нсс6е-

. режно оглннушu машину, ~:к брнrадІ:р, 
або секреrмр КОІ:'.ІСО:\Ю.lьсt,кої органі
~ацїі, з~6иtра€ «В І<руЖОІ{», ЛК ТУ:Т НіlЗ\1 
В<'ІЮТЬ, -.ПЮ6ЛИЗЬКІІХ КОМU)МО,lЬЦЇ:В - і 
r::ссь кол,t.жтнв крі'пко пробирає винов 
нина (що за З.;ІІО'Ч.ІЛJець! Б. М.). 
П'ять-сім хв:иuІ'ІІн З·Rич·.н':іно тринає Іа-
ке імлровізо.ІЮtНІе зібра~-tН51. Але r.ку 
«Нравственную 3аридКУ•> І.'f'НЗ даз 

кожному! 

«І{омс. Правда>:, 140, 1954 р. 

... Одні нарі1каJDИ на 'І е, що МТС 'ІЮ- Б. М. 

;~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-~d0~10ДЬ 
Коломия. В с1ередній школі Косо:ва 

на.в~·ається біля 500 учнів.. При Іllіколі 
існують відомі в цілій оrбла.сті хара
ний, танцюваmьний дрг.мат-иІЧНІИЙ 

ГУJУГІ<іИ!. 

Таrанріг. В Тзганрозі відкри;то «уні
версиrrет t<ультури» при райкомі ком
·со•Jо.Ю.lу. За свою ціль «Y'HJl'B•epoиrreт» 
с~тшвить рус:ифікацію і совєтшзацію 
~країнської м:оло1ді. В програмі скtаза
но, що ·мета універсІІrт·егу, м. і.: «tПрrИ
щеіJ1ІИ'11И молощі любов до російської 

· музики, літ~ратурІИ., мп·:к:тентЕІа>:.. 

Київ. КІиївсЬІКІИІЙ д·ержаваим універ
опет ім. Т. llІ~евчІенка випус:Ш·hВ в цьо
му році понад 111110ячу спеція.'lістів: істо 
риків, фізиt<і:в, математчшів, біологів, 
хеміків, . економістів. юристів. 

У.Х.РАЇНІ 
Ііа екщю~.ічному факульт1еті 237 

чn;ювік зд.с.ни ::с1ПІИ11r: на «Відмінно», 

а 111 на «добре~. 

Запоріжжя. Учні 43-ої з:...порізької 
ШКvЛІіІ, яка ЗІН3!ХОдJНТЬСS1 JJa острові 
Хор-rнця, на чо.ті з у•ІІИте'.lеМ історії 
В. С. Сосно'В'СМШ!\t, зорган:зуна..ltИ кіш,
ка екскурс.і:й в ЇС']ОJ1'И'.ІІІі :-.(сая С·стрОtІ1а, 
де ЗІсКІЙШ.lІ!І СТарОВ'ІІННі М'ОІНеТІИ, ГЛІИНЯ
НЇ КОЗ3ЦІ>Кі ЛЮЛЬК11, ПО.'ІКСІ\: !;,щ,ку бу

.;аву, ~YJii та іІнше. 

Київ. При КtиЇ·ВСІ.кому пслітехtі;ч•но
j,ІУ :нcmи'ry:ri іонує студентський хор, 
SІІШЙ СК13\даЄТ'!,·СЯ З 120 ЧIO.lOІsi•~t. }lo 
хсру м.ають (право на.rн~;І{ач-r ті.тьки 

r;G·:\Ісо~юльці. Jlлrpиrreнrr хору, ЛіJія А. 
fіа.1алко, закіНЧ'JІЛа в 1948 р .. Київську 
ко~юер:ваторію. На м·;Іс.·генJ,К()МУ пере-

І·:І.ffіді з ІJ<JІГО!діи «возз'єд1ання>,- хор зай~ 
няв леІJ)ше місце в Україні. і. буІJ;··наго
родіІ\еНІНіЙ опеція.1ьно:п r:ра"\ютою, Вер 
хонної Ради УРСР. Капеля uеде ;га
кож т.вор-чу роботу. ~.пінаюІ творr.ть 
сІюї пkні. · Вони ствщ)И~'Ііи t<антзrrу 
«Студенrnс,ька мрію>. СтуДенти ЇrJСНІТ'У
ту І. ІС1ітче.нко О Трест н;;,JJ>ICa.::rи 
слова л.ю пісні <<,lзвен:;1 H2ІJLJa ·пkне.~, а 
Н. Ч}~бrинсьюий і О. Г.иту.тrенко наnиса~ 
.:ш ;10 11еї \1УЗІИІКУ. В хорі € тrеж· киrrай~_,,, 
ці, ЕКі H3BЧi'JIOTbCS1 В Ї'НІС'ІlІІТуТі. 

З~поріжжя. І3 3аг:орі.н,ко:-.;у палаці~. 
І<у.Іьтурн створено ікшоб С113ршокля:с:· 
·ІІ•;Ікі•в. Рщ:r,а К' • .lюбу п:~.,:нує І-і·;~·Сіпн пo
.. v;.u;; ІЮ Хор!!'~Іщю і .!3 іеріІШІІ:Ши·й запо
І~і1tнr.:к «Асканія нова». 

Рівне. в гs'рl1К3'Х Р:ненсь!,О!О БідІділу 
малої залізю;Іtt'tЮЇ доро"н цшчае1 ьсІ! 
ГЮІ:~сЩ бQJ УЧІіІІk; З f•;:;)І.ltJГJ іі 3дGЛбSІН)* 
Еа. Вон.и заСІЗОtІОЮП, сш·ніяльності па: 
рС!'ОЗНИХ М3ШІИ:І:ст:І:~, K()ILJ•ei·<~•piu, nр.а

ЦЇВЩіКіВ ·СЛУ':!Кбrи руху й дор:г. В tr,н:i 
:r::ніх вакацій псредас!ІА::r у рvо,поря.!.',
:шсннн Іуртк ;:; M~IJ~)' piв•tfr<:r.кy :::;<'-" 
::і.>ІJИЦЮ, ;te ВОJІ;И ОрІ<ШЇЗуЮТЬ :працю 
і не;)іВНІИЦТВО. І 

Москіа. ! Н< к ).\rcг•'\IO.ly поставин 
llljHЦ KQI~1І2lir\!O:JhC!,h:!I'\IИ Оj)Г3НJ3<111ЇЯМ:J1 -

І) цІ, ому рсц: r..•ila «бойові:t зав,дrа.І-JНІЯ: 
~юб лізуванІ мо.тодь нu ВІИЇзд- 1:~ Сибір 
і Казшхснш і ІtіJІісн.с Jщ;рr;•нсш-т · мu.тu
;j ~ З<'.і!'О110ВКу І~uр::-ІЇВ, Пj)ОіА?.:і·еННЯ. .'.iG-. · 
І·.,r;ty за кор•:,іОВ'ИІ\11:1 ку,rьтур::~ми і бу-· 

;іlІJНн!Ц11!Ю С'І 1 \.'ІОсних J.удоР.. Коти пер- . , 
ше з<l!вд-ання виконупь.сн під ціт<ови-

т,V.t:\1 при;мусом •в•сіх органів., l:ла;.І,ІИ, ,то· ,,·• . 
,{руге ~о:юдь спр:1.йшиt.з з цілковитою 

пзс:нвнkтю і ІНезац!капленістю. Тоді 
1 tK ко~сомо-rу був ІlрИС\ІушенІнй прого-

. лпС.Іі'ТИІ ~9. червня 11. р. всесоюзні соц-
·,·жн:а ННЯ f)а1ЙО JIHii! Х KOMCOl\10<,1 ЬС ЬКИХ 
організ<:цій по _З3ІГО1 0:111.і f(ОрМі·н. В нfІ-, . 
J'(,p\};'.iy пр:изничен:о: 

20 нершНІх, 50 друr1их ЗО третіх 
І~Jr оро.д. Річ и.она, насІ..'ро;хи д}стане 
не ·:-.ю:ю;~ь, а районні h:О·:.~ітети камсо~; 
:-.ю:rv. М~ж НИІМІИ є леІ'кові автомобілі 
<сІ\1о.СК!ВtЧ», М'ОТОЦИІКЛИ З КОJ!Я:СКОЮ, ра
діОаІПаф•аТІИ. 

:)н:''менrІнr,й конкурс --- вш rаші · діс
Т<1· tуть керівнІИіІ{И райкомів, щоб маJLи 
І <t Щ .. fу ННІrНl'ИСЬ За ВІ:'КОІ-ІаНШІ'М НОрМ ..• 

''··Ї··'· 
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УЧlТ.h.СЬ 
Перед вами оголошення ЦЕСУС

-У такого змісту: 

ЗrОЛОШУйТЕСЬ НА СТУ ДІІ! 

«~clx, Х'!'О має бажання студію
ш•:•·и на чужинецьких hисоких 
WKOJ1ax - аосольвенти середнІх 

ШКІJІ, осоои, які перервали і не до

КІНЧИJіи студн, старші і молоді -
зголошуйтесь за ішрормаціями про 
CTYДlИ.ttl МОЖЛ~ОСТІ, 11одаваите 
крІм адреси, .і:Sаш стан освіти, вік і 
студІИне зацікавлення. '!'очні інфор 
мацн про можливості студіювати 
та про одержання стиnендій уді

Jіить .na11 tllдділ t;тудій і Uуспіль
НОІ UnlКИ ~U~C-y у сnівпраці З 
КоД~~-ом, узглядшоючи Наші осо
опсті дані. .Н:овідомте про це своіх 
знайомих!» 

Друзі! ЦЕСУС і КоДУС відкри
ває перед tlами .uuвi шляхи в нау
ку. Всі l:Sи, які закінчили середню 
освіту, почерез постійні заходи цих 
двох заслужених перед українсь
ким сту дентетном інституцій, маєте 
змогу навчатись на одній з европей 
ських високих шкіл, бути забезпе
ченими гуртожитками і стипендією. 
Подумайте: перед Вами нагода, яка 
може цілковито змінити зміст Ва
шого життя. Нагода. якої може ні
коли більше в житті не будете ма
ти. 

Розсудіть: скільки наших друзів 
в Україні хотіло б студіювати, але 
вороr не дає їм змоги, висилаючи 
тисячі підлітків з початковою осві
тою в трудові батальйони ФЗН чи 
освоювати нові землі в Сибірі й Ка 
захстані. 
до· Вас наше слово. До Вас всіх з 

закінченою середньою освітою: 
знайте - втрачений безслідно Ваш 
час на чужині є злочином супроти 
українського народу й супроти ва
ших братів в Україні, які жи
вуть і вчаться в десятки разів тяж 
чих умовинах, як ии. 

Не будьте чорноробами ва чужих 
заводах, фабриках, в шахтах! 
Ідіть в науку!! Завтра Україна бу 

де Вас потребувати, буде потребу
вати Вашоrо звання! 
Всі ближчі в цій справі інформа

ції кожночасно rотова Вам уділити 
Редакція сСиолоскипу•. 

л о с к и п 
к р а ї н с ь к о ї м о л о А і 
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Олег Ольжич 
О, вір у відваги ясне багаття 
І скинеш як пориану лаху. 
І СJІабість, і сумнів, і марність 

життя, 

Коли ти не відаєш страху. 

І так тебе хміль наливає ущерть, 
І так опановує тіло, 
UЦо входить твоя упокорена 

:~мерть, 

Як служка бентежно - несміло. 

Чомусь не можна nисати про 

Ольжича так, як про людей, що ві-
дійшли вже й не nовернуться. Або, 
лк про тих, що треба lX згадУвати, 
щоб відтворити знову їхню nостат& 
у nам'яті й nрикликати до живих. 
Писати про Ольжича незвичайно 

важко. Може тому, що коли роз

крити одну з нечислених малих 

збірок його nоезій, зразу ж, від 
nершого nрочитаного слова, видає

ться, що сам їх Автор стоїть біля 
нас, що слідкує за кожним нашим 
рухом, за нашим власним сумлін
ням. Бо він· не тільки nоет, але 
один з nровідників націоналістич
ної молоді, що виховував її своїм 
власним nриміром, своєю віддані
стю ідеї, незламністю характеру. 
«Підзамча» - третя й остання з 

черги збірка О. Ольжича. В ній не
має ні тої баєвої тематики, ні здава 
лося б заnалу, який виявляв nоет у 
своїх nоnередніх збірках. Але є зрі 
лість і рівновага людини, яка не
наче б nісля nрийняття Святого 
Причасття стає назустріч смерті 
сnокійно й відважно. вона бачить 
широкі обрії та красу .дрібних ре-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

llортрет Ольжича 
Я Вас не бачив ніколи, 
Тільки образ Ваш на стіні 
Вираз гострий і ясночолий 
J уважні очі ясні. 

Коливалась гартована мова -
... Науковець, вояк і поет .•• 
Ваші вчинки і Ваше слово .•• 
І німий, незабутній портрет •.• 

Ви летіли в козацькому герuІ ..• 
Ваше гостре перо - баrвет . 
Я Вас ношу десь в кутику серця, 
ваше слово і Ваш портрет. 

ВсеВОлод Різдвянський 

чей, вона находить зрілість в кож- • 
ному образі, в якому відзеркалює
ться її власна задумана зрілість. 
Ще тільки часом тут і там nроби
вається дійсний вогонь, що нуртує 
в душі, горить, але вже не для се
бе, а готовий сnалахнути для ін
ших .. 

Про це говорить виразно nоет 

строфами «Муки Св. Катерини»t 

При стовпі у темному притворі 
У nохмурі;й келії своїй 
Н'1ося я в безвихідному ropi: 

· hк би можна полегчити їй. 
::Ібірка «l.І.ідзамча» говорить про 

те, що Ольжич дійшов до точки, ко 
ли душа осягнула nовну рівновагу· 
та готова nіти на найважчий ісnит. 
:Ьо що такий ісnит доведеться nрой 
ти, Ноетові було зовсім вже яс-но. 

Дні, що прийдуть, дні, що ідуть 
JІувкі 

Розкритим небом. згубою експло
зій, 

На них долоня ·~рілої руки, 
Що ствердла й захолола ва 

морозі. 

Зрілість Поета- Боєвика дає цей 
сnокій, в якому можна вже глядіти 
на все інше, милуватися красою 

nоодиноких образів, в яких душа 
находить свій відnочинок, як nе
ред змагом. І чому не nисати б Оль 
жичові про «Яблуню на горі», «Сон 
ну Ненус», «Порцеляну», «Поро

шу», коли однаково в них муд

рість «Пророка», що звучить так 

nовно в безіменному вірші: 

Воно дощем сnадає золотим 
Тобі ва серце,- і життя щоденне 
Здається с•ятом, палацом ..- тQій 

дім. 
І кожне діло є благословенне. 
І враз не стане. Курява дороr 

Встає до сонця, і чорніє лик 
твій .•• 

Земля широка. Мудрий в небі 

Бог. 
І серце людське- мужнє і 

велике. 

Про О. Ольжича було сказано 
багато, як npo боєвика, людину, 
науковця та nоета, що у вільних 
від революційної nраці хвилинах 
находив затишшя та черnав силу 

в рядках nоетичного слова. Бо як 
виказалося, nоезія для деяких 
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сучасників нашої доби бу ла не зви 
чайним марнуванням часу, але тик 

рівноважником і хвилинами внут
рішньої застанови, коли діла важи 
лося власним сумлінням та nочут
тям краси. 

Остання війна, що nрорідила так 
сильно українські націоналістичні 
ряди, вириваючи з них безжалісно 
nровідників, була рівночасно для 
багатьох з них Великим Ісnитом. 

Залишилися крім діл, - сnівучас 
иики діл: строфи nоезій, що дають 
тверде свідчення npo тих, що їх то
ді nисали. Про Іх ковану мужність 
та зрівноважену зрілість. Бо Іхній 
гер01зм вийшов вже nоза римові 
рядки. 

М. Калитовська 

(Париж, Франція) 

Як боляче було довідатись про 

смер·rь 1·auuи \Jовачев01. Н першо

му моменті прямо не хотІлось вІри

ти, що людииа такого ВІчно полу

м'нноt·о горІ.ttНН, людина такої сили 

волІ, ІІостwuоІ ооротьои з трудно

ЩС:Ll~Іи, людина, яка завжди ВІрила 

в життя, що ця така бJІизька нам 

жІнка вІднtшла ВІД нас назавжди. 

t.Jк1льки теплих:, незаоутніх на ці 
Jte життя споминів в'яжеться в нас 
з l'анною Uовачевою • .Ьони для нас 
Ще більш цінні, ще більш дорогі, 

бо l'анна Uовачева не була такою, 

ЯК МІЛЬПОНИ іНШИХ ЖІНОК. Ьона 
належала до грона виораних оди

ниць. 11оєднання в неї чистої мате
ринської теплоти з хрустальним 

характером - позначають її ціле 
життя. 

111сля першої розмови з Нею, ви 

віДчували якийсь підсвідомий по
тяг до цієї жшки, якес1- синівське 
прив'язання. Раз познайомившись 

з нею, ви не могли не відчувати і.ї, 

коли тільки бу ла на це змога. 

в своїй невеличкій кімнаті на рю 
f аньє f ю в Парижі вона завжди 
вас зустрічала з тією ж вічно горі
ючою теплотою і з материнською 
усмішкою на ооличчі. І скоро на
в'язувалась розмова, не штучна, не 

вимушена. а проста, на звичайній 
мові, така якою може говорити «ПО 

серцях» людина з людиною. Її ціка 
вив театр, Ії цікавила література, 
вона не відставала від. жіночого 
зорганізованого життя, її цікавили 

справи молоді і ..• ваше здоров'я. 
Вона з захопленням розказувала 

вам про свого великого родича Ми

колу Міхновського, про Симона 
Петлюру, про Визвольні Змагання, 
яких вона була активною учасни

цею, про СВОГО ЧОЛОВіка CJJ. П. ліка
ря Совачева, про счотирокутнив: 

смолоскип ч. 7-8 (43-44) 

ТОРГІ.ВЦІ « ЧУ ЖИМ» 

ЖJt1'1·TJiш 
Скільки разів заходжу в кіно, 

або театр, мій nогляд зустрічається 
обов'язково зі зіницями молодої 
чеnурної дівчини, яка з точністю 
автомата та з неочеркненою усміш 
кою на обличчі, nередає мені, враз 
із квитком, решту з n'ятсот-фран
кового банкноту. 

Мені завжди жаль тієї дівчини ... 
li nраця, хоч і одноманітна, не така 
вже важка; дівчина не зраджує 
втоми. 

Моє сnівчуття для nродавчині 
квитків має куди гЛибші nричини: 
мені жаль цієї дівчини, бо вона, ра 

смерти», а пізніше про працю в те
атрІ, про її переЬування в Західній 

~крашІ, про зустрічі з молоддю. 
Ні, .і.'анни Совачевої не можна ні

коли заоути. З болем, зі страшним 
(н.шем ми довідались про те, що її 
не стало між нами. 

V 
Ми, молоді, багато завдячуємо сл. 

п. !'анні Uовачевій. Читачі -,Uмоло

скипу» завдячують їй спомини про 
1\'1. 1\'lіхновського і вперше публіко
вані на сторінках нашого жУРНалу 

- йо1·о уюкальні фотографії. 
rанна Uовачева залиwuила по со

бі спомини які охоплюють майже 
ціле їі жи;тя. Хочемо вірити, що 
украінське зорганізоване жіноцтво 

доложить усіх зусиль, щоб широкі 
кола української молоді мали змо

гу познайомитись з ними. Житти 
сл. п. 1'. Совачевої повинен знати 

кожний українець і зокрема кожна 
дівчина і кожний юнак. Життя її 

може послужити для не одного з 

нас за зразок, як можна жити, пра 

цювати й боротись. І в боротьбі ве 
знати Ні утоми, ні перешкод. 

Боляче, коли згадаєш, що люди
ни з такими високими моральни

ми вартостями, з таким палким сво 

єю любов'ю до У країни серцем. не 
стало між нами. 

Хай її світла постать стане зраз

ком для нас, а її материнська лю

бов молодого покоління ще більше 
додасть нам сили в праці і бороть
бі .. 

О. Зінкевич 

ди свого nрожитку, nродає, чи кра

ще виnозичає на короткий час, дві 
-три години, життя інших людей, 
нt:,ц.~и..:них, уявних. 

нодюне враження nостає в мо .. й 
душі, коли л куnую книжку. Мені 

видається тоді, що якесь людське 
жи·rтл nродають для користування 

чуж01 людини, в цьому виnа,цку -
мею. хоч книгар наскр1зь Ьаиду

жии, л Ьережусь, щоб не nрозради 

ти мойого стурЬуваннл: nлачу й з 

книжкою - людським життям, за

nозиченим - n1д nахвою лкнайско 
р1ше віддалююсь у гущу виnа,цко
оІ!lх nрохожих. 

*•* 
В нашому, двадцятому столітті, 

яке nряму(; до точноrо визначе·ннл 

фахів та nрофесій, т. зв. «ТОРГlВці 
чужим життям» здобувають собі 
теж nраво громадянства. Іх- «ТОр 
гівців чужим життям» - можна ба 
чити в іхніх nросторих крамницях, 

за заrратованим віконцем каси; .nе
ред ними, на столі, нагромаджено 
оагато велкого nаперу, головне -
банкових векселів, квитів і бонів. 
})они звичайно не зацікавлені в 
нічому іншому, тільки в бухгаль
терстві, в ба1·атоnоверхових колон
ках каліграфованих чисел, в своє
рідному віршоробстві, замкненому 

невідклично між нулем і дев'ят
кою. 

Ці «Торговці» nеревищили на ба
гато Фавста та Чічікова! Вчений н1 

мецький nрофесор, розчарований у 
дослідах, nродав був, свого часу, 
свою власну душу; Гоголівський 
герой - Чічіков - торrував чужи 
ми, але теж nомершими душами ... 
Натомість новітні лихварі заходи
лись торгувати таки живими людь 

ми, а nродають душі ніколи нена
роджених. 

Підозріваю, що ви .цумаєте npo 
торгівців невільниками, як колись 
водилось у наших nредків... Ні, в 
нашому столітті такі ніде вже не 
живуть; наші гуманітарні кличі й 
всееві тня nоліція давно вже їх зни 
щили! Продавці, npo яких тут гово 
рю, - люди nоважані й честелюби 
ві; вони не брудять рук, вони зай
маються ділом дозволеним! 

Ще одне, мале вияснення: Хоч 
нам воно так видається, не всі лю
ди живуть насnравді... Абсолютно 
не nарадокс і не rлум! Наnриклад, 
для вас, що замешкуєте Париж, 

якийсь громадянин Нью-йорку, чи 
Сіднею являється тільки nочерез 
туман, немов у сні: він існує на nід 
ставі загально nрийнятих ствер
джень, але для вас особисто - вів 



ч. 7-8 (43-44) СМОЛОСКІПІ 

За здорові основи виховання 

В останньо,М'У ча·с1 номічанься в 
нресі наголошувап;ія. а подекуди і спро 
би розв'язати проб.1е~1у мо.;юді в наці
е:.н.альному дусі і вдержання її в на
шнх рящ,:ш. Ця проб::ема є настілЬІк·и 
в·ажливою, що її пов,инні магrе. на увазі 
н'е тільки ті, що є ві;{пові:дальні за ви
ХРВаІІlНЯ МІО~!Оді. ЇЇ ПО'ЗіННеН МаТ.'И rна 
у;в:а,зі весь наш загал. Не в~истачІИТЬ 
спорал:нч·на поява кількох випадкових 
п•ат·рей в пре:сі, нриІсвячених ці 
С'Пра,ві, щоб її зааишити опісля 
знов в свокої на доnш::й час. 

Поюи прнй11и до .rщскус!ї над справа-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
не живе, бо не :має тіла, тобто будь 
-якої конкретної форми. (Він набе
ре такої щойно, коли ви обидва зу
стрінетесь і nознайомитесь один з 
одним.) 

Так ось, новітні «торгівці чужим 
життям» зображують такоrо недій
сного, або існуючого тільки nоче
рез туман громадянина й, звівши 
його життя до ограниченої кілько
сти сторінок, чи кількаметрової ле 
нти кінематографічного сценаря, 
nродаЮТЬ ЙОГО В МІЛЬЙОНОВИХ на
кладах - по nримірнику вам, ме
ні й кожному іншому, що знахо
дить у кишені вільний rріш. 
Бо життя є для кожного своїм са 

моцвітом, про вартість лкоrо дові
дуємося завжди заnізно... Час безу 
nину відлічує хвилини й дні, чи ж, 
отже, не самогубством є «жити чу
жим життям», а своє нівечити роз
думно? Вел небезnека та злочин 
«торгівців чужим життям» nолягає 
в тому, що nродаючи так дешево 

«чуже» життя, вони відбирають 
нам бажання і nотребу жити своїм. 
Заnозичення «чужого» nочинає ви
стачати й «щасливий» nокуnець 
зміняється nоволі в тінь, в істоту, 
яка існує тільки фізично. 

«Торгівці чужим життям» всміха 
ються з-nоза заrратованого вікон

ця, ВКЛОНЛЮ•ТЬСЛ вам, КОЛИ nодаєте 

банкноти, а в коло,JІках товстої ка
сової книги вписують ще одну по
зицію. Закривши крамницю, вони 
робитимуть облік, бо їхнє життя 
теж не tхнє - до самої смерти за
nлутане в чергах сухорллвих і че
реватих чисел .•• 

А мені безустанно ввижається 
молода дівчина, що nродає квитки 
в кіно, чи в театр; менІ незмірно 
жаль їі! Жаль, бо вона, хоч і несві 
домо, торгує «чужим життям» ••• 

ІРС 

(стаття дискусійшt) 

~1!1 "юлоді, необхідно провести певну 
с.:еrреrацію в поняттях про .молодь. lle 
є нео,бхі:.J.ІІЮ то·му, що з огляду на важ
.нпвіст'ь про.бле~t.и до диску\:іЇ на1д rнrею 
з;,trбнраються луже час1о люди ви,пал
кnві, не вноснчи ні більше світла, ні 
розв'зки. 

ПІ!ІШучи про справи молоді, дуже 
чr!сто пер-е.мішується найо·сІ-ювніші по
ннття. А пе можна ж змішуnати спра
ІИ1 ВІИхова:ня ді·rrей в шкі,1f,J-і(;МУ віці, чи 
у віні почю1коної шко:ІrИ, із проблема
тРкою стv·дент,ської м.rюоді. чм її ро
иеrників З-nоза школи. Тут необхіІдно 
є прове,стtи певні граНІ~щі і спреи:изу;ва
ти ПОНlНТТ'Я, щоб улегшити студію мо
ЛО;l.еч•ої пробЛІематики. 

Літей у лошкільно:-.tу НІЦІ і у 'Віці 
ІlСІЧаТКОІЮЇ ШКО.lІИ' :vІ();·І<П2. б RЇДНеJСГИ, 

на !КІшу дуМІку, дю о.1Н<1Ї груrпи тому, 
ЩО В Іl)ИХ ДВОХ BtKaX ЗНа•ХОдіИІJ\Ю ба:га
ТU спільного ·в дІИ'І'ЯЧ"ИХ зацікавленнях. 

І /е тн~1 більше мюжл,нr.е з огляпу на 
ІІ<JІІІ еміrраційниrй синr і 11rзаВІиднkть 
нашіИІХ В'и:ховнrих засо.6ів. Основну ро
:по у В'Іпованtні цієї 1 руп'ІІ мололі гра
.:т,и { гратіИrмуть 6шьки. Не звшжаюч.и 
на те, шо JІіТ!И вчашаютІ, дю школи і 
T<JM знаходятьс,я бі,:тьшу Чёtстину лня, 
ВСе T3iKI!f ЇХ ПJ1'ИІВ'ЯЗсНШЯ }J·O баТЬКіВ Є 
r.J.аряюче і йоrго не ~.rож:на ~аперечу.ва

ти. Вик"'Тючно ві:1 б:пьків З<І.лема11име, 
чн ЇХІній си1н t~rf їхн•н лочка говорити
муть по-українському, чи nопиr шану
І~апшуть СВОЄ сере 1!0ІБІИШЄ, З Я'КОГО 

ВОЧИ ПОХОІ..'ІSПЬ, ЧИ ВОІІЧ ЛЮ6ИТИМУТ'Ь 
\"ЮИJ.Їнське 'МІИНV.1е, чн nонн }J<:иrrимутп 
;;;з=єю .\'tІ<:раїнсь.кого :-.tай>бутнього, чи 
тюни це в.с:е пропю·ува:тимуп, ловко.:та 

себе. о:JІНІИ'М <слово·м віл б<1тьків 
З;:JЛеЖІИТЬ ЧІИ ЇХНі ЛіТІІ М2Т'РМУ1Ь В собі 
з.1орон" україпську дуrну. І1<1тьки не 
П()В'}'НЧі ·ні На М!Шh З<lfіУВ<'1ТИ, ЩО В 
ньо:\1V віці лі11н с.тар<lюп,ся у всьому 
І<ОПЇ•ІО:вали СВОЇХ 6а'ТЬКіr.. 

Зац;:К.<lnлення мо.'"r.ол.і. почаRІІІ% вkr 
1111СН<1: 1!ЦЯТІИ рОК;І:> ТІJ'ТТН. Є іІІІІІІІ 1 ТОМУ 
кrтrгепій rтідхо.ту 11-0 ~ІеЇ також пови
нен н:лко·мо різпт1:тися ні1 n<чн:.ре.пньо
їО. R ньо·:-.tу віці :-юл01л, вжЕ" .ьп,~рrиІВа
t=ться .тто :пенної міпи з орбіти ~впл'ИВ.\' 
СВ•ОЇХ 6aThKin (ХОЧе:\!;() \fІИ ТОГО 'ЧіИ Не 
х.,оч.•емо). Вона поч:т::~є линЕТІРtСЬ іпш;и
мн очІИІ\f:1 ІНtа своє акруження як люсі, 
пn·t•rинає ;Пч'м цікаRН'І'НСІ·. легко асrиІМі
.1ЮВ1'ПИ З НЬОГО ВСР. ЇЙ Ї,:v!іПОН~'Є (а ду
іИЄ часто їй ім:rюпує не вс~ те, що є 
пrr~'ПІТ'ИІtше!) і тУт нираJніше s:rк _rтеінтс 
ПП'МЇТЧ•МО ВІП11НІR. по-:ч~.;JІе.'Т:!·ТЬОГО б<lTЬІJ<itз
ChKO['Q 'ВІІ1ІХОR·аннІЯ. Ла1ьше формунан
ня молоtл,ечої дvші вже пр')л:о.в.жуватои
'М:С су:спіль.ство- у пштому' розумінні 
цього сл01ва. І саме пе «Формування~ 

3аст::.вляє НІаtс насторш.юr.:тись пр,имі
шrт:и якісь заход'И в ~JаПрS"мку з1\1Іен · 
шення його вшгиву. З.а:слу'говує на 
підзначення факт, що публіч,на опініп 
:-.tай:.ке всього світу б'є на сnолох, 
пр:'І ЛНД<l,ЮЧ·ІІІСЬ б.'І'И}!(ЧІе ВСіМ ;С;Пр3'ВІ3М 
ВІ!ХОВ<І!НІ:ІЯ МО!.'ІО~Ї. 

Треба М31'И на упа,зі, що 1-1аша мо
лодь, пе,ребуваючн в різних д.ер"..:авах, 
БЧGЩаЮЧИ ДО М.Ї/СЦе'ВІИХ ШКіЛ, ЧІП ЛірОС
ТО перебу1В(\ІЮЧ'И· в контакті з 'місце,вrаю 
:\Ю.lО.П'і..l.Ю, - ВХО..l.'ИТЬ В ЇІ ·СКЛад, СТ3-
НОІИП'Ь її часпнну. ВпЛІІЛІЗ оточення не 
ПО:V!.ЇІ'fіИТЬ•СІН, ЯКЩО Не ПрИІГЛННУ'ГИІСЬ ЙО
му увюt~ніше. 

Jlе:нкі ГОЛОСИ твер·Д:ЯТЬ, ЩО ОСН'ОВІНІУ 
Г..ИНУ За ЗВ'ИХІНІеІНІНП ЗДОрОRІИ'Х ІПрИНЦІИ\ПіІВ 
у вмrховаІНні ~rі·оІ;ю,сrить вііін1а. Після пе
реіюиваrнь безпосер,е·дш,о,го бом6арду
·~аннІЯ, ч~енор:-.tа.lЬНОІ'О іЮlі1'ГЯ, бороть
б.и, непевности свого завтра - П:рtИ1Х'D
дить, зВІн:чайно, відпруження, а з fШМ 

і !'ІСі його нGслідІк·и. JJ.e твер·дження 
с.правлуш(l.ЛО б себе дІJ певної міри, 
ІЮЛИ б ЗВІИХНе.mrя бач·JІ,і'І<ІСЬ ТіЛЬКИ і 
ті.:Іь:JШ V са.мої І\ЮЛО.1і. Одначе, на 
іІ.;а 1ь, так не є! Приr·лпньтесь з біл
шою ,\'ВаГОЮ. ЛО ЩОJJ.ІеНіНОГО }f{ІИТ'fЯ і 
ВІІ ПО63!ЧИІТе. ЩО r'аНІ'ре.на а'МОраЛЬІНОС
Т'И, розпу,стп і найрізІю~tанітн~ших збо 
чень схопи,'Іа в свої обійми гли,бокі 
пр·ошарки с1уч•асного с,УІс.піщ .. •ст.в•а і на
~Іагаєть·с,я заХОіП!ІtТ1И й :\юлодь. 

Гли·бnкнй розклад під:ІlІЗ•ерджують 
с\·часпі ФІ.'ІЬМІи, афіші. різноманітні 
с~ектаклі, · Tlpe1ca й лirrepaтrypa. Сікільки 
rюбачиrге сьоr·одні зд:орОВ'ИХ і лравиль 
не формую'НІ,Х фі.тт!,мів? Мен,і пріюа
.тту ЄТЬ•С.Я ІН ІІіЙ ХІШ,l\ИІИі О:ДИІН фіЛЬМ «Я 
11.1а.~ n'.ять синів~. яЕого я 6а~ч~ив тому 
111k,ть ро·ків. Чудоний фільм! Що за 
ро:r·инне тешю, батьківська і синівсь
к~ :r,юбов панує ·з ньому ф:ЛJ,мі. Але 
сt,оголні цей фільм є ВЖ'е старий і <<не 
мо:'ІІІИІЙ». Якщо є ще кілька добrрrих 
фільм.іп, то в.онІИ є тільки рідІКістю в 
1:'нових З<1 1.JТЯХ. Те<мою сьсrс:дrнішніх 
ф;лhмів ІсненариІсти ста;rш·ять ка,в2рня
ні біЙК'И, найтемніші і~пгриrи або мілку 
ПУl'!fЧНУ любов, шо пр;шоJ'!.,ить її :rе
r~ї·в .'!~ покінченtня з Ж'Н1Т57М або глу
бІ.кої 1\!Ора.:rь,ної депре.сїt у кращому 
rиn'"lа.ттку. А філь;м Е' iJ< од:п;им із ,мaco
t:·rx ЗаІСjОІб'ш Еі!І:ХОВУВ<lІІІ-ІЯ і формуваІН
НЯ! Киньте оком на ексцентричні 
<І:І)іІІІі: чrи\М міл:кіший бу:ле Ух зміст і 
пrюстаuьк·е пре.л1ставлення Т'И'М більше 
І:nн.н нваж:аmнмуться цікавиІМІИ і пrр,иrrя
г~1юч.,ими. 

Так само преикгав.іІяється справа з 
nресою і ~1<ітературою. На пальцях Оtд.· 
tНіє·. рукн можна порахувати сього~ні 



Стор. 6. 

11 любій державі ВІІІідавництва, що 
:ч;Й:\1<:.ються ВИІдаванним д:шгячої :І,іте
ратури і літераТ'УРИ д:Ія молоді. Та й 
вини не знають пошюго ровJ<Івіту, а 
тіпьки жІивотіІ-шя. Вся преса світу, кр>Їм 
сканmИІІlавської, при;Нf}С'Еть щоденно 
ЗБіJЮ:\1ЛеНІІІЯ ПрО З.10'-!ИІНІИ, - П3ЙЧ!3СТі
ШС' кра1.1.іж і в6J1ІВС1'!М, - поповнені 
:\і~tлолпІ-N:\1'11 і в цій же с<.:~мій ;пресі на 
другій ·цторінці знайдете захв,алювання 
ф:ль:-.Іів, що формуватимуть в ря:д.ах 
молоді НОІНІіХ 3ІдІеtптін nол.ібних або й 
ще І"ірrІ.ІІ:Ех ·злоч'инів. ВІ~йдіть на mер
ший ліпший б~1.1ьвар всшюrо міста й 
попросіть в кйооку ЛJІП'Я'Ч'ИЙ журнал 
- ІЗ3ІМ :ПОіЛ.а,дуть ЗВ:ИТСК KCJibOpOBІIJIX 

сторінаrк, на нJ<Іих ви побачите дЖУІджі
цсву боротьбу, ІС.трі.іІЯіlІіШУ 1П плечі і, 
в кращому внп3!дку, бокс. 

Впа.r11е rлпев:Ію запва,га, що д1ають 
таке Т'ОІ:'>іУ, що чжгачі ньо,го m1магають, 
Ні! Зло не є в 'ГОМу, що ~~'Ит;зчі нього 
Г:.І!І~1J3ІГ3ІІ0ТЬ, а ,в ТОМу, ЩО Не ДnЮТЬ ін

ШОГО. чи властивіше в :rому, що не 
тrrнвлено найменшої бороть.б;и з пря
муванням ·по лінії най:'>іеншого сщю
Т'~r.ву. 

ІТоці~аtвтеся підітr, ось за цією 
групою моuюд'ИХ людей, що безжурно 

ІІ(JЯМj'ЮТЬ В 113ІПрЯ:МК_v <<СТУ,Д!еН'ТСЬК'ОГО» 
бару. В 1СереІд!ИІні, од·ин з ІШХ ,примо
ІІІУЄТІ>СЯ ·біля «3ВТО:\13Т'3» і, КИНУВШИ 
монету, по:чиІІІJє грати. В Il'i, розхо
Інrться .:\1СJf-~·енрунСJти :'>іеталевиМ'И кvль

І'.<J:vІИ і <<ШDбИН!» ЯКНайбіЛМІі'е Ч'И.СЛО. 
Очі спряморані на ~qвітлячі чи.,сла і зиr
?.8Г)~вт•ий рух кут.ки. до зигзагунато
го руху кульk1Іf до.ту~Іуєт ься такий 

жr само <<знrзаrуват:и·й.t> звук лжаз.у, 

ЩО З друГОГО <'ІВТО;\!аТ,1, Н<lПСВНіЯЄ ЦіІЛ.С 

при:\1іщенн.я і внр~Ішаєп)сs! ген н,3 .ву
лицю. Ней зиrзаГуRатий рух І<ульки і 
звуку є образm·І пашої доби. '~·ОР•н пе
ре·слklують МОЛОду ЛЮ;ІІ:-!НУ, ПОЛОІІІО
ЮТЬ її увагу, абсорбуюгь її в цілості. 
І [ей сам·ий звук тягне молодь до <<,к~а
во», що НаІnов.нені по 6єреги, вик·rІИ·ка
юп, в З2ІПіЗtнеНJІІХ огірчення: rпр~шді 
щ1ж:кю сь·ОГ().1Ні зайт;r ло rере.днни. В 
с:п:•асннй :\1О::\1ент п:ит:ншя. чи рщІІ.rше 
r.ажка про:бле:\13, стає в іr•ІІіій формі: 
Яі< зRідти вийти? 

НІкола 1'LlKo:.к з:\1іШІJ1а t.:.і.r.кош11 о своє 
<<об.1'ІІ~~чя», вона не має тих ря·:\1ок, що 
І;она ІХ мала перс;1 :ша,1ця·тьма рока
м·и. lle тщжаєтьси ю~>:рС:\1'1 інтеrнатів 
прн лінrях. Ра1ніше :-.1о.ло1ь тако;.,, 6\'н
ту:ва.таtсь ЩЮlЧІ <<РJ!!'ОрН'С'JИЧНИХ» Пр~Пй 
ei.r~ бурс,и, а:ле їх шанупа.1а. Сьогодні 
Рона не бунтуєть1ся проти них - 11она 
н~ звертає на НИ'Х н,і1якоУ уваги. Нідпо
І~Мал.ьні за· порядок дпв.:rнп.ся на це 
<<Через пальці». 

Не·давн·о 'нем прийшл.пся чtитати у 
фрацузькій пресі вkтку, якЕ~ інформу
вала, ЩО В ОІДНО:\1у ліІ[еЇ ПрuвадІИЛІІІСЬ 
тор11и пістоля,МJи. Коли ОJ.ІJ.,ин син - мо
.тодий ГіМ'НЗЗИІСТ -· про ГОВОрИВ'СЯ Щ~, 
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~- Стvпенти Ниївсьного Бvnівеnьноrо Інстнтvту 
І:'• ці д1ні авдІІПОріі і І<ОJl'і~,дюри Київсь 

кого -бу~rtіве.:тьного інстиrгуту виг~1ЯJІ<1-
ють н•'е бі.11>111 простірни~ІІи: всюди нез 
~~~нч,а·йна тиша. М<У,І(ІНЗ П()ДуматІи, що 

буrх::~иве сту:аентське жи1·гя тимчасово 
заш,~ерло. А.1е не тільки зовІНішнє вра
;,кенни: С2І:VІ'е тел:е1р tІаш І<О.ТІектив ле

рсіІ\ІІІває ю~йбільш нппруженнй і склад 
НИЙ CT'CJH. JL,вi Т'И'СЯЧ'Ї L:ТУЛ.t>ІПіБ ЧОТН
рь ох фа,,-;ультетів інс-rиrl·уту склалають 

іспити. 

У ві'щІіну ві;1. понер•е:диіх років :в 
ЇІJСТІПуті СТ'аЕІНТІ>СН :зе .. ТІ!-!КЇ в·ИМОГИ .ДО 
нракТІИІЧ,J-UІІ·Х заtіняп, студе:Ітів. Те,пер 
р·,ке 'НеІ~1(1€ ТZї:-ПІІХ І'ІИПЗ•.'ІКЇВ, КОЛ.:І 'CT'Y

.'lCHT, яюпй о:ІJержан відмінну оцінку 
rн, снеІ(яльл~J:\1У преш:\1е}~', тільки тео
рtтично 1Пре,1ставс1па соо1 пр<ЩЮ бето
ро:vІішалки. 

Коли в :VІІЮІУёІі рокн к;нелри тех;Ію
.:юr-їі буІJ.,rве:ІІ.ного віJ. 1і.1у тільки роз
працьсІВ)'~І'а,;щ: і ()ІСНОЮВ3ЛИ ПОТОЧНО· 
рОЗ!tЇ.ІІ,.НJ:'Й :\I'CTOl! 1<0\ІІІЛеКС+ЮІ·о бу;~іВ
ЕІІЦТІЗа, то тенер ней <Jс.тод ·став ос~ов 

J:;:н"' в )'ч-ба:ВІИІХ •Іipor·p~Yvt;Іx Київського 
(:.у:Ііве:ІьІюго івсnитуту. 

?а ОСШІІ!і!'ЇЙ рік ·І.ибnр~торі'І Інсти-
ТУТУ зоо·І·3ТІІЛ-'ІСІ, JІо•1ІІJІа\ИІ бу:1;не.rн.
нс>'і ·рехІ:·і·JШ. Няв'Я3(1 J!І) І{ОІ1ТrJКТ'И •СТ'у
:r-еІІТ'СЬ~І!''\ 11<1\"І\ОВІІJХ гупткін з булін
ІІІІІПвачн. Мо.тю:Іі .1СПЇП3JІН! к~нюю:І, 
rте~Іqк'н. 1\ \І 11 інпраІlі :1 poбЇП!ii!J{(lMif-

nY.1ЇBe.1b!U11ІI\ai\JI'' \:1''11.ЮІІ'JІ·и IKJBY ві6.ро
піJе·суВ3.1Н,Н\' ІІІ"І'\"1<:-tт~-;)ну 1\Іавm·н~·. Грv
пн С:ГV 'ІеІІТЇІ\ JHCТ'JIT\'IV ПОnVН3.'1ІІ,! Н3 ОУ 
_"!іВІІІ";ПВі Кп:хінсІ,кпї. гт::С: -"ІЄ; !ЮНИ 
ВJІерше ПрН.:VІ~;J!ІИЛИ :І:,:ИІ 6еТОН'11'Л ро-б'іт .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,. 

ре 'І 6~іп,ко\І про ні гпрпІ. то -бап,ко 
снр;зв·Іі ПОІtікав·ІіІВСН. 6о ека'>(l·В ,сУ.ноrі ... 

« ... CrщaR•1i нікпв13 і:сторія. 1lппаf\(1Йся 
·с·~.lТИТ'ІІ <У'І'm .тrля- "епе~> _ Ко!\-rентСJрі 

- х~ба зайві. 

R ніі-і rтзтті нн торю!І'·':Ін•ся в з;з•га.lь
~··•х Р11!'(1'\ \'\ІО!Н!І!-1 Н ffi{'i!X Г::Рf)С'\ТЗЕ' 

l\''Іасна :-.ІО.1Р•''Ь :vr·aH·il\e н ц'лому світі.· 

Br,mr. ці у:-.ІUІИ!ШІ, 1;1е :\!UjІ\уть не зро
бити 'ВІІШИ:Н1У і На УКІJ<.1ЇНСLКУ МОЛОДЬ, 
Ні<3. с\:І•аЄ МОЖ:ЮШОСТі IC0p·HC1'arr•и З ~ЩЇ1Х 
«блаr·» сучасного виховз:ча-ІЯ. У черго
ній статті :\1'и нор~'ШІІ1МО нідпосині1, що 
нанують в україн.:::І,КО:\1у світі і їх 
ІШJІІИВ Н~· Ю!ХОВ3НІІП у~<:раЇНСЬКОЇ МО-
:юді 

Бn.pr-tc ЧайІ<а 

!ШШ Пnоіно, Італія) 

:'.Іі<.:неві :'>fі.жі піскІи. lleй метод розnра 
цював професор Іf11ст•уту - Киріенко. 
Перші іспити в цьо\fУ РУЗ-і свід-

':'.пь про те, ЩО 1СТудеН'ПИ В llbO'MY році 
:~добула ГЛІИ1бокі знання. З2 ІПерuш:х 
СіШ!ЗІ.'ЩЯН ДНЇ;В ПОНад 90% СТУ1ДІСІІ-ПіВ 
::\дС!ЛИ fсП1ІТІИ на <<добрС» і ~Е~дМіІННО». 
На факу::rьтеті міського ~бу:ІJ.і·ІН:ІИІЦТІВа і 
ГОСПО.1арства у бі.'ІЬШОСТі СТудСНТЇ'В ПО 
янились п'ятІКІН і чвір1ш. Кращі оцін
кн одерж<ши І. Лаівриненко, К Се.ме
нч:снко, Ю. Фабрикантов, Н Биче1нева, 
Р. Угрюмов і багато інших. 

СтуДІенпr, икі краще вс11игають, орга 
ні:sують длq своїх ТОl3ариші.в, КОН(:у~'Іь
П"НЇЇ З ма·rе:vІ311ИJ<ІИ, Т~'ХНО.'ІОГЇЇ буді
І~t'ЛІ>НОІ'О ВіНрОбНІИЦТі~<l і ВrдПОрНОСТИ 
~нлеріялів. 

В о!діпій з груп чегзертого курсу 
;,рхі·ге,кту:р;ноrо факу.1ьтету ста.вся та
ЕИЙ виашдок: ІКОІ\ЮОІ\Ю.w<ІИ -- Сані1на, 
Риба, Кова.'!,енко - стаоалися поко
ри:стуват·иtсь на іопитах -раніше під~го
товаІІІими ш:паІрГаІЛІКЗ'!vІ:и. Цей факт 
наробіІflВ багато шу:ми; бу.тю скликано 
І~О'МІСОМОЛЬСЬКе зібраННІSІ, Па ЯКОМУ 
<(бурно» .щискутов.ано справу приюіиtn~ 
!:lІСти, ч•еснотrи, прав.:.tІшюс.rи й навіть 
::онощицтва .•• 

f1 ре:сrор3нах і їnаЛhНЯХ, де харчу
ЮТЬСЯ студ;епnи УнІснпоуту, водавали 
дуже погані oбiJlJи. Тепер ніби, на про
хання .студентів, К:ері!шицт_во ци'х ре
сгор::.ш:в '\'Іало поліІшшпи харчування. 

Юрій На:пко, гоJюна культмасового 
І<:с:vtітету неодІІЮразово оргаІНізував 
еk1скурсії пароп.1авом 110 Лніпрі, різні 
нрогульки, культпоходІИ на гастрольні 
НИІСТУ'ІІ'И малого театру. 

СтуленнІ Унсттитуту М. Аку,ле-нко, В. 
Тю1ч~н:ко, Є. Киrр:tченко, Б. Борзаков
СІ: кий і інш·і, доб.тІчсь ве·'ІИІ<І~Х у.с•піхів 
n акаt.rу;емічпому веслуванні, рес:nублі~ 
кансhкого значення. ·Колекп1:в весЛІЯ:· 
рів Інслитуту зайня.ІJ перше місце шr 
З:\1СJ:гаІ!ІНРХ RУЗ-ів Києва, а дпі ком:а
дн дkт.али право обстоювати чес.ть 
ре С 11 у;б,ТІЇ1ЮИ. 

В. Тутевич 

(<<КОМІС. І ІрпІРІаІ), ч. 140, 19Б4 р.) 
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Америкапське СТУ ДЄН1'СТВО 

fіш•скашІІІ'ЧНtий зворот rід МосІкв·Іf та 
~~осійсько - ко:wуністи''Іі.юго і·мперіяліз 
Му не ЗаЛШllІ!Ш поза.1у Й ЗМСР'ИКаІНСЬ· 

кого сту ден·тства. Сь:-одні вже не е 
fЮІЯШЮЮ ДЛЯ СТ'Уід'ента, Я·К і дЛЯ аІМерИ-

1)3НСЬКОГО політика, що Москва е за
грбзою і Ам·ерtІІКІІ, ЯІкщо їй ае буде 
СІ'Ш~ІИ11Іі1СЬ ВіІЛ',ПОВі•дНОЇ Від,ІСЇЧі. 0дІНІ2'Че 
рОЗІІИ·UТОК подій В СТудt:НТСЬКС·Му ЖИТТі 
бу.п ці,кав ий. 

В 1946 р. амер,и:кансьі<а студентська 
де:оеrаІtія в числі 2.5 ос,іб (студентів з 
rізни:х універснтеті·в 311А) вернулася 
з Праrи, зі світового rс1удентського 
конr·ре.су, - за:юво:rеніl, що нарешті 

піс.1я вrинИІ ·СТУ'д'ентст;ю нілого с:віт'У 
спромогло<еь свобіТІ.но по,тr.аrодІИ:11И всі 
болючі ПІИ'Р.-:rннн, та навіть вибрати 
ОЛІЮЗГ~ЛНО цен:тралю у,пра•ІІ'И і ЗНІаЙ:ТІИ 
«ВЇ.ТJіІювіЛІний» для неї о·сідt)ІК - Прагу. 

А:-.t.ерикан,ська дел~І·ація м.ала особ
тr.во чого бути «ЗадовоJІ'еною», бо ж 
міс-гоголовою було обра!ю американ
цн, і що, чнr не найзажніше, - при,яз
но nровела ч•ас з ра.J:я-:ІсьІш:w:и ·студен

Т<lми. ·Так заступхІком створеного 
МСС (Міжнародній Студентськи Со
юз) обnано тоді Г. l'l)JІЬ:W<JШJ, ,с.ту.дент·а 
з І-Іью йорк~-. І ІІlо ще більше було 
потрібно тоді аІ:-.tерНі!@f:!ЦЯМ? 

То.1і ще «раш,еІН!С» бу:r1И Ііf}ІНІТ'МЯrМІИ, 
а <:.VІер•иканськ.а делег:щія :JіІавіть і 1:~ 

С'!УЛа<сь тоді, що комунk1•и вже охо
ни,.ш с:вої:мм вн;rtива~tи нілий світовИй 
студеНТ·СЬІШІЙ рух. 

Сьогодні цьо-.tу питанню nрисвячу
ють багат'О увапи і бі.:Іьшkть ,г.ри,хо-
лить .д.о B!I'CJIOBKY, ЩU Нf)И·ЧИНОЮ Не 

СvлР 1rільки те, що деш:rація не в:изна
uалась ще в ПО~ІЇТ'rІЦі Москви, ал.е й 
т~. що а:мерю~а,Н1Ська делеrація була 

ІІtЗОрГ<ІНіЗО.ВІана. Це був RіЛН'ИІЙ ВJ.І•бір 
студентів з рrзн1ИХ унів·срс:итетів. Та
І,о·ж тоді ще не >бу;lО жодної студент
сt,кої організації в З.Т{А, Я'і<:V ВОІНІИ ре
nрезентували б. В іншому ви:па1дку 
американці мають свій гордий потяг 
перебІнрати •В опої руки важніші rюзи
ції Та М3ТІИ ВПЛ:ІІВ на НІИХ. 
Після nо.вороту з Праги, делеrа:ги 

побwчІІrли, · що сту,'{~:нгсr,J<ий міжпарод
нНt руХ ІТОЧ<JН JЮЗВИВа'!'/ІСЬ і д.;І.Я учас-
11И н ньо.:wу nотрібно орІ·ані<зованости: 
в першу ч<ергу ;:l.:<.tериканського 

сlуд·ентсІ<л:а, тому то делеrація дала 

f'О•чгІІl до скликання за,галь<fЮ<ІІМ'fІРИКан

сt,кої стуід!ентської конференції в ГРУ'д 
ні 1946 р. На конференцію nрибуло 
біJІІЯ 500 <Пред•СТаВНИКЇJЗ ВІД 3()() інівер
·СJІ·і'ГеТіrв і ка.1еджін. 

Копфrсренц~я nідчеркнула потребу 
С[1Ггнізацїі студеJНТrСЬКОЇ централі, Та 
rтбрала ко:wісію для пі,дготовки ссно
вуюч10,rо з'їзду, яюий мав 6и за ЗаJВ!дан 
ня нІ<lІДати форму цій орr.а.нізсщїі. 

Основуючий з'їз:д літом 1947 р., якпй 
ві>;~бувся при унrіоверо~&геті в Мадісон 
(Віс;конс~иrн) з участю дсJІеrнтів від 
350 універсш,етів і І<алеJджів затвердІИrВ 
лідготовлений ще п.ерел.тІИІМ статут 
організації т<1 ІН<ІІ.l<Ш ій іІІазву ІОніте·д 
Стейт.с Нешенел Асосіейшен - ІОС
ВА. На оnікуна орг,;нt.і:занїі запроtnено 
Г:1ро.:rь.ла Ста:осена, тслерішнього чле
Н·:J. І<J·б'нету преЗІИІд'еНТСl AйзN~trayepa. 
ЮСНА crra.тa автомати•rно репревен

танто·:w аІІ.rrериtканського сту дентст·ва 

перед Конгресрм, ·в ЮНЕОКО; в МСС. 
Осі.rюк цевтра.;]і ви:брано в Мадісон, а 
філії Ті <:творе!ІЮ по всій кр<Jїні за peri· 
снальНІРr:W та льока.тьннм поділом (н1е 
за сте<йrта МІИ). 

Вже в nочнтках ·студентська нентра· 
ЛЯ ра·ЗО':W зі СВОЇМІН фiJІFSIMJ.! ·R:ИІКазалась 
31\тивп'стю. Осоrблrиnо спrтчrиниmrИІС,Ь 
де· нього ветерани війни, які поверну
л·ись з різних сторін світу, . де маmи 
~ю.жність приtглянутись до студенТІсь
І(с,rо руху інших країн. 

--------
І і<>Ч·ашся час від!ВОроту від МосІКВІИ. 

В Евраrні nороблеІно :~а·ходІИ в 'НІ2ПР·ЯМ
''"У ОJ)f'анізув<Jннtя нової с·вітової цент· 
Pl:Jлi студ,еІІтствз. А:wериканське сту
д•сІІтстrво наділилось за ! пrютtи. Груtrю 
~протrІІвникі:: з:w.::trгaJІa(::, оргаІ-~ізуват•и 

нову нентр<Злю T':l nіJЛ:с;JіІ\УВати МСС, 
•поч<Jла роnнг11 заХ.Оr.іІ.!ІІ НJІІЯ створенНІя 
нов·ої орІ·анізшtії в ЗJІА, щоб тим ca
Yi:Jfl\1 замиt.1'!Л1И о•і'і зага.1ові і в ря~tках 
ІІОВСІС\'І~ВОреІІОЇ ОJ)f'аНіЗJ>ЦЇЇ в'я:за1'ИfСЬ З 
мсс. 

З ІLією :wето1о nрокпмун:kтиrtші <';JІе
~Існтн С1f{ЛІИК<КІІИ В 195? р. з'їзд У ТОМУ 
ж Мадісон, щ~ к:олІисr, поста:Іrа ЮСНА. 
~~·їзд. •був длн нас ніка.ІИІІЙ ТІи,м, що він 
д·<Н·: з:wагу rюбачrІrт.и, як даш·ко зайшла 
З.'l!OfiOB~ Л.У:WК3 В :рЯ,1И амrериІ<аНСЬКОГО 

студ:ентсгва. 

~:Гізд ОЧО:ІJІІІВ Зl'liд .. VB:JIІ1 !I,J.i BrKC Застуn
ІІНК презнп,ента МСС. J\Hc.l.tel}.a._ пtреса 
ІШЗВ.<1Л3 цей з'їз,1 }_{0M~1pk·F~iHИJM, а., 
!!Е:':.1еr<1rтів ста.т,іІНця,ми. }1ійсно-... ·{zк було. 
Оrганізт·ори ро6ш:r,и нідrt•т1овку таем
но. Не запрошено ні пресу, НІ пред

ста в ників віл місцев:оrо ~~нів.ерсJиrrtету. 
А Іюйбільш хrитрай підступ був той, 
Щ('І рООИІЛІИ ВІСе Ue під ІШИ•ЧеМ С'В'ОQОД'И 
ро·шmку студій, заборони ~~сового 
nере,слідув;::шuня та дппущ~ння · чорних 
С,Ту дентів ДО ВСЇ'Х унізерСИ1'е'fіВ, ffiд 

ц1u:-..r плащиком вдалось їм стягнути не 
ті.'Ш(ІИ студент~в.-негрів, але й лібера
лів з університ•е.ту в Чікаrо. 

Одначе ,ста.Іюсь таr<, ЯІК і М!О)ІШа бу
:ю пере;:uбачиrrrи. Вже першото д1ня лі-
6rра:ІІи за lІІНШІИли з'їзд, заявляючи, що 
еін мае ко:wупі,ст•иttну :Jакра:сну. А ко
.'ТИ ПОС'ДСТШ!І·ІИКІИ-НеrрІІ, ПОбаЧИЛИ, ЩО 
їхнє ·пнтання не nОtстаі3лено навіть на 
ЛJ НІ:ІИ·Й ПОtрЯідІОК, - ЗаЯВІИJ!ІИ, ЩО бе
руть у;І,аС'ГЬ ТЇJFЬКИ ЯІК обсерватори. 
Нара!дІИ з:БОд.tІЛІІт.сь до того, щоб ство
РІ~'l"И ор·ганізаці:ю, яка мала б перейня
ти функцію ІОСНА тз збер-с)гnи спі·в· 
пр·а.цю з МСС. 

ГІіс.тя віrдхолу біля 20 делеrотів, з'зд 
не тільки що :НІ~ здійсІ-.1ИІВ своїх цілей, 
але також не мав змоги створит·и комі
сій, ЯКі МОГЛ'И б п.і'дГОТОrВ!І-т'И, ЯК В !МІИ· 
+Іуло,:wу, па:дібний З'їзп. Оснсвwою про 
6.1е:W'ОЮ бу·.lо волагодження сnрав з 
дслеrатами з Чікаrа; я,кі мали стаrr1и 
ялrюм організації. Однtач'е до сьо·годні 
цього нrе зrроблено. 

Піс.тя цього з'їзду місце·в.<І ·універ-
с,,гrетська преса 'Засу·д'иJrа срr<:шіізато
рrв, ЇХ таІК1 1ИКУ і КОМУНЇСТИІЧНі цілі ДО 
яw:;х вонrи стре::-.t.іли. Не ·був П1ерший 
пронІt, в 'ЯІІ<ому амер!икннські сту~денти 
Jюста:Е'ишнсь т•ак вороже до всіх пи
т<шь, які ~:м.Сl.тr.и червону з<.~краску. 

Rід того часу бу лп ба га то сnроб з до 
буl'И ВІП.Т!ШВІЧ В СТУ д!еНТСЬКИ'Х. КОЛаХ різ
НІИ:WІН ПJ1ІИІХНЛЬНІІКаМи КОМУІПЇЗМУ, ОСОб
JІ'І:во ДrСЯЮfІ~!ІИ амер.;іКЗІ•-І(:ЬЮИІ.\11И ·СТУJДІеН

Т(J:WІИ, ЯІКі бралrr уЧаІСТЬ В З'Їзді МО.'Юді 

~ Rеrліні та яки1х noтi:\t :юзи:ли: по Ук
раїні й Ро•сїі. Одначе їхня :доля була 
C~':WI-:a, бо ВОНИ зу:стрЇЛІИСЬ Зі СІИЛЬН'ИrМ 
crюpo:w, а також втрат'И.'ІІИ не 1..Щьки 
станов:ище nр1и унів.еос;.rтетах, ал·е й 
були в:ик.1rюче.ні з НІИХ. Як <Пр<иrю·шд 
У'О•іІШа З1га.1аrrа1 ре да КТОJХ~ сту~,ентсько

·го ч•ас,оПІи:су пр-и уніІ~~ерситеті в Чікзrо 
( «І0н:іверсіті оф Чікаr<J/> ), SІІКОГО ВІИК'И
ІІУl'И з р~дакц'їі і з уніве!}ситету. 

Як тLт·І>ІІ<ІИ появляєтьсн хтось з допо
І~і ·rдю про Іюмунізм, про країни за за-
•лізною заІс.rюною, - він ~тягає крім 
с-!·:Ул.ентів з Т'ИХ кnаїн, також сотні 
а:О.Н:'РИКН'НСJ,КОГО СТ)ЧІ,еН1fС1'ВЗ, ЯІІ~'е Не 

менше громшть його, як і перші. lІ.і
І<аво та:ко~.,,, Jцо сн:юерідний студентсь
кий уря1д при уrІі'в,ерсит•сгt·і не лозволяе 
н<:І'.ЇН на nодібні допоnіді, яюцо nісля 
ннх не пепел:ба.че<на д'Исrкvсія. 
Треба з· приємністю вLщмітити, що 

а'~!,ер:иканське стуr.'lентствс не за>JІІИ:ши

лось nозВJдУ в акції nроти •~->омунізму. 

д. п. 

(Мадісон, ЗДА) 

~'і Чергова стаття: 

щ\мерикансьні університети». 



Стор. 8. СМОJІОСІUШ 

ВЕЛИКИИ КОНКУРС н СМОЛОСКИПУ )) 
«Смолоскип» ч. 5 (41), 1954 р. 
Аритмограф - Z JІУІІКТJІ. 

Розв'язка: Ворітеся - nоборете. 

Ключ до розв'язки: Вір, Петро, 

nояс. 

Хто сказав цІ слова 'l 
1, :- 1,5- Волобуєв, 2. - 1,5 nун
кта - М. Хвильовий. 

ч. 7·5 (43-44) 

. «СМОЛОСКИП» Ч. 6 (42), 1954 р. 

Хрестінка - 4 ІІУJІКТL 
Розв'язка: Олеr Ольжич. 

Ключ до розв'язки: 1. Головко, 

2. Голос, З. Плем'·л, 4. Догма, 5. По

ворот, 6. Гелляда, 7. Кольмар, 8. 

Бажан, 9. Криця, 10. Німеччина. 

МаrІчний квадрат- 1 пункт. 
Розв'язка: 1. Езоп, 2. Зеро, З. 

Орел, 4. Поле. 

Повідомляємо всіх наших Шанов 

них Конкурсантів, що 15. липня 

1954 р. Редакція «Смолоскипу» npo 
вела обчислення nунктів надісла

них розв'язок і в nрисутності жюрІ 

в складі: І. Сілецький- голова, та 

А. Кобилко і О. Зінкевич- члени, 

nровела розгру нагород. Нижче мі

стимо розв'язки всіх оnублікова

них загадок та вислід конкурсу. 
Внелід конкурсу 

«Смолоскип» ч. 2(38), 1954 р. 
(5 пунктів) 

Розв'язка: «Смолоскиn журнал 
українськоі молодІ~. 

Ключ до розв'язки: 1. Жуnан, 
2. Ліра, З. Килими, 4. Ідь, 5. Слон. 

«Смолоскип» ч. 4(40), 1954 р. 

Хрестінка ч. 1, 10 пунктів. 

(nомилково було подано - 5 пуи• 
ктів). 

Розв'язка: Горизонтально - 2. 

Каї·ро, 4. Марат, 5. Манган, 6. Ган, 

7. Магатма, 9. Діброва, 11. Кара, 12. 

Панама, 1З. Лява, 15. Пані, 16. Ма

ніла, 17. Декада, 18. Табак, 19. Бал

тик, 21. Тамара, 22 . . Мара, 23 . .Ліtа, 

24. Торпеда, 26. Аутобан, 27. Табір, 

29. Галя, ЗО. Маляrа. 

Вертикально: 1. Дюї, 2. Карат, 

З. Роман, 4. Мама, 6. Ганді, 7. Мара, 

8. Анна, 10. Валя, 11. Канібал, 12. 
Палата, 13. Ля, 14. Ватага, 19. Вал, 

20. Тиктор, 22. Маляр, 2З. Лібан, 

25. Дата, 26. Ауля, 28. Бірма, 29. Га
rа, 31. Лябор. 

Хрестінка ч. 2, 5 пунктів. 
Хрестівка: Горизонтально - 1. 

Каїро, 4. Карпо, 7. Еліот, 8. Ад, 10. 

Аннам, 1З. Карта, 14. Какао, 15. Сіт 

ка, 17. Стадо, 19. Акула, 20. Ж, 21. 

К. О., 22. Місце, 2З. Да, 24. Олеся, 
25. Коран. 

Вертикально: 1. Кодак, 2. Ас, З. 

Олена, 4. Козак, 5. По, 6. Осльо, 9. 
Данія, 10. Атака, 11. Марта, 12. rан
ді, 15. Clp~to, 16. AJщiR, 1'1. СпуцЕ 
18. Океан, 23. Да. 

Найбільшу кількість пунктів на
брав n. Р. Сенчук з Вінніпеrу (Ка
нада) - 25 пунктів. Через брак· 5 
nунктів і неточності в розв'язці 
христівек зі «Смолоскипу» ч. 4 (за
мість ДюУ - РуІ, замість Еліот -
!леон). П. Р. Сенчук заrйнлв nер
ше місце, здобуваючи другу наго
роду і замість одної - дві книrи. 
Другу нагороду (20 nунктів) 

здобули: П. Деркач (Антлія), 1'. Га
расимюк (Австралія), О. Білий, К. 
Старченко, О. Ковальчук, С. Стро
кань (ЗДА), Ю. Курах, С. Столярсь 
кий, П. Романюк (Канада). 
Третю нагороду - 15 пунктів -

здобули: І. Шульга, П. Филипович, 
І. Шелест, й. Сюркало, В. Забаран
ський. В. Війтенко, Г. · Качмар, В. 
Клюфас, С. Корнієнко, В. Дмитер
ко, О. Сенько. 

Пош<овник Іван Боt-ун 
під Берестечком 

По 5 пунктів набрали: група сту 
дентів у Мадриді (В. Яримович), І; 
Давиденко (Франція), Канцелярія 
ген. Вікаріяту в Лондоні ( М. Оr
люк-Роменський). 

Відповідь М. Косинця (Німеччи
на) анульовано. 

Всім перемо::тцям вислано книги 
зі спеціяльними підписами редак
ції «Смолоскиnу~. 

Всі справи конкурсу замкнено з 
днем 15. липня 1954 р. 

Евентуальні вияснення чи ре
клямації редакція приймає тільки 
до 20. серnня. 

РедакцІя «Смолоскипу» 

Конкурс КоДУС-у 

Комісія Допомоги Українському 

Студентству (КоДУС) оголошує хо 

нкурс на одну стиnендію із Стиnен 

дійного Фонду ім. Зенона Кузелі 

для студента українознавства в 

рямцях славістичних студій (мова, 

література, історія, етнографія і т. 

д.) на одному з євроnейських уні

рерситетів у 1954-1955 шкільному 

році. 
Висота стиnендії 50 aar. дол. місяч 

но (від жовтня 1954 до лиnня 
1955 р.) 

Умови конхуреу nодано в окре

мому nросnекті, який можна одер
жати у всіх студентських і гро
мадських організаціях та в Центра 
лі КоДУС-у. 

Зголошуватися нал·ежить до З1 
серnня 1954 р. 

Комісія Допомоги 
Українському Студентству 

2 7, rue des Bauves, Sarcelles 
(S. et О.) 

France 



ч. 7-8 (43-44) СМОЛОСКИП Orop. 9. 

Наші rіrанти 

ХАРЮВСЬКИИ БУ ДИНОlr ДEPit<ABHOl ПfUMИCJlOBOCTt 
1\о~Іtи ви приїд!е.Тс до Ха1рков.а й ·спи

т<Jєте першого харків'яннн.а: 
·- Що тут у вас най пікавішого? -

ТО ВІИ ІНІСГаЙНО ПО1 і'.Уf'Те: 

- А х~ба ни не бул1и l\ ~айбіль.шому 
Б СССР Будинку Дер;ка,F;ної Проми
словостrи? 

І кол1и ІЗІJ:. скро~ш.-:> скажете, що не 
тJльки не бу.І,и, а й н:; знаєт1е де цей 
(~;д,И!НОІК :\ІЇСТИТЬ.СЯ, f',J ВВіЧЛИІВІИІЙ хар
кіІ;'ЯІНІИН обов'ЯЗКОВО СКа/І(С: 

- Неод1м:н:ІJ п~д;ть. Ось там, 6ачи
Тt.', ВСЛІИІКУ •С!ПОруду, ОСЬ Це ЇІ Є 6уJДІИ
НОК ДеріІЮрОМІИСЛО!ЮСТИ. Сідайт:е В 
··т а~ша1й ч. 10. ч·и 11. і ~а прямісінько 
дс.•ЇДІете до Деріюпром:у. 

І МІИ, шановннй Ч'!·!тачу, рщдИІМО ва,м 
це зробо11и: бо буд.ою)J{ Jlержпрому 
fІ·СJрТ'ИЙ ТОГО, щоб ЙО·ГО ПИЛЬНО ОІГЛЯ

НУТИ. ... 
Буід!ИІНОІК }(сржщю"'у вже від·ві~а.:ю 

к· .. тька десятків 11ІІІСЯЧ рі·:шш:х екскурсан
ті·t< (в 19JO р. - прим. ред.), бо кож
ІЧІЙ приЇІІМЖиіЙ вважає за свій обов'н
::.о К ОГЛЯНУТИ ЦЬОГО l\СЛСТИЯ. 

Анрі Баrбюс дос:пь '"ВЮІшо огля
І(ув уь.,е.сь будJинок і д'у~;.І;:с влучно на-
3сав його <<Сtргаtнtізов3!сШ г01ра». І срав
ді: з першого погляду цей буЩІишок 
сю:Ідаєть,ся на якусІ, гору, але та'К си

мет р·ично зроб,т•ену й ІJрганізовано роз 
НІшов,ану, що назБа -'<ОрганізоБана го
ра» икнсl:йкраще підход,І-&ть дю цього 

J:І~·арОЧ'ОСу. 

Але давайте оглядати будинок. На
ссншеред кі'.тька с.тів про те, як його 
~~будовано. 

J Jоча.'JИ ЙОГО бу ;І.УВЗ'І И 1925 р. До 
ГЮЧаТКУ робіт, ·~О.ТИ ті~ІlЬКИ ВНПИіКJШ 
:дея зоудуwаrrІи в·е:1е1 ень-бу~д~щюк для 

НСІХ трестИ~ і іПрОМІl-іСЛОВІИХ Організацій, 
бу .10 оголошено в.сесоюзвЕ'Й конкурс 
на проєкт цього бу;щнку. Першу nре
МІЮ одержали антори проєкту «1НІе•зва

НtНЙ гkть» (за циІм щюєктом і збу дова
но будинок), проф. Кравець, проф. 
Сер3Іфі:мов і Фел ь1·ер. Проф. Кравця 
потім і призначи~ти на. го.rювнюго архі
тсю'Ора будшництва. На·чальrшком ро
біт бу дування БДП бу1;з інж. Роттерт, 
що ІНІИІНІі працює за головного іІНЖеНІе
ра )J,ніпрельстану (в 19J0p.). 

БДП МОіКІJа 6<11чи:·ш на 25 верстов 
нід Харкова, - зі станції МерефІИ в'и 
МGЖ•СТІС іПОО3ІЧІИТИ 12-ИЙ ІЮЬСрХ серед
Ю,ОГО ,корпу,су буідІинку. Са.м:ий буJtІи
нок ~будОВ3ІНІО На ВJ1COJ<O'MY Місці, і ДО 
'ГvіГО ВІИСОЧ.:НЬ ЙОГО - 65 метрів. 

Ввесь бу~динок збудовано за сстан
н:м словом 'ГСІ~ШіКJи з за.аізо-,бетону. 
На це пішло «TiJibiOt.~ 1.315 вагонів 
цем,енту, 3.700 вагонів І})аніту, 665 
1ч1Jt. пуд. заліза, тощо. На ошклен1ня 

<<Організованої горю> піш.~тю 40 тИІс. кв. 
м<:трів акла. Навіть за Y'l\IOB макс.и
)ІІа.ІьІюЇ мех,анізації роботи (rза будів
НІІІцтві працювало до ЮОО маШІин і 
К!рстатів), ·бу діВНІИЦ ТВО ПО1 рёбуООІЛО 
1.5~0.000 чоловікодніn. 

1 не диво, адже ж загаJІьна площа 
[)Дf l - 34 7 Т'ИtС. ме:rр~вl ... 

І Ілоіца перекрить бущн-жу - 67 1\ИІС. 
кп метрів. 

Uсь всі ці ч;исла досИІть яскраво 
CtUiд•t'd'l'b за те, що <«J,рІ·~нізована гора)) 
М'ё.Е право на назву <(нийС.;ІJІЬШого il 

и L(L.t-1 будинку». 

у 

Іззовні БJJ.П явл,яє собою фактично 
3 окремі корпуаи (на малюнку 1х маж 
на л-егко об;:,чити), з'едпан,Иtх між ,собою 
трьома пер~ю•.,;щі·м,и мостаІМ:и-nе рехо
да.vш з одного корпу;су до друrоІ о. 

Внесь будJино.к збудовю-ю ТІ3К, що ко
ли ви на1пр., ув.ЙШЛ1.иJ в перший !КОрпус, 
illl МОЖ1е:·ге, НІС ВИІХО:Д.Н'11Н На ВУ.'ІІИЦІО, 

.:t.Шти аж до самого к~нця будинку .•• 

lliд мостамtи-,пе:рехода:міи проходя1•ь 

нош вулнщі. Корпус 1 і J мають в од
ній частині 7 поверхіJJ, у другій - 9, 
сt.:редній корпуе: - нІайвІищи:й - має 
12 по~ерх,,в крім ,підвального поверху. 

І k рекаіlдні мос11и · пе:реходJи, що з' єд
нують корпуаи, мають 1'3ІКСЖ кімнат1и, 
які в·икори,стонуюп .. ДІЛЯ уста,нов. 

У БДІ І знаходяться не тіль·КІИ тре.сти 
іі лро.\1ІИІслові організ<ІЦІЇ, а й майwrе 
Есі наркомати, t'а:д,НІ~рком, Дер:tІшлян, 
різні бюра та інші устаІнови, всьо
го в Б)J.і 1 тепер пр.ацює і. перебуsає 
5j різнИ'х усІ'а.ІЮ/3 з д.обри:м де:qяrrком 
пrсЯІЧ роtб.тшпків. Внутрішнє розташу
о(]ННЯ КЇ'МНІат зроб.;нено так, що діає 
НаЙЗРУ'ЧНіІШі МОЖЛІИВОС.Ті ДЛЯ П•рЗІці СПіВ 
робіТ>НИІКіВ. 

У буЩІннку •працює Е ліфтів і кож

ний моше одночасно пер·е.ь·о.зитtи по 

1-S-12 паса,t\'Иріів. Є тут пошта, і теле

І рзф, в.тню1юа тел:ефт-ша станція на 

l.tiOO lЮМ,ер:н, банrки, газr.тtне бюро, 

ДОВі;І.КО·ВО-СКЮПtСІД:ИtЦЇЙНС ·бюро, ЩО об

(.rІ.УГОR,УЄ всі установи ЬДП, ПУГе~ь на 

.:о номерів, зілішшчна ка-са, кред.иrr·

бюро, нотарінльна контор<J, їд.альні, 

е-кск~nрсійне бюро, тощо. ?.а,галом. бу

;;и,:юк яІиляє собою ціlтс . невсл:ИІчк·е 
міtсто зі всім1а потр:бни;-.ш грома!~сьюи

м И У'СТ3ІНJО'В3ІМИІ, 

«МОЛОДНЯЮ> 

(:~иїв, N!:l, 1930 р., ДВУ) 

Примітка: В ча.сі війни Бу.динок 

}_Lержпрому був д·ужс оильно пошкод

ж·ени:й. Як подаютh совєтські джереlІlа, 

Р9 війні він в цілос1і ,ві:дбу~дюваний. 



Стор. 10. СМОЛОСКІПІ 

Сторінна Читача 

По проолем нaцiDflanrcтичнnro вихованнн 
моnоді 

Редакція сСмолоскипу», ак від
rук на свої статті і порущупані 
проблеми, дістає численні листи 
від, читачав, прихильників і про
тивників нашоrо журналу. 3 баrа
тьма думками в цих листах можна 

поrоджуватись, з іншими ro. Щоб 
дати змоrу широким колам україн-

ської молоді і наших читачів- по
знайомитись зі змістом цих листів, 
ми рішили на цьому місці час-до 
-часу публікувати ці відrуки і ли-

сти, в цілости або тільки частинно, 

залежно від місця, рким розпоря

джаємо. ___ .....,.",_ __ 
В статті: «Ч·и мо:,Ешша r·евuлюційr-uа 

;~іпльн~сть на eмirpaцll» - ~штор за

торкнув дУіІ('е актуальну і некучу nро

блему il нашому Ж&ІТТl, а саме: пасІИВ
Шс1 Ь і В ббrГаJТЬОХ в,ападках - ПОВНІе 

розч.ар.У·ІЮ'ННЯ та зневіра п ідеї націо
на:І.1зму, >ІІК Єдіltного ш;шху до здійс

нення л~ріИ і пр<J.ІІ нень ЦІJJ,!1Х поколінь. 
tlнІхашшн з tвро·ни, м;и щ~: · да:1ьше 

Щ;J.ІJЛІНJ~И ьід 1-'~ДНОЇ ~t:'.VІЛЇ, МИ ЗНай
ШJ11ІіJС>І с~:ред Ж~П'І'ЄІ>\}ІХ l•ІОС1аВ:ИН ЦіJІКО
І·;ИІ о відміrшшх і пош-нх в.сяКІих при
~щн та м<.періяльl{ІJІХ UrИГОІд. Бу дуч.и 
так далеко шд Ьатькі.ащини, безпосе
ре,дня боротьба >еr<І:Іа неактуальною 

ШІ першИІй ІІОГJІЯІД і продов;,"енн.я ІJІід· 
нільнзї робот•и стало абсурдНІИМ. В 
на·с~Іідок цього всього багато люд1ей 
.VІОJюд;иrх і старш1ИХ пот;>НУЛ'И в ч.ужо

му морі, вони НІе зу)Ііл.и себе ві.а.найп-І 
В НОВИХ обСТ<l:ВrИ>НаХ, ь:НІОV.Т•І~СЯ На ПО
еерХНЮ Ж:!ПТЯ і l'aiOI:M ЧІИНО'М д,алі 
нродовжувап1 свою с.;Іужбу Бнтьків

ЩІ~:ні. Що нишй ст;m існує, - 'пе:ма 
Іlід!СТЗ!В сумн~ватися. 

ПрІNІину такоrо сrану 'Ірt::ба шукаrги 
багато глtшбше, а · са:vн~ :у ПіІІІхованні і 
Lншколі бувшої мо.1оді .. На мою дум
ку, uіл•ий наш відхід. до наці·оналіс11ИІЧ
ного вtи·хов<lн.н:І ·був є не.повнай, а 
що більше ненраtt>оИ'.іІІ>НИtЙ, Всяп~і ВІІІШ
кuлІИ, признач<ені дл;І ІшеюшшІ револю 
ц.йного духа і бойової Г(і'ІОВОСТ'Н, на
І;rшки - Щ.Л!! Н~ПІТ1ИВНІ;ІЙ БИСЛід, бо 
той чtи ішший уrч.".ЗJсник зараз ЧіИ пізні
ше відкрив штучні ст'' і неправильність 
тих .в·ишко:І·ів. Не є тяжко собі уоЯви•т1и, 
ЯКt ВрШіІ\ІеНІІІІЯ ВИІКЛИКа,lО П душі учас
НІІКа тан~е від~рпnттн. Дшr 'nтрwман.ая 
Guйо.Іюї готовост,и і плекання револю
ц йtнQго дух.а можна було знайти кра
щий СІІЮЧFб. Такі й тому Пt)дібні явища, 
самозрозуміло, не <і\-Юr;r·и спр~;rчtинит.ися 
до вwrвоІРеІшя правд:и;~ого і повного 

шщіона\JІrістичного світоглящу. МожлІИІВО 
r.;.cc це було до-бре і н.иста~ча.тьне в Ук
.раїні. На е"'tіrрації, де на коr..кному 
кроці чrwnaє якась ctrroкyca, Жі:ття вм-

м.агає Н3Ід;ЗВ'ИЧ!3ІЙJНІО fВС!)ІД,О-ГО, СКрИІС'І·а-

Л :зо ваного і вtповні ро.зв·нненсrо .С;віто-
гляду базованого на пра<І>ДІИВИІХ націо-
нальних основа,х. О;:шаче ffіШІі вrихов-
ники не зуміЛ!1 цього пер.сдбач.'ИТ1И і 

відповіюю ту мол~ь при;готовИ11И .• 

С.і,е бу.т·о ІКілька криЕf'LІншх заю;1дів в 
СТ(;рОНу націОНаJІ1іСf.ІtІЧНОГО І:ШХОllаННЯ, 
одначе далеко •Ьtд ІІОlНЮЇ аН(}:ЛіЗоИ; Ав-

1'ОР поіlІище згад.аноі етапі подає прак 
тич.ш1й с.пос.б аtк:гивізацїі НІаІ/lІ.ого .ІКИТ· 
тя. Од:наче на мою ,цу:,tку не нсео,бій

маючий. Всі м:и не :\ЮЖ'е.мо .займат1ИІСІЯ 
тш_.ою ,<рево:І.ЮЦІ~Ю.Р. Л1і1Ше малІий 
процент є в сп;ні пзяти!:я за т;а:ку ді~ль 

в"сть. L);щJІЧе в слушн:сть -;:·акої .праці 
Я не су,\ШіВ<іІЮСЯ. }3 3і~'язку З 11ІНМ, ЩО 
МJ;І є цілко1што відіріlані nід Батькі:в
щнни, всяка ззустріч з Т<lКІІ-L\ІІ.И людь
ми, що ВІІuроСJІ.ІІ і жи,ІJуrь зара1з в Укра 
їні, безумо~:но відкрає нам багато но
І~с,го і до певної м::ри наблизить нас 
ДО НИХ. 

Я І:шовні з <Шторо~t згадуланої статті 
ПОГОДЖУЮСЬ, ЩU МИ ПОВИІЛ!і усВідJО·М
ЛКШаТИ 1\ИrХ, ЩО ПрНЇЖД~І.:аЮ1L З ~'Кра
іНІ! ra шфор:.1увати їх про нашу еміс
рац ю і наш сюю~с.тіИшщhкий рух. Од
наче, про що .\1'И бу.J.'емо тих дкщсй 
іІІ:lюр:vt:у:вш·чr, ,ко .. 1ІИ з кожним днем це-й 
са;vюст~йнищькИІй рух слгбшає, менша~ 
t;І,rсе .. Іьно і щораз м~нше став відчут
:!ІіJВІ:й, а Наніть ба.йдуіІ\'НЙ до подій в 
~,.t<раїні. Вже сьогодні псрев<l'жна кіль
кість ,старшІих ж~иве Jn!Іше .спrоrадшмrИ 

rtpo Україrу, а молодІ,, яка й небач·ила 
~- нраЇНІИ, не має ЖОд'НОrГО ПОНЯ1ТЯ ПрО 

н~:ї і ч~11мраз більше зі..'І.ЧУЖУt:тьс,я від 
.YKIXlЇIJ::lYJIOГO народу. 

lЦоб ожІШИТІИ т~<:же с,уопільство тре:ба 
l:JёrДЗВrИІЧІ3ЙІНІОЇ праці ilCЇ.)W'II Гj)О';>ІаЩ.СЬКІИJХ 
дЇІНЧів. Творенин укра·~·нських шкL:r і 

г:l\о·юзій 11.1 зш J.тьне внховання дасть 
пр:;ріст і ПОіІШJі&:Іе:тя ІJе тільки в на

цісналістичнюму таборі, яки1й ПОВ'И1Н1ен 
в';tігратн го:nовну ралю, а й у іНШІІІ:Х 
орІ·ан}заці}~Х. Наші Іn:;сь~ленники, поети, 
і;ІСО.ТОГІІ~ ;>ІуСЯТЬ дати ц;Й l\!ОЛОді ЩО·СЬ 
нове, захСІП.1ІЮІсче, що пірве їх з но
nою силою і всепалаючv.::-.1 З<1:ВrЗЯТИІМ 
до праці і служби для !JюІківuнщи. 

А. І<. (Гамілн,н, Канаді<!) 
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Ч. і-~ {~М) 

В чер~ні ц._ р. відбулись у Л:авові 
лег~оатлетиЧні змю ання н йкра
щиХ:: сttортовщв України ·з n'яти 
міст~· які зайняли Il 1953 р. перших 
п'ять' місць на" ос'і-анніх республі
кан:.:ь~их змаганнЯх в легкій атле
тиці: * у· Змаганнях брали учас'lь 
командЙ :Киева, Харкова, Одеси, 
Львова 1 Заш)р~.жЖЯ. 

Вже з ~~nершого'· дня найкращі 
легкоатлети .. У.кра.ни розчарували 

глядачів своїми низькими усшха~ 

ми. .t:Іайкращу -команду виставиu 

Київ, в складі якq.ї бу ли - один 
заслужений майст'ер,.,спорту,. 9 маИ
стр.в і 17 першорозрядн_иків. 

Серед чолою,юв слід ··відміт~ти 
'l'акі результатиJ (~-\{і на ж~ль, н1як 
не показують, як 1О~еред жІнок, ро

сту наших "..цегкоа:rjr~т~в):, Т. Шев
ченко (Одеса) в бі1 у ·іІа НЮ м. пока
зав час 10,8; в маршу на 10 км. 
М. БеЗДирЬ ·{Львів) ,:..::._.. 46.12А; '.:.. Ьу 
Jtанчйк {Київ) в 'бігу На 110 м. з ба
р'єрами ~-14,9; П. Чевrун в бігу' на 
soo- ~1, ::.:..;:.;. 1:58,8; ·а на 400 м. '- 58,4. 

Се·ре):(. ж_1:Нок В. Кріпка-КаJ.аШ
нікова :· пробігЛа ІОО· ~· . за 12,0; і. 
~-.У~Ц~...:(о:Ва (о'·~Ид~і _..:..·Київ) кинула 
к.r_:їЮ. Ііа 14~~4~ ~~~-~ий J.J:ек<Ф~, . Ук~ 
раtни). ·. . . · : 

Слі.Ц відмітитt-І, що_ в Україні ці 1-

кови:то·'відстає мет диска; біг на ее 
редні і дов-Рі_ ДистанЦії, біг на 400 м. 
з бар'є~юли :.і на 3.000 М•' з перешко
дами, потрійний скок. Напр. на зма · 
ганнях у Jlрвові. в б і. у на 4_00 м. із 
15 учасників · :тільки. один . пока:.-ав 
рсJудьтат лерщого розряду і 7 -:-:-. 
дPYfQJ'O, .ділком н.изькі . резуль'І'Ш'И 
П. ~ецгуна, В. ,Козлова .• (Киїtв) і В. 
Фуртичещ:l, (Одеса) в б1гу Щl ·3.000 
м. з перешкодами. 

с_еред ~,і.r,юк ,ві.ц_ставан~ш .. поміча...: 
ється в бігах на коротк-і. і се1)едні 
дист~лщіїr;,,в трвч~у ку,лею і .· в ско
ках у висоту. . Н:апр. для скоків у 
висоту іІавіть не було ·' пj:>едстаn
ниць ·з Харкова, ·одеси і · Запорі:ж-

·-· ... Іі. •, ' 
ж я. 

Серед легкоатлетів України вза
галі :·Ве ВИДНО ·НОВОГО МОЛОДОГО }J;О

росту; У .Львові· робитьс;я постійно 
ставку тільки на" старших спортов 

ців, ~,JQ.,e~Pr:e!IK&., ~· ·;ЧОР,J~9бая. І3. 

Малахова, О. Діогенову, які постій 
но виступають в змаганнях від ці
лого ряду років. 

При цьому всьому треба відміти
ти, що в .тrегкій атлетиці ;у кран.а 
ма(; три еві тові рекорди і 10 всесо
юзних. Україна одю-юка з усіх ре
спублік ~Р~.~..--', .нкої рекорди переви 
щують нор.ии пе!_)шого розрхду. 

Збірна України в змаrанннх за пе v 
шенство C.fJCP ніколи досі не опу
скалась нижче третього місця. за· 
дани~~и комітету фізкультури 
спорту УРСР, в Україні є на сьо
годні один мільйон :.ЮО тисяч ле:.ко 

атлетів! Не зваЖаючи на таку вели 
чезну кількість легкоатлетів, біль
шість представників областе~:'! не 
виконують навіть мінімум вим.огt 

Тому стає :Незрозумілим і цікавим, 
за .нкими ка·1·еrоріями цю величез
ну армію спортовців зачислюLт .... -
ся до легкоатлетів? З тако. кілько
сти спо?тоаців Україна змогла ви
дати тільки одинадцять спортов

ців, які виАонаJrИ норму маи.::тра 

спорту. H.L>\:e 14 рокіа укрюнським 

спрінтерам не вда~;;тьсн nобити ре
корду Данилt:нка (Харків), не гово
рячи вже про вс rановл.ення нових 

рекордів світового чи то ьсесоюзііО 
1.0 машrабу. 

на· відтинку легкоатлетики ціл
ком. занедбали працю товариства 

«Динамо>~ \ПРе.цс.дник Ткачів), 
«Спартак» (Орелj, «Наука» (БОJІО

тов). У цих товариствах за оста:.ні 
роки не появилось ані ·одного мало 
дога леrкоатлс·1·а, який міг •jи боро

тись за п.:::рше•іL:Тl;о республіки. 

Обласн і міські GПqртовні товари 

ства зас l'ОСОвують ПОЛі .::ику Пєрема 
нювання спо1товців, ::щмkть виро
:щуваннн rюзих. Київські спортав

'І.( Г. СеrспьV· <...:. Бурдуленко М. Ку 
знєцова («Диса<vtо»),. П. Зам.бр:м
борц. Г. ::=.:::зоородови:~і, П. l~анчеп
ко («Спарт< К»). прибуд~І . в Київ з 
:іпших мі:::·г України. 

qи не найгірше стоїть справа в 
-тоg·аристеі «Наука», в яке влива

ються рік-річно більшість виnус
ників юнацьких спо~тових шкіл. 

"Останньо це молоде поповнення 

цілком ігно.руєть,:ш і· на ньоrо не 

Стuр. 1і 

СПОРТОВІ ВІСТІ 
Київ. Комітет фізкультури і спо

рту СС:СР.~ присвоїв звання май
стрів спорту таким укра1нськю •• 
спорторцям: по совгарському спор_ 

ті - В. С. Лисенкові (Калінінград/; 

по летунському - В. С. Шевченко

ві {Запоріжжя); по парашутному 
- П. О. Баннікаву (Кіровоград). 

8 Молодий вихованець Ки~вської 
юнацької спортовш школи ч. ~ 
Ігор Петренко побив рекорд ССС І? 
для юнаків, скочивши на З, 73 м. з 
тичкою. В повторному скоку він 
підняв~-ь на 3,90 м., але вже опу
кою за планку. 

Одеса. В Одеській обл. все біль
ше розвиваєть..:·.н альп1нктичнии 

спорт. Для цього молоді альпіністи 
викорис1·овують скалисті яри пів

Дt=І-rного .Иуга біля се.1щ Константи
нівки. В них взяло участь 122 
спор·rовці. llepш. місця зайнялv1 
студент О. Зиряно в і наукона спів
роШ тни ця В. Єфименко. 

8 Громадянство Ки€:Ва відзначи
ло 50-ліття народження і 35-ліття 
спортова - педа.огічної діяльно
сти за...:-луженого майстра спорту, 

завідуючого катедраю легко. атле
тики Київського Інституту фізку

льтури - доцента З. П. Синицько
го. 

З. Синицький підготовив трьох 
рекордсменів світу і сім чемпіонів 
та рекордсменів СССР. 

Харків. У Харкові почалась ре
конструкuія с'rадіону «динамо». Н 
програму робіт входить бу до ва 50-
-метрового відкритоr о басейну з 

трибунами на 2.500 глядачів, паві
льону з роздягальнями, як рівнож 

!О-метрової вишки для скоків у 
воду і чотирьох трамплінів. 

-------------
звер1·ається жодної уваги, не гово

рячи вже про підвищення Lхньої 
майстерпости. Дитячі та юнацькі 
спортові школи працюють за пере
старілими методами, не узглядню
ю•ш модерних досягнень і практи
ки. В усій Україні не існує ані од
ної школи легкоатлетів. В рості 
майсте!_)ности перешкаджає також 
відсутність відповідних спортових 
баз, які в більшості пристосовані 
тільки для футболу. 

В. Черненко 

* Опрацьовано за статтями Ю. 
Бондаря, М. Rанюка і К. Пушка
рева в «Комс. Правді» і «Сов. Спор 
Ті». 
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rапина Рvпьно і Вінтор Чунарін - абсопю1ні 
. . 

ЧеМПІОНИ СВІТУ 
(Наша спеціяJіьна кореспонденція) 

Сьогодні вже кожному з нас' ві
домо, що світові рекорди в гімна
стиці для СРСР здобувають спор
товці України. Найбільше золотих 
медалів на останніх Олімпійських 
ігрищах в Гельсінках здобули гім
насти України: між чоловіками -
Віктор Чукарін, а між жінками -
Ніна Бочарова, Марія Гороховська 
і Галина Шамрай-Рудько. Без цієї 
чвірки наших гімнаст"в є немисли
мі перші місця СРСР. На жаль, всА 
світова преса пише про них ще дu 

сьогодні, що вони «росіяни», а не 
українці. Тут ми добачаємо велике 
завдання українських сnортових 
організацій на чужині, які повиню 
би представити правдивий образ 
спорту і національність радянсь

ких спортовців. А так всі успіхи 
наших спортових «Зірок» йдуть, 

на жаль, на конто москалів. 

*•* 
27. червня ц. р. в Римі почались 

світові змагання найкращих 1 їмна

стів світу 25-ти країн. 
В перший день змагань найкра

щих успіхів добились наші спор
товці в програмі обов'язкових зай
нлть - с-еред жінок Марія Горохов 
ська (за вільні вправи вона дістала 

9,66 пунктів, а в загальному здобу
ла 137, 9 пунктів), серед чоловіків 
найкращі успіхи осягнув Віктор 
У.:укарін - (у вільних вправах здо
був 57, 60 пунктів - число, якого 
до сьогодні ніхто ще в світі не осяг 
нув!). 

.~. .. ісля трьохденних змагань роз
поділ місць був такий: серед жінок 
- перше. місце і звання абсолютно
го чемпіона світу в гімнастиці за
воювала rалина Рудько-Шамрам 
(7;),о8 пунктів) друге місце зайняла 

чешка Бо..;акова (75,04 пункта), і 

третє - наша спортсменка hіна 
Бочарова (74,21 пунктів). 

~еред чоловіків, не зважаючи на 
пошкодження руки, звання абсолю 

тного чемпіона світу в гімнастиці 
завоював nіктор Чукарін (115,45 
пунктів) і росіянин В. Муратов, 

який набрав таку саму кількість 
пунктів. 

В загальному розподі.Jlі міоць се

ред чоловіків - СРСР зайняв пер
ше місце, Японія - друге, Швайца 
ріл - третє, Західня Німеччина 
четверте. 

в. rайда.й 
(Рим, Італія) 

НАШІ СВІТОВІ РЕКОРДИ 
Нижче наводимо всі світові ре

корди, які встановили спортовці 
у.кра.ни за останніх два місяці. 
При цьому треба відмітити, що 
досі наші спортовці добились най

кращих успіхів в гімнастиці і па
рашутному спорті (скоки, висотні 
полети) з-поміж усіх спортовців 
республік СССР. Від себе ми їх ві
тасмо і бажаємо ще кращих успі

хів з побажанням, щоб чим швидче 
вони репрезентували вільний ук

раїнський спорт. 

Київ. Група: СіПОртсжн(в - шарашу:ги
стів ц·ен·трзль.:1о.го а1ероклю6у ДоІСааф 
У1краї.НІи в ск.шді мзйстtрів сnІОІJУІІУ: Є. 
3с:.боярк1н, В. k~К<ови~J.' і сrюртовuів -
Б. Ч~хаJчев, М. Дрегупов, .11. Kam:ma, 
Ю. Пильник. С. Коно·вшюв, М. Шматов, 
З. Білоквітів •встановшІ,и НІОІ1'НІЙ ІС1віто
пий рекорд Гр~1ПОВОГО ВІЮОІІНОГО СКІОКУ 

з негайним розкриrrпс" парашуті!в з 
·висот.и 7.197 м. 

Група 'спорт~"'•:·u·r: - п2рашутпсті·в в 
сющ:ті - В. Чухач.ев, М. Лр·етунов, П. 
Калита, ·Ю. ПшІЬ'ІШ!К, с~. Коног зло в М. 

lНматов і В. Біл011шітів устш-юВІИ~'ІІИ но
r:ий ОВ<і1GВ•ИІЙ 'J)eJJ<Opд, СКОЧІИ'ВШИ З ВІИСО
Т:Н 8.664 м., неrоJЙно розкр,иваючи па
рашути. Овій р•екорд ~портовці ~'краї
ни п~ерешищИІ.'І'И на 1.467 м. пuнад ~і· 
то вий. 

Світовиіі майстер спорту. Рекор)!с
мен Євге~н 3аJбю,яркін ветановин НОВІИЙ 
рцюрд c,в,:rry, ІСКОЧІІІвши з парашутом 
з в·І!СОТJИ, 9.164 м., негайн.:> відкриваюІЧ:и 
т:•рашут. 

+ Група українських спортовців 

C'top. 12·. 
------------------------
парашутистів в складі: Євген 

Бурян, Михайло Демиденко і Ми
кола Шидловський встановили но
вий світовий рекорд в скоку з па
рашутом з висоти 1.000 м. на точ

нісь приземлення. rхній результат 
середньо. о відхилення від кола рі
внлстьсл 9,05 м., що є ліпше- від ре 

корду СРСР на 6,01 м. і'· 

+ Петро Кіршов (півлегка вага) 
встановив новий~світовий рекорд, 
вигнувши двома "рукамИ штанrу ва 
гою 108,250 кг. 

8 П. КаJІита скочив з парашу
том з висоти 600 м. і приземливел 

в колі ділметром 60 м. на 11.10 м. 
від центра; М. Ткаченко скочив з 
з висоти 1000 м. і приземливел на 
18 90 м. від центра. Володимир Ка

J~і••ін (всі три Київ) піднісся на лі
таку п'ятої вагової катеrорії на ви
соту11.248 м. при температурі 57 
градусів - ці три результати яв
ляються новими світовими рекор
дами. 

Берлін. В часі фестивалю німець 
кої комуністичної молоді відбулись 
в Берліні спортові змагання, в 
яких взяли участь також спортов

ці України. Вони добились таких 
результатів: в бігу на 400 м. з ба
р'єрами перше місце зайняв Літуїв 
- 54,4; в скоку з тичкою перше міс 
це (4,30 м.) зайняв Чорнобай; 

друге місце зайняв м. 
Денисенко (4.20 м.); в меті раrrищем 
друге місце зайняв Цибуленко 
(72,73 м.); в товчку кулею друге 

місце зайняла Т. Тишкевич 
(15,18 м.). 

Київ. Большевики витрачають ве
лику суму грошей на проnю·уваннл 

успіхів совєтських спортовців. Але 
спортовий вирлд не тільки в містах, 

але й у столицях республік - над
звичайно важко дістати. Напр. у 
Києві не можна купити жод~ого. ви
ряду для водного спорту. ":І 

~~~, "'''•"'-'~"~' ''"~:-. '<:. ,, ~ "'··' '~,.~. "!;,, 
До всіх наших жертводавців 

Повідомллємо всіх наших читачів 
і жертводавц:в, що в наступному 
числі «Смолоскипу» бу де опубліко
ваний список всіх жертводавців на 
розбудову нашото журналу. Всіх 
Вш. Друзів, яким було вислано збір 
кові листи просимо негайно розчис
литись, або звернути їх. 

Адміністрац: я «Смолоскипу,. 
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І8·ІИ КUНГРЕС ЦЕСУС·У 
Кінчається ще один академічний 

рік ... Для кого - рік великих пля
нів і малих діл, для кого іншого -
рік мураолиної і невгаваюЧої праці, 
безпретенсійної і не завжди оціне
ної, якої значення і велич розуміє
ться тільки після її закінчення. 

_. перед нами, Членами Управи 
Центра.J1ьного Союзу Українського 
Студентства - ХVІІІ-й Конrрес! 
Вісімнадцятий у світлій черзі трид 
цяти років, із яких кожний наrа
дУє велику працю й посвяту україн 

/ ської студіюючої молоді. 
не ВЖ:е ж, відбуття ХVІІІ-го Кон 

ересу не цікаве для ширших кру

гів нашого громадянства'? Формаль 
не звітування і передача обов'яз
ків, все ділове переведення Конrре 
су - це не тільки застарілий ша
бльон! Бо, чи поза дещо втерІІ'ими 

фразами - ссце зроблено», «це за
лишається до зроблення» - не 
скривається багато більше, сказа
ти б: жевріючий вічно, могутШ!й і 
життєдайний дУх українського IOH<J. 

ка? 
Бо для нас, студентів, Ііонrреси 

ЦЕСУС-у - це події першорядного 
значення, рідкі нагоди обліку зав
дань і спроможностеЦ, - це пере
вірка наших сил. І ми віримо, що 
ми дужі на цьому шляху, пройдено 

му нашими попередник~ми й який 
в'ється, серед грози часу й помимо 
зрадливих перешкод, туди - де 

І\:личуть світанки. 
TOl\IY й цей, ХVІІІ-й Конrрес 

ЦЕСУС-у ми зустрічаємо як завер 
шення одного з . етапів і як старт 
чергового .•• 
Ми, Члени Управи в цьому акаде 

мічному році, передаємо тим, що 
нам прийдуть на зміну, нашу збро
ю: Єдність-ДРУЖНІСТЬ - ПРА 
ЦЯ ! Іван Сілецький 

Вересень 1954 Рік 5 

'К. Митрович 

ЦЕСУС 
Від Редакції. В зв'язку з 18. Коо

tРесом ЦЕСУС-У, Редакція «Смоло 
скипу» запросила до співпраці в 

цьому числі В~·іх членів Упра
ви ЦЕСУС-у, які перебувають в Па 
рижі. Ми з приємністю стверджує
мо, що на нашу пропозицію прихи
льно відгукнулись друзі К. Митро
вич, А. Жуковський, І. Сілецький, 
В. Михальчук, В. С. Мардак і О. 
3інкевич, як рівнож наш співробіт 
ник зі США - Д. П. Порушені 
Вш. Авторами студентські пробле
ми є надзвичайно актуальні та зо
бражують сучасний стан українсь-· 
кого студентства на чужині, його 
працю, змс:.гання та мету, яку воно 

ставить· пе!)ед собою. Центральне 

- 1954 
місце між порушуваними проблема 
ми займає світова студентська цен 

траля - ЦЕСУС, який вже понад 
тридцять років виконує відповіда
льну працю супроти українського 
студенства і української справи 
взагалі, як його головний координа 
тор і репрезентант. 
Редакція «Смолоскипу» зі своєї 

сторони високо оцінюючи працю 
тепе!)ішньої Управи ЦЕСУС-у ви
словлює їй своє признання та, цим 
шляхом, вітає 18-ий Конtрес ЦЕ
СУС-у. 
Нижче публікавані статті дозво

ляєть .:я передруковувати чи вико .. 
ристов увс:. ти для всіх українських 
часописів без подання джерела. 

======= 
Українське орланізо:зане студен

тство осягну ло в останніх роках 
дінльно..:ти високий рівє~іЬ спіль
ної праці та значні успіхи, як на 
зовнішньому так і на внутрішньо
му відтинках. В таких умовинах 
завдання Управи ЦЕСУС-у, яка· на 
свойому 18-ому Конtресі в Лондоні 
кінцем серпня ц. р. складатиме 
звіт з діяльности, були дуже важ
кі. Переду~ім треба було задержа
ти цей високий рівень та кожно
часну увагу в різних ділянках. В 
цьому сенсі треба ствердити - не 
устуш.ючій Управі на славу, а ·для 
відмічення важливости та високої 
розвинености інституції, якою є 
ЦЕ С У Q, - що допильнування 
справ ЦЕСУС-у вимагає короткої 
але майже щоденної праці, чи ува
ги та систематичного й чс.стого пе

регляду та обговорення подій. Та
кий стан вимагав від цілої Управи 

поважного вкладУ праці, частих 
засідань, а передУсім точної й напо 
легливої праці генерального секре
таря. На цьому місці треба ствер
дити, що Управа старалася вив'я
затися якнайкраще з цього обов'яз 
ку регулярности праці. Засобом 

для цього були Щомісячні звичай
ні, квартальні й пленарні засідан
ня та часті особисті зустрічі чи на
ради. та надзвичайні засідання. 

Про працю поодиноких відділів 
мова буде ОК!)емо. Тут її відмітимо 
тільки в загальних рисах. В де
яких ділянках йшлося Управі про 
продовження існуючих традицій. 
Це торкається ВіДділу Міжнарод
ніх Зв'язків, що через нього ЦЕ
СУС удержує численні зв'язки з 
чужинецьким студентством. В ді

юшці культурно - освітній зоргані 
завана черговий ВЛКУ, як тради
ційну вже_. літню студійну зустріч _________ .....;...-------------------~·-·-· 

Вітаємо ЦЕСУС-у ' , 18-ий Конгрес 
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українського студентства. Украї_ 
нознавча тематика цих курсів та 
зустріч з украінськими професорс... 
ми й обмін думками - є надзвичай 
но цінною річчю в сьогоднішньо
му стані розпорошення укра· ... нсько 
гЬ студентства по чужих універси
тетах. 

Рівночасно започатковано так зв. 

чужинецькі студійні дні, які в різ
них краіна:k та університетських 
осередках мають інформувати ЧУ
жі академічні кола про Україну і 
зокрема здобути нам нових прияте 

лів шляхом запрошення до викла

Дів чужих професорів. 
В інших ділянках треба бу ло по

бороти нові труднощі та відповісти 
на ряд нових проблем. В організ<..
ційній площині розв'язано, бqдаИ 
тимчасово, проблему взаємовідно
шення з україн..:ьким студентством 

за океаном. Різні причини, переду 
сім nідчинення місцевим законам, 

перешкодили звиче-йному членська 
му І?~опоченню українського студен 
тства в ЗДА і Канаді в ЦЕСУС. 
Обидва Крайові Союзи сьогодні 
тісно зв'язані з ЦЕСУС-ом. 

Ми не дивуємося цим самозрозу

мілим труднощам, а бу ли заскоче
ні тим, яку велику виясшювальну 

роооту треба бу ло провести, щоu 
:>оерех~ти непорушеним пришцип 

ор. аніоаційної єднос11и українсьІф 
го студентства в професійній пло
щині. Ми це не наводимо тут у фор 
мі закиду, ні докорів, оо ми не сум 
нівались ні хвилини в свідомості 
укр<--їнського студентства Америки. 
Ми це робимо тільки тому, щоб 
пригадати, наскільки іноді неясни
ми стають звичайні принципові 
.. шрави й наскільки це є справою 
сумління самого студентства, а не 

інтересами якогонебудь органу сту 
д~втства, втримати нашу єдність. 

Дуже багато нових справ вири
нуло Б студійній ділянці. Мr:жсима 
льне використан:хя студійних мож
ливостей на еміrрації вимагає кра_. 
щої скоординованости допомогової 
діяльности у нутрі нашого грома
дянства, активнішого контакту й 

плянового використання чужих 

та міжнародніх допомогових фон
дів (ВУС, ЮНЕСКО, НСВС). Абсо
лютно критично сто~ть справа вер

бування молодого, початкуючого 

студентства і на другому кінці -
спеціялізації та професійно;:·о за
труднення дипломантів. на ці спра 
ви не було призначено ні окремих 
фондів, ні наші наукові інституції 
не причинилися до того, щоб через 
наукову співпрацю з чужим акаде 

мічним світом, відкрити двері до 
професійного затруднення наших 
дипломантів укра··rнознавчих та гу

маніс:тичних ділянок: Цих студен

тів, після заохочування :ц0 студій з 

c.пuдut.:iiИll 

національна! рації, покинено без 
опіки. Тимчасово, без спеціялізації 
та без стажу в наукових інститу
тах, вони не можуть одержати нія
кої фахової праці й зс.суджені на 
зарооіткову нефахову. 

В деяких інших ділянках стан 
залишається дальше провізорич
ний: Це є спрс..ви фінансів і преси. 
Фінансово ЦЕСУС мусить о.це·ржа~· 
ти кращу підтримку низів, шляхом 
вкладок і інш. це, очевидно, не pu~ 
в'яже всієї проблеми, але це допов 
нить мінімальне тверде ядро ще

дрої підтримки ЦЕСУС-у з 'JOKY на 
ших меценатів та гром<..дських і по 
Jrітичних ін..:титуцій. Це необхід
ність і українське студентстьо по
винно усвідомити собі краще цю 

просту річ. 

В ділянці преси с·rан залишаІ.дЬ
ся критичний. Від років уже укра_ 

їнське с·rудентство не має сБОl'О 

журнс..лу, а тільки неперіодична по 
.ю)л.нютьсн журнали ідеологічних 
товариств. Цього року з деяких 

причин, які належать Конхре.:ові 
оцінити, навіть офіційний бюлє-
·н:~сіЬ Ц~СУС-у, «Вісті», не появлнв 
сн регулярно. 

11айЬільш критичною сторінкою 
в житті ЦЕСУС-у є постійне змен
шення студентства. В Европі вже 
від років цей процес проявлясться. 
Идеться не тільки про те, що сту

де.хтство виеміrровує за океан, <.ле 
й про те, що в Европі немає при
родного доросту укрnїнсько. о сту _ 
дентства, або що він дуже малий 
чи~~ельно й ю. разі ще не попознює: 
наших рядів. В таких умовинах 

мусимо зв~рнути увагу на дві речі . 
Попе;Jше українське студентство 

за окt:аном мусить зберегти якнай
тісніші зв'язки з ЦЕС'УС-ом. Оскі
льки з леrа.льних причин нєможли 

во, щоб воно репрезентувало нn 
міжнс.родньому студентському фо_ 
румі Україну, - що ЦЕСУС вико
нує під сучасну пору, - воно му

сить мати свою організаційну - чи 
слову, а далі - моральну й мате'Jі
яльну базу для праці ЦЕСУС-у. 
Над цим мусять застановити ·ь н:с-

ші заокеанські союзи. Еони не смГ 
ють допустити до того, що·'J океан 

відірвав їх від тіла й місії .нкими с 
ЦЕСУС. 

Друга справа, це повна а:~ти;зі::n 

ція того студЕ:·нтств; в Европі, якt:..

ще існує і яке - хоч і в малому чи 
елі - ще існувnтиме довгі роки. В 
даних умовах морnльпо не:uпусти

мо, щоб деякі одиниці а іноді й цілі 
- і то найсильніші -- осередки. п2 
б9али відповідально уча :ти :;:; ж:ит 
ті ор· анізов< ного українського сту 
д~нтства. СпорздичІю це торкасj ь. 

ся всіх європейських кра"·н .. За кра 
йовими союзами - обов'язок: не 

ч. 9 45) 

допустити до такого розпорошення 

й ізоляції студентських сил. Але 
спеціяльно торкається це таких 
осередків як Лювен і Мr:.дрид. Відо 
мо, що від років вже, це є найсил.с. 
ніші й місцево наиошьш згущені 
та найбільш стабільні осередки. 
Тимчасово, в житті студентської 
централі вони ніякої відповідаль
ноі у•-.1асти від довгих років не бе
руть. 1-іавіть на Зt..гальних студент_ 
ських імпрезах типу BJIKY, якраз 
членів цих осередків не видно в на 
лежному числі. '-іи це брак свідомо 
сти щодо місії ЦЕСУС-у, чи vрак 
жертвенности й посвяти? Адже ж 
.13 місцевій площині ці осередки ви 
ЯВJШють досить значну діяльність, 

наuіть (а мож~ й передусім!; в по
за..:..с ... удентс.ьких ор1r·с..нізрціях. На~ 
ле.~кить загалові цих осередків за
с~ановитись над цими питаннями й 

прийти на 18-ий Конrрес ЦЕСУС
у з належною відповіддю. Це пи
ТШ:Іня не t: поставлене тільки в іме
ні <...втора: це є вислів того стану, 
що його помічаємо від років в ко
лах українськоІО студентства в Ев 
ропі й ніякого задовільного вияс_. 
нення з-боку да~rих осередків не 
отримано. 

ЦЕСУС відог')ає сьогодні на зав
піш :rьому та на внутрішньому від
типках дуже відповідальну ралю. 
L'ЬOl'O:'\Hi одна•;е, більш як ніколи, 
ТЇЛЬКИ СПі.ІІЬНі Й КОЖНОс;.асні ЗуСИЛ 
ля nсього українського с:.удt::і'І'СГВа 

_умткли:>;;"ть Ешп;:;:JrJе:нч;; с.;:их зав

ДШІ;,, 

К. 1\fитрович 

Лондон. 4 - 5 вер.:снн ц. р. віщІбу
детм;я в Лондоні Еврuпейський Кон
І'р•е:с «Зарева». На конгресі нистvІПляп, 
з .1.опові•дtд:Ями: А. 1!\уJ-ювсь,киІЙ, м. к~
лнтовська, В. Михальчу:{, О. Зінкевич. 
Після Конrр~су від:бу.J,утьс.я Діло-ві 
Збори. 

Лондон. В ~~країнtькій інвD.ттідській 
осе..1і <<СадегорсТ» (Ан:-.1ія) відбува
єп,оп .в ЦИІХ мrях ІІІ-'Й ВЛКУ, зоргані
зований ІlЕСУС-о.м, при науковому 
оформпенні ltелеrатурою ~'ВУ на 
Франці І-о. 

:1 вик.lё!~ах беруи, участь нрофесо
г.и· Є. І ловінськнй (ексJ-ІоміІЯ), О. 
Еі::лІ,пrн (істщ;l>І), і.О. J~ойко (історін 
й п~" ітіr•ка), І. Кошс rів~нь (літеретура 
Й Кр:~:лжа), 0. f(y ІЬЧ'lІЦЬІШЙ (ПС.И'ХОЛО
Г.Н), М. Кова~·Іевtьюrй (совєтозпавст
: {·'. Крім r;аукових допов·:l!Іей відбу
Г<JІОТІ,сп ст~.ї;J.е<Іп·ські реферати, з яки-. 
'.fP .ВJіІ:ТУ'П.'f]ТЬ СТ.')~с.нт:J: П. JlорОЖИН· 
сІ,к rй, R. N\(]rp.--:aк. Я. Пеленський, 1\1. 
J-\() -шнс ь кий. 

Лондо'J. В АНІглії побувела група 
r~вєтськ:r~х .стrу~ентів, яка віл.відала 

ц 1 :ІІІІJ'-'r рч11 а.нІ·:rійсhю·:'с уніЕеrснтетсь-
•1_>:1":_:, .проr.1#·1Слових та індустрійних 
осе.рещків. 
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А. Жунавсьний 

ПЕfЕа 8ІСІМdАДЦИІИМ КОИfРЕСОМ ЦЕСVС-у 
Традиційні студент·ські імпрези нід

Gу натимуть,ся цьогu року в Ломані. 

il повоєнному періоді продовжиться 
.іlанцюг, що нів від l'Нюнхену, почерез 
JІювен, нарнж, Лонtдон. 11остійЮІй 
пн на захід, ціJІко.ішто не потверджує 
д.У мки скептиків, що з острову єд:иний 
ШJШХ - це заоке·ан. Осередком укра
і~!ськоrо с,тудеНТС!.КОГО ЖИ'ТТЯ МУСИ"І'Ь 

залИІшитись Европа, а головне -- тут 
мусить залИІшwт:и.сь його репрезеюоа

щя, ЦЕСУС це не ті:Іьки гурт студен-
1 ів на еміграціЇ, аJІе також СИІМВОJІ'іч
ний репрезентант студ~н·І'сl.кої молоді 
нс1єї України. 

.Н1-~бір ріЗНІИІХ ОСередків ДЛlЯ ~~бу
ВаННЯ конгресів UECYC-y, зв'язанwх 
з нИІм:и Нисокошкі"lЮІХ rhypc.iв У країно 
знавства та з'ї31дів іщеuдогічн.их сту· 
дентсЬІких організацій -·має своє зна 
•1ення. Крім то.го, що дсJJеппи знайом
ШПh'СЯ з рtзнlіМи европейськими цею

рими, їхня прИІсутність в стошщяrх сві
ту збуджує заціКа!ШСІННИ МЇСЦЄВИ!.Х: <:,ТУ· 
дентьс~ИІХ націонаJІьннх союзів, здобу 
ШlЮЧІИ рі.вноч.•асно снмпагrії пк для 
,українського студентства, так і для 
українства в цілому. Віри1Мо, що XVIII. 
конГре-с ЦЕСУС-у набшизитL уІКраїнк:.ь
ку і англійську студентські цеНІтралі. 

Відповідальні за д.шхьшу Д{)ЛЮ ЦЕСУ 
С-у, аибираючИІсь на \)'СТрі.в, щоб від
Gута ХVШ. з черги конгрес, перейняті 
ссрйознИІми турботами. Ці побоювання 
перев.ищуКУrь всі попередні, і тут НJе 
й~е мова про якісь калькуляції, чи m
міри. захоnити одною гр~,пою ·студент
е ьку цент ралю, т~льки про реальні мо
жливоGТі даль1іюrо існування органі
зації, я.кій минуло ЗО .'ІП. Студентська 
1~ентраля потрібна може іонувати 
тL'ІhКИ тоді, коли діють с1'удентські 
1·рома,дJИ, коли в університетських осе
rедках сrrудіюю-х:ь )'1країнці. А загаль
новідомим стало, що ві;д декількох літ, 
постійно меншає число української 
с,ту дена-ської :молоді. U.ей етап спричи
Не.ІtИІЙ як самою демографічною побу
довою української еміграції, так і бра 
ком уtКраїнських rі.мна·зій. Але неменш 
до цього опричинилися масові виїзди 
за океан, і в нерідких виtпаодках маІТе
ріяльні трУІднощі. 

За оатаІІНій рік ЦЕСУС мусів nере
борюооти rокож важкі труднощі· внут-

1--~шньо • орп:Ш.зацШного характеру. 

__.c.ul\.t:ul·~..:ью t:1'удt:нн:t..ю ;:ромад.и, ст.ьо 

1'1\JЮЧИ C.!iUI КіJШ1UВ.1 upl dЕІЗ<ІЦІl, Пt:.ре

І.1аЛtІ uyrи З~И'ЧdИННМУ. '-Мt:НІСіМИ. СТУ· 

.;.;;•.тт..:ькut ценrrращ. !~раио1>1 студенн;ь 

.t\l С{)ІU..>.И .::>;~ 1 ,1\.аН~И -- L.YL.1'A 
1 L-.Y L.l\. - т,льки на HlJЩia.JBi потого 
«.) .:н tAHt:HHI5!.» кuuрдин,увати.муть авою 

jІ,н •• ,ьtІіСТЬ J ц~шра.Іі~<о н t:.врUІПі. L.во
ЦJІ;.~,на рнвашзаЦйІ кри.ІюtюІ о СІуде.н:~·

l:ЬКUІ'О UU t-:.)tHi:lHHЯ .1-\М~рИК.И, З Цt.L~ • 
L.·uм д.uпрuвади.іІа до <<.У't:С:ІІМ<л:.тtйнення» 
НІ::іJШUІ"О, За.ІlИШі:.ІJЮЧ.::t :sa Цt..t11р&JІЬНИМ 

Luюзе.м :У крашського L.lудентства 

ШІЬКИ МораЛМіІУ рt:ЩН~Зt:Н1ZЦІЮ ... Що 
t:ІІІ·ЬВЩНОШІ::НН.Я МlЖ Ц:ІМИ д,lіОМа, plЗ

HUI'O пupЯ.LuKY і вартuСТИ, ЧИННИ'ЮlіМ:И 
м0,.-.на uу.ю полагодити. tl інший спо
сІб та що таке ІЮСІ,УІЮНС:ІІННЯ відпові
дс:;;ьних .студеитt:Ьі\.ИЛ диrчів з нових 
теіJеШв поселення до ШдJВ~щеШІІЯ с:в

торите.rrу ЦЕСУС-у -- не пwшгае Н161-

І.;ому сумніну. 

Які перqпективи на майбу-гнє? Перш 
у•сього, треба з.:шевgити тяг.1ість сту
дентсl.коrо ЖJПТ'Я та Й()ГО організацій
І-ЮЇ побудови. В цьому на помі•ч му
сять 'ПРИІйти важніші еміграційні скуn
чення, з ики'х рекрутуt:ться <:'Іудентсь

ка молодь. Потрібно, щоб українсЬІКі 
Сl'уд:енти ЗДА і Кан:ми у •шм раз біль 
шому числі приїжджшш доповнювати 
свої знання в европсйськиІХ унів·ерси
тетах. Так само повин11і включитися 
в громадJСько - станову .студентську 

працю уродJJкенці Франції. Ч'И інших 
країн Европи. Допоннсння но1шми си
Jшми СТУJ!.·ентських ор:·анізс.цій, і рів
ночасно відмолодження аю•иву сту
дентської 1іентралі · ·- це с)-ювне зав
дання, що в.ирина€ пере1д зоргані:tова
ним у;країнським сту,щеmствО'М. 

При цьо:\Іу не сміt:мо забуваm, що 
щt регенерація не може ві.,r:ttбутися спон 

тuнно і відразу, та що зааtВансовані 
ст·у~ент.ські ді'ЯІчі ПОlНІ'ННі прийти аво
їм дое,в.ідом на допомс,гу с,воі:м молощ
шим тонаришам. llо.\шнаючи різні за
ангажування українськиос с1уд:ентів 

11<1 ПООдJИНОКИІХ ~УЛЬТ',УрtЮ • ГроМЩЩСЬ· 
югх в ідтинка:х, ВОНІи не сміють з.аtбу
нати про цю в нутрі свu'іх станових 
СТ'уд~ентсь~их організацій. Ці останні 
ІЮUИІнні, втрИІмати академічний рівень 
і не повертатИJсь д0 перейщ:ени:х ево
:ІюційнИІх етапів. За uсяку ціну укра
ЇН!с.ькі ·стуJІ,енту повинні н<ІJв'язаТJИ кон
'1\ІКТ з чужинецьками студентами в 
країні їхнього побуту. 
Н останньому часі актуал.ьною ста

ла таJкож преболема ревізії дотеперіш
ньої ,ст,У(Дійної політики ЦЕСУС-у. Чим 
раз біlЬШе МНОЖаІ'l.СЯ ІІОГЛ:Sl'ДИ0 ЩО 
ст)щентська централя пов.иіНна проте

гувати не тільки у.країнознавчі дис
ЦІ~плінн, але такоІЖ уrшпрямдюва:rіИ мо 
:юдих студентів на «пракшчні» фаQ(и. 
lV\оншація, що гуманісТнІКа, а rоІЛов
но сдаві(1тика, не дає змоги затруднен
ни - не ви!д.Іержує крИJтик.и. Відомо ж, 
що бідьшіс.ть укра}нсЬ'ішх студентів, 
що покінчили с<шІЗkТ'lіку, знайшли 
1·ідні приІМіненшя по різнтr.х Ч'J.ІІ<:Р.ІНець
'шх УІІ~нерситетаtх . .Залишаючи на боці 
•шсто праюи"ІНі н.ас.lідtш, ЦЕСУС ІПО
винен і на майбутнє стираТ'ися, щоб 
.\юлоді стУ:д•енти відповідІ-Ю до їхнього 
покшпкан.ня, запоВІнящі1 щю,гали.ни, що 

чнм раз бі.:1 ьше по.м·ножую1'Ьqя в укра
їнознан.чих 111і:rянка·х. Не:заперечним на
д<1лі остаєп:>~ся, що ніяка наці:я не мо
:tІ\·с неебічно розВІиватиІСя без літера
турозІІавців, мовознавців, історИJків, 
l\tистці'в, економістів, тощо. 
Український студентсь:rшй парля-

мент ПОВИНбН ЗаІСТаНОВИТИСЯ Над ЦИІМН 

і рядшІ інших пекучих ос,nрав, які 'НІУР· 
тують серед сьогоднішнього студен

ства і від вирішення яttmx залежаnn.\fе 

майбутнє 32-річ•ної студе1нтської цент

ралі. Не суІмніваемося, що nредста:ВІНи

ки української а.каде,мічної .молоді знай 

д.уть здорову розв'я,зку д.ліЯ ЦИІХ nи

тань і запевнять гідну ропрезентацію 

для цього переходtово • ·криtтичного ne 
ріоду, щоб в будучому зн, •. ву стуmат:и 
Шl широкі ШЛ!JІХИ. 

А. Жуковський 



Стор.t. СМОJІОСКИП 

В. 1\Ьtхальчук 

Сrан У8Dаінськоrо сrvдевІсІва на еміrраqії 
~Юльна думок перед XVIII. Конrре сом ЦЕСУС-у) 

3Н:бдене до простих форм в часі 11. 
сьітової війни, з її Jаюнченн~\1 )~итт·я 
укаіНІського •атуgеш;тва ца еміrації 
знову починає аtктивізуватись. Одначе 
фраrм,еш·аЦJя у,країнського гром3(Щеь

rюго жит11Я не може J1иши:тись без 
lШдИІву на уніІверсит·етську МІОЛадь і її 
наслідком, поруч з відновленням діяль 
ности передвоєнної сrrуідіентської цент 
раш, - пос;тає нова. Зда:В2І:lІОСь в цьо
му часі, що студентспю 1під:е шляхом 
на,шого громадJЯ!НJст:ва. Uc бу ла проба 
духово.го ішшту, як<Ій - можна сьо
•·одні .сміло твери.ати ·- воно видер
жало з повним успіхом. БіІльш·е того, 
українське сту дсю•ство на оміrрації 
ш:рше дашо приклад ОТ'авленпя з.доро

вого розуму і НІаціона~rьнюї рації понад 
~:~~qякі прИ(страсті. Єднkт ь •СТУ де.нтсько
го руху - була зад:ержаtна. 

Повоєнний пефіод триває - можна 
вважати- до 1У47 р., Всест•удснтсько
го З'їзду в Мюнхеш. Цей nеріод є ха4 

хар<Штерний масовІИми .і!м.аrrрикуUІІЯціІя
ми уrфаїнсr.к.ИJх студ~нтів на ВИІсо~и·х 
Школах. Молмі студенrги асеціла по4 

ринають в новий для нил авіт, стара4 

ються в,чебічно ЙО'ГО пізнати; старші 

- гаря·чнюво н.аздігнати втраL:оені в ча
сі війн1и роки; всі разом прямують до 
одного: віднайти і пізнат·и ці д..vхові 
вартості, які бущуть ;м необхідні, щоб 
стат.и повrювартісни.vtи грома~нами 
державникаІVrи. 

Т3Ік•е шукання не МОІ}Ке НІе відбитись 
на зовнішніх формах сту.дентськосо 

руху. В д1ругій половині <<мюнхенська
со» періоду дії UECYC-y (ш.о триває 
до 1952 р.) думки крИJс.талізуюrrься 
і творяться .с,воєрщні «Пv.'ІЮСИ» які 
й притяrа~ють та групують о~Н<}думців. 
ТакИJм ч:и.ном постають в цьому періо
ді Українське Ory д~нrrськс. Товари>ет
во Національного СоІЛі:даризму <<3аре 4 

Ію» Тов8!риство Української Студію
юч~ї Молоді ім. Міхновського, Ліга 
Суспільного Гуманіз·му, Об' єднання 
~'країнсь.ки:х Пра!Восла:шИІх Студент~в. 
Ухня .діяльність позн~ачаєть•ся жв<шою 
дИJС,КУІСією. Вони вносять новий вкд.ад 
не тільки в евідснційну юшгу діяль
ности україНІСьк:оrо студентства, аде 

виходІЯть далеко поза: неї, і роди, яку 
вони покликані в.іІдіграти в українсь
КОМІУ житті, ще далеко не закінчем.а, 
головно двох перших. 

Друга поJювиmа «Мюнхенського» пе
ріоду позначається ще й іншим яви
ще.м. Частина сту·д~юів закінчує сту
дії і ВІиїжджає з Европи в за океанські 
країни. Життя в Европі щораз більше 
стабіл.ізуєтьqя, матерія.rnь.на поміч no-

чинає гrрИІпиНІЯтись і жи:гr•я, L:и радш·е 
його матеріяльнй бік, ста€ важІ<:ИІМ в 
першій мірі еміrраційному ст у д.ентові. 
Більша частина молодих с·гу.::~.ентів, 
фізИІчно вичерпана вНf.ною, не ва·r,дер
жує ВЗ:ЖJКИХ МаТСрЇЯЛЬНИІХ УМОВ, пере
риває студії і також вJrїж,джає з Евро
пи. Студентське жипя, порівнюючи 
ного до післЯJв:оєнних. початкіш, в Евро 
пі значно підутпадає, зате пожвавurю
єтЬІся його рух. на амер.ика~Іському кон 

тиненті. 

XVI. Конrрес UECYC-y в Лювені, в 
с,ічні 1952 р., відкривае новИJЙ період. 
Осідок Управи пеоеносИІться в llapИl)K, 
де перебуває більшkть членів Упра
ви. Студент•ська Ltе.нтра.ш стає в без
посередньому контакті із уніJя;ми за
хідньо - европейського студентства і 
його широкою .J;роблематикою. Біль
шість українських ·с,тудент.ів студіює 
н<1 'і.~ужиІНецьких уюверситетах. Пемі
ч.зєть.ся щораз більше роз[Jороше.ння 
українського ст'У\дентс1'на по всіх дер-

)юшах і континентах. Центра.іІізуюча, 
Jі(юрдинуюча і реnрезенrативна роJІЯ 
ЦЕСУС-у стає доцільною і необхід
пою більше ЯІК •КОЛИ. 

Ui .моменти XVI. Конrрес маІВ на 
уваві, rю,ТІи покликав до ж·иття Відділ 
ЦЕСУС-у в ЗДА, д:е скупчИІлась під 
цю пору велика кількkть українського 

студ:ентства. Але не тільки новощтбу
лі до Ам~рип<и українські с1удснти бу
ли преДJ\fетом зацікавлення Кою·ресу. 
Було в~домо, що в ун~версиrетах Аме
рик·и сту ді•ювали тоді кілька co•r сту
дентів українського похо,І1JЖення. Ьуло 
нє.обхідно їх охопити рамками ор-гані
зованого студ:ентськvго житт>І і ВІЛІиrrи 
В річище украЇНІСЬК()ГО СТудеНТСі..КОГО 

станового руху. 

Одначе, замkть керу:ватись 'багатою 
традицією ЦЕСУС-у і його пшовні обо
сновуваним пр~вом на регrрез·ентацію 
всього Уkраїнського стущентствз, -
почав.ся ,в ЗДА відосерещ.ній рух з на
М<і•ганшrм СТа1\И самоціллю, що опї:сля 
коштувало чИІм<що зусиль, нюб збе
rегти станову єдні·сть. uсягнене не по 
винно лег.кпв.ажиrись, а першій мірі -
підписані· в квітні т. зв. <<домовлення» 
н~ повинні в ніякому разі служити CJBO 

ч. 9 (45) 

єрідним <<параваоо.м». Ст·уде~пські дія
чі, що стоять в той t!~u іюшІй с,поt:іб 
11<1 чолі українсь<Ко•го L:TY д.ентськоrо 
руху в Америці, поіШІШі доложити 
НІЧІХ зусиль, щоб вдержати єдність в 
рпдах укрюнеького с;:у;.н-:нньког•) ру

ху і мати ст!3ло на увазі, що 30 років 
ЦЕСУС успішно репрезенrував у1;раїн 
сьне студентство. 

fj ОІ>.Оій праці J.LC~ С J1<jC1 1ЙНС ке
!JУ!>анся перслеn:rиuа.щ1 укrаїнськоrо 
маибутньuго 1 ваrJКJШіlІІ.:Гю р..:лі, ЯІКУ 
В HbU:.vty НlДОІ p<.::>al'~IMe уі<раіНСl>КИ:Й 

фахоuець. ьеручп ш.:t, .Yllaгy однобіч

І-исть наук в l:уч.аюн.ій У·краіні, він ста
J .. а'ВІОЯ с,керуuши нашу студІюючу мо

Jюдь на щ гllilly:н нау.кtf, як~ е занед,ба
щ <IJOU ЬИКрtШJІеШ НЩ)u;..ІШ.\1 реЖИМОМ 

н .УкраінІ. ця н~обхіднkть стала ще 
снль.ше НаГЛЯ.дJііОЮ ·~ ХВИ,ШІІ .. )Ю J,С.ЗПО

рошення нашо1·u ..:l'.)'Д~НГІ::Т;Ш ПО .ЬСlХ 

,цер.t~шва.х світу, к,}JІИ асимІЛяційна 

L·І~І<.І винвил<.t С!)lЙ нез з;,1ч.айни.tі r.отен

ціял. 

Ь,;,к,е раніше ЦЕСУС 3вернуа уваrу 
_у крашського ·сту~дентс;vва на неuбхід.

н.сть стущіювання украінознавчих і 
І.УМаніс.тиJчних дисц<Інлін. ІІІеля XV!. 
hoнrp~cy, н порозумt\ІНю з Ко)J,УС-ом, 
!:Нддш Lту дій розпрацюr.ав н цьому на 
при1МКУ ціІJІ•У програ~Іу. IJH виробляє 
також в цьому напря:мІКу пе·вну вро

граму. Ця Д!ЛІЯ.нка студій без наймен
шого сумніву є дуже вr.~.жлИJва. J !роте 
ГОJ10СИ З СаМОГО ·ЧТУДt~НТІСЬКОГО сере

ДОНИІЩа, що останнім tt'аюо.м порушнши 
цю опрану, зас:Т3ІНЛЯЮ1Ь і ЦЕСУС, і 

uідлов.і.дальний український загал з.а
стзновит;ись нм ситуаці~ю. Розходиrrь 
ся про те, що лщенщяти з історії, nра
ва чи філософії осягнули те, до чого 
їх закликало ,У'ІКраїнське гро·маJдJЯнство 
і сучасна необхідність, зле забуто їх 
З ХRИІЛИНОЮ, КОЛИ ВОНИ З ДИІПЛОМаМИ 

в руках поющали університе·лські му
ри. Молоді абсольненти1 с..відомі rroro 
що ї.х час н.е бу d змарнований, що 
·сної студії вони роби.1ІИ в узмненню 
з буд.уч:им.и nотребами звL1ь.НJеної Бать 
ківщини. Але, чекаючи на практичне 
З<JІСТОСУІВаННtЯ Ї.Х.RіХ фахів, ВОНИ ЙДуТЬ 
до санатІ()рій, бо надірване здоров'я 
під час ст у дій у важких :у1мовах емі
rраційнюго студента -- вони не мають 
змоги те1пер поправити. 

Не мало важнИІм -: ще інший момент 
в ст,У"деНІ"Dському житті s загальному, 

а всієї :у1країнської молоді на емігра
ції зокрема, якИJм повинен ш::щікави
r.ись не т•іль.ки ХVШ. Конrрес ЦЕСУ
С- у, а й усе українське громадянство 
на еміrрації. Це - зацікавлення все
українІСького відповідального ч-инника 
справами молоді. 

При урящах всіх держав є віщповЩні 
референти для .оправ мщюді і студент 
СТВа, ЗЗІВІ,JЩННЯІМ ЯКИ.Х Є - СТОЯТИ В 

тіс,ному контю~ті з студентськими ц-ен-



ч. 9 (45) 

тралями. Така система виходиrrь ті\лши 
на користь TIDM, які стояrrь тепер при 
вл,щді і ТИ'u\і, що завтра будуть поІКли
кані до тих ч:и інших керм націоНІаль
ного життІЯ. В нас чомусь справа iiip·e;J. 

ставляється зовсDм інакше. ВиконаІВ
чий Орган УНРади не 1ільки не має 
окремого відJІ.ілу д~'Ія ·сnрЗІв молоді, а 
наІВіть )'!МЗ>НІдатованого д.ІJЯ цих 
справ віІдповід:нюго рефере.нта. Не ви
с,тане, на нашу думку, в:иси\ІІати тіль
ю-r привітання (н.авіть і дуже довгі) на 
річні Конrре1си ЦЕСУС·у, звсNtячи тіль 
КИ дО цієЇ форми всі В.И)ДИ ЗНОСИН В~д
ПОВідаЛЬНІИІХ ЧИННИКіR укрЗЇНСЬІКОГО 
ГрОМаІД;ЯНСТВЗ На еміІ'рацЇЇ Зі сrrудію
ЮЧОЮ українською ,молоддю. Брак 
відповідної п,олітИІки ВО в ньому па
п рямку в мину лому і сучасному вж·е 
дає боля,че 'себе аі~д:Ч'ути. Більшіст'Ь 
українських СtТУ'денті'в в Европі - це 
ті, що незабаром с.кurадатИІМутЬ свої 
останні іспити і залишать унівср·СИ1'е.
ти; kнуючі сту~денТІські товарисТІва 
бу дуТЬ ЛіІШЇJдуВаТ'ИСЯ, ·бО НЕ:'Ма Ч;и МаІЙ
Же нема новоrо напли:ву. Стае: тривож
не шІJТання: чи справді нема унраінсь
нuї молоді, що могда б стуліювати? 
На це питання мусить відІповісти 

україоський еміrраційни.й загал. Він 
муси'Ть рівно ж зап.ікавитись наnрям
ними праці грома.'{ських організацій. 
З п.рикр.йстю мусиІМо ствер:д,иrrи, що ні 
одна з них не пос:тавwла с,обі за зав
дання заюхОІЧИІват.и молодь до стущій, 
а баrгькам - ·постійно вказувати на 
необхіднkт•ь посилання їх дітей до 
шкоои хоч би за цін:у найбільших зу
силь. Навпаки, ІМІи могли ІНеда•вно до
відІаrrись про те, mк одна громадська 
органіІзація на свому річному З'їзді, 
в ІПрИІсутності чл~ена ВО, зак.ТІикала 
своїх ч.ленів спtрат•ись СjКоро зба~rатІИ
тись і на ТаКНІЙ ШЛЯХ ПОРУJЦ'dЛа СТаВІИТЧ 
їхніх сИІнів і доньок. Один з членів 
през:ищїі згащаного з'їзду ІПЇІшов так 
далеко, що сказав: укі•нч,~ні студії сьо
галні НІе да!Ють нічого; більше треба 
займruти:ся добре платною працею. 
Таке становище є не тільки шкідли

ве дл1я ці,Jюстtи: нашої спrави і україн
ського майбутнього, й й ВИІР'азно во
роже. Воно йд1е в розріз з нашИІми 
нгціонІальним:и іmере:сами! Публічна 
опіні1я повинна тут стшзати своє словЬ. 
Кидаємо ТИІХ тих кільюt ДJ'~Міок не 

тільки .дл1я нащуми студіюючої молоді, 
а ло всього українського заrаLЛу на 
еміfр:ації і віриіМО, ЩО njн НИІСЛОІВ'ИТЬСЯ 
в них, таІКИJХ важливих, С!lравах. 

В. Михальчук 

ОМОJІОС:КИП стор. 5 

О. Зінкевич 

За инv стvдійну поnітину 1 
Кожшt~й J'іКраїнський сту!Д1енrr на чу

жині Пере1д ВІС:ГУПО\1 На В>И'СОКУ ШКО.ЛІУ 
ста,виІТ собі пигrанн:я: що студіювати? 
Чим кермуІю·шсь у іИ1\борі стrудій? Чи 
осо6нс1їИ1Ми інгереІСЗІМИ, ЧІИ узглежню
вати свої студії від ш:щіональниос по
треб і від вимог, які ставить пере!д 
~жраЇНІСЬКJИМ сrrу;дентством поненолена 
Бать,ківщи.нІа. І річ ясна - в 90% (а 
МОІІvе 'ЧЗJСОМ і '6іл ьше) український сту 
:tепт юермуєть,с.я своїми особист,ими 
інтересами, т:им, скільки він буде мат
Т'И матеріяльної користі по закінч~енні 
с;тудій. І в цьому його не можна обrвм
ну;ваЧ'У,ваrш, а1ні робити йому заКІИUІ.ів. 
Ми мук:.имо при·знати з ІЇевною аб'єк
тивністю, що в1ина тут не студента. 
Вина в тому, що до тепер не була ви
нрацювана студійна nолітяна на емkІ'
раціt. Бу.т~о - окремі орган,ізацїі Ч!1 
особи ма.,т~и с.вої пог;rя.л;r1 на ті спра1ви, 
ч.и наві,ть (хоч дуже рід~ко) вик:LПовлю
вали :овюї думки на сторі,нках преси. 
Але не 6ушо скоординовано ані узгід
нено т,ИJх с~Іра1в компететними УЩ>а

їнськиІм:и їнс'J1WІ'уціями так, щоби вони 
були зобов'язуючі для в1сіх українсь
ких стущентів, а в першу чергу для 
тих, які одержують стиІПен.дїі від чи 
почерез НІWХ. 

Щоби зробити хоч один ~крок вперід 
1В цих 'СіПраваІХ, Відділ Ст у дій і Суспі ль 
ної Опіки JlECYC-y ВІИІПр<щював в ос
танній каденції тези студійної полrіт'И
ки, які пред~вmяє на ))озгляд 18-го Кон 
rpe,cy ДJFЯ обговоре.нпя і 1прийняття 
відпові!дІІ-RИХ резолюціП і постанов в 
цих СІПра ва~. 

Б~еручи під увагу с у'Ч'аСІШЙ crraн Ви
сокого ІUкільництва в Україні та В'И
моги української націона.аьної рації, 
ІІ.ЕСУС свою СТ':У'дійну ПtІлітику базує 
на. 

1. Потребі форм:у'g~шн:я укряїнських 
науков:rnх та апеціялізованwх каJДрів 
згідно в'иІМоr украї.нської державно,сті 
-- в майбутньому і української в.из
:в(Ілhної справи в сучасному. 

2. На піщготовці націона.lьно-свмо
·мих і ЗІК'І1ИІВНИ'Х В праці дЛЯ В'ИІЗВОЛеН!-
1-DЯ України і в рnз:будові та будові ІМа:й 
·бутньої української держ,ави, україн
сь·киІХ грома·дян акаІДJемі>чноrо рівня. 

3. На понаЛІпартійпості, христІИ;ЯНІСЬ
кїі моралі і е'Тиці, на пр:иНlU)ипах все
~:країнІскостн і со:бортюсm. 

КермуючИІсь добр01м українс.ькоі 
справи,, UECYC рекаІМендує кожному 
українському сту1дентозі і ~стуІдІеН!fові 
укра"tінськоrо ІІЮХО'дженн;у: 

а) Крім своїх вужчиос С!ПеціЯ'льнос
тей студіюва~и рів.ночаІСно укрвїно
знавч і ди:сд;rrm:іпи. 

б) У ви1борі стулій, вv.бират•и ті д.і
лян~и й д:исциrпліни, яки:х С1J'діювз~ння 

е Україні гальмує окупзНІт або які ІВза 
галі неможJшво 'сrrудіюнат'И, чи які пре 
дставлнют•ься односторонньо в ІКоМІуНі
стич но - м:арксистськаму ,на,світЛІенні 
і інrrерлрету.ва~нні. 

в) ВиІбиратІИ ті діл.яющ сп'еціяль-
нс.~сіТі яких буд:е неможливо заст'Упити 
lt'\'/ІОІНеЦЬІШМІИ 1СІП'еІЦіЯЛі:СТ3ІМ'И В Побу
ДОВі і відб)щові української держав
ності. 

ІЦоби такі позиції могл1~ бутІИ реа
л ізован і, для цього .зЗІ:vrало резолюцій 
чн ПОСТЗІ-ІОВ UECYC-y. 

Для цього треба :створеrня .в першу 
ч<:ргу світового ноординаційноrо допо
могового центру українського студент 
ства, в ко·МJпетенціяІх ЯІкоrо було б не 
тільки організування допомог і мекси
мальне В'ИКОР'И:стовуват-шя чуж1ИІХ С;І"ІИ

пенщійІJИІХ фонІдів (КОБАУЗО, БУС, 
fOHECKO, НСВС, Союз ІJ.срков, тощо), 
а.1'е й ВіИ'працьов'ування й реалізування 
:україн1ської СТ'Удійної rюлітини R с.ві
товом:у машта1бі. 

Нажаль КоДУС сьогодні не е таКИІМ 
центром (хоч він міг би мати на це всt 
шаНІС:и), а його діяльність охоплює 
тіль1ш кі:лька е1вроnейсь.ких країн. Ory 
д·енти в Т'аких країнах, Я'!~ Іта.11і,я, дів
стрі,я, ІUв·еція назіть Англія залиша
ються без належної tmі'юи. А. ще до 
того в Англії (що ми ушажаємо за в·е
лику ненормальність) kнує цілком 
СІ<ремий, СЗІМОІСТ'ЇЙНИ'Й l(oJJYC ( !) . А 
в таких І<:р>аїна'х м асо~вого україисько
го поселенН1Я, ЯІJ{ Австралія, т'ЗІКо:>к Ан
Рлія, Ка,нада, Аргеm"JПШ, ЗДА пред
ставництва КоДУС-у, r6o не діють, 
або їхня діяльність дуже непомітна 
в наслідок чого не використо·вується 
шшежно магrеріяльrної бази українсь
кої е~міrрацїі для сrуден~ства .. В зв'яз
КУ з т:аки1м станом речей постають но
ві. самостійні СТ1ИІПеН1дШно • ДОПОМОІГО
Rі фонл:и, які обімежують свою діяль
ність в,wключно до меж свох країн 
(ЗЛА, КанаJда). 

Це явrи:ще ми не оцінюємо, як неr'а
тивне, але мусимо стверд:ИТ!И, що на 

такій нескоордино,вано:сті, фоНІдів і 
нсвикористанню мат•е;рія;rьної бази тер 
пиrгь українське студентство. А 3 цьо
·го ВіИІпливає ~брак розподілу у'Країнсь
ких СТуШеНтіВ ПО ОКf}еМИ~ д'И>СЦ'ИІП'ЛіНаМ, 
З•ГtдНО В1і!МОГ украЇНСЬІЮЇ наuіоНаЛЬНОЇ 
рації. І тому не дІИВ·О, ко.тrи УІКраїнсь
ІКИІЙ студ·ент в більшочті ~-нпа,дків іде 
сту діюв1ати те, що йому дасть в •май
бутньоІМу більшИІй заробіток. 

Студент закі!н~І'Ивши .студії не тішь
ки гуманісТ!ИІЧних ділянок, але й час
то, практичний фаІХ, , оrrиняється 6ез 
фахової праці, а кількарічні його сту-
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дії і ви~раТІа на них грошей не вико
ри<:rовуютьс,я як слі•д, 
В зв'нзІ(у з цим rшринае п:итаІНня 

створе.нн•я при (1Вітовій цен'І·ра.1і дОІІЮ
моги україНІськоМІу ·студент1Ству тако1ж 

с.нремоrо відділу, як:ий би С'аймаось 
ст у дійними опр:авами. В зася:rу його 
k.ОМІпетенцій маЛІи б бути такі справи, 
ЯК: >С.ТУ'дЇЮВа>ННЯ ·С:УЧ<ЩНОГО СТСіНУ і ІКВа
ліфікаці;й виtпускнtиІкіtв Високих Шкіл 
~·країни, реєструнJ:НШІ українських 
студентів на студії, підготоr<ка серед
НІ>ошкільної молоді до crr:y:дitй, ровпо·діл 
і спрямов:уванн.я УJКраїнськнх ·стуwmів 
ш1 tВідІІюві·дні ділянки і фахи, держан
ня конта·к.ту з українськими професій
ними об'ЄдР:<аННЯМИ і рОЗМЇЩУRwНІНЯ ПО· 
ч•ерез ни:х чи при їхній допомозі на 
фахову працю ·молодиtх українських 
дІЮЛ()м,антів. Праця такого нІідшілу ма. 
.'Іа ·б '()ути світового маштабу і до неі 
пони,нІні б бу-ги зшпрошені україНІські 
професори, ІВtИІЗНІаІчні пе,дtа.rоРи та до
слі.дНИІК'И стану сучас.ного Ви со кого 
ll1кіпьн.ИІцтва в Україні. 
ПорУ'шуючи ці сnра·ви, хочемо та

кож з.гаІдат'И про студентіrJ прш<ТИ'ЧНіFХ 
фахіІВ. Вони пов'І-ІІН>Ні паІМ'ятати, що 
молода українська держава в перших 
рока•х свого існування потребуватиме 
не тільки їхнього фахового знаІННя, 
але й в J]ершу чергу їхньої ку.'ІЬТУРІІЮ 
-·громщщської діяльності. Перед нами 
нирине в повну tВІис.очінь :проблема бо
rютьtби з малоросійст·tюм і борот'Ь6а за 
ЛУШУ 'УІКІРаЇНСЬКОЇ JІЮДJИН'И, В ЯКОЇ не 
маІ.ТІ'Ї н.асл:ідки залишило 300-літ.нє по
неrюл:ення. ДЛІя mхої бороть·би й пра
ці ко,жний украrнський студ'ент і мо
лодИІй фахівець ІПов.инен бути озброє
ний • уп<раїно·зна,вttmrМи знання,ми та 
ЗНаНІНІЯ\;\fІИ Cyl\.f<a:C!JOГO СТаНу В УкраЇНі. 

І тут слово зали:ша€тьс·я за ІЗН і по
заочним ІСІектором шш:чІаН1нІЯ УТГІ. Ui 
і.нстит.уції повинні пі,двищиrrи науко
вий рів·ень авоїх курсів, а допомогові 
інституції українсьному ст1уденств,у 
пови.нн'і зобов'язати в,сіх своїх стиІПен
.'tіятіін і NІJX отуд•ептів, які одерожують 
зn їхнім посерещництІІюм стипендії 
(Люве.н, Мадрид), паралельно зі свої
м~ ІО•'ІЯНІКа~,и стуліюч.ати ~траїнознзв
ЧІ Л~И'СЦИІПЛІНІИ. 

Т li речі ви:м.а·гають багат1.ох зvt:иль 
TJ іК'еРтВеНІності. як окоомих інститv
ній Т'ЇІК і С'f'Vді'ЮЮЧОЇ HO~'IOltt j ТИ'Х, Я.Кі 
нею оПікуються. 

О. ЗінІlевнч 
rІІІІІІ#ІІІІІІІІІІІІІІ~ІІІІІІІІ~~ 

Лейден. ГоляН\L!ськиіі Націона~ьний 
От}'!деmсЬ>КИІЙ Союз організує 4. - 8. 
жовтня ц. р., під патронатом і .в опі'В
nраці з КОСЕfК-ом, IV-y міІЖШІІРодню 
конференцію ·стущеН1"{:!>КОЇ nреси. 
Рим. В Сан Ремо (ІтІЗ~'Іtя) відбудеть

ся V -и!й ~міжнародній семінар націо
нальних 'етуде.нтських ІСоюзРв, що його 
організує іІталійсr.кій Національний 
Союз СтУ'дІеmст.ва ІПlrt. nатронатом 
КОСБК-у: 

смолоскип ч. 9 (45) 

В. С. Мардак 

за нові vcn·xн Binninv Міжнаооnніх Зв'язнів 
UECYC-y 

Ман<tє !Ювий ріtк праці ЦЕСУС-у на 
"'іжнаролшьому від'rиr-шу. Можемо :\ 
задовол,еrнням стІв•ердит:и, що Управа 
!Jt.CYC-y не прийде ва 18-}~Й Конrрес 
з голими рукам1и. Безпер·ечно, що ус
піхн І tECYC-y H::t цьому <Б~'дтинку бу
ли б далеко кращі, коли б украї'НІська 
студ~::нтсJ,ка де'Леrація могла була в.зя
ти участ_ь у IV -ій Мижаародній Ст'У
!tент·ській Конференції ~ k,тамбулі. На 
і!<аль, фінансові тру,щащі знову знач
но обrn,жи.'"!и аІкти:внішу працю Від~ді
:tу Зовнішніх Зв'язків, доказом чого 
є неможливість взя"Ти у1rасть делеrа
нїі ЦЕСУС-у в \f -o');ty Міжнародньому 
семін.арі сту дентсьюrх національних 
союзів, якнй вЬд6ув.ає.ться з кінцем 
сtрпня ц. р. в Сан Ре1Мо, організо,ва
тtй італійським Націон;шьн:и'М Союзом 
піл паrгронатом КОСЕК-у. 

Все ж таки, помину.вш:и ці 1руднощі, 
ньогорічна мі,жнародня діяльніс,ть ЦЕ
С~'С-у зробила нови:й крок вперед. 
В ньому баJгато допо·~іг валзвичайно 
тkний зв'ЯІзок ЦЕСУС-у з французь-

ю1м Національним Союзом - УНЕФ. 
rrоюв()м m,ого є хочби участь Прези
rтснт::~ УНЕФ-v v 17-L>MV КС'пrре.сі IlE
rYC-v. ПостіРtнq уttапь прещставника 
Т rErYC-v па vo:нrpeca·x франпvзnкого 
Ссюзv чи навіть готаnkтt. УНЕФ-v 
т-т•с.ттqтн оJТного членя сноєі' Упр•ав~ 
ІЮ ЛоНІrтонv на наm Н~-ий Конrр-ес е 
з~пnnі'КОЮ rтовгnтnи,вядої пrншзн'і з 
Hf'H'fІPCJtrтeю єЬnа,нцvзІ,;юrо стvле.нтства. 
А ктнвТJ"tа :vч<1•сть. л•етеrаТ1:1 · IJECYC-y 

н~ rrf':!'!ІJ<Иv стуrт•ент•о.к:их ЇМ:пре.зах, ус
пітні акнії R користь іКооnлинапійно
ГС"; Секnетгnіsпу тн tt(,їG політИІК'І-' 
зn~nнvли yв<1-rv ІТ·еяюfх наuіональнИІх 
сою~І·R Н'<l лоuі тrьнkть спів·п!)апі з IJE
CYC-nм. 

J T:VT СЛЇ;'"( би ПЇПКDt"СЛИr:І'И ЗМіІН·V ПО
.ттіТИІКИ супроти IJECYC-y Нгціональ
Н~"Го Союзу ЗЛА (ЮСНСА), який, 
бУлучи найс,ильнішиtм ч•исельню й фі
Н<lНІсово союзом, гnає олн.у з найваж

л.ивішиrх J)ОЛЬ В МіЖІNЮОJТІН!.•ОІМУ СТу
.пеНТСЬК()Му ЖИІтті. ЮСНСА хоч ніколи 
Hfri"rГИ'RHO ІТО нас Не СТЗ.ВИІВ·ССЯ, ува

жав У ІЕСУС за організацію ме:нІШ 
r.ажну. Сьогодні нін запрошує !J.ECYC. 
як «братню організапію», »а свт 
УП-ий Конrрес. 

Іlей крок американської сту деН'lСtЬ
кої цею•ралі, яка знаz, що llECYC 
мав своїх членів - сту.д'еІНтські rро
:м:ад:и на терені ЗДА, є надавИJЧайно 
Еі1ІІІШИІВИЙ ;йя L[t.CYC·y. ЮСНСА ЯІК 
сr~оїм запрошенинІМ так і nоч·ерез по-
стійну кореспон.щенцію, визнали за 
НЕСУС-ом найвищу репрезентацію 
українського студентства в цілому 
сніт•і і зара::юм а•вторитеІl' UECYC-y д,л•Я 
~1кrраїнс,ьки:х студентськиІХ організацій 
на терені сс:мих ЗДА. й тому траnля
ється річ, s:.ка для деяки.х наївних лі
дері,в українського студентства в ЗдА 
може в·иглядап.r парадО'Ксом, а саме, 

шо де І lECYC запроrующуваів зІМери
канській ц·ентралі запросиm на свій 
Конrрес, хоч би як обсерватоrів, пред
с,тавників крайового союзу українсь
кого сrr}'\д!еІнтства в ЗДА - СУСТА. 

ХараІ<ТериспІІЧним для полі,пшення 
становища ЦЕСУС-у на :полі міЖна
гюдпьої СТ'у"дентської юпінпраці є й той 
Факт, що англШці, юкі на міжнародіНІі'х 
tюнфереНІЦіях часто -::таrал·ися іrнору
ват.и JJECYC, · сьогодні запе.1шяюrrь 
с.вою yч•arrrь у 18-ому Kom'peci m ви
сJюВІЛюють ба'Жання на,в'яІЗати тісні
ший контакт. Про ставл·ення іших на
ніональнИІх союзів заііво гnвориrrи, -
про їхнє становІNНе авідчат•ь в1же чи· 
с.1енні привіти, rnкi н;асnіл·и на наш 
Конrрес. 

Хочу накінець зазна1ЧИІТИ, ш.о хоч 
в українсЬко•му сусnільстві часто іrно
рується Й не ВИЯ.ВЛЯЄТЬСІЯ 3аЦtІК31ВJrе•JІіНЯ 
ло nраці україн,сьrкого орган!.зованоІГо 
студент•ства ,flla зовнішньому вiдnmt· 
ку, - то безвruпереічним е. що такі по
зиції й такий ступінь 'ЧJrеНІства UE
CYC-y на мі,жнародньому ·nол~, трак
тування, rnк репрезентант>а і речника 
студіюtоtrої України, - не має маб'УJЬ 
Ж()д;н:а українська потrіТИІІІ'НЗ, профе
сійна чн то грома.п:с.т-.ка організація. 
Хочу піJдкреслити, що не розхо1д:иться 

тут ІПРО членство в якШпе·будь органі
зації поневолениtх наро.1ів чи ВИ'КЛЮЧ
но певного териrrоріяльного хаDакт•еру, 
а пnо членство в студентсьніf:і спfль
нпт! rвітовоrо маІІПабу • 

М·и надіємось, що пі>дJдержка укра

їнсь·кого СТУJдеН11атва й активнtість 

україrnського студептства допомоЖуть 

Т ТЕСУС-ові зробити в наступній ка~дІен

ції новий крок впер·ед на міжна,род

Рпо-му с,тудетському форум;і. 

Всеволод С. Мардак 



ч. 9 (45) ОМОJІОСКШІ Orop • ., 

УКРАІНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО США НАПЕРЕДО~НІ 
XYIII-ro КОНГРЕСУ UECYC·v 

Вkімнадця1•и.й Кош'рес І tECYC-y за
ймаrн~о\rе спеціяльне місце ІВ uілому 
ряді конrресів, ЯІКі були в історії сту
д;ентського руху по,дін,ми більшої чи 
меншої •ваги. 

[Jь01ro року ЦЕСУС, як ще може ні
кол:и, підсУ'мовуваrrи.ме здобутки, які 
осягнено жИ\вою, зктив.ною працею, 

жертв,енністю члені.в Упр~ави цілоі стоу
дентс,ької сім'ї, віл европейських осе
редків починаючи і !<ін·чаючи нашими 
піонерамй в арrентіІНІСЬКИ'Х універси
тетах. 

Сьогодні ми вок~ не ~д·ивимось на 
з'їзд ЦЕСУС-у, як на з'Їз'д Управи та 
,ше декіль~кох представникі•в. Сьогодні 
ми вваrж:аємо і є свідомі то,го, шо ми 
всі - кожна С'І1удентська громада і 
Іюжний студент, що по всіх континен
тах і по осіх країнаrх - є спіІВІВЇ!дпов.і
пальні за ухщіх чт-t нев,даЧ'і ціласти 
зоргані:зовв,ноrо ~ст у дентс~коrо жиrггя 
на чолі з його централ~ю ЦЕСУС-ом. 

Чи не маємо чосо бути задовол,ені 
і навіть горді з 18-го Кою·ресу ЦЕ
СУС-у? Ми знаємо, що саме цей Кон
rрес нам викаже і зобразить скільки 
Т? са•м.ожертв,енн•их, 6езкорЖ.Н}ІІХ тру
;нв, сю:Jrь,кrи СПІрав не тільн:и зага,льно
С,1'УІден•т•ського, але й ~агадьноУ1країНІСь 

кого характеру ІІІосунено на кі.'Іька 
щабл:;.в вперед, і •скіJІr..ки д:ля цієї сщ:.а 
Rif ощержано виразуміння і допомоги 
з боt:у українськото гром.wдянства. 

,Кр~м з:до:бу;rків на зовнішньом.rv від
l'Инку, в.ибивається н.а передове·· иісце 
ріст мережі :студентсмшх товарнІСтв 
і зоргаіНJізування .д!вох ноВІИ•х крайов.пх 
об'єднань. Самозара·ю-Іа :у~кра"інська мо 
.rщдь зуміmа за •коротке перебування 
на . •нови1х місlІІЯх посел·ень здобrуги 
собІ шляхи до сrrудій чи до їх запп~шт
ку;ванІНЯ і зараЗОМ ВКЛЮЧІИІТ:ИСЬ В ЗМІа·Г 
українського народу за вИІзволення, 
nнлючились по лінії дИtрект,ив, і за'ВІдань, 
які ставить перед в~сДІм С'f'У1дентств;Jм 
НЕСУС. І не ІВЗ.>І<'но чи це бул~о зроб.1Іе
не під назвою СУСТ А, ч.и під назnоrо 
з заІІ(інченням <<Хї> чи «У». lle ІМО'ЖНа 
було б;ачити В'Же на са1мому початку, 
'КОЛ'И ТІЛЬКИ ПО'ЧЗІЛО ВіІЛНОВ:ЛЯ:Г:ИСЬ на 
3МерикЗІнському теtрені студен.тське 
життя. 

Переrшrдаючи архів А:.rє·?ИІШНсьн:о
го Щдділу ЦЕСУС-у, :шах<•джу пеое
писку зі студ!енmськи.ми ТО!13NІ"Сrв.ім.и 
•в ,Нью йорку, Чікаrо, Е~ Ар.бор, Мін
неаполі:е" дітройт, К.ттівленrх. Це місuе
вост~, .в яких вже на самих почаrrка,х 
виринула дум1ка включ.итись якс:мога 

більше в РЯ!д.и ЦЕСУС-у, несучи йому 
моральну і ма11ерія.п:ьну піддер!ЖІІ<у. 

Сьогмні ці громади поширилиr.І.. До 
них долучилось з десятоі-> інши:х. А чи
сло студіююпrої украіvськеї М<.'Лnді 
в американських унів~рс.и,тетах дійш.'Іо 
до Іnона;д 600. А це В·Ж~ си.1а на яку 
на'пеВІно покладає в.ешш~' надію і пе
ред якою ставить :з~шtкі вимоги сту
дt:нтJСь,ка uе.нтраля - !І.ЕrУС. В lіій 
СІ-Мі, ЯІК і В УСЬОМУ сту:l(~/ІС.ТВУ раЗКИ· 
даному по країнах вілhtюго світу, 
LШСУС і надалі думає мати джерело 
для ~своєї праці і своіх акцій. 

Ншпере.додні 18-го Консресу нам ~:ар 
то ·було б кинути декі.,lЬL~З думок-запи
тів. Думок, які напев.но сьогодні ви
ринають перед управою ЦЕСУС-у, пе
ІІе<д українс-ьк:и.м студентством Европи 
та й інших конти1аенті;з. В який спосіб 
можна знайти базу спільної праці? 
ЯІІ\ зали:ши,rи справи пер.:-.го>Еюрів, до
говорів, під,писувІшння умов та приіrrи 
JIO дійс,,НОЇ реалізації nrf•l\[C'~ ХRИІЛИНИ 
в сту,зеюІСьІюму жипі? 

Знаємо всі, 1·10 JJ.ECYC rозrортає 
нее ширшу дінльнісп> на студеЧ'!ІСько
му відтинку'. Kri~1 уч;1сти в ·міжпарод
ніх студенrr:сьтшх т:о!тrре··з.,:<. і Імпрезах, 
·І<рім щорі•чного :JідбуаD.ІtЮ1 }{Jj)~~'. IlE
CYC за>ПJJіЯНуВав ЗИ'дЯ.ННЯ д•'3ОХ МОНУ· 
мента~'ІЬНИІХ творіІВ - <<Альманаху llE
CYC-Y» і <<Білої КІJІи,rи» про універси
теТІські свО'бо·ди в СРСР. Ми ::;лаємо, 
ще л:.mя того щоб 1 JECYC ви100нш~ 
свою місію в загальному уІ<'ладі укра .. 
їнс,ькиІХ національних сил, ЙОМJУ необ
хідний свіій орган, в якому б :моwша 
було розпрацьоrв.уват:о~ ст,rденrrську 

про·бЛ:емат.ику. Брак такого ~У,РНЗ~~ 
прwкро відчувається. Для .octєt UtЄl 
праІІІі потр~бна поважна фінаJ.JІСОВа ба
за. Без неї UECYC стане орга,нізаціею 
на завмwранні, ·Спаралізованюю і нез
латною 'до якої б то не б:vло акпії. В 
ім'я евітовюго rмашта:бу !Пр;ці JlECYC-y 
всі кра:йові союзи, як і оК])еfМ.Ї грома
ли, 1Повмнні маТІи ню це,mральну пози

цію ЦЕСУС-у на увазі і вест.и та nо
б\'довунати ~відповід:но до цього свою 
фінаНІсо.ву політику. 

Поді,бні речІ закріплюється конкрет 
ною пращею, а не якИІ,ПііСЬ .декляраці
ями чи обruяНІкам,и. Тому з нашої сто
рони є заІма..mо оказати, що .напр. СУ
СТ А, 'Ч!И я каІсь інш:t КРJЙова організз· 
uія, буш~е д-опомагати LJECYC-oвi мате
ріяльно. Тут треба добровільного зо
бов'ЯІзання такої етудентсьт<аї Ор!Гзні
заuїі і добровільної виконности її Без 
пригатувань, без <<з.вертань у~аг.и» 
і т. л. і т. д. Тут тре:ба мати почуття 
обо.в'язку Т'а розрізнwrи вар1'0сті й. в1і!]1 
повідно їх оuінювати. 
Тісніший зв'язок з НЕСУС-ом був 

би бію,ш як побаІЖаний. Сьогодні бL'Іь
шісІь громм в ЗДА, які ще. донедав
на були членами JlEC~T ·У, 'Майже не 
поінформовані про розвиІІок взаємо
відно~ин. Рї:зні коІМунікати чи до~юв
лення не лают'ь бага'rо. Tyrr треба пред 
ставит~и СІПрави таю1ма, якими воІН!й 

є. Тому ІВ майбутньому, як UECYC 
так і СУСТА, пов:и.нні застановитись 
над засобами, якими IJECYC міг би 
де.ржати ~конrrакт з у;сі~и студе,mськи
мн товарwсТІВІ3ІМИ посере:.дньu п~ерез 

крайові союзн, чи бе:з.поссре.дньо. 

Було коІТІИХ:,ь запроваЩіКено, що в 
країнах, де іонують Rрайові союзи, 
є також прещJстаІвник UECYC-y, який 
виконує функції З•в'язковоrо. з компе
тє.нціЯІМ!И ч.ттена уrлра;зи IJECYC-y. 
Насунається лум,ка, чи не надатм 

такому представникові ст3тутове ~пра
во бути ч·леном улрави крайового со
юзу, чим умо~кливиться бе:зпосер·е,днє 
переводження вн1мо~ UECYC-y і зара
зом запевняється нерозр,ивнwй зв'язо-к 
і спіІВІпрацю зі СТ'У'дечтсJ,кою світовою 
uЕнтрал•ею. 

Не бv.Ли 6 одні з ТИІХ оправ, які ма
ли б бути на.лаrшані в мзй5утньом'У. 
Одначе 'не треба розуміти, шо досі 
бУ~rти тільктr нетотяпrення. Як уж'е 
r.rлом(), студентство З 1J.A орrанізова
нс• ~аfІ'вvrлось за JЮПО'Могою ЛІЛЯ UE
CYC-y. Са!Мз упр~ава СУСТА поро~би·ла 
ці.rшй ряд захоtд~в. ~ гро·ма'ди поодино
ко ЗаЯRИЮ~СЬ. ЩО будутЬ ЇЙ R ЦЬОМУ 
допомагати По uШ ;rіні'і не було 1lРО
мад «За» і <<ше по,чекаємо». Не була 
також ашна з го.тювних точок на І-ому 
Конrресі американсько - украінського 
'С1-уtлентсrrвз, ц·е бу.!То на ш}ря'дІКУ дня 
J!a Річ·НІЇЙ Конференції в Чікаrо. 

У С(Піхи укра 1нського rстУІдNrr·ства в 
американськИІХ уніІR·еосmrета:х є також 
допоміжні у п!)апі НЕСУС-у на завніш 
рьому віrt,тинку. Тому наступпиІЙ Кон
rреІС І JECYC-y повwнен віЛJ~наtmти за
ХОДИ ПОО!Д'И'НО'І<.ИіХ краЙОВИ'Х ПРОВОдіВ 
в аюш організування доnоіМогови'х 
феплів чи тІворення стИІПеНІдійНІИ1Х ко
мітетів лл·я лопомОІТ"!r цьому студент

ству, а т:акож заJявиrгись офіційно за 
такими заходами та. здекляру1вати с,во

ю пQІR/н'у морашьну пі•;хдержку. 

Вісімналцятий Конrрес НЕСУС-у 
має перед со:бою neлrflкi з2~вдання. ПіІл 
с,умува'11И пройдене і дати напрямні 
лля СТ'УІд'енТІськоrо руху, який_ вже rrо
шипюється ПО ВСіХ І<ОНТИІІеН'ТаХ світу. 
Чля РУ'ХУ, який з признаР.ПЯІМ ,визна
ють всі, навіть і ті. яq<і ще вчора диви-· 
.1!JІ•СЬ оо наІС з .застереженнями. 

д. n. 
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ВІТАЄМО МОЛОВЬ УКРАЇНИ З НОВИМ ШКІЛЬНИМ РОКОМ 
Як щорічно, так і в цьому році, 

- першого вересня тисячі шкіл 
України заповняться хлопцями й 

дівчатами. Вже понад тридцять ро
ків наша молодь навчається в шко 
лах під пильним доглядом російсь
кого окупанта та комуністичної па 
ртії. Вже понад тридцять років ук
раїнська молодь є отрую·вана ядом 
комуністичної ідd.ології. ІІостійно 
русифікована, молодь - Ніезламна 
й героїчна - ставить невпинний 
спротив в шкільній політиці росій
сько - комуністичного окупанта. 
Сторінки історії шкільництва поне 
воленої України политі молодечою 
кров'ю наших незламних юнаків і 
юначок. Тисячі підлітків і студен
тів бу ли запроторювані в ТІюрми 
внеплані на далеке заслання. 
Ми клонимо голови, в святій по

шані, перед українськими педаго
гами й учителями, які боролись за 
збереження чистоти дУш укр·аінсь-

кої молоді. Які в боротьбі за їхне 
духове обличчя були масово лікві
довані окупантом, засилані, теро
ризовані, залякувані. 

Наша пошана до всіх тих учите
лів і педагогів сучасної України, 
які зберегли своє українське «Я» і 
які борються за те національне кЯ» 
міль!йонів української молоді. 

Учителі й учні України пиказали 
нечуваний в світі спротив окупан
тові. Школа в Україні від десятків 
років стала чи не першими бари
кадами боротьби двох відвічних во 
рогів, двох сил: української і росій 
ської. 

Наше признання і побажання да
льшої витривалости українському 
вчительству й молоді в боротьбі з 
ворогом, який посягає своїми кри
вавими руками по найсвятіше, що 
може бути в людини: національну 
честь! 

Номуністнqна партіи і Внеоні Шноли 
Унр аї ни 

Комуністична партія і большеви
цька влада відограє неабияку ра
лю у житті Високих 'Учбових Заве 
день 'України. Партія не тільки га
льмує розвиток високого шкільни
цтва, не тільки примітивізує ціле 
навчання і здержує підне-сення нау 
ки, але й гальмує духовий розви
ток і кваліфікаційний ріст викл·ада 
чів і студентів. 

Влада і партія докладає максі
мум зусиль, щоби ні на мить не ви 
пустити контролі над Високою 
Школою. Вона знає, що школа і ще 
до того Висока Школа відограє рі
шальну ралю у будівництві країни: 
шкоЛа готує кваліфіковані кадри, 
як[ або пішоdпи ~ о б .pj о в і 
л ь н о за партією стануть опо
рою влади і будівництва, або сrrав
ши проти партії і влади, можуть 
спричинити її упадок та стати дже 
релом знищення большевицької си 
сте'Ми панування. 

Тому партія примушена у кож
ній школі, за плечима ко:жного ви
кладача, кожного професора стави 
ти примітива-поліцая, який кермує 
цілою діяльністю цього професора, 
КОНТрОЛЮЄ ЙОГО КОЖНИЙ рух, ЙОГО 

кожний почин. Таке завдання кон 
тролі і унапрямлювання мають всі 
партійні організації В'УЗ....Іів. Ціле 
життя В'УЗ-ів є у руках не профе
сури, не дирекції, а партії. Цим са 
мим в СРСР знехтовано і знижено 

цілковито автономію і свободу Ви
сокої Школи, чим і знехтовано сво 
боду науки і викладання. Вся пра
ця викладача є снараліжована пар 
тійними рамками, в які вложений 
КОЖНИЙ ЙОГО ВИКЛад, КО:ЖНИЙ ЙОГО 
виступ, кожна його розмова зі сту
дентами. 

«Сов. Культура» (ч. 17-18, 1954 
р.) про завдання партії у В'УЗ-ах 
писала: «Ідейно ':' політичне вихо
вання студентства, праця з викла

дачами, постановка викладання су 

спільних наук, організація навчан
ня і підготовка наукових кадрів., 
побутові умавини життя молоді, по 
ширення її світогляду - всі ці й 
багато інших питань мо:жна ріи.ш
ти лише при вдумливому повседне 

вному керівництві діяльністю В'УЗ 
-ів з боку партійних організацій». 

В комуністичному розумінню не
має здібних студентів, немає пра
цьовитих і наполегливих, не існує 
нахил до однієї чи іншої ділянки 
науки. Все залежить від ідейної 
загартованости студента (!). Таке 
розуміння і трактування справ ніх 
то ще до сьогодні в науковому сві
ті (поза Совєтським Союзом) не зу
мів науково обt~рунтувати. 'Узалеж
нювання успішности студента від 
його політичних переконань є ні
що інше як вияв думання партійно 
го примітива. 

«Відомо, що усПішна nідrотовха 

молодих соціялістів, писала ця 
ж «Сов. Культура», - залежить 
ві,Щ р~вня політичної свідомости, 
від ступені ідейности й політичної 
загартованости професорів, викла
дачів. Тому міські і районні комі
тети партії, нервичні партійні ор. 
ганізації ВУЗ-ів уділяють особли
ву увагу маркса - ленінському зна 
нню і ідеологічній підготовці про
фесорів, викладачів і взагалі нау
кових працівників». 

Всі професори й виклада~і в 
СРСР зобов'язані владою закшчи
ти інститути марксизму - лені.ніз
му. В ус~х високошкільних містах 
зорганізовані спеціяльні курси, а 
час-до-часу організовуються семі
нарі, на яких провіряється політич 
ну благонадійність та ідейну підго
товку професорів і викладачів. 

Наприклад «nартійні організаціі 
ВУЗ-ів Дніпропетровська об'єдНУ
ють в своїх рядах пона~ 4.300 ко
муністів (на 18. тисяч студентів -
0.3. ). Вони дбають про ідейно - по-
літичне виховання і повищенян на 
укової кваліфікації викладачів ін
ститутів, про підготовку повноцін
них спеціялістів (в західньому сві
ті без паDтійного нагляду підготов 
ляється тисячі спеціялістів найви
щих кваліфікацій - О. З.). В кож
ному ВУЗ-і випрацьовується плян 
ідейно-політичної, а також вихов
ної і організаційно - методичної 
роботи на семестр. Контроля за ви 
конанням пляну покладена на пар 

тійні комітети і бюро» (там же). 

Партія має за завдання контро
лювати ціле життя В'УЗ-У не тільки 
внутрі, вона теж стежить за кож
ним студентом зокрема, слідкує за 
його оточенням і політичною благо 
надійністю. 
«Є у нас В'УЗ-и (в Дніпропетров

'ську), - писала ця ж газета, - де 
студенти не забезпечені гуртожит
ком. Там, в Сільськогосподарсько
му і Фармацевтичному інститутах 
більше половини студентів живе 
на приватних кватирах, що часто 

перешкоджає їм в можливості ус
пішної підготовки до занять і неrа 
тивно відбивається на виховній ро 
боті серед молоді (?), Партійні ор
ганізації цих ВУЗ-ів не завжди 
знають, в якому оточенні і під 
чиїм впливом находяться студент~ 

які живуть поза гуртожитками». 

Цілий ряд фактів підкреслює, що 
таке відношення партії до В'УЗ-іs 
не сприяє, а навпаки сильно галь

мує ріст наукових кадрів, знеохо
чує людей до науково-дослідчої 
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праці. Наnриклад, за останніх де
сять років в Медичному й Інженер 
но-бу дівельному інститутах Дніпро 
петровська не підготовлено ані од
ного доктора наук (!). 

Це явище не нове в підсоветсь
кій Україні. .Иого помічаєтьс.я на 
протязі майже цілих тридцяти ос
танніх років. Про це говорять самі 
совєтські статистичні дані. 

«З 15.347 чоловік професорсько
викладацького складу ВУЗ-ів УРС 
Р, - пише О. Любченко, началь
ник головного управління вищих і 
середніх спецілльних учбових за
кладів Міністерства Культури УР
Ср («Рад. Україна. ч. 158, 1954 р.), -
тільки 783 мають вчений ступінь 
докторів наук, і 5.010 - кандида
тів. Близько 60°/о педагогі чногр пе 
рсоналу вищої школи реопубліки 
не має наукових ступенів і звань. 
Недостатньо використовується у 

нас можливість підвищення квалі
фікації викладачів через річну ас
пірантуру і докторантуру». 

Ось до чого довела політика ко
муністичної партії і большевицько 
го уряду в шкільництві України. 
Невже ж не можна було підготови 
ти за 34 роки кваліфікованих, на 
рівні вимог, професорів і виклада
чів? Кого ж тоді випускали 7 уні
верситетів України з численними 
факультетами і 140 інших Високих 
Шкіл? З кінцем кожного академіч 
ного року ми читаємо в советській 
пресі, скільки сотень закінчує Ви
сокі Школи. А тоді де вони? Для 
кожного сьогодні ясно, що біль
шість з тих, які закінчили високу 
освіту, не зважаючи на те, що вони 
переходили через безконечні пере
вірки партії і комсомольських орга 
нізацій, - кінчали засланням, тюр 
маю, або розстрілом в застінках 
МВД, інші ж не мали можливости 
продовжувати свою науково - до

слідну працю. 

Річ ясна, що такий стан і• така 

шкільна полі тика партії доводить 

до цримітивізації високого шкіль

ництва, чого наслідком є низькі 

кваліфікації численних випусни

ків Високих Шкіл, про що пише 

сама совєтська преса. 

Практика большеницьких експе

риментувань, знехтування універ

еитетських і високоundльних во

льностей та підпорядкування нау

ки партії і партійним примітивам 

- політрукам доводить до занеп_аду 

шкільництва в СРСР. 

О. Зінкевич 

СМОЛОСІDІП Orop. 9. 

СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ШКОЛАХ СРСР 
Згідно з рішенням Ради Міні

стрів СРСР -від 1954/55 шкільно
го року впроваджується в усіх шко 
лах СРСР, в 1 - 9 кл.ясах,. спільне 
навчання хлопців і дівчат. 

Це нове рішення большеницько
го уряду в справі шкільництва є 
дуже характеристичне, беручи під 
увагу експеринтуванн.я на цьому 

відтинку протягом понад тридцяти 
років. 

Треба пригадати, що до остан
ньої війни в усіх початкових і се
редніх школах в СРСР відбувалось 
спільне навчання. Зміни пороблено 
в часі війни, їх задержано досі. 
Роздільне навчання в школах ви
кликало сильну реакцію цілого р.я 
дУ педагогів і учителів, які мали 
відвагу критикувати постанову ур.я 
ду. Але 1х скоро кваліфіковано, як 
контрреволюціонеріJ1, що пропаrу
ють буржуазну систему шкільниц
тва. Хоч фактично в більшості 
шкіл СРСР постійно відбувалось 
спільне навчання, але його чогось 
замовчувалось, а учителям пропо

нована ці справи затушовувати, чи 
видумувати цілі історії, які оправ
дували б спільне навчання в їхніх 
школах (напр. міністер освіти Яку_ 
тської АРСР, ,. Савин, був постійно 
цькований за те, що зберіг в Яку
тії спільне навчання). 

Рішення уряду в справі розділь
ного навчання в СРСР, бу ло прий
нято як догму, її ніхто не відважу
вався відкрито оспорювати. Спра
ва цих реформ з перед десятків 
років не по.явл.ялась на сторінках 
совєтської преси. 

Щойно в 1950 р. вперше відва
живсь піддати критцці роздільне 
навчання відомий педагог проф. В. 
Ковбанівський. його стаття «Хви
лююче питання» («Лит. Газета» N2 
29 , 1950) викликала сильну реак

цію серед учителів і батьків. В ре
дакцію «Л. Г.» посипались сотні ли 
стів, але вона ще не мала відваги 
їх публікувати. Щойно в 1953 р., пі 
еля смерти Сталіна, справа розділь 
ного навчання підпадає основній 
критиці, обІ'рунтованій з різних 
аспектів. Коли перше давали пере 
вагу статтям, які обстоювали роз
дільне навчання (курс партії і уря
ду), то тепер дали перевагу тим, 

які критикували цю систему. 

Цікаво приглянутись до арrумен 

тів обох сторін. .іJоздільне навчан
ня оправдували такими арtумента

ми: хлопців треба навчати в муже

ському дусі, а дівчат в жіночому 
(А. lVlaкapoв); дшчат треба вихову 

вати в дусі материнства, навчати 
домашньої господарки сімейного 
життя, що можливе тільки в розді
льних школах: біологічна р1зниця 
полів повинна бути поставлена по
над соці.яльною, а неспосібність 
жінки до точних знань (математи
ка, фізика, хемі.я) вимагала окре
мих жіночих шкіл зі спецілльними 
програмами; у хлопців у мішаних 
школах виробляються пасивно-обо 
ронні рефлекси (теорія Павлова), а 
у дівчат - соромливість і замкну
тість; незручніс.ть в старших кл.я
сах спільних шкіл викладати де
які предмети (біологія) і т. д. 

Спільне навчання обоснов~ано 
такими арrументами: в мішаних 
школах учні краще вчаться; систе
ма роздільного навчання противи
ться рівноправним відносинам чо
ловіків та жінок і вносить замішан 
ня в саму побудову життя совєтсь
кої спільноти; довоєнна спільна 
система навчання с к о р о т и

л а в краіІІІі число непрацюючих 
жінок, а жінка, яка покінчить та
ку школу зуміє легше поєднати 
працю з материнством і вихован

ням дітей (!); спільне навчання є 
згідне з 122 статтею Конституції 
СРСР про права жінки; в спільних 
школах шкільні колективи краще 
з'єднані і здружені, в них нормаль 
но проявляються в силу фізіологіч 
ного розвитку інтимні взаємини 
між хлопцями і дівчатами, слабше 
розвиваються аморальні гімназій
ні традиції (обговорювання, анек
доти, «ЧОЛОВіЧі ПОГЛЯДИ» на жінку 
і т. д); щоденне спільне співжиття 
хлопців і дівчат створює атмосфе
РУ спокійної і чистої дружби, а пе 
реломовий період віку проходить 
багато спокійніше, і т. д. 

Понад десятилітній експеримент 
роздільного навчання в :иш:олах СР 
СР, з її специфічною большениць
ко - комуністичною методикою, до
вів до цілковитого занепаду почат 
кового і середнього шкільництва. 

Головно, ця система неrативно від
билась на вихованні молоді. Факти 
чна двосистемність навчання в СР
СР довела до цілковитої нерозбе
рихи в шкільництві, про що щойно 
тепер відкрито заговорили совєт
ські газети. 

Протягом;. десяти останніх років 
сотні мішаних шкіл розділюнано 
на жіночі й чоловічі і навпаки -
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їх знову об'єднувано в сnільні ... 
На nерших курсах високих шкіл 
аж надто відчувалось цю різницю 
в шкільництві, головно в усnішно
сті, лк і у відношенні хлоnців до 
дівчат. В чоловічих школах цілко
вито nідупадала дисциnліна, лекції 
часто зрицалисІ::!j, nомножувалось 

хуліганство. В багатьох виnадках 
жіночі школи цілком підупадали, а 
основну увагу зверталось на чоло

вічі устаткування кабінетів, фізку
льтурних заль, висилаючи туди 

кращих педагогів. 

Підсумовуючи теперішюи стан 
шкільництва в СРСР, секретар ЦК 
Комсомолу, З. Туманова, писала 

(«Комс. Правда», від 22. 7. 1954 р.): 
«Слід прямо сказати, що у вихован 
ні учнів є великі недотлгненнл. В 
загальному ця праця ведеться по

верховно, шаблонно, без належної 

глубини. Не секрет, що складна 
проблема виховання шкільної мо
лоді в дусі комуністичної моралі 
часто рішалась примітивно і зводи 
лась до однообразних звичок, які 
мало впливали на розум і почуття 
дітей.» 

«В цілому ряді шкіл комсомоль

ські і піонерські організації не ста 
ли ще основою, ядром такого шкі
льного колективу (тут іде мова про 
т. зв. «дружньо з'єднані дитячі ко
лективи» - О. 3.) і недостатньо 
впливають на формування мораль
ного обличчя учнів. Тому велика 
ч(\с:тина учнів бай,цуже ставиться 
до фізичної праці, проявллє неди
сциплінованість... В цілому ряді 
шкіл обнизилась дисципліна.» 

Перехід на спільне навчання при 
веде до цілого ряду комплікацій: 
випрацьовуваннл нових програм 

навчання, сортування учнів і шкіл 
під ДОГЛЯДОМ KOMCOMOJiy. Щоб не 
розгубитись в цьому всьому, вже 

заздалегідь рішено про творення 
спільних дружин, відділів і ком1те 
тів комсомолу. Виготувано цілі спи 
ски і т. т. і т. д. В серпні заплянова 
но цілий ряд по всіх школах сnіль 
них нарад, конференцій, зустрічей 
учителів і учнів. 

В цілому цьому переході на ін
шу систему навчання криється ще 

одна річ, .про яку майже не згадує

ться. Всі школи переходять на. но
вий учбовий плян і нові програми. 
Рівень навчання, який досі не був 
надзвичайно високий, ще більше 
упаде в майбутньому: майже всі 
підручники будуть скорочені на. 20 
і більше процентів (!), як рівнож 
бу де скорочена. Іf,ількість іспитів. 
Що саме в підручниках і які іспити 
будуть скорочені, - ще нічого в 
пресі не говориться. Але які б ці 
скорочення не були - є певне, 

що рівень навчання цими скоро-

OМOJIOCКJfD 

ченнлми не підвищиться, а тільки 
понизитьсн. 

Роблячи такі великі зміни в 
шкільництві, комуністична партіл 
хоче добитись в пepUJy чергу біль
шої дисципліни учнів і через спіль 
ні шкільні колективи хлопців і дів 
чат посилити свій вплив на форму 
вання їхнього світогляду. 
Чи це вдасться большевицькій · 

владі? Можна бути наперед пев

ним, що ні. Доказом цього є тридцл 
тилітнє експериментування на від
тинку шкільництва, яке не кра
щає, а навпаки постійно гіршає. А 
молодь не тратить свого «Л», не 

стає сліпим знаряддям в руках 
партії, а є думаючими людьми, які 
вміють дивитись на світ і події від 
критими очима. 

о. з. 

~ ...... ~ .. ~~~~~,~~~~ 
Париж. 22 - Зl серпня ц. р. nЩбу

деться VІІ-ий Конrрес НаціональноІГо 
Стmентськио Союзу ЗДА (·ЮСНСА). 
На Конгрес. яки1й відбудет•ься у Иова 
Стейт Коледж, запроше.ниrй та1кож офі
ційно UECYC. ДеJІеrоцію UECYC-y 
очолює ll.. 11іл•ецький, студент з Ме
дісон. 

Париж. На запрошення студентсь
кої се~ції Ан'ІИ•Фашис.тівс,ького Комі
тету Совє11еької Молоді, з кінце•м ве
ре.сfія Ц. р. в~двіtЦає yнtnepcwrecькi осе 
ре.дJки СССР група ЗО фр<І,н,цузьких 
студентьв. 
Монтреаль. Захода\Нl українського 

відділу прн Мотреальському унtв·ер· 
сНІтеті б.У'Ли зорганізGвані 2. лИІпня -
14 .серпня ц. р. перші JІЇТН•і :курс;и J<lКра

ї НОЗ•Н•аВ·СТВа. 
Саскатун. У Gаюкатунських високи.х 

школах, на загальне число 419 абсоль
в·ентів, - Зб українцL.'З здобули нау
кові ст~пені. Крім того 10 українсь
ІШХ с.тущ;ентів і абсольвентів наrорОід.
жено <;тиленІдіями і •почесними грамо
тамн. 

Нью йорк. В цьо•му році Птастава 
Організація 1В З.Ll.A орrані~ує ці~ий 
ряд пластових таборів для дівrчаrт 
хлоrщі·в, бІІК рівнож різні кільк.аденні 
мандрівки, ВІи.школи. ОІ\ружні пласто
ві та·бори пQділені на три таборові 
центри: 1. Пластова Оселя Іст Чепам 
Нью Иорк, 2. Пластова Осе.ля «Нови~ 
Сокіл» - Боффало, З. Чікаrо - Ді
тройт. 

ч. 9 (45) 

смолоскип 

Журнал Українськоі Молоді 

Появляється з початком кожного 

місяця 

Редагує колегія в складі: 

Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас
кольд Кобилко 

Редакція застерігає собі nраво 
скорочувати і виправляти рукописи. 
В справі незамо·влених статrей не 
листується. Відповідає тільки на ті 
листи, до яких є долучений міжна
родній купон на відповідь. 

Редакційна. Колегія, як тіло, -
необов'язково згідна. з думками, 
висловленими в поодиноких стат

тях. За. підписані статті відповіда
ють повніспо самі а.вrrори. 
Передрук окремих статтей дозво

ллється тільки за виразним подан

ням джерела. 

Адреса. Редакції й Адміністрації: 

Smolosky'J 
3, rue du Sabot, Paris бе, France 

Ціна. одного числа.: в Франції -
25 фр., в Англії - 9 пенсів, в усіх 
інших країнах - рівновартість 10 
а.м. центів. 

Річна передплата в Франції: 300 
фр., в усіх інших країнах - 1 ам. 
дол. 

Гроші на пере.цплату просимо сла
ти тільки на адресу наших пред
С'І'авників, або безnосередньо на А
дресу Адміністрааії «Смолоскиnу• 
міжнародніми купонами. 

Всіх бажаючих одержувати «Смо
ліскиш~ летунською почтою пові
домляємо, що їхня річна. передплата 
підвиюцується до 3-ох дол. 

Представництва. «Смолоскипу•: 
ЗДА: 

Les Wyshnewyj 
638 R 14--th. St., New York 9, N. У. 
Гроші просимо слати не чеками• а 
готівкою. 

Велика. Британія: 

S. W. Shewchu!k, 7 8 Kensington Rd. 
London W. 11. 
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А. KrYworuchKo 
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1 aroslaw Kaczmar 
Miinchen 62, Postfach 34-· 
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58, rue de 1' Aqueduc, Bruxelles 

c:Smoloskyp» 
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Edition speciale de la 
cParole Ukrainienne» 

3, rue Sa.Ьot, Paria 6• 
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На нОвому фронті боротьби 
Спвєтські моряки в ІІІ то кгольмj 

НЕБУВАЛА ПОДІЯ: 2.000 СОВЄТСЬІ{ИХ МОРЯІОВ В ЗУСТРІЧІ ЗІ ЗАХІДНІМ СВІТОМ 
ІіА І<РЕйСЕРІ «АДМІРАЛ УШ:\1{08» МОї РОЗМОВИ І.;РАЖЕІіНЯ 

«СМОЛОСКИП» 

Я живу з 1947 р. в Іllвщїі. Далеко 
Bt:! уІКраїпціЕ і ,в,і.д українсько,го орІ·а
нізов.аного жиrгтІЯ. Час-до-·1·.'асу дістаю 
україйські газети. Од:ного разу мені 
ПС.П(]ООСЬ КЇЛЬК<і ЧИС·СЛ «(МОЛОС:КИtr!У». 
В о'дному з ни,х писалось .про т. зв. 

можл•ивість «роволюційчої» робоJІІ-t на 
єміrрації. Я ре.аліст. Проч,ltтаІІще, по
·сміхнув,ся і кинуR жур!іа:І: диrrя·чі за
бавки. Я по.'!. у мав собі: тепер відогра·· 
ЮТЬ ОСНОВНІУ JЮЛІЬ аТОМНі 'бОІМібИ, МіЛЬ
ЙОННі Н(]Й.Модернtше ви·посажечі, ~рмії, 
-· а нам 'проІПонукть якісь роз.мови, 
,;,,етючки. .. 
Проминуло кілька \<Ііся,ців. Я жив 

дальане своїм монuтонни:м, нецікавим 
іЮІІТТf!'М. І аж о1сь otJHoгo д·СІЯ всі шв~:щ
сt>кі газ-еrг:и лриtносsr.тr, сеІ-осаційну віст
ку. Ескадра севєт. воє~!Ни•х кор'R•блів 
відві11:13·Є Сто·кголь.м, а біля 2.000 совєт
сьюІІх морякі,в пробудуть п'ять дніз 
в стоюnцІ ІlJ.в.еції і свобі!lщо ві,двідува
тимуrь місто, його •жоли:ці та важ.ти
піші лі~д~приємстве.. 

Хоч мені до Стокгальму біля 200 
км., я не ви1держав. Взяв ві.1:пустку 
і поїха1в, що·бн по·бач·:1ги, а мсже й по
говориrrи. а може й зустрінути зе'М
,l,яків. 

3а кі~1ька днів я переІшпав.сь у ІПра

·nоті т. зв. «ревоJІюційної ро;ботW» і в 
С:ИЛУ ЖИВО>ГО С.'ІОВа, !З ЖИЛіЙ зустрічі 
З ЛЮJlЬ,МИ З дрУІГОГ 1 ) світу ... 

••• 
16. ЛИПНЯ, ВЖе В1:д В·ОСЬМОЇ ГО,дНІНИ 

ранку я Ж\дав з товаришсм-шпедОІМ у 

СтоІ]{:гольмській пристані. Я хвилю
в~шсь: ще так неда1шu я -тако·ж носив 

уніформу <С-ОВЄТСЬКОГО rю~к.а ... 
Б іЛІЯ дев'ятої го,дІПІи на с·6рії по1ка

залЗJсь гру,па кораб1із. Внрізшш,сь нRй
б:льший з ншх, як я пізніше дові'давсь 
- крейс,е~р «А.дмі'ра..l .Уш::~ков» і чоти
ри МіНОНО>СЦі (ЧЧ. 10, 27, 26, 31). 
Почулись гарматні .:.зльв·и. Це шве

д,и, ПО деСЯТ,КаІХ рОІСі:;, ЗПОЬУ Бітали 
своїх «гостей~ ... Лю;ш мзхаю-:-ь рук:.1-
:\1.И, аrплотисменти. Поян3'ляються моря
ки. На них вже ждут!, авт()бУсУ'. Всє 
з;вдаJІегk'Іь при,готоване. О;ші ОПІ5Т
нуть мkто з ч•овнів, інші будуть на 
спортоВ'ИІХ з.ма1ганнях, в к·нотеатрах. 
в музе~ІХ, зноnу інші бул•уПh прийняті 
н ратуп.нfі. 

Я ·с,тарав.сь 'lDe оминути ані однієї 
нагоди, щоб поговорит•и з моряками. 

(Допис зі Швеції) 

В перший де,нь бу.ю дуже легко го. 
н.орит:и, хоч моряtк·и цілий час ходили 
велики.ми гру.пами і 3(! ними стежили 
чи то 1працівн:ики совєтської амбасади, 
чи на,вітh (~як я пізніше довідrавсь) 
шЕед:и - большевицькі аrенти. В пер
ший день можна було почути ,від мо
гsжів більш-1м·енш свобі~шу відnовідь 
і 1юни наніть ралu в•стряв,али в роз·мо
r.у. В Н3СТ'.УІІНі дні 3ІСС ЗМіІШі!О·СЬ: ПО
ведінка була і·НІШа, відповіді ІС.тали 
с;rанд,артні, менш ціказі. Тяжко буао 

поба·чит:и олного-,двох мерякі1в, які хо
дили б самі, а не біJІьшими ГJJ'.уlпам:и. 

Перший день. Ось кіоск. Під ~Ісіос•ком 
оглядRють журнали т1ри моряки. ПіІд
ход!ЖУ. 

- Як вам подобаються І!?.Ші журна.
ли? - ·с·гавлю ,пря'ме пита.н,н,я в росій
ській мові. 

Вони огJшнулись .здиnовюvі. 

Бач.иrге, - пrодо•Ь'ЖУЮ · я, не че
каючи на в~дповідь, - 1УТ у llltвeцiї 
мuжна д:юrати журна:ш і га~еq-и з у.сіх 
країн ,світу, в~с1іх політшч•аиІХ напрямків, 
різни:х ''~анрів, а у Ішс, SI цьо,го ніколи 
не бачиш... Ту1' ко:,Іший мuже ч,иrrати, 
що хоче. Ніхто йu:\1:'>' не 3абnроняє ... 
Мор~ки перегл,янулись. 

- А іІ:НІ ще русскай·~ - н~ видер
жав ОІДИН. 

- Ні, я у>країнец., - д,ав я пряму 
в ід по віІдь. 

. - ЗвідJК'И в·и? Я таШ>ж українець, 
а ось мій ювариш T'ati(UЖ у1країнець. 
Я наз.вав місцевість, звідки похол

жу. ВнявиІJюсь, що ми земляки і до- . 
СИ'ТЬ бШі!ЗЬКО ,В,і;д себе. 5J ПО6аІЧИВ: МОЇ 
зеомляки затриJВожи;шсь. 

- Нам відпмо, що тут є багато 
11 а Ш И ,х, - 'ГОВОJ)ИТІ> іНШИЙ. 

- О, дійс,но є бапио, -- від!ПОІВ~JІ.'аю, 
- · є украіін.ці, росія.ни, ·бі.юrуси ... А в 
іІіших країнах є ш-е більше, деСІяткн 
ТИСЯ'Ч. Є СВОЇ орП:lН~ЗЗЦЇЇ, 'ПО.1іТ!ИЧНі, 
професійні ... 
Ми го,rю:риі.1'И доаго про різнq справи. 
- А ви? - ргmтО'.\оІ П<lІІІИТь мені пи

тання Т'Ов.ари:ш моїх земляків. , 
- Я? - не оодумуючась, даю пря-

му правдИІву в~дnозі:Іь, моїх 6arrь
J(LB З'НІНІЦИJ!JИ Нrмці, Я За.'F!11ШИВСЬ СаМ, 
був безпартійний, ~аь·чав•сь в с,уво· 
ровськомtу училищі в... Пізніше бvв 
в Червюній Армії, був в І Іольщі, Німеч 
чині, Че~хослова,чrчині, а .накінець а 
Австрії. Я міг порівняти пшну бать
щину з І}{Q\.1'lШJІніж-t і rешерішніми т. зв. 
Каіпіталіст,иrчними країнами. Я побачиІЗ 
ріJзницю, яку ви маєте Н[ІГоду ба>чиrrи 
<:І:.ого·д,ffі ту:т у ІUвеції. І я рішиtвсь 
перейти в за.хї:.тшій світ. О, ви І-Dе зна
єте, як мені було ваііІО{() rішатись на 
цей крок ... Те!Пер І:-ІС )І{J.,1ую. Я r.'Dльна 
людина і жи.ву у ,ві.;ІІ.ній Rраїні. 

Вони .слух,али мене уважно. Я ~бачІИВ, 
як воНІИ 111ереживают h мої с:юва. 

--Т3ІК'ИІХ fпк я є ·11иrсн'Чі, <Ше ,н>е в~сі 
можуть ІПереходити СЮJ!,І-;, ро..'ІІІНІИ у 

НаС ... - ДО>ІШІНУВ Я, 

М,и МІСІЙіже інстнш~товно оглянУлись. 
Біля нас стояло двuх ·пvд(,зрі"ти.х. типів 
у цивільному. Вони Ш'ільнс длви,ІІись 
на моряк~в і на мене. З другої сторо
ни пі:uходила J·ру,па ;ншІИ'Х моряк ів. 

- Так, що піш.ш ребята. Дос,віданя. 
.Посв~даrnя. - Вони пuтнснул;и м·ені ру
ку і ПDШЛИ. Я OCjT<lB'CI• і через ХВИЛИНУ 
ЗНОВУ заМ'іШаВtС:Ь !l ':>дНу, <J,ТJ(> І{ІИН ра-
3(Щ більшу ГРУІПУ моряків. 

Я ПUдіЙllЮВ дО О,дНGЇ ГРУІП'И Й поба
І!.'НВ таку картину: 1·ру.па моJ)яків гово

rнm.J з яtкимсь чоло,~і·к~:\І у uіві.'rьно:'.!>У 
(пк ВИІІ\Jаза.1ось ІПізнLше, він українець, 
ІІ\'V.ІВ'е у Стокголь.мі). Велась (Поліrrич
на» р0ЗІМОШ:1. 

- Ви все виво:нпе 1 ~іt:раїни, -~го
ворш:та JІЮl!'ИІНа v ц•нві.;rьномУ ло,ма

rrою росі'і1ською мовою, - щ'О' ни вар
тували б -без нашої пшет:ц:, ну,rіллІя, 
заліза? Ви :>.1ільйони :1ю.1.ей і\юрите го
лодом, інншх ІШІюзите на Сибір, на1ІШJ 
~·пл борет•ь~си героїчно з тRюІми як 
ни... Підождіть ви скоро побачи,те! ... 

Я Н<е ЧУІВ, ЩО ЙО,\ІV Пі\JJ.ІПОRЇ..JсІ.'ІИ МО
РЯКИ,. Але я ба>ч·ив, І;ІО ас радо псrrря
вають з Т<l'КИ'МИ в роз.мову. fііm:ьшkть 
~~ілвер.нуиась і піш:rа <! j.~~rwy с:rорону, 
пле цей чоловІк у ІЩ•JЇ:rьном_\' йшов 
J:l НІНІМІН і ЗЗІВ!Жд'И ГО~ЮрИВ. 

- UJo в!і. на ue? - шпаюсь ол но
го морякR, який сл·ухав цієї tполітич
нnї» розмови. 

-· !L~'pCtrк, - ві;щовLв ві1н мені від-
1\.рито, - при чому Т'Ут ми? Ми тіль
ки моряки ... 



ч. 9 {45) 

Rін ще хотів щось скззати, а~е пі
дійшли його товариші і ~н~н за:мовк . 

••• 
В перших днsrх я мав ше декілька 

роз:мов з м оряІКіаІМИ, про я1кі \Може й .не 
сл ід тут ІПиоwи. Ми rоворил:и .на різні 
теми: про ціни в нас і тут, у Іllвеції, 
про моvІ<:ЛИВІість с:вобілво, без жодних 
труднощів, переЇЗLТІ.И'ГИ з країни в кра
їну, про 'ПреІСу про е.міrрацію. 
Я НІіколи с:ебе не ст&БИВ в позицію 

<<МИ» - цебто еміrранти, чІи навіть с3-
мостійники і <<ВИ>> - себто 1юни ~моря
ки. 

В >Мойому розуtмінні «\ІІ'И» - це б:ул,н 
ми - еміrранти і вони - моряки, а 
<<ВОНИ» це бул:а большевицька й оку
паційна вл.щда, яка салою 1JШМає на

род. В розмовах я ні р23У не утото~ж
нював МОІРЯК~В з владою, а навІПаІКИ 
в~сюди підкреслюваа ту різницю, хоч 
часом зустрічав і гострий с·прот·ИІв. Чи 
МіЙ !ПОГЛІЯІД був ПраВИJІЬНИЙ ЧИ Ні З ТОЧ 
КИ ІllОГЛЯІд:у укра:ЇН'СЬІШХ ,ВИЗВОЛЬНИХ 
змшгань і ІВІЗGГШТІІЇ ~боротьби ~ большевиз 
моІМ - я не 'буду на цьом:у міІсці ар
rум,ентуватн, ·але я уважаю, що так, 

·бо я •говорив з людь;м,и ~;із'НІіх націо
нальноотей. 

17-18-19 ЛІНІПНЯ можна бу ло в ідвіlд:у
в.ати соІвєгс.ькі кораблі. Я ІД:ЛІЯ >більшої 
певності в.ИІбрав·сь зі с.воїм тvьаришем 
-швоrдом. 

В r~рис.тані тоІшишІсJ .• маси лщдей. 
Всід,аІЮч:и до мал:их човнів, шведи бу
ли ·С.И~'lЬНО вра:жені, КОЛІН ПОJІіціЯ В ЧеМ· 
ний ·апос.~б запрапанувала Ім за,ТІиши-
11И н:а бере:зі всі свої ре.чі, нключно з 
ж:і.ночои.ми сум1ка.м:и: ..• 
Я на ФВІСЯІКИІЙ випадок» мruв з собою 

деякі ЧІНJсла <<СмолоскИІпу». ULоби не 
вик.тикати підозріння я полов•ІtНУ пе
редав товаришеві, 2 половину сховав 

в кишені. 

Відвідуючи креЙС(; · <<Адмірал Уша
ков» мені і м.ойому товс::ришеві, якось 
необережно виtпаJю І<і:лька ч 1и'Сел <<Смо
лосюшу>> і полетіли між Ідішини Івел<и
кого :крейсера ... 

*•* 
Шв·едські газети. майже щод:ня ПріИ· 

носил·и вістк:и, що на кора:блях rrшкри
то :прОТіИбОjІЬШеВИЦЬІ<У літера'l'УРУ. 

СовЄ'гське комrанщпв·ЗІН<НІЯ проте!Сffу-
вало ... 
Наступні дні побуту совєн.:пк:и:х мо

ря:к.і.в у Стокгольмі 6y.11f менш цікаві 
для tм,ене. Іх ВОЗ·!.fЛИ огля,д3'ти місто, 
їм робиtлІи пр.ИJйншття в ра rуші. На на
ступниІй день шВІед.сhкі r::13ети нрине-с
ли вісткі, що на ·совєт~:~~ких коrа6лях 
ЗІвайдено прО'ГИІкомуltісrичні летючки 
і журн:али... Писал1и >а•КОіІ< га~'ети, ян 
зn ни·ми стежать МВП·сти. 

JJ.нi скоро промин.ал.и. Я 1\ідбуп де-

(.;.~.\1UJIUCIU1ll uтор. lZ. 

Сuвєтсьиий Фїпьм nuo українське nianinnи 
Москов•ська кіносту;..tіІЯ худо~кніх фі

.:r,,м в і 1 :.І. М. І'орькс,rо в.и:пу:с;тила в цьu 
;>.І у році нови,й фільм. «І Іро це неві:ІІЬ. 

но заІбу·.JJ~ТН» (<<Об етом за·би!Ва:rь не
льзя>>). Сцен.арі.й напнеали Jl. JІуков 
і Омо.тяк. ІІостано.щш JI. Лукава. Опе
ратор В. !Jс:попорт. Мшс·г~цІ,ке сформ
лtІшп - І І. ·І LаІШn:•~нич. КuІЛ,ІІПозитор 
М. Б.1антер. 

І'о:•овні ролі в·1жонsю 1 ь: С. Бощщр
чук - 0,1,еюсандер Гзр~1аш, пись:мен
НІ:h:, комун.ст; Є. Го:голеuа -- М.зрі.я 
І><: ІЛ иш, українська жінка кеоінник 
пі;:,ніШ:J\51; І. І !лотн 1кuв - ~Ірчук: про
фесор історії у :\>tісuевому SJt~ВеІр•сиrге
ті, українк:ькшй наuіо:іалі:с,т, trлен пі:д
н:·.І.'ІЯ; Л. Смірно,ва - іІ\іНІ<а Гармаша. 

Ф::1ь.м починається написом: <<U·e 
ві;t,бувалось в перші роки після Ве.ли
І.:сї іlітчизняної Нійни 13 од.нt.~~У з міст 
за:..:~д.ніх обла.:тей Українн». • 

Сам сцен-<~рій філь:\ІУ є дУіІ(е ціrка
ЮІЙ. Со,вєлська кріrт;.!І{:І прийнІSІ":Іа 
фі.1ьм з вели,:ш:м застереженням та,к, 

що моиша сумн:вапrсь 'ЧИ <~.sін ·поба
Ч!ПЬ ~віт без основних змін. 

У філь:мі не :п9ю1:зана ві:н"риrrа бо
::ю·:·ьба украЇНСЬЮІ:Х ПОНСТЗІЩіВ З боль
І!ІС'ВІЩЬКП~! реж!U:\ЮМ. Jlю боротьбу 
автори сценарія п·ерене•с.lи на ідеш1о
гічний ·ві:.ппнок: в уніве!JоС'ИІет і у зви 
Ч2ЙНе :1\!!ТПІ, M>;il\ ЗВ!!ЧаЙН'!іХ У·І<раЇНСЬ
КИХ .'ГЮ!.'ІСЙ. 3 ф:.:ІЬ'.ІУ ІИІ:ЮСr!ТЬСЯ вра
ЖЄНІШ1, ЩО і~1еЇ УЩ1аЇ!іС!>КОГ\J наніона
лі:щу 'сильніші, за і.;~еї пран.1пчої клі
ки - комунісrrи:чної влаr ,н•. Ві'дданkть 
іле:Іг~І боротьби окрt:\1іІХ перс,онаіІ(ЇВ, 
не ~ЮіІ(е не імпонун~ІТ';І гл:я,а.сrч•еві. В 
с;:шому філиІІі сту.r1:ент }1::н .. •:енко, ком
о1·:-.ю.1ец1>, r.IOJI'.'J пт~нїж;;uІ:ає н Захі·дНІЮ 
УК:-'<lЇІІу З Н.а(Л\ПН~ЩJЯНІІJ,'ПІ'ІІ, ОПОЧа11І<У 
і ·•ейниrй КО:\ІСО·\1О.ТІецс., nостепС'нно по
па '!ає піл: вш:шв профссоr>3 Ярчука і 
стає українсь~шм наuіоналіІстом! Ба 
що бі.1ьше, він пиtш~ па·rріотачні, наці-

'і< ·с,, • ... ,_ ~"'. ; ' •, ~ .... -"'\.. "(,. ...:, '"~ • 

ся;гкн розмов з морнІ<сl.ЮІ. доl\І.'Ж>СЬ 
мата т'еіІ( нешрнємн.иіі іtнІИ;tент. я бvв 
!ІJШ.VІ'У:ШеНІrЙ ВСТУі!ІТИ В !lВООіЙ 3 Мі3-
г.-,~:І:.:ТаМ!І В ЦНВі:ІЮ На ОЧаХ КіЛІ,КОХ 
;чсст·к:в '.Іс;ряк в. JІ.rйшло ло того, що 
\!усіла в~rішаТ<ИІсь t•шедська поліція ... 

т. r. 

сн<.;J;r~стичні 1ПО·е31І. На одній зустрІчІ. 
~.;ін чаггає їх І армаше.:зі. Комуні:ст Гар
миш заХОІПЛЮЄТЬСЯ ПОtЗЇЄЮ ;_lаН!ченка. 
В д.йс.носrгі аю:..tуюст Гаршш (nле він 
українець!) ІПеР'е:йшов Gи Н(1ІІевно на 
Іsіру }~рчука і Дан•L:'І::НІ{а, <.Ілс у фільмі 
Еш за.:шшаєтьси ка,муністт..... Кругом 
;;ьur·u обер;ають,си і'~/Іаріи Ьантиш -
J,сріuник цілої грJ•пи УКіJаЇнськи.х під
ні.:tьНИІкі,L> .міста, ик. пр,с.д.с:rнь.;І·ені, як 
<<аrентн чуж&х розві;~.о,к, шт:гуНІн, ди
lН.:рс&нти і вбИ!ВИИЮІ». ЇЇ оfіра<З <<Не'В.ИІН
НОЇ жі,нюІ», дост:сАі:;юї, яку вс,і .1юб
;:.};rп~ і поuшжають, НаJ{іть пісJІ'Я того 

К1J.і'И розкрn:/шо;ь її :.:прш~жню ролю, 
за.ли.шає гшt.боке нрі:lіІ.:енн.я у t·лядача. 

Вел:нкиі.\НІі сим•ш:tтіями зо,:.:рtма кора
стуєт ьси сту~t>ент )lзнче.нкu; він з,діб
ш:й, його авторитет з ко•}ЮJ·ІІІ.vt днем 
п:дно•снть·ся серед Іоваришів, стоуд~ен
тіu університет-у, він і,().:Vttсо·молм:ький 
аКПІ'І.>іСТ, З.1Іе зараЗО"vІ l1ЇН укр,аЇНСЬКИіЙ 
націонал:ІСт. Хоч він персйшов усю 
ШКо;rу СОНЄТСІ..КОІ'О B!cXUB<lH:IШI, ВіН 
скоро Сl'ає на.ціонаJJістU'.і\1. 3 пе.рнюго 
MOMei-;tTy, ПОЗНаЙО·і\1!\ВШ:·І,:Ь З НОІВОЮ 

Іі3ЦЇОІІШ!іСТИ'ЧНОЮ ідеОJі'J'ГіЄЮ, ВіН 
1Перш:и'й с.тає її ви•зн;шц.:м. 

ІТроф. Ярчу1к іІШВ Іце до пійни в За
хі~~·ній Україні. По зовн:шніх формах 
його іЮLТТЯ - ,він Іш,хні <.:сnнєтська 
.:тю:,т~rJ.а>>, sи<it'; не ма;:,на Еічотр заки
ІіУ ги. Але в<нутрі -- r;ін <:зтаїв всі прзв 
ди Укр:аї,нtи. Він їх прQ·наrує, і він ба·
чнть, rцо І:онtн знахо•н.·ть пригожий 

грунт серед Нёt"J:.1н.іпрш:uі.в 
Сам Га:рмаш, якt•·і"І зш11:11~·по повІtнен 

О:И ·бу'Г:И Г'е!)ОЄ 1:\І фf.1!,',1У, І> ЙІШОВ Ціl-
1\ОМ блігю ( ") .!,у.А\е !·::у·тро пі";шреслl-1-
щ~ сnвєтська І<n:rr:·· 1<1 '. f/!P'.!Y :-т~шзна•;·l~ 
ІЮ ці.lл<о\t nасІлвнУ Р" '·,о, t ін комуніст 
ще ::1 <П'е!lе::!.ІЮЄ!Тnї Польщі, а::те нін 
позбав 1·сннй в•сі;х на.с,·: .. :у<па.пьюJ:х дШ 

і акu;й, Він пас:н~;Іий КО'М.Унkт, ·кому
ніст·, Яff<ИІХ вл·аІ,'Іі не потрібно, ~те їх 
ТИСЯ'Чі. 

Фільм, як 1п.ише совєтська Іірє:са, мав 
3Cl мету ІПоказати г~·:я;rзч~~і -- як ваіІ(
ко бороrгись боЛJ,шезикам з укр<JЇН:СІ,
ки:\1 пjщпі.тлІП•м. Нк коr;Іспір.уються укра
ЇНіС.ь,кі піІ,1Іпіпьюr:ки, та я1кі заrгосовують 
11етоти і тактику n боротьбі. 

Чи осягнув uю м•етУ філь·м, ми не 
будемо ;писаrrи:. Нех~й i!Otrc СJUіюгть 
1\ОЖНИІЙ, КОМУ ДОПС:1~ТЬС.Н ЙОГО аСІЧІ'іТ!!. 

В. Черненно 

Повідомлешш 

Повідомляємо всіх нашю: ВІ'~. Чmа
чі!1, що з технічюіх nричин·. Г'родоюнен 
нн стоатті «1а здорові еснови вихован
Н~», стаття «Америнансьt.:і ун;версите
т И» !'І< ріпнож спиеоІ< мсртводавuів 
11,, !JОЗбудову «С\ТОЛ<Ч,:ІН~f!У» ПОЯВИТЬСЯ 
в иаступному числі нашого журналу. 

Реданuін «Смолоскиnу» 
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Купи nримує шноnа 
в СРСР 1 

В серпні відбулись no всі% містах І 
селах СРСР наради учителів і педаго· 
r·Ів. В цьому році, на цих нарадах об· 
rоворювалось дві надзвичайно важJІИ• 
ві проблеми: поліnшення виховної ро
боти і снріплен.ня дисципліни серед 
учнів. 

Обговорення першого питаНJІЯ 
ставлення його на nорядон дня е чер
говим доназом, 111.о не nодола rи соІВет
сьній владі вільної душі людини, що 
для понорення "' для обернення n в 
ганчірку, - зама.1о а.есЯ1'ИЛіtь, зам~ 
цілої системи номуніетичного вихован
ня, замало державної кompoJii над ви
хованням, замало намагань влади пере 
творити вільних людей в звичайних, 
сірИХ, беЗдУШНИХ «СОВЄТ~ЬНИХ ЛЮдеЙ». 
Uіла система, удосноналювана nсихо

Л(•гами й педагогами~ не дае бажаних 
большевинам насліднів, чого й дона
зом в обговорювання другого питання 
нарад - дисципліни учнІв. 
За свідченнями, ян бувших учите.'Іів 

і педагогів в СРСР тан і тепеt»wкьоі 
советсьноі1 преси, - дисципліна серед 
учнів советсьних шніл стоїть на ниж
чому рівні, ян в західніх країнах. 
Большевицьна влада не в силі заляна
Тt-1 молодь. сама советсьна преса му
сить признати, що J\омсомu.пьці й уч11і 
сновняють релігійні обряди (не зважа .. 
ючи на всі наслідни й атосІстичпу про
nаганду!), ходять в цернву, вІнчають
ся в церквах. Серед іншої ж молоді, 
менш стійкої, відчувається ці.чновитий 
моральний занепад, до чоrо доводиrь 
молодь сама ж совєтська влада, яна 

тан побудувала суспільство, що воно 
не всилі впливати на здорове вихонан 

ня ні в родині, ні в ШІ<олі. 
Советсьна система заr·нивае. Вона 

вже пережила себе. Тому й ведеться 
nеребудову ян шнільнttцтва, тан і про
грами навчання. Все спрямоване на 
виховання для владн живих роботі~ І 
І сліпих винонавцін волі партіі. 

---1 
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ВЛАДА ВИННА 
СоветсЬ>І<а :'роп 1rа'!\дд почерез свою 

fi'Ptt'Y і радіо ст'Зраеться всjми можлн
в.ими засобаrм:и црещстави-rи овоrм Ч'И
тач3N, що в СССР :молодь f наІАщасли
ІВіша в світі. У виданнях дл·я закордо
ну, переважно в чужих мовах, публі
кується ІІІРеQ<J>ЗІЧНі кольорові фотогра
фії, усшхнені о6л.ичІ1Ія, 111овні вдячнос
ти за ~рЗІдіаІІу молщіс.ть:) - ypSJ.д.oni 
й ~партії... Партія і в~1ад.а nеренонують 
молоtІtь, що це вонн с-rараються про 

її добробут, що це вони і тільки вони 
- можуть забезnечnmи їй добробут і 
.~ЮЖЛИВЇІС1'Ь 'НJа/В•ЧЗ!ННЯ~ 

ВиrкористовуваІНня і нІСЧУВ"НfУ ею:.
nлуаrrацію молоді n СССР nредставлн
єть.ся як вия.в бажань с·змої ж молоді, 
що це саме молодь ~голошується на 

ІПрацю в К:аваІХс-rан, СІ-Юtр, в шахти і 
на заводи, що це самі ліонери аепов-

ноліТ1І-Іі дівчатn й хлопці, дЩовільно 
йдуть збнраrги дл,я партії і уря)tу ко
лоски на JКО]ІСОСіП:Н.ИХ ПОЛЯХ, ЩО це 

вони дабровільно збирають >В·іrшадки 
·металу і є ВІИІКористовувані на 
ТЯ<Ж!КИХ фізІИІЧІ!ИІХ nрацях в часі нані
кул і навіть шкільного року. 

В усіх молодечих журНІЗІ1ІаІХ і газ,е
т.аос ріnночасно пубІІІікуєтьСІЯ фотогра
ФП про сгнилиf.t за~ід:., ПРо скапіталі
стичні країни:), в яких в нечуваний 
сnосіб ею:JDЛуа-гуєтьс.я молодь і під
літ'Ків. 

Дл.st JJpRK.І1aдy, ЯК •В.'Щ!І.З дG-а~ npo 
молодь, як їf.t від.лячуеться за над
людСЬКіИ'Й труд і ІЛраЦ((), МИ ІНЗІВОДИМО 
:ИИЖJЧе кілька уринІКіn про пo6yrr моло
ді в GCCP, з самої ж совєтсьної nре
еи. 

Життя в гуртожитку 

«.,. Під-німаємось на дру·гий поверх. 
3aJXOJIIИrмo в першу комІ•ату, Грязно, 
накурено. В одному куrі грають s нар 
ти, пору;ч випнв.ають. Ми йшли ·з гур
тожитка в гуртожиток і чу лн ОІІІ.Не й 
те саме: сЗаrідае нудьГ&\:), 

І О'СЬ іде коисомольсь,ке зібранІІЯ. 
В nрограмі дня питання про трУ'дов.е 
і nобутове влаш'fуВаННR МОІlІОді. Так 
багато люІд.ей ~е давно Н1е з6и;рёлось. 
Прийшли Іі начаІЛьНІИки будіВельних 
УПJЮІВІЛінь. Пре:леrент - начаJlьник від 
ділу надрів тресту В. П. .МИШ\Кі'н. Де
кого nін лос:варив, декого по~взлив, 
а оупрану тресту не обвинувачував ні 
В ЧОМу: КОМСОМОJІЬЦЇ, !МОВЛЯВ, ВИНІІі 
- ІНІе nрацюють з моJІGМю. 

Почалась дІИІСкус.ія ·- кайже всі під
німають руки. 

- Брудно у нас n rypтoжtm\y, -
говорить сднн. 

- Ue ми самі винні. Гово;р!И npo 
інше. - Відnовідають йому з залі. 

Ні штор, ні дорІжок, ні снатер
тів .•. Та чого там - радіо, І того не
маеr 

- Ось в цьому господарі винні. 
Пrзиіше заговорили про nрацю. Тут 

ще гостріше розгорілись спори. Ріши
ли, що треоо с:гворитн бриrади, налад
жи-и НаВЧ'аНІНІІ. 

- Сnасибі, lliD запросидv. оа зібран
ня. - сказали наJМ господарі на про
щання. - Перестали ми АУМати про 
.пюдеА, UPo Ї'ХНІ потреби. Обіця€мо вам 
пі:ддержку ... :) 
Чи т.ре.ба коuешарів? 

П. Рижков 

(сКомс. Правда}, ч. 176. 1954.) 

WІоральниА занепад 

с... Коои я nідходив до гуртожmка, 
то почулись якісь нечденороЗJtільаі 
крики, ЯD<і неtлися ч f.toro ві~он. П'я.ні 
чоловічі гоооQІ старалисr, ІJюча'fи nіс
ню, хтось там сІВ3риnся, шумів. Я nо
думав, що помил~нвся .адр·есою, але ні, 
це дійсно -був той са~шй гур'І'ожиток. 
Ось про J.J.J.o я 'доІВ.іда,всІЯ, познайо

мившись блиЖІче з цим гуртожитком. 
Ніхто не дбае про буднІ його мешкан
ців. Я JЮЗГОВОріИВС,Я З робітницею Г. 
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Зуевою. Вона приїхала на 'бу;дівниu;т
во, як і баtrато. її подруг, зі· :смоленсь
кої області. Комсоrмодка, закінrt.~m:а 
с~м Іюшсів. ВІЖе рік туr працює ... 
Пішов rЯ ІВ КОМітет ІКОМСОІМОЛУ буд

учасТ'Ку. Секретар комітету, тов. Сам
цов, досить рівнодушно пояооив мffili: 

смолоскип 

- Пm1аrння про вlіховну робоr'У в 
.rуртож,wr.ку rми не ставJіІпи. Та rпри чо
м:у ж тут ми? Є зас.тупник наqальника 
учаспсу по -nобуті тов. Бежанов. Не
хаrй він і займається гуртожитком ... » 

А. Докучаєв 
(сКоМІс. Правда», ч. 171, 1954.) 

Суспільство н якому пиросntе молодь 

Жорст()ІІ{а совєтська д,ійснk,ть пере. 
творює суапільсню в ін,r.иферентrну 
мас·у, яка перестає pearyвa'!'J: на 'Іюд,ії, 
що ві~буІИ1Іютьоя довкола неї. БоІЛь
шевицьке nанування нанчtило людей, 

що хто хоче .в якийсь спосіб вдержа
ІИІсь при житті, не ~міє звертати ува
ги НІа •СБ~Т, Я(J{ИЙ ЙОГО ()!ТОЧУ€. «Не об
ращаrйте внимания))... (Не :_:~вертайте 
yвarn ... ), фраза відома кожній людині, 
яка жив·е 'в OGCP. 

Це .;:не ЗІfЗ/ертайте уваги ... :г- набрало 
для самої вJшди з<1гроз~1иь1nх форм. 
Тому влада з:аІГоворила. RиховаР.ня мо
:rод,і n ко;м·уІНісІично·му світоглrяді ціл
Іюм: розходиться з дійсністю. які ство
рила u.1ада. Ос,ь <Кілька прикJІадів: 

Перший приклад: « ... Ви розказуєте, 
наприклад, своїм друзя:м:: ~уrсід по 

КІЗG!рТІІРЇ ЗНОВУ <ПtрlІЙШОВ п'яІІІІЙ дО ДО· 
му, бив посуду і кричав на жінку. 
СкандаJІJи: повторюються част•о і про
.'Lовtжуються цілу ніч. У сусідів є доч
ка-)ІІчешщя, воНІа все це .бачить і с~ІУ
хає, цілу ніч• дитина пЛІаче і умол,яє 
батьк3J: «Не 1;ре6а, папа». А вранці 
дІ~чинці треrба в школу. Ви обурює
тесь, ви жалуєт•е д:нпшу, вн тгнвQ-,ки
те·сь за неї. А 'друзі радять: «А ви 
краще не звертайте у.ваrІ и .. ~ 

Другий приклад: с ... В колекпивній 
кв:::~:ртирі ЖJИІве жінка з дівчиною. Ма
ти-вдова - працює, дочка-комсомоJі;, 
.юа - І·ЧИТЬСЯ іВ Середній ШКСІЛі. В тій 
же Кївартирі заrймає кім1нату чоловіІк, 
яюий всі!М над.о'Ьв своею СJ<ЗІНдальною 
пов,едінкою. Осо6Jшво йому не <nодо-
6а.лtа~с,ь ~дачка з -матір'ю. По їхнІ,ому 
адресrу робІfJlИСь образливі завнаги, 
·нкі не щадити ні паrм'яти ·З<Іrибшого 
чоловіка ·і- батька, ні чест:и дівчи.нн. 
Хтось пор·адив ді•вч-ині ЗІвернутись в 
ре,щакцію rавсТ'н. Газета ІІо-мо•гла. Ху
ліганом заЙ!НіЯJІ.ась мі.тіція. Постає пи
тання: пощо було пuтр·ібне вТtрІj''Ча.ння 
гаІЗелн і міліції. 

В .КJвaprnpi жив.уть всіми поважані 
гром-адяни. Ні·хто не одобрюв.аІв по.ве
дінtюи хуліга1на, всі ~пі[}чува.:ш його 
ж•ертва:м. Але безличні·сн. не о6урю
нала їх до тієї ст~пені, lllf1G обуреннrя 
ПереТВІОРІІЛОСЬ В аКТНіfі'НИЙ протест. 
Краще не звертати уваги, - думІ3Л!1 
сусі-д:и ... :~> 

Третій приклад: «... В розкину1:ий на 
111івночі город привrезлп вагон гнрбузів. 
Вагон не був щільно закrитv.й, ту д.-І 
влазили підлітки-учні і тягнуш: гарбу
зи. Вс'~ ue відбувІ::}лось ~Ja очах у t.ю-

біт.ників-валізничннків, мешканціr; при 
С113/НІЦЇІЙІНИХ. ВУЛИЦЬ, ВІНІПа)ІКОВІИХ JJJ)OXO· 

ж их. І ніхто не задер-жав дітей! Н~хто 
не дума~в, що яІВляєтІ,сІН свідком страш 
ної речі! НевЖІе мажІ-Іа було попшати 
себе, ІКрадіж гарбузів - маІЛий п:ро· 
crynoк? Ні! - і с:Комс. Правда» ро· 
бить висновок: - Джерело малих і 
1велиюих проСТУ'ПКів ··- одне і те ж 
саме: моральна нестІйкість люд:и.ни 
(Але Щ>и ЦЬОrМУ забуває «К. П.~. Що 
кидає лtюдину на ней проступок? На 
кращ:іок-1 гарбузів!!!). 

Ще один приклад: t ... Яюе У'явлення 
про житrrя ,діста.є двана!Іцwrилітній 
ХЛОПЧІИК, ІКОТ'рОГО баТЬКО, МОНТер ПО 
профеІСії, розказує пр•І t>біді: сьогодні 
він знову працював не на за.воді, а на 
даЧ'і у одного праніrвшша завадоуправ 
.-тtння (що за бюрокrатія! --- М. і).). 

- А rn міг би не піпІ, -- говорить 

сиrн, -- або сtКав-аІв би директорові. 
- Що ти! - відповідає 6атм~ко. 

Мій иач<аЛЬН!ИК днректор друзі. 

Мене ще викинуть з пра•J.і. Вже ,кра
щrе не звертати уооги ... ~ 

І ще один npиt< .. laд: <L'\\атн-бухгаль
тер роЗІО.І!зує, що в гаражі іх піtzщриємст 
ва ремонтуються вантаокні машини 

сусЇ!дінІього колгоrn.у ... 13се П'ИТ<:!ЮІЯ в 
ТОМІ)", що ні no с1 апях іІрнх . .)дів, ні 
ІПО І<;Т:1.1Т.ЯХ l--ОЗХОді•в Не ВИДНО, ЩО га
ра'Ж виконував якусь роао1у дл.я І~ол
гоопу, тому ·Цо гроші, які дістав заtВі
дУЮ'ЧИЙ гаражеJм за р~монт, зін кл·а,(е 
в свою кишеню. 

- А що ти зробнJ;а? питається 
донька-комсомолка. 

- Що я моrжу зроб!П 11 <:ЗІМа? - від 
повідJае мати.- ВошІ таІМ всі ІП'рищрива 
ют•ь о~иrн-о,дного. Кр;нц~ не звертати 
уВІаги.:J. 

«К. ІІ.:.. робить ще. такнй висновок: 
еД іти втя[·ають в. себе атмосферу, яко
ю дихає оередовнщr», з чим не мож

на не ПОСО'д!ИТИСh. А в і•Н\ІДО<МУ міtці 
ця ж газ<ете пише ще й таке: tt •• У 
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·багатьох вроджується враженж, що 
бороть6а з незаковюrм•І діями -- без. 
надійне діло,· нема~ IJO,lOiJІK, який роз
криває зловжившшя, олиною-Ій і без· 
З<1ХJИСНИЙ). 

І ІJ цьому cк::J:~J·:i:l вся пр~вда про 

дійснkть в срвєтсІ,комrу Союзі. Од· 

ним: словом: ае дошукуйсь ніколи А 

ніще правди, лро все знай і нікому не 

говори, хреще не звертай уваги!!! 

Цитати за «Комс. Правдою» 

3 9. 7. 1954 р. 

Моральний розк:щ.1, совєтІСькоrо сус 

піль-с,тnа, а ·В першу чергу його керів

ної версТ'Вн, ломічається в усіх ГШLУ

зя.х життя. Влада п.еретворилась в звн 

ча.йну ІКліку з найбільш характернетич 

Ш!ІМИ озuшІGами обива.тель.ства і 6ез

хребе.тности. Uіла бодьшевицька сис

тема п-равління заr>НІИВЗ€, суспільство 

пристосовується до всіх можливих 

y:\[QtВ ЖИТТЯ, але ВОіІО В СЕОЇЙ МаJСЇ За

:tнШЗ€1 ься здороnе, зі своїми здоро

ІИІми tJСновами. Ьачу~·н розгнІИва.ння 

нр<JJвлячої кліки й заразсм терор та 

.?-алsІКУ'ІJа.rшя, яким вона старається йо

го держати в послус!, в цьому сусnіль 

стві наросmє постіійнні1 спротив і зрод 

жуються рево:ІJюційні е.1еме1Пи, які 

все шс-г,рше охоn.1юють здорові кола 

1·ром адянс;rва .. 

М.Б. 

г 

Харків. В Харкові відбулась вис.тав
ка техьіч1fІоЇ ТrВорчоСТІІ вихованців І{И· 
тяч<нх домів Харківrької об111асти. Ок
реrму увагу цритяrа-: рJХОМИІЙ :МО\!tе.nь 

М. Яков.тева лебідю: і помли, М. Дс
ре!В"янка і В. Зеленського - діючиЯ 
ковальський варстат. Сер~л ,дШючнх 
еюqповатіІв вирізняються вншивки М. 
І:>обешко, В. Костенко і Г. Глуховець. 
кої. 

Харків. В 1954-55 УІч6овом;у році 

збільшуєтоься кіІлькість сту:дентів в 

стомато.погічоому rнституті на 100. 



La Parole Ukrainienne Suoolement 

с м о л о с к и п 
Журнал у к р а ї н с ь к о ї молоді 

ч. 10 <46) 

в. 

ПОМЕР ААМІРАЛ 
САВЧЕНКО-БІЛЬСЬКИЙ 

З невимовним жаш~м д1лимося бо
лючою вістною з усією унраїнсьною 
молоддю і нашими читачами, що 19. 
вересня 1954 р. відійшов у вічність 
І:Sолоднмир савченно-Більсьний, f ене
рал по Адміралінїі Чорно"орсь.ної 
ФJІьоти, J<омандант Сенасто!lольсьногv 
ф.ТJьотсьного еніпажу, ДирсІпор нанце
.;шрії Унраїнсьноrо J\'\uр::І.ног0 М1ністср 
СТІdа, f1ачаJІьнин Гард~маринськоі Ш1ю 
JШ в Кам'sшці Поді.ТJьсьнuму, Началь
ІНШ Военно-Морсної Унрави за ча(іВ 
Диренторії, організатор морсьноі диві
зії в Західній Унраіні (Н19 р.), вели
ний унраїнсьнш\ шнріоr, невruмний 
Gорtщь за у11ра!нсьну 1.ержавнісrь, Ве
линий г.рию•е .. Іь унрD.їн,·t.ноі мододі та 
співроСііrниJ{ нашого шнта .. Іу «Смuло
СЮШ». 

Сл. п. АдміраJ! 13. Сав·~·~н:н•·І)іJІьСІ•
ний пul\lep на ::о-му році шитпt у шпи
талі в Дре. По.хорнн відu.vнся 21. ве
ресня на нладощ-нпі н Абондш-tі. 

Оспtt-ші дні П ui'~I-i • ІоІ·о щ:юходи .. lи в 
Ііеви;v;овних терnіон·,: -::. Осам;тнсний і 
без належної опіки відійшов у вічність, 

ян зразновий унраїнt.ць, і ншш, яний 
tі.іде СВО€ ЖИТТ'Н, ;{t) нСТ;J.ННіХ дніu, Мрі
ЯВ про поворот у вільну Унраїну, щоб 
свій досвід і :шашш від..LІд-іїі розбудові 
унраїнсьної фш.r.J"ПІ і ~1ай,)утНІН: Мо.ІІо· 
дій унраїнсь.ній державі. 
В осІ)бі сл. п. Ail.M:{JaJia В. Савчtнна

Більсьног0 унраїас~:,на мо.тшдь і зонре
ма Реданція «Смолосюшу» тратять Ве
JІИНогu Приятеля і Прнхи,ІІ:.t-шка, яний 
І:Sесь час нінавився спрnRами ~1оJща.і й 
го.ТJовно захоплюваш:с Й•:.rt• праця унра 
їнсью-tх морсьних плас rуніа, s:ні гідні) 
відсвятнували йог0 85-ліття. Ми зонре 
ма завдячуємо сл. п. ..\дм~ра.ТJІJИі його 
цінні спомини, яних tJастину Він зво.: 
JІив опублінуват•и на сторіtшах нашого 
журналу. 

Дороrий Пане Адміра.11е~ Унраїнсьна 
молодо нлонить свuї голшш перед 
Вашою світлою пам'яттю. Вона у Вас 
буде вчитись любитtt унраїнсьне море, 
uона Gуде йти Вашими &:.:Іі~tаІІШ й пле
~:ати унраїнсьні морсьні т.ращщії. 
Унраїнсьна молод!> нлянетьсн продов 

жуват~ Ваше ве.rшне ці;Ін і нолись, в 
недалекому майбут•ньому, прирінае 
Вам перенести ВЗші тлінні останни в 
унраїнсьний Севастопо.:Іь, яни залишав 
у Вашій пам'яті найсвітліші і найкращі 
(JІоМИНі з Вашого ЖІППІ. Над Берега
ми Ч(;рного Моря б:уле вітат·и Ваш 
Дух і стоятиме на r.торо.>І\і прав Унра
їни на Чорне Море. 

Жовтень t 954 Рік 5 

• За здоровІ основи 
виховання 

Від Реданції: З приємністю нотуемо, 
що перша частина статті «За здорuві 
ОСНОВИ ВИХ(JВаННЯ» ВИІ<ЛИНаЛа ВіДГОЛОС 

нашого суспільства і в цій ділянці по
чинають появ~Іятись юне етапі. Ціна
вим е допис про ці проблем11 на амери 

нансьному нонтиненті. зонрема в США. 
До тих справ, яні вважаем0 за дуже 
важливі, будемо лопійно повертатися 
на сторіннах нашого часопису. 

В попередній етапі (д~ив. «СмО.ііо
скип» ч. ї-8, 43-44) ми торЮіі.'УІЛ:Ись і 
конспективно обговорнш-1 зага.пьний 
1.:1щ рямок, в яких UІирос.тає сучасна 

МОJЮдь в ці.поМІу світі (кр;Ім СССР). 
МІИ під:черкну.пи бра1к в сучаоному здо 
рових основ вих01ваа-шя. Це не може 
не 'ВІП~1ИІВаrrи на українську МІJЛо~ь, яка 
знаходиться по цей бік залізної заІсло
НІ~ і м1еє можливість <<!.:ористаrrю> з 
іс;нуючих «благ». J Іо..:тає питання: 'Ч"И 
україНІсьІкі батьюи а з ними й усе укра 

їнське громадянст•во з культур~-ю-освіт 
німи орrаніза1ціяІМИ на чолі -- робить 
заходн, щоб <:111310рити інші умови, зда 
ров.і, в яких нruш доріст мі1· би ІВиро· 
ст:ати, виховуватись і формувати в 
сс.бі здорову українську душу. 

Це питанІНя \Наnрошується тим біль
ше, КОЛИ ВЗЯТ!И Під УВ3ІІ'У Т~ УМОВИ, П 
яких виростає наша мо:ю~дь в Бать
·ківщині. Вона виростає і формується 
13 спеціяльних умовинах: в Україні во
роІ· намагаєть.ся передовс~м: зломt1ТИ 

в ній, вирВІюІи в неї все те, що иосить 
назву родинної моралі. Вор.Jг намага
єть'сІя викорінити любов дітей ,до бать 
ків, знищити їхнє довір'я до бапмів. 
Jlля :ворожого ре.жнму в УІКраїні ро
диІ-Ше 'Геnло, ЛJюбов і ЩИІрість е не ті
льки не ·бажані, а навіть шкід.1иві. Вони 

стоять на перешкоді у форму.ВІанні JІ'Ю
,дини-автома'f!а, що без.,цушно викоНІуна 
ла б норми й автоматич!Іо С;ИІЛЯІбізува
ла б славоеловія Кремле•ві. 

BeJntfКИI~ ,позитІшом є ~ж~е те, що 

мн бr~~чимо .всі воро!Жі пляни в цьому 
І!Іа,прнмку і розшифронує.мо всі його 

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Читnйн в наступному числі нашого 
журналу листування '~л. п. .<\~м. В. 
Савченка-Бі.rtьсьного 2 родаtшіею «Смо 
ЛОСНиt1У». 

затії. A.rne не вист•ачає їх тіль.ки роз
шифровунюти. •Треба протистави11И їм 
інші, протилеЖІні принципи, ще дапомо 
;куть вирвати з небезпени і зберегти 
здоровий т·ип унраїнсьної людини • 

Що в .нас, є зроблено в цьому нап
рямку? 

Час-~о-часу зустрічаємо в пресі ко
роткі с11атті на тему молодечої проб~1е 
МІаrrики, які ні трохи не лробують шу 
кати ро·з·в'язк:и дл1я існуюЧ1о1·о стану, 
ба - ~н~авіть не порушують йоrо ос
нов. ЧитаюЧ'и такі статті, мається вра
жеНІЕІЯ, що 1вони напичані :ІWІЯ запов
нення шпальтів часописів. Поз.а рід
.кою і ІС,ПороаІДИЧНОЮ ПИС<l'НіИоНОЮ ІВ· цій 
дjлянці - не робигься нічого. Беззвуч 
НИМИ і 6езпідС'11аІВІІІИМИ Є ІІЮВ•ІОрЮВаПі 
деким жалі, що, мов.1.яв, ті, які 

:VК'ГЛИ б в цій діІJІІянці попрацювати, -
l)ідмов~nяютьс.я від праці. Такі і їм по
дібні закидJи треба ув.ажатн часто за 
безпідставні. Шдомими є винадJКІи, ко
ЛІ·~ амб~ція певних чинників не доп;у
~иrла до того, щоб ті, що працюють 
від років в ділпиці молоді, ви•Ххали в 
українські осоередКІи в справі твореа-Іня 
1·ур-nків молоді і уІКраїн::ькнх шкіл. Чим 
Це МОЖ.На ПОЯСІНИТН? 

ЗамІаJЛJо є написати, w.o бш ьки не до
ціню ють вагу виховання дітей в укра
ЇІіському дусі, ЕІе шук~ють \Можливос
тей ІПознайомити їх з украінською 
культурою, ІНіе пос.илають їх до ук,р-а
їнської школи. А КОШІ щшходить до 
тІюренНJя українсЬІких шкі,1- тоді зов
сім нех.туєтьоя ІВаfІу їх організації. } 
може ІНЗJЙІбільше небезпечним є те, 
що вое це робиrь.ся так, немов би та•к 
і мало ро6WІ1ись, а намаганНІЯ еліміну
ваrrи З І'РОМ<JіДСЬКОіГО ЖИТТЯ ХВОрООЛИ· 
ві амбіції - трактується за зmчайне 
буmарсгво. Чи не є це початок пова\ІК 
нішої небезпеки? 

Якщо ІВ поперед!аіїІ с1татті ~ш гово
рнли про загалью умов.и, що nІПJІІИВа

ють на виховання ::-.юлоді, то треба 
піДJкреслити, що для української моло
ді ВОНИ Є ДВОІЯКОІГО Х.арактеру, 'Ч'И рад
ше двоЯІКОІГО похоДІЖення: на нашу мо 

ладь мають вплив - '!JЗЗВІLМо умовно 

ЇХ - «ЗОВНІШНі» уМОВИ і ~внутрішНd:1>. 
Зовнішніми ми назнваемо ряд тих 
ум01в, ІПРО ян~і ми говорили в ІJlО'Пf;ред

ній сттт.і; внутрішні умови- Віf\ІLІ1.ива 



ють з українсько·rо еміrраційІНого С'Пl• 
ну. 

.5 першими - боротьба є важка, бо 
не в нашій снлі їх змш,1ти. Лльки доб
рий .початок, цеюто доб,ІJа и здорова 
ночю ко.І~ формащ.и дасть ;1юдищ су
проти них ~невний 1муніr•ет. 1 тому на 
цьо·м·у .вщтннку осооюшші аnель тре

uа робити до оаrтЬІюв. і::ю Ч!І цей nоча
ток •Ь:уще доорий чи з.іІші - це в lіІай

ошьшlй МІрі заЛІежатимс від, батьІКіu. 
Ал1е ІМІІ хоп.;ш за.три~Іатися, хоч би кo
.IJuT1Ko, над «внутрішнім.И)) умов;а~ш. 
що 1МІа.ють ВШІІІВ на таке чи інше фор~ 
1М)'іllіання нашої ,моJюдІ, - не.бто на 
~~ашому моральному сJтані. 

.5атримаймось коротко .на кількох 
факюрах, що в нашо:..Іу стС:Іні мають, 
чн •ПоВІннні б мати, ;~сцндую~шй в:плнз 
на молодь: молодеч.'і кадри, внутріш
нІй •ПОЛ.ПМЧ НИЙ ІСТШJ У·Кі)а Н-,ІСЬКОl еміГ
_рації і наІШj К}УІьтурно-освітні орrаІ:і-
3ацїі. 

l Іробле,ма 1кцдріu, юlд~ріu [; н.wйшир
шо~І.у рОІЗ,УІМіННі, а На ВЩПНЖу МОJІОДі 
зокреt~І,а;, - трактуеться у всіх неро~ів 

:.; найбіJІьшою увагою і нирішується, 
iJK одна з го~ювннх у держашю~І·У буді
uництві: до фор11аціі ка~рів nоклика
ні н.айбіл.ьш компетентНі JІюди, до їх 
,щспознції стоять державні засоби. 
ІшJІкще - важко буJІо б собі уявити. 
)J.ещо іншим є ст.ан у НС:ІІС. У нас чима
Л(і про це пишеть•ая, але ІВ праJЮТнчній 

площині, лоза М•а'JІИ:..І:І ІВ'ИЙН511lками, -~ 
з·еро! ОсоблІНІВо ·hІезвичайп10 за.недба
ним є відтинок •Молоді. Нікому не цра
йде до голови зайнятись ІІІlдготовкою 
:\Юлодих людJей, я~-:і, одержанши Еї.діпо

відну формацію, могли б ІВ свою чергу 
зайняти~ь нихтнюю рооотою помЮк 
українською мо.1юдю 11а еміrрацІJ, 
щоб ЗІберепи її в украї•Jській духовій 
орбіті. І в першій мірі відп•:нІідальність 
за такий стан поносять українські 
нультурно-освітні організації. Саме оо 

них .паиt~ає в першш ~ІlрІ обов'язок 
збере.гти і вн.хоіlатн українську •мо
:юдь JJJa еміrрщїі в дусі вс•еуІ<раїнс1ької 
рації ('зрештою ·В•же ;,:шма їх наз1ва го
ворить про їхп-r·і · з.анданhІЯ). До н:их 

наJDежить в ІПершій мірі віднаІйдіення 
доросту, зорганізунанн.я укр6.їнських 
шкіл, заІЦі•кавлснн~ українських бать
кін, ЗІLІерпен.НІя їх у·вали на необхіJдні
·С:ть НІ(}ІВІЧаННІЯ дітей В СІВОЇЙ ШКОЛі, ПО
·СТавлеН.НЯ uих шкілок на ві·д:пuвідному 
рівні. В керівництві куjІьтурно-осm
'ніх орІ1<ІІІюізацій ЧТ'ОИ'ТІ> ·переважно від
•носно молюді людІ!, обізнан.t в деякій 
мірі з •nодібною роботою, ба - навіть 
часто-,густо з НІе:абнякимиJ ІfІретенсіяІМи 
(може саме тому, ш.об приховаrrи свою 
порожнечу), ощн131че практич~оо не про
являють нwвіть найменШІИ·х зу,силь, 
щоб цю працю посташити на нашежній 
r.нсоті. Невже ж вони вміють пролива
ІІІ Ильки 'і,;рокоднля,чі сльозн у ІСвоїх 
роз~uужах «За н:анюю інаr~ліrею~ією» і 
це своє 4:І'оре» тошпи в алькоголі й 

СИОJІОСКИП 

винах? !Юни ж мають бути зразком 
мя на;шої ·молоді, Щv РQдіилась поза 
межаМІн БатьківщинІИ, бо вони ма1ють 

бути - ці крС:\Іщі з кращих. І коли ця 
ж •мо"юдь бачить таких провідників 
часто в т•акому стані, ЯІЮІЙ не відрізня 
єтьоЯі •нічим иід щощ:еннюго оточ•ення, 

-·- образ Україин Б ії уЯJ.зі дещо заrтем 
1-!ЮЄТЬОЯ. 

В парі з тим йде вюлив юІутр~шніх 
україНІських відноанн на еміграції. Ми 
є згідні з тим, що жоднз ~~ІіГрація НІе 
може визбутись нездороВІнх ніднос.и,н, 
що 1В неї поста>ють пра довшом,у побу
ті поза межамн своєі бшьківщини, 
а;1е в нас їх розклад.)ІJа си~Іа перехо

дить всякі межі. І Іри ІЮЖІіИХ cxuдJИirax 
ІН<1Ша Іl\IOB<l ЗllО.,:ШТЬСЯ І-Ііа ПО.lіТИЧН\У ПЛО 
ЩІШУ і починається оч.·орнювання сво
їх ,політичних против.ників, не зверта

ючи увагу на те, чи ті, що ІЮЧИНІаІЮТЬ 
nодіб~Jу мову є .nоклнкані до такої 
критики, ЧІИ ні. Добір ·с~Іів тоді є над
звич,айний. Не дНВІНО, що мо,'Іоді лЮди, 
уроджені ІЮ еміrрації, на пит•а,НІhіЯ чо
му не беруть учаостн в г,ромадському 
житті їхніх батьІJ<ів - відіпс.~відають, 
що :1айки на т~ю1х сходннаІХ є дуже 

щуJдні й вони во,'Ііють краще їх не слу
Х:ати. І це відбу:и.ається u усіх галузях 
Рашого суспі~ть.І-ІоІ·о Іюtття. 

Цей •Стан знаходить с:r:ює відзерка
лення рівнож і в пресі. І..Цор<З·зу НJа 
сторінках ч.·а:соПІИІсів муся·r ь знайти мі~ 
це ЯІК.ісь <~пораІХУІНКІІ$, Вон!-' були б зо
всім ПОЗИТ1ІІВНІНІІІ, КОЛJ! б ІВ>еШЮЯ В 

прнст.rйній формі, на півні ідео.югіrч,ної 

ДІІ<ЖУІСЇЇ, ІВЖИВЗЮЧІ: КУЛЬТУРНИХ форм 
вислову. Од.наJче так .майже ніколи не 
буІВає. В такій nресоній днскусїі ува
жається за необхідне (а моJІ,)С тим як

ра•з оцінюється си.т!J СІІЮЙt го журналі
·с1тич;;юго пера) rш:І.тятч JІІа 1·олов•у сво
його ПРОТ!ІfіВІІ-ШКа найбРІЮ:ішу вод:у, Я'К 
найбільше його очор:н?.тt-І, часто-густо 
І~ЖИІВЗІЮЧИ навіть НеПрН~";'ЇЙНІІХ СЛіВ. 
Rce це веде нас не.помітН·J, але послі
доВІно до вирощування в собі еJnемен
т:~в скраІйноспІ і ~ксклюзнвности. Чи 
слід уІва:жаrr•н, що наша молодІ, пkля 
щ,ого матtиме здорову душrу і з заці

кавлс•нНІЯм читатиме украЇНІСЬІКУ пресу? 
Культурно-освітІпіх органіІЗацій ЮІ 

торкнулись вже внше. Т:yrr хочемо до
дати, що не з!J,:зжаюч'ІІ навіть на на
маганІ·Dя деко•.1И «зактиві.зув2ти» nитан
ня 'молоді й доросту - вонн не є роз
в'язані, а стають ш:е бі.іІЬШ пекучі. При 
чиною є МІабуть без•ШІІЯНnвий підхід. 
Ніхто :r1'1e заВІдав собі трущу заціІКаІВІИТИ 
тими апра;з,а<МІІ певний круг .1юдей, 
виробити спільно програму праці від
:пові.~tІІО до осередків. - передовсім 
під:шухаrги З;1ібніших .:rюдей на місцях 
n осередках. я1кі могЛі·І б бути незви
чайно допоміжними в перt веденні на
міченого пляну. Ми вповні здаємо собі 
спр~3!ву і погоджуємось 3 нашими опо
~нентами, що завдання не є легке і що 
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Створено BDYC 
l lЇ'СЛІЯ ДОВJ .. ОЇ 'ПідГОТОВКИ ІВД:аJЮСЬ 

гру:пі українських С!'УІд.е:нтів •ствqрити 
1.1о·~юкрашчне Об'єд!-нння Украінсь
кнх С1ІудеІН:Іів. Осноау-.очий з'їзд ДО
УС-у .підбув:оя 10-11 ли:пня ц. р. в 
МюнХІені, в ЯІІЮМІУ взяли участь ~lре•д
став.ниюи з ВеликобритruНІії, ClOA, Бель 
гії і Німеччини. Першим rоловою 
ДОУС-у CfГ.GB Єв1ген Фе .. l,оренко. 
З цік:аІВ.і/ших точок пл•ятформи ДО

УС-у зацитуємо: 
« 1. РозвиІвапІ, прнщепд.юваmи й по

ширюuати tдеі nослtт.овноrо нароLдо
правства в авоє•}І:у на.ціонашь:ном'У ce1Je 
ДОІНІЩі, а ТІаКОСtК СПріШТИ ВСП\lЮВІJІен
І[Ю і перемозі демократнчюІх nрИJЩИ
пів у міжнёродніх підсІОСИІЬ:ах. 

4. БоротІИ1ся за відновлеnнн на нашнх 
етнографі•І.них п:росторах украЇІ~ськоі 
Суверенної і Соnорної Рес.пубJІіки т:а 
змЗJrатися за гщ~1смоrу і peaJJЬІIJJe вті
лення демскратич.ших ідей у всі<х ді
.т\ЯНtКах. народ,нього життя. 

6. Поширюьати знання про :ікраїну 
і її 1ЕІаціональ.но-Ьюво.1ьну 6срот•ьбу 
та здобуmати :ПріИІХнльнkть і підтрим
ку серед громадя1н кр.аїн розсе.1ення 
української еміr1рації. 

7. Всебrчно вішчати проце.с<и, що ві•д
буваютьс.я в поне<п·олен.ій Батьківщині 
й куль:гиву•J)аТJІ духовий ЗІn'язоУ. ·з укра 
ЇJ:tСЬКОЮ МО.іІОДЮ на рідНИХ ЗеІМЛЯХ, ЗО· 
кре:ма з т•ією її чаtс:r.иною, що ІПрОІдов
жує безперестаНІн:у боронбу з кому
ністнчНІим rежимом.:;." 

На 18-ІМІУ КаІJГр•е.сі ЦЕСУС-у ДОУС 
прийНІято в н.а.дзвичайчі чл,ени ЦЕСУ
С-у, нк ідео.тюrічне стул:єлrське това
рис.тІво. 

Рівночас:н.о з ІІЮСІd!ШЯМ ДОУС-у 
аюивіз.уєтьсІЯ дія л ~.іІіс.т:~ стип•r.ндійно
гс фоНtдУ іІм. М. ПавЛ'ушкова, якІНІЙ за
еІJовruво кі.іІька рокіз то:\НІ •п;рн ЦК 0-
ЛY:L'vl-y. Фонд ставить собі за ціль .. -
допом,агати вотреб у ючнм ст у дента1і', 
~·ленам ДОУС-у. 

ЛОУС € СІ<.'Іадопою ЧСІСТИІ.JО}() од~'
Nі-у. Новому товарнегну (іажаємо yt~~ 
піхів! 

.......................... 
його виконанВІя ВІІ·.магатим•е ІНа,ПJРужен 
ня всіх 'с;нл. А.т•е і його важ ІИІвkть не 
є меНІшою. І-!.JІШІі !К!у;Іьтурно-ос'ВіТІні 
організації, з їх керівнн·.Jн органJЗ..М•І 
на чолі і ба.тьки 111овюші собі здати 

слрш;•у з того, що у nелнкій мірі вираз 
ІІашого sавтріuшього національного об 
JJИччн залежатиме від їх сьогоднішньо 
Го зусилля. 

Ьогдан Чайна 
(Торіно. Італія). 
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18-ий КОНГРЕС ЦЕСУС-у 
В днях 2.-3 . .вересня 1954. р. відбуІВ

сн в Лондоrні XVIII. Конгрес І t·ентраль
ного Союзу Українсько1·о Студ.е·нrrства. 
В КонrреІСі .взя,ли участь умаІндато

вані д·меrа,ти в.ід україНJс,ьких сту>дент
ськнх т'Оварис.ТІв Німеччини, Авс11рії, 
Іп.лії, Франції, Бельгії, Еспанії, АнІГ
лії і ЗЛА, члени керівних органІіІв НЕ
СУС-у, де.їІеrат•и .ві:t на;дзвичайних пра
пних членіз НЕСУС-у - ідеологі·1:t<Них 
т·ова•риств, представІНики укр·аїнських 
І Lеркоз, нукових TR ·rромадсь·ких уста
нов і численні гос,ті. 

Піс"'Ія відкритrІЯ Конrресу обрано 
І fрезиді'Ю Конrресу в ск.т.аді: д-р В. 
Маркусь -- ГоJІова, інж. А. Жиковсь
ний і д-р Р. Багатюк - Заступники, 
іtчк В. Олеськів і О. Маців - Секре
тарі. 

На Конrрес наспіJш привітанн.я від 
українсЬІких уст•анов і окре.мих о,сі,б. 
Усно віrгалtИ Конrре,с. від Грєко-Ка:тол. 
Церюв1и - ВІСІесвІІІ. і ВІПр. о. Пр~лат О. 
М·аl'Іиновський, від УАПЦ - Впр. о. 
ПроТ'ОІпре,с,в. С. МолчанівсІ.кий, від 
ГІТІІІ - доц. д-р В. Яні;в, Рід УВУ -
'проф. ·Ю. Бойко, віп СУБ-у - проф. 
Левнцький, tві.д ОУуВБ - мrр. А. Ко
І·ут. 

Лля обговореJН1НЯ вз.жлнвих студенrr
ськнх СІПрав ІJІраrцювалн .кеtмісії: орга

І!іЗаІІtайно-статутарнз, культурнс-осві,т
ня. міжна,рnдІаіх з.в'язк~вt та фінансо:rю 
-б ЮЛІЖеТ'ОВ•а. 
Конrр~с, заслуХ>ав звітів ус~•лаюЧtИІХ 

кері'ШJ!ИХ органів І LECYC-y та дслеrа
т~н від ~lКР·а·rнсьюrх студентсь,ких това
рист'в. Після д•етаJr~>ноі днску,сії над 
звітами КоІХрес уділі!в абсолЮІТорію 
уІСтупаючІЕ\І керівннvt орГ1апам. та ви
бра,в ~юві. 

До нової Упрапи уnійшЛІи: 
Президент П. Доро~І<ИНІСький 

(Мюнхен), 1-ий Віцепрезидент - В. 
Микула (Лондон), 2-ий Віцепрезидент 
-. Я. З. Пеленсь·кнй,ГенералhНИЙ Се
кретар - Г. Комаринський (Мюшхен), 
Секретар - В. Ро:rІ<'де.:твеРІСький (Мюн 
хен). · 

J<ep. Відділу Міжнародніх Зв'зків 
- В. Мар.д,ак (Паtриж), Організаційних 
Справ - М. Галіrв (Мюнхеи), Фінансів 
- І. Корнійчук (Мюнхеі-1), 1\:.у.іІьт.-Ос
віт. Справ - Г. Ощипко (Люв,ен) 
Студій і Сусп. Опіки- О. Саляк (Мюн 
хсн), Спорту і Фізнч. Виховання - Б. 
Rащук (Люв,еНІ). 
На Голову І<онтрольІІоЇ І<омісії ВІН

брана буtвшого ПрезrидеІПЗ• І LECYC-y 
К. Митровича і rна Голову Товарисько
го Суду вибраІНо :\. ЖУJковськоІ·о. 
Осідок Управи НЕСУС-у nеренесе-

1tий ло Мюнхену. 
XVIII. Конrр·е'с НЕСіС-у ніщз:Р.аЧ"ІШ

'ся ІВисоким ріrвнем, дружньою ат~мо
сmерою МЇЖ ЙОГО учаСІІ1ИК3іМИ Т'а Ве()ІИ
КИМИ стремління•мн в J.е.ржати єдність 
R укр<lrїнсько1\rу зорІ·анізава~іОМ'У сту
лентсько·мv житті. 

· Президія XVIII !<онrресу 
ЦЕСУС-у 

ІУ-ий Евооnейсьний З'їзп ((ЗІРЕВА)) 
4.-5. В•ерссня ц. р. в Лондоні, відбув

С5І 4. І<онrрес Европейськогu Відділу 
о:<Зарева». В .Кон,rресі з.зяш·: участь де
леrа"І,И «Зарева» з А.ІІІrлії, Франції і 
Ііімtеччини. Між прис'утшми ІІІредстав
никами зоргаюізованого ук;раїн.ськоrо 
1 рома:д.янства і заюрошеttимн rістЬІМ'И 
с:Іід віЛІм'ітити присутнісіГL предсте.в
Ічшів української LІерюви, па•уки і чо
ло~их діяrчів зорганізове.ноrо українсь
с ького 'С туд•е,ат'С11ВІа. 

Конrрес ві.'Ікрив і прИJвітав делеrа
тів та заІпрошених гост'ей дстеперіш
иій Голова ЕвІропейсь:'<ого Відділу 
і·Р.ІЖ. А. Жуковс,ький. ЗапроІП:)Н~~ва~вшн, 
згідно з ПЛІЯНом Конrресу, і перевівши 
вибір Президії в СІQJаІді: Глова -
інж. В. Мих3ІІІЬ'ЧУК,Заступник Голови 
- д-р Е. Смалько і Сенретар - А. 
Костюк, .дальше вед~лня :Koi-trpecy він 
'Перещав П рез•иІЛії. 

Віта,lи усно Конrрес: г.іл У АПН -
Впр. о. ПротопІр. С. Мо..1ч:шівський, віІt 
ІlредпаІвницп~а УНРа1r~н ,fм-І Англію -
мrр. с. ош~ськів. Bi.'t YRY ІПроф. 
Ю. Бойко, ,в.ід НТШ - доц. д-р В. 
,Янів, в·ід Філії Л.УЛ. у ВелиІКій Брит'3-
нії - чат. І. Гуня, від СВПЖ - nроф. 
В. ШаІЯІІJ, від TYCJ'v1 ім. Міооновського 

інж. М. Галів і ін. Крім тоrо ІНІаспів 
ряд писе'Мних приї$ітів: :від Проводу 
~:_Зарева», віді!Іілів «Зареваи в ЗТ!А 
ІКанаді від Об'єднзнн:я Укра·їнц~в: у 
Rе.тикій Британії, від Союзу Українців 
у Вет1кій Брнтшнії і ін. установ та виз 
fгачнп1х громад:ян. 

Перший день мав характер конфе
ренційт~•ий і ЙО'ГО ПрОГР'u!МІУ З<ЗПОВНИВ 
рящ доповідей, перша частпна яких 
була приов'~ІЧ'ена Патрон.)ві «Зарева~ 
- О. Оль:,юи:че.ві. Вона складtаmіась із 
рефератів: «Іл:еоrлогія О. Ольжича» -
проф. В. llІаІян, <<Власна І /равда'>> -
Jt·p Є. Мацях, «ТворчІІй uшя•х О. 0,1Ь
жича» - М. ка~іІІІПОВСЬІКа. 
В другій ча:отині вигощ шено допо

віді. що ставнли ряд пrоб.ТІ,е"М, які ви
к.аика:І·и ширші дискусії. В цю час11ИІНІУ 
1: ходи ли доповіді: ..:-:П' ятнрічrаа ліяш .. ·-

~:11~ 
~ ,~....=.:-

стор. 5 

ІІІ-ій ВЛRУ 
R дrНІЯ'Х 23. 8. - 1. 9. ц. р. від'бутся в 

Чідію'сфо..щ · (Ан.глія) Третій Високо
шкільний Літ'І-Іій Курс Україаознав
С11В<а, зорга.НІізований ЦЕСУС-ом при 
І;аукоrюму офорМ'JІенні Лєлеrатури У
ВУ на Францію. Підбір викладачів і 
доповідей від.'Повідалн в цілості загаль
І-ІІИ темі, я~ с.пі:rьно запропонІуваІJІи 
І{ел·еrатура УВУ й Упра1~а JJECYC-y: 
«АктуШТІ'ЬІЕtі пробле·ми українс,ької дійс
ности». 

В r{ypc,ax ІВЗЯJ:ю участь 36 осіб, юкі 
прибуши з АнrJІії, Фраиції, Б·ель.гії та 
Нім1еччини. 
В зс..rал'ьному ВИ:<ІІадачі дали 26 

І-один допові,дей і П'Роnелн 14 rодин 
семінарів. 

Вик:Іаrоаrчі виголосили доповІдІ на 
такі Те!МИ: проф. Є. r.гюаінський: «Со·
LІЄ'ГСЬКа еJКономічна пол'ітнка й nробле
МІН життєвого рі'вНІЯ», проф, О. Ulуль
гин: «Б. Хмельницький, Переяславсь
ЮІЙ договір і йоrо наслідки», проф. 
Ю. БоЙІко: «ГІропаrаІНдИВ!1Іе викори
СТ'аІння Перемс'лавськоl'О договору в 
СРСР», проф. О. Куль~пщьюий: «Пси
хологія совєтського теро!РУ», д-р М. 
КоВІалевський: «Оrюзиuійні рухи в 
Україні і націон.альна політика СРСР,), 
до·ц. д-р В. Янів: «Пробле:матика укра
ЇНІської еп:.опсихологїі в практичнйм 
з<:~сстосув.а.ІІ-Іні в зв'язку з аІктуа.ТІ,ЬН'ИІМ 
положенняrм». Крім доповrд·ей nюшаtn:~
чів ВІИголошено дІва студентські рефе
ратн: Я. З. Пеле1tський і В. С. Мардак 
-- «УІКраїІНt-ька пробле•ма· в світ~ТІі .від
носин СРСР і ЗаІХодУ». 
Час до·звілля використовувано НІа 

<:портов.і змагання, (JІГ\,1\Яд:ання околиці, 
нідві'дини Лондону. НСІ! З?Jкі.нч-ення Кур
су відбулGtСЬ спільна товариськ::~ 
ват'J)а. 

ність Зареrв.а» П. Дорожинсь'Кий, 
«Micue украЇНІСЬКОГО націоН2ІЛ:ізму В 
українському суqпілЬІстnі~ - А. Жу
ковськІІй, «Вплив укра'fсн·ькоrо націо
налізму ІНІ3І розв итак укра ЇІJСЬІКQІГО зор
ганізонаного СТ'У дентського життя» -
В. М ихашьчvк. 
Другий д·е:нь був л.не~І ділових на

рад. 

ЗіJJслухавши з·вітів Управи і окре
~тх теренів, Ко1иrрес у.r~іли~ абсолюто
.рію уl\,т~~п::Ію·чій Управі. 
Ло •Іювої ~атра~ви Европейського Bi;x

_rt!.:ry «За рева» вибрано: Голова - інж. 
В. МІtхальч'ук, Заступник Голови -
д-р Е. см~аЛЬІКо; О. 3інкевич, r. Бла
ЮІТНІТЙ і В. llJe;бeцh ·-· Члени. 
В сьоголнішній добі гріз,ної дійснос

Т'І,~, що її пережив•а·~: українська нація 

4. Конrрес Европейського Rідділу «За
рева» зобов'язує його членів Jto ще 
більш:ах зу1силь ,в на.прямку реалізації 
Постанов 4. Конnре·с,у і f!останов Кон
ференції «Зарева» в ТороН'І'О з 1-3. 
Сі•ІНЯ Ц. 'Р· 

Президія І<онrресу 
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АМЕРИКАНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО 

В НАСТУПІ 
U.ECYC на VІІ-му І<онrрссі ЮСНСА.-_. А~v.~ринансьне СТ}ltетпвс дає від (Ї\: намуніпам. - Хрінша~ 

nротико муІ:іс rичний б льон сту дентіrз. 

І~ьо,горічний конrрес америкаІНсько
го студ·еІН1•ства, що відбувся 22.-31. 8. 
1964 р. в йова Стейт 1\оледж в Еймес, 
Иова, буІВ під знаком мобілізування 
студентств'а вільного спіту дл!Я nоши
рен:нІЯ демократнч·них ідей ·га бороІть
би з комуніз,мом. lle був ол.ин з пер
ш:иІх кuнrречі1в, на я.кому зайнято ЯІСІ-10 
становище до різного ролу імперіІm.ліз
мів, з01креrмrа rдо комунkтичного бльо
ку держав. 

Ми дуже часто зустрічаємось з кри
тикою амернкю-!'сько'го стrудентстtва, 

якому робиться закид, що воно замало 
ЦDК3ВІІІТМ1Я МіІЖНародніми С.ТудеНТІСЬІШ
МИ справами, що воно мале· приділяє 
уНаІГИ ЇХ ВlІВІЧ'еННЮ. ЦієЇ Л.УМІКИ tбу:ТШ 
й ЧЛ1СІЧІН У'ПІравrи ст·уд:ентсьної централі 
( ІОСНСА), ЯІкі підкреслювали брак 
ЛЮІд'еЙ HCJJ СТУtllеІНІТСЬКОМУ ~Іі.'ЖН3рОДНЬ0-
МУ 'Секторі. Алrе активність американсь 
кота сту•деІН1'ства на цьогорічному кон 
rреІсі ц!лковито опрокинул'а ці закиди. 
Сьомий з черги конrрес 'ПопередилІа 

ста'ття. р, <<'Тзе Хрісчіrєн Сіенс Монітор», 
n яrкій рефер,ШІ'Г міжнароднrх оп;раш 
!OGHCA, Бебшік, наща,в тон цілому 
з'їздові. Бі\,1я 800 делеrатів, які засrгу
·пали 300 )Інrвrерсит'етів і колещ~і1в 
CillA, одержа.тш вирізок цієї статт~', в 
якій ЗІІrайшли за.га•аьні наrпрямІНі, що 
ЖдУТЬ аrмериКаfІІСЬІКС 'СіТ'У деl"1ІСТВО В КО

рОТКОМУ майібутн-1ьому. Бо дійсrно ІВелИ
ке завдання стоїть перел. організацією, 
яка стоїть в переді н:аціон<:tльних сою
зів і яка ма·є всі д:ані бути аванrардом 
,м,іж 1щми союзами в аю~ії проти :пото
ків ГDрОП3r1СІJН!ДИ З боку ІЮМУНЇСТИЧ'НОГО 
·СТ,\'~'еНТ•СЬКОІГО бльоку, ЯКИЙ ЇМПІеріЯлі
СТИЧНаІ Москва вивінувала своїми най
кращими сnеціяшkтаМІІ цієї діл,янІки і 
забезпечІИІЛа їх всіми ІМатеріяльними та 
прсшаr?.НlдІшшrм и засоба:ми. 
В пасл.і;док за,ходів і праці делеrатів 

!lECYC-y ІНа VІІ-ІМ.У конt·ресі американr. 
ських сrrу~1ентів присвячено ·оправаІМ 
віл.нос,нн з комJ'1Ністичною студ;ентсь
І<ою ценrралею і справам стtуlденtrсь
юrх організаІцій студентіп з-за зшm~зної 
ааслони, ч•и не найбільше чаІСу. На за
вершення в1Ішесено рсзслюuії, в яких 
проло'вуєтьсІЯ надати рівні права цен
траІЛ!ЯМ екзильнИІх сту~дснтів, яюrми ко

рис:nует'ься СТ'У'де&П'ІСтво Ід'СІР>І<а,в.но-неза 

лежних ~фаїн. МоІJюна сjподіва'І'ІfСь, що 
під в\пл:шюм ам'ериканц~в на настУJпній 
мі;юнеро,дній студент•ській ІКонференцїі 
надасться цим л.ел>еrаціяrм право lf'OJIO

cy, що вже було заrпроєктовано на ко
.пенга.зЬІк~й конфере'ІFції. 

Вислідом активнО·СіfИ НЕСУС-у на 
зовшішньому відт!JшІКу є і 'Ге, що біль-

( Нла,сна корес~онденнія) 

шість lіаціональних союзі.в спіІвпрацю
ють з r;шми, цікавлятьr•• чашою опра
ною, як СТ'У'деmською та,к і загально
украївсь кою. 

Одн'}ю з важних сrправ-у(щіхів є нrа
ша сrпівпраця з а1М'ернканським студент 
П1іЮМ. В наслідок дружніх співві1дJІо
син - ЮСНСА з·шпросила і UECYC IJa 
'Свій VІІ-ий конrрес. Українські де.л~е
r·ат'И, разом з іншими де.тrсrvтамн дер
жавних народі'В, ( бу.1о застуnлено 2:~ 
.;tержавні союзи). допомагали розв'я
зn•ти ці всі пробле·ми, я1кі були ще зов
сім нові НІЗ mолі студе'J-Лської д·ії в 
США. В розв'язці певних с,праш ІСrrу
д.е:нти-чуіІ\ІИ,нці (тіт,ки з пр<шом ідорад 
чого голосу) 'C,тaprn~1r1cь доказувати, 
шо ванн :дов,іряють полtітині ІОСНСА 
та щt' вони готові і!тн на ,повну спів
ІІращю в його зшход,ах проти комутніс-

тиЧІних ВІПЛІиві·п_ lli заввапІ с·причини
.1шсь ·до ВrІrнснеНІня ба1гатьох сшрав дmя 
американсьrкого студентства потім 
мапи лобрі наслnдкн при ІЧіріш}'Іванні 
•ІІL'Н'НИХ резолюцій, ЯІКі пілкреслювалІИ 
rютреrбу остаrrочного наступу на комІу
ніетичні вrrливи в студентсько.му між
народньому русі. 
Насту•п цей nочався в різних ділян

·~а~х ще на конфереJІщіі в Іста'м,булі, на 
якій стущентстшо вільного світу вирі
Ш:ИІJЮ піти на зу1стріч в:сім екзнльним 
стущентаrм. Голоною точкою в обгово
ренні була проблема орrrсшізо,ваІІ-Ю['О 
житт'я Е так •З.В. «Недорозв·І!нених» кра 

їнах. АмернкаrНІс,ьке стуД!ентсТ'fЮ підій
шла ло цієї оправн ділово, запрошую
ч•и прсдс'Гаrвників 3гаданнх краіu1 ІНа 
конrрес, у:мо·жливлюючн їм пізнаrrи 
життя та працю амеr:r{К<~·нськ~ого 'СТУ

ден-rстша й при цій нагоді затісиити 
:ш'язки й опіІввідноснни і R іншими де
леrа·ціями, які були запрошені на кон
rрес,. 

Ост:а·гочне с,тавлення і зrюзумінНІу по
ложення сгу:д~ентrства в нn:-.1уністичних 
країнах заВІерше.но резолюцією про 
''-'ІПЇ:В'пр·аню і вимі,ну ~тулентів з цими 
країнам:и. Лнскусія над цією резо.тrюці
~ю внказа·.1а, шо ЗІМериканське СТ'У

.l:ентст.во вбrача·є 'Потребу пі'т.и на поміч 
студенrr.ам в:а залізною заслоною, де 

(: ПJІІП~'llТЗНа 3К·3Ul'СІМЇЧНІ1 СВобода, де 
t'l удеrНТСПЮ ЗН3іХО·ДНТЬСЯ П З<'!J!СЖ1НО·СТЇ 
від ко·~:унkпrчних можновлщдців. Од
наче ШІМІ~нг. с,туден'І·\в з цими країна
ми не дасть жодних rюлегш для цього 

•сту~1ентстна, бо в йогп імені бущ;уть 
І'r_,в,ор:иrГІІ не сту;денти, а комун~ст'Ичл-~tі 
аr,енти. 

Ко~тунkтJІ'ІІНІУ центра~1ю - МСС -
І"СУ'д.ііІ<ено, як однопартійІrу, як твір 
І(QІМунісrпrчн:ого бльоку. Наспра'В'ді во
І-10 так і є. З Ilpam лостійню виси\Ла
єгься радіо:-~ередачі 1КіЛЬІКОМІ<l МОВ/3\МИ 
л::Іrя 1ахілнього студентства. Шта~б з 
RO о:сtб в:ИІсилає цілі ГСІрrи літераrr~~рт1 
J\\CC, юку деякі 'бі,\Ні студентські унії 
:~axщrt.v на~іть ІН/е мають з:МО['И зар,еє
струІВ<lПІ... Леякі ·сев~тські стУІдіаІWтсь
кі дел~rації, що приїздять на 'заІХіl!l, 
нічого ие ро~блять, як тільки горлают•ь 
г.ро а·мер1rканський імпt-ріялістичний 
ГУХ Мі·іІ< rCT'Yд'eJПCTBOt~1 Заосоду, 
Одобрения резолюцій, заrrверджен'~~<х 

на істамбуІЛьсьrкій конференції, особли
rю ·г.их, які в.VдІІ-:юrсять.с1я до rстудеwгів 
з-позrа Заі:І,ізної заслонн, Е. одним 
з ва1жливих факторів для нас, бо вони 
порушують цілий ряд щюб.т1ем, яrкі 
УМОіІС1ИВЛЮЮТЬ ІСБО•боду діЯННЯ дЛІЯ 
них студеІНтів н ycrx країнах ЗаХо\П.у. 

Пов.ищі опраІВи і нїлий рнд і'НІШИХ, 
ВІІЮІЮЧ!-.1() З НІІ•бороч дО Проводу ЮСН 
СА на наступний акадtміч:ний рік сту
,::',е.н'Іів, які впо,вні зорієнтовані в СіЬО· 
'І.ОдНіІJІ•НЇ•Х обІСТІ3ІВІШ3Х СТУ.LГеІНrrСЬКОГО 
руху. дають на:дію на ще більшу акти
~:зацію ·студ·ентспза вільного світу. 

Віримо, що в u1ій аюнвізаці'і неаби 
ику ро:Ію ві,л.іг.рає те.ж ЦЕСУС -га за
r·ал українського rстудСІнтствв rнra чу
іІШНі. 

Д. п. 

Киїн. На перші курси уІІівер·с~итІетіів 
і інстнтуrт·ів України п1рийняrrо 48.500 
х.:юпців і :дівчм. Ltебто 3,5 ПІС. біль
ше, яrк в попере.днІ,омv році. Збішт.ли
.1о·сь прийняття сту'д·еІНІТів на перші 
курси Меліт'опольського інсплуrу ме
хапі1зації і електрифіr<аuїі сільсько,rо 
r·очrтодz.рсша, ЗапорізькОІГо інституту 
с. r. м.а,шино6удівництва та ін. Поза
очно на Високих НІкодах України 'бУ
де Н!СІJіЗЧат•Ися 23 пк. робітників і С\JІУ
жбовців. В цьом1у році розбу1довуєть· 
ся •нюві корпуси для Хар1кіІвського уні
верситету, Донецькога індустрійноrо, 
Київського rюлітехнічного та Дніпро
петровського мета.1юрrійrного інсти
)утів. 



ч. 10 (46) СМОJІОСІUПІ Стор • ., 

я повернувся з СРСР 
Я поверауі!ЗСЯ недавно із с·войоrо 

трьохп~ж.невого побуту у Совєтському 
Союзі. L[vr подорож вринеела мені ве
ликий дос;від, ame заразом багато 
сумніеів вілиосно цієї велико"і країнн. 
ІІідс~lмов·)1ючи все, я не мі.1· би поrо
дІІПІСя із Т'Вердженвя·м комуІНістів, що 
ця країн3 є раєм н.а 3е.млі, не є вон:а, 
Щ}ОТІе, Й ПеJКЛОМ на Ній. lЦопраІВда, 
часто попщдrає вона між ці дві скраІй
ності: ·совєтсьюи.й режим Д(•СЯ!Г'Иув лев
Іюго постуну, цьОІ-о н~ моvІ<На ва:п·ере

чити; але я ·повернувся звідпІ із та

КІІМ ІПОЧУТ'ГЯМ, ЩО Я ні:{О.1И не 1\ІЇНЯІВ
СЯ б із іІ<ОЛНИ'\1 СОЧЄТСЬЮІМ ІlроМаДЯІНИ 
ІНО•М, без ОГЛІS1Л•У, ЯКОГО ПОС.Ту•ПУ МЇГ би 
.дaбtwruncя совєт'с,ьюІй режнм у май1біт· 
НЬОМ'У. 

Походж:у сам із робіт:шчої родини 
і ува:,І-\оі"Ію, що свобода вияву, свобода 
руху, пршuо .на зміну влал.и, яка є не
здарною, це все спrавн принципового 

поря·дку. Вірю, що ці права ві!доrра
ють Д\1ІЯ НаІСеЛ'е!ННЯ ВСІ>ОГО CjBiTy неаби
ЯКУ rп.nю, <.Юе в Совєтському Союзі
воНІи не існуют•ь' 
Побував я в СССР, ЯІК Кt~Рів,н.ик сту

денrської делІеГаІЦіі. Наша дорога вела 
в Мое~кв;у, Харків, Еренаю. та JІенін
,·ращ. ЗвичвІЙ!но, ми зосереджували 
всю rс,вою увІ3/Гу на те, Що·б довіда
пюя якнайбільше про ІJИСОІ',ий рівень 
совє-оського шrховання і щ;о;вели чн

ІІtа.nо ч•асу в неофінійних дІИскусіЯ'х із 
совє11е,ьквмн стущентами. Таких диску
сій 6_v1ло ду•же багата і вони приноси
ли Н'ам велику науІКу. В кожному із 
іНСТІП1уті•в, Що ЇХ МИ Ві\д.ВЇд3ЛІІ, іНІаіС ОТО 
чувrаrли студенти. Неі ВGНИ нияв.тrюш 
вслІше JацікавлеІІlня нашою делегаціє
ю, розгляда~ти нас і за хоплева допиту
вали. Відносштс,я до нас дуІюе привіт
ливо, ·але з 'tхніх тпань ~сtитrивало, 
що м.али пrо нашу кра"іну надт'О дивr~с 
уя.влення. &ул.и rпереконані, що в на!С 
пан1ує ·безро6ітт'я, уваrжали, що ми й 
да~ть·ше у-гримуємо сис.те~му раціону· 
ваннrя. Луже дивувалІІся, як нам rпоща 
сшло виїхати із Британії, щоби відві
д<l'Т!И Совєтський Союз. 
Вони нічого не зна:ш ані nro иаІШу 

tІІнроку соuіяльну сист•е".rу, розбудова
ну JІейбуrистською владою, ані про 
знесеtння раІціону.ва.ння продУ\К~rів, ані 
про наші ві•двідІини в чужих ''раїншх, 
ані ж про .нашу вихов~rv систему, Я1ка 

да·є мололJ мо·жл.wвkть, без огляд;v аа 
стаrн, ·ВЧИПЮЯ В УНЇІ3ер.:::итеТ3Х і ВИСО
КИХ шко·л·ах. Здав.алося, що не вірять 
"fені, коли я вказав на той факт, що 
в сьогочасній Британії більшість висо
кошкільних стущентіп походqть із ро
бітничого •СТаІІ-Jу. 

Розnи,туваrли про прС'фесіw. мойого 
батька. <<Мій батько працює в млині:~> 
-· була моя відіпові'дr,. <<добре, алrе це 
мабуть його млин» -· запитували во-

Від Реданції~ Нижче nередруковує
мо з «Вістей ЦЕСУС·.У» ч. 2. 1954 ці
навий за своїм зміст10м репортаж керів 
юша англійської студентської делеrа
ції, Фреда Дженнінса, в ЯІ{ОМУ він опи 
сує свої враження з побуту в СРСР. 

11-111 З ПеВНИ:М С·КеІППІі!ИаМО,і. с:Ні, 
звичайно, ні - в1ін :шr,ча;tним робіт
ником» - ВЇдJПОВЇіJ{ІЗН Я Ct>Et:TCI>ЮfM 1<0-

ЛreГar::\t. 

Всюдн І[)аІМ ставили однІ й :тІ саІМі 
пит•аннІЯ ІПолітu11чшої НІатури. Пи:тали, 
наприклад, чому СовєтсьІ{ИЙ Ссюз не 
,може прил·учитися до Пів»ічн.о-Атлян
тійського ОбороНІного Пакту, да~ьшс, 
ч~·- ми віримо в у,спіх )Ке:НІеІВської Кон
ференц,ії, ЧОМУ ДОЗВОЛІЯЄМСІ а:мерІІІ{а.Н
ЦЯМ на опірні пункти в Англії, 'ЧИ чи
тає•мо <<дейлі Воркер» І т. Ін. 
Я вия1с.нюваІВ ї·м, що НАТО яrвляєть

ся альянсом tд,ержаш, я1кі маІють спІль
ні політІиtчнd іІдеа~ш. ол.не розумІння 
індJИ•в.іІд:УІМНої свСJІбоди, що ця органІза
ція була заснована тому, lll() дотІи;чші 
краLн и побоюються напшду зі сторони 

Совєт~ько~·о Союзу.- На ц;е вони в~щю
віли: «CGCP ніколи не буs агресором!» 
- · <<А як же ж ІПре:!:СТ<NJЛЯ.'12•СЯ -спра;вз 

НёПІа1ду Совєтського Союзу на Польщу 
і Фінляндію в 1939 році, дальше б>льо
rt<ада: Бер.ттіну та вороже Бідношення 
до Югославїі» - nитав я совєтських 
тоВІариші'в. 

Спос~б. яким вонн старалиІС,я ус:п.vа
ІJе.дтшлюв,атп ці вчинюr, був заістра
uшючий. <<Г10~1ЬЩа - М<ЧШЯ!В - 19:39 
року вІ)не '1-:Іе kнувала, як самосТІина 
держава, Фінля.н~'І.~Я віІдмовн:Л\ася ІВід
ступити територію, необх~щну д.ття обо
рони Ленінграду» і т. п. Іс7оричні фаJк 
тн неймовіrно пода,валнсп в р.укаtх со
uєтсь ких пропrаГа'НІдистів. 
Таке неrвідращне віtдноше:вня •СОВЄТ

ського сту1дента і до свойого режчму. 
Післrя :\ІОЙого досвіду студенти ІВ біль
шосгrі країн являються ТІИJМ критичним 
елементом, що • так би МСІВJrти, вже 
по тращиціі ІНе погоджуєть:.:я і:з влаІІJ.о
ю. В Совєтському Союзі інак:ше. Хоч 
совєтські !Проводирі можуть висловлю 
ВС!ТИ СОВ€ТСЬІКИМ ПО{ЖДІ<ЗІМ НИЩі!ВІИу 

кри"ику, як приміром, Хрущов, - хш~
боробству, а Каганавіч -· заurізнrиця~r. 
то НІіодин із студентів такої ІКритич
рости не виявив. 

Здаєть•СІЯ, шо воюt бt~ззаст•ережно 
приймають все, що їм говориrть вла1дз. 

На,приклаUІ, вошt цi.stJIOrМ щиро ІВірять 
н таку невірогuд:нkть, як тверщкення, 
що Лаврентій Берія бун англо-амери
кш.rсьІІ{ИІМ шшrгуном. Яка нелогічність 
в томувсьому! Бо ж во.ни заст'Упали 
гадку, що Берія був зраднr•ком і шrп:и
гуном, а не, як знаємо, суперником 

МаІЛенкава в бороп,бі за r .. 'Іаду. Проте 
вони мЗІйже ІПри,страсн.:> залеречув:али 

'МОЖЛИВість, ЩО В С,ЬОГ\J!дН~ШНіЙ СОВЄТ
'СЬКЇЙ ВЛаді ,МО•ГЛИ б СК,'1J1:1В'3/І'ИІСЯ ще да
ЛЬШі зрадJиики, якщо Шпагун Берія до
сягнуІВ· Тr3ІКОЇ ВИСОL'<ОЇ фуїНКЦЇЇ, ЯК за
СТУПНИК прем'єр-міністра. 
ІКаЛІн ·Я з'mс:J1ваІв, що брнтійська робіт
ництво відкидає комуніс.п:Ч'ну партію 
саме із огляду на те, що ця т:а•ртія 
повна <<Зрадників і шшІгунів», як це 
довела н-едшвно kторія в Східній Евро
пі, вони ІСJlІІ.гrьно заопонували. 
Головне питGІнІ!-1я, яке ст?J~ить собі 

кожен відвіІдувач Сов~тсJ,кого Союзу 
по Т!аJКИХ фантастичннх tдис.кусіяІХ: чм 
совє11QЬ·Кі стущ·енти дійоно вірять в 
нkенітниці, які І:ЮІІ-'tИ розпоr<~даю•rь, чи 
,вони до1'рнмуюь ті,п.кп ~партійну лі
нію» n"..·"ед чужинцем, знаючи, що 

-було б не.без'печно вk1. rнеї ві·дхилrи
Іись? Я .не ІВ стані дати на це nІИтання 
певну відповідь. В :Fюжно~.у виmз'дку 
- це прикрий ст<1н. Якщо СТ'Удег.-Jrн 
діtJсно н-ірять в це, що тьердит'Ь їхня 
В.'Dада, !Преса Й [>·аІЛЇО, ТО l'r ЗНаІЧИТЬ, 
_що ІВ СССР вже запанувала та заІгроз
JІІИВІа ІСИТУ'<Ш.іІЯ, яку змальтзує Дrжор·.з.ж 
Орвелл в книr,J<.ці <<1984~>. 51r<що ж - із 
другого боку - сту,{е'ffПІ вис)Гупащr 
в цей спосіб перед чужинuе;\f. бо ува
жали, що це 6езпсч•ніше, аніж щюзрад 
жуванr <СІвої справжні т:ереконання, то 
щойно тут МОІzІша створ!Ітн собі прав
диву уяшІу, ,яІКа сИІ:r.а соВІоТІСького тота

літар.и•З!\fу. 
(Занінчення буде) 

Фред Дженнінс 

~~ 

Станиславів. Уч!1і ·семнлітньої шкоІ7ІІи 
с. Бистриці побудували Н'а ріці БиІстри
ця гідроелеІктростаrНru ію, яка дає стрУJМ 
дл я освітлення нілого ·С1ел:~а. Почин 
6истtрицьких учнів підхопили учні й 
інншх с,іл та м.і!ст у,країни. 
Харнів. Харківськя га•ліос,танція роз

почrа,лз r: серпні ц. Р. 1-юпі радіопереша
чі »Ко•м:сом.ольські skтi по ращіо». Ре
дзктоrпм цих пере.-tач на·зна'L~ен0 ком
сомо:r ку Раїсу РІу•бежанську. В ра·діо
передача х кріІм хроніки з ,життя мо.ло
лі веrд,е'тЬсІя шалену проІПаганд:у проти 
релrіІгії. 
Чернівці. Чернів,ещ,кнй леrжамшй 

університет ,в,нпус:тив в 1953-54 у~qбо
Rому рощ 55 с,туд,ентіs -поза.оrt,.~иків. 
Осінню цього рок~· має складати дер
жавні іспити ще ~Ю Істудентів-поза
очників. 
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ПЛАСТ НА НОВИХ МІСЦЯХ ПОСЕЛЕННЯ 

Сьогодні ВІt:,іх нас цікавить. як ІІласт 
ця ·е.тіт'На оргаJаівація молоді, яка, я~ 
говорИІться, не мо~ке вtи~юrти беІЗ ват

~'11, лісу і прогу.тьки, - nрнстос.ува
аІгІСь .~о з·модернізо,ваноrо с·ередоВИ!l.L3, 
до обставин, де :nішоходн не "Мають 
місця і де за ІПрирадою треба шукати 
зі свічкою. 

Погл•яrн·ьмо на nочатки nластовоrо 
пкоріненнІЯ на ноІВІІХ землях. Тут не 
було легко. 
Це був ча1с" коли батьки нужденно 

жнлн •без ПІJЮці, в більшості юшадків 
живучи на лаюк•::~•х щнросердеЧ'НІИІХ д131в 

ноnоселених тут укр::~їrщів. Ue був час, 
ко.:rи найкращі сnецінлісти не ~.f~rлп 
знайти фахової праці. В т2ких обста
~июаrх .поча..ла щюцюв::І>НІ на змерикан

сь.кому терені Пла·ст-Організація Укра 
їв,с,ької Молоді. 

В ·більших скупчеНІнях, як Нью 
йорк, Філядел•ьфія, Чікаrо, а з другої 
сторони - Торонто, Віннілеr, Мон-rре
а.ть вж;е толі почал;r орг<ІІl-Ііз~~в.аrгись 
ініціят'И!вні гру1nи, а потім т. зв. стани
ці. Переміна з груn на станиці була 
6лискашп11Чна. Про.ТІягом цього ЧаJСу 
(близько три~чотирн роки) зор,rnнізо
rано цілу мережу станиць, які rиаІЧ"Ис
.тюють часом по кілька •СрІТ членів -
мелодих новаків-новачок, юнаків-юна
чок і старшого n.ластуч1!Ст•в,а·. Ui улади 
·про11ягом короткого час.у знайшла ліс., 

з~-:айшли місце •на нІатру, знаІіішли спо
сіб і н цих обстанина.х зробити србі 
манщрівку, а деякі (•Середки навіть. 
-оnром:оглись на куuшо домИІ, влІаснrиІХ 
посілос-гей з лісом ш подаю і забез
печенням від модер,нізоіУа.І1JИ\Х околиць, 

де, rюми.наючи те, що не віё вітер з 
України, як це ~було н европеtйІських 
«раЇН<l'Х, виробляють с,обі шrутрі укра 
їнсь•ку аmмосфеv'У. Ta1r<: назви, як «Та
бір Чориий Ліс», «Макіtвка», «Жовті 
DодИ>>, доказують, що nроnішники Пла 
сту, виховники, не за.не,дІбаюш шо'б ця 
організація з-а свою мст'У ставила вихо 
вання л ю л и н и , яка м01гла б зайня
тп гідне місце в украї•1сьrюму сусІІТіль
стні. 

Б:УІнає Ч3JСОМІ ТЯЖІКО 6атькаw. С•ПР·ОМОГ· 
тнсь висилати 'дітей на тгtбі'р, ал•е ро
зум.і.НJНІЯ юправи, nовір'я до організ.ації 
rrюбо·рюютr, уос і сьоrодіні, яrк тіьлrки 
П!риходить літо. сотки УІ<ра.інс,ького 
молодняку залишають заІ<урені міста 

і nрямуtють ІН ліс, шоб гам проrr:яго'м 
кільіКіох тююнів Ш!Ібра.тнсь українсько
•го духу, що ст'ає для них піщпер·жкою 
н.а ціJШ<й рік. Де.оя·тки юнш<ів вироста
ють у ІНіlІLп:штrенні н.rл української гро
мадІІ і коли м.аюТJ, 3Могу щповаришу
вати В украЇНСЬІКОМУ <:1ереДОІВШЦі, ТО 
це на Т<lІборуванні. Пр.ащання в тшко-
Нижче поміщеною ст·аттею-нарисом 

(Допис із ЗДА) 

ми не думаемо з'ясовувати наше ста
новиІІее до Пластові організації чи по
давати наші нритичні завваrи. Хочемо 
в ряд наших інформацій внлючити і 
цю організацію моJІоді, щоб цим са
мим представити нашим чи·;ачам за

пшьний розвитон молодuго по11:оління 
за онеаном. Тим більше, Щt_, Пластова 
організацІя е для нас дорогою і близь
ною ще й тим, що більшіс1 ь (майже 
всі) дописувачі нашого журніІЛУ пе
рейшли і nереходять її шмJrу. 

** ~~: 

му таборі кінч•аються потоком сліз не 
тільки цього, що !ЗІІЇжд.жає ·в терен, 

д•е батьки змушені перебу.вІалrи., зв'яза
ні працею, але й ,nотоком сліз ти:х, що 
прощають їх. 

Пvласт, також т. ЗІВ, Пши:.т-Прия;т, -
GРГ?НіІзац~я, яка об'еднує •батьків ді
тей, - у1свідомили со·бі вагу цього 
нсього і Шf"ГаІі-Ш.ЯУІ теn:ер є: вл•асний 
бу\дІІНОК, В.тІ3СіНа ІПЛОЩЗ, ВЛ.2'СНИЙ 'КУ
ТОЧОІК. 

Ста-11истика: нас не .ду:ж1е ІlіІканИ,ть 
т'Сму, що Пла.ст ЗІІ3~Р'fЗЄ більшу увв1гу 
на якість. Я.кщо роа,гля.дІаrти, я·кі 
ул,шдн є в стані розвитку і діяльности, 
то ІМОіІNШ такоrж завважити. що й тут 

розвиток ІПішов нормtатьним ШІЛЯХО\М 
- ,netpшe мkце віддається юнІацтву, 
як дНіІсІному уmаду, д','Ія икоrо Пласт і 
є по~лvманий. Юнац:11во має ше й тому 
nерше м.іkще, що тут :н.-н.:р.и;кансь,ке 
юнацтво бере в·ерх, а старше І1ШІ;стун
ство, як таке, не іс•нуt-с. По осерелка:Х 
юнацтво становить переважаючу кіль
кі1сть, за/Ймається дійсннм пластувшн
шrм та з душею вал:даєть.:іЯ uьому ру

хові. 

ПраІЦя з новантво•м е в повноМ·У роз
гарі і на цей відтинок йде тшйбільший 
на•тиск. Але покищо т,а,бсрувания, і 
систематична nла~тона np::~щr шротя-гом 

цього року є дv1же УТР·У'д.нен.а обста
пннаІми. Є однак ІВ.Иr Л!5І:дН, шо ІЗ·часом, 
·nісля ліпшого устtпкуваІl!Ня батьків, 
ІМожшї буще і цей уІЛ:ад піднести до 
висот, які поклав nеред •собою Пласт, 
як ід:е1ал. 
Ста•рше nластунстrю ;з ЗДА не відІНа

йшло ще се•бе. Біща також, шо nоно 
і не шукає доріг, sтк чожна було б 
ОПредіІJrІІТ'И себе, ·Н'КЛЮЧаіЮЧИСЬ В пра
Іі.Ю, ЧІИ шукаючи її. Одна,t.~ треба зро 
зуміт1и, що так, як .J.ЛІЯ НІСіВакіn є не
сnршІТ\ливі обставиип, таJК і тут є 
щось, що цьому прошаркоRі плас.тової 
організацІІ nерешколжає -н розвит·ку. 
Треба вrtд:мітипr, що коли с:гарше 

ТlШаІСТУ1ІСТВО ПO!Nflllto rte ВfІДfІаЙШЛО Се
бе в рамках своєї пластавої організа
цїі. -за що можна прtиді.:тш11 г.иР.у і 
проводові, яюий ше до сьогодні не 

СПJ)ЯІМУlі<Ш ЙОІ О НІ<l ЩJ.а•Ви.:ІЬ·І:ІЇ р•еЙКЇ, 
--- тр~ба п11кож прнзнз.тн, що надбан
Н1Я, які воно одер•жало, 'ЧИ в кр.а€вrих 
організаціях моло•ді, чи пізніше ВІЖе в 
nіслrявоєнних часах в Німеччині, не піш 
лн да;ремно і сьогодні стг.рші nласту
ни і ЇХ ВИХОВНН,КИ ПОВИІННЇ бути Горді, 
що якрав вони, ці старші nластУІНИ, 
ІJІСТ)'lПИJtи в інші ділянки праці, де се
бе •Мо~куть краще nроявІитн, як у вихо 
ІJ!і ій праці Пла,с:ту. Маю тут на думці 
студ•ентський сектор. Яrкщс проаналі
зув.аrги Сіf'Уден.тський рух, то nr-6аІЧи-
1~1о, що більша кіJІькість стуtJ.ентів
це c:rarpшe ІІІдастунство, яке й кермує 

.ним. Сього>'І.ні не є тяжко зустрінути 
u пrрек:і згаtП.ку про успіхи пластуніІв
студентів в американських унів.ерси
·гетаrх т:а про ЇХІН1Ю, працю в УJКраїнсь
кому гром,ащськоІму жипі. І в цьому 
с<Уме yoni1X старшого пл;астунаnва. 

Ое~аьйорат в ЗЛА відлуЧ'Є;НО, як осіб 
н;у оргаІНізацію і нарешті намічено зав 
Д!аННіЯ СеІНьйорів в п.т.а.с;товом.у Русі. 
Г.ільшkть з .сеньйорів ш~r:ючеється у 
t!ЧІХО'Вну працю Пласту, а частиm ра
зом з НС[І~'Іастунами сталnr джерелом 

матеріяльної опі1ки та! доращчого чин
ника, з чо,го оеи~ьйорат ч~астинно ви
в • ЯЗУ8ТЬІСІSf. 

Пласт, щоб не n~ерехвалити, з.добув 
со-бі ·в,же місце не ·~ і!льки наІдба.ною 
тра,r:щцією з БатьІ~ЇВЩІИНИ, ё·ле тяжким 

тру дом на аJМІерикшн:ьrюму те рені, мо
же й покнщо у несприятливих умо,вах. 

ІЦнро тр•еба скл::1спт признання про
t;ідни~а~м Пласту, і зокр~ма любL!fеfІО'М.'У 
Сірому Левові - nроф. Севериrнові 
Ле·вицькому, я!rюго можна nобачити 
\КОЖ•ного літа на всЬх табсрах, що ло
борюють ІВСі TDJiJl.,HolІli і готують мо
лоде покоління для nраці в майбутні•й 
укр.аіін\qькій державі. 

Д. п. 

'~~~"'"'"'"''~ 
Пластуни Східвьої Канади відзначи-

1tили 40-літrтя усусусів. Гіластові кур•е
ні Торанта й Монтр~з.rrю віJдзначили 
40-ліття ''ВІИ:МІаршу Усу.сусів у nоле Гlnа
спою Зус:rріччю, шо від-булася в·і•д 31. 
JІИІПня до 2. серnня ц. р. в оселі <<У,кра
їна», в кв•ебецькій nровіІf-щії. В зустрі
чі ВІЗІялс. учаІс:rь 217 п.шсотунів і nлаrсту 
нок з прошінції Oнrrapio й Кв·ебек (105 
з ТороІ-іта, 105 з Монтреалю, 2 з Опl
вн). l{yirм цього .зі США прибуло 5, 
між rшмн чл·ен І І~1астової Сі·а:рши•ни 
БогдаІ!J Кравців і n-ні JI: р Л. СалаІбан. 
f\о\1андаtнr:r·оІМ зустріт1і був .сrганичний 
MoнrrpNшrю сен. М. Плав'юк. Зустріч 
І~і:tкрІІЛ::~ nроМІОВОЮ 1\О!ІШНдантка ПЛа
СТуНОК п-ні Цьо.шІ Палїіn з. Тороиrа. 
На СВЯТО•ЧНЇЙ ПJШСН•Вій ваггрі ПРОІМОВ
:ІЯВ Богдан Кравці•н. ОбІчдві промови 
бІули присвячені nам'я·rі Усусук:ів. 
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ненНІя в розвИ'І'Ку спорту він пише: 

ПІДСУМКИ СПОРТУ В УКРАІНІ 

<<Є немало кОJІJективі·в, в яких або 
зовс.іІм в~д;сутня учбово·СПОJУDИrвна ро
бота, або вона ведеться тільки прmа
гі)Іjно. Так, напр. ara ІНа:йбільшому nіJІ.
приє,МJст'Ві Донбасу - металюрrійнQtМlУ 
заІводі ім. Сталіна в Сталіно - тисячі 
юнаків і дівчаrr до сьогодні не вТЯІГне
ні в спортові ЗЗJЙJНrЯІ'Т'Я. Погано ще 
поставлене виховання сільської моло
ді. Зокре:мrа не гаразд з рсзвитком фіз
ку~1ьтури і с:порту ·в се.тах ВолІ:шської, 
ЖитомирсЬtкої, Дніпропетровська ї о·б
ластей. 

З нагоди дня фізкулІТурникrа, іІlерший 
секретар ЦК комсомолу Украmи, Г. 
ЩеІВе;rrь rВис;rІупив зі стажею в ~СовЄІ'
ськоМJу Спорті», ч. 92 (2360), в якій 
подає свої піІдсумки про спорт в сучас 
ній У~-:раїrні. Томrу, що с.татm мrає окре 
мий іюоере·с і в ІНій подається багато 
дJеяких фаюів - ми її ІІІеред:рукову
ємо З 'де•Я·ЮИ!МИ QКОрочеШ.ІЯІМИ. 

«Спортивні тоВЩ>ИІСтва nрофсоюзів 
У.країнl'! мають в своєму роЗопоряджен 
Ні 124 С'DЩЦЇОІНіИ, 75 ВОДЯІНИХ СТ'ЗІНЩЇЙ, 
480 гімнастичних за.ль, rпонщд 10 тиооч 
різних GПОРІ'ИВНИІХ площ. 

<<Недавно закінчено Gry дівtm11Ц11ВО :mа
лаців спорту в Харкові, Сталіна, За
поріжжі. Нові стадіони введено в жит
тя rБ )j{;з,анові, Уж.горuді.. К<раонодоні, 
іКімерющі, ДаІрниці й інших райцент
рах та с'елах рос.;пуб.ліки. 

<<В ~'країні є 2 інстш'Ути фізкульту
ри - Ки~в.сьн:ий і Львів.ський - Т41 5 
тrехні·кумів, не враховуючи факульте
тів фі.зич.•ного виховання, я:кі е ІВ рs~~ді 
педагогічних і,нститутів. 

<<За остадті .п'ять років ЧІОСjЛО фіз
:куІЛьтурник.іJв в У!Країні ~ютроїл,ось і 
о·ОЯJГну ло сьогодні 5 мільйонів чоло-
uік. . 

<<!Кожного року фізкультурні орга
нізаuД tВ ЧіаlС ІВИШОВНЯ'ЮТЬ СВОЇ ОбоіБ'ІЯЗ· 
ки по nідготовці .значкових ГГО. Тіль
ки в rпрофсрюзних апор'ІІИІВНИХ това
риствах реооу,бліки кожний др,угий 
фізкультурник - 3Н-ІЧКО3НЙ ГТО і 

кожниИ п'ятий - розрядЧІИК. 
«Все 6ільшоrо розмаху наtбирrає фіз

культурний руос на сел,і. Опор'І1ИВІНІе 
тов,ЗІриство «КОЛJгоспник:. має зараз в 
своіх ряtдах біля 900 тисяч сільських 
фіЗІку.11.ьтурників. Зна'Ч1Ну ралю в. роз· 
вю1ку qпортивної ро·боти на селі відо
грає апортивне товарНІство «Урожай:.. 

<<:Тільки в 1953 р. спортовці України 
tn·становили 300 нових ресnубJІікансь
иих, 46 всесоІООних і 5 сві'rових рекор
дів. 

«Найбільшим мосовим видом qnop
тy ,в Р'ес.публіці яв~lЯЄfhСУ гімнасп!'Кв·. 
Збірна 'Ко~аІНдJа України, яку очмює 
абсолют1аий чеМІПіО'Н: с:а.іту і Олімпійсь
киос ігрищ В. ЧJІкарін і а·бсолютІНа чем
піОІ·ІІка СNІім,пійських іrрищ М. Горо
хоВJСька, завоюва/Ли п.е.рше місце на 
зwганнЯІх за першенство СРСР в 
1953 р. Українські гіМІнасти Чукаrріа, 
Г.орохоВІська, БочrаJрова, Дирі:й та інші 
- уаиішно захищаю"ГЬ ч•есть Совєтсь-

кого Союзу (а не України! - Ред.) на <<Не:л.остаrr!Н!ю увагу в республіці ущі-
міжнарощніх 3МагаlJНЯХ. ЛЯЄТЬСrЯ рОЗ<ВіИІТКОВЇ ЮН<l!ЦЬІКGГО сnорту. 
«Великих ус1піхів доби.лись у,країнсtf>- ЦИІм nояtсІНІюється та обставина, що 

кі легксаІJ'JІе11И - Н. і\оІІЯtіЗа, Є. Бу- ряди nров,ідних спортовців України 
ланчик, Н. Откаленко, Д. БаtрШоВІич, <слабо поnовнюються моло~дю. Зна~ч-
Н. Чорношок і ін. ВиаНІаІЧlJИХ усnіхів ну долю вини за це несе міністоерrствіО 
доби,вся П. Кіршон в л.іднімІ3іНІНі тяrа- освіти УРСР, яке за,мало дба.є про ство 
рів і В. Ми~итин в автомобільному реН!НІЯ умоrв для фіз.культурних вrправ 
спорті.:. у школах і про забезпечення їх ква-

Стільки пише Г. іllевсль про успіоои ліфікованИ!МІИ1 rВиклrаІданькиІМи ка:дра-
українсЬІІ<их спортовнів. Про недотя~·. Ми». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~=~~~~~~G 

ЮНАЦТВО ~КРАlВИ НА CTAPTl 
Літом цього року від·бу.тrись ІВ Укра

їні ч.'нЧЛJенні шкільні й юІrощькі опор
тив'н'і змагаJНІІІЯ. Опочаrrку вон\И мали 
характер за,гальноукраінсьюий, а пізні 
ші на,ЇJафащі наші юні с:портсмtни взя

ли учс:сть у змаганняос школярів в.сіх 
республtік СРСР. Мусимо з nриеМІНістю 
відЗНаЧИТИ, ЩО rHallle ЮИ.аЦТ'ВО доби
.10СІ, наrйкр.аЩИХ успіхін КОМ'аІНІда 

Уираїни у фінальних змаганнях зай
ttЯJШ перше місце, о•аючи чемпіоном 

СРСР. 
Тому, що сьогодні юнак!! -це наші 

за~втрішні світові че·МJпі.они, які будуть 
боронити чес.ть України (а не CPGP:) 
на світових стrад[онах, - МІ~ обширІНі
ше nоінформуємо наших Ч1Иrrачьв про 
їх усnіхи. 

В Харкові, m сталіо:ні <~:Динамо~. 
відбJІВІаЛІИсь л~nкоат.'lстиЧ'Ні змагзння 
за особисто-командне .rrе.ршенс,тво 
У·країни серещ школярів. В змаганІНІЯх 
бра:ю учtасть 647 юнаІ<ів і дівча'!·, які 
репрезентували 26 облас.тtй України 
та місто Ки"fв·. На цих зм:аганНІЯІХ най
кращих усІПЇ!хів добились: 
Дмитро €фремов (К!иїв), виn!усннк 

131-ої КиїВІСької ~редньої шкоІЛи, 

устаноВ!Ив новий в•се.-союзний р~корд 
у потрійному скоку д.mя юна~кі:в 17 -1~ 
років (його ocsrг - 14,67 м.). Петрен
ко (ЮНаКИ 15-16 роКі<В ІВСПlНОВИВ Но
-ВИЙ rБСеСОЮЗІНИЙ рекорд., СКОЧіИВШИ іІа 
3,82 м. з тичкою. Він в.с,таноnив також 
нови.й реrспублЖанський рекорд, ско
ЧІивши на 1,83 у висо1'У. Тер-Оване
сян (Львів, 15-16 рок~в) встановив ЕСе 
союзний рекорд, скочивши :нrа 6,83 м. 
.в довжину. 

Оеред дівІЧа1т - Одена І<удрявцева 
(м. Хмельницький) встановила два 
нові реІС,ПJІблікансь,кі реІюрди, скочив
ши на 1,50 м. у висоту, а rв тризма!Гу 
набрала 1.977 ПУІНІкті;з. 
сr~вєтЬІскої ·СІПортоІю'і пр~с,и. Сьщ·одні 

один у:часник показав результат пер

шого розрrЯІдJу, 57 другого, 535 третьо
го і 469 - ЮНІацьікого. Командн·е ІІІер
шенство заtвоювrали кияни, друге :міс

це ком<ЩДа Харківської об111., третє -
Стшлінської. 

Рівноtrасно в Харкові uідб:улись ra. 
кож легкоатлетичні ЗІМ'ЗІГання юнаків 
за а<;обис.те-командне першеІнство Ук
r,аїни. в з ма ГаННЯ!Х взядо .У•Ча•с,ть 11 R 
учІ3!ШІиків,, які nредставля\JLи 8 обІЛас
тей України і ІМ. 1К'иїв .. Ком<андне пер
шенство зашоювали ІШЯ!-ІІІ. На з~Іаган
,J~Ія,х встаrНоРлено три нові юнащ,кі ре

кор:ди Укра1ни: В. Хаймович (Київ) 
ІПробіІгла 100 м. за 12,4; В. Го.1убничий 
(Суми) пройшов 3.000 м. за 12.29,4 а 
5 ООО м. за 21.29,2. 

ПіолІЯ закінчення JІеrкоатлети•чнпх 
з-магаtНІЬ в Харкові, - у Львові віІдбу
лись р·ес~ублі·канські шкі..льні змаг~иІНя 
пливаків і гіімнаrсrrіrв. 

У ЗоМаІffіНІНЯІХ брало учаІСть 600 юних 
плив.аків і гімнаст•в, ЯІКі релрезе<Н'fУва-
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лп 26 облІастей Укра·~ни, місто Киї:в 
Севастоп іль. 

Пливаки Каєва в естафеті 4х200 
rюказали час 10.18,1, :1 JІl,вов'яп-:rи в 

еат:аіфеrrі 4х100 rм. - 5.54,0; киянки в 
:ІЮМІбінованій естафеті зайшщи п1ерше 
мkце, їхній Ч'а!<; - 6.14,8; ІВ юнацькій 
коМІб~новаІній естафеті перемогла ко
мюща Львівської обл. - 5.15,5. В фі
нальних ЗІМаПІІннях Кjр-ащих успіхів до
биJlись: Аліфанова (Дніпропетровськ), 
Завертанний (Київ) і інші. 

В ЗІМ'ЗГІСІ:Н:JІ\ЯІХ ЮНИХ >ГіМНІ8СТЇіЕ 1браJ10 
участь 212 юнак~в і дівrча.т. 12 ~ів~шrr 

QМОJІОСКІШ 

виатулало по прогр31мі ~д:івчат, 46 уttrас
ників пс першому розряду. Вже з 1ql· 
мого почаtтку на перш1 місЦІя вибились 
команди Киева) Львова, Харкова й 
Одеси. Перше ІМісце зайняJІІа ІКоманда 
Одеоя. 
В особисl'ИХ змаrш-шях ІПо с.порп~в

ній гімнастиці зайняАи перші 1ри МІС

ця А. Заянина, 3. ВиноІ{урова, А. Чаус 
(всі - Одеса). Сер~:..1. першорозряЩІни
кі,н 1силь.нішими нrиказалнсt, .1·ьві•всь,кі 

учні Г .Опенунов., С. Башеніна М. 
Єфимова. Серед юнакіьі(другий роз
ряд) перше місце зайняв А. Косичіп 
( Станісл,авівІська о6.1.). 

ВСЕСОЮЗНІ ЗМАГАННИ УЧНІВ 
ПісJ1я закінЧ'ЄІНІня у~шів~ських ЗІМ!аrоІІЬ 

за першенство ~~країни, найкращі :н1а1Ші 
юні сnОІ]Jтовці ВІзяли учас.ть у всесо
юзних уЧІНі'ВІсь:ких змаганНІях, які від
бувались в д;руtгій .половшні ·CJepl]НjЯ' у 
JleнiнrpaiJLi. Наводимо реJ:уиьтrати ю
них спортовцін УІКраїнн: 

Легна атІЛетина: Д. €фремов ~в по
трійному <:КОКУ В ДОВЖИНУ ОСТЗІНОВИІ.! 
новий всесоюзний рекорщ, скочиІВШИ 
на 14,75 м., а ·В п'яти.імагу зайlІЯІВ ,та
кож 1nерше місце, набравши 2.651 
пунктів. Духневич ~п.робІ'··,tІ<, 4UO ~І. за 

22,4 сек. (3-тє Ім.kце). Осадчий пробіг 
КОО м. за 2.02,2 (3-тє м.) l:S, Дроздов 
(ДніпропетровсьІК) метнув диск на 
41,67 м. (1-ше м. і зва,няя ч~пі01иа), 
третє місце зайНІЯІВ В. Книжно. Петреп
но (Київ) СКО,ЧІИ.В па 3,80 М. З ТИЧКОЮ 
(1-ше rм.). І<удрявцева СІюtrила на 1.50 
у ~висоту (1-ше м.). Синнии ІМІе11иула 
диск ~:~а Зб, 97 м. (2-ге м.). 
Плавання: Завер.танний ~к~~·й~) про

·плив 1 ОО іМ. вішьним С11ИЛ:е!М за 1.02,:3 
( 1-ше м.). Ребринова проплила цю ж 
дистанцію на с,пині Зrа 1.26,1 (1-ше м.). 
В заплИІві на 200 м. ІПершс місце зай
няв Стебельсьний (2.58,6) 

ВеJюсипед: В перегоннх на 25 км. 
Галина Яновлева зайняла третє ІМісце 
l45.2b), а в перегонах на 50 км. сеІРІС!!t 
юнакіЕ перше місце зайняв Ігор Терян 
( 1.21,44). 

Футбол: В зrбірній комuнлі школярів 
України rграІЛн: М. Корсунський (каІПі
тан, Київ), Віль Сулюtа, Олс;юс1аІІ-ІJtер 
Еорона, Кгневський, Є. Соло.r.нев, .А. 
і\\арюш, Кофма1н, А. Люсин, І. Тер.1ець 
кий. Кома1н:да У1країнн. зайня..1а друге 
місце. 

Баснетбол: Хлоп'яча і жіноча коман
л.v. Укра'{нн заІЙНІН:Іи перші місця (каІпі
тан жіНІочої команди В. Бовтун). 

Пмш1стииа: І Іерше місне :;;айняла ко
М<tІЩа ~'іМІІJастів У.країнн (х..:юпці і дів
ч<І>ТІ3!). 

Цьогорrчні спортоІІі комr.н;ш У'Чнів 
Украї·н,и вийшlпІІ на ст,арт преІ]{расно 

зорrrаві:ювані й дР.У'ІІСІJ!. Самі больше
lіИІКН ·~Іус.іІЛІt це ПJНІЗНаТ'tfІ. Е усіх репор 

тнжах вро ці змrагання окrемо ІВідзна
'J,аЕ1'ься ОПОРТО13ІЦ~В УкраЇЮІ. 

Теніс: КО'м:анща ~';{рі:lЇШ! (тренер 
Ьзльва і Калмикова) з~й,н:я~lи перше 
мkце. Ь українській команді окреІМи
мн :мН)носl'Я!МІИІ від:шача~:шсь Л. 'Та,ра
НОІ)а, Ш. Пухлик, JI. ХорошІІ<о і В. 
Охримен ко. 
За загальними підсумками уираїнсьиі 

у•н-;і завоювали перше місце й пере
хідну чашу СРСР. 

СпортоВі Jj і с т і 

ХІІ-ті світові спортивні змагання сту 
дeнrcl•da: На ЦІІХ змш·аш;m, які від
бу.тnнсн в Буда'Пешті і бу~н зорга:нізо
ІН1ні кu.мун~спІчни~t Міжнароднім Со
юзом Студ~ентствu, спор·rовці У1країни 
Р.СЯГН,УЛИ такі резу.1LТ<l1'И: 

В бігу на 800 м. (ж~нки) Лисенно 
зайнsюа др,:уте місце (2.11,3), Д. Бара
хович - 3-тє (2.12,1). В п'ятизмІЗІгу 
Мартиненно зайняла друге місце 
(3738 П,УІНКТ~В). J3 СКОКУ В ДоІОНіНІНУ 
АІ;дрюшенио зайня.г.а 11ре1 є місце 

(7,3 м.) 

f Іарuшутизм: 3 початком ·серпня ц. 
р. відбу;пись в Gен Ян ~ Фршщія) між
,народні змагання парашутистів, в ІЯІКИХ 
вrзя~mн уч·асть шредстdІНІІИ!КІІ СРСР 

Франції, Чехос.ао·наччннн, АниІЕ, І1•а
лії, США і ЮrоІС~Іа~їі. ,кожну дсрж~в.у 
JlеПрезентувало 5 НаЙІСР:JЩИХ rП31рашу
т:истін. К~<І.ІПіТ<1Іном і тренером коМ31Ніди 
СРСР бу1в україлець П. Сторчіеннu. 
І Іерше м~kде і зва,r:ня че;МІшона світу 
зш.ююr<1ІВ один з найкращих :ужраіінсь
,кІІх пара~шутиютів Іван Федчишин, на
бравши 672 пункти з 700 можливих. 

+ С. Баt<інсьний (Ворuшиловогрцд) 
ЕИКОІІrан денІНий скок з парашутом, від 
ді:швшись під літа:<а1 на внеоті 1.500 
і :ПJризем.rшвся на 5,У4 м. від центра 
ЩJУІГа, І~становнв·uш ноІ:ий рекорд 

У,країни, СРСР і світу. 
На всесоюзних змаа·аннях сnортив

•юго т-ва «Медик», які відбулис,ь в Ки
.:ні - Ю. 1\арП'ЮІ< (КІІЇВ) ВС1'3НОВІИВ 
Іі-ОВІІЙ рекорд УІкраЇІІІІ, пробіпши 100 
м. з,а 10,5 і Є. 1\лявіна (ЛІ,нів) nробіг
шн цю дистанцію за 12,2. 
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ПИСЬМО ВІД ДРУГ А 
Я одержав письмо ~від "юrо добро,го 

друга, зараз на скита.1ьщині як і я, 

дuлеко від рідного ІКраІІю, :розді.1ені кіло 
мстргши й гріз.аіС'І'ю rrережива,них 'мо
мет·ів. 

- «Ми нaбararro зміиалпоя -- П'ИІС~в 
мій друг - і це з ностальгією, як я 
зг-31~1УЮ колишні роки. юні ... Пригаіl1.ую: 
ТІ: Й Я, •МИ СТОЯ•'ІИ tПеред НедОСТ'УПJНОЮ, 
у хмарах, горою і ,ми дtИ·ВИ:іІИ'СЯ бадьо
ро й неустраJшно на труд, Що neveд 

нами до п ереборення. Ми навіть смія
лися і лепков.аJЖнли nе~шкоди. бо \Ш 
вірили в юні оили, вірили в перемогу 

чистих і хоробри•х •серLІtець! 
«А зараз? Зараз - мені Р.І!}І.г.ється, 

що я oc.яrnys цей верх і, оnинившись 
на -березі провалля, мабуть поковзнув
ся, НІеобережний, і покопшсь і кочуся ТіУ 
ди, в незнаН1е у лнхозвkну, в з<Jмрячен'У 
·безо.дщю, 'якій немає l,Ha, r, яка НСJІГа
дує омерть, десь т·ам -- у віЧ'Нос;rі. Н 
кочуся ... Ло крови 3биваю руки, що·б 
СХО•ПИТИСЬ за СЛИЗЬКу СТіНУ, щоіб . за
дерЖШПfСЬ у .падінні, що5 не втраппн 
останку нalltfi ... ~ 
Так mrtca'в мій лруг. мій до·брнй друг. 

і3 яким ми бу:ш майже побратимами 
,в юних рока1х ... Я читав і ІНе вірив; 
бажав, щоб ue буt.1о непрг'вдою! 
Але слоІ\Іа були написані: рrодки си

нього чорнила мерехтіли на листку па 
перу, глумились. І як не повертав .я в 
руках цього письма, його реальНІсть 

закріПJРЮВа!Л.аСЬ r·либше В МОЇЙ :VЯІВі. 
«МИ наб<lІГаТо ЗМЇt:1f!f.іІИСЬ ... :!> - nовертСІ
ЛОСЬ, чи не .8\СОТІе, в моїй ро::sжарен'й 
голові нертільником ров.колюв.а~'Іо дум 
кн, хо~одило душу смутком і жалем. 
Це •він, м~й друq-, поковзr-rувся теJЖ, 

розмрі.smИІй у .цпи.нзнні по neJ.Jtlli~н, та
є~ничих. С'JЮІRІtтих х.:марами 'nepxtв, не

доступних, aL1e маншших сrюєю т.ає~!

ничістю. Він теж. за•сліпл•еІНий У с~мо
му лоборюванні nерешкод, не. догля

нув фальш~ого кроку, ш.о за~ІВ його 
В ІПраВ'аЛЛЯ ... Ще ОЛИН, r.-.!ШН 1~ Тt1-f.СЯЧ. 
а6о й міІJТьйонів смілІІвuіn, ІНJерозваж
них велетні!В, хоро.брнх ~11рійників! 

І я на·в.аDКИ'ВСіЯ допомогти мойnму 
другові: з хаосу дУ'МО'К узяr~~~ сплес· 
ти -мотузкУ, щоб йому пср:К'ИНУ'ІІИ в 
nроваІЛІля, зздер·жати 3 тра!ПGІ-ЮМ:У nа-

дінні. . Н . 
Я ПИС~І'!1. йОМ,r 'R RіJ1ПОR1дЬ: « е RIO. 

що в проваmлі не~зє дна! В нСІ.шо,tу 
світі, де все пост'f)оєно рсзу.мно: л.е 
кожна річ знає свій поч•аrrок 1 c.вtn ю
m·нь, овоє наро!ІІ)КеJШ~l ~ свою ;мeprrt,, 
'fЧЮІВЗЛ'.!ІЯ те~," не ·nезд()ІЧ~tе' Тво1 ж ч::J
м.з:гання пос,rrа:битп па ІJ1НН'бІ. залерж;з. 
ТИСЬ, ЛlІ)ІІІЛНПШИ ДО ХОЛО"ІНОЇ СТіНИ .. -
J1()fJ~i л:оцільні. 'wавіть коли безуслпш
ні. А шке, лоnа,вшн на са~е лно. T~f 
tтСІбшчиш, шо влійсності ющо не з~1-
ннтtQІС.Я: пере·.ІJ. тоfіою т~'>К с~~а гора й 
тr.ni, Н;{'ІІЮПраRJюмv юнакот, таємна 

си.1а н.аказує сшшатис1ь на неї, пере
магати нові перешко•ди, пряІМ'У"В·ати не
відк.шично до ве;ршин. .. 

«Прова.mлЯ, к:у ди ги потрапив, - во
но те!Ж rілЬІки о~І'а з nерешкод і 'ніде 
Не СІСЗЗG<НО, ЩО ІВОНО перше Й OCTaJRH€. 
.Воно теж не має зна че·ння; значить 
тільки са:Ме СJІІМ~ЮlН.НЯ, - ІПОрнв, що 
ДОЗІВОЛЯЄ забувати ПІРО Тр}"д!:t. 
А вдолі nисьма ~ піщисув~ш: «дру

гові - друг, колишній, із юних рокіів·, 
ще проміНН1И'Х.:~> 

ІРС 

ХРОНІКА 
З'УЗД МУН-у в США 

З н.аго~~ 19-го ювілейного з'їзду 
Орга~ІЗацн Державного Відродrжеиня 
Украши (ОДНУ) відбувся також з'їц 
МУН-у. . ' 
На з'їзді МУН-у взяли участь 'пред

ставН1Іі!ки й дел~еrати вСt 16 філій в 
США. До нової Упрали обрано: В. 
Поnович - nочесний Іолона, Р. Шра
~енко - гооов.а, Т. Сущик - за-сТ)"Л
ник голови, О. Ча•йників -- секреmр, 
І. IllaІrat!І - фін.ансо~:~ий референт, Д. 
Січ - културно-освіт·ній референт, М. 
ІІопови~r - організацН.fний реферепт. 
На з'їз-ді обrоворено ряд вгжти:вих 

питань і ~голІQвно спращ1 активізації 
МУ,Н-у н.а а·мерикзнському тере.н:і та 
твореня нових філій. На· з'їзді наміч,е
но nлян !Праці ва найближчий час. 

Юнець расової дисІфимінацfі в С
ША. В СполІУЧ>ених llІтата:х Америки, 
В КраЇні, Я.Ка ВЇ;tЗШlЧ38ТЬСЯ ~·е~1ИКИМ 
демократиз•мом, ще :~~·, недавна іс.нrу

вала расова дІИОІ<ри.мішація. Щойно в 
цьому році впроваюке·но в жнггя за
кон про ('/Пеціят,_п~ нав,ч:ення білих і 
чорних дітей в школах ВашінrтоРу. 
І {е рішеm11я викликало •багзто шуму 
серед американсько1·о громалянства. 

З однієї сторони rюно зус1рі~:-аєтьсr 
з великим обурення~. ~ .'lrугої - ::1 
численними протеста::мн, .нключно до 

бойкотів. Вперше в історії Америки 
за спільними оортаtМи в Rшнінrтоні сі
ЛЕ 57 ТИ'С. ЧОРІІИХ і 42 ТИС. біЛІl~Х дЇТ'СЙ. 

Париж. З Фрзнції виїхала баrато
членна студентсь·ка де.теrація де. Совет 
ського Союзу. Де.'Іеrац~я відві::tа~ міс
та р~зних респу6.лі.к СРСР і зокрема 
України. В -с.клад де-леащіі увїйшл.1 
представннки рі::~ннх поглядів. До\'ІеГа
ція повертається з кіщ1см жовтня. 

ао.. 11. 

Спортові ВІСТІ 
Українці між найкращими легкоатле 

тами l:вро.nи: На 15. серnая ц. р. укра 
їнські леІГкоатле:ти займали визначні 
місця серед 'Н!а:йкращих ле.гкоатлІетів 
Европи: 

Чоловіки: В біlгу на 100 м. Шевчен
ко і І<арп'юк заfltмають 2-ге місце 
(10,5), - н.а 5.000 м. І<уць заЙ/Мав 5-те 
місце (14.11,6) - на 110 м З/111 Є. 
Б уланчик зз1ймае 2-ге .мdсцс (14,5), -
на 400 м. з/111 Ю. Літуїв -- 1-ше м. 
(50,9), - на 3.000 м. з,'п Вл~tсенно зай 
має 8-·ме мі.сце (8.54,4.). В ІМІе<ті !J)Зrrи
щем Цибуленко з.аймає 6-т-е м. 
(73,98), молотС>ІМ -· Редьнин зайнмає 
4-те місце (59,75). 
Жімни: В бігу на НЮ м. Полиничен

kо зайамає З-те місне ( 11,9), ІНа 800 м. 
Откаленко - 1-ше м. (2.07,6), Лисен
Ііо - 4-те м. (2,09,6), Чорношок -
5-те ;м. (2,10,6). Д. Барахович - 9-те 
(2.11,S). В с,кок:зtх в доІ•ІІюDну Сегень 
- 5-те м. (5.96). В меті диском Руд
Іtовська- &ме м .. (47,1S), в меті рати
щам Н. І<оняева - 1-ше 'М. (55,48), в 
меті кулею Тишкевич 2-ге м. 
(15,73). 

Спортивне т-во «Сnартан». В Ризі 
(Латвія) віJJJб~1ись другі .всесоюзні 
зма;гааня -спортИВІНого r·ва «Спарrrак» 
у д!ванадЦЯ'І1и діля·НІ<З>Х спорту. Спор
товці ~·краіни осягнули такі результа
ти: 

В ·бігу оо 1.500 м. І. Г.1ушко зайНЯіВ 
2-ге місце; Л. Саrайдук (тепер в Ленін 
граді) .nроп111ив 100 м. на спині за 
1.10,9 (1-ше м.); В. Ефимов зайняв 
перше місде в скоках у воду. В бок
серсЬІJ<'ИtХ. змага~Ш-JІЯІХ пер~можц·шми вий

шли М. Яровський (найле:ГUJа вага) 
і Б. Назаренко (tсередпьс.-не!)к:юа вага). 
Команди України зайняJ1іІ пеrші ·м·іlсця 
r. во.т,ейбо.'lьних і фут.бС'лr.них змага.н
'Н:Я:Х, а в НJаКОІЛесницьких ·- 2-ге місце. 
За загаvrьнпмп під'СУМ'!Ш .. \ПІ команда 
України, МJ1.Н!У лорічний tІrере.можець, 
зайІРяла дру[1е .місце. 

Іlншн спорlсмені\а Н. І<оІШ~ІЗа nоказа. 
ла в цьому сезоні б:шскучі результа.ти 
та1ти в метанні ратищем. Ще в зимі 
вона r..становита но-в\і1JЙ ('!Бітовий ре
корд, веаною його ЗІначно лоліпшиіЛа. 
А осганньс., виступаючи на весняних 
змаганнях товариства «Ме:дик», Коня
ев.а за·воюваmа зва·ння чем.п!о!НІКИ това
риства з ре.зультатом, ЯК'>'Й перевищує 
світов,ИJй рекорд - 55,48 м., поліш
шивши попередні:й рек.1рд на 37 цм. 

Слід від1мітити, шо за цей тільки рік 
зусилля,м.и Коняєвої ав~то.вий рекорл 
:полі,пшений на 2,07 :м. (за що nона по
RИНJна б 'б)vra одержаНі 200 тис, руб
лів!) При цьому варто зrn.лати, шо в 
усьому світі є лншс 9 спорт~М·еіНОк, 
:окі ка:rають f):lTШtte JІ.J. ві;п<Ілh, 1110 
перевищує 50 м. 

Н. Коняєву тренує найкращий тре
нер України - З. П. Синиuький. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАйМЕНШИХ 
В постановах 11-ro Пденум•у ЦК 

IIOMCOMO.JLy, НКИЙ Ві f\бУВСЯ tВ .іlИПНі Ц. р. 
між різниМи завданнями і зобов'язан
НІЯІМІИ, ЯІКі НіWК:ЛІ<\д!аеТ'ЬС.Я на МОІЛОд.Ь В 
СоветсЬКОІМІУ Союзі, зверта€ться та
кож У'ВіаІГУ на використову;вання піоне
рів в сільсько-гослодарсь·ких роботзос 
в часі літа. 

За постановою ЦК комсомолу, піо
•иери М3ІЛИ 6 •буш використоnувані в 
боротьбі зі шкід,ника·ми, nри збиранні 
овО'чів і wших плодів, в чач:и жнив -
у ЗІбираtННі КО.'ІОСКіВ, на ~НТІРОЛЬНИХ 
П)Щ~ і 'ВЗ\Р:ТИВНИЧИХ ВИШКаіХ. 

Прп.д'ержуюІJись постанов комоеомо

лу, М. КиричеІШ{о, секрет.ар ко·Мсомолу 

Харківк:ької области, дае на сторіІнках 
сКомс. Правщи~ (ч. 163, 1954) ргляд, 
використов-уоонНІЯ наших найменших 

·D коJІІГос.пах ХаркіDtс,ької области. Щоб 
оправдми свої ексnлуататорські ;мето
ди, КИІрич·енко оП'равдує експлумацію 
nioiJepiв тим, що в П'іонерсью-Іх орга
нізаціях 'МаЛИХ підл.іткі•в ероз'їдала 
нудьгаr), праця в гуртках буІЛа НІеці•ка
ва, адноманітна, і т. д. Тоді виріше•но 
виховувати молодь св тру ді:t, це6то 
вклЮЧ'ИтІИ її в кенкретау фізичну пра
цю в •сільському госпощарстві 'ІЗ в 
іІІших ділянках промислу й індустрії. 
Мо~ь. цебто н.еповНVL1ітні nіонери, 
МуСЯТЬ ЯК В часі ШКЇЛЬНО•ГО ро:ку, так 

і зсжре.ма в часі літніх ка:ніку.л працю
вати на колгосruшх по.1яос і різних nід 
:приемс Т'ВЗІХ. 

ТЗІК aanp. на ХаркіrnщІІні ісtН'уе 1240 
гуртків ЮІІІИІХ натура.1істів. в яких 
об'ед.нано 5О тисяч LІ,ітей для nр·аці в 
коJWоспах~ В Гетьм:а:нівські1й .ос:ередній 
школі Шевченк~вського :району. кож
норіочно nідлІі·лки в.ирuщують 33 цеІlrr
н;ери озимої пшениці з 1 ектара, 49 
центнерів проса, 500 uеюІІІ•ерів цукро
.вих буряків і 480 цент. картопель і 
т. д. В. Сивокос і В. Коноваленко с.ше
фсТtвують~ Hat!I. 22 КUЛ•ГОСПНИМИ ТСЛ.Я· 
тами (цебто кормлять їх і догляда
ють за НИМ:И ··-а КОЛИ dЧ'НТИСЬ ?). УЧ!НЇ 

Красн;ооскольс,ЬіКОЇ середньої школи 
Ізюм~ького райоНІу внкопали 320 ям 
для посадження Г<УJ>іхuвих дерев, 
3616 ям д!ЛЯ виІJогрuд;у, прополо.1ІИ 
100 га. кукурудзи і 20 ra. буряків. Всі 
школи Харкова висиJІашІ на літо n 
колгоспи і радгосп11 свої •бриrади, 
зложені з учнів. 
Але не завжд.и у•qит~лі, :Іі·карі й уза, 

галі працівішки шкі.1 дають в.икористо 
В'увати і експлІУаwвагrи tПідЛітків. В 
багатьох виnа})jках М(Jжна відм.ітитн 
спро'Гиов учит•елів, які борютьоя за 
npa:Bo МОЛ(),Ді На ВідJПU'ЧИІНОК, ЯК В часі 

шкільного року, так і n часі канікул. 
п. 1{. 

)00ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООС 

СТВОРЕНО АСОЦІRЦІЮ ВІ.ІІЬНІІХ СОВЄТОЗНАВЦІВ 
В Ні•МІеччині створено асоuія11Іію віль

ІІJих советознавців, яка nрийнялtа наз
ву с:НезаlІетна Асоціяuія Л.ос,лідників 
Со•вєтської Теорії і Практики в Націо
на·льних проблемах:s.. Першим презІИ
дентомм Асоnіяції обрано проф. УВУ 
Юр:і'Я Бойка. А!ерціяція '"~ислюе тк~ 
17 професарі/в і доцентіn, які ставtлІЯть 
собі ЯК ГО.ІІОВНУ ці.lЬ, ДОСЛіджуВЗІН!ІіЯ 
націооольних проблем g СССР і зокре
ма в сучаqіій Україні. 

АсоціІЯція роЗІnочала свою дія.тrьні.сть 
спеціІЯль.ним комунікатом і зверІJен
ням Ід,о уюраїнськоrо rромадянс1·ва на 

'ЧУжині, в якИlХ з'ясовуеться ії цілі 
2акликаеться творити по різних іКраї
н.а.х 1Комітсти Сприяння А'Сt~ціяції, я-кі 
м.али б зайнятнсь зорrnи;зуваиням 
Фонду НезаІJІежного Совєтон~в-стова. J3 
найближчому '-!'асі пляну€'гься відбути 
наукову конфереІ!.Uію, nрНІсвячену те

мі: сНащЮІІІаJІьна nреблема на сході 
Европи по останній свпозій •вій»і:2>. 

Ві'ГаЮЧІИ постання :\соціяuії, варто 
ВІЩЛовити по6ЗІжаІІНЯ, щоб Ас(\ціяція 
зверНJУл.а свою ),з,агу також на формrу. 

вання молодих совєтознавuів, нкі ма
либ дослід~жу.затн стан в сучасній 
Україні в різ,них аспектах. 

(;>тор. 12. 

В справі стипенпій 
Комісія Допомоги Украrн~ькому 

СтудоеІ-ІТС.тІВу звер:rаt:ть~ до .всіх ка:н
д:И\!1,llіГів на допомогу в 1954·1955 ака
JJJемічном,у році з прохе.нР.;ям н.адси
лати заяви через наші nре..дсПіВІJИЦ'ГВа 
ЧР краеві КОДУС-н, з •країн де їх не
мае, - безпосередньо .л.о Централі. 
З.аяtви ищп,силати не пізніше 1. листоnа 
~ 1954 р. Прохання, надіІсrшні після 
ЦЬОГО р>СІЧИНЦЯ. НJе МЗІГИМjуТl, ПерСJІІеК· 

т:ив на задо.nоленнsт. 

До nро:Хань rnмежнть долучити: 1. 
Короткий влос.норучоно написаІ1І1•й жит
тєпис із зазначенням ходу дотс·періш
ніх С1'Удій та дис.цчшlі"Ч, які ІЛрохаq 
хоче СТ'Удіювати й д,е саме. 2. Посвід«У 
зрtJ1:ости, або завірений вfдщrс, або 
свідоцmо про поперед•Jі c;ryuпl. ~. По
-свідку про запис на високу школу, 
посві1дки про склаrrенj іспнти чи ко
льоа('ВЇЇ, або ·nосвідку про одержання 
докторської ;орані, з по,данням темп 
і nриблизноrо чаІС;у трr~вання npaui. 
4. Опі,НІії й рекоІМе.адз.цД відповіщних 
urкітт, •nрофесорів і ст·у,rtентськ·ІіІХ ста~ 
нових органі1зацій. ). Посвідку про 
незаможність кандидата в.ід укр&Нсь
ІіИХ У'JСТЗНОВ, або В·Їд :І~ШП8СТНрІЯ Т'а за.я 
ву про •м,аrrеріяльне становище та розмі
рв і дж·ер·ела іншої zюnшюrи. б. Анкет
ний JDисток, яюfі1 висилається всім 
бажаючим. 7. Зобов'язюtнп l!озернути 
отриману допомогу після закінчення 
стущjй. 

Без зrадаІНих доку.~rентІв КО ДУС 
не буте розглядатп nрохань. 

Вод~НочаJС КОДУС просm'Ь всіх СіГУ· 
дентів, які студіюють, або мають на
мір стущіюва ти історію, разом з внв
Ч!ЗН'НЯІМ історії Україин, українське мо
вознаІВство і літературоз,нн,в.ство етна. 
графію, географію, пед·аrоrіку,' соціо. 
логію, ІПраво, -економічні і дtержавІІ-Jі 
mayuш, зарееструІВ'атнся в Uентралі 
КОДУС-у. 

Сарсель, серпень 19..'>4 

През.Jtдія Цснтра.11 Комісії 
Допомоги Унраїнськuму Ст)дентству 

Нью йорк. Pa:ta J->еrе.нтf.в стейту 
Нью Иoptl( сво'ім рішен.ням з ~РШ-І<> 
ц. р .. :дозволила nідокрити ·n Нью Иорку 
УкраІНІСЬК!І1'Й ГГехнJчно-Гос:пt дарськнt1 
Інститут (УТГІ). h1спп·ут бу де ск.lа
датись з двох ві~tд.ілі.в:; ВкономіЧІного 
Віщділу з підвідді•ла:чи: банківиицтва 
економіки, кОІМерційпt ї а.дмшістраціІ 
й жекурації 'Га Школи Пол11ичних На
У1< з .ІІJвома підвhztді;Іамн - nоліruки і 
ж}'Ірналістики. НаВІчан·н:я в ІlІСтитуті по 
ч-ннаєтьоя в мі.с,яці вереснІ. 
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Наш кореспондент повернувсь 
з Украіни 

Один місяць за залізною заслоною 

Радекції «Смолоскипу», вперше з 
усієї української некомуніQт~ої 
преси, вдалось вислати свого влас

ного кореспондента в одномісячну 
поїздку по СССР. Наш кореспон
дент, п. П. Сагайдак, як член фран 
цузької студентської де:пеrації від
відав Варшаву, Москву, Ленінград, 
Хсt:9-КіІ:s, -Сочі й Тuіліеі:. Він проїхав 
звичайним особовим поїздом всю 
Східню Украі~ну (Білгород - Харків 
-Ростов). Відбув цілий ряд розмов, 
зркрема з українськими студента
ми в Харкові (Харківський Універ
ситет і ~:нститут Інж·енерjв Залізно 
дорожного Транспорту) і МосІКві 
(Московськ~й ДержаВ'ний Універ
ситет). 

Редакція «Смолоскипу», яка зав

жди основну увагу црисвячувала 

студіям підсовєтської д1исности і 
головно проблемам молоді в сучас
ній Україні, доповнює свою працю 

новими безаосередн!ми с:вdдчен
нями. 

Ми з приємністю паблікуємо пер 
шу частину репортажу п. П. Сагай 
дака та інтерв'ю яке ми з ним зро
били. 

НаІUа делегація 
Наш,а, де.;rсrація яка ВІИ:їх,а~та 19. ве

реснР ц. р. в поїздку по СССР, склада
щн.:ь з трндцяти осіб. Між ними ані од 
ного Я'В·І-ю здекл·ярованого комуніста, 
~ате було чотирьох криnrrокомунісrів. 
В своїй •ма·сі ч;Fени делеrації ·буJІІи без 
ЯІ<ОЇСЬ Я'СНО Здеі<Л~рОВаJНОЇ ПОЛіТИЧ\НОЇ 
опінії. БільшісТh з них - ~-:евтральні. 
дІ:ЮХ -- ;~ктнrтих антиКФ•1УНісті·в. В 
більшості це сини високнх фраІJ-щузь
юrх фукціон1ерів і багСІJтих підприємців. 
Між НJИІМИ ~ютнри дівчинІІ і 26 чолові-

І<ів. ()дІІН з нах говорив вірмеІНСькою 
і російською .мовою, а одиІІ україJ-ІІсь
кою, російською, ПD.:!Ьською і іншими 
слов'яІнськими мовамн. Всі інші ~ 

тільки фраІНцузькою. Вік делеrатів 
} (). ;30 років. Студіюють - мед•ицину. 

літературу, слов'янські \ІОВИ, стислі на 
уки, електротехніку. 

Пам'ятник Т. Шевченка в Харкові 

Делегація р~nрезентува:ш сту·денrrст

вu Франції (JІіл,ь. Париж, Страс6урr, 
І ' ре.нобль, Бордо, Тудюз, Ренн.) Деле
rшrів підшукуnшІа і В'і{·Си.г.а.та Г олов
на Асоціяu!я Ст удеrпів разом з УН.t:· 
Ф-ом. Головою дел•еГацїі назначено 
п. Берньє, віцt~nрсзнденrrа УНЕФ-у. 
"РіМ т'Оrо в склад делеrації входили 
{азенав, ре ферс~т спорту У ~"І'~ ф.у , 
Рамбо, ІПреІД:сташшк ІВід Об'єдна:н1НЯ 
ВиІСоких Шкіл Фра:н.ції. Між д~теrатс
ми був також кореспондент «Омоло
сюшу». 

ІІіеля приїзду в Москву і трьuх
ленного її оглядання, ціл:у де.,теrаuію 
розділе•НІО НІа ;х:в.і r1рупи. Перша група 
(20 ст~дентів) •відrбула маршрут• : Мо
сква - Харків - Сочі - '[ібі.JІісі - МасІева 
Леніrрад - Москва - Нершзва - Берл~п-
Друга група (решrа): МасІКва - Гс

рький - Моеюза - Київ - Маоква - Ле
ніНІград - Москr:а - Таіl.І'КеІН1 - Москва 
- Варшавз. 

Делеrація rнйхала :1 ПарніІ(а 19. ве
ресня ц. р. і повернулась 20. ЖGВТН•Я. 

Переїжджаємо 

залізну заслону 
Залізною засл01ною в повному розу

;\Іінні цього слова можна ува~жати кор 

дон міrж Східньсю Н~меччиною і П;>.ть 
шею. Переїж.джаємо його в мkцевості 
К)~мовіче. В ІІ]рикордОІНІНій с.м•узі ІП() 
обох сторонах помічаєи,ся багато вій
сько.вІ~х. Зараз після пер·еїз~ду польсь
кого кордоІНІУ від6ув•ається докладна 
.контроля у всіх су:сідніх вагона1х. На
шої делегації нvхто не турбував. В 
часі конrrролі ми відчинили дJвері й 
див•илися на цікшвий сіJ1'ектnкль. 
до нашого nа~гонІУ під:ійшли полінаї 
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в пол.ьських <<рuгатувках». 

UдИІн крикнув: 
- Зам,кній джві! 
Інший додав 'В російській мові: 
- 3акроЙ дверь! 
Коли ми не дуже со5і брали до сер

ця їхні накази, один з НІИІХ брутально 
за'Іріснув двері. 
Пізніше мені вд:а.юся нав'ІІ.іати .~ 

смолоскип 

ними роз~юву. }~вох з ІНИХ булн сфана 
тизовані ко.муністи, тре1ій -- білльш 
мовчав. Але ~ее ж в багаrгьох випад
ках во~•и не зна'ходнли вілпuвіл.і на 
мої пит·ающ то:~і як в СССР (в УІ<рс.
·Jіні, в P,Jcii, чи в Груlзії) uci ІПере

водчики, неі, чк і ІJас окрsжу.нали («ан 
гели хоронителі») мали готові відпо
Рїді на всі можливі питання. 

у зпиnенніі Попьщі 
Переїжджаючи двічі Польщv, н 

відбув ціші'й ряд ро.імов з полякаrмн й 
навіть з українця;ми, які перебувають 
в І Іольщі. Н вів розмови з подорожні
ми й з мешк:.~.нцямн Наршави. 

Боrга, про любов блю1шього. 
В розмапі 1-:а релrгійні теми і про 

Г!•роrре'с -::>дна СТУ'дснтка мені сказала: 
- Знаєте, іЗ 195() р. ше перед :своїм 

арештом, кар . .t:ина.а НІ,Ішинський ска
зав: <<Треба знати, що не кожна змі11а 

ч. 11 (47) 

є ЩJOIIJBCO!\'». Чн не думаєте ви, що 
це правдаі 

Мене дуже здивувdJЮ 1І~кге Шl!юд
ження цитат зі слів КЩJ'дноола Ьи
шннського. 

1) зустрічі з поль.ськими студентам:и 

ІНШІ--Ю вражан фаю·, що після квітів, 
прийнятrrя -· в розмовах студенти 

були дуже здерж;шві. Можна буш:, 
часто почути: 

- Ставте нам ·питання, t-ш будемо 
вам в~дпОівід•атtи. (творювалося вра
ження, що в них немає npo що иас 
пита11и. 

3 одним в,из·начним полhсь,ким сту

денrтським діячем ми довго ,r;.ис;~vту

ваJnи справу кордоні'В 'сучасної Поль
щі Одрз-Ніса і лінія Керзош.:. 

Коли я предют~шивс.іІ xru я 1 звfuІ.
·КІІ 'приіждж<rю, да мене відноси;шсь ~і 
веЛІІКИІМ довір'wм і говорили цілком 
І>tдк:рито. Між ню•и я !4е З'устрічЗJР. 
ані одного коМ'уніста. На пі;.Ідаві мо
їх розмов, мс>жу з повною відповідаль 
ні,стю стч~ерёшти, що населення Поль
щі є проти комуністичної влади. 

зпиnні і ненависть 

КОіІИ 'МіИ ЇХ31ЛІИ виочі, я зайшов в 
ЗІ;нчайний паса'/юІрський в•и·он. Зразу 
•І1•<.ІВ'яза;з ро<>мов,у. Мене окружаUІо чо
тлрьох тюл;Jків. Після довшr;Ї роз[І.ЮВЕ 
однн відкрито каже: 

- Пане, нам є дуже зле, Ж'WГІЯ ду
іІ.:е ТЯЖ·!\t~, ~·.::с >І білиuе НЄ. 'МО\КУ Ва•М 
нро це говорнти. Розкажіть ІПРо це 
нолякаІМ у Франції. 
Ми на пращання сильно стнсну•лн 

собі руки. Вони - з надією, що ко
JШСЬ ще побачимось у іншИ'х обстз
винах. 

В І Іознаню я внерше за цілу поїз~
ку побачив, шо ІJtарод'И за залі.зною 
заслоною можуть ставити не тільки 
спротив, ал·е від НІИХ мо~ю-ш очікуЕат·н 
й активної боротьби, колн на це щжй
шов би відtlОВЇДІ·ШЙ 'ІбС. 
Ми ЗУ'ПИ:-пшuсь на лознанській стан

ції. Наша делегація - в лю~сусоRому 
вrагоні першої кляси. І ]о руч - т·аюий 
же вагон призначеш-Ій длн росіян. Ін
ші В3іГОНИ Набиті «ЗВИЧаЙН'ИМ'И» 
людЬІми. На пероні -- чекає nоЕно 
людей; багато ж~нюк з дітьми. Кt:.'ЛІИ 
їх не хотілп нустити до нашогu в.асr·о
ну і до сусіднього, російського, нсчJІи 
пrдняли крик. Почrали ниrу1()'1Вати різ
ні непрІі!Стойні слова. На.с пони взяли 

за комунісТІІ'ІНУ д:еJІСІ'ацію і ще з біль 
шою ненавистю почаJІІИ ·ннrукуьа.т•и. 

Коли Я ПОЧ3ПJ JJ.O НІІХ ГОВОріИТИ росій
СЬКОЮ мо1юю, п УІою сторону посина

палась лайка. Мені важко 6~Jio розіб
рати їхні крики, але один який 'стnяв 
бJІизько від мене вигую~уР. 

- Нешжс. ви думаєте, що як ви 

ГОВОрИТе рОСЇЙІСЬКОЮ МОВОЮ, ТО Blf 

Бог?! Мн не боїмось та:киtх як ви! Пу•с 
кай~е ние до вагону! 
Проїжджаючи І Іольщу, >І не бачив 

Ніде Сf,lЬСЬК;JГОС.ПО,'ІдірСЬКИХ МаШНН. 
Люди ко<Пали барнІбсJІЮ зв•иrчайvтІ"fИ 
.'1оПаТСlІМИ. іkюд.н бідні се·ла. І всюди, 
на всіх нRйрізноро.п:ніших працях -
жінки. 

.. В ін:шомv місці я роЗІмовляв з 16-17 
хлопцЯ'ми. Ко.'Іи О'дин помітив, що я 
вілважно вис;ювдюю ·свої лропшом•у. 
НісТИЧІНі 'ПОГЛЯІДИ СКазав меFІЇ; 

НА ПОРОЗІ УКРАІНИ 
- Не·хай пан ува*ає. бо :г.ут Іде ви Зближавс;І лш1 ·мене довгоrжд~НJ1Й 

знахошитеоя, 112йна поліція є найсrи.тІh- лень: наша поїздка в Україну. Яки та 
нrша, вона В•ое знає. ~-краі~на, які з ній люди, ЯІКе ж:mтя ... 
Іншнй :1.1еве запитав чи є бага'то Ію- Тися,чі питаш ... родилися в М(ІЇЙ r~лові, 

лякі·в у ... Франції. . тися:чі картин стаІВа .. 'ІІІІ в у!Яаі. 
- ~ оагато, ·- ІЗІдпоstв '1, -· о панІ Вночі з 27. на 28. вересня ми прІ)ЇЗ-

хотів би поіхати? л.н.1и хо:юдіІі й туманні простоj)И Ро-
О, я зра-зу поїхав би. aІJre як? сії. Соняшний ранок 28-ra верrсня 
HCl прощання він зі зворушенням 1954 р. зустрічав нас на 'КОРд'>нах ~'кра 

говорив: їни. Н з захопленням дивився довкола. 

- Пер·~д<Ій.те від нас привіт nоля- ДивмІвсь на голубінь українськогп не-
ІШМ у Фр;шщіl' ба, яке бул•) ося,яне золотим ІІрІ)мін-

1 Псля щrх слів вошІ мІmтю ЗНІ.tН\ЛИ. ням сходячого сонця. Поїзд М'Ч3В uce 
51 побачив, нк у нашу сторону йшлн дашьше НІа південь. 
якісь в циві:1ю. ______ __сПісля Білгороду я запитав Ш'ИJІ,J!"О 
В часі ВЇ'д!віл.ин Варшавськ()ІГо уні- перекладача: 

нерситету, я відірвавІСя ві·д нашої де- - Де ми тепер знахолимое І.? -
леrації і зайшов до костела, який нахо Хоч добре я знав, що ми проїm.джаJІІИ 
JlИІТСЯ напротп. кордони України. 

Я" дійсно був зворушеНІий т•им. що - Це вже Україна - відповіБ він. 
побачив. Кост~л був набитий .а.!Одми. Ми проїхади ще кусень доро\lи й 
f)У'ЛІИ жіюш И чо.lО!3і'<и, діrн й молодь. •наш поїз'д зупинrи•вся на якійсь неl}е-
Пору'Ч мене стояв на ко~І·інах 1\юло- личкій станції. 
лий чоловік у війсь1<овій уніФО!JМ'Ї. Я виглянув через НІапіввідІкриті двс 
Він шержав у рук•ах молиІТоRник і мо- рі вагону і побач,нв ... босі ноги!! Босі 
д1ився. На амвоні стояв священИІк і Іюги кількох ,Jсінок і дітей: І я поба· 
говорив пропов·ідь. Він ГU'Ворив про чив ту страшну різнІицю, яка визначує 

два світи: в ТРХ босих ногах -бyjJO ска
зане все для всіх НІас, які ніколи, у 
нас, у ФраНІ'.ІЇ, чо1 ось поді6ноrп не 
ба'Чили! 

Тут почина;JСlСЯ Харювщина. Всюди 
було !ВИДНО 'і'НСТО ІІобі·лені дОМИ, ЧОГО 
майже не вил.но в Росії. Де-не-де ЗіІИ
чайні це,гляні. під. стріхою. Біля деяких 
хат огороли, 1rлоти, але бі;І•Я бі.тьшос
ти ІJеМа€ fіЇ 1 10І·о. 1-I~M(;R ПУСТКОЮ СТОЯТL 

ХСlТИ, хоч і вил.но бІля них невеличкі 
<<ПРИІСаюrбні учапки». 

На п·мях .\Іі,к Бі;:;городом і Харко
вом ВИІНЮ вел11Кі отаІри худоби. Гkре
важають білі 1а красі корови. По се
ла1х ІНсдІю ба1 ато курей. ЛлІ>ки п~ зна 
та чи во~11и колгоопні ч~ приватні. На 
озерцях плСlвають І'УСИ, рідше качки. 
;'>разу за Ьіш·ородом видно 13еликі по· 
клади крейди. Села аиглнд::tють чисто, 
а хати більш привітні, .'ІК наприкл,ад в 
Польщі, не каrжучи вже про Росію. 
J tя рі.:НІнця вра:жає. Навіт іНJШі чдени 
делеrацїі помітили, що ми ІВ'їхали в 
1ІЇЛКОМ ЇІІL1 1'У краЇНу, ХО'Ч рі.:<НИІ!,Н l\·iiІJK 
ЛЮДЬ'МН, ЇХНіМИ ОlПJЯП:lМ'И', Ї.X.f-JlM ВіИГЩІ-
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дом - Т'УТ н~ д•уже поміічається. 

У Харюні СІ'Уі\СНТИ ду~ке різняться 
Рід студентів .та:1риклад в Москві. ВС'-

омолоскип 

ни бі!..1~.ш ч1и майже подібні до пере
січних снр•1пейців, тоді як в .МосІю:в
щині ВІИІрJ.3НО вдаряє n очі сумів..; 
слов'я,нсь,;.;uї 1 монгольської ;>аси. 

стор 3. 

Немає радости 

юnх, теж мало. Магазини з продуктами 
•Іи з вироl'>ами щ,оде'rшого уJКІитку те:~к 

тіJlьки де-ш~-де зустрічаються. Взага
.;rі .майже не !.ШДНО 'l{'СІ!фейоК, ЧИ rбіс'Іро, 
•J.Ю 1.х. в llарюю ~ по ЮJlЬКІа чи кі:.'1ЬК'а
надцять на кожшій вулиці. Не ВІи,дrно, 
щоб люди песь вечора.'\1и сиді.ти і пи
.1и ,ка;ву, иинu чи пиво, хіба шо при 
вході до театрів чи кіно. І lереї~ІщжJІючн, ми ІПоба;чили в однш 

місцевості гур..'\1у дпей. Вс1 з торбами 
на rшечах., йшли до ШКОLТІН або :~і шко
ли. ])они (Jy.1H СІПОКіЙІНl, ЙШЛИ Не!МОВ би 
НІад НИМИ ІІЗВИС'Л:l .ИІК:l!СЬ СИЛа СІПеЦіЯІЛЬ
JЮЇ Дl!І:ЦШШани, He'MOU. ЯКИЙСЬ СТГіJ.Х, 
якесь прнгно5.•rсння, яь:е вщбирає в 
:~юдини си,Іу .. юиуч.осrн, с.ш1у молоде
'ІОІ·о руху і 1·умору. Кош'! у Франції 
бачн.ма ШЮЛЬНу МОЛОДЬ ТО ЕИДНО, ЩО 

1~е спршщі молодь, повна рад.опи, 

іі\Іrгтя. Вона кр.и•ш rt-., баrвІИться, опіва~. 

Там цьur u не помітно. Ко.-ш ми в Хар
ко ні •Іекади в нашому автобусі біля 
1 остинн.иці <<ln.туріст~. ми побЗІЧнли ді
тей, які повертааись з1 школи. Вr:tни 
Иш.ши 1 !ШLІіть на на~.: не зьерталн )hОд
ної ува~"ІІ, хо•І бачили, що ми чужнн
ц: і говори.ш іншою мпвою. ~год.~ мн 
ночалн їх кщ:.кати до .се-бе. Вони шд
ходили r:есмілшю і ~lil встр-яваJЛ.и з 
ними в розмову. Ані одне з ТІИ·Х ді1ей 
не говорн.ю українсьІюю мовою. 1 тут 
ннерше я побачив силу р,усифікаціі в 
.Україні. 3 ч<:tеом l.luiOІ осмілид.ись. Мн 

-'-П.G'ч.ал.-и--жиртувати ,й~..jjвеца-, --Иі!І~іО:В

НІ<1 ко.манд,у, 'tlOНJІ почади співати 
російсьюп. пісень. Gпівали, як дооре 
1.111равлен.v•й дИТЯ"!іИЙ хор. Хоч ці діти 
зі с·воїх обошrч нагадува.ш дітей інших 
щ>аїн, ю з.а сг.оєю поведінкою вонн 
були якісі:. 1ВІші. Може я мав зама;ю 
з ними стичности, може це була яІКG,с.ь 

тільки спсщялна груІІІ~ дітей, мені 
ваJЖко сказапr. але все ж ті, s1ких r: 
баІЧ!И>В, були якісь інші як звичайно 
бу>вають у нLІс, у Франції. 

!Jаз мені вдалося зайти до зв:иІЧ:ай
них пасажирських ваJго~:-:ів, хоч нам не 
дyli\Je ТО .;.!ДЗІВОЛЯЛИ, а КОJІИ ХТОСЬ ВИХО

ДИВ, за ним зараз йшов ПС'рекл·алач. 

Мені прямо бул.с цікаво побач·ити -по
дорожніх. Коли. н.априк.'J.ад, вайти до 
вагону у ФраJнції то ви ~разу ба1чите, 
що майже неі пас.а!Жири читають, в 
більшості газети іі журнали, а 'почас-
1Ш Й іКНІІЖКИ. ГГам нав·паки - ·Перей
ШОВ(ШИ кілька вагонів я побаrчнв тідь
ки 5-7 ЧО.'ІО'ВіК, Я'Кі читали КНІИІЖКИ. 
Ніхто н.е ч~па-в газет ні .~І.{урн.аІJІів, аю 
одна Q>Cuбa, тоді як напрюшад в Поль
щі все ж таки чигтали більше, а в ад
вому ІМіСl~і Я НаВіТІ> ЗІНаОСОДИВ журнаЛІ~ 
і га.зе·m з:шишелі на лапках- і nі.дІJІоз; . 
Rагони в CCCIJ відзначаютЬІс~ тим, що 
ВОНІИ пристосоваІНі пере:важно до дале

ких поїздок - неі ве-ни е поверхові, 
цебто 1m можете сидіти, а коли захо
ч·еться оп:аr:ги, м01жна положитись на 

слеція;"1ЬІЮ прибу~;·швану по.лицю, яка 

:-'рохи закоротке;., бо КО\.ТІИ ви переосо-

днте то с6ов'н.зков3 .мусите зачепитисІ 
за Ч:ИЇСЬ НОГИ. 

Краєlіиди між Білгоро1до.м і Харко
ном наrадують чюхи Францію, 'з тою 
хіба різпнцею, що тут є дуже багато 
беріз, прекрJ•\)іНtх Gілнх бtріз, .ї1Кі не
l\ІОВ ОПЛаІ<уЮТЬ ~()ЛЮ UЇЄ"J краЇНІ-Т. 
Щось сИІмзо.lіча·е. Всюди цііЛі л.зни ку
курудзи. 

ПереїжІ)vкаюч:-І східні області Укра
їни (Біл·ГО!JQД - Х.'lрків - Ростов), я ІНі
де не бачнв ані одної асфальтової .до
роги, а про аІВтостраду то Нf'МС1Є вже й 

Всюди на перехрестях чи ~Ja ІПер,е.хс · 
дах Є ;rашrси в. РvСіЙСІ><Кій МОВІ <<Гіе
реход», рідше. .УЩJаїнсьl\L)Ю ~1Іерехід:41-. 
Як рів.нож нашки rНІа будиtн•ках і ма
,·азина.х. ш· реан.ї.жають в рос~Искій ІМові. 
увечорі досить слабе 1 ·електриЧне 
ОСВІітленнл. Ніде не вищно газово
го. Сильно освітлені перехрестя. 
Готель ,.,І.нrгурисп місjТитьс-я на .nул. 

Сумскій. Це велика будівLJІя. Всюід/И 
чисто і зразковий порядок (бо :ж він і 
призначений тіJіьки д:лІЯ чужиНІецьrк:их 
делегацІй). J::kюди пануе Dиключно ро .. 
сіаська мов::1, ніх.rо зі ·l\Нюю · по-україн
ському ГОВ(1рі!ПИ не хотів. Слід віІдJм,і
титн, що кожне меню окдада..лось з 

українських страз tпрскрасний борщ 
зі смеrа:нок., вареники, тощо). 

У ПОЛЇКJІіНІЦі 
Jразу після об•іду мн nоїхг..ли ві:дві

дати по.тікліаіку, -яка склщдаєт~:>сn 'З рu
диль.ноІ·о ~ому і ,,штячого ШІІиrгалю . 
Ми dCi мусіли переДІЯгнутись в <ШН 

~---;ТJІtru::IOiГW.FriiC МIЗ!Ckn-:-Daчи и -:а.rо =---
іюнароджс.них дітей і наtві:-ь одну жін
ку <<За працею~. ШзніІШ~ огляда\І[ІИ зз-

Українські діти 

мови. )J.ороги в·сі в поганому стані, ви
бої'СТі, бо.1ОТЯНі. 

Харнів 
До Харкова М1И приїхали о l'од. 2-ій 

по обіді. Станціи га·рної конструuщії, 
цілком відбудована, не видно на ній 
жодних задишків війНІи. Широкі, світ
лі кулюарн, великі вікна. Рух на стан
ції дуже слаб:-~й. Не nндІю ні продаЕ
ців •nаозет (не то що ,у Франції) ні чи 
стіїв черевик. Денеде стоїть міліціо 
НІер, який сІюїм бистрим оком обсер
вує в-сіх пр.охожих. На ДОірозі rбі.іІЯ 
с.танції сгоїть кілька таксі, які розма
льовruні ~а JІ.Ііжнаро.д.н•іми ІJ1рлписами 

!Іри виході зі спнщїі по ліній стороні 
r.нщно ведИЧІНій будинок пошти і теле
І.р31фу, по правій сторuні - rастроном . 
Не 'Можна сказаш, щоб люди бу.ти 

зодягнені дуже зле, .<lJie 6.<J~·aro гірше, 
я1к у Франції, ·Ш навіть як 
у Польщі. 1 lолсвікн в хр::1кте-
риоmчних совєrсІ,.кrло •моделю кruш

кетах, з задертими дого!ри дашка

ми, ж'нки в хустках, дехто простово
лоснй. rі~кістю є жінка g ка.пелюс1. 
Тролейбуси і трам·в·аї мало зооюrш:ооі. 
ВуличІний рух. слабий, прохожих, по
рівняльно до міст захі~ньоеnропейсь· 

•11 з дітьми хворим'И Ій р·ізні хвороби 
J3ci з цік<1вістю ша нас див.и..шсь, але 
можна бу.1о поміППІН, що м~ не ·першІ 
чижинці, я·кі іх відвідують. Ва першо· 
му по·персі ми проходили попри ІВе.іИ· 
КУ З<]JІІЮ, де :.чrб~ШІЛЯЛІИ:СЬ ВJЩПОрОВЦl. 
Хтось грав на піино, а діти співалl! 
«!:»еве <а ::тогне Дніпр широкий:.. 

3а цілай наш побут в Харкові нос 
постійно :упровод.жа.по 5 переклада
чів, крім того - Нащім 1\\акаренко, ее 
кретар мн.:ь:<сму ком,со.мо...ту, Люоа 
l'остєва (гоn·орнть по-французькому), 
СТ1У ден ст Ьілнщенко і ще д.екіл,ька 
осіб. 3 ПОJ1іКJ1іНіКИ ІМН З ПОСПЇ!ХО'f Їде
МО до 1нстшуту інженерів Залізних 
Дор~1·. Всюди написи російською мо-
Lою. Тільки в ·бюрі директора одино
КСі J ·рш.1ота РадJІ-І МіІ-Jістріtв УРСР, за 
підписом мінІСара освіти Коваля, & 

у.країнській '\dOBi. llepшa зустріч з пр-о
фесорами і пикладQча?.ш інс-гитут·у. 
lтal.l•lDMo шпання переважно технічно
І о характеру. tl школі в тому часі 
6yll великий рух, якраз озе.кінчувадись 
l'.Ик.пади і студенти В'И1Ходили. А.їІе 
дО Н<lІШОЇ JaJii liliXTO З НИХ rl!Je ЗаХОДИВ. 
'[іrльки rпізніше при виході ми ще ІООПі
.ти з деким опоиJвориrrи. Піс.tя прийня·г· 
тя н кабінеті директора ми відnід1уємо 
ка-бінети і лябораторії. На стіні однієі 
~тяборGІторії .1озунг: «Комvнізм - ето 
совєтсLкая в.rта.сть + сдектрифікація 
ноей страJНи~. 



Стор. ~-

При ВІИ'Ході кидаються в очі (як і 
в:-sагалі в цілому ХаІркові) погані хід· 
І:ИКИ>. ЇДtМl) на ДИІ'ЯЧНЙ С.ПЄІКТаКЛJ:. ПрИ
'СВЯЧеННЙ 300-;Ііттю <<Во·зз'єдН<lІННЯ». Ilo 

смолоскиn 

;юро.зі помічаємо, ~к і в інши:х містах 
де ми буаа,тн, що ·:.·ут J.ШС'вітлюють ба
гато ~нtдійських філмів. Я·.t\ра5 запри
мітили рсклІЯму фільму <<Бродя:га». 

ВИКЛИНАЮТЬ 
О год. 8-ій увечорі приїжджаємо до 

теа,тру ім. Лиюе:нкtа. Сnектаю1ь 1.I.IJe не 
Іючався. Люди товш;яться, заходІЯТЬ 
н середину. Але з·аля не дуже tnов.н.а. 
llpи вході, лобіч - окрема 3.&JNI, в 
нкій т<:шцюють, грає орк~с1ра і моі}кна 
ІІере:к;усит.и. 

Н тоо:трі на спю ·сцена портрети 
«вождів». Майже всі виконавці -
бал'ет, хор, декл-яматори у народніх 
укра'fнськнх С1Р<ШХ. Ок[)Є.!Jtі точки -
:украї·ІІські. бшьша час'Гина, - росій-

ські. На з,акінчення імпреdи ІПе!р'(~ д 
КУРТИНОЮ ІІОІП.ІЛЯЄТЬСЯ ШІСТЬ сур.М<l!ЧlВ. 

ІІіеля їхн ЬІ)Ї то•ї·ки від.крІшається сце
на. На сце11~ І-рупа піонерів. Од:ин п;
онер підносить 1·рубезну в гарній О'ПГа 
ві книгу. На ній можна ·відчит!аrrи на
пис: <<НеЧ'ИСТh ВСЮ ДО д'ноі •ЯіМИ». Llі
ШИЙ Відк,рlіІnа€ ЛИСТОК З31 JШС\КОМ 
гріМІКИ\t •ГОVІОСОМ, кидає К.'І.іПЬОу (Яh 
колись а1натсма н·а Мазепу 3а царсь
кої Росії) н..1. всіх 6орц~в за самостdй
ну Ук,раїну. Чє.ргуютьси Внговськпt'і. 
Мазепа, І Іе.тлюра ... Птлєр (!) · 

ХаркІвський тракторний завод 
На оос-r·уІший день їде'Мо на Харків

ський Тракторнай :~аr;од. Нас прийма~'> 
да ректор завvд~. Шн poc1r;rrь кoporrhe 
експозе npo ~тоvію заводу: 

- ::>аrвод ноGудовано n 19Jl р. його 
СуJ,оваІіо 'nrcьoro 16 місяці1в. lJepшиrt 
uипущений трактор мав ЗО КС, був 
1\tало еко~аомшJй. Yloro виnус~шли ;:;.о 
1І05 р, ПО 150-160 ш1·ук В юснць. ll 
НН1 р. зааод t:вакуйованс в АлтСІІн. 
Н 1~4J р. йо1·о н.анuuо •Еідu,удuв.с.но, а в 
1945 р. він ВИІІІустив перший трактор 
но1:1ого мод•е:нu. На 'Сьогодnі завод ви
нускає 55 ·бО тракторів Д(;!hlio марки 
ДТ-54. Шн має 54 КС і зуживає 205-
210 гр. rазуалю на КС/год., тоді як 
нопере.д.r~ій модель зуІЖнвав 310 гр. 
КС/rод. lіз. "заноді працює 12 тис. ро
бітнш,ів, if'OO техніків і 5UO шженерів. 
Денна норМІа---, виrроблІеtнrня20 дета

.'ІІВ. ІlочавшІИ uід виробленlffі ЗО д'етай
лів, ро6ітиию\ одержують ІПО~!,ІВіЙІііу 
платню за 'кожний деталь (одна .и_е
таль - оQин К'-lрбован-ець). 

!Неля них інформацій ми відвідали 
сам завод. Нам продемонст~оdано фаб 
~·икування і випуск одно~о трактоrру, 
що три~а~ІО І<іл~к.а ХІІИІ.:ІіШ. На завощ 
поміп-ю безпорядок, бІJУдно. Умавини 
нраці негісієнічні. tlсю~и за станками, 
ІІdірівні з чоJІОйіками, працюють і жін
ІШ (рівність в правах і обов'зках 1 у 
внкону~анні нщ: .. м! ••. ). _ 
До нашої групи зразу при'кріПіЛеІІю 

кількох комсомольців, які, КОЛІИ У.И 
стара,;шсь встрянапш в розмови з робі!' 
никамІИ, зрСlзу !JІеребива.;ш нас і дава
JШ самі ~nідповіді. 

Н Oiil.HOMY місці мені B;!.aJIOCb ВЇrд.лJ'
ЧИТИСЬ ІJЇ.J: нашоі групи і підій11И .до 
ОдІІ-юго роб~тник.:з. 

- СкіJІьки щ1 заробдяєте? - слш
тав я. 

- 180 РУ!бЛіІв. - Нід1повів ніР. В цій 
ХВНЛІИНЇ ШіД.:'>.ОДИТЬ КОМ!СОМОЛеЦЬ і ~ає 
т<ІІку від.поіlіJдь: 

- Шн заробляє 750 rруб.'Іів. }j здиво-

·І;ано подививсь на ньоrо. І пряІМо йо .. 
му відповів: 

- Gдух<Jrйте, чого ви ходите зн 1мно~ 
ю? Я пнтаю І.tОбітннка, а не в.ас. Uн 
напеВІН:о з~роб.няєте може й більше, як 
750 рублів. 

Ііа: зшюді вндно деякі лозунпІ (але 
м.иmо) в j.:осіИськіИ М·ові. Прuт.с ІПРІІ 
вході на завод, на ІСа:мому будинку 
rвидніє ве.'шюими букнами іІапис: 

«3аконо.ІІ,t д•ш нашuї нар1і'і і уряду 
є обоІ3'яз,.ІК неrх.ла1бно пікдуватися про 
благо аарuду, нро мat{CШtM .. lhНe за:дово 
леhrнн ЙОІ'u маІёріІSшь~шх культурних 
потреб». 

8 університеті 
J Іісля :.;ідвіщш Х:ТЗ їде,,ю о~гшnдати 

:дии~чий с~док. Приймають нас з кві
ІІ31VІИ, пісІшми (ів російській мові) та 
танцями. ГУІ вже щ1м ~оз-воле~о фото 
rрСІІфувати ·скі.ть~и хто хоче. 

На нашу вимогу нідвідщи робітни
че помешка;шя, нам даннь різні ви
крутні відновіІді: 

- Теюер це ле,мож.тн·uu бо перша 
зм1іна щойно закінч1-ша працю, г ІІШС
тупна ті.ІІьк;~ що ІІІІШда•. J:-1.іікого немає 
в дома ... 

ІІіеля r:>б~у відвідуемо Харкі&ський 
~'НJіверсит~т. Це стара будівля побу
дована ще в минулому С'ІО1Літті. Сліди 

війни цілко І:Што ЗаJКрtиті так, що їх вза 
1·<.лі непомітно. 
За1ходимо до кабінету г.олітичної 

~Іюномїі, ,1.е й відбувається ціла зус
тріч. Дехто з професорів у ВИІШИТій 
українській •Сорочці. Іхній 1вік, ЯІК і в 
lнституrі llіJжє.нерів Jалізних ДоріІ, 
нрибл'У'..ЗНО 45-55 років. Ц~t.то всі ·в:же 
СОВЄТСЬІКОі формації. Ані ОДІЮГО сере..{ 
них не видно старшого віком. f!і,::ля ін
формацій 1про університет і навчання 
в ньому (які були досить нудні й не
цікаві) почаJІИ приходи11и в кабінет 
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сту~еІНrrи: хлопці й дt3"Iarra. Треба стве 
J,J:дити, що були одяп~ені не найrірш~. 
1Vlабл·ь о.J:5LГЛи все що маJш .ьайкращt:. 
Неі вона говорили зі Мl'ою украї.нсu
кою мовою. 

- Н НІ{~Й мові від.б)'іl:Іак;тьс.я у вас 
никлади t - нит<Lв я. 

- Це ;)іlі/Іежно від професора. Якщо 
профе.сор украінець, то чнтає свої JІек 
ц,і УК!;>ШНСЬКОЮ МОВОЮ, ЯКЩО росія
НИН то fЮСійською. 

rО:1ІІИІУВ<.Ши мен~. яких я знаю ро

сійських і у.краlІ-'_ських аюuрів. Я роз
hазував ім, НЮІІЮЧ.hо з нн.t, що я чнтаu 
і про що мені вщомо. jjони дивува
.шсь, що я знаg 'іа~шм'ять багато nо
езІй llі~3ЧІе<НІК.а, <!>ранка, Jlt:ci У краЇН
КИ. 

- А чи знаєте «Слоьо чому тн не 
криця»? 

- U, так, це .ileci Укр(І.Їнки. 
Кількох зразу почали А-Lені деклЯІМ}

пати ціJІ.; «l.ЛоІ.Ю». 
tl р03МОВі ВОh,И Ш.З31ГсЗJЛЇ Не ПОрушу

В3JlІИ ПOJltЛИJЧI!-illX ПИТ~Н1Ь. lk ГОВОрИ.Ш 
ш П!РО мир, ні ,про війну ... t11кавило їх 
в першу чергу, нк М!И живемо у Фр&У.

ції, чи од.сржу,~~ю стипендІЇ, ~ю скшь
кн, ЩО анн ЧаЄМО, ЯК ЖІ'ШУ'І Ь JlЮДИ. J1й 
шла р~з~юм на іпuр1ю. 

_- Ми вчимо історію України з 
1 pyшeн;;J,J<.or·o. Нам ьщv·мнй щні' Чи 
у вас МОіЮШ дістати? 

- 1\ро І рушеіJ~ьІ'u--о ,r~ІИ Ч'.Ули, 
ЕЇJІJІЮВІJю кількох нара3, - але ~ми з 
аьОJ-о н,е вивчаемо. 

1 що мене 1.1раjило, що ні.х.то з них 
не накнд~-І!вся на l'рушt:вського. Я. тод.і 
ще більше nочав п,ро ньLн·о говориrn· 

- .І:::$ін же ж жнв тут в Укvаїні в 
Києві. 1 .rут помер. U1каво чому у' нас 
немає його підР.УЧJНІИКШ ·( 
Але ніхто мені не дав жодної відnо

шді про пьоrо. 

- 1:1аж1ю пагодитись нам з фактом, 
що всі хто вашій вла~і не доrодоби, 
зразу йо1·о вшшдаюІІЬ зі ·в,сіх енцикJІо

педІй і забороняють про нього !Говори
ти. ;за яких кільк<l\Цесять rрокііВ у 
вас· ніхто ІНе буде знати, що такі 
люди існували. 

.tia це я зразу діС1ІЗ.3 відповідь: 
- Не бійт~ся про них будуть всt 

знати. 

Ми розrоrюрилик.:ь. Дonro rоворили, 
дис:кутуdали, ::юрушува,ли різні те.ми. 

Накінець нам Н3іЖ'КО було розст·ава
тись, вони не xoiiJIUi м~не 111ус.тити, а 
стаВІили все нові питаннІЯ. Коли сnочат 
·Кіу розмова не в'язалась, так тепер 
не можна бу ло наговоритись. 
Ця зустріч зі сrудентамн Ха1рківсь

кого Уні!Зерси'Гету З<1.11ишиrься на цше 
ЖІиття в моій пам'яті. 

На опері «Богдан Хмельницький» 

У,в.ечорі ми піш~1и ,ДJи:внтись оперу 
<<Богдан Хме.1ьющькиІй~. У вистав1 6ра 
ла у<rасть Харківська Деj~авrна 
ІШПеJІя. Головні ролі виконув·али: Хме. 
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В_ RP АЇНІ БОЛЬШЕВЙЦЬRОГО ТЕРОРУ 
Наше перше інтрв'ю 

Після наших довгих розмов і ди 

скусій, як рівнож після заслухан

ня докладІного ЬвJдомле•ння нашо

го кореспондента про його поїздку 

по СССР, як члена французької 

студентської делеrації, ми від ре-

льниць•J(ИЙ -- І. Ьонзuu, ·Кривоніс -
П. Ско•роб=t•гатько, Богун - В. Путнєн. 
Варвара .. - О. Сл·еJПКО!За, Со;юмія - Є 
:JаІХОВ'аЕНі:І. 

()пера, пе зважа•ючи на си,іlьні толu
СІІ ннкu~К!!Щін, не nодоба.:Jась нашій 
ч·леrаuії. Пісдя першої частини вона 
хатіда залишити залю. На пере•рві я 
по·бачин дскuго у вишю•и•х сорочках. 
~~ра.зу niд!йwoll до них: 

- Uіюиіо поба•чити тvт вишивані 
t:орочкн. 

- Ue гуцульські -- зідповіл1и вони 
і З•Д:Иі~У33ЛИСЬ і:.іОЕЮ ТСМ•1Ю. fiOЗMQEH. 
бо напевно ніхто з місцевих такого 
пнтсн-шя ·;!VI не поставив би. 

- А ва що - з Гу:..tу льщин.и r 
- Ні, ;ше · тут ЗР.ичайно украінці но-

с.нгь ВІИшива.чі сорочки. 

Я 'фаЗу i\t П{JE':ll 1CT<1R!JШCЯ, ХТО Я і ЗВЇ.І 
І\І·t. Воюr са.1ьно були вражені і зразу 
ЗJП-ИТ~1-і4 

- Як rюм тУт подоб-аєт1:-ся? 
-- ЩQ ік ви хоч•ете, щоби я .uа-м від-

повів? 

Я niдiйwall де. іншої ІlJYШJ j'КраїІ-
нів. Ми пача,І : ! розмаnу про . сюжет 
оnери. 

- Невже ж в.и думаєт-е, що Шс<вчен 
ко •був би :іrізннй з сюжето•м цієї опе
ри, З ТИМ, ЩО ІsИ ПОК"lЗУЕТ~? 

Вони ШУі\.ал.и за відnовіддю. 
- Ось ХО'Ч візьміп. йо·го «Кобзаря» 

та прочит.зйте «Розриту могилу». 
На лруr ІЙ переві мitt співрозмовець 

-з'явивсr:. :~ <<І{о,бзарем». Мн :-тайшти в 
І{ьому <<Розrнпу ~юпшу». Ми довго ди
скугувал.н ці cnpanн. Гаnорили пр;-. 
ШеІВІ'Іенка, 300-ліття, Хмельющького. 
На нас:гу,n;;rи!-і день ми од:відали ди

тячу зa~li1HИlliO, a .;rte, на жя.ль, та-м ді
тей ·не бу:ю. Були R ШК(]І;Іі. 
Опkля ми· п 'С.У\Проводі ват.и•х «а:нге

лів . хоронителів» огля.'!а7Іv. Харків. 
Вщщм М<жаренко nоказун.rв своє міс
Т'О. Зупи-нялись ·біля р-ізннх пам'ятю-І
ків. Зложіfли nок:.т1ін НІевченко!lі, яко
ГСІ •па•м'ятник зберігся не пошкодп•е
нwй війною. Оішrдалн й будову нu;:ю. 
го j'Іі-І!~В •ерси-rету, який n:же б~' дують ві
сvм РОІ\іа. 11овно Цегли,· р:,·штуuання 
пус1жа ... Ані о нюго робіт!шкз 

ІІ.о о•б-іді HD.Cr JЗ :езли автобусом J.o 
потягу. А звідти ми мчали через 
Донбас до Сочі. 

fi. Саrайдаh 

дакції «Смолоскипу» поставили йо

му декілька питань. 

*-l 
Будучи в поїздці по СССР, пере

буваючи в різних містах і зокрема 
кілька днів в Україні. ви мали змо 
гу познайомити·сь хоч частинно з 

наслід•ками сов-єтської системи по
неволення. Ви мали напевно змогу 
відчути силу совєтського поліційно 
го терору, в якому живе і постійно 
пе1ребув~а1є гроМ'адянин Совєтськеіг10 
Союзу. Ви мали змогу бачити лю
дей, бачити, в яких обставинах во
ни живуть, як хотіли б жити і до 
чого вони змагають. На підставі 
численних розмов, які ви відбули 
з обслугою, урядовцями і зокрема 
зі студен·тами - ви можете мати 
певний погляд на різн<і спр·ави. 

Наша делеrація у Харкові 

які я постараюсь охопити наступ

ними кількома питаннями. 

Питання: Чи на Вашу дум·ку є 
можлива підготонка рє~волюції в 
СССР і чи можливий вибух тако1 
революції? 

Відповідь: Мені важко дати вам 
відповідь одним словом «так» або 
«Ні». Система, в якій живуть люди 
в СССР, є надзвичайно складна і 
щоб дати точну відповідь на ваше 
питання, треба жити хоч би де
який час між тими людьми, або 

відбути з ними сам-на-сам, без сек 
сота за плечима, довгі розмови. 

Але на підставі того, що я бачив і 
на підставі розмов, які я мав, я мо
жу ствердити, що підготовка рє·во
люції чи повстання є можливі. На 
це я міг би в:ам навести цілий ряд 
фактів, але вони на мою думку не 
надаються до публікування. 

Чи революція можлива? На мою 
думку можлива. Але треба знати. 
що населе'ННЯ в СССР і - мабуть 

зокрема в Україні дивиться на 
ці справи реалістично. На мою дУМ 

ку воно не ставить собі питання чи 

можлива революція, але які наслід 
ки можуть бути після невдачі. Во
но знає, що в СССР за останніх ЗО 
років було багато різних спроб 
повстання, діяло багато підпільних 
орга-нізацій, але революція не від
булась. Тому, на мою думку, насе

лення звертає більшу ув-агу на ос
новну підготовку, як на необдума
ні, відірвані від загалу народу ак

ти. 

Питання: Хто на вашу думку був 
би, чи є, промотором революції, 
чи хто міг би її найбільш ефектов
на підготовляти? 

Відповідь: Бачите, мені -важко 
відПL'Вісти· на це питання. Найбіль
ш-е етичности я мав· зі студентами. 
І я уважаю, що студентство являє

ться надзвичайно пригожим tрун

том для підпільної роботи. Коли 
ми відвідували ХТЗ, · то там ані 
один робітник НІе повернув голови 

в нашу сторону. Я виніс вражен
ня, що ці роб-ітники або поза своїм 
станком нічого більше не бачать і 
не думають, або що система терору 

є така сильна, що вона держить 

їх в постіЙ!ному с ·траху, вбиває в 

НИХ C'lШ.бillly_ 'ВИЯВ . 

Питання: Чи ви мали змогу від
чути на собі систему большевиць
кого терору, яка впливає рівнож 

на громад~н СССР? 

Відповідь: Кожна людина, яка 
вміє спостерігати і яка навіть не 
вміє, кожний хто ступить своєю но 

гою на територію СССР - зр-азу 
відчує .нв самому собі силу цього 
терору. Це відчувається в першу 
чергу в різних заборонах: вам не 
вільно самому виходити, вам не 
вільно йти 'туди, куди ви хотіли б, 
навіть коли ви знаєте місцеву мо
ву, до вас обов'язково долучать пе 
рекладача, ~оли ви говорите з 

кимсь сам-на-с.ам, зразу до вас під 

ходить хтось третш, вам незнайо
МИЙ, вам не вільно фотографувати 
те, що вам подобається, -тільки те, 
що вам дозволяють (нав•іть, коли 
це rн -е є якісь -стратегічні чи воєнні 
об'єктИ). Ви відчув-аєте постійно на 

собі чиїсь очі, які слідкують за ва
ми. 

Питання: Чи ви мали якийсь 
к~нкре:г_ний ~док? 

Відnовідь: . Так. Мав кілька. але 
найеі.цьш характеристи-чний був в 
Гру.зії. - Я . йшов з місцє-вою грузин
кою оглядати гори. Ми проходили 

широкою дорогою. Я витягнув свій 
апарат і почав фотографувати го-
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ри. Кругом нікого не бу ло. Ніде жи 
вої душі. Ми пройшли яких 100 ме 
трів і зразу, як з землі, вирину ли 
з придорожних кущів два М'іліціо
нери й почали мене контролювати 

та ДОПИТУ\ВаТИ. 

Питання: Ви говорили, що насе

лення в СССР виглядає, немов би 
несло на собі якийсь страшенний 
тягар, воно немов чимсь постійно 
нригноблене. Чим ви можете це по 
яснити'! 

.Відповідь: Я думаю (що й на собі 
вІ.z:чув), що крім цілої випробува
НО! системи, надз'Ііичайно вбивчv 
ралю нідіграІі?ть гучномовці, які по 
розставлюв~ю на всіх роздоріж

~ях, по ве1х ву лицях, в домах, по
Іздах, одним словом - всюди. Зпо 
чатку я на це не звертав уваги. 
Але з кожним днем це все більш 
впливає ІНа нервооу систему. Вам 

здається, що хтось вас постійно пе 
ре·слідує своїм грімким голосом. Де 
б ви не були (навd.ть в поїз,дах) без
перервно грає музика, або виго.rю

шуються промови. Це пригнічує 

людину до тієї степені, що вона 
хотіла б мати хоч хвилину спокою. 
Я ув~жаю, що коли в таких умови
нах 1 при такій нагінці живеться 
все життя то можна не тільки втра 

тити всякий нормальний сенс ЖИ'l'
тя, але можна прямо збожево.:rїт:f. 

Питання: Чи ви уважаєте, тцо 
громадяни СССР ще вір.ять у все
сильність м:з~: 

В~дповідь: Я можу з повною віл
повІдальністю ствердити, що ні. н 
з д~ким зі студентів, коли ми бу лrt 
са~п, говорив цілком відкрито на рі 
зю теми. Вони теж говорили віл
крито. Включно до того, що навіть 
критикували советську ·с:исте•му 

Ба - що більше, в одному ·-зелнко
му містd., при одній зустрічі да ме
не підійшов один молодий студент. 
Доки біля мене був гурт інших, він 
мовчав. Пізнd.ше дав меІНі зн<=~к і 
ми непомітно вийшли. Ми бу.лr,у са
мі. доВІГо говорили. Він багато мен·"' 
nозпитував про різні справи. Віт~ 
fіув з.деклярований ворог больше
RИТJhr<nї влади й комунізму. Він го 
ворив мені: 

- Дивіться на цих 200 мільНовів 
людей. Я вам ГОВ()t)Ю - ue о::tбн. 
які. вже сорок років гнуть сною 
шию в ярмі. Раби вони, не здібні 
на жодний акт. який би поклав 
кінець пій системі. Ми думали. пто 
смерть Сталіна принесе нам визвn 
лення. свободу, але нічого не змі
нилось. Нічого ... 
Ми довго говорили. Він постійно 

оrлядався чи хтось за нами не CJif..ц 

кvє. Це одинок:ий ІВипадох за цІлий 
~ій nобут, що .людина '11ах ІВі.цщ>ито 
ЗІ МН!ОЮ говорила. На пам'.ятку віР 
подарував мені свою знимку. 

смолоскип 

Питання: Чи в ваших зустрічах 
з українцями ви порушували пи

тання украfuщі - росіяни? 

Відповідь: Так, при кожній на
rюді. Завжди вони підкреслювали 
свою ок;ремішність. свою украінсr.
кість. Наприклад. на Харківськом:І 
аеродромі я говорив з одним уря

довцем, старшим віком. Він гuво
рив російською мовою. Ко:ш я за
питавсь його чи він росіянин, він 
мені відповів: 

- О, ні, ні .я українець. 

Питання: Чи ви вважаєте, що на 

ціаналЬІна евідомість українців, з 
якими ви зустрічались, є висока? 

Підпоnідь: Уважаю, що так. Для 
українця, наприклад, в Моекві, ук 
раїнська національність є горді
стю. Я ніде не чув, щоб хтось, хто 
назвав свою національність укра
їнською, говорив, що це «все рав

но», ук;ра:~нець чи росіянин. А нав
паки, вони всюди пдкресшсють 

свою українську національність. Я 
виніс враження, що - наприклад 

- українці в Московському універ 
ситеті уявляють собою немов окре 
му колонію, вони всі говорять чу
довою українською мовою, також 

між собою. 

Питання: Як ви думаєте, які ідеї 
є, чи були б, найбільш сприятливі 
серед тих укра:·ІНців, з лкими ви 

зустрічались? 
Відповідь: Мені важко говорити 

про загал населення, бо я з ним, 
якщо й зустрічавсь, то майже не 
мав змоги говорити. Зі студентами 

я говорив багато. а з деякими на
віть дуже багато. Я б хотів підкре 
слити, що між ними я зустрічав 
два характерис:тичні типи. Один 
студент «ікс» (справжнього прізви

ща називати не буду) є втіленням 
напевно багатьох інших. Він ком
сомолець чи може партієць - на 
зверх. Він активіст, але внутрі, я 
більш переконаний, він н а ц і -
о н а л і с т, а якщо він ним не є, 
то напевно буде. Він такий, що мо
же вести, і народ за ним пішов би 
навіть на барикади. Але він обе
режний, знає про все (я аж диву

вався), але не говорить. Він ще на
разі закритий в собі. Другий тип, 
я назву його «ігрек». з яким я теж 

багато говорив, він був би скоріше 
ук:раїнським Ісоціялістом. 

Питання: Чи ви бачили якусь різ 
ницю між «свободою» в Україні й 
у інших республіках СССР? 

Відпо,відь: Цю різницю можна 

зразу було відчути. В Мо~кві ми 
багато свобідніше почувались, за 
~~~~~''''''''"'~ 

Читайте п наступному числі «Смо 
лосr~ипу» ,продовження репорfІ'ажу 

нашого кореспондента, п. П. Сагай
дака, з його подорожі п0 СССР. 

ч. 11 (47) 

нами менше стежили і ми мог ли 
навіть самі виходити. Те саме в 
Грузії. Тоді як в Харкові - ми не 
могли ані кроку зробити самі. Те 
саме з фотоr рафуванням. В Хар
кові нам вільно було фотографу
вати тільки у дитячому садку ... 
Питання: Чи уважаєте , що коли 

б на дорозі, чи у полі знайшлась 
летючка, її підніс би хтось і прочи 
тав? 

Відповідь: Уважаю, що так. На
род не є ще настільки перемінений 
в автоматів. На мою думку ще кож 
ний підніс би, прочитав, але й зра
зу знищив би. 

Питання: Я вам дУЖе вд.ячний 
за ваші цінні для нас відповіді, з 
яких ми уважаємо за можливе 

опублікувати тільки частину. На 
закінчення, щоб вас більше не му
чити нашими питаннями, я дозво

лю собі ще запитати вас: яке було 
б вашrе побажqння до українськоі 
молоді на чужині, беручи під увагу 
ваш побут в СССР? 

Відповідь: Я уважаю, що україн 
ській молоді, КJРім навчання, треба 
багато уваги присвячувати студі
ям сучасної дійсности в СССР. Я 
сам на собі переконався, скільки 
мені бракувало при зустрічах з ти 
ми людьми знання підсовєтської 
дійсности. Без осноо~rото ·з.'dання 
сучасно!'о стану підсовєтської дійf:' 
ности є Н1емислима яка б то не бу
ла прац.я на тих землях у майбуг
ньому. 

Дозвольте зложити вам щиру no 
дяку в імені редакції «Lмолоски
пу» і всіх наших читачів за ваші 
небувалої ваги і значеЕJн.я інформа 
ції, які ви привезлт1 з собою. 

О. 1інкенич 

Передрук матерdялу, опублікова
ного в цьому числі нашого журна
лу, дозволяється за виразним по

данням дже,рела: «Смолоскип»~ 
журнал української молоді, Па
риж. 

смолоскип 

Журнал Української Молоді 

Появляється з початком кожного 

мjсяця 

Редагує колегія в складі: 

Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас
кольд Кобилко 

cSmoloskyp» 
J ournal de la j eunesse ukrainienne 

Edition speciale de la 
cParole Ukrainienne» 

3, rue SaЬot, Paris 6• 



Paris nариж 

Journal de Іа Jeunesse SMO OSKY 
Etudiante Ukrainienne << L Р» 

Journal of the Ukrainian 
Studying Youth 

Грудень 1954 Рік 5 

ЦЕСУС здобуває • • • 
НОВІ ПОЗИЦ11 

ЦЕСУС на міжнародній студентськІй конференцІї преси, на 

7-ому Конгресі ЮСНСА І на 4-ому КонгресІ НФКЮС 
Від Редакції: З приємністю но

туємо черговий успіх ЦЕСУС-у на 
відтинк.у ' міжнародніх з,1'яз.~ів. 
Участь українських студентських 

делеrацій в таких конгресах, як в 
Едінбу~rу, Штокголь~і, КопенгазІі, 
Парижі, Монпельє Руан і в остан
ніх кількох місяцях на Конtресі 
Амери!QЧ!ських Студентів (Д._ Пі
лецький і І. Каманецький) на Між
Інародній Студентськіій Конферцн
ції Преси в Ляйдеяі (В. С. Мар·дак), 
на Конl'ресі Канадійських Студен
тів (В. С. Мардак. Д. Пілецький, 
Лев ВинницькиЙj) та поїздка деле

І'ата ЦЕСУС-у В. С. Мардака до 
Канади - скріплюють позиції ЦЕ
СУС-у, світової централі українсь
кого студентства у вільному світі, 
не тільки серед чужинецького сту

дентського і молодоакадемічного 
світу, але й серед власного україн
ського громадянства. Від найщирі
шого серця бажаємо ЦЕСУС-ові 
дльших успіхів! 

Вперше в іоорі·ї украї.нсь·кого й 
канадійського сту деrнгства. цього року 
Націона·льнrий Сонн Сту•дентів КаНІаіди 
запросІГв найвищу укра'і<нсh:ку С1',У\ІІ.е'І'
оку Центраmю 11а свій річний конrрес. 
В цьому, безперечtІ:Ю, й заслу:га д•&,11еr,а 

та ЦБСУС-у (}t. J Іі,1ецького) на кон
.-ресі Н.ащіонального Союзtу Сгу дентів 
~-і.іІучених JLеріІШВ, який поробин 
відповідні за~ходІІ перед НФКУС. 
3 другої сторони це та-

кож вперане, що 'Член У1правІІ 
! lECYC-y виїжджає з Европи за оке
ан, щоn взяпt уrчаrсть в конгресі. 

Конгрес Національного Союзу Кана
дійсьІшх Сту,де:нтів (НФКУС) від!бувся 
в Торантському Універс1петі 18.-23. 

ЖОВТНЯ Ц. р. 13 СК:Іад УКРВ•ЇНСЬКОЇ де
леІ·ації ВJСОЛfВ також Лев Виrн!ннщький, 
як обсерватор від Союзу Українських 
Студ!енrгів Кана,ди (СУСК-у) й Дмитро 
І Іілецьюиrй, (·яrкий післІя трьох дніrв му
сів від'їхат11 до Чікаrо-, як гість від 

- ЦЕСУС-у - разом три делеrати. 

З чужинецьких дJелед<1тів ·бул и м. 
ін. приqутні президенrт і віцеJПрезидент 
А,мерикаrнсІ.кого Союзу та інн~.і аlред
став·ннки, ,J·о.lовно лапrно-американсь

ких країн. Оч,Ї'кун-алн не11ерпляче 'nри
ї:щу генерал~:>ного 'секретаря МСС-у з 

/Ір<;пt, а:1е цей <<п:ростудився» і не міг 
нрrrїхати. 

1/рийм,али кана:rійці чу~кинецьюи.х де 
:І,еса·ті·в, в тім і українську делеrацію, 
дуже щиро. Привіт ім.енrем В'С,ЬОІ'О ук
раїнського студентст.ва J1a ві·дкритті 
конrре,су, в присутності делеrа'Іів вс.і:х 
канадійс,ью'" _,· .ніnерситf' ТЇR й ПІJе!ІС"rяв 

ІНІІ<ЇВ деЯЮІА Jl ьO!J<aJlbti-ИІX інСТ~JТ~ ці~і, .ВН 
юнtкав -бурхливі оплески. Нікому з де
леrатіп не потріrбно було ви.яон юват'И, 
хто такі українці, - для всіх rприсут
ність української делеrації була річ-

Так нав'язується дружба народів- Укр.аїни, Канади, ЗДА. 

На ІV-ому Конtресі НФКУС в Торонто. 

З ліва направо: Марсель Лєблян - дотеперішній віцепрезі
дент МЗ НФКУС, Поль Зіrмунт - віцепрезидент МЗ ЮСНСА, поль 
Ваннекот - новообраний віцеоре зидент Мз НФКУС, Всеволод с. 
Мардак - Керівник Відділу МЗ ЦЕСУС-у. 
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чю самозрозумілою тнм ·більше, що не 
uуло ні однш о, .нкнй 6111 осо·бнсто не 
Jщl,H кkrькuх украшськн.х. сгуде~нтін, 
1111 Не ·б.УlІ ІІЮЇІНфОрМUНаНИЙ ПРО ДЇШІЬ
НlСТЬ ;rьокаІІІьноІ·о ук,раї·нсьь.кого сту
дt.нк,ького клюбу. 

llic~rя ІІІрІшітап~ь амrчшканці;н Ot.:wi 
чужин~;;цью де.tеr·а·тн не сющдаЛІІ прІІ

ннів, -бо не б·у~ш підr отова;ні), зніт•ів 
й днІскусій над •ІШМІІ, ІІІОча~rнся праця 
пс комісіях: 1. <.комісія - національні 
СіПрави (еканоІМічні, соція:шні й куль
турні tпроблемн), 'L. ко:vtісія - адNііні
страці·я й фінанси, З. ко:vІісія - міІіІ<,нtа
рuдні справи. Украінська дел•еrація ак
тивно бра;Іа у1часть в третій комісії, 
хоч предJставІН<ИК СУСК-у присвнтив та 
кm1-: ув.агу першій комісії. 

Цікаво було ствердІП'И, що Ч()"ЖІІ
н.ець.кі делеrатн на комісії зоВІН,ІШНІХ 
справ, (а браЛІи там уч.ас:Іь лиІШе укра 

ЇІЩЇ й а;мерикш-щі, інші тількн від-часу 
до-часу ·показуВаJЛИСЯ) •КОРІІСТу.ваЛІІСЯ 
rюрін.нююче •більшою сво·боtдою ·с,1ова, 
як це є на кош·реса,х союзів европейсь 
кнх країн ('де процедура ду:же суво

ра). Са,мособою, що цей ·ст.а.н .викорн
с.т•ано, щоб з допомоrою америка;нців 
ощюкидуваrт конкрегНіІІМІІ арrум·ента

мн ( принцнпові арГу'МеНfІІ й з.ая•ви бу
ли б смішні) д:еякі т•еН\денції ндержув.а 
тн надто добрі відносннн між НФ-
1(~/С-ом й комІуністичІиим т. зв. Мііюна
рсднім Студ:ен.тсьюІм Союзом (МСС), 
ба - навіть дійтн до •Rад:з·вичайнсн·о 
ч:ІеНІства НФКУС-у в МСС. 

НІІВНО вз.агалі, що м.айже .всі к.ана
дійс.ькі делеrатн говорнлн багато про 
т. з• в. єдність студ.ентст•ва світу, (вна
іІ\а!ОЧИ себе •Найtбі.1ЬШ ПОКЛJІІК.аНІИ'МІІ 
д.1.я цієї а;бстрактнюї єдности праІЦюва

ТІІ), яку вонtи властнво самі коr.крет.но 
собі :представш·н не. МОіІ<уть. Бонн пе
реконаІні, що МСС, який uю єдність 
пропаrує й у її імені нающається на 
ЗаХіДНІі СОЮЗrИ, МОіІ.;на ІСГlО'lіУіКаТИ, ШОб 
він змінив свою ·tшмуніс;т:ичну, комін
формівську політнку й ст•а,в епр3Івді 
безсторонньою міжнародньою сту 

.лентською орга:ні·зацією. Ніякі ,преце
л.ептн й арrумбНТІІ їх не •переконrують. 

J Le не значить, шо ВОНІІ .тівого ІНа
пряІму, - цілком ні. К()Інrрес, почанся 
МОЛІІТВОЮ Й предстаВІНИКОВЇ СТУ
дентів КОМУІНіСТІІ'ЧІНОЇ партіЇ (таМ 
nона зветьоя Лейбур Проrресів Парт:і 

ЛПП) одtноrолюсно ,від~мовлено пра
ва говорІІТИ на конrре;с,і. Вон:и хочутh 
З В\ІСІМа ОПіВrПраtU:ЮІ'ІtаІТИ :без 'ПJЯіКОІ О 
пнїмку, .нірючи в добру волю всіх 
( наві•ть й кому•ністів), та не можуть 
собі представит•и раІС1ової, •. VІіжJJаціо
~:альної чи mолітнчної 'І-:Jето.1ерантrно
сти. 

й тому то ва11кко їм доказати, що uя 
єлніІсть студеІНтІства овіту, яку МСС 
пrюпаrує, це нічого іншюго як т·еоре

тично-і.·tео:юІ·ічна єдність в дусі ма-
рксис,тсh.кої теорії, що пі.rr·хоплювати 
Це:Й. С.ЛОГаН ЄДІНОСТИ, Це ЗНаІLJИТЬ 

одобрюпати кюмуністичну теорію 

смолоскип ч. 12 (48) 

пракІІІку, що в дійс•ності фактнrчна єд- бі:ІІ>ШОсті конrресів Евро.пейськнх Со-
ність ~:: немо~к.аІша, через різ·ниці юуль- юзів, як 1'<:1КШІ\ і американського. Ба-
тур, духового роз.ваггку, умовІин, ~н·ге- r·ато в ньому Іншна wнат1я й незаuі-
рес,ш й т. п., а .моІіІ.:лнве лише взаємне каr..тення кана'дійс,ьких rстудеtmів :пра-

розуміння й с.піп:раця між студентаІМІа нею їх то.вар•нства (окрім .спортовІІ'Х 
пооднною1х країн. й розрнвковІІХ - самосо6ою) з НФ-

.Вс.е ж таки, резо.11юцїі, які торка- КУС-ем на •Чолі. 

ються вза•ємовідІЕОСІІН з МСС, не д~т~t.;е н Іюс,:Іідок цього помітне й порів-
тu доказують, що канадіrЙсь:кі студе.н- шuючн :-.:а;І•е зацікавленtНІЯ сту ден>r•ін, 
тн -багато •с,по\діваються: рішено відКІІ- його працею і домаганням 11 з боку 
нути ПРОІПОЗ'ИІЦі'Ю мое (в·війти в його cвiдuмur·u r·ромадянqтва, пресн, різ-
надзвичайні члrени, а внс.таrги ЛИrШе де- НІІХ іrнс тигущй та лр'ІfІвінщиннх і дер-
.1еrацію об:серв,аJторів на черго.вий іІ<ав,нюго апаратів. Тому то й не було 
:.;'їзд МСС-у, (щоб мож·е все ж таю1 .пресовнх ЧІ! радіо-і1н,терв'ю, ефектов-
намовІІТІІ КОМ)ї-Іістів стаrги некомуніс- r:-их rпрнйннть і поді6ннх імпрез, я.кі є 
т•ами). на дJенно.'<І'У порндку к:енз,ресів 'Н:<Іціо-
Тут насуваєть>СіЯ думка: яка шкода, нальних союзів евроrt~ЙІсьюtх краї•н. 

що украї•нські сту дентн КанадІІ так Вечер;я в прнсут.нос;ті t>ектора ЧІ! кок-
:-.ш:rо цікавл.яггься зага,1ь.но канадійсь- тсйл льока.тьного сту,дентського то·ва-
КІ·ІМ СТ\У\J.'ен.тськи.'<І іІОl'ПЯ:VІ, адіке на риства й ·баль - н1е зовсім те, що 
черговому кor.,rpeci НФКУС-у міг би сr1равді лнчн:ю б ·І·а.кому конrресові. 
бути бодай одан українець, як пред- На закінчення можна с,к,азати, що 
С1 авник ЯКОІ ОНЄІСІ_\':11> універІСJІТепу, участь ЦЕСУС-у rB цьому конr:ресі є 
ВіН міг бн більш "101ГЇЧІНО ·постаВ'ІШИ НОІ3ИМ ДОКаІЗОІ.\1 авторитету, ЯКІІМ llЕ-
спра·в.у відношення з ІКомунrістаr~ш й СУС нтішаєтьюіІr в міжнарод:ньо.:vtу ст<у-
.VІав би більше нплrшу rна учасників, дентському іІ\ІІП 1ті, - факт, яю1й у ве-
як не МОіІ<'е Ма>ТІІ особа, яка є .;шше шtкій мірі може В<П,1ИНутн нrа підоилен-
:.аJІроше'НrІІ,·м чуіІ\ІІнець~ИІм госІтем і не ня свідомос,тн необхідности едноспІ 

.\1011\ е надjіжива11и rc вого права. ·ВСього j·жраї•нІс ько1·о студентства в i.lt,-
:.laraльнre ·враіІ\ення: на, дея;кнх від- ного світу, ·Головно с·еред нашої ·q1'У-

плжах не бу.то вн~1но ІНа ко,нrресі в діюючої молоді пів.ніrчнюї Ам·ерики. 
Торонті тієї рутннн й діловсти, щ0 на Всеволод с, Мардаt< 

~============с==============~====================с======~ 

Стvпенти Унраїни і МСС 
З кінцем серпня ц. р. відбуІВся в 

Москві ІХ-ий з'їзд МСС (Міжна
роднього Студентського Союзу, ко
муністичної організації). Ця орга

нізація охоплює всі комуністИrчні 
студентські союзи з·а залізною кур
тиною, п'ять сою·зів з-поза совєтсь
кого бльоку та деякі національні 
союзи зі статутом «асосієйшед мем
бер». 

На цей з'їзд деякі західні союзи 
вислали свd~х обсерваторів (Ант
лія, Канада, Данія, Шотляндія, Ав
стралія). Фінляндія одинока з за
хідніх держав була репрезентова

на як дійСНИіЙ член МСС. 
Знаючи, що президент Канадій

ського студентського союзу (НФК

ЮС) був одним з лідерів вище з.га
даної lГрупи обсерваторів на кон
І'ресі, я ще подорозі до Канади на 
з'їзд НФКЮС, постановив розві
дати в нього (А. Енріке) про пере

біг цієї конференції. Особливо ці
кавила мене проблема участи ук
раїнської делеrації. 
Як виявило:::ь, ця конф·еtрЄінція, 

що відбула~ь в Московському Уні
верситеті (МГУ) була Вrідмінна від 

попередніх. Коли на Празькій кон
ференції делеГати з Західніх Кра
'":н не мали права голосу й навіть 
слова, а тільки відбивались від ко
муністичних де.леrатіІВ, які обступа 

ли їх і, танцюючи довкола, крича
ли «Карія, Ко.рія!», коли на Вар

шавсь•юи конференції бойкотова
но всі спроби захі1дніх обсервато

рів критикувати комуністичне по

ступова~ння, то в Москв.і делеrати 
й обсерв.атори з захід,ніх союзів ко 
ристувались правом говорити, да

вати запитання, а навіть ставrити 

пє•вні домагання. 
Комуністичні делеГати встрявали 

в розмову з усіми, накидалrись на 

співпрацю деяких західніх союзів 
з «імпєріялістичними плянами аме
риканського союзу» (ЮСНСА) та 

намовляли відновити членство в 
МСС. 
«Делегатами з повним правом го 

лос у бу ли Росія та всі сателіти, як 
Україна, Польща, ЧехословаччиіНа, 
Румунія, Східня Німеччина, кому

ністичний Китай. Це є основа цієї 
комуністичної прrибудівки, яка ще 

охоплює і деякі скомунізовані гру
пи з заходу» - заявив мені А. Ен

ріке. 
З цього виходить, що Україна 

зачислюється до групи студент

ських союзів з сателітних краr:н. 
Якщо не брати під увагу, що пред
ставники ук•JІаїнського совєтського 

студентства були назначені Мос

квою, то це є одним з важних чин-

(Докінчення Hll 11-й стор.) 
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Родина. - джерело здорового 

Прочитавши статті, які появили
ся в «Смолоскиnі» на тему - «За 
здорові основи вихованню>, поста

ють питання: 

В чім полягає виховання та як 

практично можна виховувати ді
тей і молодь? Виховувати '~хв дусі, 
який ми визнаємо і признаємо, жи
вучи на чужині? 

.Я хот'іла б зразу зазначити, що 
статті на теми молодечо'ї nроблема
тики, уважаю доцільними - але чи 
вони «Пробують шукати» розв'язки 
існуючого стану, чи ні, це є річ 
другорядна. Це усе теорія. Наколи 
б кожний з нас в практиці старав
ся зробити щось, навіть не дуже 
то показне, то вартість і вислід бу
дуть подекуди більші, як написан
ня статті, яка буде систематично 
критикована> чи то старшими гро

мадянами, котрі замість nомогти, 
уважають нові думки самі по собі 
поганими, тільки тому, що вони під 
час їхньої молодости ними не керу

вались, чи - молодими, бо, це хтось 
старщий написав, котрий їх, моло
дих, не розумі:є». Статті «За здоро

ві основи вихованню> дають на мою 
думку Завеликі прерогативи гро
мздсь:юим ~р,ган~заціям. відбираю-\ 
чи тим самим права родині. 
Що розуміємо ми під словом 

виховання? За дефініці·єю, яку по
дає французький педагог Т. Віойє 
- «виховувати - це формувати 
особистkть вільну і свідому, здібну 
забезпечити відповідальність, яка 
ї,й належить як суnроти себе само
го, так супроти іншИх». Я розумію 
під словом «інших» родину і націю, 
в першій мірі. 
Психологи дослідили, що дитина, 

маючи 5 років, вже має усі основи, 
якими буде жити. З цією хвили
ною основи не міняються, дитина 
тільки набирає знання, розв.иває 
свої чуття і волю. Є навіть здогади, 
що ці основи є уже зафіксовані ко
ли дитина має 3 роки. Тому, на мою 
думку, є трохи зайво так гостро 

критикувати суспільство, яке не 
уможливлює це виховання в дусі 
українському. Краще призадума

тись над іншими, важнішими, чин-

виховання 
никами і дивитись на малу дитину 

та людей, які відповідають за 11 

виховання в перших роках, цебто 
- батьків. І треба собі усвідомити, 
що є мало батьків, які свідомі -
який вплив вони мають на дитину, 

яка їсть, спить, часом, засміється. 
Часто батьки розмовляють в nрисут 
но.сті дитини на якінебудь теми, дУ 
маючи - вона не «розуміє», але во 
на тим більше відчуває. Дитина 
відчуває, що батьки Сіваряться і 
вона страждає. 

У віці З-ох років, дитина виявляє 
перші спроби усамостійнення, яка 
являється около 15-ти років, прай
шла також успішно. Можна заки
нути, що це не має ні чого спільно
го із українською системою вихо

вування дітей. .Я переконана> що 
так. Дитина провела щасливо пер

ші роки свого життя в українсько
му середовищі і з-за включення в 
чуже середовище, залишиться при

в'язаною до цього 'першого середо
вища. 

І тут приходиться запитати усіх 
молодих людей, які тепер меють 
20 років і бідьше, що вони, майбут 
ні батьки, роблять - чи зробили, 
- щоб приготовити себе до цієї 
ролі? Чи вони хоч уявляють дити

ну інакше як єство, яке кричить, 
якому треба дати їсти та положи
ти спати? Чи хоч 10°/о із цих моло
дих, прочитали хоч одну Іtнижку 

про психологію дитини? Ні. Вони 
напевно будуть базуватись на тих 
застарілих методах .і напрямних, 
які вони бачили, про які вони чу
ли, та про які їм наnевно хтось 
розкаже, як про найбільш доціль
ний і радикальний спосіб. 
Сьогодні дуже часто говориться 

у всіх державах і кладеться дуже 
велику вагу на це, що молодь -
це майбутність. Видно, що вплив 
суспільства не є дуже великий, ко
ли молоді не беруться до власної 
пtдготовки, щоб перебрати відпові
дальности на всіх відтинках, які 
будуть застУJпати в близькому май 
бутньому. 
Дуже доцільним було б, щоб ба

тьки не «калічили» вдома мови 

країни, В· якій вони живуть, бо во
ни все одно добре не будуть її зна
ти, а розмовляли б з дітьми по-ук
раїнськи. Вони від дітей багато не 
навчаться, а діти стратять багато. 

Спеціяльну увагу треба звертати 
на дитину, kоли вона ходить до ди 
тячого садка чи до ш.коли. Це· є 

перший довший контакт дитини із 

середовищем, яке буде давати ди
тині погляд на це середовище. Се
редовище, яке буде часом, а може 
навіть дуже часто, унещасливлю
вати дитину, бо може з малих літ 
її закинуть «ти чужинець» - і це 
дитину болить. 

Дуже часто це, що говорять бать 
ки, є протилежне тому, що говорить 

учитель, а він якраз став тим, що 
відповідає на всі питання замість 
батьків. І тому то украlінські бать
ки мусять якнайбільше старатися 
співпрацювати· із школою, щоб ці 
труднощі, які тяжко ()минути, об
легшити. Тоді справою батьків є 
зацікавити дітей нашою культу
рою, нашими піснями тощо. Батьки 
мусять якнайбільше часу nосвяти
ти дитині. При різних нагодах зви 
чайними словами, для чого не т:ре
ба спецілльних студій, підсилюва
ти і плекати різними порівняннями 
любов до рідного краю, якого дити 
на ніколи не бачила, а який для неї 
буде символом усього. Поволі, без 
насилля, дитина дійде до 16-го ро
ку життя з українською душею. 
І ,в цих роках, по-'Мо~му, починає
ться вплив українських товариств. 
Дитина, яка до цього часу, ще не 
дуже то уміла розглядати, починає 
критикувати. Бачить усе в дуже 
темних красках. Міжусобиці поміж 
українськими організаціями, nия
цтво, бійки і т. д. Настає найnога
.ніший період юного життя. Дитина 
тратить віру у всіх, бо кінчаються 
дитячі роки. Перевіряє усі свої дум 
ки. Виринають нові почування, а 
ще до того є два середовища: одне 

чуже, де люди живуть добре, в се
бе вдома, здається - щасливі. 
Хтось каже юнакові: ти чужий. І 
він справді чужий в тому середави 
щі. Друге середовище: украrінське. 
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працює тяжко, свариться і уважає 
дітей теперішнього покоління чу
жими. І цей юнак, чужий україн
цям, чужий французам і т. д· (в 

Америці асиміляція є може більш 
систематична), не знає, на яку ногу 

він має стати і в кого вірити. І то
ді впливають на нього одиниці ук
раїнського життя, які своєю пове
дінкою можуть стати ідеалом для 
юнака - добрим або злим. 

Тоді саме [JОТрібні молодечі орга 
нізації, щоб цей добрий ідеал юна
ка піддержати, щоб ІВ нім заціка
вити цього юнака і втягнути його 
в українське середовище. Нехай бу 
дуть футбольні дружини чи танці, 
які суттєво може й не є українські. 
Хай будуть українські народні тан 
ки; вони пі·дходять психіці юнака. 
Треба, щоб юнак був гордий своїм 
українським середовищем. 

В нас є певний комплекс мен
шевартос:ти, який є неrативним яви 

щем і з яким нам треба боротись. 
Наша культура не є гірша від ін
ших, а може навіть дуже часто і 
стої!ть багато вище від інших. Най
головніше, щоб кожний собі усвіло 
мив, що ця дитина, яка не бачила 
України, боролася з дуже велики
ми труднощами, щоб стати україн
цем і більше, може, навіть заслуго
вує на це ім'я, як хто інший. Тому, 
треба бути щиро привітним до неї 
і не говорити та не думати, що во

на не знає, що діється в Україні. 
Стільки напе·вно чу ла і знає, щоб 
бути гордим. 

Думаю, що л досить ясно з'ясува
ла мою думку. Найбільший вплив 
на еміtрації, є вплив батьків. Ук
раЇінські громадські установи, nо
моєму, мають творити дитячі оселі, 
гуртки для молодих і товариства 
для дорослих, цебто для батьків і 
вільних. І ці всі організації мають 
давати суттєве вахованнл: ~нання 
історії, rеографії, культури - яко
го українські батьки у свому мо

лодому віці не мали змоги набути 
із-за несприятливих обставин. 
Очевидно, що це нілкий пллн 

праці, а скоріше декілька думок, 
які можна було б при добрій волі і 
охоті кожного провести до життя. 

Надія Ріпак 

смолоскип ч. 12 (48) 

Артіпь ((Варемна праци)) - Київське радіо 
(Невеличкий фейлетонець) 

Колись люди бу ли легковірні. 
Але це бу ло вже досить давно. Всім 
відома історія про дядька, який слу 
хаючи по радіо розповідь про ща
сливе колгоспне життя, сказав: 

- От гарно говорить, от добре 
говорить, як би це так собі хтось 
сказав, а не радіо- не повірив би! 
Але сьогодні техніка пішла впе

ред, люди звикли навіть до радіо 
(бодай тут, на «ГНИЛОМу», «буржу

аЗНОМУ» заході) так, що мало в наш 
час довірливих людей. Якщо ви 
сьогодні, наприклад, станете в Ки
єві перед мікрофоном і nочнете 
славослови'l'и хочби українсько-ро
сійську дружбу, або найновіші ав
томобілі, якими їздить мало не кож 
ний донецький шахтар, то, слуха

ючи, вам мимоволі пригадуються 
симпатичні пригоди німецького ба
рона Мюнхгаузена. Сьогодні той 
самий дядько, який ще десять ро

ків тому, будучи в Совєтському Со
юзі, так доброзичливо вірив у все, 
що говорило радіо, скаже, почув
ши про санаторії і курорти для ро
бітників в Криму, палаци культу
ри та інше: 

- Ой, б ре, куме, бре! 

Читач, мабуть, здогадується, що 

маємо на увазі пересилання Київ
ського раДІо для «українців, що пе
ребувають за рубежами (?) рідної 
землі». Нам, після довгого аналізу
вання, не пощастило встановити, 

для кого власне мандрують в є'l'ер 

ці передачі? Чи nід поняття «За ру
бежами рідної землі» входять та
кож численні українці на терені 
Сибіру, Казахстану і Полярного 
Кола, чи українці поза межами 
СССР, але в межах «народніх де
мократій», вояки совєтських оку
паційних армій українського похо
дження, українці на советській 
дипломатичній службі закордоном, 
чи може таки ми - українські по

літичні втіка·чі за залізним «рубе
жом» совєтської імперії ? 
Як би там не бу ло, але важко по

вірити, щоб Київські радіо-діячі 
могли на кого б то не було поваж
но впливати - надто примітивно 
вони препарують «хробаків» на 
сво1 вудки та навіть як би вони не 
препарували, але дійсности вони 
сховати не можуть, бо як каже на
роднл приказка - «шило завжди 

вилізе з мішка». 

Почнемо з малого. Ось, напри
клад, диктор розповідав про м'ясо
комбінат, розташований у Дарниці 
білл Ки€ва. Записаний на плівку 
шум машин, які рубають м'ясо, лу
щать кості, трясуть перець... Нам 

мимоволі пригадується рисунковий 
фільм про вовка і маленьке поро
слтко, що його вовк, навіть, не за
бивши, взявся перчити, солити й 

підливати сосом. 

Ось так би нас з вами, читачу, 
перчило МВД, якби ми одного гар
ного дня надумалися повернутися 

на «соціллістичну батьківщину». 
Але це ще не все. 

Диктор розповідає, що, мовляв, 
вже в 1951 р. цейй комбінат заспо
коював потребу на м'ясо і м'ясні 
вироби усього Києва. Тут же і за
ковика. Ми чуємо, що цього року 

комбінат подвоює свою продукцію. 
Що ж тут, скажіть будь ласка, за 
діла обробляються? Пощо, скажіть, 
подвоювати продукцію, якщо вона 
вистачальна, чи може в киян шлун 

ки вдвоє повиростали, або може 
всесильне МВД позаклинало пару 

сот мешканців Києва в слонів, чи 
бува населення подвоїлось? Ні, ні, 
ні і ще раз ні! Ми вам дамо відпо
відь, шановний читачу, та й зреш
тою ви й самі мабуть додУмались, 
що в 1951 р. потреб Києва не було 
задовільнено навіть на половину і 
чи сьогодні справа стоїть багато 
ліпше, про це найкраще знають 
самі кияни й бідолашний диктор, 
який благоговійним голосом розпо
відає, що бачить перед собою дов
гий рл.д рожевих ковбас, з яких бли 
скучими крапельками виступає 

товщ. При цьому його голос зра
джує таке сильне душевне звору

щення, ніби він зустрівся з давні
ми приятелями, яких не бачив вже 
довгі роки. 

Розповідають нам про великий 
маrазин взуття, що йогог відк:рили 

в центрі Житомира. В нас мимово
лі виникають «приємні» спогади, 
як то треба було десь о третій годи 
ні вночі стати до черги, бо, маtвллв, 
до великого державнота магазину 

взуття - черевики (!) привезли. 

От стоїте, мерзнете. Приходить м~
ліціонер, розганяє. Ховаєтесь у шд 
воріттлх, за якийсь час знову ста

єте в чергу. Аж надходить ждана 

хвилина - почали! Якщо вас не 
задушать в суматосі, якщо не від
топчуть вам ніг (якщо ж відтоп
чуть ноги - не треба черевиків, 
все ж деяке заощадження!) і як
що вам нареrшті пощестить купити 
черевики, то будьте певні, що ваше 
щастя не буде тривале, бо скоро 

від цих «найдемократичніших в еві 
ті черевиків» відлетять підошви. 
В Совєтському Союзі все добре, 

(Докінченнл на 8-ій стор.) 
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.JІксток .7Птературнпі 

Комісії Зарева 

10-те qиcno ((ЮНОСТІ)> 
Перед нами це вже десятий но

мер «Юности» - літературного ли 
стка ЛК «Зарева». Невеличка це 
праця, але цінна своїм задумом 

споєю ідеєю. 
Це вперше гурт молодих людей, 

які люблять літературу (може по -
своему, ще по-молодечому) - об'
єднались в Літературній Комісії 
«Зарева», щоб спільно п~ацювати, 
себе взає·мно розуміти та змагати 
до спільно наміченої мети на від
тинку літератури. 

Сьогодні є ще мало співробітни
І<ів в «Юності», молодих літерато
рів. Але й це не так важно. Бо в 
літературі кількі·сть не підограє 

жодної ролі. Тут грає ролю особи
стість письменника. І якщо з рядів 
ЛК «Зарева» вийде хоч один (ми 
бажали б, щоб іх було більше!) пи 
сьменник, поет чи літературний 
критик, не геніяльний (ми на це не 
претендуємо, хоч бажаєм0 від най
пщрі-шого серця), - але вищий від 
пересічности і якого ім'я: залишить 
ся в літературі - то тоді і «Юність» 
і ЛК виконають своє завдання. 
Молоді вищих кляс середніх 

шкі.т1, як і початкуючим студентам 
- властива риса літературного за 
цjкавлення, яке з роками: міняєть
ся. З великого числа молодих літе
раторів зал~шаються в л~теwтурі 
незначні одиниці. І це нормально. 
Залишаються ті які чують в собі 
іскру Божу. Вони праuюють над 
собою, удосконалюють себе. Ста
ють письменниками й поетами -
найкращими виразникаМ•t душі па 
роду. його болів і радощів. Які ве
личні слова поета: 

«Коли у нації нема вождів, 
Тоді вожді іі - поети». 

Ці слова повинні мати на увазі 
всі наші молодІ лІтератори. перед 

JJ:КИМИ Ще більші ВИУJИН3.ЮТЬ R Об
ЛИЧЧі поневоленоі Батьківщини і 
,ЗІаК1абал~'ноі української л.ітера~
ри під ворожим окупантом. Тому 
й їхне завдання присвятJІти, чи не 
най·більmv увагу, студіям розвитку 
літературногог життя сучасної Ук
раіни. 
Сьогодні ще заскоро давати ог

ляд літературної вартости співро

бітників а:Ювости». Але ми можемо 
з повпою вІдповідальністю заяви
ти, що між вами, в декого поміт-

Редагує Л. Яияар 

ч. 10 .... 
З-ій З'ЇЗД ПИСЬМЕННИКІВ УКРАІНИ 

В останніх двох днях жовтня ц. 
р. (28.Х. - 1. ХІ) ІВ Києві відбувся 
третЩ з'Ї!зд Спілки Радянських 
Письменників України. Коли взя
ти під увагу, що останній з'їзд пи
сьменників України відбувся ще в 
1948 р., то можна б припускати, що 
наші письменники мали багато чо
го сказати. Виявилось цілком інак 
ше: від останнього з'wзду nартія зу 
міла силою свого терору і заляку
вання придушити кожний свобід
ний вияв в українській радянській 
літературі. 
Деякі полегші та віднруження 

наступили в nepnrиx кількох міся
цях після смерти Сталіна. Але ко
муністична партія злякалась цього 
розмаху, з яким брались до праці 
письменники. Вона змінила свій 
курс в літературі, а сьогодні стара 
ється за всяку ціну «прибрати» на
ново все літературне життя до сво
їх рук і в самому зародку задусити 
кожний його свобідний вияв. На
щастя, це партії не вдається і ніко-

ли не вдасться, чого доказом є трид 

цятилітня практика української лі 
тератури під большевицькою оку
пацією, в якій ми нераз знаходимо 
високоякісні мистецькі шедеври,, не 
мов дорогоцінні перлини серед зли 
ви творів без жоднdї літературної 
вартости, які пишуться під диктат 
комуністичної партії. 
Третій з'їзд письменників Укра

їни позначився черговими доказа
ми солідарности наших письменни
ків. Ми вперше зустр~чаємо випад
ки, коли деякі члени СРПУ, висту
паючи з самокритикою, боронили 
своїх товаришів по перу, проти 
яких ще :вчора виступали з обви
нуваченнями за націоналізм чи ін
ші ідеологічні ухили. 

З'їзд заслухав звіт предсідниха 
СРПУ М. Бажана та доповіді Л. 
Дмитерка про українську совєтсь
ку драматургію, Н. Забіли про ди
тячу літературу та П. Панча, голо
ви контрольно"!< комісії, про сучас
ний стан СРПУ. 

В. Мінько в неласці 

Л. Дмитерко в своїй довгій допо
віді дав огляд сучасної української 
совєтської драматургfї і кінодрама
тургії. 

За його словами, між двома з'їз
дами українські драматурги напи
сали кілька десятків нових п'єс, з 
них за останній рік на сценах теат
рів України показано понад 20. 
Доповідач зокрема відзначи,в п'є

си О. Корнійчука «Макар Діброва» 
і «Крила». які ставив, як приклад 

до наслідування. 

Дмитерко з резервою ставиться до 
«Дніпрових зір» - Я. ,ваша (в п'єсі 
помітні сліди теорії безконфліктно 
сти»), сильно критикує «Щастя Тро 
фима Корчака» В. Собка та «Міру 
любови» Ф. Вільного ( «декляратив 
ність»). 

Погано поедставляється справа з 
1'. ::18. «КОЛГОСПНИМИ» П'€СаМИ. Є Ті

ЛЬКИ кілька п'єс, за словами Дми
тє-nка, про які можна згадати це -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ··········- ···-·········· 
пий ,ІJіііспо дар Божий. І саме цим 
mцr~иnr ('Пjnробітникам, як і всім ін 

ІШІJ\'1, мп бажаєм0 ще більших успі 
хів! 

«Весняний потік» З. Прокопенка, 
«На велику землю» А. Хижняка, 
«На високу половину» М. Бірюко
ва, «Весна» м. Заруд:ного. Темі бо
ротьби з українськ:ими «буржуаз
ними» націоналістами nосвятив свої 
п'єси Я. Галан - «Під золотим ор
лом», «Любов на світанку», «Човен 
хитається», «ЯJЧейка». Про бороть
бу за «МИР» писав В. Собко - «За 
другим фронтом» і Ю. Буряківсь
кий - <<Прага залишається моєю». 
Історичні «драми» В. Сокола -

«Червона калина», К. Поклонника 
<сЧаша гетьмана Богдана», Ю. Гра
вого - «Шляхом Богдана» і Л. Бов 
ковенка «Лук'ян Кобилиця», за Л. 
Дмитерком не мають нічого спіль
ного за своїм змістом з драматич
ними творами. У них багато «виду
маного» (?}, Ш'І'УЧНОГ(). 

Окремій аналізі і критиці піддав 
Л. Д. п'єси біографічного жанру -
«Петербурзька осінь» А. Ільченка, 
«Слово правди» Ю. Костюка, «Чер
вона рожа» Л. Смілянського. «Ка
мо» А. Левади, «Арсенал» В. Сухо
дольського. Він подав думку, що 
деякі «Забуті» (цебто заборонені) 
п'єси вартувало б знову повернути 
на сцену. 
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Окрему увагу присвятив Л. Д., 

наробившій багато шуму, комедн 
В. Мjнька «Не на·зиваючи прізви
ща. С.Jіід в;ідмітити, що цщ комедія, 
ще кілька місяців тому назад мала 
найбільші успіхи й найприхильні
шу критику всіх без виїмку совєт
ських журналів і газет. в. Мінько 
був на верхів'ях почестей. йому 
влаштовували слеціяльні прийнят
тя в Москві. його комедію диви
лись сам Маленков і Хрущов. йо
го знимку публікувала «Літ. газе
та», «Сов. Ку ль тура» і ін. Одним 
словом, він знав на яку стати. Але 
вже скоро большевицькі партійні 
бонзи лобачили в цій комедії (як і 
в комедіях Зоріна, Марієнгофа, Го 
родецького) своє справжнє облич
чя. Вони злякались. І тоді зразу 
змінили курс прямим поворотом. 
Заговорили про «Позитивного» і 
«неІ'ативноrо» героя в літературі, 

смолоскип 

в їхньому новому розумінні. 
Між першими, на яких посипа

лись удари, є і В Мінько. За ним 
полетіли І. Муратов з М. Авахом 
(«Сам собі ворог»), І. Багмут з В. 

Соколам («Дорогга мамочка»), М. 

Пестрака (~<Під дахом нашого до
му»). Ух б'ють безжалісно за те. ЩО 
вони відважились лисати справді 
п р а в д у! 

Про кінодраматургію Л. Д. не мав 
що багато сказаrи. Згадав тільки 
фільми «Тарас Шевченко», «Щедре 
літо» (зразок «лакировочної» про
дукції ... ) і «Судьбу Марини» (Л. 

Компанієць). За ЙОго С.'УОвами, в. на 
ступному році Київська студія має 
вилустити 12 повнометражних ми
стецьких фільмів, а Одеська --три 
(варто згадати, що «Капіталістич
на» Франція !4ищ~скає· рqчно -ОО) 
- 120 фільмів!). 

Літер.атура для дітей 

Дивно стає, що Н. Забіла, ци дій
сно талановита письменниця, ста

ла політруком ло дитячій літерату 
рі. Це саме їй доручено іГоворити 
про дитячу літературу. Вона в сво
їй доповіді старалась проаналізу
вати її згідно з насвітленням і ви
могами влади. 

Письменників дитячої літератури 
вона поділила на три категорн. 
Перші - це письменники старшО'ГО 
покоління - О. Донченко Н. Труб 
лаїні, О. Іваненко, А. Копиленко, 
В. Бичко, І. Нехода, П. Панч, В. 

Владко, Н. Скарбуш, М. Пригара. 
Доугі - це письменники повоєн
ного періоду, вихованці вже совєт
ська;· системи - Ю. Збанацький, 

Н. Дvбов, І. Багмут, М. Познаньсь
ка, Б. Чалий, М. Упеник. Треті -
це ті, які крім своїх основних тво
рів пишуть також для дітей -П. 

Тичина, М. Рильський, О. Гончаров, 
А. Головко, В. Василевська. А. Ма
лишко, В. Сосюра, П. Воронько, І. 
Муратов, Л. Первомайський і інші. 
З першими своїми творами висту
пили Г. Бойко. А. Дрозд, І. Шкаров 
ськ:и.й і інші. Н. Забіла відзначила. 
що в Україні зокрема відстає нау
ково-фантастична та пuигодниць
Кf'І. .літє·ратура (тільки написали І. 
Багмvт - «Господарі Охотських 
гір», Ю. Збанацький - «Лісова кра 
суня)) та Н. дашкевич - «Торже
ство життя»). Великою перешкодою 
в розвитку дитячdї літератури. за 
словами Н. З .. є теорія безконфлікт 
ности, яка прийняла «вид брех.ли
вnго ледатогізму». 

На закінчення своєї доповіді. Н. 
З. сильно критикувала дитячі жур 
нали в Ук~аїні «Піонерія», «Бар
вінок», а також діяльність видав
Н'Иіцтва ЦК КОМСОМОЛУ «МОЛО'ДЬ», 

Вона піднесла думку про необхід
ність створити в Україні епеціяль
ного дитячого видавництва. 

Як видно з двох основних дооо
відей на третьому з'ї·зді СРПУ, бо
льшевики звертають тепер свою ос 

новну увагу в літературі на дра

матичні твори і твори для дітей. 
Цебто почерез театр і кіно хочуть 
поширити свою пропаtанду. Вони 
знають, що пеnе-січний громадянин, 
колгосnник чи робітник, скоріше 
піде до театру чим читатиме якийсь 
тендітний і фальпив:ий тв1р. 

Те саме з молоддю. О-сновне об
говорення дитячої ЛІітератури є 
черговим доказом, що влада не має 

сили всеціло охолити молодь сво
ею пропаr'андою та вченням, тому 

вона примушена вдаватись до літе
ратури. 

lle Сосюра, Мінько, Усенко? ... 

На з'ї·зді ви.стулали майже всі 
визначніші письменники сучасної 
України. Але між ними не було ви 
стулів ні Сосюри. ні М'Їнька. ні Усен 
ка. Не знати навіть чи вони були 
присутні. 

На окрему увагу заслуговує ви
стул С. Крижанівського, який зо
крема торкнувся справи Сосюри. 

Він говорив: 
« ... Я признаю, що був не прав, 

коли зовсім неда:нно в залалі поле
міки трохи (?) загрубо говорив про 
розходження між творчістю одно
го з кnащих українських поетів в. 
Сюсюри і його моральним облич
чям (ро·звід, любов з полячкою-ро
бітницею ще до війни, історія з 
перстенем, гіпноза). Але чому ж 
ніхто з друзів В. Сюсюри не ска
зав йому гіркої правди про те, що 
за останній час він зовсім не пра-
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цює над мистецтвом слова, не за

думусться на д новим ритмом, епі
тетом, про те, що йоrо поез:ія не
приємно вражає надмірною скуп
ченністю на власній особі поета? 
В. Сюсюра був н:о.тrись володарем 
дум і почувань нашої молоді (а що 
ви теnер з нього зробили? - О. З.). 
Тепер він не йде вперед, як біль
шість наших старих і молодих по
етів, а стоїть на місці і послідовно 
«·вдстає ... » 

М. Рильський в своїй пе1)едз'їз
довій статті («Літ. газета з 26 жов
тня ц. р.) теж присвячує окреме 

місце Сmсюрі: 

«Володимир Сюсюра, - пише він, 
- лірик в першу чаргу, хоч у ньо
го і є практика в епічному жанрі. 
його часом називають «співцем 
Донбасу», але це опреділення дещо 
вузьке. Він - п о е· т л ю д с ь 
к о г о с е р ц я (підкреслення 
наше - О. З.). 
Велике враження зроби.в колись 

його цикл «Червона зима», який 
являється і лосьогодні одним з кра 
щих відбитків в советській поезії 
періоду громадянської війни. «Та
кий я ніжний, такий триво:жний», 
опреділив себе поет в одній пое
зії ... » 

В загальному в дискусії присвя
чено багато уваги справі «Позитив
ного» і «неrативного» героя ;в совет 
ській літературі. Тут ще раз всі на 
кидались за припладом партії на 
Мі.нька. не забуваючи пои тому Зо 
ріна, Марієн,гофа і Городецького. 
П. Тичина говорив про літератур

ний доріст, при чому слеціяльно 
відзначив молодогог поета д. Пав
личка. якого «гнівні поезії направ
лені проти буржу<\З:но-націона.лі
стичного «отре·nья». 

П. Панч в своїй доловщ1 подав 
деякі цифрові дані: за час між 
двома з'їздами, в члени СРПУ прий 
нято 128 чоловік, біля 900 молодих 
авторів знаходиться тепер в літе
ратурних об'єднаннях і гуртках. із 
творів початкуючих письменників 
складено альманах «Лілературна 
МОЛОДЬ», В ЯКОМу ПОЯВИЛОСЬ 68 НО
ВИХ імен, ще· два такі альманахи 
готуються до друку. 

П. Козланюк звернув увагу на 
те. ще в Україні є тільки професій
ні письменники/ немає письме-нни
ків-інженерів, учених, партійних 
робітників, ліка'Т)ів, учителів і т. д. 

Піс.л я дискусій відбулись вибори 
нового правління. Головою nереви
брано М. Бажана, заступниками 
вибрано О. Гончаря, Ю. Смолича, 
Л. Новиченка, відповідальним се
кретnрем вибраний С. Скляренка. 

о. з. 
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Сила взаємодії двох точко
вих магнітних полюсів у порож 
нечі прямо прапорціанальна до
буткові магнітних мас полюсів 
і оберне·но прапорціанальна 
квадратові віддалі між ними. 

КУЛОН 

МІРКУВАННЯ 

Полюс рухомого маг.ніта, 
двострілий вгадує магвіт, 
а там - людина міцновіта 
в задумі над рахунком літ, 
людським звичайним міркуван-

основу вивчивши основ, 

нові задумує сятання, 
плекає проби вічне «ЗНОВ». 
Десь за будучаю добою 
гучні несуться голоси 
і світ планетною журбою 
цупкі сплітає пояси. 
І взлоб'я КВОЛОЇ ЛЮДИНИ 
вкривають многі рівчаки, 

ням 

а ціль? - Майбутнього години 
.несуть наївні хлопчаки. 
Та може радощі нечасті, 
за стінками прийдешніх днів 
щасливець вивершить у щасті 
гартований знаком вогнів. 

Бо ще сьогодні голос мет -
джаз-банді:в мідяні тарелі 
і власним чином гнаіНий геть 
в імлі старенький Торрічеллі. 
Кому ж цікавитись магнітом, 
пізнавши віддалі квадрат, 
коли над озвірілим світом 
:з ножем в крові біблійний брат? 
Вже скоро стрілів блискавиці 
і ·диму синява їдка 
хід гуркотом залізним птиці 
пісні тривожного гудка. 
Байдужі всім взаємодії, 
не час, міркують. на магніті!? ... 
Чи ж вирішить людина дії 
заплутаний рахунок літ? ... 

ІГОр ШАНКОВСЬКИЙ 

~~! .. '!.!.!·~~~-!..·········~~!~!~~ 
Киів. У видавництві «Молодь» 

останньо появились такі кни~ки 
для молоді: І. Ле - «Побратими», 
Н. Забіла - «Повість про Жов
тень», О. Іваненко - « Ботдан' Хме
льницький», у видавництві «Ра

дянський Письменник» - А. Ма
лишко: «Книга братів» (поезії), О. 

Носенко: «В наші дні» (оповідання), 
Д. Ткач: «Крута хвиля» (роман), у 
Львівському книжно - журнально
му видавництві - Я. Стецюк: «Ве
лика віра» (оповідання), в. Решет
ніков: «Новатори». 

Львів. При редакції газети «Чер
воний Прапор», яка ·появляєтьс:я в 
Рівному, об'еднав,ся ~гурт місцевих 

письменииків - В. Симакович, М. 
Козьменко, Д. Мегелик, В. Коло
бов. В. Симакович закін,чив недав
но новий рома1н «Маяки». 

ОМОJІОСКИП 

Неnоиінчені записни 
Жовтим лоєм догорілої свічі та

нули осінні дні. Я зустрівся з ~и~ 
випадково на залізничому дВІР ЦІ 
містечка Н. 

Розглядаючи строкаті вітрини кіо 
ску, помітив людину, яка швидко 
до мене наближалась. Це бу:в він. 
Виснажене обличчя й неохайна чу
прина. В мої руки втиснув жовтий 
конверт. На відхідне кинув: це для 
шукачів фарисейських і янгольсь

ких правд ... Я не встиг навіть йому 
відповісти і nросити вияснення. В 
моїх руках 'Залишилась жовта кон

верта. З цікавістю я відкрив її - в 
середині листок записаного паперу. 

Листок з конверти 

незнайомого 

«Я пригадую картину: на скалі 

високий замок. З мосту однієї баш
ти л;юдина закинула аркан на шию 

пегаса, що мчався крутими алеями 

замкового nарку. Внизу стояли дві 
безголові постаті. Замість голов -

розкриті книги. Назва картини: 
«Книги» ... Я її назвав: «Непорозу
міння. На nолО'І\нищі невідомого 
маляра відкрив своє існування. Ви
падок. А в тім - жити це значить 
творити свою епоху. Можливо я 
був спізненим романтиком зі за
краскою якогось неоправданого тра 

гізму. 
Книга життя розкрилася виразно 

в баталіях визвольних леrенд. Во
ни були нагальні. На пере·хресті 
широких шляхів я голосив: лише 
закон горіння аж до абсолютного 
самоспалення збереже вас від по
пелу буденщини. Х·го не зможе від~. 
різнити барки сірої від rвогненн01 
- відійде. Відгриміли бої, проїха
ли валки возів - промаршували 
вони, що не зрозуміли вічного за
кону - т р и в а н н я. На шля
хи налятли сльозаві сльоти ... » 
На цьому місці записки не·знайо

мого уривались. 

Євген Держко 

RАСRАДРИ 
Каскади звуків. Ніжних клопіт

ливих, що м'яко насичують б ла кит 
ний nростір. Контраст м'якого ас
фальту й докучл;ивого спору лиску
чих доріг. Бетону, заліза і ритму. 
Механічних прецизних ударів, роз 
міряних: вивчити, збудувати і зни 
щити... Ритм великого міста. Про
сторих тьмавих ву лиць і живого 

брунату. Жовті пасмуги крикливої 
ре·клями - цей повторний зоровий 

удар бездушного, настирливого, що 

входить в найменшу клітину жи
вого. Збудує - нівелює і нищить. 

*•* 
І так лиш маленький незахисний 

окраєць ніжної тремтливої блаки
ті. Тільки декілька м'яких зарисів 
випадкової зелені. Хвилина від
пруження, епізодичні гарманн і 
наснаженого чуття серця. Я люблю 
тебе, прекрасний вечоре, з мільяр
дами захисних кришталів і тонким 
зарисом неражаданих сильвет, що 

улекшують і збуджують пізнання. 
Я хочу тебе. Вдих,нути широко ок
самит п'янкого подуву, що прине
се запах Євшану забутих просто
рів. Далеких рідних силюет пре

красної ночі мойого Сходу. 

Промину ло десять років. 

*** 
І я досі слухатиму вас кас.кади 

ніжних клопітливих звуків блакит 
ного скраєчку чужих зелених пар

ків і маленького фраrменту б лаки
ті. І тужитиму. Бо творите лише 

міраж мо~ї святині. 

Степан Ле1винський 

~.:.~~"'"'~'-'У~'~'~ 

З нотатинка 
Часами вас оглушує метушня 

дрібних людців. Духових rnомів. 
Неокреслене борсання м а с и де
шевої самораклями і ходачкового 
патріотизму. Рене-санс. Спростачен

ня. 

Були колись у нас пророки. Те
пер їх немає. Перевелися. 

Проте бажаю згадати про тих, 
що були ... Пригадуєте: один з ІВ:ід
важних надів на себе панцирні ла
ти лицаря з Ля-Манчі, сів на вірну 
клячу й виїхав шукати лицарсь

ких пригод. Іздив доволі довго: від 
коршми до коршми, від дворища 
до костела... І поклонялись йому 
Дон Кіхоти і Санчо Панси, а ці тре 
ті стояли у тіні. Вичікували. 

Пройшли роки. Лиха доля вики
нула нас за борти краю. З «відваж 
ними» сталась зміна. Наперекір 
своїм маніфестам, оселились в та
борі свинопасів С.анчо Пансів і звід 
ти проповідують «дороги спас:ін
ня». .. Перевелися у нас пророки ... 

Р. Вітровий 



Стор. 8. 

ПАРІЗЬИЕ ••ЗАРЕВОІІ 

О. ОJЬЖИЧЕВІ 
Щоби вшанувати дес:лтиліття ге

роїчної смерти Олега Ольжича, 
Паризька клітина націоналістич
ного студентського об'єднан.ня «За
рево», !Влаштувала 21. листопада ц. 
р. Святочну Ака·демію. 
Сьогодні Ольжич, як ідеал лю

дини., революціонера і провідника, 
е прикладом та символом для ці

лих поколінь української молоді. 
О. Ольжич - революціонер, що 

було темою доповіді О. Ждановича, 
мав прикмети всіх людських чес
нот і гідности. 

О. Ольжич голошенням націDІНа
лістичних правд реалізував їх в бо 
ротьбі за українську державність і 
в щоденному житті. Своею мужні
стю і крицевим характером він пе
реріс своїх юучасників. Став сим
волом. 

Доповідь О. Ждановича внесла 
багато нового і оригінального в пі
знання Ольжича, як революціоне
ра. 

Глибш~им знанням О. Ольжича, 
як людини, поета і науковця, nо
значилась друга доповідь - панни 
М. Калитовської. Шановна преле
І'ентка зуміла в блискучій формі 
поєднати в одну цілість біографію, 
з поетичною і науковою mорчістю 
О. Ольжича-Кандиби. 

Академію відкрила «Героl'ІЧ.ною 
сонатою» Бетовена п-:ні Ірена Дав
на. П-ні Давна показала яскраво 
високу клясу своєї майстерности, 

чим вибилась на передове місце 
серед українських пія:ністів на чу
жині. 

ЗрещитаJЦісю Ольжичевих пое:зш 
вист)'1пила відома наш·а акторка 
п-1ні Є. Чайка. 
Академія закінчилась величньою 

піснею на слова О. Ольжича (му
зика О. Нижанківськогог) «Роз
крийте зіниці», яку виконала дуже 
вдало п-ні М. Матіяшевська при 
акомпаніяменті п. Л. Гузара. 
Академія О. Ольжича в Парижі 

внесла не тільки багато нового в 
пізнанні Ольжича, але й показала, 
як можна в оригінальний і імnону
ючий спосіб влаштову·вати імпре-
зи. 

в. r. 

смолоскип ч. 12 (48) 

Іртіnь <(Паремна ПРВQИ)> • Ниївсьне РВПЇО 
(Докінчення з 4-or С'І'Ор.) 

але найкращі «ЖУ ліки» - спец,ія
лісти від «різання підошов на хо
ду». Але щасливий громадянин Со 
ветського Союзу може обійтись на
віть без жуликів. Дійсно, що ж ро
битимуть жу лики, коли всі грома
дяни ходять в черевиках, в яких 

підошви відлітають самі собою! Так 
собі тітьки хляп-хляп по калюжах. 
А скажіть-но там, Київський дик
торе, після то·го як ви пове'Черяли 
справжньою ковбасою на Дарни
цькому м'ясокомбінаті, скільки ко
штує у вас пара черевиків і скіль
ки заробляє Іван Іванович Іванен
ко - токар з заводу «Більшовик», 
або забойщик якоїнебудь шахти на 
Донбасі? Мовчите, га? Чому ви ро
бите подію з тогго, що деякі шахта
рі купують собі радіоапарати або 
костюми, фотоапарати? Мабуть та
ке там у вас дійсно дуже небуден
не! 

Коли ж говорять про сільського
сподарську виставку десь ІВ Мосхві, 
або на Буковині і про те, які то 
гарні снопи, овочі, городина, кар
топля і цукрові буряки можна там 
бачити, то нам мимоволі пригаду
ються «несолодкі» часи в Совєтсь
кому Союзі. «Несолодкі» часи -це 
часи, коли то за ніякі гроші не 
можна бу ло дістати цукру. Тут бу
ло заведене пев·не степєнування -
найкраще пити чай або каву «ВНа
кладку» тобто кинувши пару ложе 
чок або шматочок цукру до гор
нятка. Скромніше - «в прикуск:у» 
-цебто, відкусивши від цукру як
найменший шматочок, запивати йо 
го величезними ковтками рідини·. 
В ще гіршій ситуацrї кусень цукру 
підві.urувався довгим шнурком на 
лампі і гєУй:дався над столом від од
ного члена родини до другого і ко

жен мав його по черзі лизнути. Це 
називалося «В прилизку». Коли ж 
у хаті залишався единий останній 
шматочок цукру, то його урочисто 

підвітували під стелею і кожного 
разу попиваючи теплу воду з зід
ханням ди'вилися вгору й згадува

ли, як смакує цукор. Така метода 
звалася «В приглядку». Бували ді
ти, які щойно в десять-дванадnять 
років вперше в житті в·знавали 
смак цукру. 

Ось тому то й виставки в Моекві 
і на Буковині та, може, ще· десь. 
Нехай люди побачать справжні 
снопи. справжню картоnлю, справ

жні цукрові буряки, нехай їм на 
душі легше стане! 

От приїхали до Києва індуські 
мистці: «Всі двері для вас, дорогі 
гос~і, будуть відчине·ні!» - кажуть 

їм совєтські бонзи. Бережіться, ін
дусики, скажемо ми - двері МВД 
відчинені хіба лиш тоді, як вас 
тягнуть до середини, а з виходом 

-тяжче·! 

Словом, важко когось перекона

ти про дружне відношення т. Шев 
ченка до Росії, коли в Ленінграді 
видається Шевченківський альбом 
з репродукціями рукописів поета, 
на яких видно поправки жандармів 
(російських же·, а не якихось ін
ших!). Не заклинайте .нас у бара
нів, КИJівські радіо-діячі! Тут, на 
заході, де живемо ми, немае МВД і 
тому ми спокійно можемо вам віри
ти, або не вірити, а в імовірних ва
ших твердженнях багато дечого 
знайти між рядками, а головне -
ми можемо спокійно сказати, що 
слухаємо вас лише завдяки укра

їнським народнім пісням, що ви їх 
м. ін. передаєте ,та їх майстерним 
виконавцям. 

Всеволод РіздвянськиІй 

НеnокІрним 

Час заблукав і йде неплідним nо-
лем: 

йомУ мету захмарила імла. 
Сьоrодні тяжко бути юночолим, 
Тривоrи відrорнувши від чола. 

Нікоr0 про ніщо ми вже не вмолим, 
Бо в море злоби вся любов стекла. 
Невірні: достиrає• чорним болем 
ЖІtття, яке Кассандра прорекла! 

Tonty хаІй rоном білоr0 коня 
З.літає дух наш у блакитнім святі -
Нехай 11е йде блукати навмання. 

Хай сталлю будуть поrляди прой-
няті, 

Хай буде rерб: рука на рукояті, 
І діп - заrартована борня! 

Боrдан Рубчак 

••• 
Убогий, в чорнім ластовинні сад 
Принишкнув над трав брудною 

тліюnо. 

Чужий, а рідний як друг і брат 
Моїх думок nовірник вірний. 

Тобі 
на весні я пісень співав, 

Літом радів, що співають І'рона, 
А в осінь, як 

прозолоть взялася 

На листках 
Коло воскової свічі груші 
Поклав серце на сторожі. 

Ю. Федорович 
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Я ПОВЕРНУВСЯ 3 СССР 
(Закінченни з «Смолоскипу ч. 10 (46~ 1954.) 

Якою би не була ,відJnовідь на це 
ПИТЗіНН:Я, П ІВІqе Ж !Не ОООІИJН:У'В3.'Ч;уВ:аІВ 
би студе1н:тство. Осу дит•и ТіРеJба тих 
nсіІб, що п:редставл\Яюrrь собою ,~.Юсти
ну цієї ІВ'еличезної іМrашинерії, яка 
формує nум~у Сt0ВЄТІСЬІКОЇ ЛІЮДИНИ. 
Ми стрічалисІя з однаrю такою особи
стістю, са1ме п. ЕлютінИІм, міністром 
нж,о.кошкіЛJьнюго вихованш\ЯІ. Ми праве 
ли із ним три з половиною годинну 
дискусію ІПро совє11ське високошкіпь.н:е 
виховання. Чи радше каж:у1чи - три 
з по.тювююю годинн1у супере1чку. Роз
мова. почаvшсп ці.тшюм -апокійно, ми 
<:,тавили цtлком ЗВ.ИfЧtаіЙІН~ заПІНТИ •ПРО 
учбо,ві заклади в СССР. З часом ми, 
о,щначе, зорівнту.валиоя, що в пана мі
ністра ·все меншає охот,а вілповід:тти 
на наші питанн~. 

Зокрема йому не 1подобалися наші 
шrтання про Ніа1У'КУ істо'J)Їі в СССР та 
про обмежNшя довозу чужої літера
т•ури з деяких діЛІяно.к. Особливо вра
зив його запит, що стос1увався Троц,,
кого. Ми хотіли знати, чи :\-Южна би 
було ознайомитиея із м,атеріІЯ,lаІ;\Ш про 
ролю Троцьюоrо 'В бо~шеnицькій ре
волюцїі. За даними мінkт:ра вияшп.:ю
ся, однаJче, що Лев 'Троцишй, слів{)rе
новник Червоної Армії, друга' особа 
nісл1я Леніна, не 'був ВШ19'ИВО нічп'І 
іншим, я;к тільки ЗВН1Іайни:vt зр~щн:Іко~І 
СОВЄТСЬКОЇ «РОдіНИ». 

Пробували ІМИ розпитуваrrи про ви
клади релігії в Совєтському С>:юJі: 
відповіли НJЗІМ, що реліІ·ія не іс«ує! 
СовєТ'ські діти ·маютІь Зl'УЮГV читати 
Дарвіна, отже - ·вони .не потре6у сть 
релігії. Мн звернули увагу на Т'С, шо 
власне це р{)З'М'ИнаєтЬІся із дійсністю, 
бо Дарв~н бУ\В віруючим чоловіІЮ:\1. 
Проте ~виявилося, що міністер був 
краще зорієнтований у сферах ЩJИ>ват 
НіОГО жJrrт:я І.НJаtуковця, заявляючи: Ш.J:\1, 

що «Дарвін тільки видавав себе хри
стия;нином, щоби не тривос,юпа своєї 
родИНИ:!> ... 
Може·vе с.обі У'ЯІвиrш:, ІЯJК нетерпеливо 

очікунми мн вітповідей на ці та ін-
, ші подr6ні т:е~ми, як, наmриклад, ~ї~Ю)І\
лив,лення· ІСтудій совєтським студен
там 1Поза межJ(ltМИ Совєтського Союзу 
га <<Народніх :демократій». ВідП<ІВідь 
нас здивувала. Ми в Британії привик
ли стрічати нез·числсннил СіІУ дентсь
ких гостей із ЧІУЖИІН.И і с.амі висидає
мо наших студбнтів закордон. CrJBЄT· 
сьь.кі стуJLенти не ст у діюють rн,за ме
жами Совєтського СоІ{);іу і «Народніх 
демократій». «ЧОМУ» - питали ми 
міністра. - <<Тому що в СССР існу
ють дл:я цього nовноцінІні нередумови:ь 
- відповів ІНІам його заступннк. «1 
для англійської мови рі!шож?» На ue 
питання ми ·в,же не одержалн відпові
ди. 

Таку саму довгу і, побоююс:я, роз-

ч;щювуючу rутірку провели ми і з 
Спілкою llисьІменниюв в Ленінграді. 
Вони, наприклад, не уважали, що а.в
тор повинен писати про все, до чоt·о 

він чує \внутрішнє покликаtНІНІЯ, без 
огJІІяду н.а те, чи це схвалює тнМІчасо

ва влада, чи ні; вочи зас,тупал.и по
гшrд, що письме·нник гапинен ·писати 

~про те, чого вимагають ши.рокі ~руІГи 
читачів. На мою гаrд~Іrу, такий погляд 
обмІбжує свобu,щу письмеtн!Ника. Бага
ТІJ зелнких пись::vt<еНІників, які сьогод
ні прийняті, навіть, советською вла
дою, між НИі::\~И і Шеюсшір, і Бернар;І. 
Ііlов - ,буди на са,мому nочатІ\!У !11Іе!ПО
пулярrшми. Проте, якщо ~би ІНашіть при 
йt-j:яти, що зwгаль1на популярніс·гь мо

же служити 1крнтерієм, яким муоиrrь 
кермунатис.я письrмеtнник, то як )І{Іе ж 

ІМОЖНа ЦЮ ПОПУЛІН:рНісТЬ усТаНОВІІТИ? 
Хиба дозволитя пнчьм,енникові публі
k.увати ВІсі його Т'вори і слідкуІІЗІаrrи за 
голосами суспіль1ства? Так, здг.вало
ся би, і 'поступають у Совєп:,ьКО'::\.f'У 
Союзі. Але 1н.і! 
Комkія, підпоряІдквона 'll:Нбаган~а~І 

партії, ССІJМ!а рішає про те, що ,с'усніль
ІіОС'l'і може ·подобатися, і ,човєтсь,Ішй 
ПИСЬ•МеННІИК <ПрИJП(Ща€ МеІНJ, ЯК П'Н.l!Х В 
z~юзолоч,еній клітці. 

Звич,а;йНJО, що ,.ми проб)'1Вали нав'яза
ти ще й. інші розмови, як оці із .міні
страми й літ1ераrrорами. 1:) рамJ..І;Ях на
щої пролраІМ'и ІМИ ~мо.rли ознайам,и:ти

ся із ЖИ'П'ЯМ ЗШ:ИЧаЙНИХ ІСОВ€11СЬКИХ 
;Іюд:бй: ми вtщвіда.л.и фа1брики, фарм1и~ 
кра,маиці, театри, 1клюб:и і .кіна. Шдві
дали ми адІНІу ХЗІрківську тракторІНу 
-'11\}d~НD и Іl'ОЯ!Н 'ЕІТ'Ш8~duюІm '15 · Лянdg-єф 
·m::\t не був у тракгорній фаJ6риці і, 
ВЛаСt1'Н:ВО, Не ЗНаЮ, ЯК би ЇЇ ПОріВІНІЮВІЗ
ТИ із нашими, але прИJпуск•аю, що не 
буде великої різ,ниці ані у виканності, 
<1ні щодо умавин ІПраці. Це саме Я• мо
жу ока.зати і про текс11и.льну фЗІбрику, 
яку ми відвід,ув:али в Харкові, .алІе му
шу д.ода·ли, що Іn;родукція, чИІ то вже 
штучні шонкові матерії, ·ЧИ пшнчішки, 
чи нейльон 'Не доСІятають вартістю 
Н<І:ШОГО РЇВІНІЯ. 

Кілька разів ·ми прохали ,доз:волити 
нам відвідати приватІНі мешкання, але 
все зводилооя до того, що ми такого 

дозволу не !Могли о,дrер!Жати, отІ}юе, 

трудно 6уоо би довідаrИJСІЯ щоне,будь 
Про домашній ЛJаІД СО'ВЄТ'СЬ~Ї ЛЮІДІИІНН. 
Натомість ду&ке JІ,обрим аюказником 
служили крамниц~, і я заходив ~о 'НІИ'Х 
при кожній нагоді, коли міг. Харчів, 
безrrере,чно, ІПОДОІстаток, і вони, порів
нюючи, не дорогі, ~поскіль~и я мав зІМо 
гу СУ!д,ити. Хоч'У зазнаtЧити, що ІВИ!Міна 
за рубель так абсурдно J11СіТановленІ3 
СОВЄТСЬІКОЮ ВЛадою, ЩО уJН'е'МОІЖЛИВ· 

.'lює вся~е порівняння. ·Ал~ про~Щукт•и 
ЩОд'еіННОІГО ВіЖИТКУ, ОСОбЛИВО 0Щіе!Ж.3! 
і 'ВЗ'У'fТЯ, ЗНаЧІНО гірШОЇ ЯКQІСТИ, !ЯК В 
Англії. ДеЯК'ИІХ більших предМІетів, як 

Orop • •• 

ледrвні, чи мотоцик.лі, НІа ринку теж 
досить, але й вон:и далеко не .д.орівню
Іоться якочт•і наших 1виробів. 
Проте, совєтські сту1денти ІНе ІВ~рили 

~нам, коли ми їм на це зв·ерrrали y:вrary. 
1:) минулпх ро~а:х я відвідав чимало 
країн, :в тому числі й ЗЛА і Шв,е:цію, 
але без ваганІНІЯ с'ГвердJЖую, що жит
т•євий рівень СОВЄТІСЬКОЇ ЛЮДИІІJИ дале
КО не дос1ягає рівня 'В іrнших .країнах, 
які п ві(щвідував. 

Замість того, наші совєтські то&а
риші уВІа.жали свої:м 01бов'язком спере
чатися із Ніами на тому, що їх життє
пий ріве,нь вищий, від нашого. Як сла
бо 'ВОІНИ оріЄ'НІТУЮ"І'ЬІС,Я В дійСНОІМУ СТа
Нір і чей. 

lз ЦІJХ ІВtр:ЗJЖіНЬ ІПРО СО13ЄТСЬКі будні 
ще дві справи за~слуговують окремої 
уваги, і я хотів 6и npo ІІJих тако1ж зга
де~ти. Обид!ві мен1е гл:ибоко роЗ<!.J•<1ІJ)ува
JШ. r Іерший моменц·, це розtб.есть ІСеред 
совєтської молоді. Я завІ)кди Gдовідув.ав 
СН із СОВ€1'СЬКИХ ІП~~бЛіК<ЩЇЙ, ЩО СО· 
нєтц.ка мо,лодь не така, як молодь ін
ших країн, а зокрема 'Вона павиНІна 
І:ідрізнятнся від молоді країн .капіта
талkгичних. Це виамикало та·~е tВра
жіння, ЩО /МОЛОДЬ ЦЯ Я:ВЛЯЄТЬСЯ 'ВЗір
це:~! ДОСКОНІ(]JLОСТИ, ЩО МіІЖ СОВ€1'СЬКОЮ 
.молоддю немає злочиннос,ти, шибе
пицтва, л'янств.а та ;нешогамованости. 
Підчас rмоїх ІВідвідин в Совєтському 
Союзі я дій:шов до цілком протилеjfс
них висновкіrв. Такі недомаrан+Н1ЯІ со
вєтської мoJroдt 'були, між ~ншим, го
ловним пре;д:МІе'Ром Конгресу КоМІС/О· 
молу, що відбУJВЮЯІП коротко перец{ 
нашим приїздам. 

Кілька разів я запитував керів
ників Комсомолу, чи ці вістки про 
стан советськdї молоді правдиві, і 
що на це впливає. Більшість Ї'З rних 
щиро заявляли, що ця розбесть іс
нує, і зводили її до різних момен
тів. Говорили, приміром, що піонер
ська організація стала вже перена
сиченою, а тим і одноманітною, що 
багато хлопців воліє грати на ву
лиці, що деякі батьки дають своїм 
дітям забагато грош.ей, не засатнов 
ляючися над тим, що діти з гріш
ми роблять. 
Для мене це звучало відрадніше, 

я добачав в тому природній роз
мах молоді, не її злочинність. І я 
віддихнув, бо переконався, що ми
мо 35-тилі тнього большеницького 
режиму, советс.ькі діти залишили
ся дітьми - так, як ІВ цілому світі. 
Хоч nриходиться і в цьому ви

падку суперечити совєтським сту

дентам. я.кі до нас відносилися 
спраІВді ласкаво і дуже привітно, 
як не міг дати їм іншої відповіді, 
як цю саме: 

Совєтський Союз не є поступо
вою країною, в багатьох д1ллнках 
совєтські годинники відстають да
леко від наших! 

Фред Джепкісс 



Стор. 10. ОМОJІОСКИП 

Моподь розбудовує свій журнав 
Пресовий Фонд <Смолоскипу) 

Збіркопа листа ч. 11. Збірку про
водив А. Губаль (Нью йорк): по 2 
доЛ'. - І. Яремчук; по 1 дол. - В. 
Бері:зка, А. Губаль, Т. Сушик, О. 
Суховерський, Д. Фурманет~, В. 
Різник, Роман С. 

Збіркопа листа ч. 26. Збірку про
водив Л. Винар (Клівеленд} Ака
демічна Громада ім. П. Орлика -
5 дол. 

Збіркопа листа ч. 10. Збірку про
водив м. Стебельський: М. Стебе
льськИІй - 2 дол., І. Турянський, 
О. Суховерський, П. СтецИіна - по 
] дол. 
Збіркопа листа ч. 17. Збірку про

водив З. Томків: по 1 дол. - ~- Яци 
шин, Л. Т-урчиневич, Я. Кришта
лович, М. Бігун, З. Томків. По 0.50 
дол. - й. .Яцишин, І. Іваницький, 
Т. Томків. 

з.біркова листа ч. 25. Збірку про
водив А. Кривор.учко. По 1 дол. -
С. Стрембицький, М. Рудик. 
Збіркопа листа ч. 21. Збірку про

водив п. Залуга. По 3 дол. - І. 
Качмар. По 2 дол. - П. Залуга, В. 
Маріяш. По 1 дол. - Зірка Залуга, 
П. Семеген, С. Білий, М. Дякун, В. 
Гевко, І. Онуфрик, В. Семеген, П. 
Грицик. 

~~чи'і'~й;'ій ПЕ.РЕД'іі.Л~~;~ і 
Центральний орган Об'єднання Де- f 

мократичної Української Молоді і 
1 

« М О Л О Д А У К Р А І Н А »j 
\ 

В «Молодій Україні» знайдете і 
зра:ж<и творчости кращих укра!'іІн- j 
ських поетів і r:~сьм~нників, ста тт} j 
на теми сучасн01 полІтики ,науки и; 

мисте·цтва, огляди книжок, Ф·ільмів ~ 

і спорту. І' 
В «Молодjй Україні» співпрацю

ють українські публіцисти різних 
політичних переконань, а також 

друкуються перекладні статті ціка
віших західніх ессеїстів. 

«Молода Україна» дає дорогу мо 
лодим талантам і широко обгово
рює проблематику сучасної молоді. 

«Молода Україна» виходить раз 
на два місЯІЦі на 58 стор. друку й 
коштує в продажу тільки 40 цен
тів. Річна передплата - 2 доляри, 
а в Европі дешевше. 

Звертайтесь за оказовими числа
ми на адресу: 

MOLODA UKRAINA 
191 Lippincott St. І 

.!....,__т_о_R_О_N_т_. _о_, _o_n_t_. _с_а_па_d_а_. ----~J 

Збіркопа листа ч. 23. Збірку про
водив О. Врублівський. По 2 дол. 
- О. Врублівський. 

Збіркопа листа ч. 2. Збірку про
водив П. Шайда~ По 5 дол. - М. 
Горин. По 2 дол. - І. Попович, Б. 
Ковч, Накловичі, М. Кавка. По 1 
дол. - М. Ждан, М. Бігун, М. Ку
рах, М. Тарасюк, д. М., Я. Ємець, 
З. Томків, Б. Турченюк, Л. Зварун, 
Ю. Федорович, П. Врублівський, Є. 
Зубальський, П. Селеген, Н. Декан, 
А. Тесарович. 

Збіркопа листа ч. 1. Збірку про
водив о. Шевченко. По 2 дол. - Д. 
Фурманець. По 1 дол. - Р. Шра
мєнко, Л. Винар, В. Дмитріюк, Т. 
Сушик, О. Сеник, Б. Миронюк, А. 
Гінтнер, Мироновський (?), П. Шай 
да, Д. Січ, В. Різник, П. Стерчо, 
М. Попович. 

Збіркопа листа ч. 4. Збірку про
водив П. Коркоць. По З дол. - П. 
Каркоць. По 2 дол. - І. Петручак, 
М. Янович, С. Коцюба. По 1 дол. -
Л. Маковецький, І. Михалевич, П. 
Байбак, Д. Рибак, д-р С. Кротюк, 
В. Станислав. 
Без листи. Збірку проводив А. 

Чайників. По 5 дол. - Ю. Се'Ме
нюк, С. Коцюба. По 2 дол. - А. 
Чайників, о. С. Біляк. По 1 дол. -
д-п О. Кротюк. 

Збіркопа листа ч. 8. Збірку про
водив П. Данилюк. По 2 дол. - П. 
Данилюк. М. Козій. По 1 дол. - Т. 
Сидор, Ю. Диба, А. Горбатюк, У. 
Рончак (?), Л. Селешко, А. Добрян
ський, Гасюк (?), Д. Яремчук, М. Се 
манич, С. Миколайчук, В. Демко
вич. По 0.50 дол. - С. Романик. Б. 
Боцюрків. Ю. Гвозлун (?), У. Сос
новський(?), В. Шарко(?), У. Гев
рик, Т.(?)·, О. Савчак, Г. Живило. 

Всім збірщика~І і жертводавцям 
щире Спасибі! 

-~---- - -·-~ ---------·-- ~--- .. ·• ·-- . .. - - -- -=г - - -

Львів: В склад редколегії Львів
ського л·ітературного журналу 

«Жовтень» входять: Ю. Ме·льничук 
(головний редактор), Д. Цмокален
ко (заступник), В. Бєляєв, І. Віль
де, Ю. Гойда, П. Інгульський, П. 
Козланюк, М. Матвійчук, М .. Тар
новський. 
Чернівці. Молоді поети Букови

ни в. Григоренко, М . Ткач, й. Кур 
лат підготували до друку пе'Рші 
збірки своїх поезій. М. Бурбак за
кінчив книгу нарисів. Недавно вий 

lliOB з друку перПІий номер альма
наху «Вільна Буковина», в якому 
друкуються твори членів обласно
го літературного об'єднання. 

ч. 12 (48) 

смолоскип 

,Журнал Украінської Молоді 

Появляється з початком кожвого 

місяця 
Редагує колегія в складі: 

Осип Зінкевич, Іван Сілецький, Ас· 
кольд КобWІко 

Редакція застерігає собі nраво 
скорочувати і виправляти рукописи. 
В сnраві незамовлених статтей не 
листується. Відnовідає тільки на ті 
листи, до яких є долучений міжНа
родній купон на відповідь. 

Редакційна Колегія, як тіло, -
необов'язково згідна з думка-, 
висловленими в поодиноких стат. 

тях. За підписані статті відповіда
ють повніспо самі автори. 
Передрук окремих статтей доззо
ляється тільки за виразним подан
ням джерела. 

Адреса Редакції й Адмівістра.цІІ: 

Smolosky1 . . . . . .... 
3, rue du Sabot, Paris б•, France 

Ціна одного числа: в Фравціі -
25 фр., в Авrліі - 9 пенсів, в усіх 
інших країнах - рівновартість 10 
ам. центів. 

Річна передnлата в Франції: 300 
фр., в усіх інших країнах - 1 8.11. 
дол. 

Гроші на передnлату просимо сла
ти тільюt на адресу наших пред
С'lавнИ!Ків, або безпосередньо на А
дресу Адміністрааії «Смолос.кипу• 
між:иароднім:и куnонами. 

Всіх бажаючих одержувати сСио
ліскип» летувською почтою пові
домляємо, що їхня річна передплата 
підвшцується до З-ох дол. 

Представництва «Смолоскиnу»: 
ЗДА: 

Les Wyshnewyj 
638 Е. 14-th. St., New York 9, N. У. 
Гропd просимо слати не чека~ а 
готівкою. 

Велика Британія: 

S. W. Shewchu!k, 78 Kensington Rd. 
London W. 1 І. 

Канада: 

'А. KrYworuchКo 
ІЗ З Bal:moral Ave No Hamilton' Ont. 
Німеччина: 

Jaroslaw Kaczmar, 
Miinchen 62, Postfach З-4-· 

Бельгія: 

Nadijka Ripak 
58, rue de 1' Aqueduc, Bruxelles 

cSmoloskyp:. 
Journal de la jeunesse ukrainienne 

Edition speciale de la 
cParole Ukrainienne~ 

3• rue SaЬot, Puie 6• 



ч. 12 (48) смолосхип . 

Представнии UECYC-y відвідав Нанаду 
(Власна кореспонденція) 

15 жовтня представник ЦЕСУС
-у, керівник відділу Міжнародніх 

Зв'язків, В. С. Мардак, відбув по
їздку до Канади, щоб взяти участь 
у 18-ому Конrресі Національного 
Союзу Канадійських Студентів, від 
бути ділові розмови з СУСК-ом та 
відвідати українські студеІНтські та 
громадсьЮ організації й установи 
з ціллю поінформувати їх про дія

-льність та турботи Центрального 
Союзу Українського Студентства. 
Свою зустріч з українським сту

дентством Канади розпочав В. Мар 
дак в ТорОІНті. Сюди він приУ.хав з 
Левом Винницьким, референтом 
СУСК-'у для зв'язку з ЦЕСУС-ом. 

Представники ЦЕСУС-у і СУСК 
-у, беручи участь в конгресі НФ
КУС, старались увійти при цій на

годі в контакт з усіма . відповаль
ними чинниками українського сту

дентського життя Торанта ( Обно
ва, Зарево, ТУСМ) та Управою най 
сильнішої місцевої студентської ор 
ганізації - Укра~нським Студент

ським Клюбом при Торантському 
Університеті. 

В. Мардак і Л . Винницький від

Клюбу та виступали на зборах ук
раїнського студентства Торонта, які 

скликав з нагоди приїзду цих пред 

ставників УСК. На сходинах, на 
які прибуло 60-70 студентів, Л. 
Винницький інформував про СУС
К, а В. Мардак про ЦЕСУС, про ук 
раїнське студентство в інших краї
нах та заохочував до студій в Ев
ропі. 

Збори як і бенкет, який влашто

вано кілька днів пізніше для пред-

gули сnільні сходини з--~~~~~-----

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

СТУДЕНТСТВО УКРАЇНИ І МСС 

(ДокінчеШІя з 2-ої стор.) 

никі1в, бо і західні делеrати в своїх 
ЗІВітах підкреслювали факт цього 
поділу, Так як в ОН, - Кремль 
кермує цілою делеrа:цією України 
та всіх сателітних держав, так і 
на студеІНтськ:ій конференції всі 

резолюцн nроходили · одноголосно 
під диткат московських студентів. 

Тільки в деяких в1ипадках хтось 
відважувавсь критикувати певні 
справи малої ваги, зате всі пропо
зиції західніх обсерваторів, були 
немов на нак аз спокійно вислуху

вані й ... іГ-норовані. 

Такі й подібні факти дали по
штовх до зірвання будьяких зно

син між західніми союзами і МСС. 
З>Jіет західнього бльоку є сьогодні 
такий імпозантний, що коли в Сток 
гальмі (1949 р.) були заступлені ті

льки 21 студентських союзів, то в 
Істамбулі (1953 р.) і:х було вже 40. 
Західнє вільне студентство зро

зуміло, що немає ніяких виг лядів 
на поліпшення вщно~ин з комуні
стичним бльоком і одні за другими 

зривають з ним, йдучи на скріплен 
н·я КОСЕК-у з осідком в Л.яйден, 
з яким тісно сnівпрацює також 
ЦЕСУС. 

д. п. 

В. С. Мардак, Керівник Відді.uу 
МЗ ЦЕСУС-у в поворотній дорозі 
до Європи. 

ставника ЦЕСУС-у, відбулись з ве 
ликим успіхом в надзвичайно друж 
ній та товарис-ькій атмосфері. Ця 
зус·тріч в Торонто виказала велике 

зацікавлення нашого студентства 

різними нитаннями украінського 
студентського життя в загальному 

та можливостями студій в Европі. 
З Торанта В. Мардак виїхав до 

Вінніпеrу. Студентська атмосфера 
тут вже інша, може тому, що цє 

найбільший, за своєю чиселЬІНістю, 
осередок. Студентство ВіІШіпегу зо 
рганіз·оване в «Зареві», ТУСМ-і та 
в клюбах «Альфа-Омега» і «Гама
Ро-Каппа». Напруження конфесій
ного характеру катастрофічно від
бивається тут на студентське жит

тя 

У Вінніпегу представник ЦЕСУС 

-у відбУ'В зустріч з Управою СУС
К-у. На спільному засіданні, крім 
взаємного інформування про спра
ви загально-студентського харак

те9у, обговорено докладно справи 

взаємовідносин між СУСК-ом і ЦЕ
СУС-ом, опираючись на ріше:ння 
.Лондонського Кою'рееу ЦЕСУС-у, 

стор. 11 

який прийняв на пропозицію СУ
СК-у нову категорію членства т. 
зв. «братні організації. ЦЕСУС-у». 

Ця зустріч представника ЦЕСУС-у 

з СУСК-ом та порушувані на ній 
проблеми є найкращим доказом тіс 

ної співпраці :між uими двома ор
ганізаціями, які знають свої зав

дання та свідомі своїх компетен
цій. 

При цьому слід було б згадати 
про організаційну структуру Сою
зу Укра•інського Студентства Ка
нади - СУСК-у. Організаційна си
с:тема СУСК-у цілковито відмінна 
від інших краєвих студентських 

союзів чи об'єднань. 

Членами СУСК-у є крім стано

вих товариств, які є зорганізовані 
при різних місцевих університетах, 

- таках організації ідеологічного 
і конфесі'йноr1о хJатjактеру. Така 
структура і система є зумовлена 
специфічними положеннями та спів 

відносинами між молодечими та 
студентськими організаціями на 
uьому терені-. Така по5удова стала 
одинокою можливою ро:з~'язкою, 
яка дозволяє включити в організа
ційну систему СУСК-у все місцеве 
студентство. В зв'язку з таким ста 
новищем. СУСК постепенно старає
ться переводити в осередках об'єд
нання товариств різних напрямків 
на- професійній базі. 
У Віrнніпеrу В. Мардак відбув 

зустрічі з різними гуртами україн
ського студентства, як рівнож від
відав українські установи та під
писав з рамені ЦЕСУС-у спеціяль

ну домову з Комітетом Українців 

Канади в справі фінансової допо
моги ЦЕСУС-ові. 

Після п'ятиденного побуту в Він
ніпегу в . МаtJдак ви~·.хав до Монт
реалю, де брав участь в зустрічі 
українського студеJнт•ства найближ 
чих університетських осередків. 

Монтреальський осередок - ue 
властиво центр українсько·го сту

дентськоrо життя Канади. Тут іс
нує повна станова єдність, яка в 

ніякому разі не пе>Jешкоджає ве
сти працю окремих студентів в іде 

алогічних чи конфесійних товари
ствах. Різниці між новоприбулими 

і місцевими взагалі не відчуваєть
ся. 

Новоприбулі включились тут ціл
ковито в організоване життя міс
цевих і спільно з ними співпрацю
ють та знаходять спільну мовv. 
Станова студентська єдність в Ман 

тnеалі завершена в УСОМ-і (Ук
nа•··нське Студентське Об'єднання в 

Монтреалі). 
Студентська з.устріч в Монтреа

лі є чимсь дійсно новим і ориrіна
льним, чо"'n до тепеn не практику

валось в uій країні безмежних про 
сторів (віддаль з Монтреалю до 
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Вінніпеr'у як з Па рижу до Киє
ва! ... ). На зустрічі, яка була україн 
ським студентським тижнем на Мек 
Гіл університеті, взяло участь май 
же все місиеве студентство, а та
кож наші студенти, які пТJиїхали 
спеціяльно з Торонта. Пе9ед зу
стріччю було влаштовано виставку 
українського мистецтва. 

На монтреальському осередку за

кінчились зустрічі представника 
ЦЕСУС-у з українським студент
ством Канади. 

ОМОJІОСКИП 

Поїздка В. Мардака до Канади 

внесла дійсно багато новото в на
ше зорганізоване студентське жит 

тя. Це вперше в історії ЦЕСУС-у, 
його представник відбув подорож 
в заокеанську країну і міг безпосе
редньо полагоджувати цілий ряд 
різних сnрав. Уважаємо, що подіб

на поїздка до ЗДА могла б дуже 

багато допомогти в наладнанні спів 

відносин з СУСТА та місцевим сту

дентством. 

ЧЕТВЕРТА МІlКНАРОдНЯ СТУДЕНТСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ПРЕСИ 

Нормальне й періодичне відбу
вання міжнародніх конференцій 
студентської преси вільного світу 
було започатковане в 1952 р. Коли 
досі такі конференції відбувалися 
з ·інціятиви національних союзів, 
то вони, будучи: організаторами, рі

шали кого запросити на не~. а кого 
ні, тим самим надавали до певної 
міри обличчя цим конференціям:· 
Цим разом на IV. Міншародній 
Студентській Конференції Преси у 
Ляйден (Голляндія), яка від:бу лась 
на початку жовтня ц. р., бу ли по
мітні значні зміни на кількох в-ід
тинках. 

У відміну до попередніх конфе
ренцій, ця остання відбулася під 
патро:натом й директивами КооtJ

динацІиного Секретаріяту Націо
нальних Студентських Союзів (КО 
СЕК) 

Кадр реперезентованих кра:н 
значно збільшився. Крім європей
ських й північно-американських 
країн були також представники 
Латинської Америки. Далекого й 
Близького Сходу. З недержавних 
національних с:оюзів був представ
лений одинокий ЦЕСУС з його пре 

совим:и виданнями. 

ГоловНІішими точками нарад бу
ли: обгОІВорення звітів КОСЕК-у, 
«Студентського Дзеркала», Центру 
Архівів й Документації та сформу 
лювання рекомендацІИ для їхньої 
дальшої праці, а також дискутуван 
ня проєкту видання нового ілю
строваного лі•rературного міжна
роднього студентського журналу. 

Пресова діяльність КОСЕК-у, а 

головно нове його видання Міжна
роднього Інформаційно·-о Бюлете

ню - дуже ефектовна викона не -
дістала повне признааня конферен 
ції. Зате з «Студентським Дзерка
калом» вже черговий раз і то яс
кТJавіше виринули деякі трудно

щі. Ходить про те, що деякі доте
перішні рекомендаці;' конференцій 

чи закиди поодиноких союзів не 
дуже спонукали редактор,ів «Сту-

дентськогг Дзеркала» в Берліні бра 
ти їх під увагу й цього разу в Ляй
дєні німецька делеr'ація а пріорі 
відкидала деякі з них. Цей стан 
спонукав був кілька національних 
союзів взяти під увагу можливість 
відтягнути «Студентському Дзерка 
леві» патронат КОСЕК-у та зірва
ти його зв'язок з Міжнародньою 
Студентською Конференцією. Між 
цими союзами вже від двох років 
були французи, а сьогодні до їх 
тенденції схильні також американ 
ці. 

Конференція засатновилася над 
проблемами, представленими Цен
тром Архівів й Докумєнтаціі, який 
заініціювали французи на пресові і1 
конференції в вересні 1952 р., пере 
бравши на себе також обов'язок йо 
го зорганізувати. Багато піддєржки 
вони в цій праці не мали тим біль
ше, що деякі ділянки їхніх зав
дань покриваються з певними від
тинками прац,і «Студентського Дзер 
кала». 

Ляйденська конференція вияви
ла порівняльно більше інтересу до 
цього центру й обговорила поодино 

кі відтинки його діяльности: виго
товлення огляду розв'язок важні

ших економічних і соціяльних проб 
лем в різних кра'jнах, бібліографія 

статтей про певні важні пТJоблеми, 
порушувані в студентських газе
тах різних країн виміна видань і 
КJІ:іш. проблема м:·іжнародньої пре

сової студентської виставки, аль

:~.tанах студентської преси, студент

ська пресова карта й переговори в 

цій справі з ЮНЕСКО. студентські 
радіо-висилання, виміна фільмів й 
платі вак. 

Одним з найважливіших 9ішень 
конференції треба вважати дору

чення КОСЕК-ові приступити в 
найближчому час:і до видання ново 
го міжнароднього журналу-рев'ю в 
трьох мовах. Німецька пропозиція 

- видавати також німецькою мо
вою - не була прийнята. Делеrати 

довго застановлялися над всіма пи-
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таннями практичного переве-дення 

цього голлндського проєкту. 

. Рішення про те, що 
КОСЕК має зайнятиоя виданням 
цього журналу, піднесе не лише 
авторитет КОСЕК-у в вільному еві 
Т>і й його спопуляризує в студент
ських низах, але й є новим здобут
ком:, який підсилює КОСЕК, як 
центральну організацію студент
ських союзів вільного сві'ту в про
тивагу до комуністичного т. зв. 
Міжнароднього Студентського Со
юзу. 

Відмінно До попередніх Л!)еСО
вих конференцій, окремої точки 
для усних звітів представників по
одиноких Кі'Р'<lУІН про їх студентську 
пресу не було передбачено. Це че
рез велике число делеГатів, брак 

часу й ме:нш.е зацікавлення конфе 
ренції загальниконими речами. Від 

булася лише дискусіянад висвітлен 
ням деякими делетатами хар·актє

ристичних проблем способу вида
вання, редаГування, розпОІВ.сюджу

вання. зацікавлення змістом і т. п. 
тих чи інших студентських публі
кацій. В ц~й дискусії з доповіддю 
виступив делеr'ат ЦЕСУС-у, який 
з'ясував проблеми української сту 
де.нтськd~ преси у вільному світі з 
їхньою специфікою й оригінальні
стю та водночас динамічністю. Цей 

виступ спрwчинв IIIИPlliY дискусію. 
в якій вказано на досвід в певних 
ділянках студентської пресової ді
яльности, який доцільно викори
стати на нідповідних відтинках на
ціональних й міжнародніх студент
ських публ•ікацій. 
Про участь українського делеrа

та в цій конференції відгукну лась 
деяка голяндська преса. Зокрема 
прихильну згадку помістив студент 
ський поважний орган «Форум 
Акадаміялє». 

Всеволод С. Мардак 

Загальні Збори УСГ- Париж 

4. грудня ц. р. відбулись чергові 
Загальні Збори УСГ - Париж. Збо 
ри виказали велику зацікавле

ність студентства Парижу загалом 
студентських справ, яким: було 

при~вячено багато уваги в диску
сії. 
До нової Управи УСГ обрано ціл 

ком нових і молодих студентів Па
рижу, що є запорукою поширення 

діяльности УСГ, як 1рівнож побіль
щування його членства. 

Нова Управа ІВибрана одно,голос 
но в такому складі: Л. В.ачинеький 
- голова, В. Мардак - застуnник, 
М. Митрович - секретар, О. Коза
кевич - скарбник, Б. Глинський 
- господар. Б. Феденко, Н. Ясін
чук, І. Сілецький - Контрольна 
Комісія, А. Жуковський - Това
рись~ий Суд. 
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