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3 Новим Рnнам! 
Перед нами Новий 1955 Рік. Рік 

нових надій, нових ІV~ожливостей 
а може й рік, в якому усп~шно за 

кінчиться наш змаг. В наше най 

ближче майбутнє ми завжди -диви 
мось з вірою. Це й питоме кожr;.і 

молоді. Молодь за::::жди псвинн~. 
r.vтн nп-r•'"'"irтr"LТІU"l. R Ї!-'І"'пчv рнз' 

вона перест·ає бути молоддю і ста· 
духовими старцями. 

За нами 1954 ,"9. Чи в:н вніс щось 
'-!r>P~ у нашє· життя? Пройшов май
же непомітно. Українсь.ка молодь 
на чужині в минулому році не :до
була осягів, більших як пересі,,ні. 
Віримо що в Новому Році ми змі
нимо:~ь, будемо інші. Або хоч схо
чемо бути такими: іншими, кращи

ми, енерrійнішими. 

За молоддю в Україні -ще один 
рік змагу на життя і смерть. Зма:"У 
за збереження української біоло
г·ічної субстантtЇ . За молоддю в Ук 
..,аїні М'С!йж-, ц'л:~й рік катор ... ;:.нс, 
ц'1аці в Казахстані 

Ми - вся укра шська молодь Е 
Батьк'вг~ині і на чужині, з вірок 
дивимось в майбутнє, в 1955 Рік. 

Перед нашою генєра· 5(ю ще ве
ликі завдання: може J.;e буде шлях 
Крутів, а може й ш rях Хмельниць 
кого, від Жовтих l3од до Кие:Еа. Та 
кий чи інш rй l.;.~н ·J:/д-.:. - зум~ймr 
ним іти гідно. Х"Й ;J:Л.Н нас при.кл::

l;ОМ будуть ук~1аїн ·і Bol]KJTИ. Ко
л 1 їх масово ро.::;стрі:rrювали в ~.асі 
по-в-стання з гапаі 1953 р - ЕСН 

з с і де"'~ :~"'!:'! ь за р ку: 

ли спі•ваю 1 український 

льни:'1: гимн 

-;\'1"':)'1-

на ~іона-

Хай дтrя Чl~ тт<=> бу,'(е п~:иуладом 
національ:юї солі.:тrа:,Jности! 1)'1кла 
дом герої·,ч-r. без:,;:ежної від;:ано

сти ід?ям :'.: пєремлу яких ми бо-

Січень 1955 Рік 6 

Революція гряде 
Чи с1прапді грядJе ревсл•юція? Чи 

справді 1-.ароди СССР зуміюrь ВЗЯ1'И 
майбутнє у свої руки? ЬійtІІа чи ре
волюція? Що б:у1де окорше? 

Такі та десятки і сотн~ по~. і·б:пІх пи 
тань 11ривожать КО•ЖІНога укр<J.Ї'Н'цн в 

І.Jатьківщині і на чу'\ЖШ і. 

Сьогодні немає ні од:ноі людиШІ 
в св1п, яка мог.та б дати точну від
навідь на ці питанн.я. Ми можемо ма 
ТІ! тільки припущЄJНІі я, н нас ,можуть 
бути здогади, a;te ніколи точно ска.1ь 
кульсвані обчнслення. Ми може<мо 
слідкувати за пі:•::-о.овкою обидвох 
світ•ових, ворож:и'х собі, б.тьокі·,в до 
війни. Ми можемо ~;ати (до деякої 
міри) вгляд в зріІС1 рево.тюційннх 
с,ил в УІкраїні, ·~ш мо,Жб1о спостері
гати н·ае•тектр;.~зовЦ. jс;,•ь реІзолюцШ

ним-и ідеями ш ,,р-оКІ·ІХ ,ма::: нnсел,еІннп 

СССР. 

Мт1 можемо знайти цілиf1 rя.J. фс::к
тів і даних на ПFr:ставі, чи то з.відОІ:\і
.тень різних револІЮційt. их і підпіль
них організацій, чи то свідчень наІЙ
новіших у гікаІчіІв, звільнених ,по.тСіІ-.Іе
н::х і в'язнів сnrзесь.кпх тюрем, коіН
нет:траційн:r·· тас-орів. Та ба, що біль 
ше, про ба:ато реп:ей революцій:но-
пщпі.'Іьt ого харак; еру в СССР ми 
можемо дсвіщ1тись з <.'амої с,о.вєтсь
кої преси. 

Вистачить слідкувати за совєп:ь-
І,им Ч3ІСОП:ИСОІМ <<Крас1ная. f",варД'ИЯ». 
В ньому ми знайдемо ці.тий pS111l зві
домлень, репорта··жі'В, наказів і звер
нен·ь д'О 11аоеленнІЯ :про диверсійну 
підпільну і «ШПІИГУІНСЬК'У» діяльність 
на Т'ериторії СССР. 
Останньо цій с1праві багато місuя 

й уваги присвячують мо.тодечі совє:
ські видання: <<КоІм.сомольсь.ка Прав
да», «СМеІНа», <<Молодь України», 
<<Мо.тодой ком•у1НИІСТ», видання видав
ІІИІlтва <<МоJrода:я rвардия>>, <<Ого
нск» та багато інших. 
В усіх совєп:,ь.ких писання,х - під

пільників, рево.тюціонерів і Зів'язко
вих представляєть,ся, як аr·еІНтів і 
ШІІІІГуНів ЧуИШХ рОЗіВідОК. Ду;.к•е рід
КО про викритих чи зловлених під
пі,тьників говориться., що вони член1и 
ОУН чи інших нгціонапьних орга
нізацій. Хоч і такі випад1ки були: В. 
Охрнмо,виrча, пре;·::rставле1: о, як члена 
ОУН <<Н>а службі американської роз
відюr», вбиRників Ярослав.а Галана, 
членів ОУН, прозвано «Висла.пникю.ш 
Вsтикану». Подібних ви~па,r:-кі'в є 11'3-

.то: т;ися•чі чле~tеів українського підпіл 
,-т,Я ГІШj'ТЬ В З2ІСТіНКL\ІХ МВJТ, ПрО НИХ 
совєтська преса не З1гадує ні o.ILHEM 

CJ!QIBOM. 

У всіх іІ-ш:rх випадках, - підпіль· 
шжів прtщстав.1яєтьсІЯ як амери:кан

~ г.іюІ;:} 'Ш\:ш:гунів, диверсаN-і',Гііu, у6ив
НІІків з найни;.І.:чими моральними вар 
тостями. 

В опові.2анні В. ЧерносвитоІзо 
«Щнт родини» (<<Комсомольська 
!Jpa:J,;O::l>> з 24. до ·ю. жовтня) підпі.-ть 
't ИІ<И Рибак "і Вовк (псевдоніми, я~-: і 
часто зустріщаються в українсь.кому 
підІпіллі) uд'ер·І(ують за кткний свій 
побут в СССР 100 Т'ИС .. п.ол5!рів · (!). 
~-)р'язко.БІІІЙ Рибак розюlмує: « ... Двац 
НЯТ'Ь роtКіВ ХОдr,ку В ЦЮ країну (і ані 
разу Не ПОПL\ІВСЯ, ЗН3іЧИТЬ - МОЖНа 

ходити і є спссоби - П. В.) і з кож
ним разом робиться все важч·с й 
більш не.nезІПечно» (:н (ІЧІНh - СІІ.тн 
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пuліщї зрос,тають, бо нароц 
ВИТ'ЬСЯ ВСе більш На·Сl'J:ЮЄНИЙ 
влади - 1 І. В.). 

ста·но

протІІ 

Цікаве і пршягаюче оповідання 
про пі:ші.1ля u «Огоньку» (за сер-
пень 1954 р.) - «Т3ЙН<J ПОЛІІГОІНа». 
Uc дійсно фанrІастичІне оповідання: 
вн тут МаЄ1е і двірника (який до ре
чі як пізніше виходщrгь - бу:в сгу
д~нтом фіЗІІ'ЧНО - маrтеtматІІ'Ч·І or·o фа-
КУ,1Ь•Тету!) зі в.ставлен11м оком, в 
якому міс'тнrк1я мі.крофо110аrпарат і 
rсюбака з таки:м іІ\е .в,ставним оком, 
яка робить 'всюд11 фотографії, і уті
кач з СССР яю1й ковтнув мікро
фільм, щоб fюго пронести на з.ахіц. 
Дуже чачо такі стат,ті й оповіщ::rн

ІІІІ ІІОВ'Я3УЮТІ•СН 3 іІ\ІІТ'ІЯ\1 ІІіДL"О!~ЄП"!, 
1\11~ .:ІІІІ.1t~і1. а І'(),ІІ>ІІІІО J іІ\ІІТТ\1.\1 

l 1 у д t:: ,н т ·С J'.в іі і учн.rІі Іншнtх 

к.rrяre десят11р~чок. Говорю ься ·про 
різні підпільні гуртки (Харків, КІІЇІJ, 
Москва і т. д.), їх предстанляється 
переважно як якихось злочІІнціrв, 
п'яrнtиць, злодіїв. 

Яоним ·сьогодні є щ.1я нас, ЯІК 1'а
кож для совєтської влади (так!), 
ЩО BrCi ці «ШІПНГУНИ, ДИВерса:Н;ГІІ, 
агенти», якщо їх дійсно виси.1ають 
в СССР чужі розвідки - вонІІ не є 
страшні для больше.вІІщЬІкої в.1ади! 
Не є страшні тому, що люди, S"ot<i 
працюют'ь для грошей не м<Jжуrь ро 
бити чи підготовляти революції. Ре
волюцію можуть підгnтовляї и тільюІ 
ті, яні йдут•ь і працюють не <.Jадл~t 
грошей, а безнорисно, з ідейности, 
з патріотизму - це й е члени під
пілля, члени революцій~.их організ~
цій, д.1я яких не існує особи~те іІ\ІІТ
тя, вони всеціла .від·даrють себе спра-

ві визволенtНІя своїх народів. І коли 
больше.вІІки пишу1•ь в одrній сtпе:ці-
нльній брошурі, яка нед•аІЕШіо 'появи
лась, що на терніторії СССР діє і 
працює 100.000 (•сто т,ичяч !) «шпигу
нів і агентів америюа~нської розвІД
КН>> - то ·КО.JКІНИ:Й знає, що це брех
ня і нrеп:равда! Неправд:а тому, що 
•І.а:віть така потуга, ЯІ< ЗЛА не вс11.1і 
сьогодні ВІІсл,ати 100 тисячну ар·мію 
ІJІПІІrу:нів 1-:ra тершарію СССР! Uих 
100 rисяч - це члени nідпільних ор
ганізацій різних народів СССР. Ue 
ідейні (·орці, яні nрацюr~ть, борю·.ь
ся і J<аражают1ь свое жи1тя не за аме 
рv.нансьні гроші, а д.г.я виаволен~ня 
своїх народів від російсьно - большJ> 
иицьного г.nневнлення. 

Неданво яю1йсь П. Яхлаков в11дав 
брошуру «Б:1.ите.тьность - испьп:ан
І ае оружие ·советского народа» 

(Ви:t. <<Молода.я гв2р:шя», 1954 р. сп. 
40). В цій брошурі больше.вІІки лака 
зуюп.. Пі..'ІСЮВЄТСЬКІІ'М Htap0Дt3M, ЯКОЮ 
,J!е,·тикою 'Загрозою дл'Я них є не тіль

кн «rкапіталіспІЧrНе» ОКР'УІЖення, .aL1e 
Й В Першу че,рrгу «Н:'ПіОНІІ, ШКіДНИКІІ, 
вбивники й динеrрrсанти», яких JСібито 
ПІІСІІЛ2ЮТЬ іМ'Пері5'ЛіСТИЧНІЇ дер:І<'3ІВИ. 
В брошурі говор!;ться. що помилка 

смолоскип 

од11ієї ,1ю;J.ІІНІІ мо;І\е З3Івдати страш
НІІХ ударів совєтській країні. 

!:і од:ному місці а,в1ор проговори.в
ся, ЩО ВСЇ ці «ШПІІІ'.)11ІІ» - Це 1-it:: 

ШПІІ'І.уl.ІІ, il ·Са:\і Ш.;ро;.:.•, ЯКІІЙ СТ3ВІ!ТЬ 

С!!рОТІІІВ В~Іаді І С·ореІ ЬСН З нею. «Jloв 
ІїJІМ рядо~·l Т:ЯІІ'НУТЬСЯ ВІІКрІІТі, - ЛІ:
І./J'е автор (5. стор.), - заговори і 
повстання». Ад:.t..:е - •пов::. а rи не м .. -
}n:уть висилані шпигуни і днверсаJ-і
ти, повставати може тілІ: ни н а ро д! 
БеJ піддержни широІ.их iV.ac нtро,:,у, 
щ~ мислиме жодне повстаюн:, шсдІ-.а 

змова! 

}l.ІІЯ бо,тьшевІІків ще бі.Іьшу зш·; о 
з у, я,к ВІІсилані шпІІгунrи, я.вл: є ід є о-

логічна боротьба. Uerй же ~Іх::акоа-
п;·,те: <<Крі·~т тогn. :1111 н;: зr:с-:-r<Jхnп<1-
ІІі ві:t ідео.Іtщ·ічних диверсі(t ] {\оІ\\' 
ІО:іІІІіІ'.І.Іі~·ІІІ'ІІІЩ(> ІІ\0 1 1(:'1).:1!, І:iJL ІrроІ

!';НКН'еННЯ :lO ІІ~::С Ч.)'іІ\ІІХ ЛОІГ.1Ндів, 

і д е й з-зовні». І бо.1ьшенІІк11 зІ:а
tсть, що таюІМІІ ідея:v1и кор:_,ІJ;т.І t:a
PC'.'t не МОАі.У ІЬ І':'і «Ї.Л:ІПеріs>.:J іс~ · чні» 
роз;>ідюІ, ні ypя..r:.•:t «іл;,пер;я.т.іl п;ч,;;ю:» 

держав. Ідейне оформленt я б~, о ь
би можуть дати грсдставники нар -
дів, які іІ<ІJВІуть на .своїй власній те
рІІгорії, або які бул11 пришушеЕ,; її 
поюшут11, а,те rне тратflть з .. 's:зку з 
нею. 

lЦоб ВІІрВа1'ІІ ідей: у базу уt.раїн-
ського пЇ'дпі.:JЛя, большевик:1 остан-
ньо повеш1 с.к.а;Іюнrrй наступ HCJ. СУН 
і україн:,ькнй націоІІа,1ЇС:тІИ·ЧНІІЙ рух 
r.за·га,ті. ПочавшІІ ві.1 прт.о:: ІКІ!р:·
'!t:nка, ІlІепе.:~я (ге: .. t·екрс.арп к і\І
·Сомо,1у Україн11) і окінrч 1:r:s•нг:r Н3 ,с г~т 
ТЯХ ріЗНИІХ «ПІІСЬМеШ ІІКіrЕ» f!K, 1{). 
;\\ельнІІчук, В. Бєлаєв, «rПОЕ'l•ію>, r к 
П. Стіпчук, ьrкрІІТІІкіrІJ», як НоrІІч~· j
ко і ці,lІІЙ ряд іНІшІІх запро~·.~н:Іх. к ·
плснІІх чи ігейНІІХ большеІВІщьк:t;•х 
ННІІЧарів, - НСі BOfJII ІГід д:··кТ'3Т 
п<1.ртії лають в иайчор,ніrшrй ссюr:,.) 
укра.їнських націІон·а1kтів. З ою ією, 
(:ДІІНою метою - щоб відірва•ти н.~
род ві.1. вп,1иву і пронІІюшн,я ~жраї~·
ських на,ціоналіСТ'!Ічних ідей. Г.1я·нь

л1о на украіІіt-,ські совєтські журна.111 
і ми поба;чимо, шо тепер В·С·е Ч<Jстіше 
пс·~влнють':"я с.татті на теМіи боrють.бн 
nОЛh!ІІеВІіКЇВ З y;;paЇJ-:·,,hKIIM ПЇ r•піл-

В трІІ .. 1ЦЯТ!ІХ роках большевІІюІ 
\'ЛаШТОВ'v'ІВа;,l'ІІ гучrні процеСІ!, ПІlСаЛІІ 
~ро ВІ'кривані н:r:vнr українські пі..г
пі,тні орггІнізації, фасринували їх се
рійно, хоч в.1а.стнво ВОІ}'ІІ н:е існ'~lВі.l
лн. Фа к т и ч н о вони не існуш,<JлР, 
ue прав.'Іаr. A.:re rесь укра,·І~НІс,ькІІй 1 :~·
\1011 ·був наrСІІ 1 еннй, наелектризова-
,JГЙ ПрО'ТІІ'бОЛЬ,U:ІеВІЩЬКИІМН ідеJЯ!:v!!И. 
І ті «"•абриновані» большевинам·1 
орпші:аuії були в и ра з н и н о '~ на 
строїв широних мас ··асеІJеРня. Всн:и 
не і с н у в а л и, а,те вони б ~-л І' n 
наrо.1і, в наро'Ініх д:у-ш<1х, мі·,< Mf:'
.:юn~.·o, •Се.JТНН3·:\ІІІ, робіТ'НІІЮ'МИ, іf:те
ліrеl,Ц3ЄЮ. 

В сороковІІх роках большевики нe
r'yR<JЛІr українську визвольн~· бороТh-

ч. 1 (49) 

бу. 3<Jмовчува,1;И її, ховали якнайг.1нб 
ше від народІУ. Вони боя~1ІІсь згадкІІ 
про неї. 

Сьогодні в своLй такт11ці вон11 r;о
І>ертаються до тр11дцятих років. У с,во 
t;ОіІІУ ВІІХОВаНІ-. і МО:юді ВОНІІ ХО1ЧУТЬ 
GНХОііаТІІ Таку СО!::ЄТСЬrКу ,1ЮДІоЕІу, 

нка б бу.та відлорна на в.сі вороіІ\і 
бс,тьшевицькій снстемі ідеї. Цього 
ІІайкращІІм ;ю;.азо:-.І є НІе 1і:1ьюІ .ШІ
саннн 13 соt>єJrі.:ькі·й пресі про укр~."ін-
и.к_,· ВІІзвольrІ. у бср~·,тьбу, але й BJ.-

c .. :;aш:r:I ці,1огu р~:ду :1 юдей за кор-

д<'ІІ. ;t.і!Я ТОГО, :IIOJII Ті :ІЮДІІ зyctpi
Lfc,111Cb З ін .• ~И.\·1 ЖІПТЯ<:\1, З іr.'Ш\,:\.111 
i;~~.h':\lii і ВМі,1Іl 1.\1 ПрОТІІСТаВІІТ .. С:JОЇ, 
ма:r11 с11лу побр·ю.,атІІ їх. З;:а'меннл;м 
:~j.<І:~І\0.\1 ІtІ)ОІ'О г;,,·.І;І І.:;,і.'\І.'ІІ\;1 ::о ФІ'"" 
Іtії. АІІІ'.'ІЇі Іо !,І ш.:х 1-\j:;t'lll ((1\:!.:'І.ї)І.:ІІХ 

с 1 y;tt;н 1\:Ь.І.;нх ;tt: .• t.t'<ЩЇЙ. 
Ї)ольшеІИІКІІ ПОС-3'ЧИ:ІІІ (і BCHl:, М~1 

6~ u,, сьі::tомі мо .. -:.1ІІВІІХ наслідків), 
ll.IO ЩЮТІІСТа.:.:.итІІ j,м С: ОЇ ід~·! -
і.Іі.бПЛІ В•. ЗВО,1ЄННЯ Є дуже 1ЯіІ\КО. 
В усіх БІІП3~ка.;. (згс.д~1~ 11 б мор;-

ків у Lток:ольмі) ВІ.rслаrнці бо.1ьше
m;к:.в є б1.ті, lсОН.І :VIaЮJb змогу перс
к-:.;наг:Іс,ь, Щ:) саsІе МІІ праві, всі ті, 
нкі борються за еІІзволеІ.Ші своїх E<J 

РО..':•іІВ. 
І в цьому с.11.1а зростання реrюлю

uійної наснаги серед народів СССР, 
сн,1 споролІВу і с:;;1 го; ов11х на ак

пшну боротьб.у. 
Lіього ,.т;,ок•а'Зом є дві зна ме~': і, ІІе

бувалі в іс,торії ,С,Jльшеt:ІІl!ькоІо во
:rо 1,і:ннн подіі: Бе1 .1Їіl:·:::ьке повстання 
11. чсрвНІя 1953 р. і Ш1'1Jайк в концен
траційнІІх таборє1: Вор~:у; 11 в .шпІ і 
тvго іІ\ самого рску. НародІІ з-за за
лізної заслони rперейшли прекрасш1й 
іСШІТ р е В О Л Ю Ц і Й Н ОЇ З р і .1 О С
Т н. Вон11 покиза 11 цілом.\· с,віто:ві, 
що rне 1'Ї~1ь.:;;1 пiтlJ'('Ji: ськ . але й сама 
рево .. 1ЮЦЇЯ в с:с~:· є :vi о ж л 11 в а! 
1-:.онн побачили .;:вої помнлкї. EOHll 
::;: ають чого їм браку1вало, як треба 
ІІі.l.І'JТОЛ'І5ІТНСЬ і І:К з,;,іЙС:НЮВіlПІ пі,.r: ... 
готnв,1ене. 

й. Шальмер оч•евидець і учасн11к 
повстання у Воркуті .в своїй знамени
тій КНІІЗі пише: «Все Пі'!ГО·ТОВ.1ЯЄТ~·rн 
до нового понс;танІ я. Ра.Рба RоркутІ! 
;"Ішу;ь ла.1ьше за колн ІJИ.\1ІІ дпrт."

:vrн. · .. ,, і їхні б.ра;н в іншrнх таборах 
пра:uі. І ц~ TOJV'Y f.Jроть.ба буде дё.'l!,
ш ~ пі.'lготовлr:пІсь. Ко.ти І!lовсп:,ннп 
було тільк11 ut"' закінче112 груп•І 
• О:~ЗТІСТ<Сі"У а: 2~ІЇЗуГ.3,111 ЇХНі ПОМИ.:ТКІІ. 
Еонн ї·z ніколІІ F:e .повторять. Прак
т ка їх навчи,1а». 

І не не ті,тьюr Воркута готовJІть.ся 
"() •Р•тnго ,r;,~вrт<,ння. Раби Вогк~·г· 

~~сі народн СССР. Революція мож
JІИ"а. 

ІЛо бу"'<' ско"іше: революція чи 
еіІ\на? Хто кого внпередить? Корот
кій час помаже. шо скоріше назріло, 
'"Г1 на: есе смертельного удару боль 

""~внзмові. Події прядуть. Готуймось 

П. Варна\\ 



La Parole Ukrainienne - Suvvlement 

с м о л о с 
ж у р н а л у к р а ї н с ь к 

ч. 1 <49) Січень 1955 

у Свят-вечірню 
Ви знаєте напевно, якою буває 

Різдвяна Н1 ч. Але коли вона над
ходить, щось зворушливе ОІ'ортає 

вашу дУШУ і ІВам хочеть..:я пригада 
ти її такою, якою залишилася вона 

~- пам' я11і ще з далекого дитИІНс'І'Ва• 
коли все здавалося справжньою 

казкою. 

Мерехтіли дивним авітлом зорі, 
янголи пролі-гали над домами, стру 
шуюqи сріоло дзвіночків, а в юім
на ті дивним-дивом rюявлялася яли 

нка, вся засипана цяцьками та ла

сощами, блискуча, притрушєна снІ

гом і янгольським волоссям, - пах 

ла зоряною -гаємнаю ніччю. Ваша 
дитяча молитва, ВИ\~.казана скоро, 

але ~звору•шливо й ,гаряче, зразу ж 

була споонена, і тепер, ви засідали 
до Святої Вечері з радісним сер
цем, кидаючи .постіrйно nогляд у 
бік, ялинки, що Іііриковувала чи не 

всю вашу увагу. 

ПрЩВІ,nJа, головною подією бу ла 
Свят-Вечеря, ЯІКУ батько започат

ковував мо ИТ1Вою, а нсім мовчки 
диригувала мати, додаючи до тра

диційної обрядоности - затишне, 
радісне тепло. Коли б не батько й 
мама та стара добра няня, може не 

так то й легко було ІВСидіти за свят 
ковмм столо~ а багато цікавіше бу 
ло б прямо ВЛ1іЗ'!'И під стіл, де лежа 
ла запашна в'.я:зка сіrна, або захо
ватися в кутку за великим ІІШІІенич 

ним дідУхом, чи просто с:істи біля 
ялинши та гл.я.діти :в зоря у засні
жену ніч і чека ти, коли появлять

ся зі звізДОЮ :кюлядники. 
Ах, яке це ІВСе було просте й на

ходило місце у в-ашому дитячому 
серці в ту Св.ят-вечLрню Ніч, ко111и 
на,родився в бідному 'вертепі Хри
стос Спаситель. 

І пізніше, коли цриходилось, вІЖе 
юнаком, зустріча'!1и Різдво, а голов 
но Свят-Вечір - мож::е сприймали 
ми вже його 1накще лк колись. Ви 
самі вже J:1РИК'Раш)"вали ялинку і 
здавалося вам, ви ІВЖе порозумні
шали та могли точню слідкувати ра 
зом із С'І1арши:ми за традиційними 
звичаями Сн.ят-Вечора. Колись -

все пром01вляло до вас більш ча
ршною казкою, але тепер юдчува

ли ви набагато сильmше саму Мl

сте,рlю tіОчі, дрОСВl ЧЄ'НОЇ ДИ,ВІНИМ 

CBl'l'ЛOM та пронизанш дивною ти

шою. 

Нрига.цуєте? Ви виходили в мо

розну ю ч і вона здавалася іншою 
1НД других, може саме тому, що так 

сильно ВJ.Дчувалася в ши присут

ність новонародженого .Ьога-,LJ,иrи

ни. 

<..:крипів сніг під ногами, а мороз 
ще ясніше розпалював зорі. Ще не 
спали ву лиці й гомоюло місто. По
дзвонювали трамваї і дол1 тали го
лоси проХJОlКИХ. lіапевно, ще не 

слало ваше село, хоч воно бу ло ----·· .................•. 

Українська молодь глибоко кло
нить голови перед пам яттю ::SUO 
Крутянців, які впали в ооороні мо 
лодої Украінсько. ,l.J,ержав.и. 

Друзі! 

Нам'ятаймо, що січень - це мі
сяць великих, епохальних подій в 

житті українського на,роду. Січень 
був місяцем тріюмфу україrнської 
сили, у якому в повн1й величі вия

вилась мудр1сть наших державних 

мужів, м1сяцем геро.озму українсь
кої молоді. 

llам'нтайте , що 
7. січня 1648 р. гетьман Богдан 

Хмельницький після переможних 
боїв - тріюмфально в'їздив в с·ю
лицю України - Київ. 

22. січня 1918 р. Українська Цен
тральна Рада проголосила своїм 
IV -им Уніве:рсалом Самостійність 
Укра1нської Держави. 

22. січня 1919 р. Уряди УНР і ЗО
УНР проголосили соборність Ук
раїни. 

29. січня 1918 р. Триста гімнази

стів і отудентів загинули героїчно 
в бою під Крутами. 
Пам'ятаймо пrро ці дати! Вчімось 

з них! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Всій українській молоді в Украіні і на чужині, всім українським 

в'язням і каторжанам, українському підпіллю та всьому українському 
громадянству з нагоди Різдва Христового і Нового Року, найщиріші 
поба~ання пересилає 

еС М О Л О С К И П» 

к и п 
о ї о л о ді 

Рік6 

Ніч 
більш святкове і зa'11иlillle. Але це 
що вражало- була саме- дивна ти
ша РіздвmІої Ночі. Така інша, та
ка величня, така незбагненна. Во

на приглушувала гамір, ІВОна бре

ніла німаю симфонією над і між 
домами, во:на наповнюв1ала вaure 

серце дивн;им сnокоєм і радістю. 

Зорі не горіЛІИ ніколи так, як саме 
в '11у ніч і ЗІВ'лзок неба з.і землею 
ніКІоJІи не здавався більш бІЛизь
ким. 

Ніч була nовІНа зм1rсту. Народжен 
ня Ди-гяти-Ісуса було такою ре-аль
ністю і відчувалося та.к ~смльно, 
наче б це було не колись, а сього
ДНІі. Все, що зв'язане з його наро
дженням - було реальне й дійсне. 
Може десь в сусіДІНrій вулиці, далі 
.:~а містом, можна було зус'l1ріну
ти трьох царів зі Сходу? Так хо
тілося п:і'І1И їхніми сл1дами до Но
вонароДЖІеного :і моли'І1Ис.я .разом з 

пасщрями просІГо й радісно. Так 
відчувало ваше юнацьке С;е<рце. 
Ви не можете не відчувати ночі, 

в якій ро~итьея Боже Дитя. Таких 
ночей не буває більше в році, а є 
тільки одна, - КІОІЛи любов Божої 
Дитини ос!ВІічує Ц)ілу землю і захо
дить ДО КОЖНОЇ ЛЮДСЬКОЇ душі. Бай 
дУже чиєю ІВлас:ніст:ю є та душа. 
Вайдуже яким фахом займається 
JІЮДИ!На, ЧІИ ДО ЯКОЇ 'СУСІП'ЇЛЬІЮЇ Веjр
СТВИ :вона належить. 

У Свят-Вечі;р Божа містерія по
єднує сім'ю ІПри вечірньому столі. 
Свята Вечеря - може в ЕjОГОСЬ зло 
жена з 12-ти страв, як наказує дав 
ня українська традиція, :м:о~е 
більш окромна,, а може ЗОівсім бід
ІНа - з'єднує в цей веЧ!ір у:к:раЇJІІСь
ку родину. Нажаль, не кожна змо
же засісти разом до rеяткювого сто 
ла. Багато членів род;ини немає, 
вони - чи далеко :в:ід Рідної Землі, 
навіть часто іне зна'І1и куди закину
ла їх доля, може загинули. 
Але їхня дУМКа присутня там, бі 

ля Свя'І1Вечі{рнього етола на Бать
ківщиНІі, їхня молитва славить cni
льними устами малоDо Ісуса. 

Св.ят-Вечірн.я Ніч - тиха й :має
статична .сходить на нашу землю. 

Людська душа тотжається Бо,жої 
Містерії ~а з вдяч:нkтю напОІВmоє
ться ~любов'ю. В01на віщчуває: розу
міє ясність вифлеємської зорі. 

М. Калитовська 



Стор. 4. 

1:.1 січні цьо'І"О року минає 150 років 
пщ Зі::іСtJ-іу~а.ння н е р шо І" о уншерсн

тету в :У краші, як'Нй llідІІ"рає неаби,яку 

ро~Ію в науковому 1 К.У"Іь.турному 

жн1ті ук;рашсь.коІ"О народу. ларкінсь

кий уюверсю•ет видав щдий ряд виз

нач,них украінськ:нх діячіJв і вчених, 

в~н був осере1дком і центром де нур
тували та зроджува.Jшсь украінсью са
моспй:ницью rге;чй й ідеї. 

lдея ос1нування університету в Х.ар
кою З родНдаІСtЯ у tіаСИJІЯ JіараЗШkІ, 

українця з 'ІЮХо.LtІження, який олизько 
с1ояв до росІйськu,го царя Uл,ексшндра 

1. tl ·січні HIOJ р. Ь. 1\аразин снів на 

ЧОJІі 1 О~ЮВНОІ"О УпраШІІННІЯ ШКШ, ~;ке 
оу.ао створено при мшічІерст.вІ освпи. 
Ще ІВ 1bUl р. ВІН до.vtН"СЯ ЗtІ"ОЩІ UЛеК

Сі:lНдра 1. ,на ВідКрІІПІН ЦЬОІ'О ,УНІВер

СИТеТу. 3а проеюом Н. Каразина уш-
13tрсиге.т мав скJшдатнся з ЦІЛОІ низ

ки з.агально-освашх і спеція~І.ььих. 
шкіл на чолі з ,науковою )і1Сіfановою. 
J.J...П'Я уншерои11ету мало бути зьудо· 
ІНІІhе ціле окреме мrсто з новимн uу

;.J.ШJІями, парком, тощо. 

.5аду1м tl. Каразина здійснився 17. 
січня нЮ.':> р. tl цей де-нь відкршu 
..:\.аркшсьюш уншеvситет в сrКJІадІ чо

тнрьох <:ракультеІ'tu: словесноІ·о, етнч

но-ІІUJІітичІ-JОІ·о, <:рІзично - ма·гемаrl'И'Ч

ного та tМедИІЧНОІ"О tякиІ:і працюнан до 

lbl1 р. з llелиКНІМИ нереvвами, Із-за 

браку студеthТів.). llершнм ректором 
уншерситету стан нро<:р. lван lJижсь-

1\ИЙ t;ІіТературоЗ!НаІ:JеЦЬ), ЯКОІ·о дія.іІЬ

НІСТЬ і вщношення до ужраїнськнх 

сnрав хракгеризує ЙОІ"О лист до lмпе
раюрс,ькоі Академії tіаук в оправі ви

дання одного з штописів <<'ЯКІ стосу
Ю1 ься стародав,hіх справ цьо1·о 1\раю 

tцебто Украіни) і написані мовою, 
~ІКа даІ!Иl\ІШе ТУТ УІЖИВаЛаСЯ, а В ОСТ'аН· 

нІ роки с,ильно міняиься й велИІКИМІІ 

!~роками наближається до великоро
сІйської... tіИВОДЯІЧИ З ЦЬОІ·о, - ПИСаВ 
він, - що настаье час (і мож·е, нез<::
баром), що квітуча l5U років тому й 
більш - ця MOlla, піде в повне заб:у І-
1'Я, я гадав, чи не було ·б корисно з·бе
репи її, як відміну ру•ськоІ·о слова, 
ВІ.'даннЯІм котро1·очь із з,І·адшІих JІію
писів». На,жа.пь відповіді Імперської 
Акад:е;мїі не ЗІнаІЙдеІ!о в жодних архі
·вах. 

Серед перших професорів універ
ситету слід відмітити йогана Ш<11да 
відомого філософа, якого через ·с:юва 
<<І оловне призвачення люд1ш.и - це 

поривання до •правди r. знанні та жиrт·
ті» 6у.rто вивезено .~ Ха1ркова, а 1Пізні· 
ше вислано закордон. Згодом (в 
1Ю1 р.) професором філос.офії стаu 
колишній комісар поліціі ( !) Хведір 
Чанов. В своїй ~більшості професорн 
цих часів були реruкційнuго ·напрямку. 
У 1817 р., коли куратором харкі1всь

кої шкільної округи 6ув За·хар Кор
нєєв, царський уряд усунув новогоJ 

ректора Т~ІіМофія Осипооського, 
ИІКІІй не nогоджувався з тверл.JК'е,нням 

ОМОЛОСКJШ ч. 1 (49) 

ХАРКІВСЬКИЙ 
куратора про <<ІІІкі:ишвість розуму 

ЧРСТОЇ ьауКИ» . ._ 
J'оловннй контиr~щ· студентів наrби

рано в цьому часі із учнів Харків·сь
коі колегії. ria перший академічний 
рік будо прийнято ,)7 студентів, з 

ЧОІ"О ;)J зарахова:ьо на держанний 

ІКошт. Н 1b:L.':> р. число студеІлш зрос,
JЮ до J46. до п'я1деснтих років вон::> 
не перевища.1о ;юu в кожному акаде
.мічному рОЦІ, в H~L'/ р. це ЧІІСЛО дій
ш:ю до l.$b~. 

lстор~я .с1·удентсько1·о життя вима-
и.і..:Іа tJ окремого насвітлення і розвід
кн. Ми ті:Іьки зушшнмось .на кі.1ькох 
лара:юІерис) ичних .ио."Іентах: 

Ї. ЖОВТНЯ 1~2J р. СТудеНТ/І ВЧИНИJ/11 
бешкет в харкіllському театрі, висви
ста.ьшн актора t1овнцького, те саме 

пов1·орили і на друпн1 день. Між ци
ми <<бешкетниками» 6у1в також Мнхай

.іtu Uс1роІ'})адсІ.юш, пізнІше слаВJьий 

украшськии .ма·гематик. 3а такнй вчи
нок сІуде.І-нам заооронено спеЦІнльним 

царСЬКИМ J:•ОЗ.ПОРЯДКОМ -- Bi;tnІД,YSa1'H 
театр. Ця зwборона триваш1 'ІІовних 
десять років! 

······--·-·--············--·---··---·· 
З ПJJАВИЛ ДЛЯ Сl~ДЕНlІВ ХАР

ЮВСЬt<ОГО УНІВЕРСИl ЕТУ ( 1821 р.) 

«Тому, що ні справжній розвитон ума, 
ні вихова•,ня серця без релігії не ма
ют•ь і не можуrь мати жодного тривно 

Го rрунту, бо «Начало премудроСТИ -
€СТЬ страх Божий», сrуденти в пове
дінці й наунових своїх студіях обов'яз 
ново повинні за едину засаду визна
вати побожнсіть і старанно вправляти
ся у всяного рода християнсьних чес

нотах». 

З ПРАВИЛ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО 

ВЧИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИй КОШТ: 

«1. Всі сrуденти встают•ь, ян у шніль 
ні дні, тан і свята, о 6 год., або й ра
ніше, особJІИво в літну. Потім, одяг
нувшись та п~очитавши з побожністю 
ранішві молитви, прис'rойно займають
ся підготовленнSІм себе до слухання 
винладів. При цих вправах необхідно 
заховувати глибону шшу. 6. Після за
иінчення всіх винладів студентам зраз 
нової поведінни та дуже добрих успі
хів інспектор дозволя€ літом прогудю
uатися... 8. Для зміцнення здоров'я 
студентів можна танож у вільний від 
зайнять час дозволят·и їм займатися 
пристойними гімнастичними грами ... 
9. В неділю і в свята студенти повин
ні ходити до цернви під безпосеред
нім доглядом інспентора або його по
мічнинів і там стояти побожно». 

Віке в цей час серед студентів існу
Н[І.lИ деякі організJцїі, як <<Бі6.1ійне 
Тuнарис,тво>>, го.аподарська к01місія, ві 1. 
бувались .:ІітераІ'У'РНО - наукові І·утір
ки з професорами. Страшна безумна 
унів•ерсите<,ська дисциш1іна та форма

:Іі3:М вбивали кос,кний прояв і іІніцінти
ву стущетс,тва. Коли фельдма·ршаJІ Са
·Ке'н, який 'відвідував у<нtверситет на
прикінці 20-х років м. ст. з&,питав то
дішньоІ·о ректора 1. Кронберrа: 

- 'А який дух студ'ентів? 
1\ронберr відповів: 
- ІІравду кажучн, сту дент11 ье .ма

ють ЖОД:НоІ·о духу ( !). 

У 1887 р. ВИІни·к~ІИ нові стуленпські 
заколоти. Університет було тимчасово 
зvкрито, 43 с,тудет ів виключено. Уряд 
рtагував на кожннй студеtпсьюІй ви

С1'У:П новюш посиленими репресіям:1. 
Т!к куJІьмінаційна точk.а репресій пан
вились прави.1а з 29. липня 1Н99 р., 
згідно з я1шми всіх учаснtиків с,rудент
ських заколотіь віддавана в салдати. 
Н наслі•док цьо1 о закону .Оу ло в•бито в 
1901 р. мінkтра освіти Боголєпова. Н 
1:ьому році починається 1-.ова ХВІІ.:ІЯ 
заколоті'В, які закінчилнся зага.1ьним 

ш1райком в 1905 р. Ос.обдІивої остро
тн ,набув заtко:ют 1904 р., після яко·го 
виключено з ~ніверсиІТету 56 ст у деІJ
т•ів. 

Від самого почаї ку заснування )1h і
нерснтету професорська колегія вияв

:ІЯла ·свою велику активність на від
І ннку •Науки й і~>:урІJалістики. 
В 1812 р. засновано «Товариство 

Науж», яке в 1817 р. випусги~ю однн 
том своїх праць. В 1816 р. ночав вІпо
,1JПИ в російській мові журнал ~<Укра
Іtнс,кій Нt.стІІ-'JИК'Ь», в яком.у 1М. ін. Il. 
Гулак-АртемоНJський помістив байку 
<<ІІан та t.:обаюl»), в 1817 р. проф. Т. 
І ІіJІІьrер почав видавати <<У:краИІнскій 
Домовод'Ь», •В 1Ь20 р. оанавана часо
пис <<Харковюкія Извt,стію>, в 1824 р. 
- <<Укра.инскій ЖурН2Л'Ь» (ред. О. 
(J;:лабов~ський), в якому м. ін. появи
лись уні1версаuш Ю. Хм,ельницького, 
J. Мазепи, І. Скоропадс~кого. 

!Іри університеті були наукові това
риства: Т-во дослідникі·в природи, 
Т-во дослідних наук, Математич1не 
Т-ьu, Історично - фі:ІолоІ·іч,не Т-во, 
(при якому в 1892 р. заrс,новаІНо Пе·да
І·uгічний відді:І). Всі ці товарис'llва вІІ
давали свої <<Праці» і <<Збірники». 

Унів•ерситет провіІв велику працю до 
1835 р., до часу кошІ царський уряд 
на,дав новий унівеtр•СИТ'Стський статут 
(26. липНІя). Цей qтатут властиво по
~>:інчив з фікцією у1ніверситетсьІ<оЇ сво
бод•и, яка буда замаркована ·В першо
му статугі з 1804 р. Згід1но з цим ста
тутом, кyparrop мусі·.в перебувати в 
університет·ському місті, реютор і дека 
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УНІВЕРСИ'l~ЕТ 
ни залишалися виборні, але компетен
ція професорської ради була обмеже
на. Дух університет,сько'ГО навчання 
базувався I-Ja триєдиІНій форму лі мін іст 
ра освіти гр. С. Уварова: <<Іправосла
віє, самод'ержавіє, народні'СТ'Ь» (під 
«народністю» розу,мілось російське ве
ликодержавіє). Іlя формула була пе
чаттю університе·гської освіти до кін
ц,q: kнуваНІня царс,І,кої Росії. 

Від 1835 р. почИJнаєтьсІЯ постійна на
гінка і утиски внуrгрішнІього уніве,рси
т,етсь,кого життя: 'В 1841 р. знищено 
дисертацію М. Костом.арова <<Про при
чини і хар2ктер унії в західній Рос,ії», 
в 1845 р. підвищеІІ-:tо плаІТНіЮ за навrчан
ня, діти купців і міщан при вступі ІВ 
університет мали виступИ11І зі своїх 
ста1нів, скасоваво 'Пра,во відвіду;вати 
виклади вільним ,слухачам, усунено з 
універс,итет,ських \Прот-раrм ,д,ероІШВІНІе 

право е,нропе:йських країн ( 1849 rp.) 
і філософію (1850 р.), логіку і психо
логію могли в нкладати тільки духовні 
особи, уІпр,ава шкі~'ІЬІНИХ округ находи 
лась в руках геІнерал-rубернаторів. 
За царюва:НІн:я Ол,ександра ІІ. насту

пили деякі поле,гші: професоои могли 
бутlї Івиряд,:,І<'увані закордон (1856 р. ), 
відновлЕшо катедри філософії та лер
жав'ного права, скасовано обов'язка
пий сту денrгський одяг і т. д. 

' Згідно з новим університетським 
статутом (18. rчерВІНІЯ 1863 р.) віднов
лено унів·ерситеську автономію: рек
тор і декани ,стали вибо,рні, універси
тет ма1в пра,во цудити стулен:rів за 
їхні проступки, науковий ступінь при
значав'ся професороькою радою, фа
ІКультети ма,ли т.оаво цеІНЗ'УРИ над пра

ЩїМИ СВОЇХ ЧЛІеІНіВ, ВЛа1д3 кураТОра об
Межу,ваЛ3Сh загальним до:ля~ом 'НІад 

діяльністю уНІіtве.рситету. 

За царя Олекс,андра ІІІ. знову зміне
':ІНо університетський ,ст'аІтут ( 13. серп
ня 1884 р.), який цілковито обмежу,ва'В 
'Га заперечував уІні,верСИ'Г'етські вольно 
х::ті: університети .ставали в повну під
леглість мін~стерстІВу осві1Т'ИІ, воно ви
бирало ректорів, підвищу1вало, призна 
чувало і звільнювало професорів, за
'!'Rсерлжувало rпрогра:ми окре,мих кур

сі;в, скла1дало програми викладів, ска 

сована доцеJнТІуру. 

Харківський університет за час сво
го існуваншя гуртував цілий ряд виз
на Ч'них українських професорів і ІВ'Че
них: Лмитrю Бага,лій. Микол,а Сvмпов. 
"'ВасІfль ЛаниЛІе:вС'ький, Мпха!Йло ·ч~1бин 
ський. Оле,к,саІндео Пот•ебня. Володи
слав БеЗfУ1с,кул. Олесандер Пшнилевсь
І<'ИЙ, Jlмитюо ОвсяІНІНико - Кvликовсь
кий, Ле1в Гіршм.ан та іншнх. · 
Завдяки ломаІГаНН(Я'М і протеста1м сту 

Л'ентів в 1907 р. вЇ'дкрwrо д.еякі укра
їнські факульrrети в }'ІН•іверсmетах Ук-

раїни. В Харківсь,кому У'-fіверситеті 
почав викладати проф. М. Оумцов ук
оаїнс,ь,ку <Народ,ню словесність, проф. 

М. Халанський - історію укра.їнюької 
мови, проф. Л. Ба["алій kторЇію 
України. Ал,е незабаром всі ці ІВикла
ди бу ли забороНІені. 
Після ре•волюції 1917 Р·; в часі 

існування Ук,раїнської держави, 

Харківський університет не nрояв
ляв майже жодної помітнішої дія
льності, як рівнож українські уря
ди не зве:отали на нього належної 

уваги. Тоді, як після невдачі ук
ра'ЇІНізац;ії Київського університету 
засновано Український Державний 
Університет в Києві (6 жовтня 
1918), а згодом заснування дnугаго 
університету- в Кам'яm~ Поділь
ському, ХарЮrв, великий культур

ний центр України. в добі україн
ської влади. залишивсь без україн 
ського університету. 
Зразу nісля уконститування бо

льшевицької влади в YIOJa їні. -
в 1920 р. Харківський Університе'Г 
перетворено в Акатrемію Теоретич
них Знань. Два роки пізніше її пе-

---······-··------------------------
3 НАІ<дЗУ І<УРАТОРА В. ФІЛс\

ТЬ€ВА: 

«Останній раз наt<азую стvлентач 
Не ХОДИТИ З ДОВГИМ ВОЛОССJ'М а HOCJ-'

Tif ВОЛОСС~. Яt< V RСЇХ Р:nОЯJ1НИХ ЛЮІJеn. 
а t<оли хтось насмітщтьс<t не JТпслvхя
Т'И цього. тпrп придJ()ЛНп nои всіх стv
дентах наh'азати салдатеві обстпигт'И 
на салдатсьt<ий зразоt<». 

СИСТЕМА КАР~ ВСТАНОВЛЕНА 

ХАРЮВСЬІ<ИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

ДЛЯ УЧНІВ ГІМНАЗП (1809 р.) 

« 1. Докір учителя, 2. Стояння на nо
розі t<ляси протягом деt<ільt<ох хвилин 

чи цілої леt<ції, 3 .Переміщення учня 

на задню лавt<у на один день. 4. Пере 

міщення учня fla задню лавt<у на один 

тиждень. 5. Доt<ір директора. 6. Пере 
міщення учня на задню лавt<у аж до 

поправt<и. 7. Повідомлення батьt<ів про 

несправність учня. 8. Поновне сnові

щення батьt<ів. 9. Оголошення імени 

винного у всіх нлясах. 10. Переведен 
ня учня до t-1ижчоїі кляси разом з ого

лошенням про це у всіх t<лясах. 11. Ви 
ключення учня з оголошенням про це 

у всіх t<лясах і на врочистім анті.» 

Orop. 5-та 

pe'ffliOPeнo в ІНО - Інститут На
ро:дньоІї Освіти з двома основними 
відділами - профосом і соцвихом, 
а під кінець тридцятих років по
став ще третій відділ, який проісну 
вав дуже KQPOTIIO - політос. Ці 
відділи ІНО готували учителів для 
різних шкіл, середніх ІЇ іВИІЦИХ. 
Першим ректором :но було при

значено С. Д. Стрельбицького, яко
го заслуга в тому, що він докладав 
всіх зусиль, щоби в ІНО зберігти 
ст·ч1і пnnсhеІСnрські кс=мnи. 

Другим ректором було назначено 
Мирослава Гаврилова, вихідця з 
Зах. УкJраїни, .який в тридцятих ро 
ках застрілився. 
Слід зазначити, що баrгато факу

льтетів університету на початку 
двадцятих років перемінено в окре 
мі самостійні інститути. Так по
став меДИЧНіИІй інститут, народногс 
господарства і ін. 
В часі українізації, українській 

советсьюій в.ладі приходилось зу

жити багато зусиль, щоби зукраї
нізувати, головно профос, бо в соц
іВИХУ українська мова була викла

довою з самого початку. 

В 1934 р. після нової шкільно[ ре 
d)О·РМИ в Харкові знову відновлено 
університет. на стаnих принципах. 
В сороrоових роках. як і сьогодні, 

студенти університету муся'Т'Ь пи

С'ати свої дипло1\.1'Ні праці російсь
кою МОВОЮ. В 1940 р. ВИ'ПУІСНИКам 
університету не видано 'дипломів 
- з Моск;В'и наспів наказ: «Задер
жати: бо стvденти не знають вІі'д
пові.дно російської мови». 
В часі війни Хаrжівськ:ий vнівеu 

ситет бvн си.льнn пошк:о:джений, йо 
Т'О Ч!аС'ГИННО вілбУ7І0RrаНО, ЯК рів
НОЖ заплянована ~будУВати нову 
будівлю. Але бvдdвництво опини
лось на меuтвій точці (про що ми 
повідомляли на С"ІІорінках «Смоло
сю..mу»). 

Підбольшевитrький пе'Q!Їод Хаn
п-івського vні веnситетv вимагає о-к
оемогn дос.ліджРння. Нажаль лже
ре.л ПТ)О цей пеоіод f' д:vже мало, а 
нn'R.;Ші ,..~,'Rf"rcькi пvблікаціІї цілком 
сmальшовані. 

Т()lІ!ТУ ве:ттик"' СІ~'Rдання стоїть пе
nец тими бvвпТ'Т•fМ:И пооrЬесоІDями і 
"Rик.ладачами Х;:ткіІВсько,го унівєІР
ситеТ\V. які nеuебv:FІhють теnер у вd
.Лf>HOMv С'Rіті і Я'К'і найгідніше вша
нvва.ли fi 15n-.ліття його заснvван
нq К'ОТТт.,. n nіпготовили окuемv пnа
птr, fТ'Т)() П~"Й 'Т'ЯЖКИЙ пе11d0'Д існуван 
fЩ х~n~ів,r>Ьt{"()Т'О vніве.DСИ'Т'е'ТУ. R 
м~йnvтньnмv нін бvле відіnравати 
'Rе.ликv nnлm Е vкnаінськомv кvль
'~"vnн()МУ і н::J.vковомv житт1. Том-, 

rтnn тТ'и-j І''Rwrиню наvк:и нам mеба 
qтn:.:r<:~M; п'hше ЗІНати. 

Ri ..... Релакціі: пР.nrпа частипа піеі 
" ........... і ···~qта в скпnоченпі ~ білІ>п•nі 

.,..." .. ··і т. (Чnопо.тtк~ про освітv n Ук

раіні. 
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кит в СЬОГОДНІ 
Київ... Старооинний город Київ

ської Рус.і, «мати руських горо

дів». Серце і мозок 'України, "ї ми
нулий і майбутній політичний, еко 
номічний і культурний центр. 
Не так уже багато міст можна 

порівняти за красою з Києвом. Ви
сокі ~ручі, одіті кучерявою зелен
ню. Парки, сади, які збігають вниз, 
до самих Дніпрових берегів. Стріч
ки асфальтооих доріг. Місто, зали
те білим кишінням квітучих широ 
колистих каш.танів, місто-сад. 
Є тут своєрідна співгра пам' я тни 

ків сірої давнини і нооітніх мо·деn
них будов. 
Ось старовинні рештки Золотих 

Воріт, які здвигнено ще в 1073 р. А 
рядом - rшІеться в небо 190-метро
ва вишка телевізійного центру. 
Над тисячолітнім Софійським Со 

сором, з його непо•тахаючою моза
їкою і неповторними фресками. 
сьогодні проносяться реактивні лі
таки українських конструкто"1ів. 
які піднімаються з бетонних дорі
жок Київського аеродрому. 
МарР'ІНський двірець - твір Ра

стреллі - і рядом з ним шкляна 
баня будівлі Вер•ХОІВНОЇ Ради 'УРСР 
(архітектора В. Заболотного), а да
лі - поразкидувані нові будівлі: 
корпус гуманістичних наук 'УнівеІJ 
ситету ім. Т. Шевченка (арх. В. 
Осьмак), будівля Київського обко
му (арх. І. Лангбарт), дім Ради Мі
ні.стрів (arpx. І. Фомін і П. Аброс:и
мо·в), дім ЦК партії і багато інших. 
Вийдіть на сьогоднішн;й Хреша

тик. Станьте на початку бульвару 
Шевченка і киньте поглядом на го 
ловну вулицю міста. Ви побачите 
високі багатоетажні доми, які тво
вять єдиний архітектурний ан
самбль. Пра,ва сторона Хрещатика 
вся забудована, на розі вул. К. 
Маркса підноситьс.я консерваторія. 
Позаду неї, здовж Інститутської 
вулиці. терасами опускається з Пе
черська сквер. На JГІВІИ стороні 
виРостають корпуси бvдівель місь
кої Ради, Зв'язку, Телевізійного 
Центру. 

Хрещатик не тільки відбудовано 
з!усиллям:и уrораїнського народу і 
кращих укр·аїнсьКJИХ ~"1Іхітектор~в. 
- він. реконструйований, став най 
кращою київською вулицею - сві
тлою, зеленою, ПІИрОкою. Доми не 

прилягають до себе: вони розділе
ні квітниками й скверам:и. 
Після війни в Києві відбудо,=чшо 

біля півтора мільйона ква:ттuатнтІJх 
метрів житлової площі. Цілі Fїв~о
тали нових домів пrrJикр.асили мі
сто, вони дослівно rроз•гладили змоо 
щки на лиці старого Києва, зроби-

Від Автора: Стаття «Сучасний 
Київ» опрацьована на підставі роз 
відок і оповідань про Київ, які по
явились в перш1й половині 1954 р. 

в совєтсьюій пресі і журналах. Для 
'il написання я використав такі 
журнали і чаDописі: «НОв·ИЙ мир»' 
«Октябрь», «Знамя», «Огонек», 
«СОІВ. Культура», «Лит. Газета», 
«'Україна>~, «Дніпро». 

ли його гарним. юним. 

Загляньмо на маловідомі до Вlи
ни і рідко відвідувані приїжджими 
вул. Паньківську, Тарасівську, Тур 

генєвську, Госпитальну, Бастіонну. 

Навіть київські старожили, котрі, 
скажемо, три-чотири роки не бува 
ли на Бастіонній вулиці, зупиняю
ться зі здивування. Вони побачать 
нооі, багатоетажні домlі:, прекр~спі 
модерні магазини, ательє і фри
зі·єрні, сквери і бульвари. Все пе 

побудував український народ по 
в·ійні. Ніщо тут не нагадує колиш

ню Бастіонну - з похилими хати

нами, зарослими буряном і пусти
ря.ми. 

Багато в Києві новонароджених 
кварталів і вулиць. Це навіть ви
кликало ускладнення в прапі пош
ти :і телеграфу: появилось кілька 
десятків вулиць з однаковими ла
конічними назвами «Нова», і прий
шлось спішно перейменовувати їх, 
щоб обминути плутанину з дост·а

вою листів і газет. 
Нова магістраль опоясує Киїаз до

вгою стрічкою з півдетюго-сходу 
і вихо·дить на недавно побудований 
міст ім. акад. Патона. 
Київ - одне з найстарших міст 

св.іту. Але коли пройтись по його 
вулицях - зразу звертає на себе 

увагу те. що більшість великих бу
дівель побудовано в по:оеволюційні 
роки. Багато будівель дореволю
ційного періоду знищено1 як ось: 
преІфасний будинок з 1911 р. (арх. 
Альошіна), де тепер міс"титься му
зей Леніна, в 1927 р. на міспі недо
будо:вІаної велw-~аво~ буд,іів.лі д)о&!
довано будинок теперішньої Ака
демії Наук. Одну з кращих буді
мель на Липках - дім Державного 
Банку - добудовано в тридцятих 
роках. 

Кругом Києна 
нових пригородів, 

ВИТ)ОDЛО кілька 

які безпосеред-. 

ньо прилягають до нього, живуть 

з ним о·дним життям. Так появив
ся пригород Шевченкове - по до
розі на Харків, а за ним Красне. 
Так виросло передмістя ім. Хру
щова, поблизу дороги на Кончу -
Засна, нове селище поблизу асфа
льтової шоси на Димері й іншd. 
В часі війни, як большевики так 

і німці .. старались якнайбільше на
нести шкод столиці 'України - Ки 
є-ву. За час війни бу ло знищено 
понад 800 промислових підприємств 
Києва, було знято більшу частину 
трамвайних доріг, з~разані мости 
через Дніпро, було спалено і зни
щено біля шости тисяч житлових 
будинК'ів і біля тисяЧІі культурних 
і адміністративних інституцій. Бу
ло знищено багато історичних бу
дівель і uерков. Були зруйновані 
забудови Печерська! Лаври, голов
ний ко~пус університету з йота му 
зеями і лябораторіями, найстаршу 
пу1блічну бібліотеку, \КОнсервато
рію, ряд театрів. Із Софійського 
Собору вивезено фрески з ХІІ-го 

століття - вийнлтковий за своїм 
культурним зІначенням []jа:м'ятник 
середньовіч:ного малярства - і ба
гато інших музейних ціннощів. За 
сонєтськими обчисленнями Київу 
завдано шкод на більше. як деся'Ть 
мілі,ярдів рублів. На самому Хuе
щатику бу ло знищено (большеви
ками) понад 350 великих будинків. 
Багато Киї.вських садів і па'О·К'ів бу 
ло цілком знищено, а тополі зJТовж 
бульвару Шевченка - вирубано. 
195 тисяч киян (в більшості жидів) 
'5v тю розстріляно. 

Зразу пі еля війни КТtТяни присту
пили до відбудови свойого міста. 
Побудовано пілий ряд домів напоо 
ти вvлиrць Леніна і Свердлова R 
статтJї бvлови 16 багатоетажних жит 
лових домів. 12 адмінkтn.ативних 
будівель. в тому числі монумента
льний дім Ради депутатін трудя
щих. який займає майже цілий 
квартал. Будується дім зв'язку, 
росте будинок консерваторії, з ве
личавою конпе'ІJтною залею. 

На площі Калініна починаєтьсл 
новий сад, який широкими тераса
ми піднімається до майбутнього 
хмародеру - Пентрального київ

ського готелю. На ліво бvдvеться 
за проектом арх. В. Беоетті (ще з 

мин,·лого століття) Дніоець культу 
РИ ~ найбільшою в Киє'Ві залею -
на 2.400 глядачів. В пьомv ратті по
чинається буд~вництво великотоо на 
цілий квартал багатоетажного' бv
диюю на вулиці Кірова - Будинок 
науково-дослідних інституТі,в Ака
демії наук: 'УРСР. Обговорюється 
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будівниц'UВО колосального ГІідро
парку на лівому берез1 Дніпра} на 
Трухановому острові з його пре

красною дрібноnіщаною пляжею. 
Цей гідропарк, розби'Dий на площі 
в 900 гектарів, збагатить і острів, і 
ціле місто новим великим мас·ивом 
зелені, новими водноспортивними 

станціями. 

Сьогоднішній Київ займає пло
щу в 600 ювадратньrх кілометрів, 
більшу як територія Па1_3ижу! В 
1953 р. трамваї, автобуси і тролей
буси перевезли понад 331 мільйони 
паса:жтирів. 

Заноди і фабрики Києва - роз
кидані по всьому місті, одначе їх 
тяжК!о розрізнити з-далеку. В сто
лиці України ми не побачимо ти
пічних заводських кварталів і ра
йонів з великими фабричними кор 
пусами: вони немов губляться по

між МЄ'ІІ]Каневими кварталами, 
СІG3ерами, парками і окружними 

лісами. В місті є понад 1.200 проми 
елових підприємств. В старому до
революційному Києві бу ло всьото 
175.. більшість .яких представляла 
собою малі, напівкустарні майстер
ні. 

Певно, Київ не являється голов
ним індустрійним центром Украї
ни, в ньому немає таких могутніх 

заводів, як в Донбасі, Ха'Оков1, Дні 
:тропе'ІІровську, Дніпродзержинсь 

ку. Але київська промислооІість має 
свої ос-обливості. Сучасний Київ -
місто машинобудівництва і ме"Гало
обробки, легкої і споживчої про
мисловости. Тут побудовані великі 
заведення транспортовогю маши:но

будівницm1а. Заводи випускають 
трамвайні вагони, продукують по
пулярні мотоциклі «Киянин» («Ки
евляни.ю> ). На ки;·нських пароплав 
них верфах будуються пароплави. 
У Києві розвинуто також продук 

цію машин і оборудування для хе
мічної, текстильноі'. кравецької і 
харчової промисловости. В числі 
таких пі·дприємств завод «Больше
БИК» - один з найбільпrих інду
стрі:йних гігантів хемічного маши
нобудівництва СРСР, «Рентою> -
випускає найсклаДJНіші рентr'енівсь 
кі апарати, «Укркабель» - поста
чає своєю про·дукцією енер:r'етичне 

господарство і накінець - знамени 
тий по свойому удосконаленню 
станкобvдівельнИJй завод ім. Горь
кого. Не можна поминути, нове в 
СРСР, виробництво мініятурних кі 
ноапа!>атів «Київ». 

Столиця України - один з най
більших в СРСР цerrnp·itв наукової 
роботи. При Академії Наук УРСР 
працює сьогодні понад 50 науково
дослідних інституті~. лябораторій і 
експериментальних баз. 

Праці виЗІначних українсь'К1Их 
учених сприяли розвrитковd медич-

смолоскип 

:аих і біологічних наук. В цій обла
сті широко відомі, напр., досліди 
ак. О. О. Богомо.льця і теперішньо
то президента АН УРСР О. В. Пал
ладіна. В ділянці фізико-матема
тичних наук відзначились світово1 
слави науковці Е. О. Патон, С. А. 
Лебедев, Н. Н. Боголюбов і інші· 
Київ був~_ після Харкова, другим 
цеН'ІІром українського ренесансу 
триДІЦЯТих років. Тут жили і пра
цювали академіки М. Грушевський, 
С. Єфремов і багато іmпих ді·ячів 
української науки і культури, які 
бу ли знищені большеmщьким оку
'пантом. 

Інститути АН Ук;раі:ни установи
ли тісний зв'язок з промисловістю, 
новобудовами і сільським господар 
ством, практично допомагаючи но

ваторам пі.дrприємств в розв'язuі 
практичних питань. Передове міс
це в цьому напрямку займає Нау
ково-Щослідний інститут електро: 
спаювання ім. ак. Патона. Праців
ники Інституту застосували ряд но 

вих методів зварки металів, які 
приміненю rв понад 700 завод,ах. 
В дореволюційному Києві крім 

університету було ще 7 вищих уч
бових заведень. Сьогодні їх є 24. 
В 1953 р. із них вийшло 1.800 учи
телів, 800 спеціялістів сільськото 
господаrуства, 640 лікарів. 200 пра
ціrвників мистецтва 2.700 інших 
спещяшстіrв. У високих і сеІРЄдніх 
школах Києва навчається 158 ти
сяч молоді, то·ді як в 1913 р. навча
лось тільки 22 тис. 
В дореволюційному Києві бу ло 4 

наукові заведення. 140 церков і ма 
настирів. В сьогодніumьому Києві 
крім 24 інститутів є 28 технікумів, 
Академія архітектури, 14 музеїв, 7 
театрів. 27 кінотеатРів (в Парижі 
- 290 - прим. ред.), 64 клуби, 853 
бібліотеки і... майже всі церкви 
варвю)ськи знищені. 

Українські вчені - мікробіолог 
І. Заболотний біолог М. Кащенко. 
математик Г. Вороний. мадики О. 

Богомолець і М. Стражеско - здо
були своїм вкладом в науку - сві
тову славv. 

Академія Ня.vк УРС'Р начислює 
r·ьоготтні 90 д-ійсних членів, понад 
1 ОО член:іІg-·коrп('>'rпоН:JТІент.ів по~"~ад 
80 докторів і бішr 800 кандидатів 
наvк. 

KvrЇ:R - місто високої ТРа,-раль
ноі кvльту:ом. R Києві пn::tпю~ тР
атn опеDи і бале.,.v ;м Т ТТІА"RпРрка. 
JТnам::!ТТ;fчнwй 'Т'Ратn ім. т ФРанка 

nосійський 'Т'"'Я.Тn l"1:. Л. Уюраїнки. 
тРа•rч) музикальної комРпРі". ТРЯ'І'n 

Jnт.rrн·o rляпача. обласний · JТnамя'Гf'fч 
нитІf 'Т'Parn nеспvбліканrт"кwй .rт.fнть
КОRИЙ .,..еатр. сЬі.лярмонія. естРяда. 

ст;rмrlJонічний оРкестР каПРЛЯ «Лvм 
t<~'' ; f)aнrrvnт;fcтiв ~rн-nаїнст-.ки,тїr на

:nотtчій хор. ансамбль танпю. 

••• 

Orop. ' 

З історії ми знаємо, що Київ кі
лька разів палили, руйнували. гра 
бували (згадати б суздальського 
князя АJндрdя). Минали роки, ча
сами деоятилітгя, незгод і м1жусо
биць, але Київ знову вставав з ру
їн і пожарищ, обновлений. могут
ній, знову готовий до боротьби з ба 
гатьма наїзниками, жадними його 

багатств. 

Кожний історичний пам'ятник в 

Києві поrв'язаний з подіями які по
сьогодні вивчають українські до
слідники і якими гордяться, як до
казом високої культури, сили і муж 

ности наших предків. 

Ось руїни Золотих Воріт. Вони 
були rранИІЦею Києва ча~ів Яроела 
ва Му~ого, коли Київ значно 

DОзрісся і йому тісними стали rвали 
міста «На горі». Найстарша части
на Києва. як відомо була поло
жена на Андрієвській горі, акру
женій валом, за яким лежало «ПО
ле в.ні грап.а», як п:ише літописець. 
Ярослав Мудрий розширив КиЇІВ і 
Золоті Ворота стали головним вхо
дом в місто. Від них йшли вали -
уІq>іплення: опин вів до т. зв. Ляд
ських воnіт (приблизно там де те
пер Софійська ·вул. ІВиходить на 
вv л. ВолоrrиМИJОа); другий - в око

лицях сьогоднішнього Сінного рин 
ку. 

Саме через Золоті Ворота в'іж
джав Богдан Хмельнитшкий після 

перемо'r під Жовrrим:и Водами, Кор 
сvнем і ПилЯJВцями. Тут його віта
ли кияни . 
.Лещо даль'ше, по Воло'димиось

юи вулиці, стоїть другий пя.м'ят

ник zтевньdї України - Соф;йсь
тmй Собор. Він побутований на то
мv місuі де Ярослав Мудрий оста
точно пеrремLг печеніІ1ів. які vвіDва 
лись в місто. БудівництRо Cofiopy 
закінчено ПТJиблизно 1()~7 n. Мно
гочисленні дООУJТови значно зміни
ли його пеnвkн:ит':r вигляд. Незви
чя.йна цінність Собору - ue внут
рішні розписі coбonv. Вони П'Ое'д
ставллють незаперРчні JТокази ви
сокої техніки і кv.льтури малярст
ва дuеовньої України. 

Звертають на С·ебе vяа rv '!'Р·Ж 
пам'ятники пізніuІ'их no"'Z'iв. ЗокnР
ма т. зв. Врама Зб®О•'R<'Ь-r<ого ттn
бvдОІRана в ronowrmwx n<жах XVIII 
ст. пn пnо~ктv anx. Г. ІІТР.дР.ля. 
Пеnетt СоdJійським Cmonnм DО'l

ктJtНvлась плmuа. сьо'І'оттні плотпа Б 
ХмР'Л'hНmtьrкого. на якій відК'РтіfГО в 
1R~8 Р. rтам'Я'ТFПТК ВРЛИКОГО ГР'І''hМ:Я

Я"а за ПDОЕ'КТОм скульптора М. Мі

кешина. 

Немало пам'я'Т"НИК;·Я ст·а!nf)І?/r-fт-п .. 
'"1 fif''nf>/Т'Пf)('J-, 'R 't').ЯЙОНі К ИІ"f"'ІЯ-ТТ РЦ1РІn

f'ЬКV. ТйlІІ[ ~н::t-,rnттм'Т''hСЯ С'ТТ~RНЯ Киf'

Rn-ПРЧР.nСЬТ<::1 ,1Т::1"Rn::1 

Печеnсьrоий район з'aбv~vяa.~r·'h 
від часів Во,rrод:имира Великоrо Лі-
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тописець згадує про палати князя 

на Верстові, а пізІН.іше про церкву 
Спаса ·там же. Палати Володимира 
спалили половці, потерпіла й цєр
ква. Пізніше, за ініціятивою митро 
полита Петра Могили, церкву від
будували, розnrирили, а стіни роз
мальовано наново. Над входавою 
аркою був зображений і сам Петро 
Могила. 

Києво-Печерський манастир, зго 
дом переймено,ваний в Києво-Пе
черську Лавру_ оснований в сере
дині ХІ ст.. в роки князювання 
Ярослава Мудрого. Тепе'І'J Лавру пе 
ретвореtно в kторичнитїr заповідник, 
тобто в антирелігійний музей. Під 
час війни мо·скалі й німтІі знищили 
навмисне найкращі перлини г· ар
хітектури. 

Притягає 11ва;-rу в~щrв:і.дувачі/131 
дзвінниця Лаври. яку видно на де
сятки кілометрів :rоругом Києrва. Ви 
сота іУ - 93 м. Побуловав ;1 арх. Г. 
Шедель в 1731 - 1745 1Jp. 
В перші роки с:вото існvвання 

Києво -Печерська Лавра відоr:'І'J-ала 
велику ролю в розвиткv культуnно 

го життя старовинної України. Тут 

писалась «Повість ноеменних літ», 
тут складено Києво-ПечерськИ!Й па 
терик. який являє собою величез
ну цінність при вивченні історії 
Київської де:тJІжави. Лавра явля
лась центром церковНОl'О -ж:иття і 

видавництва книжок. Тільки в дРУ 
гій половИТН'і XVII ст. Лавn·ська 
дРУкарня випустила 11 7 різних 
виrrань. Остаточно друкарню зни
щила Катооина П. 
Крім аnхітРктурних паМ'ятників. 

тйrнний м::tтеnіял ІТЛЯ вивчення кv
:n:ьтуртл YJ<na1~·нтlf д::tли розкопки на 

'Т'Р.оnт"-'Т'ор·ії Києва. 

Тут знайдені не тільки високоми 
стецькі в.иuоои ремісниюів. але й 
цілі майстерні з яивінуоонням тих 
часів. які доказують. що вже R ста 
ровинУ в KИf'Ri fіули пmроко роз
винvті такі ре-месла як коваль.сь
ке, керамічне. лив.~vське, костеріз
не леоовообробне. Іnвелі:r>не. ш:кля
не. З::t рівнем CF!Of'Ї техніки. і зо
'Іl"nема техніки бvлівельної. древня 
Укра;:на стоя.тт::І бага"'о вище за ін
ші евnопейсьт.сі к-р~;·нvт. 

Вперше назя::t « Кvтl':в» згалУf'ться 

я kторичних літопиrях з 864 n. Т 
'Т'::ІК майже 1.100 nокіч стої'~'т-. Київ. 
Він розкин·енитїr на горбах .f'fп-i IТ~'>rnP 
тvтнають містn зповщ і rтnпPnPK. 
творячи· крут~ спуски. яnи і шчnо,.,; 

долини. Все це заfіvловяно ІТОмами. 
"!асаждено скверами і ттапками МІі
сто потопає в 'І<'н;тах. Кт.-rїч ff~Зича
ють слУшно містом-с:'Ілnм Кnтти "! 
РОЗЛОГ01'0 ЛЇRОГ() беDР.Га П()ТТИRИ
'І'Т!fСЬ на кnутий m:>аний. тте стоїТ"І~ 
Київ рельєd:шп "RГИд:чо тільки май
же стоме·тров:у Лаврську дзв-інни

цю і багатоетажний дім Ради Міні-

смолоскип ч. 1 (49) 

Споотове житти в Уноаїні 
Від Редакції: Ми вибачаємось 

перед нашими Вш. Читачами, що в 

останніх числах «Смолоскипу» ми 

не подавали спортивної хроніки з 
України. Але це було спричинене 

технічними перешкодами. R зв'яз

ку з цим, на бажання самих Чита
чів, від яких ми олержали в uій 
справі численні листи, Ми містимо 
в цьому числі нашого журналу по

ширену хроніку про спорт в Укра
їні й успіхи наших спортовпів. 

Змагання веслярів за першен

ство України. В Херсоні відбулись 
особието-командні зм"агання /рfс.сля 
рів на каяках і байдаках за пер
шенство України. В з-маганнях взя 

ло участь 12 команд з 11 міст Укра 
їни. В результаті зм~гань на fіай
даках пеn,ше місце зайняла 1-ш::І 
команла Херсону, друге - ДніІТ')о
ПЄfJ'І)овська третє - Киf'ва. лаль
ше слідvвали команди МиколаРІв.а. 
Одеси Харкова, Вінниці, ЧеІІJніго
ва. ХерсонУ ТІ, Севастополя, Запо
ріжжя і Дніпродзержинська. У не

слуванні на каяках - 1-ше· м зай
няла команда Херсону 1 2-те -
Киеяа. 3-тє - ДніпропетрОівська. 

Ня б::tйпаках (500 м.) сепел жінок 
чемпіонями України сталтл: Гvса

:nенко (Київ) - 2.57.8; ~.еnел чnттn
~іт.с:"R - ffrmeбi 13 (Херсон' - ~-~1.R. 

'R"::J. нілдалі НЮО м 1 ~ше м. заuняла 
Гоnбатюк (Олеся) - !і !і() ~: С'Р'ТlР"Т 

чолоя,іків - ПІмаrин fКиїв'- !'і n!ї n. 
4"а ніцтталі 10.000 м. 1-ш~ м. '~'Й'Нf'fЧ 
:'СУJ~нтлкіЕ (Херсnн) - !iq 2~. 8: ~-,..е 

м. з::~йняв ЯцИІНенко fМиколаЇт:t) -
1 :01.!і4.3: 3-тє м. - Пиtжлин fnттf'

c::I) - 1 :r34.35' 9 На дяооспбот:>rих fі~й 
_rт::tк::tx (!)()(} м) 1-ше -м. ~айнятти "J<'r
к-тлна і Мv;равЙОІRЯ. rХяnків) - 2 ~q '7 

f'Pneтr щіНОТ< і СіuячРн'~<n т~ ('t:>і'І'n

чі,ч (7fНЇП00ПР.тр0В,~ЬJ.С) - ?. lJ n f'P

n~)J: Ч().Л()"R~КЇtR. }fa Н;ЦПаЛі 1 non М. 

чРмттіочами ста.пч r~'nетт )f(iнnv JТ Р
nvm:.тлнст-.ка і М::tтніf'RЯ (()JТе~:::~\ -
!1 1?. n~ С'е~є·л чол()Іт:tікіт:t Pn,,f:=~н ; К"'
n!'І:к f)(en.f'OH) - 4 32 s Ня. 1 () nnn 1111'. 

ГТРРРІМ()-щ"ТТЯ'МИ ОvЛИ ..ПітвіН()т:t і ~\Т-

1'\!:ІНТІТН fXP.oncoн) - 5R 11? !і. т-:гя V'=~"-

·<"'У-n"Тинnчках ря 1.nnn м. 1-ттт"' м 
""!:lfirt..,f'f-q Мпнт'ян ()(enf'nн\ - !і~~ 4: 
PR 10 000 м. - че;о.шіон (;С(;Р Yn-

стрів. Більшість будівель захована 
в тінистих парках і ск:ве;Т)ах вРuо

nамтІf rrоосв1чvючи КРізь густе ли
стя ти~ячами вогніrв. 

Крутий правий беріг Дніпра, гра 
нітна набережна Петровська алея, 
золотиста пляжа на Трухановім 
остров1 за ДніІІІром - улюблені мі
сця киян і зокрема молоді. 

Гнат Осьмак 

долавський - 1 :08.03 З. На двоосо
бових каяках чемпіонами Укра'~ни 
;тали, на віддалі 1.000 м. Сундучій 
, Шаповалів - 5.27 ,2 (друге місце 
$айняли Плевако і Каролицький 
{.Кrчїн) - 5.25.7; на 10.000 м. 1-шс м. 
зайняли Гуцул і С.еменів (Херсон) 
- 1 :02.44,15. 
+ Костянтин К. Малинко (похо

дить з Кіровограду, тепер в Таш
кенті) виконав за останніх 22 роки 
2.150 скоків з парашутом, був 110 
год. під копулою парашута і щ:ю
летів за цей час 300 км. 
ЗмагаІПІя за пер·mенство України 

по тенісу. Недавно в Києві відбу
лись особисті і :к:омандні змагання 
за першенство України по тенісу. 
Техніка гри, як поп.ає совєтська 
преса була на дуже низькому ріrв
ні. В Україні на початку 1954 р. на
раховувалось всього 2.30() тенісі
~тів. при чому майже 40 °/о по·чат
куючих. Теніс більш-менш розви
нувсь тільки в Києв.і, Ужгоподі. 
Харкові, Одес1 і Львові. В інших 
містах в·ін майже вз·агалі не існує. 
Спортивне т-во «динамо» мар свої 

секцrї тенісістів тільки в Киооі, 
Харюові і Дніпропетровську ПРИ 
товарис·твах «Ісrюоа», «Наука», «Ме
дик» групи тенісістів дуже с.ттабо 
розвиваються а при imnиx («Шах
та:Р», «Буревісник», «Піщевик», «Ло 
ІЮ'.ЮТНВ». «ТГJІ\'1.1». «fіУ".•Ї'RІНИЮ)) В3<1-

rалі не існують. В Укр·аїні при Мі 
аістерстві освіти існує 66 юнаттьких 
спортинних шкіл. але з них тільки 
в дев'ятьох створені відттіли теніrУ• 
де на;вчається всього 274 чоловік. 
Із 11 юrшцьких шкіл проФсоюзів 
тільки одна київська «Іскра» має 
віцп.іл тенісv. в якомv вmавляють 
25 чоловік. Сліл відмітити. шо ос
танні змагання за пеРUrенство Ук
раїни по тенісу вийпrтттл д"''<е бліло 
і не виявили ні талантів ні якости 
гР'Тл нашт1х мололvтх тенkі~"''Т'і~ 

8 Юрій Кvтєнко ( JТьrяіR) етаn 
новим чемпіоном Укn::tУнтл q 7ТеСя
'~'ч~маrv його Т)езультати: 100 м.-
11 .. 11: 11 О "'' 1 ЛPt">PJIJJ<nІ'Т<1!\-Іr. lfi.(): 
400 м. - 51.8: 1.500 м. - 4 55 2: скок 
v висоту- 178 пм.; я довжину -
7.07 м.; з тичкою - ::! 90: кv.ття -
14. 97 м : диск - 43 42 м.: nатише 
- 5887 м. 

• RРЛИКИХ YCПlXJB доnvтяаються 
nоксеnи Укnаїни А. Ост::trтчук. Т. 
Абnамов і А. Данилович. які С'Т'а.тти 
П<"'МПЇ()НЯЧТ!f СПОРТИВНОГО T-Ra «ЧЕ>р-

8 Льчівсnка леrцатаnсь:~<я rЬ~б
nика. ЯКа ВИГОТОR..ТТЯ.ТТЯ .пРтпа'Т'а 1\lf::l!) 

кvт «Львів». початта вvтпУrк~ти .пе
тп~та но,чnї маnки «(;тnілй». яvі ~а 

С'чоєю якістю пе'11РРнщvють фінсь
кі лешата марки «Ярвинен». 
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Київське «Динамо» - чемпіон C
CUP по футболу. Це неоувала по
діл в спортовому житті Совєтсько
го Союзу. Всі совєтські газети від
мічують факт, що ні разу в істор.ї 
совєтського спорту не оу ло так, 

щоб хоч одна команда Москви не 
виишла в фінал. А в цьому роц1 

жодна моt:ковська команда не вий

шла не тшьки в фінал, але И на

віть в nівфінал. команда У крю ни 
бу.ца в такому склад1: воротар ма
каров, оборонці - Jlарюнов, !'олу

бьов, Поn<mич, шво6оронці 1\Іlиха
лина, Кольцов, нападаючі - .ьогда

нович, Терент'єв, ~азро(;,в, Коман, 

Фомин. ~ московським «Спа.рта
ком кияни виграли 1 :3, а у фіна
льній розrрі з ереванським «L:пар
таком» 1 :2, ставши чемпіоном C.:LL
P по футболу на 1954 р. 
Єгипські штанІісти в Києві. 15. 

ЖОВТНЯ прибуЛИ В Київ ЄГИПСЬКl 

штанrіс:ти. Змагання між команда
ми Єгипту й України відбулись :1 

Київському цирку. lіисіли держаь 

ні прапори совєтська. Укра.ни 1 
Згипту, звучали гимни, виголошу
вана промови (від Укрюни 1. КИ
риченко, заст. предсідника Укра
їнского ком1тету по фізкультурі 1 
спорту). Суддювали два єгиптяни і 
один українець (Е. Хотимськии). 

В склад команди України входили 
Ю. Мазуренко, чемпіон УРСР, І. 
Рибак, студент Харківt:ького ме
дичного інституту, М. Рудман, пер
шорозрядник, П. Матюха, першо

розрядник, Ф. Осипа - майстер 

спорту і чемпіон УРСР, Н. Коме
шов, майсrrер спо;рту. Перемогу за

воювала команда України, яка на

брала 31 пункт, єгиптяни набрали 
- 23. На змаганнях Ф. Осипа вста
новив новий рекорд України tпід
ніс 450 кг. в "l'ризмагу). 

Змагання з єгипськими борцями. 
Після змагань штангістів відбулись 
змагання борців. З команди Украї
ни вийшли переможцями: чемпіон 

СССР В. Широков (плв), Е. Свири
дов (плв), Я. Пункин (лв), чемпіон 

СССР Г. Гамарник (св), В. Рибалко 
(св), Б. Куляєв (птв), црограли: І. 

Богдан (тв), Г. Шевчук. За загаль
ним розрахунком команда України 
виграла з ви слідом 6:2. 
Першенство Львівської обл. по 

легкій атлетиці. У Львові закінчи
лись змагання за обласне першен

ство по легк1:и атлетиці, в яких 
взяло участь 500 спортовців. В хо
ді змагань поліпшено 6 обласних 
рекордів. Л. Навроцька метнула 
ратище на 43,07 м.; В. Шишанів 
пробіг 400 м. з перешкодами за 
56,2; Г. Черв'як в трискоку показав 

14;,27 м.; Ю. Живалович пробіг 200 
м. з перешкодами за 25,9. Першо
розрядні результати показали: в 

бігу на 100 м. - І. Ліпман (10,9); в 

смолоскип 

скоку з тичкою - В. Чорнобай 
( 4,2 м.); в меті молотом - Е. Сюч 
(54,91 м.); в бігу на 800 м. - В. Мед 
ведів (1.56,0). 

Укра~нські совєтсьКі спортов~і 
в Лондоні. В половині жовтня виї
хала команда совєтських легкоат

летів до Лондону. Українські спор
товці, які входили в склад загаль

носовєтськоі команди добились та
ких успіхів: Н. Коняєва метнула 
p;л .. ttJ.'.; на 45,51 .\І. (~-1е м.) Рtдt>
кин метнув молот на 56, 18 м. (2-ге 

м.), Є. Буланчик пробіг 110 м. з пе
решкодами за 14,7 (1-ше м.), Ю. Лі
туїв пробіг 440 ярдів за 51,3 (новий 
світовий рекорд), Н. Откаленко 

пробігла 880 ярдів за 2.09,1 (1-ше 
м.), а В. Лисенко - за 2.10,6 (3-тє 
м.), В. Куць пробіг 5.000 за 13, 51,8 
(2-ге м.), В. Цибуленко в меті рати

щем зайняв 2-ге м. 

Всесоюзна спартакіада сільських 
фізкультурників. Серед сnортовцін 

України появивел в останньому 
часі цілий ряд нових прізвищ сіль

ських сrюртовців, яких успіхи про 
ходили досі непоміченими. На зга
даній спартакілді українські сіль
ські спортовці добились таких :Ре·
зультатів: в бар'єрному бігу на 80 
м. перше місце зайняла Н. Ямнюк 
- 12,7; в бігу на 200 м. серед чоло
віків 1-Іше місце зайняв І. Колоша 
- 23,0; в запли1ві на 100 м. (вільний 
стиль) 1-ше м. зайняла 18-літня Л. 
Возьна (Київська обл.) - 1.25,3; 
Серед чоловіків В. Букасів (Косів 

Станіславівська обл.) зайняв 1-ше 

м. в запливі на 100 м. брасом -
1.19,7 і на спині - 1.16,7; в запливі 
на спині - А. Грицай (Дережнян

ське, Хмельницька обл.) - 1.39,7. 
на 100 м. вільним стилем 1-ше м. 
зайняв М. Бович - 1.06,0. В еста

феті 4 Х 100 команда України зай
няла перше місце, а у велосипед
них змаганнях - друге. 

• В Одесі накручується новий 
спортивний фольм «Голубі стріли» 
за сценарієм С. Тимошенка. 

+ П. Киршон (Київ) повторив 
світовий реко:рд, піднісши двома 

руками 110 кг. 
+ П. Денисенко встановив новий 

всесоюзний рекорд, скочивши з 
тичкою на 4, 46 м., збільшуючи ре

корд Европи на 2 цм. 

Стор. в. 

Mononь в Унраїні 
Діти жебрають! 

«Мешканцям посьолка добре зна
йома стара шинель з повідривани
ми петлями і обдертими рукавами. 
Цілу зиму ця легка одежина пере
ходила з плечей на плеч:і: носив її 
і невисокий хлопчина, зі смуг л им 
від грязі обличчям, і худенька два 
надцятилітня дівчинка, і ще мен
ша дівчинка, років семи, - для 
неї шинеля зовсім ве-лика. 

Ранками в приземлистій хатині 
на окраїні посьолка Короп (Черні
гівська обл.) можна почути свар
ливий голос жінки: 

Не принесеш, так відцравляй
ся в школу. 

- Я лекції буду робити, нехай 
Колька іде. 

- Він в центр піде а ти в Зако-
роп'я... ' 

. Д~вго тягнеться перєбранка, по
ГlМ 1з халупки виходить з заплака
ни~и очами Тоня, в руці - покри
тии шматкою кошик. Змучено бро
дить по вулицях, стукає в доми: 

- Тіточко, дайте щонебудь ... » 
Радісне дитинство, щасливе ди

тинс'І1во. Спасибі партії ... 
В. Титаренко 

(«Лит. газета» ч. 102/54.1 

Сталіно. На шахті ім. Абакумова 
(чи не того, що недавно розстріля
ли?) відбулось загальне зібрання 

молоді, на якому обгооорювано пи
тання: «Як ти ведЄ'ІІІ себе на під
приємстві і в побуті?» З доповіддю 
виступив член комітету комсомолу 

Рябкюв. Доповідь - не цікава. Про 
що ж говЩJено на зdбранні? Кри
тиковано порушників «трудової ди 

сципліни», ось вони: Охмак, Ску
лькевич, Кушнір, комсомолець Ли
сенко, Бараненко, Семенихин і ін

ші. Комсомолка Орлова сказала: 
«Петро Глібов і Іра Туяхова роди

лись в совєтську добу, учились в 
советській школі, вона ІХ вихову

вала, виростила. І ось, будУчи вже 

комсомольцями (!), Глібов і Туяхо
ва вінчались в церк;ві. Невже ж не 
мог ли вони цю знаменну дату в 

свойому житrі відзначити по-іншо 
му - по-~омсомольс:ьки? І дивно, 

комсомольці не осудили їх» (!) 

Справлення помилки 

В попередньому числі «Смола
скипу» через недог ля.д трапилась 

прикра помилк:а: в d!нформацLях 
про Конrрес канадіJйських студен

тів ми подали, що це був IV -ий 
КонІірес НФКЮС, а властиво це 
був 18-ий (вісіІМна.дц.лтий). 



Стор. 10. СМОЛОСКШІ 

Молодь в У країні 
Київ. В СССР має відкритись в 

цьому році 250 учбових закладів 
нового типу. Сюди зможуть посту

пати хлопці й дівчата після зложен 
ня атесrrату зрілости. Навчання 

триватиме 1-2 роки. 70 процентів 
навчання має відбуватися на прак
тичних зайняттях і на підприєм
ствах. Ці заведення будуть готува

ти фахівців для промислу й інду
стрії. В Україні створюється 64 та
кі технічні школи, при чому 10 з 
них - на базі колишніх ремісничих 
шкіл. 
Таганріг. Секретар міського ком

сомолу Віталій Охрименко на за
сіданні для обговорення завдань 
комсомолу в новому учбовому році, 

вказав на те, що замало звертаєть

ся уваги на шкільну молодь, якої 
не знається, не відомо де вона пе
ребузає після шкільних зайнять 

за ким іде і під чиї впливи попа
дає 1?). Він зачитав лист однієї ро
бітниці А. Ващенко, в якому гово
риться: «Погано ви, комсомльці, 

нам помаrаєте! Нічого в нас в по
сьолку для дітей немає ... Якщо б у 
дітей були гарні зайняття, не ла
зили б вони в чужі городи, не по

зорили б нас, краще слухали б сво
їх матерів». 

Львів. З а Стрийським па Т)ком, де 
колись були розкинуті просторі пу
стирі, тепер побудовано силами уч
нів Львівських шкіл дитячу заліз
ницю «Піонерська». 

Дніпропетровськ. В цьому році в 
14 індустріяльних технікумів Укра 
їни прийнято 5 тисяч студентів. Не 
давно відкрито ще два нові техні
к~ МИ МеТа.,ІО]JІІі'І>.ІІИ В /і\Д3Н0Ійі 

і Всеукра1інський (така назва як 
«всеукра'~нський» останньо починає 

знову появлятись на сторінках сов. 
цреси) заочний політехнічний тех
нікум у Дніпропетровську, крім то
го, як nовідомляє совєтська преса, 
споруджуються нооі учбові корпу
си в мм. Марга~ Кривому Розі, 
Ворошиловську, Слов'янську. 

Київ. У Києві закінчився трьох
денний огляд творчости випусни

ків консерваторій ~к.раїни, в якому 
tВзяло участь nонад 50 співаків, пі
яністів і баяністів. Зокрема відзна
чились: Л. Будякова, Н. Панченко, 
С. Неведловська (Харківська кон
серваторія), співачки Г. Діомидова, 
Л. Новикова, Р. Ланда, Л. Рисова, 
В. Ба·гацька (Київська консервато
рія), скрипачі Р. Файн, М. Турчин

ський (Львdівська консерваторія), 
nіяні.стки В. Білецька, В. Іваниць
ка (Одеська консерваторія). 

Київ. Совєтська преса реrіструє 
все більше фактів покинення бать
ками своїх дітей. Найчастіше не
совісні батьки віддають своїх ді
тей до різних дитячих будинків, 
не дбаючи взагалі цро їхнє вихо

вання. 

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

Лицарі «Зеленої змії» 

В цілому св1т1 вже доказано. що 
люди тільки (в подавляючій біль
шості випадків) в розпуці, в тяж
кому горю, коли тратять міру оцін

ки в артостей - тоді вдаються до 
чарки. Інш:а річ пити, а ще інша 
пиячити. Молодь (що нечуване в 
західніх країнах) в Совєтському 

Союзі впиваються. Не тільки робіт 
нича чи селянська, але й студент
ство та діти совєтських бюрокра
тів. Як виходить з соо,етської пре
си, ні влада, ні комсомол не всилі 
опанувати ситуації. 

Про випадки пиячення в Укра~ні 
теж багато написано в советській 
пресі. Головно такі випадки зустрі 
чаються на великих будівлях. Про 
мцральний розклад 'МОЛоді в Новій 
Каховці пише Ю. Бурякооський 
(див. «Лиrr. газета» ч. 106/54). ПИІІІе 
довгу статтю, яка дає най:юращий 
образ большеницьких наслідків ви 
ховання молоді. Для молоді немає 
жодних святощі,в, ні авторитету. 

Вона працює, бо мусить жити, але 
опісля п'є, ху ліга нить, бо не може 
знайти для себе пристановища. 

«Скучно молоді у вільні хвилини 
в цьому чудесному місті, - пише 

Ю. Буряковський. - В більшості 
гуртожитків культурно-осві·тня ро
бота ведеться одноманітно, без твар 
чої ініціятиви й комсомольського 
вогника. Знаменитий Двірець ку
льтури- ціле літо на р€·монті. Ба
гато із його самодіяльних гуртків, 
ЯК ГОВQРИТЬСЯ, на ладан дують, дра 

матичний колектив на межі розва
лу ... Комітет комсомолу по-старе
чому немічний, коли діло торкаєть 
ся відпочинку і розваги молоді.» В 
наслідок цього люди йдуть і п'ють. 

П'ють до безтями. В наслідок цього 
- бійки, сварки - комсомольський 
актив.іст Олексій Ликворник убив 
свого друга. На будів.лях Каховки 
кожний говорить про «велику» 

«малу» СТОПКУ, ПіРО теорію, ЩО «ХТО 
ж на будііВлях не п'є?» Всіх п'я
ниць (а цеж молодь, вихованці со
вєтської системи!) прозвали, (а мо
же вони самі себе так прозвали) 

лицарями «Зеленої змії». 

Такий стан - загрозливий, для 
сучасности і для майбутнього. 

ч. 1 (49) 
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Над Казахста ном 

Казахстан... Страш~не слово для де
СЯ1 кін тисяч УІкраї,нськоі молощі. Ка
захстан - це ,н(JНІ Lо~ювки, 'КодІІ:\Іа, 
.Ьорк:у1а. Це зесvІШІ на S>KitІ в не чува
нан спосіб еюопЛІ,уатує бо.тьшевицька 
влада лющ,шу. 

«::! ІІ<е п'яту добу над с,J·епоннмн про
с.торами llіннічного Казах.стс;ІН'.У п,:~ и
І"~ї І> ОJLНОМаНіПІІН.'ірі, І')'С І і \. . .\І<JІ!ІІ, 3 

HIOfX t:ІІІІ.іІСТІ>СН ІІа :ІС:-1."110 ;tріОІІІИі t;'ї;t 

.іІИНИЙ ДОЩ. 

Зушинились КОІ.мібайни. Ро~плив;..ють 
ся дороги. Тисяч,і ком1байнерів. водіів 
грузовиків, чнї маш:инн з.астрЯ1Г.lІІ н 

rразюці, з на~дією д-ивляться на небо: 
чи довго ще буд'е продов,жунатись ця 
слота? А дощ псе сипле і сишле.-» 
Між робітника,ми проходІнь ст;:ра 

жінка, виселе,НІка ще з 1903 р., з lloл 
та ви: 

- Ой горенько моє, дітн мої, колн 
б побачилн ва·с, матері ваші... Мої 
сини мабуть також так МІУ·чать.ся, з.а
бралн їх ... 

Вс,і мовч·ать, понурі, мокрі. В;.І:е 
!ИЖД\::!НЬ, Я:К НІІЇ;\.аЛІІ З Се.та, СП.15.ТЬ 
під шатрами, а16о й під голИІ:VІ нсС·::.>.\оІ. 

Сушитись ніце. В декого в торuі L.'e 
залишивси hусень розмок:юго хліб:J. 
Вже два дні не пн:ш і не Ї.ТІІ 1 ічого 
теплого ... 

- Браття, кричнть ком•байнер 
Павло ГубиІН, - браття, помремо тут, 
роз;танем, як U:Я землІЯ! І І о мремо. За 
що, я вас ПІитаю? За те, що в:1ада, не 
дбає за н,ас? Годі ;.кдати! Да,вайте, 
буде.мо збирати х.тіби так, як є, хай 
мокрий, ха.й проростає, чорт з f им! 
Іlомре.мо братці, д,а,вайте, впере::r! 
Непрнвітні ІКазах,станс,ькі степи на

повнились кле.котом моторів. Дощ сі
Ч'е, а ТИСЯоЧі Й ПІСЯІЧі діВ,ЧаТ і ХЛО!ПЦіВ 

збирають снопи, і..r•уть за комбайІН2·М11 
й косарк:JМІІ. Піл'їжд:жають грузовики. 
Сиплеться на них тис,ячі то·JП золотої 
пшеннці, просІЯк.тої водою, напучІн•яазі
.rої. Вона н.з оч•ах зростається. 
Машини й підводи з хлібом рун:а

ють. ВезУ'ть його 1- а зсипний пункт. 
Перед очи.ма - тра1нс.парант: <<}'-о6{:о 
пожаловать, х.аебоздатчики !» 

- ІІрок.тяпя в.ашо:vfІу добру! - (···р
мотить під носом Грнгорій Іванович 
Курників, якого •ВИС:Іали сюди з Р"
лекоrо Ломбасу. 

<<Jloбpo пожаловать» зі злістю 
повторив він і ГЛЯ'НІув круrом: <<Бу.:а
ївсьюІй е.тев.атор ~потонув сер·ед по:с

кv автомwшин, підвод, ар6, запряже
н~'х волами, тракторів з прнчі,пкамr·; 
вони вистроїл:ись на пі·в кілометра, в 
ТрІІ-ЧОТІІРІІ ряди --- СТОЯТЬ, ЖдУТЬ. 

смер1'И 
(Правдиве оrювідання) 

Нижче поміщене оповіданнst на~.и
сане на підставі цит а r 3 сонетсьн~ і 
нреси «Комс. Пр.)> ч. 2~1/54, 2J8/<-~, 
3 18. 9 .~4., з 29. 9. 54., «Jiиr. І а3еНі)) 
3 16. 9. 54., 5. 10. 54., «І<роюдил)> "· 
31 /54.) та оповідання одного 1.. че-
uидця. 

с r. 

іf;дул, ІІОІ\:1 IJC\)~}lHII .\І<ШІІІНа 'ІІІ ІІі.'lІ\0· 

да посуне.ть.:я ХО'І ш:t са•ж·t:нь, Щv•J 

стати на її місце. lі\.Дtуть, щоб нонаLТІІ 
на вагу. І1~дsт:ь 1[10 S-H годш! 4с.~~~- ж 
ВОНИ ЖДУ! Ь ( 40~11.)" r » 

Б.тада розгубилас,ь. В.та•.1а не З'І.ає, 
як дати собі раду, s.•к прокор~ІИПІ UІ.Х 
людей, як їх ою.пІІ'.)lГИ. Але дJШ ~..;еї 
це невІЗІіюне. Ва,кне: зібратІІ за ІЮ. ку 
ціну х.тіб! llіною на·~:бі.тьн:.Іrх :.І\ерт•L, 
щоб ні о,r:..:ІІ: ко:юсок t-;e попавс ь nе
щаоно~Іу трудJІ>НІІКОL~і. А дощ безІ:·е
оt:рш:о сі· •е ... А. П-JІ.':І іІ..:д:Іть і жду;ь. 

Чого іІ< воЕи ждуть. 

<<Ue питання х.внлює всіх, крі\<І "''
ректора елеватора Якова Мамонтосr.
ча Мині~.а. Иого взага..ті важко с. в:.
лювати. Він від давна працює в <cJ·І;l 
СІІС,l'емі»; заболоч·~лшй, об.тиччя з;;,пJ!· -
ло салом, очі -- ·~ш.т•енькі, t;,~рвоІ і, ні
бито від безсонни, ні<б-JІто від п яu -
на». ТипічІ е обтн' Іt.ІЯ совєтС' к-·го ·"'ю
рократа. об::нччя uілої кo~.ry:r'·c, :·чної 
системи прав.тіЕІШІ. 

- Іlриrот. ііте r:; сг.: ск·:~ - крІ'.І г, 
Яків Ма.монтоrтч, - вс,і ~;знн:::ІІ г:о
вернугн і везти зеJ_-но на е~налізу, .. 
піз·~_іше вернетесь сюr •JТИ сю:а:! 

- О, будь ти прсклs:Тl й. І о і:~ 
енну! ~ кричн"ь Гр:Jгор:::і Івано:,н• , 
- а трясця гвоїй маері, а... ана.т::;у 
тобі захоті:юсь. пrопу;:кн, r кk ь - то 
видумалІІ. 

- Не поверн,ем, rк повертаТІr, тп ж 
всю.-::•и колеса грузнуть, ";ему зр::.;зу не 

сказав, чорт'Ї;в с:іІну? - кругом чУ-:-тІ 
голоси. Воr:н більшають. ВОЕІІ пі но
сяться над ціл11м Бу,тсєвом 

- Мо.т~rать! Молчать! Не х•:t:ете? 
- ВИСКОЧИВ на М~'ШІІНУ nрнга І р Га. 
:\Іуїт МойсеєВ!ІЧ к~ ракін, - не ХОЧЕ
те? Говоріть! 

ч. 1 (49) 

марево 

- Ну ладно, - хтось ·І;ідзІІваеІ'І,о., 
--· чого ренеш r l JOLeJ>Heм ... 

Очі шофс.рін на:поьІнюю, ься кров'ю, 
серце НіС:.ІПОІ:Іh·ює ненав·нсть, ст:рашна 

нелаю1сть, ненu:висть лю;шни, ЯІhа IЛlJa 

"Іr,ла в·се: родину, .L.Р·~СtІ{І·Н·ІУ, дітей, за
ТІІШний куток, десь та1м да 1еко в Ук
і'RЇ~ і. LLle ·rроІнки і лto:tc;,к<J Е•енавнп 1. 
І.І',іІ.ІІІ.ІіІСІІ г •. J<t.:J.,, .. ,;J n ІІL'е і не I·~·JJ:І· 

triiO, і 1~1,()1'() )lІІ)'t·:,тор;І і l<І.\ІУІ.l<-1 :\\ІІі;· 
c..:t.:iHІ4iJ, ці,І). цн ... ІЧ-'<1ІН.} ... 

Автомашнни, підводи, тр:::ктори :1 

Пі;,Jчіпками повер•Іають. І'р•уз,нуть ко

лt:•са. А дощ січе... Неми:юсердJНО сі
че ... <<Всюди чер•і'іr, безгюр·),док і біга
єш цілий ::.•е~нь від вікна до вікна». 
Іlіз.но уиечорі ,\ШJШНІІ пі.J:~од>,П-> до 
слешатора. А:1е в під ізді «Від тися•чін 
1\О.тіс, від т.яrарів тракторн·:!х о:се: иuь, 
доро1·а, 5.1ка ве..:.tе ,.,о ваг, перемінилась 
в непрохідне місі,ВО, з якого важко ви 
.r.рапат,Ісь f:•e 10 .1К;днні, at.!e li маLlіІ,

ні.» 
- <<Я в·сю кrаїну об'їздив, але ні:іе 

щt~ т;:ких безп::~р;;.:.кіі~ не зустрі ав, -
П.'І::ІЩJІІТЬ ~ аш J.;.\t,:Іяк І РІІГО~і.,; /І;аtю

НІІЧ. - На іншнх елеваторах, vсь. 
с~-.ажемо, у нас ю У краї ІІі, трсІЛИЛZ.lІ. 
задержка, годину треба підо;,r,даІ; І:, -
так там можна піти в їдальню. по·ІlТІ:. 
~;<С)о ..г~~і·нде псчrіт<пи газету. А тут ні
чого немає». 

<< Гн думаєш, - що це т•ільки тут 
ТаК, - го.ворНІ Ь ЙОІ О друг : ~·е•тро ІJа·в
:І,;;_;:;ч Кос·е: ко, - так:: ,аме Іюлоіt,(.Н· 

ІІЯ і на в::іх іІ-дt:их бі.1ЬШІІХ елеLаторах 
на петропав.lое·:ьюх\іу, .л.Jамлютсь

r.:Jму, К .'ЯЛіН'СЬКС•.і1.)', В ці:ю:vІу J(аза.\
СНШі». 
lі.а.теко попів:нючі ціла валка автома
LШШ ІВ·ертааа:,ь до ·села Іlолтавкн (не 
так його о:,рещеІ-:1) ще в н:о, р. -- ба
І·атn тут П0JТ;1ВЦЇВ), )JO КОЛІГОС,Пу <<1 і
І ~ш. >). Т\·т ще •. с ес і СіПа ш, багато мо
.'10 j ЩJ~но nовер-:алось з uі.тини. С'г:с
І\і і, з l.1:l·yшe·::. •:vtti roлol;L:м .І, ніхто ні 
jf<lp·;I з у ... т. В•сі промок ті .ro кісток. 
ИІІІЛ:і од ІЩе\1, подвоє, хлспuі з д:)в
ч<J :<t\Ш, Г.УJ ·л.tL::vi!'. А дощ ;~,тьше сік ... 

1 ра арій Іr::анов:Іч зайшов до свого 
t:·a ра. На земті, f:,з. го.тій СіО~ІОмі, нри
І І· тій яю: .. \1·:.::ь дря: ІІМІІ Р·еч<І•МІІ, 
лє 1 а ти хлонці. Су-шигись ні.1е, бо 1-1 

ш:t·rpi н~ nі:Іьно засо.ІШТІІ вогню 
и·J:І\е заr'1rіт:rсь ... 
Лех то. с.. арався ~озкласт:І воГІпише 

Н?. "'BODI. В')'} О с.;а:оувато O.lC:\12.'10. /\ 
дощ C.e·Jпep,ept·o.J патхав ... 
Грнrорій }ІВ~:ноm ч ше н1айме,· ше був 

мrl\f):rй. Він прrк-;-шнув~.ь. поруч EbO
f'") захол.·rвсь г ухим кашлем його 

.1П'Г з Укр<1їн ·. Rалентш-; Бойченко. 
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Кашель наповнювшв в~сі шатра кру
гом. 

- Валю, а де Альоша? - запитав 
ні;вголосо,м Григорій. 

- А.1ьоша? Вещором й01го за,бра
ли... Був ЗИМІНИЙ в~же. Не пішов на 
працю, простудив~ся ... Всі виїхали на 
ціл11й тиждень, а він ще кі'лькох 
осталис1ь, коли ми повернулись -
він вже не жив, ЇІl.Іші таuюж 6ули вже 
закоот:еаІілі... Ніхто навіт•ь не [}ОДИ
вився ... 
А де Коля? 
-- Котрий? 
- Та не знаєш? - То·милін з 'Ар-

темовського району. Знаєш той, що 
його батько писав листи повні роз
злуки:, в ЦК Комсомолу, в <<Комс.омо.аь 
ську ПравдІУ», а коли - не по,магало 
написав самому М.а.тенкову ... 

- А, Мик?ла. Іванович, він зі1бршв 
групу хлопц1~в 1 тіка,в, їх перейняли 

по дорозі. Колю пристрілили, інших 
у Вор.куту, говорять, вислали ... 

- А що з Марусею ДаІН'И.аюк, зна
єш тією, що до неї Коля ... 

- м.ар~псю ІЕИСІ3.ЛИ також у Bop
KYJ:'Y, завзявоя :на неї СеменихіІН, от 
п'яниця. Люд:нм жити не Д<J€, зав~кди 
п'яний хощпь, а лайка в нього, що 
аж, Гос,поди, дів,чата ву,ха затикають, 
а Івін ще гірше: Затикаєте? ану за 
лола,ти! І тоді ще гірше лається, так 
як тільки ·Може лаятись корінший ка
Ltа•п. Дівчаш Па1ршина, Голото.ва, Да
нилюк та інші хотіли його критак,ува 
ти на комсомольському зіtбранні, а 
він, сволоч, ї,м п,латНІю зщержав. Хто 
слово сказа1в - три місяці полІучки 
НІС дав.ав. Не од1но.го він в ~грі'б за
гнав, не одну дів,чиІНУ наrсилував, а 
котра с1уп1ротивляuшсь - у Воркут'У! 

Скаrжи, Я1К довІго терпіти бу дое
мо? Поглянь крутом люди хворі
ють, ні медикаrментів, ні Л•ію::рів ... 
}Кінка дитиНІу на с1віт приводила, за
пхали її у зе.мляІнку, в·ет•ери1~, ара хо
тіли звати, ЛІЮди ломага,ли. НародІІ
лось ма:ле на нещастrя, знидіє, за
мерзне, з голодІУ помре. А в здачних 
пунктах тися.чі пу~ів пше,ниці, міль
йоНІи, nниє, проро'стає ... 

- Спасибі Хрtущо:ву, .спа,сибі М.а
ле!шко,ву ... 

- ТиХJше хлопці, а то ваrс, поч1ують, 
- :підсун,увсь п'ятна,.r:щятилітній хлоп 
чина, - тихше, а то контрре:волюцію 
пришиють, аrітацію. Знаєте, гово
ря,ть, - він шепотів, - Яtкісь люди 
р·еволюцію гот1ують, хтось Т'УТ летюч 
кн порозки,д~шв', кру•гом 1повно ІНасла

ли 'СексотіІВ, але й вони ІПо,чинають 
хит,аrrись, молоді ще, як і ІМИ ... 

- А знаєте, - до них ,підсунувr,ь 
ще один їхніІй товариш, - говорять, 
що десь концеrнтраки ІПіднялись, що 
вирізали всіх е:м.вед•исгів ... 

ЧУJв, чув, - докиНІув Гіригорій, 
- в БуІЛ.аєві я земляка зустрів, з од
ного сел:а, він подІаль ше в ід на,с, го
ворив, що Воркута і І<араган1а пов
стали. 

СМОЛОСКJШ ч. 1 (4~) 

Шляхами далекої У країни 

ЗАПОВІДНИК ОЛЕКСАНДРІЯ 
І ранньої весни, ь..оли земля вкри 

BIClt. ТЬСЯ Н~:МНО~ЄНИ~ ШО'В'КОМ 

·грав, а де;:;>еаа прикрашуються р1з

~.ооарвним цвітом, і влітку, .і восе

ни, коли u..:...: навколо оз~доблю·"-ться 
золотистими й багряночервоними 

барвами, - в усі пори року приваб 

лює своЄ:ю нe:пuu~U.r:J•iOЮ красою за

повідник Акадс:міl .~:.~.аук УРСР -
Uлександрlя. 

Саме тому про'l·я_ ом усього року 

в Ніл.й .._"с:рк:.,н можна зустріти 

г:1)упи нев .. uмних ек .. к."-р-.:антів -
любителів П~Jироди, вчених-ботані
ків, студєнй.с:~, ~iKl пp.""ІlJIJl'Ь на ::,а

хідню околицю міста, де розташо
ваний нап~;~1--1уд _ M'-l~l ..... u.~11.,.; ... .v1 "~J
ток нашої країни. 

Поряд із казково-красивоr;:::. Со

с.~ ївкою запо.:~ідник Ол.:::ксандрія є 
визначною пам'яткою садово-пар
коко~'О z,шст·ецтва к1нц.н х 1/ .1н і 
початку ХІХ століть, створеною на 
, J1_ .у СЦkЗl J,Їt,ки Рось руками 

ум:ль:.з;і.в з народу. 

На площі понад 13J гєктарів ,'Jоз
кинулись чудо,ві зелєні насаджен

н.r l3 розташуванні дУ'->ових і бе
l.Jе-.:;озлх гаї . .с., у примхливому роз

плянуванні алей, оточених густою 
'lР.тrенню кущів і дерева різноманіт 

них порід відчувасть::я висока ку-

UІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

- Братці, тр~ба мовчати. wоnчати 
і ще раз мовчати, пр11йде час, всі ми 
повстане1м. Ск;'.1ІЬК!І мошва? Скількн 
ІJам обіцяли - хапr .в:же готові 1HG 

вас ждуть, школи бу д.ує::vrо, столові 
готові, а що ми застали, а що ро
биІться. Ще гірший безпорядок. Пи
шуть вони, що 1про ЛІЮдей д!ба1ют•ь. А 
п них ююе приникли дум.ати, що ІКрім 
вапІІІХ шараварів і тілогрійки нам 
нічого ·більш Ее треба ... Лю'ди мруть, 
говорять, шо в Лем'янівці ·тиф кинув 
ся, як собак хоронягь, ІНавіть не зна
ти де, деСЬ ВСіІХ ВТfІ!ЗОЗЯТЬ ... 

** * ТТ()ВГО pn:>:-'1 ~іг.ніч говорили пеrР-

мучені ціпо -ею нмч т~уд,ами дру~і .. 
Пп:vrіж шатрСJмІІ с,Р.і)·,ва_1и якісь Tl:·t,. 
П і rтr :ІУХУБ3JІИ ... 

Вранці, ще коли де1нь не ІНаста,в. 
через гол'Уникн начальстпо ,r:•з,вало 

накази, всі розбуджувались, йшm1 в 
столову З;l лож:кою т'еп.чої води. І' е 
ВПерше віТ{. ДВІJХ ТЮІ<'Ні~ -'ІМО~І<'УТЬ· 
«поснідати». 

Грч.горій Ттр:о.пич вийшов зі споrо 
шатрСІ, ПО~"R"'ВСЬ Круго.м: ШlJ'aR се~
перерRОО .rroщ. 

- Господи, дшй вигоержатн м•еІні і 
.'1РУЗ?ІVІ моїм, - він діт~нупся неRе
личкого хрестнка1, нкий йому по.!J8JlУ

пала на, дорогу мати. 

Олег Гайченко 

льгура мистецький хисr тих, хто 

..;творюваrі цей вєли'іt:знии пирк -
сад. Дзеркальна повє-рхн.н к.лькох 

шrучних ставів, шумли:ві водопа

ди, ажурні МіСТКИ, ОіlОЗИГЇ ВИНОГDа 
дом альтанки та інші споруди -
гарМОНіЙНО ПОLДНаНl З Зt:JІеНИМИ 

насадженнями. 

Заповідник Сш~ксан,:J;р я - не ті
ЛDКИ улю5лгне ;v!ісце всіх екскур
санrів, а й величезна п~Jирсдна л:J.
бораторія для наукових дослі
джень. 

( «УІ.раі.\-Ш» ч. 9/54, Київ.) 

Цей пар~к створено було найліп
ШУІМ/І знавцями лjсництва й мист

цями у XVI Т і ХІХ вв. кс шт::- м:1 
грзфині Брзниць,кої, лізо..;очки К~
терини 11-ї і графа Понятовського, 
що мала «В дарунок» ві1 Катерини 
П-~ї величезні маєткУ1: біля 120 ти
сяч гекrарі,з л су і понад 90 тисяч 
гектарі1в орної землі. В ста,ІJі часи 
до Браницької часто при'.здили 
члени царсько родини і з то·: наго-

1\И в гьо:\1У па:;жу бу ли насаджува
ні спе:~іяльні дерева. що пізніше 
розросл'1Сь у могутні дерева. 

В тому парку було понабудовано 
ще в минулому сторіччі багато різ

них павільйонів, а тако~ж утриму
валась дуже nелика опанжерея.. де 

плекали бага:-о різних рослин, на
віть і тропічних. Б='ла там і вели
чезна пальма висотою коло 10 мет
рів, для якої збудували дуже ви
соку галерею для втримування на

лежної температури. Було відомо, 

що ту пзльму подарував Браниць

кій кот,рий~ь з польських королів. 
Восени 1917 року населення «В 

ре:волюц:йній експанзії» ни:rцtИло в 
томv парку всі ку льту,оні надбан

Н:І. не пожалівІІІИ й оранжереї. 

П"С1:1:"'ад,vю, як один з тих «рево
юоr~іоче~'''в» рубав сокирою ту па
J:ь.мv. На мій заrтит, нащо він ни
r·п.-;т.,_, таку :rюро•гоціннfсть, він мені 
ві"'(по,.",:,R: «А ось мені якраз П(1·тр;б

н~ велика бочка. що оце з неї ро
ст·е п~льма для сажалки в моему 

гоrютr,і. n:e б можна було й самому 
кУпатчся» ... 

Те ЧИП~"'ННЯ відбув~1 rr"пЬ ч.., М"~·~с 

очах j Х()Ч я нама"r>"'п~ ""'nтг·ур.а-· 
ТИ ОЗВl,'1•іЛИ"f J-Т!'tТОRТТ ~j ~ ~~~р,~...,.п,~,.,.,~ 

переконvІr.Ч'ТІf їх:-. рт') " "'n"n п"Іrо,•пr

може буТИ ЧVТЮІЗИЙ .rт~п~тий ~Hr''!'~"-· 

тут - «Р0:1ЛІ0Чені дrrтrьттц» r\'tтйнv

вали далі', ка'ЖVЧІИ: «тnоба ~нТА:п~ити

Р.Ре ДО ДНа. П~Об па и-н Н" MR тр1 F'"У"":И" 
rr"~~0~"'атись!» - Р. ~o·uf ",....~,~" 1'"'ПЄр-· 

<('9~~ро~ійськт'!Й" "'~rти ~а~:,~ т~м 
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50-те ЧИСЛО «СМОЛОСКИПУ» 

За нами п'ятьдесят чисел «Смо
лоскипу•, п'ять років праці, п'ять 
років зусиль, щоб йоrо вдержати і 
розбудУвати. 
Ми не любимо справляти «юві

леїв» і хвалитись проробленою пра 
цею. Це зайве, непотрібне, а часом 
і шкідливе. Ми знаємо одне: вико
нуемо свій обов'язок супроти укра
їнськоі молоді так, як розуміємо 
rйoro, як диктує нам наша совість, 
як вимаrає українська національ
на ра.ціи. 

Тільки завдяки нашій дружній 
співпраці на форумі Редколеrіі, :ми 
зумі.ТІІf виzrават11 систематично, хоч 
з великвми трудпоІЦа.Ми, наш жур

нал і завдяки цьому появилось йо
rо п'ятьдесят чисел. В па.mій праці 
ми не були самі: до пас вІдrук
пувсь цілий ряд молодИх людей, 
які допомаrали пам чим моrли. Ми 
діставали моральну піддєржку ук
раїнськоі молоді па чу,жипі 'Da тих 
наших друзів в Украіні, яким по
падавсь наш журнал. 

З паrоди п'ятдесятоrо числа 
«СМОЛОСКИПУ», МИ ДОЗВОЛИМО собі 
зложити, цим шляхом, паіЬциріmу 
подяку Редакції «Украінськоrо 
Слова» за постійну моральну під
держку, Дирекціr Першої Украіп
ської Друкарні у Франціі, я,ка зав
жди мала вирозумінна до нас і 
йшла пам назустріч у нашій праці, 
всім нашим Вш. Представникам, 
які доклали баrато зусиль і праці, 
щоб наш журнал забезпечити фі
нансово, всім жертводавцим та 
всім прихильникам і читачам, які 
служили пам своїми порадами та 
творчими думками. 

Окрему вдячність ми висловлює
мо нашій rероїчнІй молоді в Укра
іні, яка була для пас джерелом 
падхпепня, сили і віри в перемоrу 
украінської правди. 

Віримо, що в 1955 р. ми зуміємо 
підпести наш журнал па ще вищий 
рівень, розбудувати йоrо та забе-з
печити йому дальшу систематичпу 
оо-у. 

ЛІОТИЙ 1955' Рік 6 

Ростуть сили 
спротиву 

ТеМІпами .!І)ООдцятоrо століт11я ЗІбли
жаемось до великих :подій на Gxo~i 
Европи. Совєтський Союз опиниІВсь 
на вулкані, Народи CCGP rотуют,ь 
сrмертел:ьІІИй у дар ком•уністичJній вла
ді й большевІицькому урЯІ.д.ові. Знищи 
1'И й залляти лнвіною всенаРQдньосо 
nнів'У російІсько - ,болшевицькИ!Х іІМпе
ріялістів можуть тільки ті народи, які 
рішились на •безкомnромісов.у бороть
бу з ворогом. 

Вfйна не коІІ4е мусить ІПJJНІІНест~ 
нам визволення. 331XiJ]jНii демократп 
недацінюють наІ\U!У •боро'ІІJ>бу, 'Іідіня ІПО 
.ТІіТИКа ІВИЗВОЛеНJНІЯ Ще ІНе СКрИ!СІГru1І•іЗО
вана, а їхні по11яrнеНІВІЯ та роЗJюжен
ня сучпільсгва пацифісТИІЧІН!ИМи ідея
ми та ідеЯ!МИ ооtвІЖиntя двох воро
жих собі бльоків не віщує ні'чого доб 
рого, не дає живо11ворчих сил та н,а

дїі поневоленим народам. 
Але наперекір всьому dВ·ітові, ІВtСtіІм 

ІП'ацифістам і всім ~рж.а~ооим політи
кам, які горлають rпро ми:р, наперекір 
всім нашwм зе'МJІІЯКаІМ, які 1tyr, за ме
ЖЗІМИ нашої Бать.ківщИін.и, О.Іl'УСтили 
в зневірі і безнаІДійності руки, наrпе
рекір всім - ро~туть і крі!пшають си
ли нашого революційІного пЩnілля. 
Св.fд'4еtННІЯ, які все частіше nроника
ють на захід, промовисто rоворять 
про те, ш.о ці сили иаби:рають біль
шого роз·маху, ЯІК будьколи в пооерещ 
ніх роках. 

Україні наолід:ки зроста!Н.НІЯ сил 
спротиrву обход'ЯГІ'Ь дуже доРQго: ти
сячі, а то й міл.ьйони украfінців де
портоваоо в Сибір, \Казаоостан, в де
сятюі конЦЛ!аІгерів далекої півІночі. 

Кого дбпортують боль.шевики? Де
nортують тих, ЯJКі ставили, або які мо 
жуть ставюи активІНий спротив :кому

нізмоІВі та російському іМ1Періялізмові. 
Ось r1еред НЗ!МИ найновіІ.Іrе свідчен

ия про боротьбу укра~НІСького наро
ду в оста:ІІІніх рока, знаменита книга 

~ра И. lJlольме:ра: <<І Іовстанн!Я :і 
Ьоркуrі». 
Ще ніхто з УужиНfЦів не даВІ 1'8кого 

ЯІскраного образу про на:ших землІЯ
,кі.s на засланні, як саме він. 
З його КНИіжри ми ро1бимо витнr 

'про унраїнЩв у Воркуті. 

Ворwута - місто, околиці й табори 
- ЯllJІЯЄТЬСЯ СіЬОГО~НЇ КОЛОНіЄЮ у•к:ра
ЇН.СЬКИХ КtаторжС:ІJн, де вони стан.ов
лят•ь под:анJІІЯюrчу біJІІьшість. В саJМО
'МУ місті живе 70.000 звільнених укра 
їнцін, які не мають права 1Іюверrrа
тись в Українtу, rв околи.цmх wш1ве 
приблизно 50.U(IO, кр~м того в саtмих 
табора:х (приблизно 105.000 в.'язнів) 
з;находить·СІЯ нриблизНІо 4Q-50o/o укра
їнцін (тоді, ЯІк росіJЯІН не цілих 10% 1). 
В усіх т~аборах різні національноqті 

мають •оної добре зорганізовані під
пілні rру;пи, які УІдержjУюrrь між со
бою контакт і в разі чогось готові ді
яти спільними силами. 

УІ. Шольмер, який nеребував; три 
роки у Воркуті, побре пізнав життІЯ 
в'язніІн, ЇХІні ~умки ТіаJ nраr1неНіНJЯ. Ве
лику частину с~оєї книги він цри
свячує і ук.раїнlІ;Я!м та українським 
спра:вам. Він н'Міє точно відріЗІНити 
україІ-Щі'н ні~ росіян, він ІПрекрасно 
зорієнтованlій в нащіооюльних відно
синах в СССР. В одІНому місці ІВін ІП'И
ше (лерекл!ади JЮбимо з французь
кого видання к_н.иги). 

~ ... В таб~рі в'язні вбили якогоGь 
сексота МВД. Зра..з,у ІПісля цього ви
арештовано багато n~дозрілих україн
ці!В,... І ІочалИІСь арешrм ще й інших 
укра'fнцін. Для розслідування с:прави 
пvиїхала опеціяльна комісія. 

<<- Шукають провідників, - гово
рив мені один литовець. - УІКраїнців 
вонн боятьчя, бо їх є тут багато ... 

<<Вони (україиці) представляли чи
сельно найситн:ішу rру.пу в таборі. В 



нашому т<tборі їх ·було 1.800 на 3.500 
в"язнів. 60-70% з них похо).І:Jlт•ь з :1ах. 
України. Є 6а1·ато 1причин, чому в ла
І·ері є більше українщів зі заход'У, як 
зі сход;у. Н<11й1·оловніше це те, що ро
сіяни мали багато часу, щоб знищи
ти політичну опозицію Сх. України. 
«І-іеможливо подати точне число 
ЖерТВ СОВЄТІС1ЬКОГО Т'ерору .В УкраЇНі, 
найскро.і\1Ініші обчислення досягають 
б мільйонів •. В бі.тьшоСІІі - це селя
ни, арештовані •аJбо деІІІортовані в ча
сі колеюи~ізацїі. .ЖЗІхливий голод ВІ 
1932 р. з.ЗІбрав 3 мільйони жертв. 

<<і! часто чуu оповідdІння ·свідків: 
<<Не бу~то урожаю Ч<ерез посуху. 

Уряд! не дав нам насіння.. Ми не мали 
абсолютно що їсти. Щоб НІиtЖити, мн 
хотіли пробратись в інІШі, менш по
тернілі райони. AJie )'РЯІД оточlfв вій
<;ьком усі райони, позбав_;Іені харчів 
і 1•ому ніхто не м1г ЗІвідти вирватись. 
Мало хто ПеuJежив ці часи. 

<<J{o 1941 р. уряд робив в.се можли
ве, щоб зсовєтизувІ3ти Україну. lіе
uда:ча була така велика, що літом 
1941 р., ,В; часі німецької інвазії, укра
їнці бу.,ти готові взяти з•брою nроти 
росіян, своїх г;нобител.~в. Але скоро 
~гало я.сно, що Гітлер не мав на.міру 
І:ІіЗВОЛЯТИ УКJраЇНІІ: ЙОМ')' ХОДИЛО ПрО 
заміну соll.є-гської систе~ш [ІО'Невол•ен
ШІ СВ<JЄЮ. 

<<Один уь.раїнський офіцер r·оворив 
мені: 

<<Наша країна була готоша дати 5 
мільйонов:у армію для •боротьби з 
комуніз.мом - 'Вишкодених вояк~в ви 
сскої я.кости, з~~бних розчавити раз 
на завжди КОJМІуlнізм. З їхньою допо-
1\Югою не було 6 відJ~ТУ'ПУ від Моск· 
ви, ні німецької поразки під С'І>алін
r·радом. Комунізм був би дуже скоро 
став справою MIШY\JIOro. 1А.л1е треба 
бу.то цим лю~м дати змQІГу боротись 
за свою .dвободу, а не за нову форму 
іІЮНе'ВОЛеНІНІЯ. 

<<БаJ~ато украї·нців 'Гіlорили нерегу
лярні грутш, якr >боролись на два 
фронти - проти росі<ян і німців. їхнє 
трагічне поло".tкеНІнІЯ не перешкодило 

їм ·боротис1ь героїчно, без надії ЕІа 
успіх мінітарний ·чи політичний ... 

<<... Наразі, - r·оворять вони (укра
їнці), - Україна УМОЖЛИВLІІЮЄ ЖИ1'ТіЯ 
комуніЗІмові. Без нас мосІковський 
уря~ не міг •би вдерІ)Іштись. Очтання 
війаа це док.азала. І Неля окуnації 
України Гітлером, бодьшеники були 
на грані ціл1ковитого УІПаtд.КІУ. Вони 
були 6 наJаевно ІПроналилИІс1ь без аме
риканської допомоги. 

«Сьогодні симпатії у~~<:раїнціJв, ЗІверІНе 
ні в. бік Америки. З двох n:ричини: 
І Іоперше - одинокі амеіриканщі rмо
ж:уть знищити Совєти, а дальше -
оони немають жодного ЇіН:тtересу від
мовити наJм ІПрава на автономію. Во
ни показали усьоІМ!У овітові, що рес
пектують права ІНародів рішати овою 
дюлю. НеІМає рації, щоб .вони посrгу
ншrи з нами інакше. 

смолоскип 

«Українці з захо~ є найбільш не
примирим~ми. нороПІІМИ Совєтін. Вони 
знали з.ахщш волЬ'ООЧ'Гі, хоч і nЩ 
поJІ ьською домtнацією. Вони ЗІНають 
їхню ціну. ВелИІк.а частина українсь
ської інтелектуальної елі1'И с~а
ла в Зах. Европі. Вона знає Прагу, 
Uюріх, Іlариж, Берлін. 

<< ... Іlолітика. Совєтів 'в ЗаtХ, УкраїІНі 
є точно и1ка сама, ЯІКУ !ВОНИ приміню 
вали, почавши ,від· 1917 ір., в Сх. Укра 
їні ... 

<<... В загальному вони (українці) 
страждають і смираЮ'rь: старі, які па 
м'ятають ще ·часи Франца-йосифа і 
мо:юді, я1кі в НМ 1 р. буmи ще дjrrьrми. 
Сонети вивезли весь цвіт, українсько
го народу у Воркуту, ІНІе rільки чоло
вікrв, а.те також жінок і діsчаrг. 
«Вся УJ<раїана жде, надіється на вій 

ну, без якої вона ніколи не зможе 
здобути свободи. Ця війна буде тяж
J<а, але укра~нці гот'ОВі перенести ще 
раз найбільші страждання. Вони зна
ють, що свобода дорого коштує. 
«На світанку великого дня тисячі 

nовсстанців кинуться в ліси, де захо
вана їхня зброя і вся країна запалав 
rюЕстаннями. 

«Нам· треба зброї -- це все! Зброї! 
- І Іовт~рюють вони >безІп'ереривно. 
- Дальше ми оамі дамо ІСіОІбі раtщу. 

<< ... Часом, н тиху [ІЇ:вніч, вітер, ЯJКИЙ 
дує поміж зам,ерзлими с~елЯІМИ Вор
кути, nриносить до нас ледtве 'Ч~ний 
го.тос українських жінок. Вони опіва
ють. СеІстри, ж~нки, •н:аречені наших 
українських тоВІарищів праІці - кіль
ка сот •ме1•рів 1від нас. З наших •бара
ків ВИДНО відбЛИСК В0[1НИЩ, 6іЛІЯ 1ЯКИХ 
вони гріють·ая в темну арктичну н.іІЧ. 
Їх,ні ;Пісні Є НGІЙІКращі В СВіТі. rхоні СО
праНОВі ГОЛОС,И СПО\ПІJІЧУЮТЬІСІЯ ра3ОМ, 
щоб :розказати історію :про вояка, 
яю1й пішов •боронити с!Зій край. Він 
дов1·о не повертався, аJЛе !Щ>ИЙіде час 
і він все таки rгювернеться, а діВІчина, 
яка чек<JІє його, повісить на його шию 
вінок з живих квіт·іІВІ». 
Тисячі }1Кр3'ЇІ-ЩjВІ 'G'JРаDКІдають ВІ та

борах Воркути і в ~с.ятках інІШих ІІа
борів, 1В ім'я СВ<JЄЇ ·віl'чизни, в ім'я 
>бороть•би за: свобQду. Вони :не .СИдіЯТ'Ь 
з заложеними руками. їх вІЖІе не ді1-
лить Збруч. Вони готуються до 1Веля 
кого моменту. В них немає зневіІРи. 
Вони знаюгь, що з.автра буде їхнє, 
укра<ЇНІС,ЬК•е. 

ІlіщотоІВка до ревюлюцїі йде на 
Іf;с!х д•іЛІЯІНках життя. В',язні крім ІІІіід
rот:овки між собою, підrотовляють 
також вартових. й. illoJllмep ІПИІШе: 

<<... В'тзень-у;країнець просить ІВОГ
н.ю у :n:OC'I'a, також у краJїнu;я. Вони 

ч. 2 (50) 

uбм~нІЯют ьсІЯ ,кіJІЬо.коNа словами. 
і Н З .:>~ІЩр lЖЖlЯ ( 

- ні пеtJно Ж! А ти також·:~ 
-- 7і там жнн д!3адцять років! 
<<< u.,мot><a щюдunІЖУЕТЬСJІ. tta зак1н

ч.ення ,вояк оуІн.: дИ!Сjl{ретно ІН. РУІКУ 

ЮilOiJ!iK<ЗihHHa •HU>4KY М3іХОрКИ. 

«t1ClC1'YllНHИ раз !ЮНИ ЗНОВу ГОНО-

рЯ'1'Ь про .:>аПОРLЖ!іК'Я. На ШОСТИЙ р<Ю 
нОЯІК Пl.д.д/а€ТЬСЯ. 

~ (и не будеш 1ІУТ ~го. lloя Щі 
І21іС емJ. зивалиться одіного дня. 

«ЛІ:ІШШІJ<J. - історична, в'я,зень це 
роаум1є. llocт с1ає його ~~;риятелем. 

-- 1 н н<~~м допо.мтюеш? - нит'ає 
u'язеьь. 
-Та ш:Ішо ... 
- Є ~ба.гато між ВІаМи, які думають 

тик, як ти? 
- Не ·маtло.~ 
Так постає і розростається рево

люційне піtцп:ілля. Воно охоплює 
всі прошарки насе.леНІНя. Воно роз 
ростається на всю територію СССР. 
Сам Dlольмер встуnив б,ув в члени 
лі~льної організаці.ї:. ЙО['О по 
зв'язку передавали з табору в та
бір. Підпільники мали змогу слу
хати закордонні радіопередачі, во
ни мали свою nі~ілЬІНJу літерату
ру. 

Серед таких обстаІВин: Воркута 
готувалась до першого виступу. 

Промоторами цілої підготовки бу
ли україщі й литовці. Це вони в 
великій більшості табqрів дали на 
ка,з почати urrpaйк, який перемі

нився у спраwкне повстання. 

Кми в лагері ч. 29. МВД дало 
наказ стріляти до в'•лзнів, воі в'яз
ні держались за руки, а українці 
співали свій національ.ний гимн 
та бойові революційні пісні. 
ПовстаНІНя у В01ршуІ'Іі, як і бер

лінське повстання, закінчилось не
вдачею. Але вони були пробою 
сил. Вони вперше за ОС'І'анніх ЗО 
років доказали, що в ССОР можли 
ве повстаІННя, можлива революція, 
можлива пі·дготовка (революції! 

l ця піІЩготовка йде посиленими 
темпами, в усіх народів за залі!З
ною заслоною. Самі большевики 
були примушені приЗІНати (дИІв, 
«Красная Звезда» за січень 1955), 
що тільки в маленькій Чехослонач 
чині в 1953 р. було викрито 1.200 
члеrя-ів пЇ(ЩП!ільних організацій. 

Один Г р е к, ЯJ<ог0 недавно 
випустили большевики, на црес
конференці1І у Стокгольмі заявив, 
що йому було віrдомо, що на тери
торії СССР існують сильні підпіль 
ні революційні організаrцtї, які го
туються до революції. 
rвинтик, який цупко держав ці

лу большевицьку імперію, вилетів. 
Трясеться російсько - большениць 
кий кольос. Ростуть сили протибо
льшевицького спрОТИВJУ. Гряд.УТь 

великі події. ГоrrуойJмось до них! 

п. варпак 
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ПІДКОШЕНІ КРИЛА 
Перед нам11 нов.а п'єса Ол·е~<сащщра 

Корнійчука - <<Крила~. Поруч драма
тичних і прозавих творі1в післяст311Іін-
с,ької доби, ця ,п·'єс•а ·чи нr найс'Ильні
ш.а, як своїм зомі>стом, так і силою 
зображення еонєтської дійсности. llі
каве, що найбільш вражає кожного 
читача, - її хва;тrять, ставлят'ь за при 
к:лад нового драІМаrrичного 'Мис:rец-гва. 

Говорять, що свою п'есу <<Не нази
наючп іМ'еНІи» Мінь,Jrо наnисав від щи
ро.го сеІJ:щя, з перекона:ння. Те саІМе 
говорять і про Іллю Epe,t-J!б>ypra і йо-

го твір «ВідлІІга>>, те саме і про Зор
іна. Мож'е за тr їх б'ють. Про Кор
І-;ійчука говорять інакш~, кажrуть що 
він написаt:1 свої <<Крила» на заіrІ·tов
лення партії і за вказі,вками 'Парпt, 
ЦИМ ПОЯІСІНЮЮТ'Ь і ТОЙ фаІКТ, ЩО ЙОІГО 
ще наразі ніхто не rкритиК'у€, а на,впа 
ки захвалюють, тод4 як твори Мінь
.ка, Зоріна, Городецького, розкрити
ковують на в·сі лади, а саrмі автори 
пnпали ВІ неласку і їм дов,го треіба 
буле боротися, щоб здобути назад 
втрачен'і місця в совєтсьІкій літерату
рі. 

nва виrvии на заnі 
Говорять, що п'єса Корнійчука 

«Крил,а» була опубліков.ана напередо
л:ві з'їзд.у Спілки Пичь.менників Укра
їни і її тільки д-ехто прочитав з !Київ
ських пись,менників1, лел~еrати з провін 
ції не чю1али ма4:tІЖ,е ВІзагал{ Один 
п·рим.і-рник, Я1КИЙ був попав у тому 
часі між киЇВІСЬких студ:еmів, переда· 
панся з рук до рук і читаtВІС'Я з вели
ким за.хоплеJНІНІЯІМ. 

Всі ждали чогось велИ\Кого на з'rзді. 
тнм ·nіль:ше, що ЗІ3Іповідався вис;rутІ 
КорнійчІука. Сту д'енти rпристрасно дон
скутували п'єсу. Як мала rмогла до
зволиТ'Jf на П опублікування? Дехто 
побоювався. що вона ЗІМоже виклика
ТІ! нові масові rчист'Іш сер.ед rписьмел-J
ннків, інші твердили, що вшщ.а не рі
шнть.ся на такий 1к:рок. І le ·бvло б з.а
пеликою з·а1rро.зою для неї. Вона й так 
розхнтаІНа. Інші знову 11вердили, що 
п'єса жшисаrтJа на замовлен!НІя партії 
і шо са~ме так тnе1б<1 бvчо написати. 
Які будуть наслід•ки, я:І<а буле реак
нія? 

Очевплці роз,казvють, що в буtлів·
лях Київського університету, в пар
ках, всюли можна бy.rro ЗУJСТрінути 
rp~'ПJf стvлентів, Я!Кі лискуту\Р,ал1и ні 
спnави. Всі ждали олІНоого: з'Ї::\Іrу. 

Прнйшоп очікувІаний доень. С-rу~лен
тн заповнили балкони в залі з'асідзнь 
Верховнnї Рад'и YPGP. На трибуні по 
Я'В.тrяєтьсм О. Корнійчук. Шн !Відкри
ває з'їзд. Він пал,ко гопюрит'Ь про ке
f)ів:ну ролю nартії в літер·атV1J)і, про 
в•ля·чrmсть письменників большевиць
кій владі, він плинrно оперу€ цілими 
ПОТОКОМ ffipaз СОІВЄТСЬКОЄО урр.а-ІПатрі 
отиJІМІу. Він не забув згада'ТІИ й про 
снюї <<Крила». Він гооорив: 

<<Я вдЯ1Ч!Ний коМJУJНістичній парт.і~і і 
H<lUIOMy урядові, Я ВJІІЯІЧНИЙ вересне
ВОМУ пленумоні ТІК КПСС. m'ОстаноІВи 
якого почлуDкили менrі творЧІИІМ ім
пульсом JIJJiя написання моєї нової 
п'єси «Крил.аФ. 

На балкооі між студентами noll.fyn
cя рух. Серед заІВІМерлої в очікува.и· 
ні залі лоrчув'СіЯ з бал:коrну ни
гук: «А де ж т•Вої нрила, І<орнійчун?» 
ХТ'ось і~нший крик:щув: «А де ж твоя 
Вt>сна?» «Це заморозь, І<орнійчун!» 

Кіль.ка днів післ•я закЇІніЧепІ-ІЯ з'їз·ду 
пісьмевннкіІв України віщбулак:ь сам1е в 
37 -річницю ІЖовтневої революції. 
пре;м'єра п'єси О. Корнійчука, яку ста 
вив київський театр ім. І. Франка. 
Вже дале·ко ~ trюстаоовюи вс~ квит
ки були розк;уmлеІНі і їх б)'1ло ~уже 
важко дістати. Ощm чужинецький 
журналіст, який пе.ре·бувІ2в ІВ тому 
часі •В Києві і 'брав J11Часть в з'ї.зді 
пнсьменІ-DИків України, ·бtу.в на прем'є
рі ~Крила», а п'ізніІше на всесоюзном'У 
з'їзді пис,ьменниІКів rв Москві, вносить 
багато цікавого в пізнанНІЯ теперіш
нього стану в нашій 6ат·ькі'вщині. 

Прем'єра rп'есн <<Кірила» rпроходила 
б~·рх.тттп~о. lliлa заля поділилась на 
лва та'бори. Од!ні оплеск:унаІЛи Роrмода 
на, і·нші Дремлюгу. Коли ·Аrнна, дру
жина Ромолана говюрить: «НіК'оли 
більше .не в.ернеться той страшний 
сон!» і коли за нею від щироrо сеJр
ця вигукує т,акож Рамадан: «НіІКоли!:. 
- ціла заля почи.НJає аплодувати без
перерив'Но, дехто ІБс,тає з місць, апло
дисменти nеtретворюються в ·без[lІере
ривні овації. Хтось з ба~ТІконіВІ, з-Іпо
між студентів 1вигу~є: «Ніноли, ні
ІН>ЛИ!». Хтrось інший кричить: «Підо
ждіть, побачимо ще!». Виrуrки більша 
ЮТЬ, ВОНИ ЗМіШУЮТ'ЬСІЯ і :Не ІMO}f{ilffi .l)y 
ло роз.УJМіти, що хто кричить. 

В третій дії, коли на ко.тrгоспном.у 
зібранні голос; кричить: «Пост'Зв ІМО
лоток! Не заJЖимай демократію!~ -
заля знов•у вибухла бурхливими аnло 
лис.ме.І-rrами. Хтось rкрІИ11Gfіу'В: «ХаА 
жиВІе свобода!» Інших виrукіrв чужи
нецький журналіст добре не розуrмів, 
бо українську мову він знаІВ досить 
п·огано. 

Под-ібна подія сталася ІМЇСІЯЦЬ пізні
ше ,на з'їзді СОВЄ'ГСЬКИХ ІПИІСЬМеННІИ!КЇІВ 
в МосК'ві. Ст'Уде:нrти й літ1еретурна мо
лодь нетерпеливо чеквІЛи виступу Іл~j 
Еренбурrа. lleй самий 'ЧУDf<ИНІець:кий 
журнаІЛіст, що буtв 'Гакож учас.никоІМ 
і цього з'їзд:у, ро~повідає, що Ерен
бурrа вся 3аІJЕЯ, а головно ,студен"ст
во, зустріmа буtрхли.вими омескаІМи 
Але скоро всі розчаруІВались. Ереи
бурr ГО·БОРИВ, але !НJЇіЧОГО Не СІКЗВаВІ 
Всі. як у Києв,і від КорніЙ'Ч'УКа, 113ІК 
тrvт від нього, ·Ждаrли чогось ~велm<о
го. Але 1він цього не чказав. А rІюли 
'В своєму виступ'і почав на всі 6оль
шевицькі лади r:роМІиrrи з.аІХіІдІНІЇЙ св.іт 
і «ПідІпалювачів війни>, хтось з-,по
між Cif'Y дентіJв вигrуrоиув: «Адьє Ілля!> 
J це <<АдЬЄ> •Стало rСИ:МВОЛ!І'ЧІНе Д~Я 
всіх. Всі побаrчили, що жодної ІВідли
ги немає. А така річ, ·яІК його «Ві:доли
га» й іНІші ІПоявІИІЛись тільки зав.дяки 
розхит.аності влащи, а не завдя:ки 
ЯКИ'МСЬ змінаrм. Систtема захиталас1ь 
або вона незабаром ула)(е в ІС.<уІМJатосі 
бороть(}и за влад'у, аJібо ·бу де црИІМу
шена заІПрОВІаJДИТИ ще СІИ1ЛЬІНі'ІІ1ИЙ Те
рор, щоб удержатись. Іншого виходу 
немає. Рево;jІюційн1 сили в nіслmсrrа
лінський час на1бирають велwrезної 
сили і роз.маху. Воии ІС"М'ЮТЬ амер
тельною з<Jгрозою дл~я влади. Т саме 
під їхнім впливом ВІ,)ІЗ:Да tлримушена 
йти на УJСІГУПКИ народові. 

•• "' Може декого з НІаших читачів зди-
f!УЄ, чому MJJ ст~льюи місця присв~чу
ємо цій п'єсі Корнdйчука. Відомо всім, 
що ~серед українrсьІкого ІЮІРОду Кор
нійчук не користується доброю сла
r.ою, його всі вrВажають за наІЙбільшо 
го хол.уя. яtюго вИ1дав український на 
род. його .добое знає також українсь 
ка еміrрацrя. :Коли в 1947 р. він був 
у Парижі зі сІВоєю нероз.лучною Ван
дою, він гавариБІ т~льки російською 
мовою. В Школі Східніх МоІВ, оДІНrа 
моло.да УІКРаrнська поетеrс~ ~поставила 
йому :nряме питання: «Як це так, що 
український письменник і міністер за 
кордоНІНих справ України говорить 
російсь;кою мовою?». Але :відповіді 
·на те питанr-FЯ ніхто не mждався. По
дібне ·с~талося і в Стокгольмі, в листо
паді мину.rrоr:о року, кущи ·він теж 
приїхав з ВаіНдою. на конrрес «миру:.. 
Ко.mи дn ньоєо підійшов наш співро
біrгник Т. Г. зі словами: ФПоздоро:в
лаю вас з «КJрилами» ... Пригадую вас 
з Кнєв•а'>. КорнійІчІУК гл.янjІІв переля
каво на нього, і ~тан1і Ванда• мало під 
землю не схо11алась. «Ви ,к-rro такой?> 
БУ.1а вілІПовіль КорніІйч:ука, а•ле він 
не Жд<ІВ ІВід.повіді, скоро віІдвернуІВСІЯ 
і чимдуж подавсь міJж своїх «ЗJНГе:Лів 
хоронителів:. ... 
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Відомо й 'багато іІшшх фа1ктів про 
Корній·ч:ука, але ІПОМИНІаrЮчи це ІВСе, 
МІІ публікуємо велику кілЬІкість цита
тів Я' його п'єси. Уважаємо що «Кри
JІа» .ВІЮСЯ"ГЬ Іі:Ті,l ЬКИ НОВОІГО про МИну-

ОМОJІОСКJОІ 

лий с1таuІінський і тешерtшніll поста

сталі'иський період в нашій БатІКівІ.lІ}И

ні, що з ними понинен познаІЙомити

ся кшкний читач. 

ч. 2 (501 

Новотний зміст п'єси (( Нриnа )) 

нові пос(fановн. Він оочить, він відRу 
ває :з>м~ни які иаближ:аютьСІЯ. ВіІн нена 
nи.доить Дремлюгу (втілення старого), 
він мріє про в,есну. РОІМодан оn~о
ваний, йому вирізуВЗІЛ.И ОСКОJІКИ, ЩО 
залишились від укрЗJінських повстан
ців. Він зат~а~ює від А.~и, що це за 
осколки. Варвара, після довгого ви
гнання поверта€ТЬСІЯ в рідне се.ло. 

1-ша дія. Д~я від6у:ваєтьс.я в парку 
між двО'Ма дшчами. В місто приїжджає 
новий секретар обкому 1Партії, Роrмодан. 

Иого зустрічає помічшш, Іваненко. 
Предсідниrк облвиконкоІм,у, діремJІюга, 
ВЖе ПО традиції, ІЯК і ДЛЯ КОuІ<:НОІГО іПО 
пе:редмього ·секретаря (а вони міня
лись часто) лідІготаІвив ІП:рИЙІНІЯ'ПІЯ. Ро 
модан зустрічається зі своєю дружи
ною АННІОЮ, ЯІКу ІПОКИНУJВ зразу ІПЇСJІОЯ 
війни через те, що вона буцFМ1'0 спів 
працюншJІІа з ніМtlІJЯ'МИ. При зустрічі 
ні олне ні друге не 1виявля:ють пе!Ред 
присутніми, що вони знайоІМі. УхнІЯ 
розмова аа ошмоті ДІУже хо\!ІоІдна. 

Через tПЗJ:JІК носять цеглу на будо
ву rаршжу для ІМаІШини Ромодана, йо
го сестра, Варв31ра і Галя. Він не піз
нає її. Дремлюга кричить н1а них, по
грож•ує, як і :щсJ.rм іmuим. При першій 
зустріч між ним і Ромощашом .ВІідб:у
ВІається різка розмова. ПИJІІиІп, помііч
ник Дремлюги, ~пере-rворений в ЗІВИ
чайну гаІН'ЧіРКJУ, хова€пюя в кущах, 
щоб на поклик ового пана, зразу з 
1·олnни лавати циферні лані :п•ро об
ласть. Ромадан ці~~авиться всіІм жит
ТЯ'М области, він гочтро критикує ста
рі порядки (картопля JЮРОЖІІ.Jа, як 
банани, ІП'рив.ожені з-закордоІН'у !) . 

2-га дія відJбув,аєтьс'я ІВ mі6іяеті Ро
мадана. Шн nриймає :в -себе дія1чів різ 
них ділянок життя. Приосодить Тере
щенко (його карали в 1942 р. за ши
реНІня ПІаІНіЧНИХ ВЇСТОК), іПРИХОДИТІЬ 
сестра Ромо.д.tа1иа Варвара (скільки го
ря пережила!), Роеви:й, стара учитеть 
ка Горицвіт, ка'НІдидат философсьІКих 
Ішук, а тепер третій секретар обкому 
- ОвІчаре;НІко, 'секретар міськQІМу пар 
тії КаJІІина, rколишІній :приятель Верни 
1гор:а і Дремлюга. Ромодшн всі ціка
nитьоя, дає !Поради, обіцяє клопота
тись, допомогти. ВіJн викриває фаль
шувания ,;щпов.L~й, 1ЯКі ІПЇІдrотовля
ЮТ'ЬІQя на обласний .з'їз1д. Він :відбуває 
дружню розмову з Вернигорою. 

З-тя дія. Зібрання колгосПІників на 
д1ворі МТС. Предсідник Марченко. Ви 
СТ'У.пає з доІвгою проІМовою Ов,чарен
ко, говорить про 11е, 'ЯІК колись буде 
при комунізмі. Сел:яни живо реаrу
ють На ІПОВе!діНКУ ~ерІВІНіКіВ і СJІОВЗ 
Овчаре:НІка. Ромодан, ІЯКИЙ з'являєть
ся ЗГОДОМ, ріЗКО рОЗЩJаJВЛЯЄТЬСЯ 3 
Овчаренком за його «НІаІЧотництво:., 
з Сохою - ·дирею'Ором МТС, Дуда
риком, пре,щсідником колгоqІІІу та ін-

шими. _ 1 ~-~ 

В другій картині дії зустріч:ееться 
Ромод.аІІІ з 'Анною. авоєю 'друишною. 
Вонн гаврять про минуле, ІПро жахіт
тя МВД, Ліда, їхня дочка таІКОЖ пере· 
живае •Приїзд ~батька, про якого вона 
вже була забуJІа. 

4-та дія. На терасі дачі РоІМодана 
- Самосад, садівник, ВІЧНТується в 

Ві.!І!бувається суперечка між Роо.tода
ном і Дремлюгою. Пере:м()!ЖЦ'еМ ви
ходить Ромодан. Оамоса,ц. ТаJКОЖ по
вертаєтьоя в рідне село. Він nІРоща
ється з Ромодшно:м. Над нИІми пролі
тають дикі rус,и. Ромо,щЗІН ·віднаходить 
тепло ро~инного жИТІ"Я. 

ПоиіІНRІНає Ромоnан 
Очь 11риїжджає в,іJн, герой теперіш

ньої совєтської доби. Входить зі сво
їм помічником Іване,НІком. Лесь в лісі 
д~в:чаш співають «Ой, n·іду я лугом:.. 
йому здаєтьсЯ - збирають гриби, та 
ні... вони будують rара1ж для його 
'машини для машини оового се:крета 

ря партії... Ів1аненко показІУє ЙОІМУ да 
чі - ось це ваша дач.а (дача!), ось 
там, дещо да!Льше, Дремлюги. Між 
ними заІВі'язуетьст m саІМОМ\у ПОІЧЗГІ'ІtУ 
ЦіІКаВИЙ діяло~·: 
Ромодан: А ви щавно в обкомі nра

цюєте? 
Іваненко: П'я'І'ий рі!к. З трьома се-

кретаряІМи працював, ви четвертий ... 
Ромодан: Трьох переІЖили ... 
Іваненко: Так тоІ.fНІо! 
Ромодан: І •всіх, ЯіК ІМеие., сюди на 

дачу привозили? 
Іваненко: А якже! ... 
Ромодан: І д'ЛЯ них 6ymo «все opra-
• ? 

НlЗОВІЗІНО» .... 
Іваненко: Як для ва~. так і для ІR!ИІХ.. •• 

Товариш Дремлюга ,ц.уже rостmию 
зустрІчає ... 
Ромодан: А пізніше ви іх виво-

зили? 
Іваненко: А якже! ... 
Ромодан: Багато турбот було у 

вас ... 
Іваненко: Я приІвик ... 
В городі Рамодан rqryє пі'сню, співа

ють дів.чата «Ой, чого ти, сестро:.. 
Він підс:п•інує її за ді·в,чатаІМІИ, а піМJІ
ше продовжує ·с~м. повторпе слова: 

«За д-рібними слізьми тебе не пізна
ла ... » 

"Чооноообоqа Варвара - сестра сенретаои 
nартії 

Ромолан не ЗН'а!В, Що його рідІНа 
сестра носІІТУ> цеглу на ношах, геть 

~лалека, лля 6:vлnвн rарЗІЖу для його 
ма,пшни. Bapna•p.a - це не якась за
туркана, темна жінка, яка ·боїтьсtЯ на
ач.тrУ>ства. Ні, Варвара ~ба~tшть, що rкру 
г01м Робить.ся, ·вона не ·боїть-с1я сказати 
пn·аn;щ вІвічі. Вапвара - не ра1б. Ва
рвара жінка-т,Rо[J'ець. 

f<орнійЧJ)~к ІПише: «Нходяту, Bapna:pa 
і Галя. ВоFІи несуть цеглу на ношах.» 

Дремлюга: І ДоОКи ви будете тут ве
ШТ'атись? 

Варвара: Може, ви і в'ештаєтесь, а 
ми працює-омо. 

Пилип (помічник Дремлюги): Що? 
Варвара: Те, що чуvш. 
Галя (робітниця): Ви краще нам 

машину л:айте, а то ми цеглу з баржі 
носимо. Так ла.леко ходити. 
Дремлюга: Якщо за два дні не за

кrнтпе rараж, я ва~е, розжену. Чу
єте? ... 
варвара: Наче старий, а ревеш як 

бичок .. , 

Плип: Т<і 1'11 зн:аєш, з ким гоВориш? 
Це товариш Др~люга, ІІІре;дсідник 
облвиконкому! 
Варвара: Ну і що з того? ... 
Дремлюrа: Звідrт ти тут взяJШСh? 

Хто ти така? 

В іншом.у 1місці вони, чорrн.і робіт
І-ащі, ІЯКі НОСЯТ'Ь на НОШаХ Цеглу, 3ІІІО• 
ву прохмять цим же місцем. Б ~лі 
чути голос Дремлюrи, який 111'є: «За 
дорогого нашого руководиrеля това

риша Ро модана !» Ромо~ан, який про
ходив побіч ·не ІЛіЇзнав рідної ceqrpи. 
r оре їі змінило. 

Галя: Брат не пізнав ... Я під;у скажу 
йоМІу ... 
Варвара: Не треба. Пі.rоеr.мо цеппу 

НОСИ'ІІИ. 

Накінеnь ,nрийшла ~вrо!Ждаіна зу
з~~стріч. Іван~енко відшук~ Варвару 
і привів Гі до брата. Варвара ВІЖе 
сиоо. 

Варвара: А що ІМ1еІНІі мінятись? .. 
Я ж не стара ·бабаJ. А сивина - не ро 
ки, а думи ... 



ч. 2 (50) 

Уї вижили з села, з її рідного села, 
яке вона любить понад усе. 

Варвара: Бреше! Вижили житгя їм 
від мене не 'було. Ще й 'фастооись. 
Дураки! Варпару можна вижити, і 
все, рах~ю, часово. Але направду _ 
ніноли! 
Вона не дивитьоя на те, що її брат 

секретар 1партїі. Вона говорить 3 ним 
щиро і відкрито. 

Варвара:... Другий rрік уже rша~у 
це:єлу, доми 6уд~ую, а пр·и·внкнvтн не 
можу.Вночі пронинусь і думаЮ... ду
маю... В нашому селі рубают•ь сади, 
пасfни нищуть ••• Корів розпродують .•. 
На усадьбах - бур'яни .•• 
Ось ціпа колго.спна система в очах 

Варв,ари. 
Варвара: Н6вvке ти fJe бачиш? Ви

стачить тільни нолгоспові на нuги 
станути, йому зразу тані гіри на шию 
вішають, щ0 він знову до зе:w.'Іі Іі.'JО
ниться. Випов.няй пляІН за n'яниuь 
лежиб011<ів, що на чолі ко.тгоспів оо
ять, за погану роботу МТС, за нсіх 
тих чорнильних аrрономіn, які в міс
ті п01маrають нашим руп<овоДоителяІМ 
орати і сіяти ІЮ паnері... }!умають 
про це в Москві? ... 
Ромо.І~Ш обіняє, що влада гс•тує Ію 

В і З.ЗКО>НІИ. 

Варвра: Скоріш би!... А то R rерню 
тимчасом таний холпд... (Пан:~а) Як
що таІМ заміТ'И.ти... Ue добре.. Хоrюші 
Rісті ти розказав. Хороші! Треба всі
єю 'fІ'артією, всім народом ІJDO .r-~.ержа
ву думати, пе ждати сюrавііШ р~юf 

тшьки команди згори, 1:оли під >СС::!МИМ 
носом на нашій пло:тючій зrмлі Р.е 
од-ин ЧІИР·ЯtК виріс. Гап продовжуnа
тись не може (Пан.за). 

ВарІв:арі рос,тут'ь крила, Іюна хuче 
'Відлиги після триднятилітн-ьої ?iJ~opo
зf. Дождеться вона? Тільки на 'Ча<сок, 
на мент прийшла відІJІиrа, ІJ)ОЗІПРОС'fІУ
вались крила, але не вспілн знестись 
на в1ерхів'я. Нова :ІЛ.'ІІІ.::І ! ІІзртія с.ко
ро заморозили к.-м\ниfі новн~ почин, 
всі надії, зв'язані зі t:мертІІо Сн'І.і!іна. 
В одному місці Варвара говорить: 
Варвара:... Невже номунізм може 

бути без сала й новбаси?... Що ми 
-турки? ... 
В остаНІній дії ВарВІара зІнону ~вихо

·дить на е~uену. Вона - поверrrається 
в ріДІRе се<Ло~ Вона не жалує, що nра
цювалІа ВІ МЇ1СТ'і, ВОНа ВДЯІЧНа роtбіТІНИ
ІКаМ За те, ЩО НаІВЧИЛИ 'Гі ШирШе ДИ
·ВИТИСЬ на жютя. Вона прощається з 
братом, д1ає йому пор<ЗІди. 

Варвара: Рішенн:я в·еликі, сонячні ... 
Але і с·оиuе ІМОЖ':У'ІТЬ закрити хмари, 
ноли про людей забудеш, ян той се
нретар (!). Ти приголуб людину, при
голуб, f вона гори переверне!.. Замі
няй не~rілних і r1міло пішні'МІай ще <е.ла
бих, аІЛе спосі1бних. і бу.доеш ти тнс.я
чоруким в кож:ному селі. Теtп·ер у ме
не 'ГУ'Т (приложи<Ла рvку до грудей) 
знов:У віра і 1Крила, про які ти так гар 
но скавав. 

CМOJIOCIDIII 

Варвар.а повертається пkля років 
внгнаннІЯ в ·овоє рідне село. Сп!ра\в
дІІЛІІсь її мрії? Не •сnравдились. Міль 
йони глядачів п'єси КорнійчуІКа по
бачать, що нема€ відлиги, крила ~під
кошені, не,має ле:·пу, немає ЗІдвигу, 
партія не змінилась, залишилась тою 
самою, хоч Корнійчук і хотів би мо
же бачити від-лигу, хоч ІМJО.же хотів 
би 6а·чит'и орлін і їхні сильні, могуrr
~~і крнла, які їх неСJУТЬ в дале1кі вільні 
простори - він їх оаІМ не ба1чить, 

с::~ідомо або несвtдом0 обманює своїх 
ЧИТаЧЇВІ і ГЛЯІІІ.аІЧіВ. Він СаМ МО,Же З<НІЗЄ 
а·бо й не знає, що в своїх «Кри.ТШІХ» 
ІПро минуле він пнше ПІРавду, але про 
теперіШ1нє - обман. Але са1ме опу
б.пікування нієї п'є{:,И зоставить при
задумаrrись мільйони людей. 

Мн н~п·евно будеІМо не злими нро
роками колн nередбЗІЧІИмо, що перед• 
n'€сою Корнійчука дуже су,мне май
бутнє. 

Інна · nрvжина Ромопана 
Ромод,ан зустріч.ає в цьому міст'Ї 

свою д.Р'УЖИНУ Ан:н~у, яка живе тут 
з їхньою дочІКою Лідою. Війна роз
лучнла їх. РоІМодан 1був ІВ армії, дoo
cJty,жr~u,cь ранги поошовНІика. Анн.а за
лишил ачь 'під німця1ми. Вона страшен 
но бідувала в часі окупаІЦіЇ. І ось на
зад nриходять ч·ервоні. Уй заюrдають, 
що вона сnіпрацюв:wю з нЬмцями. Уї 
арештов-ують. На лист'ІІ РомодаІНа не 
відповідає бо й не ~може. Мала ЛЩ.а 
- у знайомнх. 

Анна: Наnеред про листи. Сnочат
ку я не мо.гл:а тобі відповісти, тому 
що пів року сиділа ІR т 1юрмі. Про це 
тобі віІlІ!QІМО. А потім я вийшла. Лю~и 
доnомогли мені ул.аuлуІватис1ь на ІПІРа 
що. Моїх заробітків нам ВІИ,ст:аІЧЗ·ло. 
Як бачиш, вщюс.Ію непоrана діІВІЧина. 
РоЗУ'М'На, спосібНІа. Ue вона сьогодні 
так. Но повір ... 
Ромодан: Я роз~'!Мію ... 
Анна: Не варто згадуша11J1, що бУІJІО. 

Се,бе хвилю\3оати і 1'е·бе. Все минулось. 
Пра>в·да переМ1ОГ ла. Навіть той, що 
грозив мені нонцлагером, начальнин 
облМВД, сидить тепер в тюрмі, пЇСіЛЯ 
арештtу Берії. На настуІІТний день йо
го .в.зяли і, як говор,ять, зразу літаІКОІМ 
в Москву. 
Ромодан: Він був з тої ж банди. 

Я р_оз~'!.'vfію: ·важко тобі говориТ1и, 
меНІ не леrко СJПУ'Хати. І все таки ІМов 
чати тяжко. Говори, Анна. 
Анна: Що ж говорити? J<оли ти 

вррнувся з фронту і тобі начальнин 
МВД поназав анонімні листи на мене. 
бунім то я в часі ОКV1Пації була з.в'я~ 
зана з німця1ми, ти не засту•пи~вся за 
мене, а <Скаваш, щоб ян слід провіри
ли. і зразу nоїхав в \КиУв ... 
Ромодан: Ме;не визвали в UК. 
ЛІ-Іна: ~наю. Ну, а як мене Прові-

ряли... (Паш.а. Rзяла буТИlТІ:ку.) Rи-
пий. ...Знову ІПер·елила ... 
Анна говорить, ЯІК їй пома~гали зиа

йо·мі і цілком ч-ужі люди mкі рятVJвІа-
ли її. ' . 
Ромодан: Я не дум.ав, що Т'е·бе аре

штують. Коли ~nзна,~. просІив ІВ UK ... 
Я планав перед сенретарем, і він прн 
мені дзвонив 1до т•ого tба1ндита ... 
Анна: Я не зн:ал1а, що ти просив з.а 

мене ... 
Ромодан: Анна, я прийшов сказати 

тобі... 3а ці роюи я стіuІЬІки переІНіс. 

... І до смерти, напевно, не погасне 
біль! Ти 'говориш прав.щу. Тоді моя 
віJ)а в, тебе захит.а~оІNІsсь. Час 'був такий. 
Але це не ІМоже опрашдаrги мене... Я 
зрозумів, сноро зрозумів, що той, 
xr0 J-Je вірить найближчому другові, 
ЩО ЩЮ НЬОГО Не ГОВОРИJІИ 6 ТОЙ ні
КОМУ не !Може вірити. Я зроЗумів це 
але було вже запізно •.• Ти пове:ртал~ 
мені нерозкриті листи... (Па'вза), 
Снільни зла, болю, с:ліз принесло :лю
дям недовір'я, яне під видом «бдітель 
ності» сіяла та баJ-'!да!... Вони засліп
лювали нам очі, а ми вірили. І ян ві
рили! •.• 

Анна (тихо): Зранили... зранили 
малих і велиних людей... Опв·сибі, ве
ке ~спасибі Uе,нтральному Комітетові! 
Ніноли більше не верветься той С'траш 
ний сон! 
Ромодан: Ніноли! 
В ос1танній дії на -caMOfMY закінЧІен

ні залишаІJОться Рамодан з Самоса
дом. Десь над НІИМИ nроліт•і'ють ,дикі 
,·у·си. 

Самосад: Чу€1'е? Днкі rуси летять ... 
}\ ІІіІЗНіШе ЗНОВУ: 

Самоса.д: А знову гуси приближа
ються •.• Чуєте? 

Невж;е ж це 'б:ув крик римських гу
сей? Гусей Капітоmю? 

СаJмоса.д від'їж.д>жає. 
РоІМодІана підходить 
до свого ·баrгь,ка. 

Ліда, до11ша 
до нього, вже 

Ромодан: ... П,рнйшла 1війна, а ІJІЇ'СіJІІЯ 
неї снільни сліз, і радости, і горя до
велось пережит·и нам всім •.• 

Пuемnюrи 
Дремлюга - нре,д'С[ГаВШ:ИК БЛ3\ДИ В 

минулому, в ст.алінській 'добі володtн
ня. Він божок і пострах для всіх. 
Він кричить на р016ітникіІВ, ·грозить. 

Він ·боїться за свою щкуру. Шн не 
МОЖе ще собі УІЯБІНТИ, ЩО ЙОГО «В:ЛІ8)Д
СТВУВЗ.ННІЯ>> 'ВІЖе З·аJКіНІЧИЛОІСіЬ Зі СІМ.е:р
ТЮ Сталіна. Він не бачить, а 'МОЖе й 
не хоче ба1чити, що влallta !Розхитана, 
що неІІ~силі повернутись те, що було, 
що протягом кількох м~ісІЯців цілий 
народ зміниВІСЬ доо НІеІnізнання. Ue 
вже не раби, а л юди, повновартісні 
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люди, які зді1бні на чин і поД;В1ИІГ у 
своїй обороні. 

Тому він у оста1нніх 'С!ВОЇ,х судоро
гах (ue <<останні» судороги старої 
вла.ди) кричит·ь. 

Пилип (помічник Дремлюги): Сьо
годні ви т.ак говорили, що навіть у 
мене внутрі похололо, а я Д;о вас ПІРИ 
внк. У в:сіх підбород.ки тряслись .•. 
Лре'млюга наюваІлюєТЬ'СІЯ. 
Др·емлюга: •.. Я сьогодні такиА роз

бій устроїв - до смерти не забу
дуть! 
Ромодан: Ком,у? 
Дремлюга: ВсіІм лопалось ... 
Ромадан JІ:ремлюга rюзговоrт-

лись. 

Ромодан: ІваІН І в.аноGич (це поперед 
нпк Ромод.ана, секретІар па:ртГі. А чи 
знає Корнійч·ук кого називали ТІвrаІном 
ТРановичем ще за, царської - О. 3.) 
- чоловік недалекий. Побачив, що 
шиї гнуп. добровільо, з радістю рі
шив кучером с•rати. Запряг ·вас ..• 
Дремлюrа: Я у нього в уІПр,а.я~кі не 

холи в. 

Ромодан: Як? Ви ж корінrиим були. 
Говорять, здорошо ходили .. ,. Тільки 
троне вас Іван Іванович, а ви зразу 
в галоп та у весь голос: «Під керів
ництвом нашого дорогого, нашого ви

щюбув,аного, загартованого, таланови 
того... ми готов1і куда угодно скака
ти ... » Було так? 
П рем:люга мон'Чить. 
Ромодан: Не ви один. Я тоже сво

го Івана Івановича восхваляв. От і 
дос,какались ми з ва1ми. Животновод
ст•Во в ко.'Ігоспах пішло нниз. І<орови 
по удою почали доганяти кіз. Солома, 
яка колнсr. тільки на підстиш~у йшла, 
стала у нас основним кормом. Колгосп 
нию1 с,воїх корів тюзпролують ... 

Всі труднощі Jlре1мmюга з1валює на 
війну. 
Ромодан: ... Не личить нам сьогод

ні всі лруд,нющі о6'СІнювати ,війною. 
Скільки за минулий рік в області по
дохло корів з голоду? 
Лр~млюг<t не знає точ,них ціфр. 

Він кличе свого тюм~чника Пилипа. 
Дромлюга: Скільки у нас подохло 

корів за минулу зиму? Тільки тоrчно. 
Hv? 
·пилип: П'ять тисяч триста десять. 

Сн·иней - шість тис:яч п'ятьсот· двап:
цять, овець ... 

Д:реІМЛЮПJ пристосовується завіІ(дИ 
ло лінії па1ртії, він точно придержу
єть·с.я. 

Дремлюга: Товариш, Ромодан. на
ше діло - 'ПЛЯНІ! ВІІПОВНЯ'Т'ІІ. 1le -
голов.не! І ви також будете вкоротці 
думати так як і· я. Інакше, даруйте, 
вас скоро знімуть ... 

Вони обговорюють спра'В'У виїзду 
аrрономів на се:ла. Аrрономи rне хо
чуть їх:аrrи. Що робити? Як бути? 
Дремлюга має на все •roroвi рецепти 
ЯІюrми партія і ІfШаІДв кqристувалис ь 
цілих три досятки років. 

смолоскип 

Дремлюга: І<инув село - під суд, 
в тюрму. Тоді зрозуміють ... 
Ромодан: ... Видно, мало вірите ви, 

ГордіА Афзнасович, ВІ нашу ідеАну 
силу, а більше в силу приказу, судів, 
міліції ... 

Ось зближа.ється обласна НІараща. 
Уї підготDІRляє сам Тlремлюга. У Ки
єві виступа,ло з проІмовами тридuять 
:п'ять, в Оле•с,і тшкож ттридп.ять, 'В його 
о6·ла•сті мусить бути Т'<ІІКОИ{ тридцять 
п'ять ораторіІв. 

Т тут Корнійч·ук ·блискуІЧе показав, 
ЯІК Під•ГОТОВЛЯЮТ'ЬСЯ та•кі ВИСТ'УЧJИ і 
з.міст всіх пrюмов': перед з'їздОІМ В•СЇ 
оратори мають rrтрислати с•вої допові
ді йому Пре,млюзі, Ріrн усі переробляє 
і основно з·мінює. Вони після такої 
о6нrл.~фовки всі ло себе поді·вІНі, у 
ВСіХ ІНІСТУПІ3JХ ПИХПа!JТЯЄТ'ЬС•Я члена ЦК, 
його - Дремлюrу. Ромолан •диІВІуєт·ь
с,я. 

Ромодан: ... Невже в1сі оратори так 
однаково ;tумають? ... 

Т він цитує цілий РЯід доповідей в 
оригіналі і післн «о,бшліфовкю> ДреіМ
люпr. Прихопить черга на .rюпвідь 
колгосmиці Коломиєць. 
Дремлюга: Я дзвонив ло секретаря 

райко,ма, а.тІ'е він категоричІНю запе
речує, шо ГаР'бУз п'янсrтшує. У ньо
го є похибки, а.тт•е Гарбуз - люД;ина 
заслу!)І<ена, партизан, а та шо пише, 

І<оrюмиєпь, була в Німеччині ... 
Рпмодан: Уї що, Гітлер запрошував? 
Дремлюrа: Ні, її вІИв·е·зли на роІбо

ту. Але я мушу вам сказати, що ее
nед них є цілком ненадійниА еле
мент. Я їА не вір'ю. Т секрет,а:р т'<!кож 
;·акпї .дІ\"МЮr. Я ·nзагалі думаю, що і"і 
не треба давати слова. Я св.ам гооо-
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рив, товариш ВеJ)ІНИГОірв ? .. 
Вернигора: Таrк, але 'М'еІН~ хотілось ... 
Дремлюrа: Зняти - і все. 
Ромодан: А я за те, щоб їй да'Ги 

слово. Хай скаже, що думає. 
Дремлюга: А як1же бy.rne з зІВтори

тет ом с ек ретар•я? Вона підІКопуєтЬ'СІЯ 
під партійне к·ерівництво ... 

ПО'стає конфлікт між новrим пред
статшиКО'М влащи РамодаІНом і ста.'J)им 
- Лремлюгою. Рі!ч ясн1а, - виrрає 
Ромодан. Він залишається з Верниrо
рою. який поІВз·е цілий rчас перед Дрем 
."!ЮГОЮ. 

.РомодаІ'1: Кірюш.а~. .. Що це шсе зна
чить?. (Вернигора мов•чить). Якщо б 
я не знав, яка в те6е ·с~ітла голова ... 
Що з тобою сталось? .. ІІ<ірюша, дРУ· 
же міА, хто тебе так скалічив?! (По
бачив сльози в ОЧ!3ІХ Вернигори). 
Ла-а ... Не жшав такої зустрі'Чі. Я не 
за6у'в, як ми разом мріяли, я1к гаря
че ти мені докшзу•JШІВ, що плідності 
землі неІМ,а€ меіІ(... А пам'ятаєш, ЯІК 
Т'И ЧИТаІВ МеНІі ТІ1ЮрИ рИ'МСЬКОГО ВІЧІе
НОГО Колу.мелли? ... 
Вернигора: ... А я ніІЧого згаІ![зrrи не 

мож'У. Жити 1'1е хочеться... Немає вже 
1\иоила захаровича Вернигори, не
має... Бумажна дvша пере тобою. 
Чинов~ик прок.лятоиА!... Скрутив м·е
J-Іе... а пnтім зламав:... Я розумію, я 
Р.инуватиА... Проміняв за чин, за по
ломаний гоіш таке життяя! ... Був ко
.!'НС.Ь у тебе товаш - І<ирюша ... був ... 
Прош:айте. Пет,ро Алеl{Ісанрович. 
Ось п:рекресна сист•ема. яка дово

гrнть ло бож•евілл,я .mюде.й: •коЛИІС1Ь .Ро
мо rr•1ІH пнтакав перед секретарем IlK 
в К иєні. тemeD пеРед ним ІПm:аІЧе дР1УГ 
ЙОГО МОЛОЛОСТІІ - ВерІНИГОра. 

Бv охnиве иonrocnнe зі боании 
Перша картина третьої дії присвя

чева колгоспном•у зібр•аІнню. Перед 
численною публікою виступає Овча
ренко, третій секретар об1К0ІМ'У, був
ший науковець, якиА пр01міняв (чи 
мусі'В прО'міняти) сtвою наукову пра
цю за переписув.::шня ншкавів Дрем
люпІ. Він вже читає !д•ві години. Він 
п'є в01ду. Прещс1ідник зі·браІНня Мар
ченко перебиває його і звертається 
ДО КОЛ•ГОСІПНИКіВ. 

Марченко: ... ТовІЗриш Ов'ЧареІНко 
не пожаліли дІЛІЯ нас неділі, дуже ува
;.юю читають ню.І ~:.же дві години, ІВ 

цей час, може, і їх ІВ неділю ожила
ють д<Ома, дР'УІЖИНІа і дітки, а оІфемі 
Т'ОВариші в цеА момент ситематично 
сплять, а КоровІа/Й Мефодій :даже 
хропе... (Чути, ЯІК xpone тов,стий Ко
ровай) ІІІтовІхніть його! 
Голос з місця: Штовхаuш, не поІМа

гає ... 
.Марченко (розсердився): ТЗІК тю

т,яrніть його за в•ус, а.ле тоак, щоб йо
·му в носі закруrилось! ... 

Голос: Зараз потягнемо. 

Всі ди,вляться на Корова,я. Мо~о
дийтрruкторист пот,я.гнув за вуса. Ко
ровай крИІк.нув: «fa?» - і чхнув, по
тім протирає очі і питає гоmосно: «За 
кінчив?» 

Марченко, (взя1в зі стола дерев'я
ний ·молот()ІІ{, легенько стукає по 
рсльсу): Прошу ·сщухати уважно! 
Продов.жуйте тоВІаришу Овчаренко ... 
Опчаренко: Простіть, я дещо зат·яr

нув д<жлад. Я пропускаю декілька СТ'О 
рінок ... 
Голоси з місць: «Нічого, нічого! .•• », 

«1\атаА, катаА, катаА все ... », «Hanll 
директор до третіх півrнів говорить ... », 
«Ми привинли ... » 

Овчаренко говорить, як прекрасно 
буде при комІу.н.іrзtмі. Не буде дер!Жав, 
не 1буде армій, не буІДе заздрости, 
ск:уІПоти... КоІров,аІй не видержує. 

1\ороваА: Простіть, товІариш доклад 
чик, а що буде?... Ну rнmрик.ЛІад, як 
буде при комунізмі з трудоднами? 
Стара жінка: Ara, скіLЛьІКи будуть 

давати? 
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Овчаренко: Тру до~н~в [}Іри ІКОІМ:УlНіЇзмі 
не буде! ... 
Стара жінка (здивовано): Не буде? 
Коровай: А що буде? 
Овчаренко: Бу~е окре1ма форма защо 

валення потреб населеНІШІ. 
Коровай: А що її, тrу форМІу, на 

••іли будуть давати чи грішми? ••• 
Молодий транторист: А буде до

сить кост,юмін із те,мно-голубоr-о ше
вйоту? 
Звенова: А що буду1'Ь робити з 

п'яницями? 
Голос: Безплатно водку ~м давати! ... 
звенова: А щоб вОtНи не дh~и ! ... 

ІЦоб їх хал·ера 'ВЗ·ЯІJІаІ! ... 
Коровай: А МТС 6У1де за урожай 

u ідп·о від1ати? 
Марченко: Коли? 
J<оровай: Тещер. 

Марченко: Товариш .Коров;зй, в чGІс.і 
допов;іді ви хропіли, а тепер С'воїми 
питаннями в незручн·е положенНІя 

ставите докл.адчик·а. ·Товариш про пов 
ний окму:ніз1м говорить, а ми з вами, 
ще на його порозі сидимо. 
Коровай (рооізлостивсь): А мені на 

доїло сидіти на порозі! Я хочу пере
йти в повний, тому і питаю ••• 
Марчен:ко (б'є молотком в рельс): 

І Іризиваю до порядку! ... 
Голос: Постав молоток! Не зажи

май демократію! ••• 
Голоси: nравильно! .• Не зажимай! •• 

ОМОJІОСКJПІ 

Марченко (кинув молоток на стіл, 
взяв стакан, підійшов д0 Овчаре:НІка, 
підНЯ!В графин, ІЮ.ливає. Поду/Б .вітер, 

д:ві сторшки доповіді пол~етіІли). 
l<ороВай (крикнув): Де:рІЖи! ЛоВІи! 

3Gори продuв}~у~ються. І ІрихО(!І.ить 
Ромо;J,шн, мриходить з ІПОJІЮВа!НІНІЯ зі 
своею соб.сuкою, 1а1рзаном, директор 

МТС, Соха. Ночинаєтьчя критика і 
самокрш•ика. Ьиходить, що в 1більшос 
ті коm·оспів. обuюсти ЗІбИJраІЮТ!Ь десять 
а 1 о й дев'sпь центнер~в nшенеці з 
п:кти1ра (з гектара!), виходит~ь, що 
КЇJІОІ1J<З:М МУКИ КОШТУЄ .ЩВа рубJІі Ві
СіМДt::СЯТ копійок, а собівартічь ІКіло
Іра,ма ·пшениці чотири рублі двад
цять копійок! Ch· господа:рюва,НІНІЯ! 
Ось рай :на зet..\1.JI<i! А щоб цього не 
6у.ао, Марченко знаходит•ь 'ВИХід. 

Мар'іенко (звертаєтьая до Ромода
на): 1 І<ере·кон·уюче ви говорили, до 
самого серця JJ:ійшло. А.л:е не вчім. У 
нас, є такі, що ЇІМ пе:реконаНІНІЯ не ІПО
,магає. На кожноиу 'партзібранні пе
реконуЄtмю ЇХ TaJK СИЛ'·ЬІНО, ЩО [ІІQТЇМ 
три .дні тшьки г)1бами щепотиш -
1·олос цілком п:роп:адає. У1важаю, що 
'В ім'я .всенародньоrо ща,ст'Я, якщо 
переконаІІШіШ дов1·о не помагає, то 

треба вирізати із грушового дерева. 
такий серйозний арrуменr, який мо
же помогти таким людям скоріше 
звільнитись, від всяких n'ятен напі
талізму .•. 

-- --Ромодан - нова nюдина 1 
,l'о.Іюьний герой п' Є>СlІ - це Рома

дан. Для Корнійч:ука ві1н є ·втіленням 
новю1·о партійного секретарІЯ., ·поста-

лінського періоду. Але він є і 
ВТіЛеННЯh"l Ці·ЛОЇ СОВЄ11СjЬКОЇ ~-
би. Він пережшJ всі еr:а~пи 6ольшевиць 
КОІ'О ВОЛОДЇНН15І. }jін ЗНа:Є ВІСі ХИJбИ 
л-шнулого. 1\lинуJІе д•ля нього 1кінчаєть 
с.я 1953 роком . .Llo нього, за Кюрнійчу 
ком, на:Іежить маі1.·бутнє. Але вів -
наііьний, вірить у в-еснrу ВІірить, що 
прийшла дІЙСІЮ зміна .. 

Дре.м.;rюга - вrrіле:НІНІЯ іМІИНjулого. 
Шн бачить, що дійсню щось ста1юс1ь, 
ЩО ООНОІВИ ЙОГО ЇІОНуван.г.-я З3.ХИТІ3Ні. 

Ні:в ХОДИТЬ понурий. 

Терешко: Що з тобою, Гордій? Не 
н'єш, наст;рій, н;аче дру1га хоронИJШ. 
Дремлюга: Не друга, себе хороню. 

Здається, мій час пройшов ••• 
Терешко: ... ГоР!дій... У ~мене тІакож 

в серці чо:рт зНІа,є що творит'ься. Не 
розумію я, не розумію, що кругом 
нас діється... Душа болить... Скучно 
стало жиrrи. Скучно! 
ДремJІюга: Ч01м1у? 
Терешко: Ми з тобою не перший 

рік і в па1ртії і ·На р1уководя'Чі:й роботі. 
Ми знали одне - держи лінію, дер
жи Ї'Ї.. Коли ти колись нихов на три
буну, то як всі хвилювались! Голови 
в плечі ВІТЯгували .•• Так чули твій ав
торитет. А тепер кожний сидить як 
хоче, і меле, щ0 хоче... Авторитетів 

не признають, ніхто нічого не боїіrь
си ... ){ питаюсь: де тут партійна ди
сцип.т.іна? ... Але ькщо на самІй горі 
TitKe почаJtось, як же нам н>ді лінію 
вести:-... На кого її держати? ..• 

1 Іос,тає ці:ш cyІм;urroxa. J І остає бо
ротьба між двома СИІ.ІІ'аJМИ. На прю 
стають РоІМод.ан - Дремлюга. 
Дрем.uога: Не вам су дит·и, моJІОдий 

чслоБік! М.енс зн,ала па1ртійна оргаІні
зація ресПіубліки ще тоді·, коли ви 
ті:rьки піонером 1були. Я десять років: 
був секретарем обкому, а ІВИ вперше. 

Я член ЦЮ Хто дав ьам право так 
говорити зі мною? ... Звідки ви взя
JшсьІ Я старий кадр, я лі·нія! •.• Ви зо
бовязані, чорт' побери, поВажати ме
не, працюваrи зі мною! Це принцип 
партШ А ви на активі хотіли мене на 
коліна поставити. Ви думали, що я ви 
ступлю і упаду перед вами... Не 
вийде! Прийде час і я скажу своє ело 
во вам і таким, я.к ви ••• 
Ромодан: Все? 
Дремлюга: Хотіли від·вер:т'О, по ду

шам говорити, так слу1Хі3JЙте і сильІНо 
подумай-ге. 
Ромодан: Принцип партії я знаю, 

його не нарушу, Стариків ·поВІажІаю 
завжд'и бу ду .в.читис1ь у них. 
Дремлюга: Не ·В·ід:чу,в, а ,навпаки. 
Ромодан: І не відчуєте, тому, що 

вас тільки одні роки прикрашують, 
а не мудрість. Зазнайство, а не ск ро-

()мор. '2 

мність. Бездушність, а не JUОдяність. 
Грубість, окрик, а не добре слово. 
Вождизм роз'їв вашу душу і в ній 
тіJІьkи зневага до людей, до їх по
треб і нужд. Для вас па рrія це 
пльки ваше Я, а не совість і ч·есть 
народу. 

Дремлюга: Тонаришу Ромодан! Я 
не пон:рплю ... 
Ромодан: Мов,чіть! Ви грозит'е мені, 

щu прийде час і ви закриєrе всім ро
ти і будете вершити сам один, що на 
думає ваша лша нога. Брешете! Не 
буде цього. Мине час, станемо nеред 
народом і запитаємо всіх чесно і від
крито: за кого ви? За заслужених 
пустадзвонів чи за тих, хто бачить 
потреби людей і без тріскучих фраз, 
всім серцем, горячим ділом хоче до
помоп'И, щоб не І{олись-то, а сьогод
ні наші люди повністю відчули nлоди 
соціяJ'.ізму. 1 моя 1порада .в~м - ,I-JJe до 
ж:!д;:lЙт'е, поки вас ,проже~нуть з три
бу.І,І!, й:діть на пенсію. 

Дремлюга (встав): Не <СІПішіть. Не 
·юкс н ба•чив ВІ свой01му житті. НеІВі
домо ще, хто кому пе.н,сію вмасть ... 
(Нід·ходить). 

Рол-юдан ~герюй теперішнього ~~шсу. 
Але йо1·о погляди, його ІД:умки 1 ме
тоди переводити їх в житІfrя - цілtко
вито рОЗХО~ЯТЬ:СjЯ З СЬОГОДНІІОШНЬОЮ дій 
сніс,тю. Як р·аІн~ше, та1к і тепер - обі
цяІНки партіЇ З3;ЛИІUJІ3ІЮ1'ЬСЯ ТіШ<ЬКИ [lа
ЛерОВИІМ.И дек.пяраціяІми. Ромодан жа
лує що нічого ·ве зробИ!:\, в ми:нулоrм·у. 

Ромодан: БіJІь я nочув, тільки не 
в легенях, а в серцю. Невже ми не 
бачили всіх тих безобразій, я.кі тВо
рились? Невже ми не думали? Але 
часто закривали 0 чі, так як більше 
служили, а не кермували як треба. 
Вернигора потопав в чорнила1х, а Ка
лина навіть ,rІнівав,ся, коJrи йоєо ,пи

та.ли про ,сіл:ьське госіПоІда;рство, в 
а'ристократrах ходив... НевІЖе не так? 
Ромадан знав і ~альше знає, що 

в·сяюІй терор ІНічого не дає. Аrрономи 
не хоч.ут;ь їхати на села, він знає на 
це раду. 

Ромодан: Жодного натиску! І про
сити не треба. Ви ключ знайдіть до 
душі JІюдської. Коли іІнженери зроз~ 
міють, яка це велика честь працюва
тн гепер в МТ·С, в цей kто:ричний доля 
нашої батьківщш-ш ча;с ... тоді 'Вони з 
охотою поїдуть ... 
Рамодан неІНавидить низькопоклон

ство перед <<авrІоритет'етами». В ІРОЗ
мові з Ро є вим ,в.іІН .гов.орить: 

Ромодан: Одне 'ПИТІ3ННN до вас ... 
Не здається вам, що .коли людина 
безмірн0 клониться перед авторите
тами, це зв'язує Н волю, навіть по
роджує трусливість і відJпихаюче чи
нопочитання? ••• 

Роєвий: Це правильно. Я розумію 
вас... Розумію всім серцем ••• 

Рамодана три 'дні післ1я війни ІПід.
стрілили укра1їнські nов1qтанці, зади-
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шили йомrу п'ятнадцять осколків, але 
3 1Ні В ОДІНОМУ СЛОВі Не Від'Ч'УВ3Є1'Ь>СЯ В 
нього НеІН~.висти до них. 

Ро•модан - на нашу думк.у - за
чесний, щоб бути комІуністом і бол~ь
шеІвиком. Хоч ві,н 'Секретар napri'i 
формально, своїми поrлядалми, своїми 
думками - 'В·ін ше тілЬІки I-Je rпарті
єць, а~1е й ворог пщrгії. 

Ромода1н, якщо схоче ~алишитись 

чесвим д.о кінщя, в ·п'•я'rій ненаписаній 
- дії бу де 'примушений зліюв~увати 
п~реформовІ3\не МВД, або скінчити 
с,амогубстВОІМ, Іншого виходу tд,Jm rРо
модана немає і не 'Мо.же бути в під
советській дійсності. 

Можна з 'Певністю сказати, що 
Корнійчук чесно иаматав:сіЯ викоmти 
зав\[І,ання па:ртії: написати п'єсу, яка б 
заохочуІВалІЗ людей виконуваrrи ІПЛЯН 

Хрущова про підrнес,ення сільського 
госпо~арс,тва, .про поворот з ІМіст JLO 

РОЗКОПКИ БІЛЯ ДНІПРОПЕ

ТРОВСЬКА 

У 1949 р. експедиція .J:нституту 

археології АН УРСР під керівни

цтвом О. І. Тереножкіна провади

ла розкопки Сторожової Могили 

(на південь від Дніпропетровська). 

Крlм інших знахідок, тут бу ло ви

явлено за~и двох, покладених 

поруч, коліс. 

Поблизу лежали й інші складові 

частини візка - дише·ль, вісь, ро

гулька, різноманітні кілачхи й ін

ше. Тут же виявлено залиІ.ІLКИ ко

роба гарби - дві дов.гі переклади

ни і відбиток циновки. 

Порівняльне вивчення складових 

частин візка, а також візка, знай

деного тим же дослідником білл м. 

Мелітополя, дає можливість рекон 

струювати двоколісну гарбу з ко

робом, сплетеним із лози. Цл гар

ба, в лку запрягали биків, була за

собом пересувашm кочового насе

лення в кінці третього тислчоліттл 

до нашої ери. 

Отже, виявлена в Сторожовій Мо 

гилі гарба пролежала в кургані бі

льш·е 4.000 років. 

д. т. 

(«Україна» ч. 9/54. Київ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ЧИТАЙТЕ І ПЕРЕДПЛАЧУОТЕ 
сСМОЛОСКИП• 

СМОJІОСКИП 

праці ~ коЛІrоспа:х. lІартія накашur.а 
йому «в,зяти за серце» гЛІя:дач,Ів засо
бам 'Критиnи дійсности, яку тут на·з
вано мину.шм. При цьомtу дійсність 
виявилась силь,нtшою віІд :Корнійчука 
й в ін вислоВИ!& критику всієї системи. 
Підмальов,уван:ня цієї ,критики на кри 
тику лише певного етапу, ІПевІНОІГО 

т•ипу людей-партійці1в сщ>аІви не 
міняє: п'єса показує 'НІ<lіМ страJШну 
дН!Jснkть і 1показ:ує її всім гл!ЯІДіаІЧам 
п'єси в У~країні. А1ле більш ніж пев
не, що ні партія, ні Корнійчук не .ма
ли наміру крю·икувати окупаційної 
сисп~:ми. Коли г ляд.а~чі априйм.ати!Муть 
п'єсу ЯrК КРИТИКУ СИСТІЄМИ, ВОНа Оу1Де 
зията й Корній:ч1ук nокаєть1qя ІТа: все 
залишиться по-старому. Т·аrкі «kторії» 
бували шже !Не раз і не два. 
Але все ж п'єса 'являє для нас ці

кавий доку1м•ент часу й тоМІу ми при

святили їй ~тільки місця. 
О. Зінкевич 

СКУЛЬПТОР 

Твердий. крицевий, як алмаз, 
різець 

Відгостреним сріблястим лезом сяє: 

Дзеркальну пружність мармуру 
ТОР•КаЄ 

Рукою обережною мистець. 

Високий і худий, і зір з-під брів 
палає 

~. 

Крізь мармур, де труда його вінець. 

Ось - риса. Ще - одна. І -
профіль. 

О, творець! 

Керманич вславлений з карару 

оживає. 

Так день за днем в яскравих 
гранях днів 

Невтомного труда і суму, і ра
діння

Життя Вкраїни у свої творіння, 
Своє життя натхнений скульптор 

вплів. 

Різець крицевий у майстернім 
вмінні 

Епохи слід являє для віків. 

Донат Стелецький 

(«Україна» ч. 9/54. Киів). 
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Иуnьт Т. Шевченка 
Серед українсЬІкої молоді в ~·краї

ні і Ш:J: чужиніІ культ Т. Шевченка JІле 
кається вже цілі деqятилітт•я. М.оrила 
Т. Шевщенка на Чернечій Горі стала 
українсь.кою Меккою для тисяч уrкра
їнської молоді і СТ)Ідентства. Рік-річ
но українські юнаки і ді:вчата Jlіт•ом і 
зимою, а найбі.'ІІЬІШе в Березневі Дні 
- відбувають екскурсії дtО Кане·на, 
щоб зложити поклін Найбільшому 
Синові у,краІїни. й•дуть &сі, щоб хоч 
там НJаібрати над;хнення і нових твор
чих си.п. Ідуть, щоб в Ньго, у Ве,тико
го Ше,~·ченка навчитись н·ш·ривалости 
й упертості в боротьбі з ворогuм. 
Д.1я студентів :ки·~вського Унів~рси
тету і Киї•вс1ьких Вн.соких lllhiJI щоріч 
не відвідуваНІня Чернечої Горн ст<hгю 
трщдиційаим. ,lLJIІЯ іншої нашої моло
дІЇ, з більш І&~дщалІеІНіИХ областей Укра
їни, стало метою, хоч раз в житті по
бу,ватн •на могилі ІlІевІченка. 

Укра.їнська молощь на чужию та. 
кож плек:аJє культ Великого І Іроrюка. 
Вона в.читься у Ше&ченка .ТІюбииІ 
свою Батькuв.щину, навчатись чужого 
але й ае забу1В1ати, не цуратнсь с:вого, 
пам'ятати, як пам'ят:а~в Шевченко, що 
д;ля української молоді е і може бутіІ 
лише одн'а Батrькtвщнна ·- УкраїtІЗ. 
LUo в ціломrу ctniтi немає другої ~·кра 
їни, немає друІ·о,·о Дніпра. В нікого' 
не може ·бути дві 'батьківщИІІJІІ, як 
жодна люд~ина не може маrп1 д:ві ду
ші. Кожний україF-•сЬІкий юнак і юнач 
ка .мають .мати тfльки одну душу і ця 
душа має належати тільки і тільки 
- Україні! 

Овящепний абов'язок всіх батьків 

на ЧІ~~жині і в Україні :виховунапr сво 

їх дітей на творах ШеВІЧенка, з ЯІlшх 

вони >будуть черпати життєдаНні укра 

їнські соки, будуть ,вІчитис,ь шоб ста

ти творюями україНІської культури, 

бу дівникамн УІфа Їtнсь,кої д-ержJ ни, а 

не погноєм для чужих на!lій. 

Таююми бут•и - научит їх ІllсІІчен-

1(0. 
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Нов1 ешелони їдуть 
в Назахстан 

Депортації української ·~ю:юді в 
Каз•ах.с.тан і Снбір трнваюп, дальше! 
Тиснчі і ТІJСЯІЧЇ українськнх юшtків і 
дівчат приречені на каторжаі роботи 
серед не•rуваннх умuвнн. Моско'Н4п.
кнй молох ІІНfМаІ·а.t: Іf.ІОВІІХ жертв. Бо· 
роГ НІ3оХ'Н3оJlЯЄТЬОЯ (ЯК НаІХВаЛЯВ'СЯ бу
ДОВ3МН Бі.то.\юрс1ь,кого ка:н~цу і Ком
со.мо.ТІьська на Амурі), що в МІінуло
.му rюці підНЯ1'0 17 ~~.і~Іьйонін гекr3·· 
рів Іtі:шни і пере.1огі'в. Він заповідає, 
ЩО ~:J 195() р. '.МаЄ ще ПЇ;jjІ-і•ЯТІІ НОВІІХ 
30 мі~l·Ьйовів. Uебто ще ,.,tайже .'lBJ 
рази стільки української молоді, ·сІ{Ї.ТІІ' 
ЮІ За!брав В МІІНУЛО'd!у році, забере !І 
цьому, щоб виконатн жа.1югі;щу «во
люь тшртії, що-6 такнм чнном пЕсу
нути дааі б:нвькнй кінець і.м:пері1. 

Ворог переносить свої ба.т хлібз 
за Ура;,1, в дашекі щюс,торІІ, щсб н::1 
rншадок війни, ма:ти свої р~зерСІІІ х.ті
ба, бо він втратив довір'я до Украї1щ 
він знає, що на випадок війнн ;. краї
на перша пі;:,.німе з·брою протн f;hoгo, 
вона перша стане смертелЬІJІ)ІО :іё.ГJЮ 

зою для російсько - больше•;нньnоІ·о 
kvюерія,'Іізму. Тому Мос~ІJІ.1, осІюН•· 
ючн ці.1ш1r:і зем.ті на заураш,п.юtх 
прощора.х хоче осягнути под:вtйну 

мету: знищити фізично, або ш.Іяхо~І 
русифікації найкраший укр.аїнський 
молодечий е.1емент і сТІюршrи .собі 
І-ІОВУ, бі.т.ьІШ rпевну ЖІrшицю .в глиби
ні росій!ської імІПерії 

Вістря Москви, у з.дійqнюва:нні сво
їх .зл-<JІЧИ:І-/ІНІІХ заІДумів, спрямоване в 
першу чергу .проти України, як:а ні
коли ·не 1склащаша ЗІбrрої і яка безпере
ривне бореться і готоtИіТЬ.СЯ' до рі
шального зудару зі своїм окушаиом. 
Ннсил~ з Україн,и нашої молощі є 
двос~ч·ннм мечем .ЩЛ,я МосКtв.и - ця 
молодь активно ІПоширює серед своїх 
товаришів іПО праці революційні ілеї 
боротьби з •большевизмо?Іоt, вона стає 
аВІанrардом у іп'~дготовці всенародньо-

ГО ЗДВІІГУ, ріШ&'І.ЬНОГО: бути ЧІІ Не 
бути! 

ІІрокл.яття паде на наших яюfчар, 
які викопують і прово.ІІJять •ВІ життя 
наІ<азн Мосювн ,в Укра"іні, які вишу
кують по всіх К}уrгках - нrа заво!дах, 
в колгоспах, сере,щ учнів деСІЯІГирічок 

і сту ден11rв <<непе:вtний» ел:е'Мент, який 
під покришкою <<з~аклику партії» і 
«Пjд:Ні!М,(}НН61 ЦіЛШ·1Н» СИЛОЮ де:rюрту
ЄТhСЯ З УкраЇІJШ. 

Перед нами <<Рад. У,країна» за 9. 
січня ц. р. На іПершій сторінці вели
чезі-Іа ЗЮІІМІ<іа ки·~в·ської молоді, ЯКіа 
приречена на депортацію. В більшо
~ті - облнчч,я с:умні, зщщу1мані: .вони 
з,нають, :ІЮІ-ИІ свідомі тюго, що їх че
кає. 

В д-епортов<Vнні нашої rмолоді ком
сомол відіграв неаібияку ролю. Ue 
Москва прнМІустІа його на ЗІборах 
~юлоді Києва й Київської обл&ти 
з:южити прtюягу: <<Ми ;д,аємо иаше 
нерушнме .комсомольс,ьке слово, що 

комсомол ·Киіівщнни і осієї Укра,їни, 
внправдає uзелнке дон·ір'я нашої рід
ної комуністичної пtартїі». 

І саме те:пер в ці ріJшальні ід.ЛІЯ укра 
ЇНСf,КОЇ .МОЛОді ХJВІІШІШИ :Перед КОіЖ
ШІМ комсомольцем •в! У1кра~иі мусить 
яс,но і недвоЗІнсtчно оостати ~илема: 
або він з~лншш'ЬІСЯ разом з україн
сьюІм на•родом, з українською ІМОVlод

дю •проти •вЛІади, або він піде з вла
дою проти ~свого рідного :r:Japoдy і 
с1 а1не во рогом його. НаlП. ЦИіМ 'М'УС,ять 
заС1'3ІЮВІІТІІСЬ також і т01вариші Jlpoз 
::,.енко і Сокіл, і подИні rм. Неха.й па
~І'ятають :rюни, що :оо їхній .сювЇІСт'і 80 
ТИСНІЧ МОЛОДІ - ІКОМСОМОЛ'ЬЦіВ і не
КОМСОМОЛЬЦЇВі ЯКИХ :ВИСЛаНо З УІJ<J)аЇ
НІІ ТЇЛhЮІ І'tеСІНОЮ 'МИНІуиОГО року В 
Ка-захстан, Снбір і на Алшй. •л скіль
юr ноnнх пюяч депортоВІаtно вже від 
тоді? 
Большевнuькі вожаю1 знають с,кіль 

ЮІ виконун131ння їхніх <<ПЛЯtНів» заби-
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рає людських же.рtІ•в. Тому Хрущов 
у СВОЇЙ ПрОМОВі •ДО •МОСКОВ!СЬКОЇ МО· 
лоді зажада& від усіх, що їдуть в Ка
захстан, не тільки раtбської праці, а~1е 
й ще більшої жерт1ви: одружитись і 
привести для ВШl1ДИ наймеНІше троє 

дітей! Хрущов ІПростягає авої ІКрива
ві пазури на ·майбу:11ІІі :nоколін~вя! Але 
нехай він ще •tie тtріюмфує - полеті
лн голони його ІПопере.щників, поле
пtть і його! іНародові ІВІЖе рветьая тер
nець і .ВІже •близько той •час, коли на· 
род .сам собі рііш:атиме свою ДОJІЮ, <t 

Не MO<;KOllCЬKi МОіІШОіlJІаі.!ЩЇ. 
Ми вже нераз предста!вля.-ш, в 

нких жахливих умовинах живе наша 

моло,щь на виселенtні. Ці умови ще гір 
шають з 1приходом ЗИ:\ІИ. Молодь жи
ве в зем·~юянках, опа:ІJу нем·ає, медич

ного зruбез•печення немає, транспорт 
п01·аний. Сотні й тисячі хворих жд,ут ь 
на лікарсь.ку допомогу. Молодь поча
JШ писати .в, Украї·~11у, щюсІпи, ви:ма
гатн. Україна перша віщгукнулась на 
заК>ІlИК •с;воїх синів. ПротІЯІrом ·корот
кого часу сотні ·медичних .праці.вни
кіr: внїхашн на цілинні землі, деяІКі 
інституції сформІ:учЗІалн і ІВи:слалн уст·а
тку.в,ання д!.lJI кі.;1:ькох ліКJарень. Київ 
вислав в Кустанt(]йс;ьк:у область ді.lь
шtчу лікарню на 25 ліжок 26 лікарів, 
•;\Іедсестер і ·санітарок. 
За лрик.1адом Киє.ва пішли Харків, 

Дніпропетровськ, Одеса, Симфнро
піль. Харків внс:tав ф1ьський ст>3ціо· 
нар з 10 ліжок, 23 :tікарів і 58 серед
ніх медич;них працівник~в. Од:еса ви
СJLал,а в Акмо.1інську область лікарню, 
уком;шІJетовану ·медичними пр~щ~вни-

Світочі української науки 
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ками інсrру1ментами та с:тарааурою, 
іt;ші мkта .ВІІІсилають лікарське устат 
кун.ання, ме,щик&\1Іеtt)1'И, медичний nер
сонал. Хоч медич:Ні праІЦівники ·щуть 
в іКазах.с.т.ан нерщд.о (хто ж ту дн їде 
радо?), то вони їдуть зі своrо ·Jбоп,
язку, чим нзйбі.аьш виказують с.пою 
Ні3ЦіОНІ3.11ЬІJу СОЛідарність, ЯКУ На!ЙК.ра 
ще може Вlшвити л юдина, )Ю.пом,аrа

ючи свойомrу братові. 

По nсій ;у·країні, по МЇСІІ()Х і селах, 
з ініці.ЯІтнвн ;с,амої htо.юді проводять
ся збірки !дЛЯ депорІ'ОІь.аннх. B;щrta 
то:Fерує ці збірки. Вона знає, ЩQ нся
кий спропш з її боку м1r би довести 
до небажаJних ій насJІ ідків. .і І юд•ІІ .:..r.а
ють останнє, що .мають, дJЗJють одяг, 

харчі, гроші. Молодь І3одшІі зібр.<ма 
понад 100 тисяrtІ карбов.аНІців і закушІ
JІа за ннх різні речі першс•го вжитку, 
а к;рі.м того зорrаніJУН3.'1З рціvnрий
м<1Ічі, кншкки, "УJ,rчні інстру:vtеН'ІІІ. 

Україна гомонить: як не таІ< -- агі
татори розказують про !Пре,кра)СІНе 

жнтrя на ці:шнннх зе:\І.'ІЯХ: ЧОІ';:> ж 
тоді жебрають д1.1rя деnор1ованих, ко· 
лн їм ,щобре·;' КІJіІШІІЙ знає, що доІІо· 
:vюгається тому, хто потребує. :3на
чить - в:rода об:\tану:ш, нлзда не мо
же або Не хоч~ :.sаб~зп~.:чшн депор
тованих. І це ,чюджу~ ще більшу н~
І!.анисть до неі і це породжує ще 
Gільш сцементоваш~ ре'J()JІюцШне шд
шлпя, я~<е розростаєть<.:;l їlО всіх юн
щІІх СССІ-', йоІ··J сшш !іріnшають, щСІб 
ЗLІІПра ВІІ:І,1ЯПІСІ> у ВС1~Н,l\)(.ДІ{Є nO>B

CTi:lHHЯ всіх нонеио.1саих народів. 

П. Варнаt< 

8.1. Вернапсьний - науковець світової спави 
Від редакцн: нижче містимо в 

скороченні статтю І. Сергієнка про 
найбільшого українського вченого 
В. І. Вернадського. Стаття була 
опублікована в «Рад. У кр.» за 6. 
січня ц. р. 

Десять років тому, 6. січня 1945 
р., помер а:кадемік В. І. Вернад
ський, якого вважають наивидат
нішим з мінералогів світу. І справ
ді, серед сучасних йому вчених ні
хто не охопив своїми дослідження
ми з такою широтою і водночас 
так глибоко процеси утворення Мі
нералів, історію елементів земної 
кори, як Вернадський. Він зробив 
колосальний вклад у геологію, гід
рогеологію, радіогеологію, !'рунто
знавство, метеоре'Гику, кристало

графію. його роботами покладено 
початок новому періоду в історії 
мінералогії. Нарешті, він створив 
сучасну геохемію і цілком нову га
лу,зь знання - біогеохемію. 

Володимир Іванович Вернадсь-

кий народився 1863 р., в сім'ї про
фесо!)а Київського уціверситету. 
Прадід Володимира Івановича був 
виходцем із Запоріжжя, а дядько 
(по матері) - Гулак - активним 
членом Кирила - Методіївського 
Братства. 

Майбутній вчений почав своє 
навчання в Харкові. в часі револю 
ції, В. Вернадсь'Кий орг,анізує в 
Києві першу Академію Наук, якоі 
став президентом та одним з пер

ших її дійсних членів. Одночасно 
він багато зробив для створенrня 
Всеукраїнської Бібліотеки. Ще до 
революції, на знак протесту проти 
реакційної політики царського мі
ністра освіти Кассо, він покинув 
Москвоський університет. 

В. Вернадський залишив вели
чезну спадщину. З-під його пера 
ВІ!ЙlЦЛО KO,lO 400 К!НИГ і ст.атrrей, ІС~
ред них такі монументальні праці, 
як «Описова мінералогія» розміром 
понад 1.000 сторінок або «Історія 
мінералів зеМІНої кори» - більше 
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950 сторінок. його роботи - при
свячені дуже актуальним з науко

вого і практичного погляду про

блемам, і багато ,з них :відкривали 
нові сторінки в розвитку різних ra 
лузей науки. Так, Вернадський 
перший став вивчати не тільки са
мі мінерали, а й утворення їх і 
цим реформував геологію, яка до 
нього була лише оnисовою наукою. 
Він створив нчення про мінерали, 
як продукти фізико-хемічних про
цесів, що відбуваються на землі і 
у всесвіті. Приділивши головну 
увагу тим мінералам, .які станов
лять найв-ажнішу частину земно! 
кори, він вніс :фунтовні зміни в 
уявлення про них. його теорію бу
дови алюмосилікатів видаТІНий 
французький хемік назвав rеніяль 
ною. Ніхто не зробив для дослі
дження хемічного складу земної 
кори стільки, як Вернадськf'Ій. 

Простежуючи «хемічну історію 
землі», Вернадський перший під
креслив ролю, яку в цій історії ві
дограють живі - рослинні й тва
ринні організми. Так він створив, 
а потім де~ально розробив нову 
науку - біохемію, що має першо
рядне народньо-господарське зна

чення - для rрунтознавства, а,._ 

рохемії, біохемії, фізіології рослин, 
аr'рономії. Перший у світі Вернад
ський розробив мінералогію води. 
Він виступив з оригінальною тео
рією, за якою кисень і взагалі по
ві тр я, що оточує землю, являють 

собою продукт жит'І'fІ. 

Вернадський є основоположни

ком найбільшої в світі школи мі
нералогів, в .яку входить цілий ряд 
вчених України, Франції, Чехосло
ваччини, Польщі й інших країн. 
Праці Вернадського переклздались 
на західньо-европейські, а тако:ж 
на деякі східні мови. Ім' ям нашого 
знаменитого міІНералога названо но 

ві мінерали (серед них в е р -
н а д с к і т, виявлений на Ве
зувії). 

В. І. Вернадський був дшсним 
членом Ак,адемії Наук УРСР, СС
СР, Фрющії і Чехословаччини та 
віцепрезидентом Міжнародньої ко
місії по визначенню віку землі. 

І. Сергієнко 
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До нових усnіхів, націоналістична молоде! Краєва конференція МУН-у прой
шла з у1оnіхом. Всі },часники роз'їзди
лись з ноьим запалом до праці та 
з новим н.адхнеНіНІЯМ. Голова одв~· 
проф. О. Граоов•с.ький в з.аключ:ному 
слові висловив надію, що МУН і «За
рев.о» ЗМОЖ)"'І'Ь СМЇ.1И'ВО ВИКОНІаffИ СВОЇ 
З3ІІlД•аННЯ !В ІЗіКИХ ІВ21ЖЛИВИХ Х.ВИЛИ'RаХ, 
в яюrх ми тепер живемо. 

Ионференціи антнау MYd-y в 3UA 
12.-13. лютого ц. р., Головна Уnра

в~ МУН ;в; 3ДА в.ідбула с~ою річну 
ІЮ!-іференцію ра:зо~І з 1Представа-шка·ми 
осередкnв МУН-у та trостей ІВ~д Голов 
ІіОЇ Управи ОДНУ, Уrкра~нського Jо
лотого Хреста, <<3ареІВа» та nредстав
ІJІІІ<а· МУН-у з К3!НІ3tди. 

І lіллю конференції бу.1о обговорен
ня вид.ашничих справ МУН-у в 3ДА 
та координації їх з іншими МО\іlоде
•шмн В,ІДаніНtЯІМИ ( <<ГО.lОС МОЛОді» -
Ві •Канаді і <<Смолос~І1JП» - в Евроnі). 
Такоvк одJюю з rв<Юкливпх С[fрав була 
активізанія осередків МУН, в~диовлев 
НІЯ їхньої дjялІУнопн сnіnраця зі сту
J~~Іпсьюr.~І і.гt:еологічннм тов·ариством 
<<3аре!ВО». 

На конференції 'були заст~шле.ні 
осередки МУН Чікаго, Міннеашолісу, 
Нью йорку і Рочестеру. Го,'ІіОвну 
Уnра;щу 0)Ll)Y заст:уІІ1·а,в І'о:швн, 1Проф. 
О. Гра:І]О\ВІСькнй, <<313рево» - Д. П., 
Голов'Н!у Уnрав.у МУН - Голова ГУ 
MYI-l Роман Іlіра:мен.ко, ген. секретар 
МУН-у Микола Чайників та місто
голова Р. Сущик. МУН Ка,нади засту 
nruв Б. Боцюрків. 

Н програ,му конференції входнли 
доnовіді nроф. О. Гр.ановсЬІкого, Р. 
11Jраменка, Б. Боцюрко:ва та В. Нш·ір~ 
няка. Вс~ nреJІеrе.ши доnовнюі3.3..1И и~
бе в СІВо~ дJОбре оnрацьованих доnо
від:я.х, а ~искутанrrи, зюоркуючи різ
ні :прrо1еми, зв\язані з 1\lУН-ом та 
і.н:ш.нми націона;лkтичними мо.тюдечи
ми ор~аніз.аціІЯІМИ, дали матеріял для 
пяянува~шя лра1ці в майбутньому. 

Проф. Грашовський заторкну.в в сво 
їй доnо.віді особлн11ю оnрав,у юшайтіс 
нішої :<;ПіВІПраці усіх ·братніх органі
задій ОД:ВУ, Р. Шраменжо nідкрес.шв 
незащовільну ще координацію праці 
між націоналістичними оршні,заціями 
молощі, Б. Боцюрків ~поставив t'аго
лос на ІІЮтреІбу 'біл•ьшої ак:тиві313ІЦіЇ 
Сl'},~ентства ,в рЯІМК2ІХ <<ЗареІВа» і його 
вндu!НJНJЯХ. В. НагЇ!рНЯІК реферіуВJав пре
со:.;.у ділІЯнку, заторкнувши TiJ. насвіт
ливши проблеми видав.аная <<Смоло
tщиnу», <<11роменя» (сторінка МУН~у 
в <<Свободі»), <<І'олосу Молоді;.> н Ка
наді та ·роз:будувашІя сгорі!ііКИ МУН-у 
•В <<Самостійній Україні», органі ОД
БУ. 
Ділові комкн конференції буш1 

примушені, із-за браку часу, опрацьо 
ВІувати свої наста.~-юви та резодюції 
ІJ-.,очами. Ор1 анізаційна і пресоІоо комісії 
іІІрСІдJ(1Т'3ІВИЛИ Конференції ПЛІЯІНі !ПОШ!И
рЄ:Н1НІЯ мережі в.ід~ділін МУН-у, зокр~
·ма ·В тих осередках, де ВІЖе ісНУІЮТЬ 
братні організації ОДВУ, сnраву opra 
ніз)~вання доросту, поотеннІЯ сnівп:р·а 
ці з ОДВУ і УЗХ та включення в !КЛіrrи 
нн <<3аре~ва» на терені ЗДА студент
ства та ос.ну•ваннЯІ .новІИх. 

На конфереJJцію на-апі.ю ряд пис.ь
:\Ювнх нрн.,ітань. Усно вітали конфе
ренцію представНІІКІІ від l.:Y ОДВУ, 
lliд УЗХ, ЮІ <<Зарева», редакції «Смо
лосюшу», ві,щ місцеІюr·о відді.1у ОД
НУ. 

І--ід закінч;ення J{ОНференцїі уч.ас~:~и
кн ВІЗя.ти у-час;ть, :оrrільн.о з місцевим 
ві:щLто..\1 іVІУН-у, н поїздці на могилу 
ll!ІзначноІ о ідео.l'оІ·а українського нrа
ціона.тізм.у, чле:на І lYH-y, сл. п. д-ра 
Ю.тіяна llaccшnн.<:1. 

Неі роз'їх&тись з вірою, що ніщо 
нез~маже nерешкодити в 'сnільній пра 
Ці ЛЮДЯМ, іf!КИХ ЄдJНІаЮТЬ СІПіЛьН1 ідеа
ЛИ боротьби з.а визволен:ця України 
і ЯКЩО :між ;ВІИЗНа!В>І.JрІМИ ЦИХ· ідеалів Є 
.тюди, які НІе жаліють ні часІУ, ні тру
дів д.1гя украіЇнеької опраІВи. 

д. п. 

УКРАІНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО ЧІКАtО 
ЗА ПРАЦЕЮ 

Ч ікаrо займає одае з nерших місць 
в ЗДА відносно wауuювих інСjтутів та 
унїверситетін.. за.м;іпще є число като
ЛІ/ЦЬКИХ колеД;>ків, а щоЙІно після них 
ідуть вже !Приватні вищі ш.коли. 

УкраLНСЬІКі СТУдJСІНТИ ІПрОСЯКЛИ :маJЙ
же в усі у.ніверс~пети і колед.vкі Чіка 
го. Бідніші зашо:..u·шли стейтовий уні
в.ерснтет, щаааивіші діпалнсь до чі
к.аrського універоІТету ( ІОніверчіт і 
оф Чікаго), чи то од~ержавши спшен
дію, чи маtючи ·в1игл:яди на неі. 

На сту1діях, як і ,в.сюди, інж~нерн 
ведуть іПерещ, але мооюrо зустрщути 

і таких, що думаю1ь ІПро політику і 
таких, що посвwпr.пись літературі, є 
навіть медики І!а мал~рі. 

Чиоло українських СТІудентіІв в Чі
каго ще й сьоrодІhі не .ВІст.анавІЛене. 
Якщо браrrи ni~ у~агу новоnрибу;шх 
і місцевих урод;женців, то ма-.пша чис 
лити на ЯІКІІХ двk;rі. Коли порі;вНІЯти 
цю кількість з числом н~ших студен~ 
тів з-перед кілЬІкох рок~в, то це для 
україНІської громащи в Чікаго є вели
кий здобуток. Мо-же навіть і більший, 
як дехто •сtrюдівашся. 
Н .минулому, організована nраця 

сту дентст.ва бУІJІа. задЮовільна, якщо 
брати nід jЩGІГу c1WI сту денrrства. 
До історії Українс,ького Академіч~ 

ного Тов.арист•ва (в такій наЗІві охоп
лено 'в!Се СТУlдеНІТІство) слід зачислити 
тісний зв'•язок з ЦЕСУС-ом, 6о в nо
чатках Т -ІВО бу ло одним з пер!Ших 
чJІенів ЦЕСУС-у в ЗДА; доІnомагу Ко
ДУС-ові; кілЬІКЮкрат'Ну .вис.илку фінаи 
сової ЩОJІомоги для студентів ІВ Ев· 
ропі; солідну [Ііддерvкк.у длІЯ Дооомо · 
гового ОгуденrтсьІкого ФоН!ІІІУ СУСТА. 
У АТ бу ло також сІnівосновІНиком сту~ 
де.нтської центрЗJЛj •в ЗДА Союзу 
Українс,ьких Студенrrських ТоваристІВ 
Америки. 

4. лютого ц. р. .відбулись ЗЗ!галь.ні 
Збори У АТ. Зі зІВrіту куt.Льтурно-освіт-

ного референта Анд:рія Ме.пьника мож 
на 'було собі ясно nредставити працю 
Т~ва в остан.ньомrу звітовому році, яІКа 
ІПроявлялась в кіл,ько:х важлИІвих ді
лянках: У'АТ сnівmрщювало з іншими 
мо.!Іодечими орга.нізаціІями, пос;rійно 
вдержувало ·зв'язки з федерацією чу
жинецьких студентів з-за залізної 
зас,тони, відзначиіЛо :декілька ~раїв
ських .НJаціональних річниць самосrrій
но і сnі.н~но з іншими оршаізаці~ 
ями. Цілий Р•ящ реферат~в. є доказом, 
ЩО украЇНСЬКе CTY!дfiH:I'ICif\80 ГОІQВИТЬ~ 
ся не тільки осягнути фа!Хи і сnе.ціяль 
ності, але й :рівночасно Фкавиться ти
ми ~іля1нками, які є конечні для укра 
їн~ького студента в америка1нсь'ком.у 
середовищі для проnагування УІКраїн
ської сnрави. 

До нової У[lрави У АТ обрано в цьо 
му році 'Іtаких, що вже брали участь 
В' студенrrському житті і :нових,. які бе 
руться з зашмо.\1: ІLІ.о nраці. Головою 
У АТ обрано Д. Лі.лецького, який ві
домий зі СВОЄЇ праці :В •СіІУд'еGПСЬІЮМУ 
житті та ЯІкий бра;в з рамени ЦЕСУ
С-у уч.аст•ь в останньому Конrресі 
ЮСНСА. Застуuшик І'олови А. 
:Мельник, знаний в У АТ як О1дИН з 
тих, які не тільки вміють nопр01вадити 
працею своєї референтури, але й 
який не жаліє тру ду, ні ІНе nідща€ть~ 
СЯ В' ·СКРУТНИХ ХВИЛИН<l!Х. Будучи КУЛЬ 
турно-~ітІиім референтом, :В•ін вів 
дотеnер <більшість nраці yrc,ьoro тоІВа
r:ист.ва. 

Культурно - освітн1ій референт -
Б. Рубчак, сту.де:нт лі11ератури на Іллі
І-юЙІському уІ~іверситеті. Він з ІМолод
ших сту дє нтів, але багатона:дій.ннх, 
що й признала йом1у по .першій п.ідго~ 
товці ·qвята Крут уся присуп1я nублі
ка. 

Секретарством nоділились «НІезасту
пимі секретарІ<и», ЯІК прийНІято їх на-



зивати - Віра ЛозиНІСька і О. Помір
ко. 

Касу [І еребрав І І. fоловатий, справ 
жній органіЗІаІ'ІОР матеріЯІЛЬ\НИ.Х засо
біІв. для Т-~~ ще з його почап-кового 
роз.витку. 

Рефереm з:в'язків - І. Лис~йко, сту 
~нт Меди'Чної Оптометристичної 
ШКОдИ, від ЯlКОГО ІМОtЖНа З !ПОВНИ!.'\1 ДО· 
ІВір'я.м сподJватось, що 1С'ВОЮ референ
туру пост•авить ·оо ІНа:ЛеЖ1Ний рівень. 
Вже тепер nороблено з.а!ХОІ.!І.И 'В 

с:п.раві yqacrrи українців у фестівалю 
Міжнароднього Клюбу nри Чікаг·чь
кому Уніtверситеті, ІЯІКий щорічІНо 1від-

CMOJIOCIUIII 

бу.ваєтьс.я 
який було 
ст•удt~нтам. 

з tВелики.м ук:піосом на 
тяІжко діст.атись нашим 

Нова ~r права У АТ заІПШІЯінувала 'Про 
вести цілий ряд акцій, ,нових не 
тільки на тереІні ЧіКіа,го, але навіr 
в ЗДА. 
Можна вірити, що така tвелик.а ор

ганізація, ЯJК У АТ, зі своїм а;ІсrИВНИ'М 
чдене;твом знайде собі ІВ•і,щповідне міІС
ц~ в Jюво~fУ році :своєї діяшьнос.ти 
між українськими організація:ми Чіка
го та в загальноукраїнському ст•удент 
ському И<ЮТі ЗДА. 

о. п. 

1-L 3 (51) 

МУН В ЧІКАГО 
(ВдасНІа кереапонденція) 

П~д час конференції активу МУН-у 
ЯІка відбулжь .в. Чікаго, !Місцеві муніів
ці відобули свої ЗгальаІі Збори, >На 
ЯІких •бргі<ти участь делегати на кон
ференцію раJЗом зі своrм дорогим roc, 
1-ем - Головою Ценrrрштьної Управи 
ОДВУ, [Jроф. О. ГраіНовським. 

Проф. О. Гранов,ський nривітаВІ 

• НОВИИ СВІТ~~ 

~бори та поді:лиtооя з присутн·іми сво
ІМВ СПОГад,!ЩМИ про ІПрЗІЦЮ МОЛQІДЇ 
ОДВУ в Чікаrо ще ІВ до•в.оенІНих ро
ках, npo успіхи мунівців на мие;тець· 
ких імпрезах та про .вида1вання англо
мовІюго журНJа.1у молоді. Збори ві
тав також іВІід ГУ МУН-у Р. Шра~мен~ 
ко, я·кий в rовойомtу nривіrrаJННі зупи
нивсь шщ заівдм~ям МУН-у ІВ укра
їнсrжому середавищі і ш зовнШmьо
му в~дтннку. 

НоВий журнал студентсьІіої. ПРобЛе· мати ки 

Перед нами перше ~число оку~~·ю.л.у 
«Новий Сіlіт», <присв·чеоого украшсь
кій ~студеН'І'Сjhкій проблемаrпщL Жур
Н&'І 'ВИ%!€ УІкраїІІсь:к.а Огу.дентська 
l'ромада в Фі.rtнде,mьфії (З.ll.A). Реда
rуЕ його <Відомий студоотський діяч 
і Голова Культурно - осв~тньої Ком.і
сії СУСТА (Союзу Укра,їнських Сту 
дентчьких ТонарІКІВ Америки). 
Перше число жу:рналу .хоч і ск.та

д~ається ІR ·більшост•і з nередруків, -
роб1rrь ~уже ІІІрвемне враJЖенн.н із-за 
нЇ;Дібору матері·w.пів, який є об'ектив
ний і с.аІМе таІКий, який потрібний для 
у.краї.н.с~>кого думаючого стУ,де'нта ІJЗ 
чу:жині. 

S передовій cтaтrrj «Наші цілі» Т. 
Онуферко пише: «Ми qrоїмо на nози
ціях ідеалістичного світоглІЯJДJУ. Мн 
.виз.нtаемо, що ідея формує життя-бут-
1ІЯ нації ... Тому розвивання рі·зних ід!е 
ологіЧІНих [Jроблем і з:наход~ження 
шtfіrвищих і найов,ятіши~ ідеалів, -
об' єк.тИІВІне ствер ДjЖУІВ'аІНІНЯ найвищих 
цінностей, - є НІЗІШи:м [Jершоря:дним 
завданням». В заюлІЮченні Т. ОНІУІФерко 
робить висноВІки, з якими не. може не 
погодитись кожний у!Кра.їнський с.ту
дент: «Лише че:рез опільаі шукання у 
дусі ІПравдивої, щирої братерсьІіОСТ'И, 
вирозуміння й толеранції (пі,щкреслен 
ня наше) - мож.аиво не лише знаИти 
спільну найвищу ціль - a.rie й НJЗІЙ/ВІИ
щу сил,у: Єдности Чину й Здійк:ІН:еІНІlfЯ». 
В ЗtаКЛЮЧІНЮ'МІУ Іре!)tа!КЦЇЙІНЮІМ/УІ СІЛО~ 

ві 'ПЇ!дкресле'НО, Що реІДІа,кція 
журналу ст,араJтиметьоя ЗІІЮЙІти 

сіпі.;ІІьне ~1іЯ українського оту деагства 
джерело праці, тому в це чис.то г я,в•ій 
шли в 6і~ьшості передруки. НО'вість 
цього жур.нЩІІу і, н;а оошу дУJм:ку, най 

доцільніше йоrо призначення поJІя
гає в rому, що він хо'Че ·бути лучан
ком між с'І'удеюс11вюм різних поліпІч
них мпрЯІМІкrв і в своїх атаття,х наго
лощувати ті моменrги, яКі є найбільш 
,позитивні і конструктивні. Ми віримо, 
що оошому тооо,рише<В•і пера Т. Ону
феркові, зкий повний молодечої ди
наміки, - це •МаІ<=tтьс.я ос.ягнути, чо
го йому баикаємо від широго серця. 
В перше ~шсло ЖІУРWЛИ вІвjjАшли: 

д-р В. Янів - «Україна в авангарді 
нових ідей», Е. Ку льчиць.ка (прези
дtн:т СУСТА) - <<Наші ціпі й заВІд(l!Н· 
НІЯ», О. Ольоrшч - «Вибрані думки~, 
О. Зінкевич - <<3 ЦЕСУС-ом все га
разд!», і інші. 
Яскраво і не.щвозначно ред-акція 

журналу з'я•совує своє .відношення до 
нашої стt.У'денrської цеНІтралі - І lE
CYC-y. В одномІу місді в редакційній 
замітці ,пншеться: <<ЦЕСУС є спільним 
добром усього укр~їнського студент
С11ВІа. й хто хоче руйнІу\вати iJ.ECYC, 
демаскує себе, ЯІК шкі~шrк не лише 
україн~ькоrо ст.у;д.енства, але й укра
їаської рації вза1галі й пріне загаль
не, всеукраїн,ське осудження~. 

А. 1<-о 

Павло Тичина 

Присутні гос1d 'н.а\.дJа.ЛИ зборам ще 
бі.1ьшої ваІГи, а теІПЛі слова - запалу 
до д.шпьшої праці. До нової уnрави 
МУН-у ВІ Чікаго увійшли: Р. Миро· 
н·ю к - rо~аова, С. ПаlІьків' - міс:rо
голона, І. І Іеченюк - організащійний 
референт, П. Фурчак - ,скарбник, В. 
Федор~в - пиюар, Б. БоцюркііВ, 
культурнп-оовітн~й референт. 

Збори постановили іНЗЗІвати осере

док МУН-у 'в Чікжо і1м. д-.ра Ю. Ва(:

сияла. 

ПРАВДИВИМ БУДЬ 
Правдивим будь - але не всім ти одкривайся. 
Хоробрим будь - але на техніку зважай. 
Ніколи, як з огнем, з ідеями не грайся: 
якщо узявсь іти - кінця ти доходжай. 

Чи ти боєць, чи робітник, поет, художник, -
нехай душа твоя завжди вулканом б'є. 
Звучить один для всіх нас вічний непреложник: 
епохою окрилЮй серце ти своє. 

Не єсть то міць, коли вона стихійна. 
Не єсть то чистота, що тане, мов той сніг. 
Креши вогонь! Хай буде міць далекобійна, 
щоб сонного тебе десь ворог не набіг. 

Забудеш рідний край - тобі твій корінь всохне. 
Вселюдське замовчиш - обчухраним зростеш. 
Якщо в спокою стихнеш - вся ж бо творчість грохне, 
у б о р о т ь б і лиш красним цвітом процвітеm. 

В кім юная дУ ша - той не сивіє з горя. 
Де грози падають - там райдуги встають. 
Ріка в бігу - аж до самісінького моря 
Прозора вся, хоч з берегів і каламуть. 

Правдивим будь - але не всім ти одкривайся. 
Хоробрим будь - але на техніку зважай. 
Ніколи, як з огнем, з ідеями не граІйся: 
якщо узявсь іти - кінця ти доходжай. 

(«Вибране», Київ - 1954) 



ч. 3 (51) СМОJІОСІUШ а....•--

СТОРІНКА ЛІТЕРАТУРИ 
Володимир Сосюра 

Унраіно мои 
~· нев;томнім т!ру ді, як у гріз-них боя·х, 
пас веде твоя доЛІЯ орлина, 

Україно моя, сріІбний спів сОІJЮВ"я, 
шу'м зrащ,ОJІJів, моя Укра]нtа! 

Буть такою тобі, як у мрії, у сні, 
ЩО МИ OOЧlFM ЩОДНЯ, ЩОГОДИНИ, 
Україно моя, ДІtіпрельстанtу огні, 
хnилі жита, ·моя Україна1 ! 

Бе,зкtнечні шосе і бу динкіІв ряди, 
в морі овітла міс11а, як жороки:ни. 
Украі8о :моя, tповні щЗІСтя 1сади, 
повні сонця, моя Україна'! 

Ти, як пісня 'піче:нь, у лут'Ї .liO ·меrrи, 
!\ІОВ кохана, що в серці єдина, 
Украrню моя, обелkки, мости, 
світлі арки, моя Украї:НІа! 

Твоя ,сла~ва летить і ЗІа гори, й моря, 
круг земІлі, наче рай:дуіГа, ЛИІНІе, 
У народLВІ сім'ї, як між зір, ти зоря, 
Україно моя, Україно! 

·<<В чаду Батькrвщнни», Київ - 1954) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Андрій Малишко 

* .. . 
Рука фельдфебеля карала 
І дару.вала чорні .ruнi, 
В пустелі 'сірій Кос-Арал·а 
Палили ~ІУ1ШУ на omi. 
Лихої tкривди ~а огущн 
У нашім ,слові ІНе знайти. 
Ід~уть зі мною чесні люди, 
І хлі·б росте бе:ЗІ гіркоти. 

Мені 6ай:щуже, де зарито 
Останки ;нелrюдrв.-царі!в, 
Неtмало одгреміло 'бито1в 
І відшуміло 1пожарtв. 

Чи їх заховаІІю в могилі, 
Чи ·ХІвилі змил.а ка\Ламуть. 
Ясні су,зір'я, оерцю ~милі, 
ШЛ!яхами ювніJми пливуrrь. 

Але не МО!}КУ я забуть 
Слідів 'сnівця, CYJM~-IIy ІІ)'1СТ~ІЮ, 
І на плечах ста:р·у шенетю, 
І .в колючках араіllьсрку nуть. 

ЖиттІЯ ві:дда:м, nройшовши кручі, 
Пустелі і шляхи круті, 
Щоб тіль ки терени t:ЮОЛЮ!Чі 
Не поросли НІа тій пут~! 

( З цик.тю <<Іlовергаючись до Ки~ 
ЄОО», 'ПрИОВ<Я'ЧеНОГО Т. Ше.вчеНКОВЇ. 
<<Вибр·а'НЇ твори», Київ - 1951). 

Найбіnьша профанацін І. Шевqенна 
(До історії пам'ятника Т. Швченка в І<аневі) 

Найбі,1ьша проф<шація, яку зазнав 
Т. Шев,ченко ·В'ід.• большевикі'В - не 
не тільки фальшу,ваtння його творів, 
але й зруйнУ'ванІlя його могили на 
Чернечій Горі ІВ Каневі. 

Величезний хрест, яtкий .високо з.ео 
дивсь над Дніпровими кручами, не да 
В.З!В ·ОПОКОЮ КОМ·~lНЇСП!ЧІНіfІ вла.ді ·~ід 
самого її ІПрИ'ХодJУ ві Україну. ТоМіу но 
НІа й рішила зруйнувати його і н~ Т'е 
місце поставm•и ЗІвичайний пам'ятник. 
ІЦоб не викликати проте·сту широ

ких м.ос українського насеJrенн~. 6оJІЬ 
шевики 'Ішкористалн дл'я цьо1·о з'їзд 
,незамо·жних с,е,l'ЯІН в 1922 р., який по
становив <щарсь,юІй хрест з.нwrи, поста 
uити замість нього пам'яrrник». Зразу 
·після цього, прикриваючись <<у1Х·ва
лою» незаможної 1·о:юпr, влада по
чала в найбільш ·бру1альний с:пос.іб 
<~знімати» хре•ст з моги,lи Шев'Ч·енюа. 
Иого дощенту роз,бнли. Тіл,ь·ки rr·atй· 
ком, воча:ми, щоб не 3G.ІІІримітило бис 
тре око мі.1іції, яка охороняла моrи
JІу, місцеві се.1ЯНІІ виз·биралн кусники 
поломаного хре,ста і огорожі, щоб з'бе 
регги їх ·ЯІК нwбільші святощі Д<ЛЯ 
м.айбутніх ·поко"тінь. Один к•усник цьо 
го хреста тайком Зіберігався в ОІдно
му ·Киї.вському музеї. 

Накіиеuь з-акінчились роботи нпо 
ЗІбуду1ванні нового невелнчкого nа!м'я·т 
Н'ИІ«l - звІича•йного бюсту Ве:лико•го 
Поета. 

Бо,тшевнцька в"·rада боялась навіть 
ОП')1бJІіК\'W3ТИ ПОR,JІОіМЛеННЯ про •від
КрИТ1'Я нового пам'Н1'ника. Все від'бУ
r.а.лось та.йком і мало ·мати тільки 
місдеІвий, а не в.сеНІародній характер. 
Дл.е вістка про від'Крпття па:м'я.тника 
скоро облетіла в·сі до.вІколичні села й 
міста. З JIICT д•о уст передавалось пові 
домлення. СеляІНІс.тво, робітники, інте~ 
ліrеНІuія, від Києва по 'Іеркаси гоrт;у
В\Злись до цього дня, який ·міг стати 
г.а,слом ло -в.сенароднього повстаrtня 

nроти большеницької ·ВІJІади. Кілька 
днів до в~ідкриття з'їзл•и:rшсь з різних 
кінціІв дооколи'Чніх місцевостей ·r•ися.
чі людей. Спішили тУди ·молоді й ста
рі, дівчата й хлопuі. баrrью1 й діти, 
прелставники різних верств '~І<>раїн:ь
кого нарошу, неі, дтя Кt"'ІГО І11евченко 
'був дvховим Вождем, Вож~дем їх,ніх 
душ, ї~ніх •дІУ'М і .починань. 

Зразу міліція і аrенти Че-Ка стара
лись :відкрито N~!Игrи перешколи uьо 
му всенаоодньо·:о.tу похоJові. Але ла
ремно ... Тооі вони ·почали поширюва
тн 'прері~ні 'Ч.утки, щоб зал·яІКати ее-

JІІЯІН. Між селян ·поча.тн заІмішуватись 
аrеши Че-Ка, і са·мі міліцисти в ци
uільному, щоб на ос.який випщдок сд:а 
раліжувати кожний проrrибо.л:ьше/&иць
кий прояв учасників. 

Не ЗІН<З·жаючи на всі переu.uкоди 
ЗЗJІЯК)1В3JННЯ, на Д~Н.Ь 1. ШІПНЯ 1923 р. 
до Канева, на Чернечу ГоР'У прибуло 
до 5О т•исяч населення, а між ними 
багаrІ'о, ~с.пеціяльно вtисJшних, преІЛотrав 
никrв сtкомунізованої молоді та ком
незаu\іів, щоб ІСВОЇМИ ВИГУІКаМИ Заглу
ШИТИ кожвий голос в обороші Велн
кого Шев,ченка. 

О 2-ій год. по полу дні nочашся боль 
шевнцьюrй міті·нr на. могилі Поета. 
Невеличкий бюст Поета бу1в; захова
ний за червоною плахтою. З 'lфОМО
вою виступив ні не Петровський, ні 
хтось інший з Хщжі,в•сь,кого уряду, а 
ті.тьки :пред;с.т:аВІниrк губе~ніяль·ноrо ви 
конкому ГарлінІсьюІй. Uіла його про
мова ЗІВодилась до доказувІшння, що 
Шевченко бу,в непіруючий, атеїст, шо 
не царський уряш (що ЗІа іронія•!) по~ 
ставwв хрест.а, що заперечує погля

дам поета ... 

Розаrітовwна болЬІШевицЬІка чернь 
сприйм.ає його промов1у вигуками <<ела 
ва», Гар~тінс,ьокий з.иім.ає ч-ервону плаrх 
ту, комсомольці Іпочинають oniвarrи 
<<f н тер.націона:.л» ... 

Всяка прот'иа~uія НІа!ціонально-сві-
домих у.краіінсьюrх n:тріот:іІв була ЗІаз
да,ле,гід-ь )~НеМ~}ЖЛИWІе>fІа. КОМІУ'НЇСТИЧ
НІІМИ е:rемент.ами. І що на1йважніше 
-- не бу..1о ·Відомо, щоб ТІЗ'КУ проrn
а:кцію Х1ось орган1ізувЗІВ. ~Але певне 
було, що якщо 'б таtка акція була під
гот'Овлена то НаJПево сеJИFНІИ ·бу:ли 'б 
вtисrrупили, може навіть і збІройно, бо 
в неодного з них б'УUІrи у возах заою
нІані обрізи і rрана~и. 

Шз,ніше ·виступав 1&ід ВУНВК Пили
ненко, який ·на ціле горло крІfчав, що 
«ТУТ 1на могилі UJевченк,а можутr·ь сто 
яп1 тільки робmники й CemFI-tИ», не 
знав ще тоді не.щасН'ий, що вІЖе неза
баром і ЙО'М'У не МОЖJНа 6yUte стояти 
на Іній ... 

Вист1упrrв ще Верхотуроький. nред
ставник Г':V'~бпар11кому, ВІін з·аurевню'ВЗІВ, 
що коли 6 жив1 ше Шев•ченко, то «ІВін 
н,аn·ев•но пішов ~бп равом з комучііс
пrчною nrар.тією. проти українсмшх 
буржуазних шщіоR~алkтіtв і жовтобла~ 
ЮІТНИХ баНДоІПЇВ». 

Зншйшовсь там і якийсь украІЇІJе.ць
r·алича,нин (це тоді було д:уже мод-
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не), який пророкував, що це відкрит- Большевики .не завагались аа най-
ТІЯ є ознакою скорого «Виз,волеІННЯ» більший злочин, неЧ'УІВаний в кул•ь-
поиеволе.н их галичан... турному сn1іті - вони зрУ'йнували мо-

Відкриття ново·го пам'ятника закін- гнлу ншшого Найб.ілЬІшого Поета, до-
чилос1ь знову співом сІнтер·націона- водІЯчи цим сшій вандалізм і дику не-
лу» ... Говоряrгь, що хтось ночаІв був пависть навіть до мертвих. 
сnівати «Заповіт», але його раІІІтом Минола Брозь.ний 
за:глушили <<ІнтернаціОІНІЗLІІОІМ». (Син )~часника) 

~=====~============================================о====с 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАІНІ 
Літер·атурно - критичні моноrра

фії і збірники. За останніх п'ять 
років випущено в Україні біля 50 
літературно - критичних моногра
фій і збірників. Слід згадати голов 
ніші з них: «Історія української 
літератури» (дореволюційний пері
од), '«Начерк української радянсь
кої літератури», <<Питання україн
ської радянської літератури», Л. 
Новиченко: «Літера·турно - критич 
ні начерки», Н. Шамо'Dа: «Ідейність 
і майстерність», І. Кисилів: «Кон
флікти і характери», «П. Грабов
ський», Б. Буряк: «Літературні пор 
трети», С. Крижанівський: «М. Ба
жан», О. Килимюк: «А. Головко». 

rолов'анівський проти Дмитерка. 
Сава tолованівський, (якого ще 
так недавно били за «безрідний ко 
емопол•іТИІЗМ»), випливає на поверх 
ню літературного жи·ття. Останньо 
він зачав· критикувати Любомира 
Дмитерка з.а те, що Дмитерко всю
ди, де тільки може, друкує свої 
<.;Підсніжники» (в журналах «Віт
чизна», «Театр», окремим видан
ням у вид. «Рад. Письменник» і 
«Сов. Писатель») тоді, як твори М. 
Стельмаха («Велика р•ідн.я») і Ю. 
Бурякінського (<<Прага залишаєть
ся моєю»), щоб вийти друком, на
трапляли на великі перешкоди з 
боку цензури. 

Критикують українських проза
їків. Л. Новиченко (говорять, що 
він є голавІНим цензором україн
ської літератури) критикує гостро 
украіїнських прозаїків, які забаrа
то написали творів з історичною 
тематикою і недацінюють сучасної 
севєтської те~тиkИ. Твори з су
ча~ності· є дуже бліді і звучать ду
же приглушено не в повний го

лос ... Зокрема він. критикує А. Го
ловка, П. Панча, Ю. Смолича і П. 
Козланюка, ЯК'і за ос'Dанні роки не 
виступили ані з одним твором ІНа 
сучасні теми. 

Обласні ор·ганізації СРПУ. В Оде 
ській області живуть поети і пись
менники - І. Рядченко, В. Ляскоо
ський, Г. В'.язовський, О. Уваров, 
І. Невєров, Ю. Усиченко, І. Гайда
єнко, В. Іва!ІlовИч; в З.акарпатській 
- Лінтур, Попович, Тевелєв, Бако, 
Ченде,й, Саламатін, Іванов, Полон
ський, Древницький; в Харківсь-

кій - І. Шутов, І. Вирган, І. Баг
мут, М. Романівська, Д. Соколов, 
... Муратов, Б. Котляров, Л. Юхвrід, 
Д. ВИШІНевський; в Луцьку- О. 
Богачук, А. Кондратюк, О. Ткачук; 
в Донбасі - Ф. Вольний А. Клоч
чя, М. Фролов, Є. Кузнєцов, В. 
Пронський. В. Мухін, Л. Че't)каши
на; в Ізмаїлі - М. Дмитрієв, В. 
Іванов, Ю. Шевченко, В. Васін, І. 
Большаков, Р. Бурда. В. Кубишкін, 
Л Головащенко, П. Гуцал, О. Сиро
вецька. 

Літературіна молодь Вінниччини. 
Біля обласної газети <<Вінницька 
правда» об'єднався гурт молодих 
пое-гів: А. М'ястківський. Я. Му
ляр, М. Іллінський, Ор. Корсовець
кий, М. Цехмайструк, В. Юхимо
вич. М. Баранчеєв. і прозююв -
М. Білк,ун, Я. Рекрут, В. Лук.ач. 

Поїздка українських письмении
кін в Крим. З рамени президії СР
ПУ та вид. «Радянський письмен
ник» група українських письмен
нwків у складі - С. Мішури. М. 
Чабанівського, Я. Шпорти. Б. Кат
лярова та А. Косматоока відбула 
пd .. ·1дку у Крим, де зустрілась ·з 
ши1Jокими колами читачів та зо
кРема викладачами місцевих шкіл 
і студентами. 

Збірник .літервторія СтаниеланінІ 
щипи. Літературне об'еднання при 
rя.зеті «ТТnикарпатська правда» 
(Станиславів) видало літератуt)!Но -
хvдожній збірни'f{ «Радянське При
к.аrшаття». В Збірникv знаходимо 
такі нові пnізвища - М. Карпенко 
(«Щастя») Я. Стешок («Велика ві
р.а»). Л. Безрvчко («Гvтrулка спі
вае») П. Похилько («На підстvпах 

до Станіслава»). М. Яковлер («Бnа
теоськ.а дnvжба» ). Ш Павлося («На 
ш.тrяхv зростяння» ). Онисим Мель
ни~ (ріnші «Перший грім». «1Іорп
ги»). Й.Попадюк (з с. Вербівкя.. 
«Р;пн;й м.ат~:і»). В. Омельченко М 
Кvби'І{. О. БаР'Т'ош М. Ничипоnен..: 
Rл М. Борук, П. Дупей Борис Ме
льник. 

ч. 3 (51) 

Терень Масенно 

Степові волоu.~ки 

Ти знову СНІІ.1rася М!едІі. 
Іtнпшство... Стrеп ВІ росі ... 
І)о~10ЩЮІ В1ПЛеТеН:і ря!СJІі 
І) l\ВОЇЙ ,Вf3.І}ЮКЇЙ KQC.i 

І небо чисте й голубе 
Над СіНОМ гяра.ІЧ их тра•в. 
За сині очі я тебе 
<<Волошкою» .НЗ1ЗВЗІВ'. 

І зникла ти e:epev:t ланів 
Не вчора, Іне торік. 
А ro.1oc да"1Ьній твій дз.ненів 
У ее рці цілий ІВік. 

Ви!lнневий цвіт сеЛІа Г.lОД-<)С 
Я в ·аиі лиш nоверну. 
В цвіту степіІв, у СіЯЙ'Ві рос 
Я чу,в; -гебе одпу. 

Через лі.та, ШЛІЯХИ круті 
Мене ти не З·НІ3.ІЙІшла ... 
А ти зав.жщи н моїм іІ(НТТЇ 
ВолошкоЮ цвіла. 

(<<Київські каштани», Киї,ВІ -- 1954) 

~=============~============ 
Минола Руденко 

Осокори, осокори 

Осокори, осокорн 
Та рожеві Т'У'Чі, 
Та наІВкруг зе.1ені горн 
Та високі кручі ... 

Як 611 в житті я .не хворів 
Я до вас прилшrу. 
Я ЗІНайду МіЖ ОС,О!ПрЇІJЗ 
Poc.яti-:ry краtплину. 

А в краплині - тнхі з~рі.
Gв.ітанков,а й ніз•т, 
Літні вечори Щ>~> юрі 
Та дівоча пісня. 

Я нащ берегом Дніпро·вим 
Вип'ю, •ніби ліки, 
Ту росин'Ку -

і' з~доровим 
Буду я rнавіюr. 

( <<Лерек:шІк д•РУЗ~В», Ки'fв - 1954) .......................... 
Орест гаврилюк 

Симфонія ночі 

У .ВІеликому місті ніІччю 
ГуІдІуть мотори транс[lортіІв 
Свище поїзд оо Ш:ИJНЗІХ, 
Цокають :машини зав01ді1В. 

На з<шюс1~нілі вулиці 
Падуть перші промені ComiJЯ 
Спі.ває птиця на гілці в парку: 
Ранок. 

-·· 



ч. 3 (51) 

Олснсандер Довженио 

ПРИЄМНО І НЕПРИЄМНО 
- l нащо н~ароднвся я на світ! Не 

треба було родІІТІїсь. ОН, який же 
:\Іа.1енькнй ле1жу я о дідовому човні 
і стіJІЬЮІ в.же з:наtю неюрнємннх і прн
крнк р~ечеіf. 

ТІк ненрІІt~:\tп.Ю, коЛІt баба тебе ІІРО· 
к;mаає, •ш дов;го йде :~LОЩ і не може 

чrшнигись. Або ІП'яІжu прнссеться до 
:lJITKI!, 'ІІІ КОЛІІ HG ТС!Ое ~;)ІВ,fО Га)зКа· 

ють чу;.І.;і пси, 'ЧИ гуска снчить, витя
гнувши доВІжс.тезну шию, і хапає 

дзьобом за штани, - теж неприємно. 
l нс.прнє:\·nно щод!І:!Я нести в одній PY'
ui відро ВОдИ ДО ·б3JОІІ, ЧlІ :ПОЛОТЬ і па
СІІІіКУВШШ 'І·ютюн. А коли бджошt да
дуть тобі ме;~ у. - прнє.мно? А як ,не
ариемно, ІКОЛИ 'батько повертає додо
~Іу п'нннй і б'є коня, 'ІІІ кричить па 
діда, чи трощить посуд. Неприємно 
ходить босаніж по cтeJ)Ihi і ду.>ке не
пр І!Є'МНО СІМЇЯ1'НСЯ .В церкві, КОЛІ! не 
иожна В\д.ержатнсь .вJд 'сміху. 

1 їхати на високому возі з сіном 
теж •аеприє.мно, кошІ віз от-от пере
кинеться в ріІчку. А як вешрнємшю д.и· 
В'нтись ,н,а веJШКІІЙ воган1ь, а от на ма
лий прнемню. І Іmриєм·но оrбнімаrrи ло
ша з кучерявим х.восто:\І, а взимку, 

нрокинувuшсь у дос1віга, :па6а•чІпи в 
ха'Ті ·геля, що коров1а привела Івночі. 
І Ірнємпо бродити rю тетлих каu1Юіжах 
пkля грому і дощу, і Ш~'чок ловити 
руками, скалаJ;\І',УТИІВШІІ воду, чи дн

внтнс ь, як витягають волок. Приємно 
знайти в ·граві 'ГІІташшне к>у1бло, чи їс
ти паску, чи коли навесні п01відь за
ливає луки й городи, і всі брад,ять. 
А як приєм,но сд.ати ~!.tюпі, в просі, .в 
ячмені, у ВІсІЯкому насінні на печі. 
Приємно сЇІно волочшь у копиця1х до 
стогу і ХОJJ.ити КРУІГ стогів по насін
ню, що повисипалось. І запах ІВІqякоrо 
насіння лриє·мний. 

Прием•ню, коли яблуко, про яІКе J.ІfУ
маеш, що кисле, .аtж ІІІОНО СОІJІОдке. 

ІІриемно, коли дід позіхає було в лу
зі чи ІПромовляє до коня й лошюка, як 
до людей. І JIJY!Жe любИІв я, ІКоли вно
чі на дорозі хтось було їде чи йще 
нез:н.айомий і 1каже: <<драс'І•уйте!», а 
д.ід доброзИ!чливо в ідказ'У€: <<дай, Бо~ 
Же, драСТ'УІВІ3ТЬ!». 

Приємно, КОІJІИ риба С!І<ИJІJаєтьс~ в 
озері чи десь у Лесні :на заході сонця, 
або КОШІ ІВІНО!Чі везуТЬ ТСІбе ДО'ДОІМУ З 
•сінокосу, а ти лежиш і дивишсІЯ на 
зірки rв небі. Приємний рип коліс, і 
щебет ПТіаІШок у с.ад!<1у, і в по.пі і ніІЖ· 
'ІЮ 'Мі·норне rкумНJаНJНіЯ жаіб вІеІЧораrми, 
КОЛИ Cjllaдaє ІВОда .веСНЯІОО, і ВіЖе ПО

тепліло, і дівочі tВесня·нки ~алеко десь 
за водою. 

(Зі CJIIOI адІУ <<Зем~ІЯ», «Д~~ПРО» 

ч. 1, 19541 Київ) 

СМОЛОСКJПІ С'ІОр. 'J 

з нвнлю: <<дитяча література в пово енній Україін». 

Прозові твори nnи nітей в Унраїні 
Значно більших і помітніших ус

піхів досягла укра~нська радянсь
ка дитяча література в галузі про
зи. На книжкових полицях маrази 

нів і бібліотек не залежуються хо
роші оповідання, повісті 1 романи 
для дітей. Загальною популярні
стю, як твердить В. Лисенко, кори
стуються нові, цікав~і і повчалЬІНі 
твори відомих, досвідчених пись
менників -О. fончара («Земля гу
де»). О. Донченка («Юрко Васюта», 
<(Повість про новий дім», «Історія 
з географією»), Ю. Збанацького 
(«Таємниця Соколиного боРу», «Лі
то в Соколиному», «Проста задача», 
«Марія Василівна», «На все жит
тя»), в. Василевської («Вишнева до 
рога», «Сад»), в. Бєляєва («С'ІІара 
фортеця»), П. Козланюка («Юрко 
Крук»), О. Іваненко («Рідні діти», 
<<Тарасові шляхи»), Д. Бедзика 
( «Оповідюrnя про Олега Кошово
го»), О. Копиленка («Сонячний ра
нок»),Л. Смілянського («Сашко»), І. 
Багмута («Щасливий день суворов
ця Криничного»). На сторінках пе
ріодичної преси, в альманахах ча
стіше стали з'являтися хороші опо 
відання і :новелі для дітей, написа
ні молодими письменниками і ав
'Іорами-поЧІатківцями. 

Проте, майже всі названі кращі 
оригінальні твори дитячої прози 
розраховані не на дітей і школя
рів початкових клясів• а на чита
чів середнього і, в оснЬвному стр-
шого шкільного віку. ' 
Жанр художньої прози для 7\О

шюільнят і учнів молодших кллсів 
продовжує відставати. Досить ска
зати, що за остаrнні післяво·єнні ро
ки з окремими кни:мми прозавих 

творів для наймолодших читачів 
виступили тільки О. Донченко 
(«Хлопчик з дітбудинку»~ «Голу
бий І'ВИНТИЮ>, «ЗОЛОТе ЯЄЧКО»), Ю. 
ЗбанацькиІй («На все життя»), О. 
Копиленко {«Хата Х'лопчика-міJзин 
чика» ), І. Багмута ( «Щ·асливий 
день суворовця Криничного») та 
молодих прозаїк-ів Ф. Мар'внка 
(<(Оповідання») і П. Бабанського 
(«Як виріс пиріжою>). 
Кілька оповідань різних авторів 

надруковано в журналах «ПіОІНе

рія» і «Барвінок», в обласних та ре 
спубліканських альманахах («Ра
нок», «Вогні», «Придніпров'я»). 
все. Треба с:казати, що і з цього 
скромного дорібку не всі твори мо 
жуть бути без застереження від
несені до матеріялrів читання для 
наймолодших. 
Журнал «Піонерія» (редактор В. 

Бичко) друкує разом з оповідан
нями українських nисьменників та 

кож переклади народів інших со
вєтських республік, як рівнож са
телітних держав. В цьому журна
лі виховується молодь справді в 
найбільшій ненависті до всього за 
хіднього, бо журнал містить най
більш брехливі оповідання про 
життя молоді в «каnіталістичних» 
країнах. В 1953 р., в журналі на
друковано оповідання таких пись
менників: Ю. Збанацького («Най
доl_)ожчий друг», «Безсмертники», 
«ЛІсова красуня»), М. Чабанівсько 
го («Заморський подарунок», «Ес
тафета миру»), О. Копиленка («Дру 
жба») та іJН. Журнал друкував ре
чі російського письменника м. Но
сова і білоруських - А. Якимови
ча і Я. Бриля. 

З усіх дитячих письменників на 
окреме відзначення заслуговує О. 
Донченко. В твроах О. Донченка, 
- як пише В. Лисенко, - <<вдало 
поєднуються ідейні і естетичні пі
знавально-виховні і педагогічНі за 
вдання. В його оповіданнях «Хлоп 
чик з дітбу динку» і <<Голубий Гвин
ТИК» з ліричною теплотою змальо
вуються образи дітей, розкриваєть 
ся формування їх духового світу 
в невпинному процесі розвитку і 
взаємних зв'язків з оточеНІням. З 
кожного оповідання Донченка 
юний читач виносить певні виснов 
ки для себе. Вони активно вплива
ють на становлення світогляду ди
тини»· (Розуміється - це больше
вицька оцінка). Малі герої Дончен
ка - допитливі, енерtійні, благоро 
дні в своіх помислах і вчинках, 
звичайні ук.раїнські діти - міські і 
сільські школярі, вихованці дитя
чих будинків, такі, які вони є і 
якими їх стараються зробити. На 
конкр~·mюму художньому матерія
лі показує Донченко своїм чита
чам, що таке - добре і що '!Іаке -
ПОГІане. ЙОГО ПОЗИТИ.ВІНі героЇ -
приклад до насліду:вання. 

Яскравими фарбами зм1альооує 
своїх героїв Ю. Збанацький. В ос
нові оповідань Збанацького зав
жди лежать цікаві й захоплюючі 
пригоди, епізоди з життя дорослих 
і юних героїв. його ТЄ'Матика -
героїзм бійців і партизанів в часі 
останньої ВІини. його творчість 
відзначається в:живанням зрозу

мілСJ:і для малят мови. Цю мову, 
цей «Хід» до дитячої душі знахо
дить письменник, напр., в ооювідан 
ні «Козенятко» (журнал «Барві
ною> ч. 12. за 1952 р.) та в «Крила
тий гінець», де художня деталь не
се найбільше ідейно-змістовне на
вантаження. 

Вдало, -- JIK 'І'ВерДИТь В. Л., -
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дебютував у жанрі дитячої прози 
молодий пол'І1авський письменник 
Пилип Бабанський, який виступив 
недавно ·з опо·віданням «Як виріс 
пиріжою~. 
інщі. 
На відмічеІИІя заслуговують опа 

відання молодого письменнюш Ф. 
Мар'єнка («Оповідання»). 
Переглядаючи молодечі радян

ські оргаІНи, слід відмітити, що на 
їхніх сторі,нках (газ.ети і журнали) 
рідко .зустрічаются хороші опові-

смолоскип 

дання нариси. Майже на само
плив пущена справа у видавниц

тві «Молодь». Досі дається в знаки 
жанрова бідність укра,~нської ди
тячої літератури. Видавництва і 
секція дитячої літератури Спілки 
радянських письменників України, 
- робить закид В. Л., - приділя
ляють недоста'ІІНЬО угвагу справі 
виховання молодих письменників 
дитяч01:t літератури, не подають 

nочатківцям кваліфікованої допо
моги. 

ч. 3 451} 

Рудя, Г. Бойка, М. Упеника, І. Му
ратова та ін. не викликали обміну 
думок, серйозної і ділової розмови 
критики. Книги цих письменників 
добре в:ідомі дітям, але, як не див
но - пог,ано відомі :юритиці. 

Висновки 

Грунтовного опрацювання вима
гають питання специфіки дитячої 
літератури. На основі глибоката на 
укового досліджеНІНя треба створи
ти літературні портрети дитячих 
письменників, розробити питання 
дитячої казки і байки, науково -
фантастичного та пригодІНицького, 

науково-популярного та біографіч
ного жанрів, різних поЄ'l'Ичних 
жанрів т:а дитячої драматургП. що 
м'ожливе буде тільки у вільній ук
раїнській державі. 

Характерно, що в тих поетичних 
прозовrих творах, в яких молоді 

письменники не наслідують збитих 
ІllТампів і шаблонів, й починають 
говорити своєю мовою (без советсь 
кого патріотизму й «ентузіязмів»), 
появл,яеться і справжня поетична 

пристрасть і лірична теплота, а го 
лі деклярації заміняються обра,зною 
правдивістю. Саме '11акі твори по
трібні для д'ітей. Дитина читатиме 
тільки цікаві, веселі, захоплюючі 
і повчальні твори, які відкривають 
їй щось нове в пізнаІНні nрироди, 
суспільства, свого оточення, які 
кудись манять і кличуть її, які ,zrа
ють їй естетичний ідеал позитивно 
го героя - зразок для наслідуван

ня. Виховна сила, ідейна цінність 
всякого твору для дітей перебуває 
в прtЯмій залежності від його ху
дожньої і мовної майстерности. 
Величезну шкоду справ'і вихован
ня дітей робить той, хто пише чи 
випускає для діт·ей твори «Зі зниж 
кою», хто не огорожуе юних чита

чів від словеоного мат лоху і всяко
го іншого неповноцінного літера
турнато матеріялу. Треба завжди 
пам'ятати, що для дітей треба пи
сати так само, як і для дорослих. 
тільки зна,чно краще. 

Комуністична партія докладає 
вс,іх зусиль, щоб украІ~нська рад,ян 

ська дитяча література стала зна

ряддям у комуністичному вихован
ні моло,ді, у формуванні діялектич
но-матеріялістичного свd.тогляду. І 
в цьому найбільша загроза, вбив,ча 
отру'ІІа деякої частини радянської 
дитячої літератури. 

Хоч партіІЯ ставить чи не на пер
ше місце проблеми дитячої літе·ра
тури, то все ж таки робить закид, 
що цій справі ще замало присвячу
ється уваги. Досі не зібрані, не си
стематизовані МІатеріяли історії ук
раїнської дитячої літератури, як 
клясичноrі, так і раДІЯНської. не роз 
рабллються важливі теоретичні пи 
тання її роЗ!витку. Немае навіть 
підручника з дитячої літератури. 
з,астаріли також і нузівські програ 
ми з цього предмету. 

Періодична преса в Україні об
ходить мовчаІНкою, не рецензує 

творів для наймолодших чи'Га·чів, 
належно не оцшює праці дитячих 
письменників і не допомагає їм в 
їх роботі. Адже це факт, що нав,іть 
окремі збірки творів М. Пригари, 
Л. КомпаІНієць, А Турчинської, М. 

За статтею Василя Лисенка 
(«ДНіПРО», Кн"f-в,, ЛИСТОІ1!аІд 1953 р.) 

Секції та комісії Спіnни Письменників 
Украіни 

Президія СРПУ затвердила но
вий склад творчих комісій СРПУ і 
їх голів: А. Головко - ,голова ко
місії по прийнятті до Спілки, Б. 
Буряк - критики і теорії літера
тури, В. Собко - драматУ'Рrії, Л. 
Дмитерко - кінодраматургії, І. Не 
ход,а - дитячої літератури, П. Во
ронько - роботи з молодими пись
менниками, В. Кучер - голова ра
ди бюро пропаrанди художньої лі
тератури. 

Секція поезії СРПУ. Нове бюро 
секц~ї поезії на 1955 р. СРПУ: А. 
м,алишко - голова, М. Нагнибіда 
- .заступник, В. Сосюра, П. Дорош
ко, І. ГончареІНко, Т. Масенко, М. 
Ушаков, М. Упеник. О. Ющенко 
члени. На засіданні секції обгово
рювано справу укладеНІНя антоло

гії української поезії для видання 
чужими мовами, про виховання 

поетичної молоді, про розпрацю

вання мови поетичного твору, про

блеми епічного жанру. 

Секція прози СРПУ. Нове бюро 
секції прози ОРПУ на 1955 р.: П. 
Панч - голова, М. Страко·вський 
- заступник, О. Гуреїв, С. Жуrра
хович, В. Козаченко, Ю. Мартич, І. 
Снєцірьо·в, М. Шумило - члени. В 
секції порушувана справи обгово
рювання творів, сприяння розвит
кові талантів, аналіза творів, про
воджування широких тематичних 

обговорювань, те01рІетичних'. диску
сій, про зв'язок з інститутами лі
тератури, мовознавства, видавниц

твами. 

Секція художнього перекладУ 

СРПУ. До нового бюро секцн ху
дожнього перекладу на 1955 р. вві
йшли: О. Кундзич - голова, М. Те 

рещенко - заступник голови, та 

члеІНи - М. Рильський, О. Новиць 
кий, Є. Дробіязко, М. Ушаков, О. 
Пархомо·вська. В останньому році 
се:юці'я, м. ін. зробила переклади 
Шекспіра, Гете, :ГюІ'о, Гайне, Міц
кевича, Сло·вацького, Т. Манна та 
інших. 

Секція гумору і сатири СРПУ. 
Голова секції, Ф. Матвійчук, від
значує, що партія ставить перед 
.гумористами і сатириками завдан
ня - «зброєю сміху боротися про
ти пережитків капіталізму в свідо
мості окремих людей, гострим са
тиричним словом викривати імпе
ріялістів-афесорів, паліїв но·воі вій 
ни та їх прислужJНик'Їв - україн
ських буржуазних націоналістів і 
космополітів». На засіданні секції 
обрано нове бюро в складі: Ф. Ма
ківчук- голова, Д. Білоус, О. Виш 
ня- члени. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Туга 

})нзрілн >ГНУ'ЧІКі 'світа•НІКИ .СІВіТОМ, 
В про.1іска~х •стрнв.оокила,сь земшя. 

РоЗІш)лміла nравеюневим •віт'ІJОМ, 
Невгамована мо.тюд•ість моя, 
Про забуте евІЯТ'О наr3!.П:ЗІЄ 
В я1блуневім ц'В,іті неJбосрпш. 
Я шройду·с,1я ІПО дніІпровІім краю, 
На,бираrпюя ЗІДоров',я й 1сил. 
На душі опрапшrrв.ій легше стаІІJе, 
Ще 'Вернуая 'В отчий дім назад. 
Ви1пливе проміння із тумШІJу, 
ЗацвіІте 'в піснІSDх ІПТЗ(Шиний сад. 
Я до цвіту у,с,міхІНІУ'СІЯ радо, 
З гіля1чинок роЗ'ЛІfТІfІІЬІС.Я 'віп, 
Щоби серце з і~Ішнм на пора~у 
йшло .зустрітись край гучних до01ин. 

ю. Бурякfвеuь 
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По Внеоних Шнолах Унраїни 
Внеоні шноли Унраїни 

)lк nодає РАТАУ, в Україні )·тво
ре:Ііо нш~е союзно-рещtубліканське 

Міністерелю Вищої Осьіти. J:) грудні 
Ш54 р., ,в Украші 1було 167 вищих уч
бових закладів ('в Шо~ р. було 144, а 
в Ш48 р. - 1Ь7 в l~4U !J. - 1-...fJ, цео
то за остаJнніх шість р01ків кількість 
високих шкіл в .У краї,ні з·меншилось 
на 26. Ні совєІІСька npeca, ні ко
мунікати не nодають, ~кі саме 
ШІС,ОКі ШКШ1И закрИТО НІ ~'краЇні) 
.в тому 7 унtверснте~tв, 5 ІІІоліте)СІніч· 
них і 20 сільс1ько - rооподарських ~н
ституrr'Ї'В. У них нав.чащося ,пона,д 185 
тис. ст у деm!ів і 117 тис. з1аочникrв. В 
гірннчі, :металюрr'ійні машИІнобу
щutельні факуль.теТ'И <ПО\J1ЇТе.ХІНІl<ЧНІІХ ІН

СТИТУТіВ і іВ с.·г. ,вищі уЧJбові заклади 
на коІЖне ві:льне мічце було по~ано 
по кілька заяв. У цьом1у році ~.У .5-н 
Укрtа1ни мають дати 46 тис. спеціяліс
тів майіже трьохсот різ.них спеціяіЛь
ностей. Крім тоJ'О, 75 тиояч сnеція!Лk1-
т~в дамт:ть 639 техніІкумtв та інших 
середніх спеці;яІJІьних учбових закла· 
дів. На 'Всіх ВУ3-ах України nрацює 
17.170 викладачів, при чому 40,57о 
мають учені СТУ'Пені і звання. 

Ьоль.шевики ,маю:гь з,в~tчку НІ<lІХ:ва
лятись роз.ви1жом у ~.них шкіль:ющтва. 
Але коли для пор1шняння І-Jаввс1ти за
хідно-е,вропеЙІсь·кі країни і шкільниц1• 
во у них, то побатtмо, що .вони в ба
гаrrьох вИJпадках далеко віщстають а ви 
сокі ШКОЛИ Є побу ДО/ВІЗНі за ПРИНЦИІПОМ 
:не nотре~б і заібезпечеІ-JНЯ духових ВІН
мог народів, а за вимогами партії і 
урядlУ. Тому й ІВ Україні немає шкіл 
багатьох спеція~ть ностей, а1бо їх є ду
же мало. ~;К'раїнські студенти приму
шені йи1 НІа студії в Мосщі:.іу, де 1х 
рі:н:ими ІС:ПособаІМи Р'УІсифікується, а 
по закіН'ЧІепr-.і НІ<ІJВ·чання висилається 
в глибину Росії, а ніколи ІВ Украї,НІу. 
В бruгатьох виШl'.rJКах ці люди є ціл
ком пропавші для укра,їНІс,ького наро 
ду. Сьогодн4шнє ,високе шкільництво 
ВІ поне.воо~1еьій Украї,ні ніяк не відпо
відає nотребам українського народу. 

І<иї.всьний Університет 

Київ,с1ький ущіверситет, який було 
основано в 1833 р. ІО~Jшдається з 11 
факультетів: історичний, філосфсь· 
кнй, економі>чний, юридичний, філоло 
rічний, фіJичний, мех<11ніко - маrrе·ма. 
та:чний, хеміч1І-Шй, rеологіІчІний, біо
лоm ~ rрунтов'ий, :rеоrраф~чний. На 
цих факультеш:х іде пі'дготовка фа
хіr:;ців 46 оп·еціяльностей, В уні:верш 
теті 'Н'авчаєть.сІЯІ 1білІЯ б тис. сту~нтів, 
:ВИПУСІШЄТЬСЯ щорі<ЧНО - бі.1Я ТИСНЧУ 
с;пеціялістів. ФаІКу1.!1ьтеш мають R2 
ките~ри. Від 1944-1952 р. вченою ра
дою у.ніверсите-гу присуджений сту-

иіІJЬ доктора наук 15 студетам, uче
~ий ступінь кандидата історичних на
ук - 128, фіж)І(офських - 24, філо
логічних - 104, еконоМРіІІІІІХ -- 18, 
юридичuнrх - 8, біо.1огічНІ1Х ·- 49, 
хемічних ·- 14, геолого - мі,нерал.-J
гіІчних - 9, фізико - маТ'ематичних -
31, географічннх - 41. Іlри уніJвч•· 
с,итеті працюють: іНІститут підвищен
ня кваліфікації G'нкладачів суспі:tьних 
наук, курси нідвищення ЕВадіфік,ації 
ВІІКJ1.а~31ЧіВ 'МОВОЗШ1JВІЧИХ ДИСЩІПЛЇІН і 
ві~і.теu·иіJЯ JІ.ИСертанrrів лри них; нау
ково - дос.тідні ус;r:анови: а~строноміч
НJ о6с1ершаrrорія, інститут фізіології 
тварин, .ботшнічшІй са1д. В університс· 
ті ,ннкладає 516 професорів і rшк:tа· 
дач ів, з того 51 rnpoфeCOJJiJJ і доки
рів наук, 215 доце1І-иrів і киа;r.-идатів, 
250 виклаІдІ3ІЧЇ:В і а:шстентів. В універ
ентеті працюють: однн дійсний і З 
члени - коре'СіПОІНденти Академії ІШУК 
СССР, 12 дій-оних і 17 члеmв • корес
пондNпів Ак3Ідемії наук УРСР. 

(За даними реюора університету 
А. 3. Голина 

харнінсьний Університет 

З ІШЮ..1.ІІ 150-ліття заоНІуІВ.ання Хар~ 
кі'Вського JІНіверсн,тету, М. Сенченко 
д-ає в <<Ра;д.. Укр.» (29. ІСічия ц. р.) :пе
ре.'І~к ,всіх внзншчннх на:уковців, які 
вийІшли з ІНього: приро.щоз'наІвець Меч 
Еіков,, матема:т•нк Остроград·с1ький, опе 
ція.,1іст мате.манІЧ1НОЇ фізики Стеклов, 
фізіолог ДаниJDевський (ІВИШЗJХід;ник 
ЗtбудНІІКа ММЯріЇ) офТіаJІМОООІГ ГірШ
МаН, ана~rом Воробйов (осн. урології), 
ма1юзнавець Поте·бня, хемР.К Бекетов, 
( основположник термохе'мії і алюмі
нотермії), прирадозЕІашець Ценковсь
кий (тв,орець н:щукової бактеріоІЛогії), 
патофізіолог Репрьов (творець сучас,
ної ен,докрнно,ТІогії), поети І І. Гулак-· 
Артемонський і А. Мrеrrлинський. 
В по-реЕюІЛюційному періоді, ІВ Хар 

кі,вському універешеті працювали і 
~працюють такі визн:аЧІНі науко1щі: ма
тематик, С. Н. БернІштІаІЙІІ-1, гол·о;вІа 
С)1Ч3іСНОЇ украЇНІСЬКОЇ ШКОЛИ хемікін
ОрГЗ'НіКіВ - А. І. КИJпріЯінов.а, літера
турознаІВецп О. І. Білецький, мовозна
веuь JI. А. Бу..;шховІС!ЬКІІЙ, астроном 
М. І 1. Бара~банов, фізики А. К. Валь
тер і ·К. Д. Сине~.;uьник~в. математики 
О. В. Поrора'юв, проф. Н. І. Архієзер. 
Сьогмні в уІ-І!~верситtеті наJв,чаєтьсн 
пона~д 5. тис. стущентів і викшз!дає 300 
професоріш і БИІК~lадачів, з них 4 дійс
ні члевн і 4 члени - кореспонденти 
Акаде·мії Наук УРСР. 

Ужгородсьний УніЕ:ерситет 

Ужгородський у,ніверситет відкрито 
в 1946 р. В ньому щоріч'но навtчаєть
ся .близько 2 тис. студентів і заочни
к.і,в. 20 кращих випусіНиків у!НІЇtВерсите· 

гу ,ь,чнть.ся в Академії нвуІК YPCJ.->, Ки
·шсьокому універентеті та іНІШИХ вузах. 
JJ.o сьоІ·одні університет виаІ·)lСТІШ 
нонащ. 50U різІних снеціяіЛістів. І Іри 
чотирьох кю•едрах - ві~криті аqпі· 
рангури. Ник.нади ,в~дJбувають·ся ро
сійською і украіНІською мовами. Ка
н.:дри орлаючІНої і іlІ,еорrанічної хе.мії 
працюють ,на.ц по.іlіпrшвнн~м фізич~шх 
і ·біохе.мічних властивостей rрунтів 
о,бластн, 1каrІ'едра генетики і да,рtlшіз
му займається nробл,е.мою ІВирощуван 
ня винограду на ,JjерховИtІіі . 

Львівсьні Внеоні шноли 

У Львові сьогодні н,ачиСІ.Іlюється 13 
Вищих У<ч:бових .JаКЛ<Щ1~1в~ у ~них нав
чає г ься lb.ltiO студентів, з того тіль· 
ки 11.055 українщв і понад 5 тисяч 
рос1іЯіН (!!!). tl цих вузах праJцює 1.5:l~ 
нроtресор~в. і викладачі,в, МІЖ ними 
трн ч.;Іени і ,віс1ім ч.аен~в - кореспон
денті•в Ака.д·е,мlЇ НауІК УРСР, lьU про
фесорів і докторів наук, 405 доцентів 
і кандид,аrrів наук. jjc1 ,ВІУ'ЗИ випуска
ють фахшці,в 14Ь різних спеціяІJІЬНОС· 
тей, з того уні,верситет ім. l. Фрruнка 
- ;)0, а mолітеХІШЧ'НtИЙ .ЇНІС1'ИТУТ - 2~ 
інженерів різних rал.узів. В цьому ака 
демічН:J·МУ році на НУ3-и Jlьu,oвa 1nрий 
нято біля 6. тис. ІС(fІУден!Тів, з того 
Ї5')~ КОМСОМОЛЬЦіВ і bU7o ТіЛЬІКИ урод 
женців 3ахідньоі Укршїни. 3а mовоєІН
Нl рОКИ ВУЗИ ВИПУСІІИЛІІ ІІІОНа!д 14 ТИС. 
різних спеціялістіВІ. 

Дніпропетровсьний 
сільсьно-господарсьний і нет итут' 

Бу ді, мі цього і:нсти.ту~rу бrуі1Іи силь· 
но пошкоджені .в часі війни. їх від-
6-у:доr.Іу було ці.пком з.аJне;ІJбаuю. Щой
но в 194~ р. було рішеІ-ю добУ~У\ВІЗ.
ти .УІЧ'бовий ;корпус інституту. llepшa 
час1'!ша цих ·бу1дов ·мала ібІути з.цаuш в 
екс,плуаrrацію ще <Б' 1952 р., але Ідосьо
годні роботи не закінчені... Лише на 
половІНJhУ виконаний плян ІІІОбудони 
гуртожи11ку на 400 осіб. Досьогодні 
здано тільки -rуртож.иток на 100 лю· 
дей та студентrську їдаJІьню, якими 
дуже в.а1жко rкорист')1ватися через ІНе

д!ба~е викінчен1І-ІЯ робіт. 

Уманський 
сільсьно-господарсьний інституr 

3 ·кінцем с~чня ц. р., ІВ:ЧеНІа рада 
Уманського с.-г. інститут'У роиля(!І.а
ла на ав.ойому зас.ід.а~нні результати 
кількарічних щосІЛі~tжень доцента Кд
тсдри аr'рохемії і r'рунrrознав,с-гва, 
і\t\ельшrчука, який rв:провадив нове при 
мінвння агротех.ніки в шередпосівпу 
культи,ва1цію r'РУ1Н'І'ів. Вчена р<ІJ.д.а рі
шила рекомснду1вап1 це НІо:пе [lрІІмі

Не!ННЯ 1\1еЛLНІІЧуКа ІКОЛГОС1Па:М О.бЛаІС
ТИ. 
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ДніпропетровсьІшй 

хеміно-технологічний інститут 

З:а останні роки кі,лькість Ст'Удентів 
Днtпропе.тро,вського хеміко - техволо 
гічного інституту ІІІОUІ:воїлась і тепер 
ІПерешищує дві ти'С!ЯІЧі. В останніх двох 
рока;х в інститу;rі відкрито три нооих 
ф~к:у\Іlьтети. Н часі .війни було значно 
ПОШІКОДІЖеНО 6у~влі іН!СtТИТУТУ Й СЬО
ГОДНі вони ще не шіІдібу довані. Учбо
вий корпус інстит~у бу~уєтьоя ІВЖе 
цілих :в:ісі.м років. 1::1ін ніьито віщбуІд.О
ваний ІВже, a:Jie 1бра~ує ще вентиля
цій, не закішченJ штукатурні роботи і 
будівницт.во надв,ірних Ctflopryд. Якість 
робіт Нщд;ЗВИЧаJЙJНО НІИЗЬКа, Через ЩО 
неможливо нормаJЛ,ь.но ІПровюдити нав

чаашtЯ, бо на голови ~стrудентіш пщІщ
ють куоаі ['ЛИНИ, цегли ... Нідстає бу
~ва гуртожи11Ку інституту, !ЯКа в 
1%4 р. зривІ&Лась кіл.ька рооів. 

Дрогобицьний педагогічний іституr 

Дрогобицький педаJrоrічний інсти
тут ІІl'ОСТа;ВІ ,В> 1953 р. ОО МЇt:Це УЧИТеJІЬ
С1ЬКОГО ~нститугу, рішенням уряду 
CCGJ:.> (,а не У~С.:Р!). Никладачами і.н
стит•ут·у є переваІЖjно люди, ІЯІКі закін
чили аопірантуру, але не з::.tвершидн 

своїх диюертаційних ро1біт чи !Не за
хи·стили їх. .Всі майже викладачі пе
реобтя:жені різними обов'я•зками, пе
реважно аrітшціЙІного х:а:рактер,у. 

В інстю•уті відчуваєтьс,я велику по
тре6у :підручників, :ни:ми інс,титут за
безпечений тільки на 40%. Никладо.ва 
~мов.а інсти:rуmу в більшопі російська, 
бо й біл,ьшіст'Ь .в:ИІклад.ачіs, - росія
ни. Н 1953 р., rв інституті викрито 
частиНІно с~тку ОУН та проведе:ю чис 
ленні арешти 'сере'д студентів Пі се
редньощкільної моJrад,і в Дрогобичі. 

Львівська нонсерваторія 

Львівська консерваторія була оqно
вана ІВ 1003 р. Різні окупаційні режи
ми ЗахідJньої України не доз.воІЛЯли 
у·країнській молоді студіюв>ати в ній. 
З приходіом больІШевиків, її хоч і зу
країнізовано, то 1ЕІа сьогощні більш~сть 
студеш;в 'lЮНІСерваторії - це не-укра 
'інці, а рос~яни. З ко!Ж!ним роком поси 
люється русифікація цієї високої ук
раїн,сь:кої школи. 

Директором Львівської rкоНJсервато
рїі ім. Лисенка є С. П<JІвлюченко. Се
ред ВlШусюи~uв, консер&аторїі останніх 
років слід віІд;міти:rи таJІаІНовитих му
зикі:в - Володимира ПащеНІка (<керує 
у СшнислІ3.вові Гуцульським аНІс~мб
лем пісні і танку), Дем'ЯrЕІа Пелеха
того (дириrеНі:r Львівської філарІМо
нdї), Дмитра Біду (флейтист філар
монії) і інших. Серед <<;тудентів виз
н.а,чається тала:І-ІОВИІ'а молQДь - Ок~ 
сана Нююник (:піяніtстка), Lванна Ла
rол,а (.піlяtНістка), Олег Вітик (спі;ва;к). 
На конюерваторїі є ~кілька здібних 
КОМ'ПОЗЮОР~В - Г. Цицал ЮК (!ЯКОГО 
дипл·омну роботу ((В~д Путивля до 
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Kapn·arr~ часто можна почути ;в Ки
ївських ІПередачrаJх), Богдана Фальц, 
Михайло Лемшll'ко й інші. 

J<ам 'янець-П одільсwшй 
сільсьно-гослодарсьний Інститут 

1. лютого ц. р. ·В Кам'янці Іlодільсь 
КОМУ ВідКрИТО НОВНЙ СІ.ЛЬСЬКО · ГО910 
д<lр'чий і,юитут, який стrворено на. ·ба
зі кількох інших •с. r. інстюутів У к;р<а
їни. До цього іНJституту іJlеренесено 
з ДнЕпропетроВІсьrка лершоку;рqникі~в 
зоотехшчно~ о фа·І<Jультету, на, аrрQНо

мічний факультет перенесено части
ну Сl'Уд!енrrів з lt\Юомирсько~-о і JJол
т<:шсько,го rC. Г. Ї·НСТИГУТіІВ. 

Новий будинон І<иївсьної консер
ваторії. 

У Києві, ІНа площі Калін1на, викін
чую:rь будоВІу дер11.:авної консер,вато

рtі. 1\онсерваторія 'буде мати уч·бо~ 
вий каршу1с1 з конІЦертною з.ащею іНІа 

250 місць, 6аг.а:rо аВІДиторій і кляс та 
оперну стrудію з заJІею на 750 місць. 

У нраїнсьний відділ 
в 1\римсьнuму цедінстюуті 

В .ск.:шді історично~філо.;юr~чно.І-о ф:а 
ку.1ьтету Кримсь,кого пе~1нст•итуту 

с:шорено новий :відділ - українсІ.кої 
моБІн і JІітератури. Нін готуватиме ви
клад.аJчів для шк,і:.ІІ области. Ііа відділі 
иже почалисtЯ з.айнЯ'l'ТtЯ. JІекцй чшІЗ
юІ ь кваліфіковані J.sиrкладачі. 

Заочна освіта в Унраїні 

В J.'краї.ні ншвJчається <В заочних ву
зах і теХІнікумСсі!Х 117.200 ~с~Уід<ентів. У 
k.иівському політехнічному інстигуті 
заочно нашІч.аєтьоя 1.100 чоловік1в, :на 
300 бі1льше, як в мину лому році. По-
· між заочника1ми - багато таких, які 
закінІчили .вечірні серещні школи ро
бітничої мо,аоді. Н .минулому році за
очний фа1культет інститу'І'У випустив 
21 імкеfJерів, <В цьомrу році 1\<аЄ бу·ш 
випущено :близ·ько 50 чоловік. 
Сліщ <Відмітити, що ·чтуден:rи-заоч

ники <В суча1сн1й Украї·ні, це u подав
JDяючій більшості 1~, яким бо.аьшсвиць 
ка ВІ.іLада від:мовила право на нормаль 
не навчаная у Нисоких школах, :від
мовила ЇІМ стипе.h,дїі і доступ· до гур

тожитків. Ці місця є призначені в 
Першу чергу :ДЛЯ дітей СОВЄТrЧЬКИХ 
бюрокра1тів і вельмшк. Діти звичаJЙни.х 
робітників і <СеJ~Я'Щ т1і всі, які не мо
жуть още;ржаJти рекомендації камсо 
молу, є :примІушені працювати фізич
но по колгоапах і фабрикаtх, а ве ча
рами здобу~в,ати ОІСІІ:І<іrгу. Ухній шлях 
навчання є ІНІайТ'ЯІжІчий, з.а що ї.м наІше 
найбільше призНІаІ-ІІнtЯ! 
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА В УКРАЇНІ 
З початком лютого ц. р. в Києві 

відбулись п'яті зимові знагш~н'я лег
ко.аrrtлетів України. ІН ЗІМІЗІПl!І-]НІЯ, які 
В бігу на 60 ІМ. чемUlіонІJGа Евроnи 

атлет~в з 26 облас;тей, щють прекрас
ний огляд легкоаrr:летичних успіхів 
спорто.вц~з Украіїни. 
Навюдимо рез,у.1ьтап:и: 

(1\и'ів) - П,9; друге - Н. Гордієн
ко (Одеса) - 12,0; третє - С. Бур
дуленко - 12,4. 

S скоках у висоту серед чоловіків 
~перше мkде поді.шли К. Домбровсь
кий (Львів), В. Непом'ящий (!Киrв) 
і Е. ВансовНІч (Оде.са), які С)І{очили 
на 1,85 м. В скоках з розбігу у жін10Ь1 
ІПер:ше місце зай.mл.а JI. Каменець 
(Львів) - 5,37 ·М., друге - Л. Мако..: 

Стор. 11-та 

шина - 5,30 іМ., тре'Т'€ - Г. Зас.луrи
НІа (О~са) - 5,14 м. 

В бi.fly на 800 м. у :жіІіок rreprщe міс
ц~ зайнтш Л. Лис,енко (Дні:пропет~І 
роr·:ськ) - 2.18,8; друп Л. Бондаренко 
(3а•поріжжя) - 2.20,0; третє Н. Оте
панова (:Кри.\f) - 2.29,4. 

В .меті ратищем перші місця ЗtаJЙІН!Я
ли серед чооовіків - Ю. Kryrreнкo 
(JІьві·в) - 63,68 м. і серед жінок -
А. Баштакава (Київ) - 42,04 м. Б 
трн.акоку перше міІсц~ зайІн~в юнак 
)J.. Єфремов (,Киї·в') - 14,10 'М. 

За комЗJНд:ним розрахунком nерше 
місце зайнЯІЛа команда Києва 
15.108 п~шкт~в, друге - друга коман 
да Києва - 14. 771 nункт, третє -
кo!lt31Ir,r...oa Львова - 13.838 nунктів~ 
Найгірші результати ошюІІУли цред
с,тавни:ки JернопілЬІСЬІкої, Рівенської, 
Кіровоградської Станисла:вівської і 
Чернівецької областей. 

В бігу на 60 іМ. чемUlіонка Еропи 
В. КреПІКИІНіа (Киі\вІ) показал-а 'Від:мін
иий ~резул,ьтат - 7,5; Л. Макошнна -
7,8 (2-ге ·м); Л. Старшилова (Львів) 
- 7,9 (3-тє м.). У чоловіків кияни 
ВІ1ЯІВИЛИСЬ беЗКОНКЮренці'ЙІШ'МИ В бі
гу ,НJа цю дистанцію. В СІКоку з тич
кою В. Чорноба,й (Льsів) зайнян~ } .. ше 
місце - 4,15 м. В Ібігу на 800 м. В. 
Костюків (ІКи~в,) оая\ГНУІВ - 1.59,6 
(1-ше м.); Л. Бешенков,с,ький (Оде
са) - 2.02,8 (2--ге ІМ.); ІВ. Козлов 
(Київ) - 2.03,4 (3-тє м.). В 'бігу m 
400 м. перше місце зайнmв Л. Барте. 
нєв - 53,2. В ококах 'В довжнн'у Ю. 
Кутенко (Львів) ЗІЗЙІНіЯІВІ перше місце 
- 6,86 м., друге ~- зайняв Л. Тригуб 
(Киї,в) - 6,82 ІМ., і третє - Л. По~ 
ловинка - б, 73 м. У жінок в: ококаос 
у висотrу перше місце ЗЗ!Йіня.ла С. Кос 
тюк (Львів) - 1,55 м., JWYГe - В. 
Сердюк (Київ) - 1,50 м., треrrє -
С. Бордуленко (КиЇ'В) - 1,50 м. 

СПОРТОВІ ВІСТІ 

В метані .z:.ис,ка !Переможцем вий
шов Г. ШафрІЗJНСЬІкий (Крим) - 46,64 
м., друге місце зайНІЯв О. МихайлеІН
ко (Харкі, чеІМІПіОІН У,кра~ни 1954 р.) 
- 46, 53 м. 

Із 19 найкращих Іметачів- ІМолота 
найкращі результати ІПОКЗ!зали: Н. 
Редькин (Харків) - 55,81 м., Г. Ди
бенко (Київ') - 54,24 ,м., Д. Егорів 
(Київ) - 53,71 tM., да.mьше йшли 
Е. Сюч (Ль.вdв) і Н. Білоусів (:КриІМ). 
В тов<ЧJку . .ядра серм :жінок Р. Близ
нецева (Харків) осягнула рез:уиьтат• 
- 12,61 м. У ~ходьбі на 10 км. nерше 
мkце зайнЯІв В. Гу;бІ-Jичий (Київ) 
45. 45,8; друге - В. !Маевський (Ки
їв) -- 46.36,8; треrrє - Я. Зуй (Зruпо
ріжжя) - 47.35,6. 
В 6i1r.y на 5.000 м. 1перше 'Місце за.Щ 

няв І. Чер.Н!Я'в,сьІкий (ЧерІrо,Си) -
15.09,4; 'дРУ\Ге - Г. БасаJЛаїв (діНііпро
петровськ) - 15.09,6; третє - О. 
Онуфріїв (Київ) - 15.2,8. В бігу на 
100 м. з перешкода1ми перше місце 
зайня\в Ю. ЖивІ<Х1ювич (Львів) 
15,4; ,д.руге - Б. Юшко (Київ) -
15,6. В бігу на 80 м. з перешкод.аІМИ. 
перше ·місце .ЗІйня.ла Л. М.зкошИ1JІаJ 

Всесоюзні змагання т-ва «Іещ>а». 
На ІВ'сесоюзниг змагаІ-LНІЯJ( спортооого 
т-в.а «Іскра», предтавники Укріїни ~до
бились таких успі•хів: В. Билатів ско
чив з иІч·кою на 4,20 м. О·ше м.)~ 
Т. Шевченко пробіг 100 м. зе 10,7 
(1-ще м.), М. Несторенко метн·ув ра
тищем на 61,25 м. (2-.re м.). 

Всесоюзні змагання т-ва «Медик». 
На В1се-с,оюЗJІих змаганІНІНх 11...ва <<Ме
дию>, предІСтавниюІ Укра'tни доби
лись ТІаких 'j'1Спі·хі'Н: JI. МакошІІНа (Ки
їв) пробігла 100 м. за 12.7 (1-ше :м.), 
Л. Бартеш'ев' (rКиїв) пробіг цю дис; 
танцію за 10,8 (1-ш~ .м.), Д. Барае<о
внч (Киіів) пробіг:Ла 800 м. за 2,16,6 
( 1-ше м.), Ю. Карп'кж (Київ) []робіг 
400 м. за 51,7 (1-ше м.), Ю. Кутенко 
(ЛьвіІВ) СКОЧИВ tl ДQІВОЮІІН!У На 6,98 М. 
(1-ше м.) Л. Р.аиt.ченко (Киї.в) .скочи
ла, 'НІЗ 1,55 м. (1-ше м.), Е. Вансович 
(ОдесjЗ), ~скочив на 1,95 м. ( 1-ше м.). 

+ Д. Ск:аа~унен:ко пробіг на ковза
нах 10 км. за 16.44,3. Цей його рез,ул'ь 
11ат ЯJвл.яється другим в світі. 

Зимове першенетІВо Львівської об
ласти. У Ль.Іюві ІВ·іщбулись зимові зма
ган'Ня легкоатлетів за nершенст.во об
ласти. В змаr.ання:х •взяJю участь око
ло 100 сnортовців. Подаємо кращі ре
зультаrrи: Домбровський скочив на 
1,95 м., Окуn цробіг 100 м. за 11,2; 
Старшинова цю :ж досганц~ю з.а 13,0, 
Гусак скочив на 4 м. з тичкою. 

8 В Симфtеропо.тrі від.бу~шсь зимо.вІі 
змагання по легкій атлетиці ,між ко
манди дитячих .qпортоних шкіл Оде
си, МосКІви й Білорусії. Юні украrн,сь 
кі сrюртовці добились тruких уооіхі!Б: 
П. Носов.с,ький (ОдесЗJ) скочив на 
6,12 м. rB довокину, ю. Мигулів ско
чив на 1,70 м. у вИІсотw, Алиа Грицен
ко 3З•ЙІняла пе.рше місце в бігу !На 
100 м. і на 80 м. з перешко~ми. В 

ес1'афеті 4 х 100 м. ком~1-ща Одесн 
зайняла перше місце. 

Українсьні чемпіони в Норвегії. В 
Фалун (Норвегія~) ІВіз6у.лис1ь зtМІаrан
ня ковrЗr,УІНів на першенство ЕвроІПИ, 
в яких взяшо участь 39 опортОLВЦІВ від 
11 країн. Нд жаль ще і цим разом 
українські опортовці О. ГаrІ-'JЧареако 
і Д. Сакуненко виступали в збірних 
командах СССР. В 6iry 1ш ков1занах 
на 500 м. Д. Сакуненко зайня'в третє 
місце (46,0), а О. Го!ічаренко - п',я. 
те ( 46,3); на 5.000 м. О. І оочареНІКо 
третє - 8.58,7, Д. СакуНІенко - сьо
ме - 9.09,8; на 10.()()() .м. )J.. Сакуtнен
ко - Іtретє - 18.55,2 ;0. Гончаренко 
- п'яте - 19.01,0. В реІЗуІЛьтаrrі з:ма
rань З!ВЗІІЛІІЯ чемпіона !:.вропи 1965 за
воюва.:3r С. Ерmс,он, дРІJТГе місце зай
няв О. Гончаренко, третє д. СакуІНен
ко. 

Київ. З кінце'м січня ц.р. віtщбулисяі 
вІ Києві з.маІпmня за першість Києва( 
з :І..LDВwдкісtІЮІГо бігу на ковзанаос юна
ків і ді,щчат. АбсОІЛюТІІУ nершість у 
сумі багабо;рс11Ба з бігу на чотири ди· 
~танції завоювали О. Прошакова 
(«динамо») М. КоІПит ( «Буревіс
ник»). 

Одеса. В Од-есі н по~ному розrарі' 
.від.буваюТ'ьая тренування Ч1еіМ!ПіонJів 
України і Одеси no веолlУJВаmі наІ 
байдаках - Стеоонов~а, Деружию::ь
кої, та чем.піонів України в на'J)О.JЩьо 
му веслуRаІНІні - І}{узнєцова, ООичеtН
ка, МорГ)'Іна і інших. 

Львів. У ЛЬІВов!і відбуличь особисто 
командні з:магання іІНІСтитутів фізкуль
тури СССР по боксі, юnясичиій бо-, 
ротьбі і нrrанзі. В змаганнях брало 
:ршст•ь 254 -опортовці. В сумі трьох 
цих Івидів апорту ЛьвІівсмш.й інсjfи-· 
тут заЙН!яв 1перше rмkце, Московський 
- друге j Ки~вський - Третє. 



~ор. ).2. омолоскип 

На пресовий фонn (( См оп оснип-у )) 
Пресовий фонд «Смолоскипу» 

На конференції акти•ву м:r·н-у в 
Чікаго tnров~в~ З!бірку на пресовий 
фонд «СМОЛО.ОКИІП:У» Д. П.: ПО 10 ЛО.Л. 
- проф. О. Г,рruновс,ький, В. Нагір
НІЯ,к, д-р М. ДанилІЮк; по 3 дол. -
Р. Миронюк, 1. Іlеtченюк; по 2 дол. ·
С. Сущик, Б. Боцюрків, Д. П., .М. 
Панькі!в, М. Яшка, В. Марків, Му\дрий, 
О. Ба бик; по 1 JІІО-:1. - М. Панасюк, 

Нам пишуть 

П. Фурчак, О. Бере·зюк, Маланчук, П. 
Леh!Чицька .. 

Персональні пожерт,ва: д-р ПЗ. Сте-р 
чо - 5 дол., Маруся Попович - 7 
дол., В. Нruгірня1к - 12 дол., МУН в 
ЗДА - 5 дол., мrр. Г - 10 дол., М. 
- 20 дол., х. - 30 д,О.тІ, 

Всім іЖер1'вод~авІJ;Я:~t і на'Шому nриtя
телеші, збірщнкові Д. П. - щире спа
сибі! 

Не заоувайте про пооnиноних студентів 
«Місцевість, де я перебуваю, по

ложена над рікою Мізурі, близько 
місця, де Мізурі впадає до Micicini. 
Це є околиця т. зв .. «середньо-захі·д 
ніх стейтів» Америки, далеко від 
усього україІНського жии~я, яке 
rуртується головно в швні ЧІНіх 
стейтах. Найближчий осередок -
Чікаrо, віддалеІНИй на 300 миль 
(ок. 450 км.) на nівнічний схід. Тут, 
у Ст. Чарлс, крім мене й моїх бать 
кім, н~кого біл~ше з україІНЦів не
має. Тому теж і всякий контакт з 
усім, що українське, приходиться 
держати майже виключно за. допо
могою лі те ратури - часоnисів, жур 
налів, книжок і т, п. 
Найбільш гіркий факт, що сту

дентські товариства не цікавлять
ся поодинокими студентами, що 

студіюють одищем, вд:війку чи 
меншими гуртами на університе
тах в середніх та захіДІНіх стейтах 
Америки. Студентські централі 
кладуть справу в той спосіб, що 
мовляв «ми маємо до діла лише зі 
студеІНтськими ·товариствами, а раз 

вас замало, щоби зорганізувати 
місцеве товариство, ТІак ми не хоче 
мо вас знати» ... Такої постави не 
можу зрозуміти - чи, .бува, гроші 
не. є причиІНою цього (студентський 
клюб чи товариство можна оподат
кувати, а окремі особи важче ... ). 
Говориться і пишеться в нас багато 
про завдання україІНського студен
та як амбасадора української спра 
ви серед американського студоот

ства - але мені здається, що не 
важко за таке діло братися вели
ким клюбам і товариствам, які мо
жуть влаштовувати різні виставки, 
імпрези і т. д. З другого боку заки
нені в американське море од~иці 
т~ проводять важливу роботу -
в своїх розмовах з товаришами, в 

дискусіях тощо, - вони ведуть 
важливу проnаrаІНдУ українсько~ 
справи серед чуІЖинців. Лише різ
ниця та, що «наші» їх :не· бачать, не 
чують, не хочуть зрозуміти, поміч
ної руки. ніхто їм не nодасть, не 
зважаючи на те, що ~они може бі-

льшу українську працю роблять, 
як дехто інший.» 

о. r. 
Проблема студентів, .які одинцем 

чи малими груnами студіюють на 
чужинецьких високих nшсолах, є 

дуже важлива 1 повинІ:щ притяrну 
ти увагу краєвих і місцевих сту
дентських оргаІНізацій, клюбів 
товариств. 

На наШу дУМку, такі товариства 
повинні мати сnеціяльного рефе
рента зв' язку з одиничними сту

дентами, які мали б завдаІНня ви
шукувати таки.х студентів на до
околичних ВИСОКИХ lliKOЛaX, З ІНИ

МИ держати постій,ний зв'язок та 
узгіднювати їосню діяльність серед 
чужинецького студентства, згідно 

з вимогами та потребами українсь
кої справи й укр~!нського студент
ського станового :житrя на чуж:ині. 
ВИЩе наведений лист до нашої 

редакції не є. одинокий. Подібних 
випадків є десятки, а може й сот
ні, і то не тіль:ки в Америці, але й 
в інших країнах - в Канаді, Ав
стралії, Арrентіні і навіть в евро
пєйських країнах. 
Тому над цією справою nовинні 

застановитись всі нallli студентсь
кі станові й ідеологічні оргаІНізації 
і доложити всіх зусиль, щоб :все 
українське студентство, зорганізо
ване і незорганізоване, бу ло охоп
лене організаційними рямцями, а 
їхня діяльність бу ла координована 
й узгідшована. Тоді тільки укра
їнський студентський РУх на чужи 
ні зможе остнути своє призначен
ня та виконати свої завдання. 

Хроніка 

Другий конrрес СУСТ А. За пові
домленням канцелярії СУСТ А, дРУ 
гий конГрес Союзу У~аїнських 
Студентських Товариств Америки 
відбудеться в Нью йорку 18. - 19. 
червня 1955 р. Щоби вз.яти повно
правну участь в конrресі, члени 
СУСТА є зобов'язані вирівняти 
всі свої залеглості. 

ч. з (51) 

Так дбають про підРостків 

Запоріжжя. Большевики завжди 
нахвалюються, що вони, мовляв, 

дбають про молодь. Випадок Васи
ля Кривобороденк;а говорить про 

інше. 
Батько В. Кривобороденка заги

нув на фронті, коли він ще був не
мовлям, мати умерла. Прийшов 
час, коли 'rреба було nосrrаратись 
про те, щоб примістити сироту в 
школу чи на працю. Тут то nоча
лись довгі скитання Кривобороден 
ка. З проханням прийняти його на 
працю він звертався до кільканад
цяти директорів різних підпри
ємств. І ніде його не хотіли прий
няти. Треба було втручання мілі
ції (!) для того~ щоб В·ін міг д,істати 
працю. 

Загальні Збори УСГ - Клівленд 

Заrльні Збори УСГ - КлівлеНі).!. від 
булися 29. гру.дня м. р. Пре,щс~Jі!НИ.ком 
зборі,~ обрано Д. МkьКІа, секретарем 
- Д. Боднара-. 
В ІПрограму Загальних Зборів нхо

дили звіти уф·у111аючої У пра.ви (го
лов,а О. Вру,~тішtський), зн··іr Контроль 
ної Комісії (;голова - Я. Мельник) 'l'a 

коротка доповідь Jl. Нинаря - «Май· 
'бутн:я пра:ця YOJl. - ·кл,і'ВІІІеН!д». в ши
рокій діловій дискусії 1порушено u.ілий 
pяJit актrушльних 1СіГУдеНІтсь.ю-rх с.пра:в. 

До ноІrюї Управи ув'ійшли: Ю. Олій
ник - голоіВа, Jl. Нинар - заступник 
'голови, секреrrарка - Д. Бондар, сарб 
ник - Л. raчyra, О. Врублівський -
референт З'В~язків. КоН!трольна Комі
сія: Я. МельнІИк - голова, Б. Ковч, 
Д. МісЬіІю - ЧJлени. 

Читайте й передплачуйте 
Журнал української молоді 

і студентства 

«С м о л о с к и П» 

«СМОЛОСКИП» подає наЙІНОВіШі ін
формації про життя молоді і сту
дентства в сучасній Украї,ні. 

«Смолоскип» інформує про пра
цю українськоі молоді і студент
С'ІІва на чужині. 

«Смолоскип» одинокий на чужи
Ні дає точні інформації про осяги 
спортовдів України. · 

«Смолоскип» наев;ітлює актуаль
ні проблеми молоді в Україні і на 
•rужині, інформує про кіно, літера
'l'УРУ, музику, науку в поневолен:ій 
Ба тьківщиіН'і. 

В «Смолоскипі» Ви знайдете спо
мини визначних українських дія
-gів. В ньому співпрацюють кращі 
діячі українського студентства і мо 
л оді. 
«СМОЛОСКИП» ПОЯВЛЯЄТЬСЯ З ПО

чаТКОМ кожного місяця і коштує в 
в nродажі тільки 10 центів. Річна 
передплата - 1 доляр. 



Journal de Іа jeunesse S О OS 
Etudiante Ukrainienne « М L КУР» 

Jou rnal of the U krai n ian 
Stud уі ng Youth 

Ч.4І52) Квітень 1955 Рік 6 

ОДИН ДЕНЬ НА <<РОДІНІ)) 
В п'ятницю 25. березня, пізно 

увечорі ми зійшли в метро, прямо 
до телефонної будки. 

- Гальо, готель 'І1акий то? 
-Так. 
- Чи можна у вас замовити дві 

кімнати? 
- О, ні, нам дуже прикро, але 

всі кімЕати зайняті. 
- Може, тоді, завтра? 
- ПідоЖ'діть... Заrвтра будемо ма-

ти одну вільну кімнату на два лtж 
ка . 

- Прекрасно ... 
- На яке прізвище? 

Ми назвали наше прізвиwе. 

** * 
Нас огорнуло дивне почуття: 

радіс;гь і тривога. Завтра, з суботи 
на неділю, ми проведемо цілий 
день і будемо ночувати в тому са
мому готелю, в якому перебуває 
совєт·ська спортивна команда з 

п'ятнадцяти чоловік. 
Сказавши правду, ми так почу

вались, як би справді їхали «на ра
діну», передбаІЧуючи всі наслідки, 
які з того могли б виникнути. Ми 
знали, скільки було різних с:юан-

далів з делеtаціями. які прибували 
в західній світ з-поза залізно..: за
слони. Але заразом ми не забува
ли; що живемо у вільній країні, в 
якій респектується свобода люди
ни і в якій болЬІШевики не радо 

йдуть на різні бешкети. 

Ще того самого вечора ми відшу
:юали цей готель. Зраrзу ми переко
нrались, що це оди!Н з кращих готе

лів Парижу. Положення його, з на
шої точки погляду, добре: напроти 
е «бістро», крізь вікно якого ви ба
~те вулич;ний рух і всі двері цьо

rо готелю. 

\1и зайшли в «бістро». На вулиці 
-ихо, спокійно, майже жодного ру
ху. Пізня .година. Видно - в готе
лю також малий: рух. Поруч, на 

розі якогось будинку, - стоїть лю
диНІа. Вона немов закам' ян іл а, сто
Ї'І'Ь, не рухається. Десь з-поза її 
плечей виринула друга постать. 

Вона прайшлась по протилежиш 

стороні вулиці раз, другий, деся
тий. Пізніше перейшла на на:шу 
сторону, зупинилась біля :нашого 
вікна, обсервує. Пізніше - на хви
лину зникла, щоб незабаром знову 

Аrенти пильно охороняють 
автобус 

ВедУть КУЦЯ! КГБ-истка Улянова 
біжить за Ніною 

з'я:витись. З'явилась ще .якась тем
на постать, пройшлrась, зуnини

лась, пilllЛa. 
Ми встали і вийшли. Поволі nо

чинали собі усвідомлювати, що на 
наступний день, в цей же самий 
час, ми будемо в rому будинку на
проти, а ці .якісь дивні, загадкові 
постаті будуть нести службу під на 
шими ві:кнами ... 

Під вечір настулного дня, ми 

мчали в таксі в сторону roтeJIIO. 
Що це за готе'Ль. що за обслуга, 

які відносини, як відбудеться наша 
зустріч зі опорrовцями й аrентами 
КГБ (нова нrазва НКВД - МВД)? 

- Ось це тут - говорить нам 

шофер таксі. 
Прожогом кинувсь до нас порт

ЬЄJ)1 відчинив двері таксі, вхопив 
наші валізки. 

Ступаємо в готель, ні - <<на ра
діну». Повіяло холодом, по плечах 
пробі.гли мурашки. Нас зустрінуло 
кіль:юа облич; які пиль:но спогляда

ли на нас. Ми привітались. 
Месьє? 

- Ми замовили вчора кімнат'У··· 
- На яке пріз·вище? - Ми наз-

вали. 

-Так дійсно, - на нас зі здиву-
ванням подивилось кільКіа пар 
очей. 

- Для вас приготовлена кімната 
число 325, а ось тут виповніть ці 
карточки, це поліційна вимога. 

Ми виповв;или. Розглядаємось. 
Ліворуч сходи нагору і ліфт. Пра
воруч - їдальня-ресторан. в цент
рі два сальони-почекальні, засте
лені диванами, вигідні фотелі, сто
лики з журналами. Приємне, ла

гідне світло. :Виглrадає привіТІНо, 
але чогось холодно... Пригадуєть
ся «родіна». 
Наші валізки зникли десь разом 

з портьєром. 

- Мrабуть пішли на рентtен ... 



Нас провели в кімнату число 325, 
на п'ятому поверсі. Совєтська ко
манда разом з охороною зайняла 
цілий шостий поверх,. прямо над 
нами, але дехm з «ангелів хоро
нителів» бУІв також н1а другому по
версі. 
Наша кімната комфортабельна, 

як це буває в усіх першоІКЛясних 
готелях. в кожній кімнаті телефон 
і всі інщі :вигоди. Наші вікна ви
ходять на вулицю. 1\'Іи можемо сво
бідно спостерігати весь вуличний 
рух. 

\* 
Увечорі відбулась наша перша 

зустріч з:і спортовцями. 
rx бу ло деоять: чотири українці 

- Володимир Куць, Олександер 
Онуфріr~в, Іван Чернявський, Гри
горій Басалаїв і дві у~аїнки -
Ніна Откаленrко і Ніна Черноurок, 
решта росіяни - Василь Кривоше
їн, Ангеліна Комарова, Валентіна 
Кірюшкіна, Аїда Лапчіна, інші -
охорона з різними функціями -
товаришка Улянова, по ох9роні жі 
нок, Смірнов - «перекладчию>, Ку 
прін - «'шеф» делеr:а:ції, Нікіфо
ров - «менажер», Хоменков- «тре 
нер». 

*** 
Ніч для нас була несrююина. Ми 

були розконспі:ровані: могли рtз
ного очі},{у:вати. Нас знали вже веі 
спортовці, але не зrнала ще охоро
на. хіба що довідалась від них ... 
Вранці нас розбудив телефон. 

Хтось нам дзвонив. Пізніше ми 
встали. Спак'УІвали свої речі. Зій
шли вниз. 

В прийомному сальоні проходжу 
валась людина 45-ти літ. Ії східнє 
обличчя зраджувало її походжен
ня, а може й націО'Нlальність. Вона 
нервово ходила з кінця в кінець в 
своєму тендітному убранні, похо
дженням з одної зі східніх країн. 
Одяг цієї людУШІи та елеr:антність 

сальюну зразу владали в очі. Лю
дина денервувалась, пильно нас 

обсервувала. її погляд з-під лоба 
ми рішили зафіксувати на філь
мовій стрічці. Один з нас сів на 
фотель - рівно напроти невідомо
го. Цокнув апарат, людина зірва 

лась, але було запізно: її обличчя 
скривлене від страху перед нами 
- хто ми, чого тут шукаємо - за

лишилось назавжди на плівці апа
рату. Невідомий зірвавсь з:атиснув 
п'ястуки, може б був робив і скан
дал, але він усвідомив собі наказ 
з Москви: 

- «Не допускати й оминати вся
кі скандал:и». 

Він люто повернувсь виїхав 
ліфтом нагору. 
Ми залишились самі. Точно о 

год. 8.30 спускається ліфт. З нього 
виходить три жінки. Дві молоді і 
одна старша, років сорок - сорок
п'ять. Вони йшли до оальону. Стар 

смолоскип 

ша жінк:а повернулась до нас об
л:иччям. 

У лmюва! Це вона! Ми пізнали її 
обличчя. Жінка - вампір. Пострах 
всіх підсовєтських спортсменок. Це 
вона стежить за кожним їхнім ру
хом, за кожним словом .~і посивіле 
коротко обтяте волосся, кругле, блі 
де від недоспаних ночей, обличчя, 
погляд -:- завжди недовірливий, 
пронизуючий, яким вона хоче ввій 
ти в саму душу кожної своєї жерт
ви - це вона око й вухо партії. 
Це вона совість КГБ. Це вона ви
. кривлює перед жер11вами лрав~у 

про вільний світ·, про свобідних лю 
дей про інше життя. Це вона дер
жить свої жертви мов в'язнів, те
роризує їх своїм читанням «мора
лів» і навчанням політграмоти. Не
завидна доля того, хто попаде в її 
руки! 

Вона кинула погляд в нашу сто
рону. З її очей, з ~і обличчя вда
рив страх і тривога: хто ці люди зі 
слов'янськими обличчями, але в 
евролейських одягах? ІВана ввій
шла до сальону без одного слова. 
Дівчата півголосом привіrолись: 

- Здрастуйте! 

- Здрастуйте, здрастуйте, - ми 
піднялись, почали знайомитись, 
це ви наші спортсмffі!Ки? 

- Так, тrак - це ми ... 
Дівчата дивились на нас, прий

шли ще дві інші, їх:ні очі блища
ли. Вони сіли біля столика, але сво 
їми поглядами не відривались від 
нас. М.аленьrкі, червоні очі Уляно
вої забігали - вони зупинялись то 
на нас, 110 на дівчат:ах. Вона не ви
держала: 

А ви хто т:акі? 
-Ми? 
-Да, ви, ви! 
- Ми українІЦі, з України, а те-

пер живемо у Франції ... 
- Ви живете у Франції? 
-- А з нами є ще одна ваша зем-

лячка, українка, Ніна Откаленко! 
- заговорили дівчата. 

- Ніна є з вами? - ми дуже 
добре знали, що вона також при
·~хала. 

- Дівчата! ... - руки Улянової 
з~дрижали, нервово почали висту

кувати по столі, голос змінивсь. 
- Ніна Откаленко є з вами, чем

піонка світу, як приємно буде з 
нею зустрінутись. 

- А ось вона! - хором загово-
рили молоді спортсменки. 
Ліфтом опустилась вниз 

Откаленкю. Вона була сама. 
П'JОЖОГОМ КИНУЛИСЬ ДО НеЇ. 

Ніна 
Ми 

В ясно-зеленій зимовій суконці, 
хоч ще старого покрою, з ясним 

волоссям, зі своїм симпатичним 
обличчям, бистрими очима, вона 
виглядала чудово. Для нас вона 
стала втіленням тисяч і мільйонів 
наших українських :дівчат. Звичай 
ні, скромні, товариські, які не !Від-

ч. 4 (52) 

чувають ні до нас, ні до таких .як 
ми - ні відрази, ні поrорд:и. Ії об
личчя не усміхнулось, вона скорі
ше здивувал:ась: чого це два· неві
домі хочуть від мене? 

- Здрастуйте, Ніно. До~вольте 
вас привітати на цій земш. Для 
нас це дуже радісна зустріч, rюба
чити вас, чемпіонку світу ще до 

• того з України. 
Ніна всміхається, але мовчить. 

Вона дивиться і не знає, що відnо
!Віісти. 

- Ніна! - гукає нетерпеливо 

Улянова. Ми підійшли до неї . 
- Ви у нас більш популярні, як 

там у СССР. Про вас пишуть всі 
українські газети ... 

- Спасибі, спасибі за признання, 
але це було колись, тепер у нас є 
дівчата, які бігrають не поганіше 
за мене. 

- Але ж де .там, кращої за вас 
немає. Ви ще не один рекор~ поб'є
те! 

- А ви хто такі будет~ - несло 
дівана запитала Ніна. УлІЯJНова де
нервується, на .'ЇЇ обличі виступа
ють червоні плями. 

Ми ваші земляки, українці. 
- Ви українці і тут в Парижі? 
- Так, нас тут ба~ато ... 
- Ви собі забагато дозволяєте, -

встала розлючена Улянова, - дів
чата, пішли снідати! 
Почали входити спортовці: Кри

вошеїн, Баоалаїв; Онуфріїв, Чер
нявський. «Антели хоронителі» зу
пинились біля сходів. ІВітаємось з 
ними, представляємось. Надійшов 
нарешті Куць, вітається з Ніною. 
Уважно подививсь на нас. Прислу
хується до нашої розмови. Він не 
втерпів: 

- Ви хто будете - росіяни? 
- Ні, ми уrкраїнці ... 
- Я - Куць, - гордо предста-

вивсь він. Ми теrж назвали свої 
прізвища. 

Спорт·сменки, на чолі з Уляно
вою пішли їсти. Залишились самі 
чоловіки. 
НайвеселіІШ1й з усіх Куць, він 

свобідніше почувається за інших. 
Але в нього видно якесь пригні
чення, видно, що кожний усміх 

штучний, що в нього всередині, в 
його душі щось діється, щось не в 
порядку. 

Ми не вспіли як слід розГОІВори
тись, як на нас налетів 'З виряче
ними очима «сила і совість КГБ», 
товариш Купрін. Він злякавсь нас, 
він бачить як всі спортовці друж
ньо, по-товариському розмовляють 

з нами. Він прожогом кинувсь до 
нас. 

- А це що за зібрання? Хто це? 
- кинувся до нас. 

Ви хто такі? 
Та підождіть, не спішіть, пер-

(І1ро~ов~J<еннн на стр. 11-ій) 
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Під Великодні Дзвони 
День Воскресіння Правди. Скіль 

ки в цьому короткому реченні кри

ється сили, радости й надії. Від по
над двох тисяч років Великодні 
Дні повторюютьс.я щорічно і кож
ного року людство готується і зу

стрічає їх все з новим патасом і ра 
дістю. Навіть .найбільші ·око.ви не в 
силі скувати в ці Дні -людської 
душі, применшити її радости. Вони 
осуваються перед сяйвом Великод
ньоі Радости, про них хоч на 
якийсь час людина забуває. Послі
довниця і приятелька радости -
сила, наповнює все наше єство. Ми 
rотові в ім'я правди с11ати на прю 
навіть з найбільшими перешкода
ми. 

Не ликдень - Свято молоді. Св я-' 
то розквіту сил. Під Великодні 
Дзвони ви будете, молоді Друзі, зу
стрічатись, обміню~атись думюами, 
тішитись ослгами, укладати пллни 
на майбутнє. Ваші чола промінюва 
тимуть радістю і силою. Що може 
встоятись перед вашим бажанням 

рости і перемаDати? 

Хто борець, той здобуває світ! 

До вас. Друзі, що виконуєте на
ші національні завдання на Бать
кіВІцині н.а всіх відтинюах україн
СЬ'lсого життя, \ЦО Вас, Друзі, що, 
викриті на ваших стійках, опини
лись в далекому Сибірі або в тю
ремних льохах, до вас, Друзі, що 
збігом обста:вин опинились на емі
tраційних цросторах, шлемо ;ці ряд 
ки і в:ітаємо нашим традиційним: 

ХРИС'ЮОС ВОСКВЕС! 

В ці Радісні Дн:і нехай велич
ньою панарамою пройдуть перед 

ва•шими очима наші спільні дні ве
ликих зм,агань. Коли, в ці Дні, при 
криваючись досвітнім туманом, ми 
просувались бойовою колоною в 
напрямку ворожих застав.... Коли 

ми одинцем або маленькими груп

ками спішили з Києва або до Киє
ва з різними :наказами і :відомостя
ми .. : .. Коли ми разом з вами оперу
вали на Волині, Поліссі, Чернігів
щині, Харківщині, Дніпропетров
щині, Галичині і Буковині ... Ми да
вали все, що мали для приближен
ня Дня Воскресіння Нашої Правди. 
Пригадайте собі ці Дні, радісний 
блиск наших очей при вітанні зі 
Святом і дов-гий стиск наших рук. 
Ми nрирікали собі не затриматись 

на нашому шляху так довго, поки 

не дійдемо до Нашої Правди! 

Пригадаймо собі рівнож тих, ІЯКі 
відійlІ.LІІи від :нас в ці Дні в засвіти. 
На'UІ'і обличчя нехай не покриваю
ться. сумом. Бо ж радість прихо
дить тільки після смутку ТІак, як 
воскресіння - nіслІЯ смерти. В 

День Христового Воскресіння дух 
їх вітатиме між нами і цригадува
тиме нам, що шлях наш ще не за

вершений, що перед нами стоїть 
ще вирішальний змаг. І тому будь
мо горді, що ми є їхніми спадкоєм
цями, що на нас лежить святий 
обов'язок довершити те, за що зма
гались наші попередники і що да
вало наснагу нашому юному жит

тю. 

До тебе, українська націоналі
стична молоде, звернені ці рядки і 

вся наша увага. Пам'ятай, що вис
лід Української Національно~ Рево 
люцн залежатиме в.ід твойого зу
силля! Тому кріпись і гартуйся! 
Нехай не жахають нас величезні 
простори, що ділять нас, і ворожі 
намагання припинити наш розгін. 

Радісні Великодні Дзвони нехай 
з'єднають нас в духовому причасті. 
З Їх могутнім звуком нехай зілл'є
ться наше спільне 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА! 

Молодь 20-их рОН/В 
«Бачу їх, високих і русявих, 

Зовсім інших, не таких як ми». 
Маланюк - Ода до 

прийде'1І1ІНЬОГО» 

Наведені рядки з вірша вже бу
ли вжиті} як мотто до есею Євгена 
Маланюк,а «Зовсім інші» і ми не 
завагалися повторити ці слова, як 
1\ЮТТО до статті про поЮJління20-х 
років. <<Зовсім інші» - це сини ві
домих українських поетів Олес.я і 
Миколи Вороного - Ольжич і м.аrр 
ко Вороний. Євген Маланюк пиоав: 
«Може ніколи в світовій літерату
рі ІНе відбилася так яскраво на 
двох поколіннях раптов:на зміна 
літературних діб, та ще й на бать
ках і на дітях літерально тієї самої 
родини. Що більше - в синах обох 
голосних поетів попередньої доби 
наша поезія знайшла якби допов
нення і довершення всього того, 
що в ·батьках було лише в зародку, 
або чого й зовсім у них бракува
ло». 1) 

Змі:на діб і поколінь відбулась не 
лише в літературі. Вірніше буде 
сказати, що змни в літєратурі від
булися в наслідок величезних змін 
і зрушень в українському *итті і 
в свідомості української людини в 
.rоки укра\1нської національної ре
волюції і в пореволюційні - «два;, 
цяті роки». Це була нова доба не 
лише за календарем, але й за но
вою якістю в історичному ставанаі 
української нації. Це була і нове: 
доба в розвиткові української су-

Українській молоді в Україні 

на еміrрації, на далекому засланні 

і в бороrьбі з окупантом з нагоди 

Свята Христового Воскресіння шле 

радісне ХРИСТОС ВОСКРЕС ! 

«Смолоскип» 

спільно-політичної думки, доба нrJ
вої українськQІі лю~дини, яка стада 
типовою для покоління 20-их ро
ків. Поруч з Ольжичем і Марком 
Вороним ми могли б поставити ц~
лу низку імен видатних діячІв з 
усіх ділянок національного життя 
і про яких уже доводилося пиеати, 
що це було одне покоління, одна 
ідеологі·я, один світогляд і одна ПJ
літична програма, хоч у минуло-'l-ІУ 
багато з них належали до різних. 
партій. 2) 
Євген Мал.анюк мав цілковиту 

рацію і підстави поставити поруч 
націоналіста - еміtранта Ольжича 
- підсовєтського поета Марка Во
роного, яrк представникdв одного 

покоління, однієї духової rе:нерації, 
чого ніяк не можуть зрозуміти лю
бимці антитези нашого «Сходу» і 
«заход,у» або «нової» d «старої» емі
rрації. Духові процеси, які відбу
валися і відбулися в 20-их роках, 
мають своїм джерелом укра1.нську 
національну революцію і вони охо
пили всі українські землі. Ніколи 
ще Ire відбувалася така інтенсивна 
дифузія української стихії між 
різними українсьюими землями, як 
в роки революції і в rп:ореволюційн:і 
20-ті роки. УЧіасники українських 
визвольних змагань розсіялись по 
всій соборній Уrкраїні і вони були 
носіями українського відродження 
20-х років, хоч з огля.ду на різні 
обставини під різними окупаціями 
цей всеукраїнський процес відбу
вався у різних формах і в місцево
му зафарбле:нні. Але скрізь !Відбу
вався один :і той же процес перє-о
цінки вартостей минулої доби, ура
хування помилок і досвіду револю
ції і на цих підставах творилас-я 
синтеза нових вартостей, які на 
всіх українських землях характе
ризують 20-і роки відмінними ри
сами, порівнюючи з дореволюцій
ним часом. 



Стор. 6.. 

Суспіл:ьно-політичні обставини на 
землях, які входили в склад УРСР, 
дуже чаоrо у.я:влюяться багатьом 
однобічно в неrативному світлі 
вони забувають, що тут діяло дві 
сили - мос:коовсько - большевиць
кий окупант і українське суспіль

ство. У 20-х роках ще можна гово
рити про УІКРаїнське суспільство, з 
.яким Москві доводилося рахувати
ся. Сама УРСР бу ла .компромісом у 
боротьбі двох сил. Українська ра
дянська держава це не тільки «ХИ 
тра політика московських больше
ників» і фі:коція, якою Москва мала 
на меті ідейно роззброїти україн
ців і примирити 'їх з собою, - це 
також здобуrок української націо
нальної революції, хоч це здається 
парадоксом. Не було б УНР, то ма
буть не було б і УРСР. Не дарма 
перший з'їзд Рад у Харкові назвав 
було також проектовану радянську 
державу ім'ям УНР, а частину чер
воної армії названо «Червоним ко
защтвом», в противагу до «вільного 
козацтва» УНР. 
Політика українізації, яку прого

лосила боль·шевицька партія з ме
тою опанувати ситуацію в Украіні, 
була водночас виявом волі україн
ського народу до відмасконщення 
міст в Україні, щоб зробити їх ук
раїнськими, а з українізацією всіх 
державних установ і оаму УРСР 
виповнити українським національ
ним змістом. Двадцяті роки харак
теризують проти'Ішступ українсь

ких національних сил на культур
ному і політичному фронті на мос
ковські позиції. При ~ому вираз
но була намічена лінія единого на
ціонального фронту - від учораш
ніх уенерівців і ~інчаючи части
ною українських комуністів: Хви

льовий - Зеров - УВАН. 
«Радянське» ПОЮ)ління 20-х ро

ків починало там, де кінчили уен
ерівці - з украІ~нської державно

сти, з боротьби за її повну суверен 
ність і самостійність. Але поколін
ня 20-х роюів пішло далі, і в цьому 
глузд його протиставлення до стар 
шого уенерівського покоління, яке 
було обтяжене гріх,ами і слабостя
ми дореволюційної доби. Але в ра
дянскій дійсност'і 20-х років таке 
протиставлення ЗІНімалося у спіль
ній боротьбі з московським -вели
кодержавним .шовінізмом. 
У свідомості покоління 20-х ро

ків сформувалося нове поняття 
України. Це вже не тільки село, 
але й місто. Не тільки селянин, але 
й український робітrник, у~раїнсь
кий інте.ліrент і службовець. Дер
жавність УІКраїни була вже поза 
всяким сумнівом: «Росія самостій
на? Самостійна. Ну і ми самостш
иї! » - писав Хвильовий. Це зовсім 
не оЗІначає ідеалізації УРСР. Хви
льовий добре знав чого варта са
мостійність УРСР. Знало ,про це й 
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усе ПОКОЛЇІННЯ 20-Х років ТОЙ же 
Хвильовий не дарма попереджав 
партію: «Молодь, яка виходить ~з 
Вузів (вищих учбових ~закладів), 
легко піддається пропаtанді по тем 

них закавулках: чи є Україна ко
лонією чи ні? Такі розмови ми вже 
давно чуємо. Украuнське суспіль
ство, ЗМЇЦНЇВІШИ, не ПОМИ!РИТЬСІЯ Зі 
своїм фактичним, якщо не ,це-юрє 
декретованим геrемоном - москов

ським конкуренrом». «Треба бути 
послідовним: або ми визнаємо на
ціональне відродження, або ні. Ко
ли виЗІНаємо~ то й робимо відnодіні 
висновки»... Висновки Хвильового 

були такі: «Ми мусимо негайно ста 
ти по боці активного молодого ук
раїнського суспільства, яке пред
ставляє не лише селянина, але й 
робітника і тим назавжди покінчи
ти з контрреволюціЙ!Ною ідеєю бу
дувати в У~Юраїні російську куль
туру». 

Поколінню 20-х років властиве 
також нове поняття україІНської 
культури. Дореволюційне поколін
ня боролоСІН за рівноправність ук
раїнської ку ль тури і ІВільний її 
розвито!К, розуміючи під укра:.нсь
кою культурою українську літеrра

туру, мистецтво, театр, н'а:родній 
побут тощо. Покоління двадцятих 
років поширило поняття українсь
кої ку ль тури на місто, на заводи і 
фабрики, на українську державу і 
т. д. Рівноправність і суверенність 
української культури у відношЄІНІНі 

до московської культури була для 
покоління 20-х років самозрозумі
лою і воно пішло далі - проголо
сивши устами Хвильового цілкови 
тий розрив з московською культу

рою і орієнт1аціею на Захід. ·!~·J 
Зrавда:ння українського культур

ного відродження :мислились у!Же 
не партикуляристично, для домаш

нього ВЖИТКУ «МаЛОроС'іЙСЬКОГО 
племені», як це було в першій по
ловині 19-го віку, ні епіrоністично 
з насліду·ванням мосІювських зраз 
!Ків, як це бу ло в другій половині 
минулого віку, а уніІВерсально. «На 
ція тільки тоді зможе культурно 
виявити себе, коли ІНІайде їй одJ-Іій 
властивий шлях розвитку». - пи
сав Х;вильовий. У 20-х роюах було 
вперше з такою силою піднесєно 
гасло укра:~нського культурного ме 
сіянізму: Уrкраїнський ренесанс від 
кринає нову еру в історії народів 
Східньої Европи ... 
Всі ці риси нової націонал:ьної 

свідомости пореволюцшної Украї
ни характеризують поколін1:1я 20-х 
poR'i'B. Це «зовсім інше» поколін
ня, порmнюючи з поколінням доре 
волюційного часу. АнтоненК'о-Дави 
дович у своїх нарисах «Землею ук
раїнською» пис:ав: «З аморфно'! ет
нографічної лемі·шки «хахла» під
водиться на обидві ноги !і заходив
ся працювати новий українець. 
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20-ті роки це не тільки нова доба 
в історичному ставанні української 
нації, новий щабель в розвиткові 
української національної оамосві

домости і суспільно-політичної дум 
ки, а й нове покоління, новий пси
хологічний і духовий т.ип україн
ської ЛЮДИІНИ, 

Як уже було відЗІНачено, процес 
формування нового етапу і нової 
доби 0хопив усі укр,аїнськ.і землі, 
зрушені плугом української націо
нальної революції. Нова rенерація 
20-х років є творцем цієї ІНовоі -до
би. Єдність доби обумовила духо
во-психічну єдність поколіннІЯ. І 
тому про «зовсім інше» покоління 
писав не тільки український емі
rрант Маланюк, а й підсовєтський 
письмеІНіНик Антоненкю-Да:видович •. 
І тому Маланюк поставив поруч, 

як репрезентантів цього нового по~ 
коління, націоналіста еміrранта 
ОльжиЧіа з підсовєтським поетом 
Марком Вороним. 
Обидва належать до одного по

коління не лише віком, але й сво
їм світоглядом і психологічним ти
пом. Це нова rенерація українсько
го ренесансу 20-х років. Під укра
їнським ренесансом 20-х років слід 
розуміти не лише інтенсивний ку
льтурний процес українізації або 
точніше відмосковщення Радянсь
кої України, а й укра~нський на
ціоналістичний рух на західньо-ук· 
раїнських землях під Польшею. В 
основі і провідними тенденціями 
це був єдиний всеукраїнський про
цес становлення нової доби, яку з 
повним правом можна назвати до

бою українського націоналізму '· в 
модерному значенні цього слова. 
«Я вже бачу перед собою н о -

В :и Х Н е В і Д О М И Х ( ЛЮДЄ•Й 
- сильних, як леопард, прозірних, 
як «чека» і вільних, ІЯК воля, -с
ці слова про нових невідомих лю:
дей з <<Повісти про санаторі:йІНу 
зону» Хвильового є майже дослів
ним повторенням наведеного намИ 

вірша Є .. Маланюка, поставленого 
як мотто до статті про покоління 
20-х ро:К:ів. 
В українській літературі 20-х 

років можна нарахувати цілу низ
ку творів, у яких фіrурують ці но
ві люди. Згадаймо роман «Вальд
шнепи» Хвильового, у якому герої- . 
ня Аrлая так себе й рекомендує:· 
«Я.- ·нова людина наШого часу»;. 
Образ нової. людини накреслено 
т.акож rв посТІаті Орисі з роману 
«Робіоо. сили» Михай-да Івченка .. В 
романі В. Підмогильного «Місто» 
покоління 20-х років · репрезентує . 
Степан Радченко. Тепер, коли цей 
роман видано й на еміrраціІї, не є 
зайвим приглянутисЬ до цього· об
разу й провірити наші міркуваmrя 
про п01коління 20-х років. · 
Роман «Місто» Підмогильного, 

безперечно, є одним З ·найвидатні- · 
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ших твqрів, української .71ітератури 
2о:..х рокі:в' 'не· лиШе з літературно
:М:истецькоrQ ПоглядУ .. а й як доку;.. 
мент доби і як твір, у якому в по
статі головного. героя виведено . по
коління 20-х років. Степан іРадчен
ко -·типовИй представник украІн
сьКої селянської молоді 20-х ро~ів 
~ ·типовий не в розумінні масово
стJ-1, а 13. розумінні провідної тендеІН 
ції ідейного формування цього по
колінfІіі. Маємо на уваз·і провідну· 
частину або еліту цієї молоді. 
Про Степана Радченка З ромаІНу 

довідуємось: «За свої двадцять 
П;ять років ві:н був підласичем
rіи1йщщQм, поті·м; просто хлопцем, 
далі rіснзстанцем і наприкінці сек
ретарем сільбюра спілки Робзем
лісу». К6-?Іи він зібрався 'Їхати до 
~.иЄБ.а вЧитисЯ, перед ним «ІКупкою 
п~:п_ірців лежа.ло все його життя за 
останні п'ять рок·ів ___,. повстання 
за гетьмана., боротьба з білими бан 
д~~И~'· ку.цьт•урІНа і професійна ро
бота. . 13ін охоче щ:ючитав дещо. 
Чого тільки. не було! Був полон 1 
втеча з-:-цід розстрілу. Були мітин
І'и, цrітація, резолюції, боротьба з 
Т~\\1рявою j самогоном». 
Коля .~и'І'асш все це, мимоволі 

ЗІ:J~дmться живі реальні люди 
20~х років _,... Хвильовий, Антонен
КQ-Д.а.видович._ Куліш, Косинка, 
П~дМОJ'И;Льний .... Це покоління ІНа
родж.ен.е в огні й бурі українськоі 
наці_QJІа.1ІЬІЩЇ рЄІво.JІюції. Воно пе
режило всі перипетії і трагедію ці
єї ревоЛІОЦ~ї: · СтеПан Радченко та
кож·· r1'р6йшов цей шлях: «Перед 
тим лк-:~вm{'иііуТИ .. червоний стяг, 
він . трщvrав якийсь час прапор осін 
ніх степів і небес» - жовrоблакит
ний прапор. Червоний_ пинюр _я.е .. _ 
означав для поколіНJНя rFадченків 
~~ади націоrшільних ідеалів їх мо
лодости. Він був нас.J.Іідком пораз
ки національ!fИх сил ~ :кюмпромісу 
з Q9.ць.ДІевик;ами, умовою якого, все 

ж 'таки було будівництво україн
ської держави і розвиток україн
ської культури. 

Після поразки УНР і вс'І'ановлен 
ня УРСР українсьrка селянська мо
лодь вирушила· у великий nохід до 
міста, v вищі школи і ІНІа заводи. на 
нов·і фронти і фортеці, які вона 
здобувала своєю упертою працею 

і навчанням у вищих школах. Це 
є типовим явищем 20-х років і Сте 
пан Радченко у Цьqму бачить своє 
життєве призначення: 

«.Він - нова сил:а. покликана із 
сіл до творчої праці. Він один з 
тих, що повинні стати на зміну 
гнилизні минулого й сміливо буду
вати 1\1айо~:rє». ~<Він· •здібнйй і міц
НJ1Й. BiJf ум~е .бУти упертим.· Там, 
дf! перешкоди не збити натиоком 
плеч11, там точиТим-~ . _ і1ї шашелем. 
Дні, мі<;яці- й·РоІЩ.! ~:Щ .. викує :з ее, 
бе н о в·у ··~-к·у" л ь ·т у rp в: .у лю 
дину» ... «Таких, як вdн, тисячі при-
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ходять до мkта, туляться по льо
хах, хлівах т.а бурсах, голодують 
але працюють і вчаться, непомітно 
підточуючи його гнилі підвалини, 
щоб покласти нові й непохитні. 
Тисячі Левків і Василів облягають 
ці непма:нські оселі, стискають їх 
·і завалять. В місто вливається сві
жа кров села, що змінить його ви
гляд і істоту. І він - один із цієї 
зміни, що їй від долі призначено 
перемогти». 

Патос цього покоління є патасом 
українського відродження і 6удів
ницт·ва нової України: «Міста-са
ди, села-міста, заnовідані револю
цієщ, ці дива майбутньоrо, що про 
них книжки лишили йому невираз 
не передчуття, в ту хвилину були 
йому близькі й збагненні. Вони сто 
яли перед ним завданням завтріш·
нього дня. величною метою його 
науки, висновком того, що він ба
чив, робив і має робити. Родюча 
сила землі, що проймала його жи
ли й мозок, могутні вітри степів, 
що його породили, надавали при

страсної яскравости його марінmо 
про блискучу прийдешність зем
лі». 
Це покоління, «від народження 

покликане до кипучої дІяльности», 
ІНК висловилась Аrлая - героГ:ня 
роману «Вальдшнепи» .. І цим своїм 
активізмом та ідейністю воно про
тиста,влене міським обивателям, 
про яких Степан Радченко міркує: 
«Чи можна припустити, що їм у 
серці живе ідея, що рідненька їхня 
кров 'Здібна на порив. що в свідо
мості їм є завдання й обов'язок?». 
Але -й вихідці з села, ровесники 
Степана Радченка не всі витриму
вали опіu міста і не всі були до кін 
ця вірІНИми своїм ідеалам. Багато 
з них губилися в чужому змосков
щеному місті, примінювалиоя до 
пануючої системи життя і ставали 
його полоненими. Про цих Степан 
Радченко думає з особливим бо
лем: 

«Ось він, селянський актив, що 
мусить здобути місто! І чому Лев
ко з ними: лагідний, як завсігди? 
Невже й вЇін такий? Невже вічна 
доля села - бути тупим. обмеже
ним рабом, що продається за поса
ди й. ~арчі, втрачаючи не тільки 
мету, а й людську гідність? Може 
його теж чекає цей шлях, ця тря
совина що засмокче його й пере
•гравить, зробивши безцільним до
датком до ржавої системи життя? 
!Він почував у ній страшні сталеві 
пружини. що були осіли на вибої
ни uевоЛюції, а топер випростову
ються знову. І може все життя. -
т·ільки 1неспи:нний потяг, що ніякий 
машиніст не в силі змінити напрям 
ку його руху по призначених рей
ках між відомими сірими станція
ми?- Лип.J'ається н~:нуче одне -
чіплятись на нього, хоч який він Ї 
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хоч куди веде овою одноманітну 
путь» ... 
Але Радченко належить до тих, 

які мали відвагу не примlНюватися 

до пануючої системи житт.я, а йти 
проти теrчії і будувати нове життя, 
«Як його будували хоробрі на про
тяз·і віків», за висловом ровесниці 
Радченка і героїні 20-х років Аr
лаї. Це було те покоління, -яке тво
рило нові когорти українського 
протинаступу в боротьбі двох сил 
і двох культур в Україні в 20-х 
роках. Москвоськю-больше\Бицькі 
окуrпанти розраховува:ти на пере

могу змосковщеного м1ста над ук

раїнським селом і московської ку
льтури, як культури місТІа, над ук
раїнською культурою, яка і в 20-х 
роках все щеr уявлялася культу

рою села. Покоління 20-х років 
відповіло на цей московський пляrн 
своїм контрнаступом на місто, щоб 
здобути його найважливіші форте
ці, зайн-яти в ньому найвищі пози
ці'ї і зробити його українським змі
стом і цим самим забезпечити пе
ремогу української культури над 
московською, а Україну перетво
рити в повІНОвартісну модерну на

цію. 
Політика обмосковщення Украї

ни ;ч;ореволюційного часу витвори .. 
ла прірв;у між українським селом 
і змосковщеним містом. Місто бу
ло опанованеі ворожою силою і бу
ло для українців чужим і ненавис
ним. Покоління 20-х років прихо
дить до міста, як завойовник: «Не 
ненавідіти треба місто, а здобути» 
- таким є г'асло Радченка. І він 
здобуває його упертою працею 
над собою, і своєю грома·дською 

діяльністю і працею уюраїнізатора 
і письменника. Р~щченко успіnшю 
здавав всі іспити в інсТИтуті; крім 
того «Тричі на тиждень дrавав лек
ції з українськоІї мови і мусів до 
них добре готувrатись», щоб бути 
на рівні практичних вимог «Тієї 
уст,анови, де покликаний був осві
чувати потомлених службовців, що 
хотіли їстИ'. а не відміняти, й ду
:те мало мог ли бути свідомі тих 
високих обов'язків перещ україн
ською нацією, що лягли їм на пле
чі». 
Покоління Радченка було свідо

ме свого високого призначення і 
своїх обов'язків перед українською 
:нацією. В боротьбі ·двох сил в Ук
раїні в 20-х uоках воно перЄІМага
ло. Тільки фізичним терором, роз
стрілами й арештами представни
ків цього покоління московські 
окупанти могли втриматися в Ук
ра'їні та спиІНИти його Пе!ІJеможний 
наступ. 

Петро Голубенко 
«Розбудова Держави» 

1) <(,ве,жі», 1947 р., ч. І, стор. 2. 
2) Петро Голубенко - (<Вапліте». 
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ЧИ (( БІЛА КНИГ А )) 
Видання «Білої книги» про запе

речення і знехтування університет 
ських вольностей в Україні заіні
ціювали ще в попередній каденцн 
ЦЕСУС-у, Відділи Студій і Суспіль 
ної Опіки та Міжнародніх Зв'язків 
ЦЕСУС-у. 

Вже кілька років відчувається по
требу такого видання, головно на 
міжнародньому відтинку діяльно
сти ЦЕСУС-у. Щоб ЦЕСУС і взага
лі українське студентство могло 
говорити на міжнародніх студент

ських коІНІ'рес.ах і з'їздах в імені 
паневоленого студентства сучJас:нОf~ 

України, щоб бути речником укра
їнських політичних ас.пірацjй та -
накі-нець, - щоб бути повноправ
ним реІПрезентантом студеІНтства 

вільної України - в ЦЕСУС-оВ'і, 
як і в кожному українському сту
дентському товаристві й організа
ції_. для їхньої міжнародньої діяль 
ности, відчувалось потребу якогось 
твору, ЯІКИЙ би був апертий на до
кументах ТІа доказував заnеречен

ня і знехтування російсько-боль
шеницьким окупантом унівеІРситет 
СЬКИХ ВОЛЬІІІОСТеЙ В Сучасній У:кра
ЇНі 
Одним виступом чи одною розмо 

вою важко представити чужинець

кому студентаві цілу гаму студент

ських проблем поІНеволеної Украї

ни, для цього треба дати цьому 
С'Гудентові документ, який би наоч 
но доказував правоту українських 
політичних змагань, правоту нашо 
го перебування на чужині та :нашу 
боротьбу з російсько-больше:виць
ким окупаІНтом, який знехтував 
з,аперечив ті всі академічні вольно 
сті, якими тут, у західньому світі, 
користуються мільйони студе!Нтів 
свобідних ксраїн. Для цього й бу ло 
заплянована видати твір, зокрема 
в чужих мовах, який би проречи
сто говорив про справжній стан 

науки і обставини, в яких навча
ються мільйони наших друзів в 
Україні. 
Таким твором могла бути т·ільки 

«Біла книг,а» про академічні воль
ності в Україні. І два відділи Упра 
ви ЦЕСУС-у - Студ·ій і Соспільної 
Опіки та Міжнародніх Зв'язків рі
шили з'оеалізувати це видання. 
Зпачатку з·давалось нам, що для 

такої високої мє-ти, на наш перший 
заклик відгукнуться десятки знав
ців підсовєтськdї дійсности та ви
сокошкільного життя в Україні й 
взагалі в СССР. Що ці люди про
тягом короткого часу допоможуть 

своїми порадами, своїми документа 
ми та написанням окремих довідок, 
базуючи їх на пережитому та на 
власному досвіді, - зреалізувати 
це виданн•я. Але, на жаль, так не 
сталось. 

СМОЛОСКІШ 

ПОБАЧИТЬ СВІТ 1 
Ми доклад,али всіх зусиль, щоб 

це видання в якнайкоротшому ча

сі побачило світ. Для цього було 
вигото·влено спецілльний заклик 
ще в травні 1954 р., який було опуб 
лікавана в багатьох українських 
-еміграційних часописах та який 
бу ло розіслано до цілого ряду ком
петен'ЛНих в цих справах осіб. Але, 

треба з прикрістю ствердити, що 
після цього нашого ПЄ1РШОГО кроку 
ми дістали мінімальні відгуки. Від
гукнулось дослівно кілька осіб, <ЯКі 
не тільки привітали наш почин, 
але запропонували нам свою спів
працю. Пізніше почалось листу

вання. Ми писали листи до окре
мих осіб і інституцій прохали до
помоги, вияснювали значення і по
требу такої книги, чекали цілі мі
сяці :на відповідь щоб її ніколи не 
діждатись. Дехто радив махнути 
на все рукою «бо з того нічого не 
вийде». Але ми були вперті і не пе
реставали писати листів. Наслідки 
цього були різні, але не блискучі 
бо не тільки ще до сьогодні це rви
дання не побачило світу, rале воно 
навіть не підготоване до друку. 
На цьому місці зокрема ми дозво 

лимо собі в 'імені ЦЕСУС-у зложи
ти подяку проф. І. Розгонові, який 
перший прийшов нам з моральною 
піддержкою та постійно служив 
нам в нашій праці своїми цінними 
порадами. На американському тере 

ні зокрема зацікавивсь нашою іні
ціятивою Головtа Культурно-осв~т

ньОІ~ Комісії СУСТ А та Голова УСГ 
в Філядельфії Теодосій Онуферко, 
який видав був в цій CIJ'l)aвi з ра
МС'НИ СУСТ А спецілльний комуні
кат а останньо, разом з ЦЕСУС -
ом, - окремий заклwк: до україн
ського студентства в ЗДА. Ми з 
приємністю мусимо ствердити, що 
Т. Онуферко пост-ійно веде з нами 
листування в цій справі. 
Окрему розмову ми відбv ли з 

rєіН. секрарем НТШ проф. В. Ку
бійавичем. в якого ми знайrпли пов 
не зрозуміння та моральну піддер
жку для нашого вид,ання. Рівнож 
ми відбули ІJО змови з головою Не
залежної Асоці,яції Сов~ознавці'ВІ 
проф. Ю. Бойком, ЯІКИЙ запевнив 
піддержати всі наші заходи та 
звернувся в цій справі з окремим 
листом та зrакликом до членів Асо
ціяпії. Дальшим кроком в нашій 
акції був заклик до всіх студент
ських організ.ацій та всьоГо сту
дентства на чужині в справі допо
моги і проєкт окремого заклику 
ЦЕСУС-v разом з нашими Науко-:
вими Інституціямм - НТІІІ і ВУ
АН та Ви~окими Школами на чу
жині - УВУ і УТГІ. 
Уповноважений ЦЕСУС-у по ви

даНІНю «Білої книги» робить все, 

Orop. 8 

що можливе, щоб це небувале ви
дання, хоч зі запізненням, але все 
ж побачило еві т. Насьогодні вже 
призбирано деяку кількість доку
ментів та опрацьовуєтьс-я кілька 
тем, які й будуть основою книги. 
Ми дозволимо собі з притиском 
зазначити і ствердити, що скоріше 
чи пізніше це видання побачить 
світ. Але від всіх нас і зокрема від 
бувших професорів та викладачів 
ВУЗ-ів підсоветеької України і 
взагалі СССР залежить~ як саме 
буде виглядати це видання, та яка 
буде його питома вага. Ми апелю
вали до совісти всіх компетентних 
в цих справах осіб, які перебува
ють на чу:жині почерез пресу або 
безпосередньо. І суто від них зале
жить, від їхнього вирозуміння і 
доброї волі чи вони хочуть вз.яти 
участь у опрацюванні цього ви

дання, чи ні. 
Бо ця книга заnлянована не як 

дешева кіль:кіанадцятьсторінкОІВJСІ 
б•юшура але ЯІК науковий твір на 
яких 300-400 сторіІНок. Тві.р. який 
має стати зброєю в боротьбі з ро
сійським большевизмом та комуні
стичними впливами серед студент

ства західньо!'о віл~ного світу. 
Ми віримо в добру волю людей, 

в їхнє виразуміння та їхнє бажан
ня спричинитись до цього видання. 

Ми віримо, що «Біла книr,а» поба
чить світ та замар:кує ще одну сто
рінку нашої діяльности на чужині. 

Осип Зінкевич 
Уповноважений ПЕСУС-у 

по виданві сВ. К.• 

.~~~~·;···~·~!!····················
Максим Рильський 

ltA КОРАБJІЯХ 
Клекоче піна за стерном, -
Гей, не дрімаJй, матросе! 
Хай кров бурхає, як Гольфштром, 
Як море стоголосе. 

Там берег, мати і жона ... 
Забудь про них, матросе! 
Пускай співучий лот до дна, 
Минай мілини й коси. 

Далека, небезпечна путь, -
Гей, не зважай, матросе! 
Та ж хвилі приязно гудуть, 
Міцні, надійні троси. 

Вагато нас, і всі - один ... 
Люби ж, як рідні роси, 
Весь світ - од півночі крижин 
До тропіків, матросе! 

(«Поеми і лірюш», 
ДВХЛ, КИІ!В - 1951) 

~: )~.:..:.--------~1 .;_ """'-.~-· 
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Привіт Унраі"нсьному МОрю І 
• 

Володимир Сюсюра 

О, МОРЕ МОГУЧЕ 

О море могуче, і вітер, і тучі, 

чайки квиління сумне, 

гори Кавказу!.. Один я на кручі, 
сонце цілує мене. 

О, мор.е могуче, люблю я, жагуче, 
безмежні простори твої, 
ці сині дороги, що линуть сліпуче 
в далекі південні краї. 

Квітучі долини, в снігах верховини 
суворих задуманих гір, 
пі·сні невідомі, мов плач віоліни, 
й горянки смуглявої зір. 

Тут люди, як птиці. Абхазіє, ти це! 
Усе тут цвіте і сія, 
мов райдуга вічна... Та все мені 

сниться 

далека Вкраїна моя. 

І хвилі Дніпрові, й пісні вечорові, 
і крики привітні гудків, 
д~. сповнений гніву, і гніву й лю

бові, 
я в битвах свій край борони.в. 

Де йшов я крізь бурі у далі 
похмурі 

під кр·ики зеніток у тьмі, 
і муром на мурі, і муром на мурі 
вставали руїни німі. 

Там все оживає, о краю, мій раю, 
не марно ти лив свою кров. 

У пісні я РУки тобі простягаю, 
моя неповторна любов! 

Лети, моя пісне, за гори Ій долини, 
туди, де побачив я світ. 
І пісня над морем леrrить на Вкра-

їну, 
і хвилі шумлять їй услід. 

з «В саду батьків.щию1», 
РП, Київ _,. 1954) 

Коли · є День Українського Моря? 

Іпм. В. Савченно-Біпьсьний ппо 29.ІУ.1918 Р. 
В минулому році ми містили на сто 
ріпках «СМОЛОСКИПУ» дуже цінні 
спомини сл. п. адм. В. Савченка -
Більського про Чорноморську 
фльоту. Сл. п. Адмірал обстоював 
думку, що 29. квітня не. повинно бу 
ти днем Українського Моря, це він 
обоснунав в окремому листі до на
шої Редакції, який ми не опубліку

вали, бо боялись, що він зможе ви
кликати полеміку, Що було б вели
кою прикрістю для сл. п. Адміра

ла. Уважаємо, що подн, які мали 
місце на Чор.ному Морю в 1917 
1918 рр. повинні ясно насвітлити 
наші історики Визвольних Зма-

29-те квітня 1918 р. ні в якім ра
зі ІНе моЖJНа nрисвятити нашому 
Чорному Морю. В цей день всі ко
раблі Чорноморської фльоти були 
обсаджені матросами - чекіс~ами, 
ЩО були вислаІНі большевиками з 
Кронштадту на ук.оnлектув.ання ко 
раблі'в ЧорноморськОї фльоти. Всі 
наші патріоти-матроси зі сльозами 
на очах рутІ!І'али до своїх хат ще в 
кінці лютого того року, рятувати 
своє маЙІНО; а більш відважні й мо 
.лодші. порадившись зі мною, виї
х·али до Києва, з багнетами в ру
ках. б л а г а т и Це'НТ'ральну 
Раду призІНачити Генерального Се
кретаря й по Морських Справах 
(Морський міністер). 

На початку грудня 1917 р., я одер 
жав теле.граму від проф. Дмитра 
Антоновича - негаЙІНо приїхати до 
Києва. Я виїхав разом з полк. Бо
гомольцем 5. грудня 1917 р. в сто
лицю УкраїІНи. іВ Києві вже було 
багато наших матросів. Мій приїзд 
дуже їх врадував. На другий день 
до готелю «Франсуа>\ де: мене nrDи
містили матроси, прИЙІШов профе
сор ,археології Д. Антонович, що 
був призначений генеральним сек
рет•арем по морських справах. Він 
дуже мило зі :мною зустрінувся й 
сказав, що все по зорганізуванню 
Морського Міністерства передає до 
моїх рук і просив мене підібрати 
відповідних людей і приступити 
до праці. Нашому Морському Мі
ністерству бу ло відведене розкіш
ІНе приміщення, а саме -дуже гар 
ний дім Терещенка. До Севастопо
ля я післав 10 телеграм, але ані 
одна туди не дійшла. 

В кінці лютого 1918 р. матроси -

гань, а Державний Центр повинен 
зайняти до цього становшце і спе
ціяльним декретом назначити День 
Українського Моря. Великий авто
ритет сл. п. адм. В. Савченка-Біль
ського не дозволяє нам промовча

ти ЙОГО ЦіІUІИЙ ЛИСТ, ЯКИЙ ЮІНе ЯС
не світло на квітневі події 1918 р. 
В зв'язку з цим ми просили б ви
словитись в цій справі компетент
них осіб, учасників тих под1и та 
істориків. Для таких відгуків ми 

радо дамо місце на стор·інках на
шого журналу. 

Редакція «СмолосЮІПУ» 

qе~істи, які nрибули до Севасто
поля з Кронштадту, виареш:тували 

всіх офіцерів і З•аперли їх в Мор
сьrкому Зібранні. Через кілька днів 
чекісти почали в' язати офіцерів по 
кількох разом, а до їхніх ніг при
в'язувати тяжкі каміння й кидали 
в море. В такий спосіб більша кі
ль!Ф'Сть офіцерів Се:rІастопольської 
залоги була знищена. 

В квітні до Севастополя підхо
дили українські війська під коман
дою полк. Болбочана. За ними про
сувалась по Криму також німець

к,а аuмія. Коли ранком 29. квітня 
до Севастополя підход~ли ці вій
ськові частини, там піднявся вели
кий переполох. Че:к:істи не думали, 
що німецьке військо разом з Запо
різькою Диві•зією під ком. полк. 
Болбочана підуть на Севастопіль, 
бо по їхньому розумінні Оевасто
піль не є украіІНською землею. На 
кораблях Чорноморської фльоти 
не було, безперечно, ні одного офі
цера. Хтось ск,азав., що в Севасто
полі заховався адм. Саблін. Поча
ли ШУ'Кати 'За ним. Накінець знай
шли переляканого адмірала й за
раз же стали просити- що роби
ти? до Севастополя підступають 
німецькі війська. Просили адміра
ла рятувати положенІНя. Переляка

ІНИЙ адмірал порадив піднести ук
раїнські національні прапори. Але 
таких прапорів не знайшлося. Лиш 
тільки на дреднавrгі «Волю> знай
шли 2 прапори, заховані в нижній 
палубі, але вони були дуже брудні. 
Біг али по всьому Се'Вастополю, шу 
каючи що-1небудь подібне до укра
їнського прапора. Все таке було 
знищене, бо бо.ялись большевиць-
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коrо обиску. Дещо таки знайшли, ли йому цього не робити, 6о буде з 
почали роздирати на шмаття та ними велика возьня. Рішили від
склеювати і причіплювати до машт. правиТи Іїх обезброє.них до Москви, 
В той час «Центро-флот», що керу- що було і з.робл~не. Увійшовши до 
вав фльотою, почав говорити з Се'Вастополя, ІНімці очистили всі 
Москвою по телеграфу. З Москви кораблі і піднесли на них німецькі 
був едераканий наказ: ІНе гаючи національні прапори.;. На другий 
часу фльоті вийти у відкрите мо- деІїь німці розшукали декілька 
ре. Декілька кораблів вийшло. але матросів-чекістів, . яких здається. і і 
подарозі один корабель потону:в. розстріЛJ:рrи.. По всьому кримсько
Перелякані матроси ·повернули ко- му півострову був зроблений обиск. , 
раблі назад. Стали злізати з кораб ,вся залога Чорноморської фльоти 
лів й хотіли втікати, але в той була заарештована німцями. Зrо
меІНТ:, полк. Болбочан ·зі своєю За- дом прийшлося вжити багато кло
порізькою дивізісю увійшов до Се- потів: щоб вони погодились' nере
вастополя. За ним і'шло ба11ато ні- дати всі ті кораблі та майно в на-
ме.uького війська. Пол1к. Болбочан ,ше nовне ко~ристув~ання. ,. 
хоті,в арештувати всіх большеви- В. Оа,вченко-Бjльський 
цьких матросів, але німці поради- (Адм. по адмірал. Чорн. фльотй) 
)~~~~сс~~~~~~~~~~~с~~~~~~~с~~~~~~~~.~~-сссс~~ссс~с~~ссс~с~е ~ 

3 пистів апм. В. Савченна-Біпьсьиоrо 
Майже до останніх дІНів життя 

сл. п. адм. В. Савченка-Більського 
вдержували ми з ним листовний 
контакт. Від липня 1952 р. до. сі:ч,нg 
1954 р. ми одержали від сл. п. Ад
мірала двадцять два листи .. Сього
дні ще заскоро їх всіх повІНістю 
публікувати. Тому ми обмежимось 
До опублікування на цьому місці 
тільки деяких уступів з них, які 
дуже проречисто х:арактеризують 

останній рік життя nашого Вели
кого Адмірала. З рамени редколео
rії <<Смоло·скиmу» листовний кон:;.. 
такт вдержував зі сл. п. адм. · В. 
Савченком-Більським. голова .Dед
колеr'ії О. Зінкевич, до якого і були 
адресоваІНі всі ці листи. 

Редакція «Смолоскипу» 

Абондан, 5. 2. 1953 р. 

«... Вибачте ме,ні, будьте лаакаві, 
що так до'вго не писав Вам. При
чини цьому дуже скорботні. Мене 
спіткало велике нещаст~. Зохору.;. 
вав я на дуже тяЖку ·гриnу, яка 
змучила мене страшенНо, головне 
з серцем зробилося ще гірше· і я 
дуже ослабів і !Не в сил:ах був що
небудь писати;, тому й не прислав 
вам статті, як обіцяв ... » · 

обсіли· різні азіІЯти, що зробилися. 
ще більшими звірюк,ами, ще біль
шими ро:збішаками?! ... 

Абондан, 23. 2. 1953 р. 

. <<... Перешкоджає цій моїй праці 
(писанню споминів - прим. ред.)* 
голоВН'О, моє здоров'я. Я дуже бо.;. 
юсь: що .здоров'я моє так дуже пі
дУпадає~ Шкодять цьому мої нерви 
й дутооні муки. як також моє зли
денне :життя. Ви не повірите, · як 
мені тяжко тут! Але це хай 'зали
шиться: між нами ... » 

Абондан, 17. 3. 1953 р, 
« ... Ці милі пластуни· (мова про 

українських пластунів з Торонто 
- прим. ред.) просять мене при
слати їм мою фотографію, біогра- , 
фіЮ і дещо з моїх спо11адів. Це ду.:.. 
же мене зворушило й я хотів по
ділитись з Вами, Дорогий Пане Ре- ' 
дакторе, цими несподіваними відо
мостями з-за кордону .. ~» . 

Абондан, 30. 3. 1953 р. 

ч. 4 .(52) 

серцем... І ІНе ЗІНwо, кому можна бу 
де доручити всі справи нашого 

мо.рського· Міністерства~ 3араз ме
ні треба більш уважніше відІНе
стись до свого здоров'я; треба по
ліrкуватися серйозно, щоб я мав 
сили завершити цю велику справуJ 

Єдина надія, безпере-чно, .маленька 
надія. це поїхати до Швайцарії і 
там підлікувати своє здоров'я в са
наторії фізичними методами ліку~ 
ваннІЯ ... Почуваючи з 'пеРІІіЇ1х дні~ 
нашого ЗІНайомства повне довір'я 
до Вас, я ділюся з Вами ... моїм .. го-:: 
рем, власн~ гр рем, що. є для. ,всієіі 
нашо1 нещасної Батьківщини ... · І Я: 
рішив поділитися з Вами. Ріши~ 
поділитися з Вами; бо вірю, ·що ·Ви; 
зро·зумієте ·мене. хоч і капають зі 
очей моїх сльози, але потім- ·буде 
мені легше, бо поділивс,я · НІашим' 
великим горем з людиною, в ЯК:J.И· 

вчув добре серце ... Мені так rірко,; 
так бол•яче зробилося, що . ПІ>JШи-~ 
·нив писати: цього листа. ·· ' · • 

« ... Трохи поле'Жав. умИвся й noJ 
чав ·знов писати ... Думаю. що Ви~ 
розумієте мене. РозуМієте :Мене --: 
чом;у то мене.. охопив такftй cy~r 
настрій. Дуже, дуже. бо,л~че. менч 
таке байдуже до мене. ві.дноше,ння.І 

. Щк.Qл~ не Думав, що в мо'і 'останні, 
рокИ мені доведеться тягrну1:и, таке~ 
бідолашне життя. Дове-Лося · тягну-~ 
ти таке життя меІНі, ;. що ·:всю":дУllІУі 
свою, всі сили свої вкладав ·,на добt 
ро нашому Рідному Краю; Але .ме-r 
·не ·тішить, власне. заспокоює мене; 
таке миле, ТІаке добре· до мене 'від-\ 

н. ошенн. я нашої молоді·:· О_gе,.ри:щу~ 
Вам цьоГо листа, а мею 'Га'К" тіtж!Ко, 1 
так боляче. Признаюсь Вам, мій До' 
рогий. що· з. того часу., яК :бачИвся[: 
з ВамИ; я ітеuеживаю 'т.Яжк-t~."·':ЖИт-~ 
тя ... Маю борг 1.40(). фр ... :· л.r· ':Меніt 

так багато треба зро9'ИТ(1.-.>>., ·'r ,.·, ~ 
Абондан, 23. 4. 1953 р. 1 

« ... Мені дуже нещастить - npo-· 
пало 5 долярів з мого портфелЯ.:•.»! 

Абондан, І. І. 1954 р. ь 
·« ... Тяжка хвороба і досі мучить: 

~<... Москал.і (бувші росіяни), що 
не є слов'янами~ змагаються різною 
брехнею перекоІНаnt Америку й Ан 
г;:rію, що У;кра'їІНської Дер.жави не 
було, немає й не буде, й різними 
безпідставними, безглуздими й -
можна сказати - більш чим !На
хабними доюазами прагнуть загар
бувати наш Рідний Край з його 
вел:ичезними багатствами ... » 

« .... Мої нечви так розходилися, 
щомене турбує всяюа дрібниця. Я 
перетерпів в свойому житті стіль
ки . гОря, стільки різних . ТІЯЖКJ1Х 
неприємностсіі та так баг:ато не
сподіваних:. втрат близьких серце
ві моєму високопорядних, надзви
чайно цінних наших людей. Недав 
но мене дуже вразиЛ:а !Несподівана 

смерть мого щирого,. висОІкопоJ:>яд

ного приятеля. капітана 1-шої ран
ги П~, правдивого нашого патріот .. 
Це мене дуже ррибило, бо МТ:f ~ry7 
били дуже цінну лю~ину, сВИЗІН~ч
ного моряка ... І от, зовсім несподі
вано таке горе, т·аке. веЛике горе! ... 

. мене; Так Що й не мав сили напи- j 
сати моїм друзям. Шкода, велика; 
шкода. що· Ви не можете побачи- · 
тись зі мною. Є багато питань, які! 
треба ·розв'я.зати з· Вами. Якщо~ 
Вам абсолютно є веможливим при- t 
їхати в Абондан, то може Ви змо- ~ 

, жете приУхати до Паnижа і тоді я, І 
хоч і дуже зараз с.rnабий~ 1але буду j 
старатисЯ приїхати до п. д-ра 0., j 
де ми й зможемо побачитись... , 

«... Чи можна ж з'єднати. Країну 
(Україну - прим. ре·д.), що населе
на виключно слов'янами, що збе
ретла дУ'ШУ свою від сталінської 
отрути й має нахил до спокійного, 
культурного ,,житrя, ~ Іфаїною, яку 

Я до цьог·о ";!асу не можу заспоко
їтись. І тоМу я зараз такий здене:р 
вований, бо тепер .я залиш:wвся 
один з надірваним здоров'ям, з 
дуже, ,.дqшматоваЮ;1ми нерзами 

П. С. Напевно мені не пощастить~ 
приїхати до Парижv й Л буду про- : 
сити п. д-ра О. приїхати до мене в~ 
Абондан ... » І 
Це був останній лист до нас сл. 1 

п. Адмірала Володимира Савчен-, 
ка-Більського. 

Так провів остаІПІІИ рік свого : 
--~ИТ.!,~-~~-І_!:!--~~І_!КИ_!!__~~~-ір~~-~·--.. \ 



•• 1'.:')... ~ 

ч~ ·4.J5%)_~-- ~ ·~- .. ~· . __ . 

На спужоі БатьківщинІ 
Щораз більші кр.уги зарисовує 

соІще і його життєдайне проміІшя 
будитЬ природу до життя. Пульс 
починає · битися живіще. Соки жит
тя починають наново свій таємни
чий біг. Лани українських степів 
покриваються ~еленню. 

Київ оживиться. його численні 
парки покриються зеленим покри

валом, а потім різнобарвним цві
том. Оживиться дальша розбудова 
Університету ім. Т. Шевченка. Мі
ські стадіони і пляжі заповняться 
київською молоддю. Будь готовий 
до служби Батьківщині! - зобов'я 
зує всіх і до цього всім треба під
готовитись. Завтрішній день нале
жатиме тим, хто зуміє до нього під 
готовитись і його зустріти. Тому 
українська молодь повинна · міцно 
стояти на своїх місцях, здобувати 
знання, гартувати дух і тіло. Хоч 

як болючими є важкі ворожі уда
ри, - його методи перемоги нас -
нам не страшні. Вони завжди і 
своєчасно ·є здемасковані. 

Витривати на своїх постах: за 
станком~ в праці на рілі, на постах 
керівництва, на лавках технікумів 
і вузів. Ось, головний клич сього
днішнЬого дня. І коли прийде хви• 
лина стати до боротьби за свободу 
і визволення, щоби ви, Друзі, бу ли 
І'отові стати на зов. Щоб ви були 
готові д,ілом підтвердити ваші, ше
потом переда:вані, а часом тільки 
ВИМОВНИМ ПОГЛЯДОМ ОЧе\Й, ДУМКИ 
Мрії::.•' 

Будьмо гідними наслідникамн на 
щих nопередників: Фальківського, 
Косинки, Хвильового і ін. Змі•стом і 
метою їх життя- було змагання за 
українськ.е я, за цілковите. зірва.н
цц з Москвою, за обличчям до За
~оду. Незвичайно ясно проникав 
їх зір в будучність і бачив, Що Мо
скв~;~. може .принести в Україну ті
дьки новий вид рабства і повне 
зJІИщення моралі. Він бачив, що 
найкращий розвиток українського 

дУха і генія може бути запевнений 
тільки в українській державі, а не 
в провінційній республіці москов
ської держави. Вони виступили 
проти московського проц_икання в 

українсЬІ~е життя і через це вnали 
жер~вuщ. 

Ртьог()..дні, Друзі, ви щораз більше 
і ·ви·J>tt:зnпш~ бачите правдиве облич 
ча Москви. І тому часто у вас спа
лахує бемежний гнів і національ
на нена.ввсть. Не даваІйте себе спро 
вокувати ~осковськими маневра

ми, щоби не падати передчасно, 
БлИзький Час, коли ви встанете на 
:голос зову і свій обов'язок викона
єте кожний і. кожна на ваших стій 
ках для величі нашої Батьківщи
ни. 

СМОЛО<JКJШ Orop. 8. 
- ·-- --·---:--

Питанни преси унраїнсьної наuіонаnістиqної 
моnоді 

в бі!f історі1ї людства, від самих 
початкІв появи друкованого слова 

у формі інформативних пресових 

органіІВ, преса відогравала незви
Чайно важливу ролю в розвитку 
різнородних Ділянок ІЦИВілізації 
людської думки і проІ'ресу людини. 
По сьогоднішній день ніякі інші 
конкуруючі засоби інформації не· 
зуміли заступити, або бодай змен
шити важливість преси в житті 
кожної суспільної верстви. Оціню
ючи належно цей факт, ми зверта
ємо увагу на різнородні завдання 
преси в житті кожного народу та 

його поодиноких суспільних верств, 
його політичного, культруного й 
економічного житгл. З цього поглл 
дУ преса має незвичайно важливі 
й глибокі 11а різ:нородні завдання і 
функщії, що їх ту·г розглядати не 
будемо, а. тільки зупиf!Имось над 
завданнями, що ними керується, 

чи повинна кермува тись преса на

шо'~ націоналістичної володі. 

Ніде правди діти сьогод:нішнл 
доба є одна з найбільш небезпеч
них своїми ·невиразними суспіль
но-політичними філософськими 
хитаннями: - повна наявних за

перечень і непередбаченого. Вона 
вчить нас, :змушує приглядатися 

щоденним жи'ІТєвим процесам та 

водночас В1:1маtає від нас відповіді 
і пристасованости до проблем най
ближчого довкілля, нашого спів
існування, ІЯК одиниць і колективу. 
Кожне 1організоване суспільство, 

а в тому кожна організована оди
нищл, змагає до чимкращОго виро
щення власної особавости - поде
куди навіть підовідомо - саме че
рез пізнання нових шляхів мину
лого й сучасного, бо за словІЗми сл. 
п. Юліяна Вассияна - <<Нема влас
не того світогляду, що був би вже 
синтезою повноти на рівні життє
вого за1вершення та _обов'лзув-а,в 
категорично· без можливости якої
будь змі;ни його новим зміетом . пі
знаного, або створеного». 

Ось це і є одне з найважливіших 
завДань нашої преси під сучасну 
пору: бути середциком пізнаванна 
та рівночасно . творення нового, до
повнюючого змі·сту, нових духових 

вартостей -- все це порядком су

спільноrо опреділення одиющь і 
всього ІНашого колективу. 

ОсновІНою (сьогоДні) :проблемою 
українського суспільства є визво
лення українського народу та при
вернення йому повної державної 
н.езалежности. Це і є тим за:в'лзком 
ідейних шуК!ань усіх груп і станів 
нашого народу в сучасному, а в то

му - це і повинно бути осередком 
наших шукань та творчої, органіч
нdі сnівдії. 

Поняття визвольної боротьби ІНе 
завершується :відірваними діями 
поодиноких, а то й поєднаних по
літичних течій - скажемо - дип
ломатичними маневрами, револю

ційною дією, організованим підпіль 
ним рухом тощо, - є це цілий ком 

плекс глибоких процесів сучаСІНого 
політичного, соцілльного, Dромад
ського й культурного життя цілого 
народу. Завдання нашої преси є 
якраз пригл.ядатисл всім цим про
цесам та їх доосновно аналізувати 
з погляду наших особливих зала
жень. 

В обличчі сучасної дійСІНости пре 
са націоналістичної молоді мусить 
присвtЛчувати належну увагу поді

ям на Рідних Землях. Дійсність бо 
в просторі часу має свої особливо
сті і різноманітності. Дійсність сьо
годні це не завжди повторення вчо 
рашнього, а тому з досвіду мину

лого не завжди можна користати 

в майбуТІНьому. Коли усВJдомимо 
собі це, прийдемо до висновку, що 
дійсність, зокрема у віддаленій на
шій Батьківщині треГаа студіювати 
докорінно і повсякчасно, тим біль
ше, коли хочемо зрозуміти всі її 
негативні 'Га позитивні скдладни
ки. 

Незвичайно важлиВІИм завдан
ням нашої nреси 'Vреба ввІЗжати 
позитивне схопл·еннл виховних мо

ментів, ·~х добір та шляхи викори
стання. І вкіНJці відомості з життІЛ 
й діяльности ІНаUІіИх молодечих ор
ганізацій, а також критичні завва
ги до праці молоді інших напрям
ків є черговими за1вданнлми нашої 
загальної преси. 

Ось це рлд тих з.авдань, що їх 
·націоналістична преса молодІ ІНе 
rтовинне нехтувати в своїй щоден
ній nрограмі. 
Характер і об.диччл nреси не оо

лежить . виключно від питання ДDКе 
рел інформацій, якими ця преса 
користується, а радще від тих про 

блем, полі'ТИЧІНQго, d.деолоrічного, 
соцілльного чи культурного поряд
ку, ·якими цл преса цікавиться ro 
їх роз,в'язує. 

В. Наrірняк 
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СУЧАСНА НІМЕЦЬКА 
молодь 

Зближаєтьс\Я десята річниця мо
менту, коли Німеччина опинилась 
на «лопатках» і - здавалось- за
ломана економічно та морально, че 
катиме в такій позиції довгі десят
ки років., щоб залікувати рани й 
стати на :ноги. Сталось інакlіlе'. І на 
це склались дв1а основні фактори: 
міжнародні політичні обставини, 
незалежні від німців, які одначе 
діяли на користь німцям:, - і їх 
·незламна воля за всяку ціну стати 
якнайскоріше на ноги. 
Важко зараз сказати, хто пер

ший починає підносити проблему 
молоді: старше покоління, чи мало 
дше. але певним є, що вона, проб
лема, зроджується у хвилині роб
лення висновків із співвідношення 
між двома поколіннями. Очевидно, 
що розв'язк1а цієї проблеми зале
жить від двох «сторін». Чи не най
краще це побачили німці, присвя
чуючи своїй сучасній молоді чи не 
найбільшу увагу. Бо якою ж може 
бути розбудова нації, коли не бу
дуть розбудова:ні у відповідний 
спосіб їНаціанальні кадри. 
У великих містах даржав захід

ньої Европи, зараз можна побачи
ти незвичайно багато німецької мо 
ладі. Молоді люди нав'іязують кон
такти із своїми ровесюmшми сусід
ніх держав, знайомляться із си
стемою, засобами виховання і фор
мац!'і молоді, о·гляд.ають культур
но-мистецькі установи. Цей засіб 
формації молоді є найбільше Н'ім
цям питомий і дасть відповідні на
слідки в !Недалекому майбутньому. 
Німці під сучасну пору дуже мало 
звертають увагу на масовий харак 
тер політичного виховання молоді. 
Спеціяльні курси є зарезервОіВЗ.ні 
лише для кадрів. Ці останні служи 
тимуть прикладом для всієї моло
ді. 
Для виховання молоді, передба

ченого даржавним плЯІНом, є при

значе'Ні величезні суми грошей. В 
цьому році нпр. для цієї мети фе
деральний уряд асигнував 27 міль
йонів НМ (понад два мільярди фр. 
фр.}. Але й окремі краї не залиша
ються позаду. І так нпр. Вестфа
лія~ населення якої виносить 14 мі
льйонв_ в яких нараховується два 
з половиною мільйони німецьких 
втікачів із східньої зони, призна
чила рівнож таку саму суму ІНІа ви
ховання молоді в рамках своєї ок
руги. Т.акі самі рубрИКИ ЗІНаХОДИМО 
в бюджетах всіх ниЖІчих адміні
стративних одиниць Німеччини. В 
сумі це дає поважні засоби для 
розв'язки пекучих питань. 

РівночаСіНО з цим виринає ПИ'ООН
ня, qи не за!Надто втручатиметься 

держава чи тим самим не надава

тиме вихованню до деякої міри 
форм «Казьонщини». І в цьому нім
ці були передбачлив.і. При феде
ральному уряді постав відповідний 
відділ, що глядить за цими справа
ми і дбає, щоб асигновані капітали 
були відповідно інвестовані і тим 
самим молодечі рухи зберегли не
залежність. 
Можна мати різний погляд на ці 

справи, але :висОТІа уваги німців до 
проблеми молоді заставляє нас 
уважно над цим призадуматись. 

в.м. 

Терень Масенко 

Ч А Й Н А 
Хвиля котиться до мене, 
Срібна хвиля в берег б'є. 
Море темне і зелене 
Серце радує мое·. 

Скільки ласки, скільки сили 
В неосяжній глибині! 
Я дивлюся в очі милі, 
Що всміхаються мені. 

Ми над морем загубились, 
Як зоря вогнем цвіла, 
Ми на чайку задивились, 

Що в блакиті пропливла. 

Біла чайка плаче, гине 
В тужній, хмарній далm~і. 
я поїду і покину 
Серце в синій глибині. 

Лиш згадаю руки білі, 
В тузі схилене чоло, 
Як твої слова нЄ{)мілі 
Море шумом залило. 

Хай слова ті невідомі, 
Ти ж, мов іскра золота, 
Це тебе у тиші й громі 
Я шукав усі літа. 

Це за нами чайка плаче 
Над простором голубим. 
Я поїду Ій не побачу 
Рук над берегом крутим. 

Я піду життям просторим, 
Де круті шляхи зійшлись. 
Ти згадай мене над морем 
Тихим вечоІЮм колись; 

Й нам обом присняться грози, 
Берег, сИня течія, -
Що була в моїй дорозі 
Ти на мить, навік моя. 

(«Київські каlll'ОО.Ни», 
РП, Київ- 1954) 

ч. 4 (5!.) 

Оселя МУН в Твін Ситі 
Вже від двох років обговорювано

на різних сходИІНах, зборах rощо 
можливість закупу оселі, що слу
жила б для влаштування літніх 
таборів доросту МУН, а всім іншим 
членам :н.а пікнікові зустрічі, споР
тові змагання та відпочинки. На
решті вдалося це зреалізувати. 
МУН, з рядів якого ви!Й!Шла і.ні

ці,ятива закупу такої оселі, піnrов 
на співпрацю з іншими Врат.німи 
Організаціями, .як ОДВУ й УЗХ, -
до чого опісля приєдналися й інди
відуальні особи. 
Оселю закуплено на приватні уді 

ли членів МУН, ОДВУ, УЗХ такі
л~:>кох осіб з-поза цих організацій. 
Вона міститься недалеко Твін Ситі, 
положена над прекрасним Кун-лей 
ком (частина озера також нале
жить до оселі), обсаджена природ
ним лісом і розлогими лу~ами зе
леної Міннес01rи. 
Великий простір, чудове !Поло

ження, чистий воздух і безмежІНе 
озеро - дають не тільки задовіль
ну приємність потіurитись приро

дою, а також можливості розбудо .. 
ви оселі до поважного підnриєм
ства у формі літнього відпочинко
вого ресорту, як і спортових грищ, 
забав тощо. Та головним завдан
ням оселі завжди буде орм.нізацін 
дитячих відnочинкових таборів, 
щоб да ти можливість нашим дітям 
і юнакам перебувати пі1д час вака
цій на сонці, в обіймах чудової лри 
роди, далеко від міського гамору і 
нестерпної спеки. 

«Промінь» 

~'""''~,._ .... ,~.,.,,~~ 
Надсилаю Вам щиросердечне 

Христос Воскрес! Так вірю в те, 
що Україна воскресне, теж прИQ1ІУ 

хаюсь до слів випадково ясно ска
заних: <~е вже останній Велик
день поза межами України» і почи
наю часто думати про Київ, Дні
про, Пам'ятник Володимирові і ін
ші принадні речі, про які ніколи не 
згадую. Це був прекрасний сон мо
єї молодости. Щастя зникло назав
жди ... 

ГаІПІа Совачева 

Березень, 1953 р. 
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ше познайомимось, а nізніше буде
мо говорити ... 
Ми простягнули йому руку, наз

вали прізвище. ВіІН щось буркнув 
під носом. 

- Ребята, пішли uсти - нерву
вавсь Купрін. 

- А ми не хочемо їсти, підожде
мо ще тут, поговоримо ... 
к- Чого підождете, тут нічого вам 
ждати, пішли, пішли - настоював 
вdн. 

Спортовці :нерадо йшли до їдаль
ні. В сальоні залишились тільки 
ми, Купрін і Куць. Куць почав пе
реглядати журнали. Він зніяковів 
і дививсь то ІНа нас, то на Купріна. 
-Ви ... ви хто такі? -обличчя 

Купріна скривилось !Від люті. Він 
дуже добре знав, хто ми, але аж 
такої «безличности» від :нас він не 
очікував, - ви чого сюди прІИй
шли, - він пі,дійшов до одного з 
нас і почав зразу на «ТИ», - ти, 
ми тебе знаємо, ти чому :на родіну 
не вертаєш:ся, пропаrа:ндюю займа
єшся ... 

- Товаришу Купрін, - :він зд.ріг 
нув, коли ми назвали його прізви
ще, - ви помилились, тут вам не 

родіна, це свобідна країна, тому не 
кричіть, вас ніхто не боїться, ви 
можете собі кричати десь там на 
Лубянці, а не тут! 

- Куць, іди їсти, - він побачив, 
що Куць сидить і слухає нашу роз 
мову. 

- А я :не хочу! - сміючись, від-
повів Куць. · 

- Ти забирайсь звідци, чимско
ріше, бо ... - почав знову до нас. 

'--- Ти не кричи і не грози, - ми 
також почали йому <<тикати», -
ми тобі вже К!азали, що тебе тут 
ніхто не боїться! 

- Куць, я тобі кажу йди їсти, -
почаs знову Купрін. 

- А я не хочу, сьогодні роблю 
«rреф»! 

- Куць, я тобі кажу йти їсти! 
Цілій цій сцені приглядавсь збо

ку переклад:чик і КГБ-ист Смір
нов. 

-Пішли, Куць,- Смірнов пі,дій 
шов до нього і взяв за руку. Вони 
ВИЙШЛИ. 

- А тепер ми можемо поговори
ти, - почав знову Купрін: але вже 
спокійні:ш;им rоном. 

- Давай, поговоримо. 
- Чим ви займаєтесь? 
- А тобі яке діло? Ти хто такий? 
-Ви члени 0 ... 
- Так ми члени... а ти що, кага-

біст?! ... 
-Ти, ти ще побачиш, підожди! 

Ти ще попадешел в наші руки! 
- Це ми ще побачимо, хто в чиї 

руки попадетьсІЯ, може це буде нав 
паки! 

Купрін ІНе МЗ!В вже що нам від
nовісти, він спітнів, розізливсь, від 

смолоскип 

вернувсь від нас і пішов в їд,альню. 
Ми пішли за ним, бо ще не сніда
ли. 

В їдальні бу ли тільки ми і вони 
та обслуГІа. Обслуга здивовано спо
глядала то на нас, то на них. Ми 
вибрали центральне місце, щоб 
всіх мати перед своїми очима. 
Ми бу ли веселі, почувались сво

бідно, жартували з обслугою і зо
крем,а з кельнерками. Вони були 
сумні. Ніхто за цілий сніданок не 
промовив ані одного слова. Окремо 
сиділи жі:нки, окремо чоловіки. 
ДеХТQ кинув 'Загадковий погляд в 
нашу сторону. І це все. 

Ми витягнули ІНІЗ.ІІІі фотографіч
ні апарати. 

- Хочуть фотографувати, - ше
пнув Смірнов до Купріна, який си
дів в центрі стола. 

- Товаришу Купрін, можна? -
звернулись ми ввічливо до нього. 
-Нет! 
- Чому ні? - за!ІІИтавсь хтось зі 

спортовців. Ми не чекJали на даль
шу відповідь. Цокнули апарати. 
Купр'ін зі,рвав~сь, навіть не док·ін
чив сніданн.я. 
-Ох, ви! ... 
Ми хотіли в тому моменті зн.яти 

його самого, але він скоро відJЗер
нувся і втік. Втік з поля бою. Ми 
хотіли ще з:н.яти Улянову, але вО!На 
також, не докінчивши снідання, 
втекла. Інші теж почали помалу 
виходити. Ми залишились самі. 
Скінчили снідання, пішли в сторо
ну сальону. Перед нашими очима 

відкрилась так·а картина: 
Спортовці з захопленням пере

глядали ук:раїнські журнали. Вид
но товстим шрифгом заголовки: 

«Влада винна», «Дайте їм свободу», 
«Революція гряде», «Нові ешелони 
ї~дуть в Казахстан», «Жертвою па
дає молодь», «Молодь 20-их ро

ків» ... 
Купрін і Смірнов бігають від сто 

лика до столик:а, виривають жур

нали з рук спортовців, виганяють, 
прямо випихають до своїх кімнат. 

- Свобода - страшне слово для 
вас, це ваша загибель! 

*•* 
По обіді змагання у Бенеенсько

му лісі. Ми знаємо: о год. 14-ій со
вєтська команда має ви~х,ати з го

телю, подорозі має забрати поля

ків. 
О год. 14.30 при вході стадіону 

з'являється автобу<;;. Висідають на
ші, поляки і кагабісти. Автоматич
но, здовж дороги стадіоІНу сформу
вавсь шпалір з аrентів КГБ і ко
муністичних активістів. Наші спор 
товці зразу нас пізнають, усміха
ються, ми бажаємо їм успіхів. Ось 
перейшов Смірнов, ось У лннова, 
ІЯка ані на крок не відстуnає від 
Ніни, і ось, майже останній, і~де 
Кулрін. Він іде сам, руки в кише-
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нях, голова похилена вниз, КІапе

люх натягнений на СІамі очі. Ми 
йому робимо знимки в різних по
зиціях і в різних моментах. Він 
змінивсь, його очі забігали, щось 
бурмотить nід носом, голову ще 
більш вrrягнув в шию, боїться, щоб 
його не пізнали. 

*•* 
Почались змагання. Відбуваєть

ся парадний марш дов1юла стадіо
ну. Звучать гимни. Публіка апло
дує. До Куця біжить малеІНький 
:хлопчина, він йому подає китицю 
квітів. Куць бере його на руки й 
несе довкола стадіОtну. Але ІВін 
тривожитьсІЯ. його заставляють 
бігти на 10 кілометрів, тоді, коли 
його властива дистаНІЦія - кіло
метрів. 
Ось бі,жать жінки: Ніна Отка

ленко, Чорношок, Комарова, Лап
чіна, полька Габор, мадярЕа Казі 
Аранка, ще одна полька - Ірена 

Зарицька ... 
Ніна веде перед. В01на в прекрас

ній формі. Вона іНипереджує своїх 
суперниць на кільканадцять мет

рів. 
Ніна! Ні-на! - хтось кричав. 
Вона перша прибіГІає. Вона- пе

реможець, герой дня. Ії просять до 
мікрофону. В01на задихана, дякує 

французам за тепле прийняття в:ід 
своїх товаришів і від себе. Пере
кладчик фальщуё її слова, музика 
знову починає грати, а дощ безпе
рервно падає. 

Приходить найцікавіша точка 
дня: в ист упають найсильніші -
Затопек, Куць, Хромік, Ковач, 
Ульсберrер. Басалаїв, Онуфріїв. 
rхня ДИСТМІЦіЯ - 10 кілометрів. На 
г.рудях Куця нефортунний номер 

13. 
Вже від самого початку Куць від 

ст,ає, він грузне в болоті. Поруч 
нього Чернявський, Онуфрd:їІВ, Ва
салаїв ... На оамому переді Затопек, 
Хромік, У льсберrер, від ІНИХ не від 
стає Ковач. 

БагатотисяЧGІІа публіка ;нетерпе
ливиться, більшають вигуки. 

- Зато, - кричать чехи, - тобі 
не стидно? Зато rаньба!, - але За
топек, мабуть. не чує цих голосів, 
він біжить, біжить, як мабуть ще 
ніхто дотепер. Він безконкуренцій
ний, непереможний на цій дистан
ції. 
Куць зневірюється. Видно, як 

його опускають сили. Він старасть 
ся дати максімум можливого, в1н 
знає, що за свою невдачу мусить 

відповідати перед партією і КГБ. 

Ось остання рунда. Ось вже фі
нал, Затопек прибігає перший, др~ 
гий Хромік,... шостий Басалаїв, во 
сьмий Онуфріїв, тринадцятий Ку
ць (на ГРУ'дях тринадцятий но-
мер! ... ), чотирнадгятий Чернявсь-
кий .. . 
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••• 
Закінчились змагання. При :го

ловному виході зі стадіону сотні 
людей. Під'їжджає автобус. Він зу
пиняється і жде, кругом аrенти, 
прямо аж на п'яти наступають. 

Ось іде Ніна, від неІ ні на крок 
не відстає У ллнова. ІН.ші також 
держаться біля неї. 
Ми підходимо до них. 
- Ніна, поздоровллємо вас з бли 

скучим успіхом, -ми так сильно 
тиснемо її руку, що аж 'іі випадає 
пакунок... Вона всміхаеться. 
Сотні людей тиснуться. Ще мо

мент і народ виривас Ніну прямо з 

ОМОJІОСКИП 

-Ведуть їх, -хтось крикнув. 
Народ розступивсь. Ведуть сере

диною. 

- Це Онуфріїв! Ні, це Черняв
ський! - хтось кричав з народУ. 
Дорогою попід руки ведУть два 
аrенти совєтського спортовця, один 

з'заду прямо попих'а'є його. його 
впхнули в автобус. 

- Куця ведуть! - та сама кар
тина. Два аrенти по боках, один з -
заду. 

- Затопека ведуть! - він був 
останній з бракуючої трійці. його 
прямо силою одні впихають до ав
тобусу, а . . інші втягають ... 

Куць Спортовці за СНіданком ІВ готелю. На другій 
позує нам при ліфті знимці КГБ-исти - пер ший наліво Смірнов 

:в готелю в центрі хо вається Купрін. ' 

рук Улянової. Ніни немає, вона 
пропала в народі. Улянова нічого 
не бачить, вона розгляд•ається, але 

Ніни не видно. 
- Ніна! Ні-на!... Ні-на! - вона 

кричить на весь голос, пере·лякана 

на смерть. Але куди ж тут піти. 
Ось в.же аrенти КГБ ІВедуть Ніну 
під руки. У л янова всміхається. Во
на наразі тріюмфує ... 

••• 
Автобус вже майже повний. ·Але 

ще когось бракує. На сходах авто
бусу стоїть к:агабист. Він дивиться 

•в народ. його руки дрижать, в,j:н 
курить цигарку за цигаркою. До 
нього підход'ЯТЬ яюісь темні поста
ті він їм щось шепче. Мотор гуде, 
а когось все ще бра~кує ... 

- Ось вони, ось вони! - Від Ста 
діону до автобусу, двома шпаліра
ми по обох сторонах вулиці стоїть 
народ, а в народі замі·шалось десят 
ки аrентів. І раптом народ ахнув. 

Французька поліція пасивно ди
вилась на цікавий спектакль ... 

••• 
Вечоріло. Ми йшли до готелю, 

щоб забрати евd'і речі. Якраз кіль
ка хвилин перед нами привезли 

ту ди спортовці'В. 

Ми ввійшли до середини. Взяли 
валізки. Нам не хотілось розстава
тись. Ми сумно nодивились на на
ших земляків. 

- До побачення, друзі, до поба
чення на олімпіяді в Мельбурні! 

- Невже ж ви приї•дете до Мель 
бурну? 

- Ні, ми не приїдемо, але ми 
там будемо, ми є всюди, немає та
кої країни в с:віт.і, де б нас не було. 

Шукайте за нами і ви нас знайде
те ... 
До побачення. друзі! 

О. Зінкевич 

В. Михальчук 

Спорт в У країні 
Весняні змагання легкоатлетів. 
З початком березня відбулись в 

Таш!кенті всесоюзні, веснянІ зма
гання легкоатлетів. Українські спо 
ртовці осягнули т·ак.і результати: 

в бігу на 200 м. - Л. Бартеньєв -
21,8 (1-2 місце) .. Т. Шевченко - 22,1 
(4-5 м.), Г. Сенькин - 22,3 (6-7 м.); 
400 м. - Ю. Літуїв - 48.8 (1 м.), Г. 
Сенькин - 49,9 (3 м.), С. Пащенко 

- 50,0 (4-5 м.); 1.500 м. - Г. Модой 
- 3.58,4 (2 м.), Н. Білокурі·в - 4.00, 
4 (4 м.). В скоку з розбіrу: В. Глад-

ченко - 4,00 м. (6 м.). Р.атище: В. 
Цибуленко - 66,99 м. (2 м.), Ю. Ку
тенко - 61,88 (5 м.). В п'ятизма:гу 
Ю. Кутенко зайняв 3-тє місце 
(3.112 пунктів): СІЮК в довжину -
6,77 м.; ратище 62,34; 200 м. - 22,8; 
диск - 39,53; 1.500 - 5,07,8. В жі
ночому п'ятизма,гу Н. Мартиненко 
зайняла перше місце ( 4494 пункти): 
ку ля - 12,94; 200 м. - 26,3; висота 
- 1,55; 80 м. з перешкодами - 11,9; 
довжина - 5,68. В бігу з переш.ко
дами на 80 м. Г. Єрмоленко зайня-

ч. 4 (52) 

ла 2-ге місце - 1116; іВ. Погаченко 
- трет:є (12,0). Л. Радченко скочи

л.а на 1.50 (5 м. у висоту і :на 5,65 м. 
у довжину (З м.). Біг на 100 м. (·жін 
ки) -Л. Макошина- 12,4 (2 м.); 

800 м. - Д. Барахович - 2.13,1 (1 
м.). 

Лещатарство в Україні. Леща
тарські зм,аГІа.ння в цьому році від
бувались на Чернігівщині. Участь 
взяло біля 300 змагунів. Перше міс 
це на 5 і 10 клм. зайняла абсолют
на чемпіDІН:юа України М. Орлова 
(Ки'~в) з часом 21.05 і 42.37. На еста
фетних перегонах 4 Х 5 км. перше 
місце зайняла серед жінок коман-
да Киева - 1 :28.52. У мужчин пер
ше місце зайняв на 10 і 18 клм. чем 
піон України А. Гризлів. з часом 

. 36.19 і. 1:02.36. На дистанції ЗО км. 
перший прийшов до мети майстер 
спорту О:вчинників ·. (1 :56.19), дру
гий - А. Гризлів (1:58.34). Перего
ни розвідок (4 Х 10 клм.) виграла 
киї•вська команда з часом 2:2·5.08. 
Взатальному перше місце зайняла 
київська команда. 
«Совєтський Спорт» ч. 25 подає 

з нагоди святкутваЮІя річниці Чер
воної А;рм.ії, що особливо в.їдзначи
лись в стрілянні стрільці В. Рома
ненко, Д. Добрун, В. Кришrневсь
кий, Г. Куnко, Н. Прозоровський, 
В. Онищенко і ін . 
Мо то цикль. В Києві відбулися 

перегони мотоциклістів, участь в 
!Яких взяли спортові з'єднання «Ди 
намо», «Опартак», «Торnедо» і Ок
ружний Дім Старшин. На мотоци
клях до 350 куб. цм. і до 750 куб. 
цм. пе:рше місце зайняло ·«ди:намо». 
В загальному перше місце ~йняло 
«Торпедо». -·-··· .................. . 

На кораблях 

Ніч. Безумні метелики. 
Лампа і сніжний папір. 
Курява срібна стелеться 
Від мірівдів зір. 

Місто дише напружено 
Навіть у сонній млі. 
Чуєш ти поклик, друже: 

-На кораблі! 

І 

На кораблі! У широчінь, 
У вогку далечінь!! 
В огнях прийдешніх поколінь 
Спали скорботи тінь! 

Багряне марево вітрил 
Колише небосхил. 
З'єднались міліони сил 
В єдиний помах крил. 

Зів'яле зілля ожина, 
Гойдається трава, 
Як білий помах рукава, 
Тремтить доба нова. 

Спорт в Украіні 



journal de 
Etudiante 

НА СЛУЖБІ БАТЬКІВЩИНІ 
Анадемічний рін добігае до кінця і 

унраїнс.ьна молодь незабаром nочне 
робиrи підеумни своєї· річної праці. 
Ряд студентів занінчують свої диплом 
ні праці і через місяць стануть перед 
іспитовими номісіями, щоб їх захис
тити. 

В минулому році Внеоні Учб()ві За
нлади самого Києва дапи понад G.OOO 
молодих спеціялісrів. Не м~нше бvде 
і в цьому році. Не нідст>Зне 1аІ<uж і 
Харнівсьний Універентет з його с.rІав
ним Політехнічни!!І·І fнститутом. Дніп
ропе·rровсьн випустить зі своїх мурів 
ряд молодих інженерів ВЮШ{f\Ї інд~'
стрії і гірництва. Всі вони стануть до 
державного будівництва з І.tрою в 
нраще завтра. 

Чи заломит•ь їх мора.JІьноо посилений 
тиси Моснви? 3 певністю ·~ожна сна
зати, що ні. В МОJюдечій пресі унра
їнсьної і російськnї молоді помічаеть
ся певна неrація одних другими. Та
ний вияв російсьної молоді нас не ди
вуе; а унраїнсьної - нас наnовнюе 
гордістю. Національна свідомість ун
раїнсьної молоді на Рідних Землях не 
впинно зростае. Це танож nомічаеть
ся при приїздах предсrа,ншнів унра
їнсьної і російсьної молоді і зустрі
чах з ними в західньому світі. Ево
люція, що почалася від певного часу 
в Унраїні nовільно, але вперто, про
довжується. 

У 1.:раїнсьна молодь на еміrраuії та~ 
нож, зонрема студентсьна і молодо
аІіадемічна, готуєrься до літніх подій: 
посилена праця по підrотовці універ
ситесьних іспитів, відтан Висоношніль 
ний Літній Курс Українозна.Е.стrва, 
нонrреси ЦЕСУС-у, СУСТА, Европей
сьного Представницrва «Зарева». Від
будеться ряд тюварисьних зустрічей. 
гутірон, обговорення важливих моле
дечих цроблем. 
А над усім ЦtіМ буде домінувати 

ос~вна, .проблема:/· я.ннайнраща підrо 
~вна унраї'Нсьної молоді до майбут~ 
ніх завдань, що недалений час. поста
JJить перед нею. 

Іа jeunesse 
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" в рІЧНИЦЮ жертви 
КРОВИ 

Невже ти будеш осторонь поr.ти 
І поглядаrь, ян ллеться 
Бра1'НЯ нров? 

Леся Унраї:нна 

На Н<lШОІМІУ ш~1яху до Мети ВІІдніt: 
багато д•ороговка~зі!3, що rвказують н.а
rпрямок і ·правильний шлях. Він засія
rнІІй чнчлншими жертв.а,ми, які •ВІКазу

ють Hi:L І-JедоКіСІЧеНИЙ ЗrMa.r, ЯКі нам ГО 
воряrть про наші завщанНІя, даюrrь на
сн<lгу ,що да:льшого маrршу і з1магу. 

Ворог має в своїх руках всі засоби 
боротьби з нами і всі вони є ,в його 
оча.х опрашд.ан:і: боротьбу зі смертель
НИ і\'! ворогом ведеrься всіми засобами, 
а йогс смер'J1ельнам ьrорщом є Україно 
ська Іі;:щіоніlіlІьна Революція і їІrкерLвrпі 
сили. Це слі·д ІНаІ:-.І мати на ув'азі, кол11 
гоіlоримо ·Про ,ворог.а і його скрайІJі, 
неrлю;:Іс,ькі методи 6оротЬІби. В сучис
ну добу ворог не має вибору. Він або 
В ОСНО!3аХ переМО·Же украЇНІСЬКИЙ на
ціоналізм і у:країнська паrція ІПереста
не бути ДЛЯ НЬОГО ПОСТ~ра1ХОМ і цією 
силою, що ·стоїть йоМІу на дорозі до 
гегемонії, або rпере~южцеrм вийде Ук
раїнсьІка НаІЦіон1аr,1ьна Революція, що 
раз на завrжди ус,уне Ji СJ!ЮГо шшсу 
Пt!3Ін:чну Jarpoзy. М.аrймо ст.шпо на У'~а
зі, що ворог є цього свідомий. На це 
вказують його найновіші потя,гнення 
і ноіlа тактика. 
Щоб nереrмогги, треб.а боротись, а 

щоб борот11сь, треба мати ,силу. Сила 
I.taшu повинна бути ІВ нас саrмих. ЇЇ ні· 
хто Ніам не позичІІТь, ані не дасть на 
:юв1:о речннцевий кре:дит, ю<:що ми 

самі пе зуміємо її вш<,ресати з ІШС. 
самІІх. Її ·~ІН .поІЕJШНі черпати з :-.шнrу
лого і перекопrув<с:ти д:,1ІЯ лотреб ·май
бутнього. її Д;жерелом. rповинен бути 
український дух, rнаша ідея. Бо на
'uіть сучасна боротьба двох світі:!3 не 
J\Іає в своїй оrсrНові ні аrтомової ·си,1и, 
ані хе.мічної, чи яrкої хочете. Боро1'Ь· 
ба ведеться в ділянці Щ)'!Хаsій, за пере 

могу о;:,.:.ої ·чи. дР'УІ'ОІ ІJІ:еї, а сучасні 
<В!!НаХО;.(И ЯІ!3ЛЯІЮТЬСіЯ НFЧИІМ ЇНІШИІМ, Я>К 
засоба1ми В' цій боротьбі. 
Кожн11й раз, коли наш зір спр~ІмоrвІу 

ється на дороговкаrз, ми повинні ~lва
ж.но його розглянути, не тільки затри 
мат·ІІrС1 ь ,в побо~кнаму духовому ·скуІП
чеІші бі:ш жерТІВИ крови, але й наці
онаJ.JІьна гордість повинНІа иаrповнити 
наші серця, що нам припала честь 
бути ПUСЛіДОВ1НІИКаМИ !Праці УІП3RПІИХ. 
Мн повинні тоді пригадати собі слова 
корол.я Давила, що <<Не віст'е ли, яrко 
іlойна ·без па,щших не биваєт?» і що 
кошr 'ми ~п.адемо, то нашими продов

;.І{уьа,чами будуть нов.і когорти і вrони 
дійдуть до заповітної Мети. 
36лижаючис,ь бульваром Ст. Мішель 

до вул. Расіщ чи йдучи по :вrул. Кол
сінгсл наша уш,ага .переrносит•ьс~я в ін
ШІІЙ с.віт. В нашій уяві зарисовують
ся д;ва образи - .rюроговкази Укра
інсІ:кої Ре:~ олюцїі: Си·мон ПетлІЮр.а і 
Єьген Коно!3алець. Ці, які в•че СВ()€ 
життя присшІЯrrили слу!}!(:бі Українській 
Нації. Ч11 не наповrнююгrьоя наші сер
ця гордістю і радkтю? Яка ·б ·в>еяика 
не 6ул<1. І!3трата д•'І·Я українсько,го фрон 
ту, але фронт не заvюминс,я, не пере
став kнуrіlати, а ще з 6ільшим завзя~
иvм поВЇ!3 боротьбу. Пл:я1н во.ро~кий пе 
вл:=н;ся. І в цьому сам·е знаrчення на
шо: сили. На~в.іть найбільші удари, 
найбіЛІ>Ші втрати не затримують роз
вmку української боротьби. 

І'~ ОЛИ І ЛЯrПУТИ rна ЖИТ'ГЄІВИЙ ШЛЯХ 
обох пешrких М'уtжів, то перше, що 
вш:~дає під увагу - це їх безмеІіІша 
любов до України, їх цілкоюита ві,щда 
НіСТЬ і СЛУ1Ж'08 націЇ. В КОЖНІОМУ 'Пе
ріоді їх життя вони вірно с1тоять на 
своїх с1'ійках. 
Б молод:ечих роках Симон Петлюра 

веде освідомлюючу роботrу серед ук
раїнського стrуденrтств.а, пізніше, як 
журна.аіс'rt, він веде таКІу 'Саму ро1бо
ту cepe.Q всього українсько,го наро-
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ду. А коли приходить пора дt,1ом пнt
ТБердити .свої .слова - він ні на х,ІJJІ
ли:ну не .вагається. його моло·дечий за 
пал і пшцум'яна активність з.аста,влн
ють виконувати працю на різних щаб 
лях д~tржавної ієрархії. І ко,1и події 
прнмушуют•ь .перебржи керішництІІЮ 
з6ро·йною боротьбою - ,він ні на Х'В'И 
JІІІНІУ не з,ашага:Іюя. Дарма, що на ньо
го звернена вс.я в'орожа: У'вага, дарма, 

Іцо ворожа пропаганда намагається 

об1шдати його болотом, Іцо <<нерозv,м
ні діТИ» ЧаСТО СТПІЮТЬ ЇЙ СПЇВЗВУ'Ч•НИ~МІІ. 
його увага знертаєтьс1я до ці.1ого У'КРа 
їнського народу, бо ж «Українська 
Держава, це спрзва й діло цілого ук
раїнсьkого народу, всіх його кляс і ста 
вів, а не тільки якоїсь одної кляси, 
'ІИ одної партії». ІІі свої слова Симон 
Петлюра переводнв е життя ло пос
.lіднІ,ого віддиху життя. Са1ме вошІ ста 
ли смерн~льною вебезпекою дл•я во
рога. І він ріши,н ЗНІІЩИПІ провід•НУ 
силу, надіючись таким ЧІІіНОМ уне.шкі;t 
ливити ввесь український визвольНІ!Й 
рух. 

Борець і провідни:к падає в латин
ському кварталі ЛарІІ:жу, проШІІТ'ІІЙ 
кулями аrент.а - ІlІварнбарта, але у 
фронт включают~ЬС6І нові снли. 1{ер
му перебирає НО'БІІІЙ ПрОІВіДНИК і бо
реЦЬ -- Евген: Конов.Jлець. На лінії 
з'нв,ляєтьс:я нова енергія - Українсь
кий Націоналізм. 

Кол11 Симон Петлюра організує JІі-
вобєреж'І-Jий Кіш, Євген Конов.а~rець 
орга~-:ізує ,перший курінь СічоІmх 
Стрільців, що згодом ·перетворюється 
у вел11ке в,ійськове з'єшнан:ня. 

І Іісля нев.дачі Визво•l ьних Змагань 
Евген Коновалець зш•ертає увагу I-J<; 
нову фo.p':vtY боротьби - україНІське 
під-пілля. Спочатку УВО, поті.vІ ОУІі 
стають 'ядра~! українського спропшу. 
В ЯКОІМУ ГУРТ'УЮ11h•СЯ НаІЙКращі народ
Ні сtrлп. УкраїнсJ.ка молодь, зранена 
Невдачею ЕИЗВОЛЬНОЇ •боротьбн, ЗІНаХО· 
д1пь 'ВІ ноl~ому Русі своє ПО1ННе ціле
сшрнмоЕШ-'JНЯ. ll1ІІроко закроєний плин 
НІІШКО,1ЮЄ НрВі . К3ІдРІІ, IIJ.O. ГОТ?.ІВі за 
ВСSІКИХ УМОВІІН ІТІІ ;ю Н3МІЧеНОІ меТІІ. 

знов воро•г не спиТІ,. йому здаєть 
СЯ, ЩС ЗНІІЩИВШІІ ЦИ:М ра,ЗОІМ ІПРОВідJІІІ 

ка, в.і!н завдаст-ь остаточну ІПЩ)а!Зh.У 
укри,їнсьІко~tу 'В'ИЗІВІОльному Рухові Ви
бух пеке:Іьної ·бамІби шматує тіло· Є. 
Коновальця на вулиці Роттерда'v!\'. 
'Але пащ!е тільни тіло. Духо.ві - укра
їнській -Ідеї ,пршнаІЧеаю жити вічпо. 

На на·с , пас,лідовн11ках цієї Ідеї -
українсьt\ЇЙ ,молоді, ле;.юпь обов'н:юк 
дальшого прощовженнбІ зма,І·у. За 

ІКЯКИХ V·\IOB t обстаJВИН, на ВСSІКІІХ 
СТаНІОВ'ИЩ3ІХ - МИ ПОВИННі •бути С:Еідо

Мі того, що стоїмо Hi:JJ с1тійках Націо-
нальної Революції, Іцо перед на:vtІІ 
остаточна 1проба наших сил, що її 

СМОJІОСКІШ 

внелід 6удr зале.жат11 ,виключно від 
нас 'самих. Тому перед на::vtи стоїть 
заьдання; У'країнська молоДtь, в Укра
їні ие повин11а пі'дІд<1ТІК~ ворожим лід 
шептщм і 6ути :.'t!YXJoвo міцн10ю; на 
еміграції - вона неповинна окута
тнсь ш, шкараlіІ<УІПУ буде:нщІІНІІ, не ІBrro-
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питись в окружаючому ,морі чуишни, 
бути гідним грибун001 українсЬІКої 
дуl\ІКИ Пе!JеДt ВЇЛЬНИІМ СВіТQ1'М. 
Наші оч,і постіІйно 1мусять бути звер 

ІІеfJі на українські Дорогавкази! 

С. Пеrрович 

МУІКОЛА МІХНОВСЬКИЙ 
:3. т.равнн МІІН')lВ :31 рік від дНІя тра

І·ічної С1МерпІ першого предвісника 
Українського Націона.1і·стич:воrо Руху 
і великог(.j саІl\ІОСТі'ЙНІІКа МнкоJш 
,1\НхновськОІ о. В ч,ЗJс, ко.1и націонаtІІіз~І 
починає ІВІ он·іті зростати з неб:_\ша.1ою 
д:о т~нер смлuю, МІІ, уІКраїнська ІМО
.:юдь, поНІІШІі гідно зга1дат•и lllepшoi о 
піонера і нuсія нового ви~Іюльного 
руху і ьшануват11 йо~'О ,паuvt'ять я,к не1н 
томн.ого борця за українсІ,ку само

стійність. 

Нщ~одн :-1зють своїх великих .1юдей, 
борців за во.:tю, за нелич ·dІ.юєї пації, 
пюрців Беликнх ідей, та ідей ,в<tJ.кно
,.о ·с,віт•оt·ляду. Французи гор~дяться 
Жанною д'Арк, }t(ан-Жак Руссо, Воль 
тсром, JІяфаєтом; .аНІ-лійці - О. Крuм
нелем, Ба1йрона:vt; італі!йці - Мацціні 
та І 'а.рібальді; аІ~Іериканці - Ваші вІ·· 
тоном, ЛіЕІко,lьно:м. Наш народ дав 
також ЧHN:aІJIU І::;еЛІІКІІХ ЛЮД-еЙ, а Се](ед 

них першого ідео:юга українського 
націоналі:s:vtІУ - Мико.1у МіхrювсІ,
кого. 

АкТ'И!іІі:-J:Ім діячем Міхновський вн-
я,вляється .вже в уні•верситеті, студію
ючr1 праnо. З груІПою т•оварнші'в він 
заспоь:ує тає'v!не товар11ство <<Бра·ГІст
во Тара.сівцік», девізою члевів нкого 
було боро1'1Ісь за ннзволення Украї
ШІ, J;J!PODЛЄ":I-I'IJЯ націОН3JІЬНОЇ свtдОІМО:: 
ІІІ сєрел. широких українських мас, 
ві.1д•3JfШЯ всіх своїх снл на с,l:.)-Тпс6у на
ції. Цим кличам Міхновський не ті.'ІJ,
К'·! J'ІІШ3tТІ,СН llipHHM ДО С3ІМОЇ С:\1ер· 
ТІІ, але він в дЗLlьшШ своїй діяльнос
ті, внйшоЕ1ІШІ з )'Ніверситету, їх нa,:vta 
Г3С!1'ЬСН fiOUТIIJH1ПI Й роЗВИНУТИ. 

І кошІ Товарнслво було розгро~t.:Іе
не, то і.1є'і його пошнрюютьс,я лv;же 
шендко і па1бнраю·п, роз1·олосу с~гr\1е 
між ·чудеmсп:~о~І. У Харківському 
У1-1іверс111еті постає «Українська Сту
J:•ентська Громада», Іцо дерrіюІть тіс-

ний контакт з М. Міхнов,сьrКИІМ. Такі 
самі Іромади пuст.ають і по іншнх 
<>с,ере.дю.J.х. 

Коли 'в 1900 р. гр•уІпа СТ'Уд•ентської 
молоді засІ-JОІ;.;Іує Ре1волюційну Партію, 
її щ-u.uею стає Микола Міхновськ11й. 
На с:вІя:ті ll1евченк.а. в Полтаві 19. 2. 
1909 р . .в.ін вираз:во заяrв.л.яє, що стає 
<<І!еобхідnість революційіної а1щії та 
~{бройної боро1'ь;би за праІВа украЇНС1ь
коm народУ». Ці самі дІ)lМКИ у1війшли 
~:.> його брошури <<Самостійна Укра
їна», в якіі:, він за:ЯНJІЯЄ, що вимогою 
часу є <<Одна, Єдина, Нероздільна, 
вільна, (аJ~юсті.й:на Україна •nід КаІр
ІШТ по Ка1>каз». 

/!ід час бурхливих rюків Ви:зШОІ.'І,ь
ннх ::Jмё.'Гань, Міхноцський не стоїть 
01сторонь 'ІЮд·;й. Sі:н rперший закл11кає 
до твореннІЯ вла1с1ШІХ збройних сил, 
берt: участь у скшІканні 1. ВіІЙськово 
І-о З'їзду, заrкла,;:.зє у Києві Українсь
КІІЙ Бійськовий 1К.1юб, організує БоІ·
даніВІський Полк і По.тк П. ПолrуботІка. 
На омюму з ВійсІІ,КОШІХ З'їздів він ст1а 
нить резолюцію ,про ІПОіЕІНУ ·(1амостій
нkгь Укj,г"tни, одначе резоІlІюція пере 
fflaлa. Н.ас.1ідки цього нерозваіжН01rо по 
ТЯ!ГНІення, 51{ рівно:zІ\ аедоцінення ваг11 
в.1асшІх збройннх снл, я1кі закшнка,в 
творІІІ'ІІ М11кола МіхІюв,ський. - лд,lІІ 
скоро себе ші;:,.'ІУПІ. Але було з.а1пізно 
Н<І!праkІІТІr нероз/s.ажність. 

Рнсн кришта.1ьної дуІШі Мнколи Міх 
новеького ·- це ІПр.ямолінійність не
пrимирІІС\1kть з ворогом, неrаці~ н.а
нісна.lьШІХ ренеrюів (він ІБ-і;_tr:vtовнвся 
ПJШЙІ-ІЯІПІ по:щоровІлення від москов,сь 
І<ОГО ПІІСЬМеНЮІКЗ, у\КрЗЇНСЬКОГО JIO 

ХО.'~·жєння - К:::>:росlенка - який не'Х· 
туЕав українцямн) 1 беЗ>межна любов 
л.п Укр(lЇНИ. УкгаrїІ-щька л.ю~ю~ь по
винна уважно п.росту~іюнати ~~іяш,
ністt, Міхновського іІ його цінні таври. 

І<. Гірнян 

«Український націоналізм не .цає 

і не дасть спокою 

російському < мракобєсію > » 



ч. 5 (53) смолоскиn Стор. 3-та 

Студійні • 
ДІІl в Чікаго 

Теперішня Управа Українського 
Академічного Товариства в ЧІкаrо, 
на чолі з студ. інженер1ї Дмитром 
Пілецьким, започаткувала гідно 

відзначення п'ятиліття існування й 
дшльности Товариства. ~оерігаючи 

·градиції та виправдані методи пра
ці ЦЕСУ"С~у, Управа зорганізувала 
Н-10. квітня 1955. Студійні Дні, що 
пройшли з великим успіхом. Ме
тою Студійних Днів було зацікави
ти молоду студентську rенерацію, 

rцо вже виросла поза межами Ба
тьківщини, укра1нською проблема
тикою, як також розпочати диску

сію серед українського громадян
ства над проблемами кардинально
го порядку. 

СтудіЙіНі ДНі проходили під гас
лом «У юраїна в сучасному й МІай
бутньому», а їх трьохденна праця 
була розподілена на чотири вІдді
ли: релігійrний, літерату.РІНо-мисте
цький, соціо-економічний та полі
тичний. Очевидно, що в 8-ох 45 -
хвилинних допо:аідях годі бу ло бо
дай заторкнути всі важливіші проб 
леми, все ж доповідачі докладали 
максиМІум зусиль, щоб підкреслити 
найважливіше у своїх темах. 

Парох Церкви Св. Миколая, - о. 
ігумен Володимир r авлі ч, ЧСВВ, у 
своїй доповіді про « Укра~нську Ка
толицьку Церкву під сучасну по
РУ» насамперед підкреслив факт, 
що саме :1\ІИН!ає десять років від 
ув' язнеНJНЯ ієрархів Греко-Като
лицької Церкви в Україні (11. квіт 
ня 1945), коли-то большевики роз
почали безnОІЦЗДне переслідУвання 
Церкви~ в наслідок чо.го вона опи
нилася в підпіллі. Представиmnи 
стан Церкви в Ук;раїні і поза її 
кордонами, о. д-р rав.ліч вказав на 
ті потреби, що їх Церква має в су
часну пору, а зокрема для заспоко

іlllІН!Я майбутніх потреб у часі від
нови Церкви в Укра·їнській Дер
жаві. Про ці справи, на ~а.нь, у нас 

говориться дуже мало. Тим часом, 
це справа кардинального порЯДІКУ, 

й молоді лю~ди, які відчувають по
кликаНІНя, повинні студіювати бо
гословські науки. 
Про «Большевицьку політику су

проти Українськоі Православної 
Церкви» мав доповідати мrр. бого
словія Юрій Попів, але не міr при
бути. 
Літературно - мистецький вdдділ 

складавоя із двох чаСТИІН. Викла
дач Чікаrського університету, д-Р 
канд. Юрій Томашевич, юrослов'я
нин по національності, по рівняв ос 
новні ідеї «Мойсея» Івана Франка 

з ідеяІМИ поеми 'І'ОТОЖ!НЬОЇ назви 

(.ал а сна .к;ореспондеІНЦія) 

хорватського поета Краньчевіча І 
<.:'lнердив аналогІчю<.:ть прошдн.их 

думuк, що випливали 1з аналогІч

них положень ооидвох поневоле

НvіЛ народів. 

.olдк!JИ'J.'J..a мистецької виставки в 

За.J!.І"1Х школи церкви LB. 1V1Иколая, 

де ВlдЬувалис;я Студнuu ,цю, у знач 
.ши шрІ сnричинилося до усп:іху 

1мпрези. ,uце вперше в ~ст•>ріі LJ.l
кю о украlНСЬКl C'l'Y денrrи рІЗНИХ 

мн~ 1'1:щьких ділянок влаштували 
вистанку своІх творш, а уІК,Рааось

ке громадянство привпало цей по

чин ІЗ захопленням. 

~ виставці, в якої організацію 
наиЬшьше труду вложила молода 

малярк.а sірослава Геру ляківна, бу 
ли заст'Уплені: Ногдан .Dощорків 
(графІка) ілюстрац.Ц~ Богдан Геру
ш-:~:к (архітектура), .)ірослава Геру
лякшна (13 експонатів -олі..я, ак
вараля, rіпс), .АІНатоль Коломиєць 
(15 образів), Оксана Лобачевська 
(олія, крейда, казеїна), Костянтин 
lVlілопайдіс (rіпс~ вугіль, туш) і 
lV.іихайло Урбан (вугіль, казеїна, 
олівець, т•уш). Виставлені праці 

належали до найрізнородшших на 
прямків, з перевагою мо~ерних 
зразків. Всі автори - великі енту
Зlясти свойого діла, а це є основ

ною запорукою їхнього розвитку в 
майбутньому. 

Соціо-економічний відділ охоn
лював три допоюдr, а саме: проф. 
др-а Іллі Витановича - «Соціяль
но-економічна структура України 
- головні перешкоди і можливості 
її органічного росту», д-ра Івана 
Фізера, викладача університету 
Нотр Дам, на тему «До проблеми 
методології досліду української 
ментальности», та Володимира К. 

Нагірного - «Соціяльна стратифі
кація в колгоспі». 

Перша .і третя доповідь доповню
вали себе взаємно, хоч підх1д &вто 
рів до деяких проблем був різний. 
Обидва доповідачі користувалися 
с11атистичними даними, які доводи
лося 'їм нелегко видобувати й при 
їх допомозі намагалися дати реаль 
ний образ, замість утертої подеку
ди методи «голих слів». Проф. Ви
т:анович виказав колоніяльність 
економічної політики російських 
большевиків супроти України -
по лінії заробітної платні, мешка
невого устатку$1ння, жит'Гевого 

стандарту, можливости освіти для 
дітей і т. п. - поміж рядовим кол
госпником керівниками різних 
степенів. 
Д-р Фізер В!Іffізав на факт зов

ніщнього впливу на формування 

ментальности одиниці й людської 

зо.1,рноти. У!ого доповідь може бути, 
гейои, грізним мементом, бо в боль
шевицькому горнилі, шд безnере

онrним вогнем пропаtанди, страху 

й погроз, чимало елементів «прита

манних украї1щев1>> може бути при 
туплено. .ha його погляд, больше
вики вже осягну ли деяких успіхів, 

· якщо орати під увагу певні про
шарки українського суспільства в 
УРСР, хоч з другого боку у.к.ра~ .. н
ськи.И нарід напружує всі свої зу
силля до спротиву російсько-боль

іllевицьким ВІПЛивам пллновим 

намагаННЯl\1, 

Політичний відділ~ що відбував
ся в нед1лю пополудНі!, розпочався 

допов1ддю д-ра Михаила Папа, 
асс. професора Університету Нотр 
Дам, про «Комуністичну Партію 
~країни», в якій допоВІЇjД;ач цровів 
анал1зу антатонізмів і явної боро
тьби поміж українськими та росій
ськими комуністами, зокрема до 
часу введеН'Ня повної дик11атури 

Сталіна. Т. зв. «українізація» -
це вислід боротьби українських 
комуністів, які були також проти 
входу УкраїнсЬІКої Радянської Со
ціяшстичної Республіки в склад 
Совєтського Союзу. За все це і m
llii прояви національних почувань 
І спротиву Москві - вони нало
жили головами. 

Дослідчий 'ассистент УlЦвІе~и
тету Нот,р Дам, - д-р Петро Стер
ча, у своїй доповіді «За КОІНкрет
ний зміст Української Держави» 
підкреслив конеЧ!Ні.сть дискусії НІа 
тему майбутнього державного уст
рою суверенної У:юраїни. Преле
rент підкреслив, що метою бороть
би УкраLнського Визвольного Руху 
є не держава, як така, а збереІЖен
ня фізичної та духової субстанції 
украї1нської нсщі:ї та забезпечення 
її всебічного розвитку, що може 
бути забезпечене тільки у власній 
державі, яка давала б безпеку і 
свободу громадянам. 

Люди мають особисті й групоІВі 
інтереси. Будучи рівними перед ли 
цем Творця, МJають вони право на 
свободу, тому мають підпорядкову
ватися тільки такій владі, яка іс
нує і діє з їхньdї волі. Це Зlіачить, 
що одна група не може накидати 

своїх і!Нтересі:в дРУгій. Щоб біль
шість могла рі:шати, але й були по
щановані црава меншости, преле
rент висловлює оригінальну думку 

побудови в дер~аві двопалатн:оrо 
ларляменту, при чому членів одної 
палати вибирав би нарід безпосе
редньо, а членів другої палати де-
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леrували б релігійні, наукові, ку
льтурнlt просрешйн1 1 т. п. lнститу

Цlі. '-ілени друго1 палати повинш ь 

мати далt:ІКоид.УЧl. права, щоЬ могли 

з усл1хом ооронити шт~ресш сtю1х 

виоорц.І.Б. 1 олова держави, в .я.ко1 о 
ру ках повинн,а оути виконавча вла 

да, повинен оути вибиршши наро
дом на означений час, що заоезпе

чило б стабільнІсть викона:f:Ічuі 
влади, яка Ьула о контрольована 

законодавчою владою шл.г1хом Щ,Jн 

значеlШія фlНан:СJ.:в на реалізацІю 

ПОЛlТИКИ уряду. 

1v11p. .ьо.І.'дан Ьоцюрків, дослщчин 
ассиl:тент 'і.і.каrс.ькоl'О ;у'н.І.Ьерсите

ту, ВИl'ОЛОСИВ ОСТаННЮ ДОПОВІДЬ у 

уамках ~туд1Иних J..ІіНІШ на '1-ему 

«Американська закордuнна поJати

ка и :1 крюна». ,цопо~1дач ствердив 

налвн1сть незалеJК.НJq... закордонно! 

ПОЛІТИКИ ~,ЦА та прuаналl.JУ.Ь~ 

американсько - росІйсью взаt:мовщ 

носини в минуломуt зокрема пlд

креслив Tl момен'.си, лю створювё.

ли симпатй американцш до ..t'oCii. 
нерше основне потрлсенн.н. цих cи~"Vl 

Па'l'.lИ :наС'11УПИЛО В часі СОВLТСЬКО -
!І!ацистськоі прия:lііі 1~39-1~41, щоь 
3годом попасти в протилеІЖ!Ну екс

трему в рр. HJ41-19'i::>. Щоино свІДО 
м1сть того, що властиво тепер за

лишилися тільки дві світов1 поту
ги, лких інтереси зударлться, за

ставила З,ЦА провірити свою доте

п:ершrюо політ~у. З цим і актуа
лізується українська справа. хоч 

Україна вшйшла до ОН на домю·ан 
нл <.;талі.на, це зна чни:й крок упе
ред в украінських визвольних з.ма

rа:нн:лх. АмерикансьКіі українці чи

мало зробили для здобу'ІТя прихи
льнlШого ставлення. 

В раМІКах Студійших Днів, у су
боту ввечорі, від бу ла ся зустріч ст·у 
дентства з громадянством, лкою 

керував культурно-освітнай рефе
рент УАГ-ва, молодий поет, Богдан 
Рубчак. Студентки, під кермою 
панни Орести Помірко та панни 
Віри Лозинської, приготовили смач 
ну перекуаку. Вечірка nройшла в 
милій атмосфері. 
Академічним керівником Студій

них Днів був д-р М. Пап, а в їх 
організацію вклали чимало труду, 
крім Д. Пілецькоrо, застуnник го
лови - Андрій Мельник, скарбник 
- Петро Головатий, реф. зовніш
НІіх зв'лзків- Іван Лисейко, культ. 
осв. реф. - Богдан Рубчак та сек
рет.арки - Віра Лозинська й Оре
ста Помірrоо. 

Роблячи на:й1коротші nідсумки 
Студійних Днів, слід підк,реслити 

слідуючі моменти: 
1. С. Д. це своєрідний новум :на 

терені ЗДА і беручи під увагу проб 
JІему формувашrл в укра~нському 
дусі нашої молоді в Новому Світі, 
- заслуговує на поширення. 

2. В С. Д. поважну участь взяла 

СМОЛОСКІШ 

украі1нська молодь - уродженці в 
ЗДА. 

3. Тема С. Д. є важливого поряд
ку і через це заслуговує на окреме 

відзначеннл. Можна ма ти різний 
поrллд на ті чи ~нші проблеми, але 
основним - є саме їх постановка і 
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викликаннл дискусій, «'Заставлен
ню> ними цікавитись, їх обговорю
вати. 

Студійні Дні в Чікаtо вnовні ви
правдали покл:адені на них сnоді-
ваннл. 

Ір. Чайка. 

Сnортовий иnюо в Ниєві 
}tкщо пн .: любитель ,апоргу1 ш1 

UUOJ:\1' НІЗ.КШJО, ПрОХОДЯЧИСЬ lfli,Д C!lH~KOIO 

.іt:дснню кшм:ьь.нл каштанш, заидет~ 

оІ·:шНІутн ,стщщ.он ЮіlІJJ;сь.коІ·о <<,с.J.,ІШd

мо~. оlШІ н::нн:tJвнх кuр1ін нзшу у ьа

І у ЩJІЛЯІ не ЧбН.У'lJНИИ ,оудш1очок зu· 

lJCJІ.M І:.Ьй:ЖU llOU')AUibaHHИ. !1а ПШf.jJJ 

lipll t.;XO.,J,l ЮІ ІІІJ0'1И Jа€1Іе; <<1\,ІlOtJ 'і\<Шіh· 

LІРШ к.шн.:,ькш о «ДИШіМО». ,:)(:j,И~ПЬ 

oиvl! Я.:)<h.ОІЮ 1 иІ не .оуде1е розчароьа· 
ні. 

l'ам ШІ не нuбачи1е маленьких кі;..r
нат, ПОШІІІХ 1 1Ю1 IO,JOBOII'O ДИМУ, ЯК ЬІІ 

ЗIL'~lhЛII О•а•ЧНТИ 13 усіх KJ.LIOOaX. hY1J.!U 
к:•юоу - одна заля з :l\Ш.Jіен::,кою сце 

ною ЩJІІ спш, но юередин1 - столи. 

8 Керівник Відділу lVJ.іжяарод
шх :.:Sв из:кш Цl!.iL.:.YL:-y, ьсе.ьолод 

С. lVlapдaк, В.І.ДВlдав з початком 
квітня ц. р. ска.ндинавські націо
нальнІ союзи та перевш дружні 

розмови з членами управ цих сою

.:.lв в справ1 ц.t;С~С-у и МlЖНарод
ньоі студентської співпраці. .Цо 

t..;токгоJrьму 11риоув в тои же час 
віцеnрезидент для МЗ американ
ського союзу, що дозволило пору

шити сл1льно з шведськими пред

t.:"l'авниками низку nроблем. 

+ ЦЕСУС дістав запрошення від 
кuс~к-у на V. Мі.жна.родню Сту
дентську Конфереtщlю, як:а відбу
детьсл цьоrо року між 4. й 14. лип
нем у Н1рмінrrамі. llерецuа<іуt:тьсн 
участь 5U національних союзш. 

it ЦЕс·~с заллатив свою цьоrо
річ:ну членську вкладку до КОС
~К-у. 

8 Національний Союз Студентів 
ЗДА (ЮСНСА) запросив ЦЕСУС 
на свій V ..:н. Korнrpec, який відбу
детьсл між 21. й 31. серпнем в од
ному з уншерситетських міст ЗДА. 

8 Цьогорічний IV. Високошкіль
ний Літній Курс УіКраїнознавства 
та 19. Конфес ЦЕСУС-у відбую:·Іь
ся з кінцем серпня й початком ве
реснл в Лювені (Бельгіл). + Комуністична італійська сту
дентська федерація, лка фіrурує 
лк член МСС-у, самоліквідувалася. 

Цим самим президент МСС-у Бер
лінrер, лкий був представником ці
єї вже неіснуючої організації, зали 
шивсл без мандату в МСС. 

ки і крісла. !)ри ІНІХоді з прщної стv
ронн - шнr-uюнrовий 'ЧТіл. Тут зна~ 
хедят·ься ршно,;,к де.яІКі спортоІJі при· 
.;;ад~я. цещо дальше - підр_учна снег 
тоІJа бібліотека і спортоні трофеї. 1\tl~;к 
І-іими наинажн~щнй криштальна 
чаша з маленькою фігурою футболіс
та зверху .гордість кишсь,коІо 
<<)J.ииамо». Це нінюк футtбол,ьного Ч·~~t· 
піонату і нсрсможця над москОІ:н:.~
Ю1М ~,LІ.ІШ3.'МОМ~. 

Тут на спеціяльних таблицях UtИ по
знаиомитесь зі знИJмками І{ращих 
спорто,:..ці.в «динамо» і Укра·їни, поба
чите дія1·ра:~ми (без того, очевид,но, че 
МОІ'ЛО б обійТИСЯ) діЯЛЬНОіСТИ і УС'ПЇХЇН 
С'Портового об' єдНІання <<динамо~ га 
ос;пшні 5 рокі<н. )-fкщо 'НИ є шахіст -
зможете зLЬrрати в шахи з кращн.\ІИ 

шахістами Києuа, нruпр. з молодснь· 
кою красунею Зіною ІІерепа~я (ал~. 
ко.;ш І·раrтИІмет1е - не дуже нг.;шдай

тсся Н ЇЇ очі, ХОЧ ~она ДО BidC 1 МИJЮ 
в,с:міхатИІметься. Н.езабудь.те, що нона 
тому кілька тижнін вийш.та чемніон
К(; ю юних шахістін), або з Г!1лонком, 
а~те попереджую нас, що цей 1·ра~ 

qправді сильно (неданно ·переміг пре~ 
сшоника майстрін Російської Феде
рюинної 1-'е.спубшки - Б. llJe,нoxiнa,). 

Якwо прийдете н с1уботу унечорі, 
1\ЮЖJшво, застаН(;ТС при фортеnія·ні 
якусь -чту дентку ;консерню•орії, окру. 

;,кс.ну молоди1м.и людь,ми, що гратим•е 

51Кj"СЬ річ - ІМОЖС ЯКраз ЦЮ, ЩО ВИ 
так любите с.т,ухати. В іншо:о.Іу кінці 
за,ті 'НИ .напевно побачите іншу групу, 
що с.т.ухгтнме )ІБажно я.когось роз·по

нід.ача. Якщо під1йдет<е ближче - Бід 
разу пізнаєте ·голову .апортоної рад11 
тренері,в <<д~ШЗJМо» - ·Майстра сrюр
ту - Сидорка. І:;ін приходить с,юд.и 
дуже часто, щоб поділитись сrвоїми 
доо;:,і,д•ами з молодими спортовця.\ш. 

НеJLа•нно ·лут І-шели ще нову методу 
роз ривок. І ІочшJ д.ала тенісова група. 
Іх амаrгорсLкий гурток Іпочтавиі3 якусь 
ре.нію і ІВ'ід:т'Оді й іНІші .групи почали 
їх. наслі;;.•уЕати. У :Lис.тіді поча~ІИ щ~а
хощни не ті.тью1 спортовці, але вони 
почали І~р~шодІПІі і юноїх тонарншін 
та родин. 1~~ким чином ~киїаська мо
.тодь щораз ,більше з'ближується, піз
нає себе, в неї зростає дру:жність, но
на nочнн.ає гот;:'/'Наггись. Покищо до 
спортових змагш~ь. Але незабаром во 
на стане І·отуІз.атись до боротьби за 
свобод•У, про Я!КУ нона вигуку,вала H<:l 
прем'єрі п'єси Корнійчука <<КрилаІ>. 

Б. ч. 
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ЛІТЕРАТУРИ 
Мансим Рильсьний 

Максим Рильський БІЖАТЬ ОТАРИ 
В ·березні цього року Максим РІІ:Іь

ський обходиІІзІ юзілей СІвого шіс,т:де
сятиріччя ОдІІІ-І з найбільших поеті~~ 
сучасної України, швтор численних 
збірок, nубліцист і •в'Иховник ,Іlітер
rурної мол,оді. 

СьогодНІі існують дна МаксИІмн Ри.;!ь 
ські. Але в. історії української л,іrт~ра
тури залиши1'ЬІС:Я тільки один. Ззли
шить,ся тіль,ки Риль,с,ьІКий - українсь
кий споет. І тільки, як такаrо, ми його 
цінимо, ми його любимо, його шаІНІУ€
мо, захоплюємось його пюезіями, ро
зуміемо його. І ті~rьки, як про тако
го, ми пишемо. Інакший д-ля нас ніко..·ш 
не icJ-Jylвaн і не існуш.атиме. 
Мшксим Т. Риль>СМ<ий народився 19. 

бсрє-зня 1895 р. ІВІ Киє1ві. Свої дитяІЧі ро 
кн провів у ,с,елі РомаНІінці на Київ 
щині. ,m 1Бін здобуІВ початкову освіту. 
У 1908 р. ІВ~Н> ВСі'УnИІВ ДО ОД>НЇЄЇ КИЇВ
СЬКОЇ гімназії. Закінчи,вши гuмназію, 
М. Рильський деякнй час ВІЧитьс.я н.а 
історичІно - філологічнОІМІу факультеті 
Кїіос,ь.ного університет'У, а нотім про
доІtжує вчитися самостійно. 

М. РиJІЬ'СЬіІ<ИЙ почав писати нір'lні 
7-8 рvчнИІм ·хлопне·м. П'ятна,дцятирі,ч
ни·м хлопцем. в 1910 р. нндає першу 
з·бірку поезій На білих острова:х». 
Протягом своєї >Сорокп'ять:річної nое
тичної дія,льнос,ти він на:писав понад 
20 з~бірок вірші'в. Важніші з них: <<ПіІд 
осінні>ми зорями» (1918), <<Синя дале
чінь» (1922), <<ТринаІДІЦЯТа весна» 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Максим РильсмшА 

НАША ЗУСТРІЧ 
Наша зу•стріч єдина >була. 
Ти пройшла -- 1'И наІВ~'КИ пройшла, 
І з.акрили 11вій образ сніги, 
Що летять і пливуть иакруги. 

Може наІВіть •СіНіжинка і ти, 
lЦо упала до нас з висоти, 
Щоб серця нам НІав.іки закувать, 
А са,мій непо,міт'Но роз-тать? 

Пам'ятаєш високі доми, 
Що стояли, у ТUІ-]і у тьмі? 
Пам'ятаєш, як Ш1sидко ти йшла? 
Наша зустріч є,ц.ина була. 

(З книги <<Під осінніми зopsfi!,!II») 

Вітаємо 

(1924), <<Крізь бурю Й СНЇ.Гl> (1925), 
<<Голос і ВЇ'·ДГО:МЇН» ( 1929), <<Де СіХО
дЯТЬСЯ дороги» (1929), <<Знак тере
зів).' (1932), <<Київ» (1935), <<Літо» 
(1936), <<Україна» (1938), <<3бір вино
граду» ( 1940), <<За рідну :sемлю» 
(1941), <<Світова зоря» (1942), <,Світ
л а зброя» ( 1942), <<ВеJІ:ика година» 
( 1943), <<НеопаІПИ'Ма КУ'ПИНІЗ.» ( 1944), 
<<Мости» (1948), <<БратерстІВо» (1950). 
поеми - <<Чумаки», <<Марина» та інші. 

М. РиЛЬІС,Ь'КИЙ - о,ц.инокий оцілілий 
письменник з п'ятіриого rрона ордену 
неоклясиків - Зеров, Филипович, Мо
пrлян-ський, Драй-ХІМарі 

Про М. РильськоІ·о Н. НІІколишнн 
~исав: <<ЗнаrченНІя поезії М. Риль•СL
кого Є В СТВеІJ)ДІЖенні віри В МОІlЮдУ 
українсь,ку націю та її ядро й резер
вуа,р н01зих 'с,ил - селянство. Gпі,вець 
одстояного, ст!аІТи:кн, трающій, приро
дн, староrшни, ІВорог стріrмголовнх 
-,мін - Рильський увНtшов у честь, 
a;.r.; коли стали ставити до <<·сrrєнкі>) 
І(ОЛИШНіХ боЖИЩ реВQ.lІЮЦіЇ... А:ж ЦЮ 
хвилину ВІ·~брав >він за ві,ц.поІвідиу длІЯ 
себе, щоб склаІсти ... <<Пkню п.ро Ста
ліна», цей другий гимн совєтів. В цей 
ІТ<JС ~він одрішиІВІЧЯ nже й ві!д усіх реІІІІ 
ГО!\. націоІtаЛіЗ'Му ... >> 

Останньо, М. Рильський 6У'В най-
5ільше ,критикований за ·dНої націона
лістичні ухнли на пленrУ1Мі СРПУ, яІКий 
Киfві. Тоді головним його nРокуро
віДІбУJВСЯ з початком се.рпнІЯ 1951 р. в 
ром і обвІинувач.у,в.аrчем висту,шш Ю. 
Смолич. 'який без·жаліrс,но розпраІвляв
сн з <<буржуазно - націоналістичними 
пn·милка.ми і дру.гими ідейними з,ри:в.а
мн (!!!) в літ'ершурній ТІВарчості пар 
шого покоління», між яке ІnопаІВ Со. 
сюра, Яновський, Рильський ... Але на 
цьому з'їзді Рильсмшй не здоавІс1 ь, він 
- нечувана ріІч в СССР!). <<Літераrур
юtявся, але й боронився (.бороннпrсь 
НИЙ ЗЗІГаЛ, - ПИСаЛс МОСКО'В'СЬІ\а <<Лит. 
Газет,а)> ··від 4. 8. 51 р .. - очікуІвЗІв uіл 
аnного з визнач,І-Jіших поетів Радян
сьrюї України, М. РильІс,ького, розгор 
нутого самокритичного виступу. Не 
М<Jлс зrшвував М. Рильський :\11Чаltни
ків пле-нуму своєю полеJМіrкою g- кри-
1'икаrми, які ви1магають .в,ід сучасних 
творіч nолітичної ЯІС1ности формулю
вання й образіrв ... » 

Ьі,жа~·ь огари, коні ржуть, реве 
Тяжкий бугай н1а буйнім :Пасовищі, 
І чорні птrщі пр01майнули віщі, 
І чор,на тіІJь пойrмає все живе. 

Як 'ЕІесело опі·вуча буря р1ве 
І ро~юща~ ЗJІrЯІкане огнище, 

Як дош. січе, нк п'яний вітер <:вище, 
Яrшм rютоІШ:vt далечінь пливе! 

Радій же, земле! Пий напої грізні, 
Прий:vшй цілуноІК як у;дар меІЧа, 
Впади в обійми ращости заm:ізні! 

Rже вигляд•ає з-за т!вого nлеча 
Нове ЖІІТТЯ, і голос срлов'їний 
Крізь грЬм і грюкит котиться і лине. 

(3 книги <<Гомін і відгомін») 

.~ •................................... 
Пі>сля цієї останньої генераLІІьної 

Ф6робки», перед Рильським я-сно по
сгсшлено гамлетівськ,е <<або-аІбо». І віп 
був примушений вибирати... Сього,ц.ні 
М. Рильського заJшшили в спокою. 
М. Рильс1ький є автором бататьох 

нерек.ааді'в на у1країнсь~у монз·у з твар 
час ти сло·ВІ'янrських наро,дів т.а творі:·[~ 
сБітових клясиків. Найбільш і3далий 
переклаІД•НІИЙ ЙОГО ТІВір - це <<БОІЖе·СТ
ВеНІ-Jа комедія» Леонардо да ВіНІчі, над 
ч11м він і Д'() сьогодні працює разом з 
r І. КармансІЬІ<ИМ. 

М. Рильський, 11к до.ктор філологіч
них наук, веде ІЕ1елику науК()ІВО-дослід 
н.у роботу. Він дійсний член Академії 
Наук України, :директор Інституту 
мнстецт.ьа, фоль:клору і ет''Н~1гр~ф.і'і, 
ав1ор і редактор рящ-у науков,их 
праць. 

За свої <<УХИЛИ» і <<і'дІеологі,чні по
'Милки» нераІЗ дОІВОrдилось терпіти Ма· 
ксиму Та1дейовичу. Але окупанr не 
ріUШВ>С1Ь ЙОГО ЗНІІЩІІТІІ. 3<1Т'е ПрИ КОЖ 
ній наІГоді, на всіх з'їздах і ·лленумsх 
СРПУ йому рік-р.іІчно пригадув.алИJсь 
«старі гріхи». І це пригшд.ування визна 
чує т1епер тшrарчнй шm:ях поета, визна

чує ступінь його радянського п.атріо
тнзму і відда!І--10сти парrrїі. 

Д.о.рогий Максиме Тадейовичу,прий
міть від укrаїнської молоді !Шйщирі
ші ,побажа'І:.:ня з нш·оди Ваш:ого шістде 
ситирічч.я. Мн віримо, що д..т~я неї Ви 
·створите ще не одни твір, яки:й аз6ро 
юватиме її і додават•име віри в nохо
ді п тернисте майбутнє. 

наших ювіліятів ! 



ч. 5 (53) смолоскип 

Довженко 
Олександру ДоВІ)І(ен,кові - шkть·· 

десят рокЮв. Дл,я нас молодІІХ це ВІІ
глядає 6аJгаJт'О. Длrя нього - це кі:·,_ 
чається ті.rlЬ!ки Иого ~молоді·сп.. 
Бурхливі 20-30-ті роки проход,ять 

в уяві Довrженка, як с,олодю1й сон 
як спомин, який ніколи більше не по
вернеть·ся - нові обрії, но•ві І •aлtt, 
змога працюв.ат11 і шідда,тись у.тюбІае
ному КіНІОМИСТІЄЦ11В.У. 

3-<пі.д. його керів'Ницт•ва виходять зна 
меюпі, незрів1-1яні українські фі.ть1МІІ: 
<<З:Бенигора» (1925), <<Валя - peфop
l'v'aJTOP» (1925), <<3еМЛІЯ» (1930), <<Ар
сенаЛ» (1929), «Іван» (1932), <<Ягіщш 
кuхаrшя», <<Сумка дипкур'єра», <<'Аеро 
гра,д•» (1935), «Щорс» (1936), «Життя 
в кнітаJХ», <<Битва за нашу со·ьєтtс,ькv 
Україн~» (1942). · 
В ПОВОЕr~НИХ роках Не ЧУ"ІИ Про 

фільми О. ДовІженка. Майrже всі його 
філь~и опи~ились н•а і.щrtе-ксі. А про 
де.яю ІВзагалt заrборонено гоrв;орити. У 
с~ої філь1ми О. Дов,жеrнко пропихав ро 
мантиК!у ·боротьби українського наро
ду, •nиР.одив чудові фрвrментн україн 
ської природи, 6а·гатство україн,с,ької 
з·емлі. Оглядаю'Чи фільІМи О. Ловжен
~<а забувв.rюсь, що його герої розхо
дяться з націона,льниrми з.мапшнями 
гл,яд.ач >баrчИІВІ і відJчуtв,аrв, що вони ~к~ 
раїнці, і ті·льки такими їх оприй:маІВ. 

Jlісл:я \Перших блискуч11х усП!Х[ІВ, 
Ловжснка висил.аJють з Україwи бо 
він ств;в.ав небеЗІпечвим для оку~ацій
ної владн. В Росії йо,му В1даєтьоя по
ста?tП'и <<Аероград», шле й тyrr росій
сью В<е.пикодержаІвні шов'іністи .r;Ібач.а
ють «Націоналізм», ·бо ,в н'ьому виво
дилось типа уqурійсь:кого у<кр.аїння. 
)(овженко каєть,с,п, він хо•че ''ворити, 
ДЛЯ НЬОГО ІМИСТеЦТ'ВО - Не ціле ЙОГО 

житт-я, він творІІть <<Щорса~? .1е та
кож в,воДоить українські наніоналні 
моменти. Герой фільму Божетю кіль 
ка•кра.пю переробляється на вимогу 
нr.нзури. Найбільш ІІІ.Шр,кантний епізод 
- це сме·рть Б'ожен•ка. 

<<Кру.гом хліби, простори, а на го
рнзонп горить <:,ело. Громихають гар 
мган. Приrпід:ня.вІс.я на вошах Боженко. 
r~rянув Кр•уtгом:- ІІрощай, Росія (Ро 
с1я - додано опісля) і Україю ... Про 
щаrйте... Ве~1икодушно •простіть, що 
помираю не на rполі .бою. а на :плечах 
У ХЛОПЦіІВ. 

... Хл~пні неr~ли його ост'Орожно, s:,J< 
дорогоцшний окарб... Рука Боженка 
с,почила на голові НІаИіближчого бій
ця ... » 
На :прохання Боженка, над його мо

гилою сnінають <<Заповіт» ll1енченка. 
Кругом .соняrшники і сон,яшниюІ і б.:Jа
кить українського ·не6а. Глядач забу
ває, що Бо:ж:енко - большевик КОІ}І<
ний відчуває, що він україне'ць, а 

<<:$аПОВіТ» lUен,ЧеІ-Жа ІВ/НОСИТЬ Т3І<і Clf',lb 

ні пnчуванн.я серел ГЛ·Я'да·чuв, що боль 
шевИІJ<;.ІІ нака,зали }lов.женкові шІріза
ги цілі довгі сцеrщ ЧІІМ фільм втра
тив. ВІС,Ю СВОЮ ІЕІ3рТіСТЬ. 

}Lовtженко старається хоч пригал<~
ТІІ. ЯІК не показати су~Іасній укрзїнсь
І<ій ·молоді, що колись такі фІ.ть.ми бу
ЛІ!. В січневому числі <<ЛІ·ІЇ'пра», :він 
rmшe спомин про сценарій, якого Е.іп 
буtв авгором. <<3есvм,я», в ЧОМ\' він 
нияш:.1яє сній блискучІІй талант. У всту 
пній зам1rгці .г,,ів пнше: 

<<Сненарія <<3ем:иl» фактич<но ;ви<е не
ма. Він зник у полум'ї Ве.1ІІКОЇ ·вітчиз 
Нtmюї війНІІ ра<зом з усіJм архі::юм ав
тора. Немає rВ•же й фі·льму. Народ,же
НІІЙ напередо•дні зв),КО•В(~·о кіно, він 

ман щаслнБ.ІІЙ, але не довІfий вік ... » 
Незнає О. Лов~І<енко, що таю йогn 

зноаменигі фільми, як <<Зе:млю>, <<3:nени
гора~>, <<'Лрсена:І» і інші ЗІберіга
ються в Паризькому музею кіно і їх 
пера .з мають з· могу •по,дивл•яти ч ужи. 

ненькі знавці і а1ма.тори кінового мис
тецтва. 

У СІВоїх ф.tльмах О. Довженко висту 
пав не тільки як ре:жисер, .але й ЯіJ< 
актор, оператор, оформлювІа!Ч павіль
йовів. А :поза кіном - :він з,намени
ПІЙ літератор, ма1яр і rрвфік. 

П. Бедзин 

Мансим Рильський 

СНІГ ПАДАВ ... 
СніІ падав безшелесно й рі,вно, 
Ту·ма,нно танули огні, 
І дальній д•з.він чго·яв та1к дІІВІJо 
В незрозуJІ.rі,:lі'й ТІІІШІШі. 

.11.1и вдвох іrшшІ й не говорили, 
Ти ;L•СЯ з<J.шіжена <була. 
Сніжинки грали і зоріш1 
Над омутком тихого чола. 

І лю:дІІ МЛІКто пропливали, 
Ulеза.пн й гасли, як у сні, -
І ми ішл11 й мети не з·нали 
В ве4ірній ніжній тишині. 
Tar; ми - як день розк .• вітне 

молодий, 
ІІілехІ зі смертю в шахи погушпи, 
СТ)1ПЗючи пс ст'е:ІІщі к.аJм'яній. 

• * 
Тополі навкруги з . .r:•іЙМіаrються як вежі, 
І І"2ЙУЮJЮНН:я з нах о6трі,п:ує росу ... 
Ч11 ж не сто:м,1юся я? Чи вірно 

донесу 

ll.e щ<,·стя юних дн',в - востаннє 
може, ю:иих, -

Llю пісню радос,т•и в занадто тонких 
струнах? 

Orop.6 

Манси:'1 Ри.11ьський 

* * 
ВІІбІша.та,сь бідІна волосинка, 
Біл.а хv··с,тка пла1кала в і•мm.і, -
І здав~"тось: розтає сюжинака, 
Умнр? сніжинка на .землі. 

О, мужній вітре, вчите.пю єдиний! 
Л.остІІГЛІІЙ овоч стtрушуючи з віт, 
Тн ІІЧJІШ любити все, що 'пере;мінне 
І що незмінне, як незмі-нний сJВіт. 

М. Рипьсьний в УФі 
З внбУJХОМ совє-гсько - німецької 

r;.ійни в 1 g41 р. всі українські письмен 
НІІКИ, ЕІчені, :\Шс .. тці і т. д. були на
сІІльпо депорто1::.,ані бОJІьше.виками. 
І1ільша час1•ина з них опинилась в 
Уфі (Бащкірія). 3-по.між д,шо.рr:гова
ІіІІХ вдасІ()'СЬ НТеКПl і д-істаТИСЬ В Ук· 
раїну .проф. В. Петрошу - Домонтови
чеві, членові Аканемії Наук УкраїнІІ, 
ЯКІІЙ О'ПУ'бЛtКув-аІВІ СВОЇ С'!ЮМИНИ В «Кра 
кі:,,с,ьких Віст:ях», в серпні 1942 р. Б 
сn.оїх спомина1х «На засл.анні в Уфі» 
він пише про М. РильсьІКого: 
«Що сказати прп Макrима Рильсь

кого! Уже сивина торкнуJ1а:~ь його 
чо.1а ал.е богеміrчні звички заt'!Иtші;ш
ся з;ШЧ'камІІ. Уже в:ін •СТ3'В «маститим» 
і. певне, цього року б~д.е «Лавреа
том» але, як і завсіди, rВін носить ру
де, випадково прид·бане ~ краІМниuі 
готових ол:ягів, пальт'О і· кімнат:а, в 
якій він мешкає 11 'Уфі, робить вр·а,}ю~н 
ІІЯ безлад~ности . .Купа картиплі зсипа
на на підлозі під ліжком. Зім'ята ков
дра, зі•м'ята ПОДУІШКа на ліжку. Стіл, 
на я.кому лежигь усе: вилки, тарілка 
з рештками їжі і нескінчений рукоJПи-с. 
Вог:кі плісняші плями на стінах кутка 
кімнати. 

Рильськ11й ніколи не маІВ і наймен
шого на·хилу до політИ'!Ш. Він їздив 
до своєї Ро.маніІвки, ловив рибу, пи
саІв рибальські по~лання до ~ру:~ів і 
ніколи не писав в'їдливих· політичних 
памфлеті'В. І все таки 8 місяці'в пере
б'"в.аннІя ·В• ЛукіянівсЬІкій в'язниuі ви
ЗІіаJЧили для ньоrо мірrу його політ'Ич
ного nереВІІХОВё.ННЯ. 

30-ті роки ~-!е минули для нього ·без 
слід.,у. І він зламаний. І ві'Н за,свої'в •ма
неру розмови, що пов'инна здатис,ь 

ЩІІРОЮ і нею Не бути, З1ВИЧКУ ЗІВQ,~І<У

В2ТИ слова і розташоау.ваІТи наперед 

свої дуtмки, пам'ятаючи, що несІКаза
ні слова й аевисловлен•і .lІ!УМКИ на:йдо · 
сконаліші й на;йбездоганніші. Він пе
рестав ппсати рибальс,ькі :послання. 
Зміни в тематиці його поезії виз.иачи
шкь те:пер для поета пере<ва,жно змі
Н3:>.Ш 'В складі член:і·в по·літ6юра. ·ТІВор 
чість, яrка поетич:-ю ні до чого не зо
бов·'язує авт•ора і свідчить тілЬJSИ про 
його вміння володіти .віршоІМ .•. " 
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В 22-гу річницю смерти М. Хвильо вого 

11-га частина <<Вальдшнепів~) 
<<доводжу до ві·до0ма своїх літера

турних одиодумціn, що кінець свого 
роману «ВальдшнеПИ>> я зпищиІв», -
пис~1в Микола ХRильовий у лютому 
1928 р. з-за ff<Ордону. 21 обив ВІЇJ!-] це 
на ультимативну вимогу па})тії і уря
ду. 

Поки офіційна преса поширювала по 
каяний лист Хв•ильово.го, викрад-ений 
із друu<арні прИІмірник ч. б <<ВаІПліт-е» 
з другою частиною <<Вальд-шпеп•ів·» хо 
див таємно по руках. Uя друга части
на бу.ла мис;rецьки сокоІвитіша, ідейно 
ще гостріша, ніж перша. ЛюбовНІий 
грикутник Гrанна - КарамазСІв - АглаІЯ 
rорі1в СИМ1Ролічним полуІМ'я;м трагічно
го змагу трьох ,с,ил: сірої в·сепо:жираю 
ЧОЇ імперсЬКОЇ ОІЛЇ!Г2.рFЇ, ОІПОЗИЦЇЙНОГО 
українського комуніз·му і ростучих 
незла:мно-Імолодих сил УікраїнськоІ·о 
ВідродrtКення. 

<<Тут кі'Н!чається мистецтво і дихає 
доJІІЯ й З<'МЛЯ>>, каза1в один <ПОет. Ue ко 
люче дихання долі й історричного 
rрунт'У чуєте ви на •С1воїх щокаІХ, чи
таючи навіть •другоря:дні ОІПИІсові сце
ни д~ругої частини. 

У другій частині 'Аглая далі розгор
т.ає свій наст·уп. Трикутник вона хоче 
злікшідувати і пере:nворити його на лі· 
нію .ruвox 1ворожих фронтів. Вона во
ює за комуніста КараІмазоІв.а, відрива
ючи його в'ід сірої партійки Ганни, 
що мис~ить тілЬІКИ чергоною передпви 
цею <<Правди». Роз~П!зюєного rміж пар
тійною догмою і ~кивим ЖИТТІЯІМ, мі;п' 
Моеювою і Україною, 1Між Ганною і 
Аглаєю, українського коІМІуніста-опо
зиціонера КарамаІзона Аіглая хоче вир 
ваrти з безвихідного тупика і пост.а
витн йо•го на ·СЛJ1Іюбу Українському 
Відроджеюrю. Вона дає гу·ч:них ляІПа
сів великодержавноІм•у шовіністові, мо 
с;каsському професорові ма]ЖІсизму 
Євгеноші Вс:л<Nпиновиrчу, викриІв.аючн 
його реакційну гнилу імперія.лістичну 
ідеологію, опір'єну марксизмом. 

<<Знаєш, - кшже •вона що нього, 
коли я ·говорю з тобою (і взагалі 3 
ЛЮДЬІМИ ПОДІОНИМИ ДО те,бе), тоді Я 
не тільки переко·НІуюс.ь, що ви цілком 
проnащий народ, аІЛе й більш то[·о: 
мій с·вітогляд .все більше загоструєт1ь 
ся й викриста,лізоІвуєтЬ•СбІ». 

Гс:льо~ Гальо! Всім! Всі:м! Всім! Говорит rадіошан;ЦІіЯ <<СМОІЛОСКИІІ» ... 
приносимо до ІВідома, що Оrтап Че рЄІШНй воскре1с1 ! ... 

ПЕРО МЕНІ ЗЕМЛЕЮ 
(Фейлетон) 

Т ра:пилось - по1мер я. 
Зовсім неоч~к:ув1ано, нескладно й 

непомітно. Без зай!вих зідхань і без 
жало·с:ги, без сліз своїх і чужих, без 
ШІюд-и 6)'1дь-ко•му й без заіПОІВіту. Все 
жmтя прозою з:аймав.с,я - :помер теж 
прозаїчно. 
Ось-так - ЗІг,ас. 
І І-ШЙ1Меншим словом не обдарили 

на далеку дорогу. Не.кроUІоr~в~ не пи
сали, ІСПЛіТОК не ВИХОІВ'У'В3ЛИ1 ПОМИН
КіВ не оправ:.mяли й наІВіть «Пам'ять 

ЙС'МУ нічна» не було КОІМІУ засІПіва:т'И. 
Або - l'<ідколи люди звИІІМІІ поми

раrги - т·аке ІВОНІо важливе, чиясь 

СіМерть? Тіл,ьки ·більш місця друзям 
бу де! В житrті наприкрилос,я - апра~в.а 
ог.оя, осабиста:, ні,кому не цікава. Та, 
бо й кожном1у та,ке траІПrп'ІТсь мтке. 
самі з,наєте. 

Сказаио: помер я. .Бу~о це од.rюго 
ДІНЯ, СХОЖОГО На ІВІС 1і ІНІШІ. Ще ІВ<Чора 
турбу~ася npu сьогоднішній, а зараз 
- віщочиваю. І не жалко за нічим, 
і завидувати ЖИ\В<И~І немає в чому. Ле 
жу собі горілиць, на сонці вигрі1ваюсь, 
HeM\JIBI НІа курорті ... 
А по•Ч'УJТЯ в мене? - ПрекрСІJсне! 

ІКругом 1'иша, вітер ~ лану квіткані 

пахонu несе, навіть с~рце •В rрудях 
звільнило ходу. Ті.'ІLки час-до-часу 
поnернусь, кості вншроста.ю, комаря, 
що ІНа~д вухоІм бренить, шрожешу. Ле
жав би ось-так мабуть у вічність, ка-
жу шам: 

** * Аж ... прийшло їх :двох. Сполошили. 
•Српце й земJІю роз6у д!ИЛИ. 
Ні ч~ебрецю, ні бузини не принесли, 

за мНІою ш:ужали. Між іншими розпіз
нали, Н1асилrу на ноги ЗІВ•ели: 

Остапе, чуєш? 
Чого ж вrам? - пит!Зю. 
Тебе ... - смикаюrrь .за руки. 
Ншв.~що? - знову я. 
Сповістити шруйшли, що фейле

тон пора Іпис.аrrи! Досить лінуватись, 
мертвим :прикидатИІс,ь! 

- Хіба ж? - я їм у відповідь, а 
крадькома зиркаю - хлопці обищва 
здорові, не rго Імерrгвого, а1ле й іЖи:во
го наляжали б. 

** * -За мораллю фейлетоНІу питаєте t 
- Нема.є, .або майже:. Одне тільки 
вам скажу: не земля пером, а перо 

землею мені стало! 
Остап Черешня 

Вона го~:орить про шерерощженн~ 

російського комун~зм1у ВІ росШський 
фашиз·м «Е--диної нед-ілимої», про т•е, 
що tпар'гія перет:ворил,ася на зборище 
паразитів, ЩО прИСІМОКТ.3ЛИСЬ ДО дер

}JШБ'НИЦЬ.КОТО ПИрог,а і «Я•КИМ у ЖИТТЇ 
прн інших умовина,х зсІвсім не було б 
місця ... В партії заmишились (я не го
ворю про r:ерхішІ~У - до неї спеціяль 
ний пtдхід) ... тільки кар' єристи ре.ві
зсрів•сько,го 1МаштаІбу, с.а,моварники й 
аршинники, ту,поголові міщани ·кана
реєчного rаггу.нку, некраси1ві жінки і т. 
іН.» 

<<Ти, Женю, ff\paщe розкаrжи нам, ю< 
тн ·будуєш соціЯІ.пізм ;ВJ одній країні? .. 
Ну, скажімо, так: хіба від- тІJЗого ма~ 
тс~ріяліз,му не зшлишились тільки ріrж
ки та ніжки? ... ХіІба rви не кастрували 
життя <<ПонrлИІМ» обо·ження<м Арістu
теля, чи то пак <<к.ремлівсЬІкого мрій
пика»?.. Але я, 6вгенІію Ва.лентинови
чу, боюсь них поглядів, 1бо не хочу 
розщ_ІІчитис{Я з 1парrтією. Та~й І Іпотім 
- навіщо мені ця критика, коли вона 
може ,порушити єдність моєї ка~узь
кої вітчизни? Та1к? Краще я вже бу
ду 'викону:віати Т'Уманоrrу\скателя і твор 
ця <<безвеременНІЯ», що6ІПотіІМ передаrrи 
СІІЮЄМУ ;рід:НІОМУ фаШИЗІМОІВЇ... <<Є:ДИЩУІЮ 
неділімую»? Так? О, ти, безперечно, 
знаєш, де рани ЗИІМУЮІТЬ. Ти прекрас
Р.Ю розумієш, що й с.шм він ~ІЖиває 
останні дні. Але ти добре за·овоїв і rre, 
щп ·чеТ'!зертий ішrернаці:онал 'с1ьогодні 
неможливий, і що ІВІзагалі ,становище 
безвихідне. Де·сь позах.аляІвІІю ти, мо
же. і зіrтхаєш ·важко, 'мовля,в, з дикта
тури пролетаріяrту тrа з •СІвітової рево
люції пічого не вийшло, але ІВ той же 
час ти не можеш· не ІВrrішати себе й 
1'ИМ, що Рассєя •з6унтув'ала уве1чь ов·іт 
і... значить, по оуrті нічого не rтрапш
лось. Оmке, rт:реба лише найти ІВІ собі 
мужнісrть ДОВеС1'И дО ЇЇ ЛОГЇ•ЧНОГО КіНІUЯ 
і тільки! Правда?» 

Євгеній Валентинович беЗІс,илий ле
ре,'\' залізною логікою Аглаї, а вона 
далі остаточно зриває м.ашкару з цьо 
го фащизо•ваного коМ1унkта - і•мперія
ліста 

<<Та це ж тuй саІМий русь:кий інтелі
rенrт·-інте.рІюціоналіст, нкий з охотою 
говорить про самовизначенН\Я націй ... 
тільки не тих, що •ВІХОІlfЯТГЬ в Радя·НІчь
кий Союз, який всЮ·ди бачить Пеrтmю
рівщину ... і не шомічає СІвоєї .у~с.rтря.лов 
щини, яІКий і досі д-уІМає, що укра:їнсь 
ка культ•ура kнує, як авсrтрійська 
нтриrа, я1кий, ·показуючи Европі досІЯr
ненНія ру.сь~ого rені1Я, виводит'Ь на 
арену й інші нарощи Союзу ... як ціка
вий «ЗоО>> ображених р.у~ськи1м цара
том мавп. Словом1 це саме -гой інтер
націооолkт, який під своїм космоnо· 
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літизмом ховає з·вичайнісеНЬІКИЙ собі 
зоологічний націоІ-шлізм». 

Аглая вl.іаІжає, що k,торіІя не потер
пить ·гакої чорної реакції і руху Н131-
зад. Місія молодої Українrи - знищи
ти цю реакцію. 
Справа в тоМІу каже шюна, що )'Ікра~ 

їнський націона:.пЁз•м не дає і не дасть 
спокою твоєму російському <~мрако-
6єсjю», справа в тому, що, я,к ти не 
кг:жи, а ІВ його особі виходm•ь на істо 
ричн•у арену молодий проrресишний 
фактор»... «Аглая бuшснула білками 
с.воїх очей і зупинила•сь. Ка:р.шм:азов 
від-чув, як йому прискорено забилось 
серце: щось 6ез кі1нця приваблиІВ•е в іІІ 
побачІ·flв у її погляІді, і йому з.далюсь, 
ща він стоїть на к;раІЮ таемного без
донного провалля:.. 

Роздвоєний, хитається У'Кра:їнсЬІJшй 
комуніст мЬк 'дІвох сил. З одиого бо~ 
ку - його д:руvкиша Ганна, партія Т!а 
ідея інтерНІаціонального ко•мунізму <<За 
гірної комуни», що nеретІворюється 
на очах у машкару ЧІ}'І}Ісого непрИІНЗJдо· 

ного зоологічного тоталіrr31ризс\Іу, а з 
другоrго боку - прекрасна, :моло·да, 
сильна, я1к леоmа.рд, .д-івчина Атлая, с:мі 
ЛИВИЙ і р·оЗуМНИЙ бард У'J{раЇВСЬКОГО 
проrресимюго .яіщрод!Же·ння. Нехай 
і так, нехай Агла1я має рацію, що 
«Маркс -· ч!у.)корідне тіло .доля Укра
їни. Але хто сказав, що Ма;ркс вічний 
і єдиний пршnор nporpecy? Сьогодні 
В·ін веде ttжe, до дайбільшої реакції, 
а спад,коє·мце.'М великих визвольних 

і•дей 1917 ро1ку, за які віІн, Карамазо,в, 
прош:11вав кrоІВ, є тільки молоде від•
родження його нapo\lly. Від вогню 
жовтне!sої реІВІолюцїі сьоrгодні ос,таш.ся 
тільки прекрасний димок». 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ОДЕСА 
ІІопід J{оа:внФм знайомим причалом, 
Попід самі східці РіІІllельє 
Чорноморським, гарячим ШІ<'В'алом 
Розігналось серце моє. 

Там в да,пекім, південн1ім плесі 
Залишилась муза ·Моя -
В кароокій, чорнявій Одесі 
ЗгубИІв' с:Еює серце я. 

В Qс:ле1чінь ми колись як ле.,теки 
Вилітали куд-ись наІВІманЕІЯ, 
Ми любили рейди далекі, 
Елеrанrгне м.атросЬІке ВІбрання ... 

Синє небо, чи ліннві хмари, 
Легкий бриз, чи розбурхап-ІІий 

шквал 

ПаІм'ятали Од·еІС1ЬІКі 6уmьвари 
І с1арий, неодІмінний причал. 

Я ЛJюблю чарІноморське пл~со 
І в красуню закоха1ний я. 
Карооока моя Одесо, 
Незабутня коханз моя! 

В. Різдвянсьиий 

смолоскип 

Такі думки Аглаї ширяють у широ
кому українськомs степу, і їх слухає 
захоплено Карамазов із товариствоІNІ, 
сидючи пад •с1те:по,вим озірцем. Пока
зуючи ї:м на далекий, таємничий у не
бі, ди-мок, Аг лЗІЯ каже: 

«Я·кий прекраІС1ІИЙ димок. Нюхайте 
ж, друзі мої, і переІюн,уйтеся, нареш~ 

ті, що нічого вічного нема, і що все 
•В СВій час МУСИТЬ ЗНИКНІуТИ ІВ Ібез
ВЇСТ1Ь, як і цей прекрасний димок. Ue, 
здаєть•ся, в' каленла:рі напнс,апо. Але 
не ЗЗІR.ж.д-н до каленІДарІіої мудрости 
треба підходити з погордою. Отже, 
н~ лоніть руками того диму, що тіrкає 
від вас і що його н,е мож:на з.7ІОВИ1ЧІ. 
Треба розкладати пове багаття, бо 
тільки біля иього можна погрітись». 

Друга частина роману кінчається 
н'а тому, що Кар31маз01в внут!рішньо 
пориває з Ганною, з партією, з овоїм 
домом, у якому безслове,с,но 111окірна 
сл)жниця Одарка ,д.о,вершує картину 
<:оціяuІ ьпого 6езг луз дя, 'неоправедлИІБос 
ти та порожнечі. Серед ночі в!н о.пи
нюється F. с..брикосов01мІу са:ду під вік
ном Аглаї і дивить'С@ нрізь n'янючий 
туман своєї любови н.а чарівІНІу моло
д:у пос-га:ть Аглаї в кі1мнаті, JІоівчини, 
що своєю досконалістю nідноситься 
'В його уяІв;і до олімпійських богів. 

«Він ·бс1ЧІПЬ її вІnевнеиі рухи. і йо
'МіV ЗдаЕТЬС)Я, ЩО ІПеред НИМ СТОЇТЬ Не 
Аr.'ИJ•я, а якась збірна людина, що ви
никає й в.икристаІЛізовується на' пере
ламі д1вох епох». <<'А:глая мабут'Ь не 
вІшашкова 'Іlоста'ІЬ аа його життє·во~ 
му шляху, ·він, ма1буть, не ви'ПадІково 
закохаБІСЯ tВ неї, во•на вІже давно під
стерегл.а його, і тільки прийшла до 
нього ,в,часно». СаІМе т•е.пер вона й мусі 
лв прийти. Немає жодного сумніІВУ, 
що д.ля Карамазова, це•бто для Хви
льа.в.ого, Агла1я - ~символ, Аглая -
тил нової сильної лющши, що виведе 
Україну з глухого закутку. 

Який же зміст дальших розділіrв 
роман~·. і с1кіль·ки їх .було, тих розді
лів? Про ue по-різному розпоІВідають 
леrен:_rrи, що овіяли роман <<ВаІТІь:дшне
ПИ». Здається, оойближче що істини 
стоїть переказ, що 'ВІ роман Карам.а
зова 'fНТJГутується держава і її поліній 
ні орга1ни. Карамас:юв сіfріляєть.ся, Аг
лая ж ги-не в застінку, як спра:вжній 
герой. Бо вона з т•нх людей, про яких 
МріЯ·R у•Се ЖІІТТЯ Х.RИЛЬОВИЙ, ПрО ЯКИХ 
писав він у <<Сан.яrrорійній зоні», ма. 
люючи ХІВюрих людей. і :х;нору епоху: 

<<Я бачу ,перед собою нових неІві:до
•мих людей - сил•ьних, як леопард, 
прозарних Я!К Ч1К, і вільних, ЯІК во.тя». 

Ух породил.а жорстока дійс~1kть, 
вени виросли .біля я1чейок партії, тира 
нїі яких покласт'И край і nочати нову 
епоху В Ї•СТОріЇ, ПОКЛИІКаЛО !ЖИТТЯ <<ТИ
СЯ'Чі Аглай у опідницях і штанах». 

Д. Шуменко 

ч. 5 (53) 

Максим Рильський 

КРАСА І ДУМКА 

Краса і д-умка, дві сестри-близнята, 
JІ.авно на морІ людському nливІЛи. 

Як наші 'предки вчиІЛнся ставати 
На д.:в'і ноги, - вони, немов ор:ш, 
Вели з.мшгання щире і заІВзяrrе, 
lll.oб вирвать :на~с із в1кавої мли, 
І Рим залі·зний по:тряІс,пи плебеї 

Вогнем завзяття й молотом ідеї. 
По-простому: в минулім є терни, 
Але є тако·_·!\ і вінки терн~~і, 
Uapi у ЗІброї зради і війни 
І бун,тарі зі зброєю любові. 
Хай же зга,даІЮ·ТЬ до·чки Hl сюш, 
LЦо ·,~м будуєм <Пі!д~мур~воІК :новий 
Не тільки з юних порИІВІЇІв ясних, 
Але і з да1вніх мислей золотих. 

Умій Д•ИВИТ'ИСЯ, ЛЮДИНО, HaJ ЛЮдей! 
Це Ж Не ЛЯЛЬКИ ТОІбі і НІаВ.Ї'fЬ ІНе 

рослини! 
Учися вірити, креши з німих груІдей 
Найкранtі 'блиок.апзІки! НеLХай крило 

арІЛИНе 

На .всеовіт ширить·ся, кружляє і tуще! 
Хай ногн 'СіГОІМлені ідуть на верховини! 
Хай світ освітtrrиться похилиІМ і сліпим! 
Хай тиша степова ЛУJнає наrче 'ГJ)і,м! 

Красу о'писують, жЁночу tпоготі,в, -
Шкода і думати! На. що вw<е 

романісти, 
Старі Тургнєви, Н1е ж.аmую'Чи с~ів, 
Малюют•ь і ходу, і коси променистіі, 
І ніж,ки точені, і соболиних брі'В 
Хrчшя,сті лінії, очей сІві~ши паристі, -
А 'марно трудять·оя, як марІ-І() ·власну 

тінь 
Хотіш бн ІПерегнать нет'ерпели.вий кінь. 

Крас,а не в лінія1х, не в тона,х, не в 
'Поставі: 

Ue повЇJв., рнска це, це пром~нь 
здаІЛеІКи, 

LЦо раmом промайне 
уяві,-

Нераз освітлнвшІи поЩtії та в.іки, -
О! Ue не стан rнучкий, не коси 

ІОуІЧерЯІв;, -
Ue жес-r шокірної чи гордої руки, 
Ue те, що снить<С!Я НЗІМ розбуд'Жуючи 

зо с.нrу, 

lЦо ра.дість Н<:1JМ дає і разQІМ тугу 
мurосну! 

l(рЗІса! 3б.<и·нуть її - це соІІце 
Іпогасить! 

Схилімо ж голови, стулім )llcrra оуворо, 
І наймудріший т•ам хай никн•е і 

'МОВЧИТЬ, 

Де ,подив, як огонь розкрилюється 
вгору, 

Де ·крізь метелицю одна-єди1на- мить 
Горить розкритому, засл.іtпленому 

зору, 

Де ранить ·блискавка серця своїм 
мечем, 

Де сльози р.адости мішаються 
з ІІ\'ЛаІІІем! 



ч. 5 (53) СМОЛОСКJШ 

Оnександер Повженно в Башиірії 
Уривок зі спомину) 

Найбільш яІскраІВюю пос.таrггю в У фі 
бу,в, безумовно ОлеКІс31Еtще:р Цоrвжен
ко, худ-орлявий і невисокий на зріст, 
З СИВИМ у:же ІБОЛОССЯІМ ЯКИЙСЬ нерно-
130 рухливий. його облич,чя до деякої 
м~ри ншгадує обличчІп РобеtсІп'єра, таке 
ж округло пошнрене у вwсках, з очи

rма акошеними як у кота. Людина з 
rвеличезни.м творчим т~мперамеІпо:vt і 
rраціозним па1тос;ом. Якобинець, на
родпій трибун, дешутат нездійсненю1·о 
конвенту, ватажок ·верханtвських уяв
'!}lИІїАН ~ AJHІEii({fЄ:YI:ІllrHf1JІ 'qHЄ.L'JI:IOli XИH:Jli' 

репрезентаНІт Гори, я1ка не існуtвала, з 
унвою, схвильованою оrбраз.ами війни 
Й ре.ВОЛЮЦЇЇ, З ·ОВ~ДОІМ.kТЮ rП3ІЛКОЮ· Й 
тра1ГЇЧFJОю, 1майс:те;р великих еrпічних 

полотен. 

Олександра Дов,женка знають нк 
кіно-режис;ера, тшорця й ~майстра 
філь'МЇІВ. На друІгі,й ,міжнародній внс
т,ашці кіноматаграфії 1934 р. в Вене
ції •Він здо~був загальне визнання ІЗ 
Еr.:ропі. Однак до кіна rв.ін спача~r'КУ 
прийшов не як кіно-режисер, а ЯІК лі
тератор, .г.rпор сценаріїrв. Gвою робо
ту rB Ч<І!СОПИ'СаХ rВЇН ПОЧ3'В, ЯК маляр. 
dH\l11ЄW ')IИHIH~H\lq:JИllr ! d;}J'ИЖJd-oнi)l' ІН!Н 
і разом з ТНІМ МИСІТ'ець ІВ оповід-анні. 

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

«КРИЛА» 
ОбгоЕорюемо «Крила» Корнійчука 

«Пр0 висJювлювання героїв «Крил» 
багато говоритимуть, дискутувати 

муть, сперечатrимуться ••• » 
Микола Бажан 

Моя думка про <<Крила» цілком роз
ходиться зі с;таттею Ю. Ille·pexa (<<Но 
ві дІНі», ч. 62. 1955 р.). Мені З·дається, 
ЩО ПОМИЕJаЮЧИ Т·е, ЩО <<Крила» 6ули 
написані на за:-.юв:лення (бо інакше 
тЯЖІка собі' уrявит•и в Совєтському Со
юзі), вони 'Мають, аJбо радІще .відогра
ють якусь досить значну ралю ДJІЯ 

нас, шбо точн·іше д-ля т.єї час;тини ШltC, 
що жиL:уть тнаІм, ІВ Україні. Якщо ця 
річ ншписана на замовлення партії 
лише як ІВідІбиток rВJНУ1'Рішньої з;міни 
влади, то нее 'ж та:ки вона принесе 

сІю їм Зrмістом далеко більші наеrліІдки 
які сподuв<Jлшqя з того ма:т•и вл;ада. 
Але ме1ні здається, що найгоvІовніша 
мета· цієї речі це - зробити чистІКУ, 
це повтореІШ!Я 1920-их років україні
зації в дуже хитрий спосіб. 

Гля:Доач скорше t>1иявить овоє <<Я», ко 
ли він 6у\де дивит•ися на сденіЧН'У дію. 
-ИН ИU'О)І ,НІJqLЗcr\rh!:JІ ;:-ІН НрНІ OWO'!Т!HJ11!U 

я нить mовніСіного ІЧеtбе, за ЯІКИІМ вперт•о 
хтось з-заду слідкує. А' якщо не так, 
то вІс,е ж таки ця річ принесе в психо
логіч,ну систему підсо1вєтської моло
дої людини інший поr~ на те, що 

Він р3ідо розповідає ЗІМіст сценарія 
заду:маного фільм.у. В уснQІМІУ опові
данні r,ін карбує образи, ситуації й 
сцени з та.кою ж зоровою експресією, 
яка ~: НЛ&ІСТива д.11я М.і,к,ель-АнджеJІЯ. 

)і\инр До1в~кенка - монуІМентальна 
епопея. J-3 його т.ворчос1ті є щось шщ
індивіщуаJІьне. Це народ, який прагне 
себе юrс.аоrнп'и. Це тшорчість, що п.ра 
гне .бути такою, пк,ою ·була творчість 
Цанrс або Мікель-'Анд,жел,я. А проте 
:нrа :!кіх його кінОJ<,артинах і •кіно-сце
наріАх лежить нід:бю•ок п~вної недо
.!іершеносІ и, задуму, що залишив~ся 

иез.дійс,неним, якоїсь ш~:учної_ вну
тріншьої ОПИІJеНОСТИ, ЯКОlСЬ НlМОТІІ. 
У Цовженка є 1П'Є'са. Мі1ж генітrь

ннм 1майстром - архінктом і незда
рою йде зма1гання, кому д-оручено 

буде буді'ВІШЦ11во ~моста. Нездара пt:.· 
Р("Магає. l\llaJЙ1C,T,ep ~вбиває його. Ко:ш 
на суді запитали майстра, навіщо ІЗ1Н 
це зробив, аrд,же ж він 6уде засу.:t'zІ\е
НІ!Й на •сме:ри,, ,fіін в~ідповідає, що це 

зробив тому, щоб бод~:t-й тут на суді 
в с~вом,у прикінцевому слові перед 

смертю !'w:ати З'МОГУ .qказ.ати те, що 

думав ... 
(~відомість неможливости НИІС,-

ловити себе докі:rщн, Нrімота, яка 
лягла на д'УШУ, я1к тяІго.р, трагічна н~
ВИЯ\ВЛеність дух,а стали житт·ев,ою до

л.е:о укро.їнс,ьких мистців і письменни
ків. Тріюмфу1вали ІJездари, юпискаІU
чи здібних. Нездари будували мости. 
ЗгІпог,t;ювали сторінки журналіІВ. Дру
кували поеми, роrма,J-І!и, д•рами. Фї.1 ь
мували кіно-картини ... 

Проф. В. Пет·рін 

( «Крак. Вісті», сернень 1942 р.) 

тrворитьс1я навкруги. Точніше - ЗІбуд
женНІя з.ародку ду•мки, що д-е·сь ·в жит 

ті може існу~ва·тІJr ЯІкась свобода дум
ки, що це не є немо·іІМива річ, що ц~ 
є таке саме, як і нагода заперечення 
свободи. Це все parЗQIM для наrс є дужt: 
Вrа<ЖЛИВе, бо З ЇС1НУJ3аНІНЯІМ Т.ЗІКОЇ СИТуа
ціЇ легше МОЖ<е пробрапися в доуш,у 
під:совєтської молодої людини, нашої 
української, поняття самоокреСJІення. 

Виходячи з ТGІКИХ засЗІд, мені ·не 
подо.баються пог~1яди Ю. Шереха, я1кі 
викликані проqто асоці•яцією ненавис
ти до КорнійчІука, ЯІК особи. Він з.аІбу
ває од-не, -що цю річ писаJв не Кор
нійчук1 як особа - але партія і лише 
де-не-де ~всу:nереrч зрушенняІМ, чи рад 

ше захитанн•ям основи партії вдер
ла.ся туди душа Корнійчука, може на
в,іть мимоволі, ІПоза в1ласною свіщомk
т'Ю його ж самого. 

о. ш. 
(Нью йорк) 

Orop. в. 

Іван Пе ( Мойсі J 
!1;ан Леонтійович Ле (Мойсі) наро

дився 189Ь р. на КриворіІ)кчині. В ди
тннс1тrві 'lіІін зазнаlі багаrrо nоневірань. 
l Jершу світову війну й револ,юцію 
rПровів в окошІ!х, як нояк Н ча·са1х со
вєтсьиюї Вul3.ЩИ •ВЇН наІЬІЧа€ТЬ1СІЯ 1131 роб
факаХ1 а пізніше на високих школах 
і стає інженером. В дваищнтих роках 
ЙО'ГО висилають по <<командіровц.» в 
Узбек~чтан. З початІКом тридцятих ро
,,кіІВ він знову повертається ВІ УІкраї
І-Іу. 

! Інсати і дР'У~У1иІа:rись І. Ле поча1в ще 
пере~ рево\ІІющєю, бу щучи шахтарем 
ІЮ Кр:иворііІ(жі. llepшi його кореспон
денції ~ нариси 6ули н3І.д'руковані в 
гаветі <<llрид-ні:пров'я», яка ІВИ\даJВІЗІJшсь 
.в Черкасах. 
На ІПЛ'еІНІумі СР!ПУ в 1951 р., при 

критиці ТІВ,орів на істrоричні теми, ньй
Ь·.льше папЗІлось сшме йому. В po.'vla
н~i <<lіалнБ&ІЙІКО» «КРИТИКИ» знахо~ИJШ 
uce - і <<бурп.;уазний націоналізІМ», і 
брак впливіІJІ старшого ,б,р.аІ1а і без
принщиІІність... Але І. Ле нездоаІВ·ся. 

Один з найбільших і чи не ншйкра
щих творів Lцшна Ле - це <<Роман 
Міжгір'я» (]928). До сьогодні його 
перевидано 'БІЖе 15 разDв, украЇІІІС.ЬІКою 
мовою. На rвимо1·у ~па•ртії І. Ле ко:мне 
видання мис.іІВ ІІТереро6лІяти. Про це Вй-1 
нише ясно і недвозІншчно в :передІмо,ві 
~о ·н,идаНІЕІЯ з 1953 р. НаJведемо кідьІка 
цитат: << ... в кожНІе 1вищанн,я швторові 

ДО·ВІQДИЛU,СЯ ВНОСТ'И ІІІОПраВКИ - 'ВИМО

Га часу rx було, ІМЮ~Ке, й ДОСjИТЬ, щоб 
задовольнити 'побЇІLКІНІУ критику, але 
щоб за,довольнити велИІкі вимоги бур
хливого зросту к:у~тьтури ... тих по

біжних :пиправлень було не доси:ть ... 
Ни виrмогу критІИІки та й 'самого ЖІН
тя (? ... ) а;>~тор останніІм ч,асом карди
нально :переробив цілі ситуації в 
сюжеті юниги... зм.інив і~ейне звуrча!Н
ня окре1мих об:разів'... ІВІС1е це разом 
диктува,1ося rпотребаІми ідейного зба
гачення твору... Реаліст•ичний показ 
УСЬОГО ЦЬОГО... ІВИІМЗІГаВ ідеІЙНОГО ОЗ
брОЄННЯ автором м;аrрюсистсько - ле
ніrнським розумішшІм kторичного про
цесу». 

Крім <<РОІману між,гір'я», до більших 
пюрів І. Ле належат'ь: <<Наvrив1айко» 
(перший рома1н з сеІмитомної серії 
<<Україна», над ЯІІюю він працює і те-
1Пер), «kторія ра1дості» (1934-38), опо
,відання -- <<Змичка», <<НовоЯІвлена», 
<<Танець живота», <<РитІМи шахтьорки», 
<<На межі», <<Розбійник», <<Безпоряд-
КИ» ( 1925-1927), <<Мої ЛИІСjІ'И», <<По.rю
ВИНЧІІК>>, <<КОЛИ РО·ЗЛуЧаЮТЬ·СЯ д,ВОЄ», 
ПОt;ЇСТЬ - <<I0XIIJM КуІдРrя>> (1925)' 
<<К3'МЇІННИЙ МЇрОШШ!ІЮ> ( 1927), ЗJбірrка 
<<Право молодості», багато новель та 
іНІше. 



Стор. 10. СМОJІОСКИІІ 

НА МІЖНАРОДНЬОМУ КОНГРЕСІ 
CfY ДЕН ТІВ-APXlTEKTlB 

Ві!д кількох тижнів 6риrади сп:еція
лісті.в п·р~щюв,аJли і юваnливо бігали по 
довгих і крутих коридорах 1lіколи 
Мисгецть.а [Lри ,вул. Бонапарт. ГруІПи 
майстрів під керіuництвом ·С~ІМОІ·о д-и
~d·зJJ1a.Lrnd;},J.НЛ 'W - Иl/'O):Iffi '8d0L):!Jd 
- запопадл:иво прикрашува.:ІИ ШІ~іль
ні майстерНІі і стараІJrись н<11датн їм 
СІШІ'ОЧІНоr·о вигл,я!ду. Не так то tике 
легко усунути знаки багатоr·о студ,ент 
ського «еІс,прі» •чи то у формі 6агато
кольо,ров,их м.а:зюв по рlЗІ-ЮЇ форми 
КОЛЮМ'НІ3іХ1 ЧИ ТО у фОр Мі (ТреJба бу
ЛОб ра:дше ,сказ.ати у формаос.) мо,де
льового rіпсу, що то т:ак легко чіпл.я
єть·ся ·стін. 
Директор на~шгається НІадати Школі 

якнайкращого вигля.щу. Гут же бу де 
• d'8-Н'lLH;}lТ·Л.L:> :>a•d_I•HO}l 'f: l5':)q,J.'8І3A9lf!'t! 
хітекrів, що мають з'їхати4Я з :Lti-rи 
країн, щоб взяти участь в дискусіях 
і tПоділипюя думками. 
На чолов•Ій фасаді лагідно павіJ3а

югь прапори У'часників. Електротех
ніки ще в останНІій ХІБІи,тиві випробо
вують свої ,вJІаІштушанІ-Ія: ка.біни пара
лельних перекладів (офіційні мош·І 
французька, wнглійtсЬІка і есjпанськв,), 
пров·оди д'О слух31вюк і •с,луха1вки. Перед 
очим,а стає вся «помпа» з Іlа~тє~де-Ша
йо, к.оли там кtлька ро ків тому ,в,~д
бу,ІJІШІІа,сь о!дна з сесій Об' єдн1аних 
Націй. Але ,qуть інша й інше настав
лення у'ЧаюникіІВ до пробле.м опіль.них 
засідань: 11а1м кожний приїжджав, 1бо 
так велить .с:уч,асна модерна д-иплома

тія, тут - ма~ти бути молодечий запал 

і динаміка, молю,дечий вогонь .і воля 
формувати авіт по своїй впооП.обі, ш~.: 
ие підт10че.на наснага до лету на ,вер

шини, до зближеН!ня з ідеаІJІьниІм. 
Ідея ,qпільно 'Вирішувати ІВ стущент

сько'МІУ світі складні проблеми сучас · 
ного бущінницт,ь,а і нахилення його до 
вимог модерного часу - не є ІС:НІіРа. 

Но на ви рину ла тому два іJоки на ощ

ві й конференції сту дс.нг:ь - архітектів 
в Лондоні. Конфереація нине1с.тrа рі
шеНІнІЯ про те, що молоді архіт~кти 
буд;уть регу;лярво зустрі~атись дш1 
конфронтацrї їхніх мегодш нав1чання 
і іцей. Мину л ого року копrрес відІб'у.'В
ся в Римі. 
Шсля в.ізити Версаю, Illaprrp і Лє 

Гавр асаМІбле:я ·мо.подих творців ново
го і модерного світу поді,іНІЛ2ІС1ь на 
групи, завдання1м яких 6y.;ro простуІді~ 
ювати проблему будів'Ництва в різних 
аспекТ'ах і рівночасно розг шшути ін
ші діЛ.ЯІНКИ, З ЯКИІ!ІІНІ :юаа Є 'JiCHO ПО
н'яз.а;На: мешканнн, нирку:шція, ,праця, 
роз:в,ага. ОчевиДtН·О, що неможливо бу 
ло nрацювати бе:зпеrеста,нку; та ж мо 
лоді люди му,сіли зазнайомитись із 
з.вичаями с;тудентів паризької ІНколи 
4де-Бо-з-Ар». А ЗІВИч:аІЇ ці ·баrаrгі, ЯІК 

гільки може бути багатvю ·молода 
фантазія. 
Проте ВІ3ІЖКО опрацювати прециз-

ний IIJitЯH, ЯІКИЙ переІВ·ОДН!:!С.Я 6 В ЖИТТЯ 
tl кожній к,раїні. Кожний НІарід має 
свої питомешюсті в розв'ящі •ПРобле
ми будівництва. :::Sрештою вподобан
ня кожного НІараду, що пu!З'нзані з 
його ментальністю і тращиці~::ю застав
ЛІЯють архітекта не ~пніформj1Вати, а 
розпрацьоВІуІВати питомий .спшь .для 

даного народу. ТоМІу цікавими вида
ються проєкти декідькох <<·СміливціІВ», 
ЩО .Пр('ДСТ3ІВІJІЯЛИ ЗіJ)ЯЗКИ «ЇХНЬОГО» бу
дЇВІШЩТ,Ва. 

Один англієць представляє Анг~ію 
у формі лист,ка дере1ьІа, tB корінці яко
І·о знаходить он JІонщон. Довко,ТJ.а лист
ка, на берегах OI~NLI-~.Y, сту!Дент ІП'ропо
нуе побущув3Іги по•яс-міст і опо.лучи
ти їх с1іткою аІвтостра~. Центр лиша
ється ДЛіЯ. ріJІЬНІИЦТІВ\3;1 ПЛОДИ Я.КОГО 
транспортуЕ.аІJІИІСІЯ ;б в нашрЯІМіКіУ при
бере.}І~І-Іих М1ст, а з1нідти по цілій 1м
перії. його спіrповариш - Джонс -
так уявляє ідеальІ-Іе мсщер:сJе 'мkто: 
;}}i<IOWit онон ! 'Wl/'):1 О& - d!WOdll: OJOU 
пDІмі,чтити 20 ІМітьйонів мешканціш; 
мешк:ане~в~ бльоки ділитим.уться на 
трн час;тини, з яких одна буде •приз:на
ч·ена для комерсу, друга - дл.я інІдУ

сrгрії і третя - ~дл.я роз,ваги. В бльо
ці житиме 25 тиснІч ІМеІШканців. 

ЗаJІІЯ' весело )1Ш.Ііхається і хто1с1ь за 
у:ваокує, що першим захо~ом раtпtи та 

кгс, бльоку •бу ло б вид<:JІти розrпорядоrк 
про те, що ІЗсякі людські непорозу
міння буд'уть rпол,агоджуватись.. на 
СІЮРl'ОВій ІПЛОЩі. 
Французи є по;ші гу1мору. Над гру~ 

пою с~ем різних проєкт1в молоді сту
д-енти :д,оj'І)али на'пис: <<Мkто кінчаєть
ся пе:ред полЯІми!» Воно з ними не пак 
тує і не нама1rається їх зашююваrrи. На 
ю·rмку фршщузіш мо.дерне містео має 
за11римати типово міський характер. 

ЮrослаР.:L,ькі ,молод,r бу\дівники •в·ва
жають, що треба бути вірним народ
ній традиції, ·бо вона є живою. МаJІень 
ке мkточко мо~ке та1кож бути важли· 
вим осередком 'ПіДt оглядом культур
ним. Сучаоні архітекти rвна1жають, що 
місто 1гідне на,ЗІВІИ rмодерного міста 
можна ,побущушаrrи, лише починаючи 
Бід сто Т'исяч нас,елення. 

Італієць бачить будіrвІництво почерез 
призІму Вічного Міста. Рим починає 
сходити з вершків Фсімох горбків» і 
1-шбирати 'простору. Чи т•реба залиши~ 
ти старі ·П.dлати і rпа!м',ятІНики - овідки 
минувшини - і зробити з ~міста •МУ
зей ·Порожне.чі? Серщжьо Лєнчі' ВІза
жає, що не ·гре6а. Життя повинно про 
ходити поміж руїнами-овідкаrми мину
лого. 

В Совєтському Союзі ·все йде по 
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графіку. 1 совєш~ька ГРУ'Па молодих 
архітектів не rмає ЧШ'О позичати у 
о1юїх західніх колег. Навпаки, нехай 
«6юрократичний» з~хід пригл.я.нетЬІчя, 
нк у них все й~е лладко. Тіль;ки опо
гл.янь1'е Н•а ці артистич,ltо виконані 
ЗІШ':Vl.КИ СlіДj:\ІЇНістра1ИІ.іНИХ будИНКіВ, Кі
ІіОШИХ І.і.іrаштуІ.іаІнь на tlідкритому 

І.іОЗдусі, УУ!дОіtlіИХ іІlаІМ'ЯІТІНИКіВ З Ще 
6іrдЬ'Ш ЧУДОІ.іИМИ }{.;ІrЮМіб<ІіМИ. ~ НИ:СJІіДl 
тоьарrщ 1 у1саков .подає 6і.пянс с;онєт

ськоr·о ~будшництва і реконсгр_укції: 
Дt;В'ЯlЬ ТИСНІЧ І!Шадра11НИХ МеТріВ Заібу 
до~~аноі нлощі. ь~олаха, він Н1е по·мі
ТИ!В, щu ;vюtla йде .про ,жит:лові 6у д1влі і 

uш·оди l3 ннх замещкаНJ}Я, а нt: про 

стаханіrкьку заtбу дtвлю пuющі. Але віа 
;,ке мy1Citl щос,ь r·овори1'И. у·часннки 
Консреоу доЬре здашали собі оцраву 
з цього. 

Валентин С. 

смолоскиn 

.ІКурнал )'країнської Молоді 

НонвJІнетьсн з початком кожвоrо 
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fJeдarye кuл,еrія 
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Сучасна французьна молодь 
«ЯК ПрОДО~ЖуВІав би Я ЖИТТІЯ, !{ОЛИ 

б не бачив ~майбутнього? Сь.яткуватн 
м~<:.йбутнє, а ,нІе 1минуле, з.найти :міт 
майбуr•нього - ось, що є Ішжлине» 
- nаІ)кко сказати 'ЧИ ·більша частиііа 
француsької моJЮ.ІІ!і 1признає ці слова 
Ніцше з,а: г ш~бокі й Іпршвдиві - m'Ише 
Жа:н Сараль, Р~ктор ЛаІрюького Уні
верс,ш е ту. 

Не будемо цілковито пот:верджува· 
ти й :не зможе:мо с:каваги, скіль.юІ 
французької молоді так ду:має, одна
че з певністю можемо сказати, що її 
еліта так ДІ.)1Має і ІВ! тому напрямну, 

шукаючи доріІ·, ст:арається ·буд:у1ва 111 

ПОЛіПЕКУ фраІНІЦУіЗЬКОЇ 'МОЛОдj. 

Майже вся францязька молодь є 
згрупована 11 молодечих т•оварИІс,твах 

спортового, ідеологічно - шоліти:чно
го характе)Уу чи :станових об'єднан~
н:я.х. Нема ,або ІМайrже не1ма 1випадків, 
щоб моло~і ~юди залиша,лись поза 
рамками шсякого заціка~::~лення. Ал·е 
частим явищем є це те, Що у фран
цузької ІМОJІОДі ІВІЇ.д!ЧІ.)1В•а€ТЬСЯ ·брак ЯКО• 
гось ІП.т:яну, відсутні<;Т'ь гли:бшо•го за
ці'кавлення овоєю проблематикою, 
брак ТаКОГО ІНИТОМОГО 1Мі0ЛОДИJМ J1'І0-
ДЯ:М ВVбруваІІНІЯ цілоЇ ісТОТИ nри ДИС
КУСіНХ тої •чи іНІшої спра.в11. Слідкую
чи за дискусJєю в цій опра1ві на сто

рінках преси можна сказа1ти, lliiO по· 
~ібна •СІП уація є ІВ цілом,у с:віті, що 
молодь передч·асно починає <<старі
тись». 

В дослідах НІад 'ПричинlІ!ми такого 
пану думка тшких фра,нІЦузьких зна,в

ців цієї справи як ІН!Же згадуваннй 
Ректор Паризмюго Уні,версю•ету, 
Жорж Фрідмаш, Жан-Франсуа Брісон, 
Анрі ЛьОLL,амІбощ Люї АрІман і ін. -
є пм:~1ена. Одні є дJ.У~\1Ки, що голов
ною прнчиною е 01станній катаклізм 
- світова війна., інІші - ш.о розни
ток Н<lіуки і техніки пішов таКІ1МІІ 
швидкими ІКроками ІВІпере:д що люди

на починає роз.rублюв•атись пере'.'l 
Мu·ЖШІ!НІ.МІІ Н3>С1.1rЇ'ДК3!.МИ Т'еХНіЧІІІІХ ЗДО-
бупів,. 

lie ПОМІІЛИМОСЬ На!б3Г3JТО, КОЛИ <СІ\а
ЖСМО, що така інтерпретація цієї про
бле.ми є по.мнлко·ва. Ocn урнвак листа 
молодої студеІ-ЛКІІ: <<Ві~ часу JІ[Jі,тt,нен 
ня Франції, всі наші і.тюзії булн бру
тально знищені, наш розгін зламаний, 
надії розча•ров~ані. Тому тепер мн від
·мовляємо все, не віримо 6і.тьше ,в ні
що. Мої політнчні rпереконанан? Я їх 
не М3Jю. ТоМ'У, що люни до нічого не 
Сі;Jужать. 1Коли 6 я їх і ІМала, їх ніхто 
не захотів'• 'би спух.ати, нtавітn ці, ;!О 
яю ІХ я забажа:Ла ·б прилучи'VИСЯ>. ( сФj 
rapo» з 19. 12. 1952.) 
На .:уч.с:сний стан французької .мо

лоді ,полооІшла печать Бtнутрrшня си
туація країни, як рівншІ< духова тю 
рожнеча тепер,ішньої .r!::>би 

Політична ~он'юнктура під час ас-

танньої rвійни укладала:с.я не щаслнво 
для франtцу•зької нації. І -го не зважа
ючи на те, що ,вона ,дала rвеличезний 

вклад своєї ,кровн .в боротьбі за во.тю. 
НаJ.тежа~вІШн перед ш~йною до гро.ма
ди :великих rют·у.т, н она перестала нею 

бути під~ час війни чн не найбілnше 3 

волі •сного З<]Хіднього <<•приятеnя» і не 
брала участи у нарщдах ІНешІКої тр.ій
ки. Локум~нги винв.т·яють, що б. брн
тійсь,кий .прем'єр ааttііть не був ІГарп
чнм прІІХНJІЬНІІком прнсутностн фран
цу:1ького урнду •при закінчеюІ•і війНІ! 

в Берліні і т. д. і т. д. 
Такого ЯІВІища не могл.а не •Іюмітн

ти МО.lОДЬ і ІС\ПОЧ3'11КУ В1 НеЇ НИТІНОрЮ
ЄТЬСЯ І'ЛІ1'бока резерва до алья.нтів 
Одна•че ,щсржаІrіна полrітика має ово·І 
Lшшхн і не мшt.;е зважати і керува
тись ·сентимею·а.ми молоДі. В цеї ос
П1hІ 1ьаї виТ'Іюрюється зчасом сво1·о 
роду зневіра, дотеперішні ідеали гуІб
юпn 1ВІ~ю їхню ЩJІІТ'ЯІГаJЮЧу силу, ,но
ни псрестаю1 ь б1утн вза,гштrі ілеа.тами. 
У Ееликій мірі її лемора"JІізує гршtиt 
і б<чютьба поліпІчних франuузькнх 
паргій. Ннаслідок !'ОГО н.сього мо.то.1•1, 
відчужується від оного покликапня і з 
І-!Ш.1 не Зіюшаєтh·ся, а Іючинає від.1а
.тюватися. 

)J.руГІІ:М ЧІІННИІКОІМ, ЯКИЙ тут t:.Іі:до
грш: поважну ралю - Це дУ'хона кри

за. нашої· доби. Французька молод!ь, 
НС ~·Іе!ЛІJе ЯК КОЖНа іrнrша, ~баІЧИТЬ, Щ(' 
л;•берз.'!І,f-Іа де:\-юкратія з її приш.ІдНІІ
мн к,lІІчами <<Свобода, ріІвІнk,ть, бра
терство» в •часі Ібороть,би з феодаJІі· 
мом, на барикадах перед Бастилією 
була J:rСПере:.ЮіІШОЮ ·СИЛОЮ, бо .ПрІІ
ХОДІІЛа на ЗМіНу ВідІіЮІЛіЙ ІПОЛіТІІЧНіЙ 
структурі дер,іt<&ІDи. Але ~сьогодні сама 
нв.тяєтьс1я БідІжилою і НІе пре1дставляt 
собою •більше rм~айже ніякої силн. Її 
притя:гаючі :гасла 'Під час французь 
КОЇ і-'е.ВО.'ІІЮЦtЇ Є СЬОГОд.Ні беЗЗіа'У"ІІІИМІІ 
фразаМ!!, rПОЗ63J:с;,ленd ВІС:ЯКОГО праКТИЧ
НОГО і ·політнчІ:юrо сенсу. Францу:1ью.1 
молодь тратить віру ІВ• те, що ДоосJ 
було ідеало1 :\-І, але й не зднйид01в.ана 
н:з вн.бір І~ової ::.-ороги. 

;1о цієї картини можна до1банитн щ.-~ 
Й іНІШ)". В :МИІ-ІІУІЛО:.tу а:кадеМіЧПОМІУ 
році французький урЯІд з 1брак,у місUJН 
му•сЕв відшовнтв місце ІВ технічнн:х 
шко.тах дл;я 60.000 мо.:тоді, це6ю 20% 
загального ке.нтиrеmу ,молоді мусіш; 
33ЛІІШ/fТІІСЬ ПОЗа НаВІЧаІІ-JНІЯМ. В ТОІ~!:\' 
ча1сі в індустрії ,брСІJкувало 10.000 ТІеІх·
ніків і кадрів (зі зніт'у перед І Іар'.'І!Я· 

ЦЕСУС на 44-ому нонrресі УНЕФ-у 
(Власна кореспонденціЯ;) 

Пр~1сутні1СТЬ Іукраїнської рІепре
зентації на конГресах французьких 
студен11і.в етала нормальним .яви
Іцем. Цього року, вже вчетверІГе 

ЦЕСУС відповів позитивно на за
прошення УНЕФ-у. 
А.те ціІшвість iKOІJrprecy в ТО.МІ}·, що 

він ст.ає ЗІу.стріЧ·ЧЮ лідерів студент•сn 
кого Оіlіту. ЦьоІ·о ро~У не 6~~.10 со єт. 
дtлеІ'Ш\ЇЇ і чкандина:щі'в. 

З о.гляду на те, що УНЕФ офі
ційних зв'язків з МСС-ом не вдер
жує, генерал~:тий сек;ретар цього 

студентського камінформу приїхав, 
як і мину ло го року, як чехослова
цький делеГат. 
УНЕФ, не будучи членом МСС-у, 

відбув від 1952 р. візwги в СССР, а 
совєтська делеІ'ація гостювала у 
Франції. Уступаюча Управа УНЕ
Ф-у представила конrресові випра 
цьований проєкт взаєМІНих !Зі дві
дин делеrацій совєтських, чеських. 
польських й мадярських студентtі:в 
з одної сторони й французьких ету 
дентів з другої. Щоб не надати 
цим взасмни:м візитам одностоl;:юн
нього характеру, конrрес прийняв 
також проєкт вимі!Ни студентських 
делеrацій між ЗДА й Францією. 
Сnосіб участи ;Целеrатів з-поза 

заЛІізної заслони яскраВо підкрес
лював правилЬІНість рішень кон-

rpecy супроти мсс. rx дуже здер
жана поведінка, брак достаІГочноrо 
знання французькоі мови й повне 
незнання англійської та наявний 
брак досвіду мі.жнародніх зустрі
чей промовисто відрізнялися від 

надзвичайно дРУЖІНіх й інтенсив
них відносин міІЖ західніми пред
ста·внюшми й французькими сту
дентами. 

Щоб порушити тут також части
ну рішень конrресу у внутрішніх 
справах, треба зазначити, що УН
ЕФ :надалі бореться за визнання 
студен11ів державою, як моло:дих 
інтелектуальних робітникtв й за 
признання їм ІНа цій підставі дер
жа·вних пл а тень на базі здібніости 
кандидата й без оrляду на еко:но
міЧІНий отан батьків. УНЕФ роз
працював широку програму ПОJІІ

ти:ки молоді й проєкт реформи на
вчання та іІНтенсивно займається 
справами замо.рських студентських 

груп з залежJНИх від Франці~ тери
торій, студентського зщоров'я, спор 
ту, їдалень і мешкань, соцілльної 
забезпеки, ку ль турних проблем й 
т. п. 

Президентом УНЕФ-у обрано 
Жака Песона а вщепрезидентом 
для міжнародніх зв'язків - Морі
с:а Сіrеті. 

Всеволод С. Мардак 



стор. 12 ОМОJІОСКШІ 

Спорт в Україні 

Стріляння. Нещ.авно у ЛьЕ.о,ві відбу
лися всесоюзНІ з.магання 'В с.тріЛІя~ші. 

Слід згадати, що в 1952 р. перше 
:-.1ісце в с~іті по ·стрілянІІ-]ю зайняв нар 
вбкець :Конгауг. На; ОлімІП'ЇЙСЬКJ1ІХ. зма 
гаІ-~НЯІХ т•ой ССJІМий результат 6УІВ по-вто 
реннй, а в 1954 новюго ося;гу добав 
ся Іткіс, перевнщуючи мин:у~;-rрй рr
корд на 2 пункти. R нед1авних змаган
НІЯІХ у Льrюві зд.оІбуто 387 •пунк~ 
тів на 400 мо~кливих, отже переІІІІ
щено минулий на 5 ІПІункті·в. І-Іа най
кра.щих Мі·СЦЯХ •ПОМіЧа€1МО ТаКИХ ·ВіДО· 
мих українських стрільці1в, як Рома
ченко, Добрун, Калиниченко, JКаІра
бут, Сербиненко і ін. 

МотоцикJІЬ. Одним з кращих спор
тсtвих об' єднань молодих ·прзці.вннкш 
в столиці УкраІїни є об'єднання ШІ 
фабриці мотоцикліІв .. Найбільш актив
ною є секція 'М.отоциклістіtв Rже в.ід 
трьох років вона займає перше місце 
В МОТІQЦИКЛеВИХ З1МаІГ,аННІЯ,Х, ЩО ЇХ орга 
ніз.ує часопис «Мо.;юд!?.. Уі<раїни». 
Майстер механічного цех'У Л !1ра11ков 
с,ький є а6солютни'м •чемІпіоrюм ,місь
кого мотоцикле·вого клюбу і 3/бсол. 
чемпіоном Укра,їни за МІІ}-]улп~ ріІк. 

Лещата. 46 одеських альпіністів 
шдс•іду,вали цієї зими наші J(apпarrи. 
їх база була в.станоіБJІена під- Гов,ер
JІею, звідкіля ВОНіИ р016или прогульки 
в околнці. Uіла група .бу~ш поділена 
на два ·І>іщділи. Один з них перейшов 
через Чорf~огору, опуст'Ився в долину 
Білої Тнси, перейшов через вер·хів'я 
Чорної Тис,и до ,Дщірця Волоrr.ень. Дру 

гий - ч,а.стишю верхів'я•ми Чорного
Р!І до долини ріки Тераови. 

Важка атлетика. Недавно знкінчили
с» в·сесоюзні зматанн1я по важкій атле 
пщі. Пе.рше 'місце з.аІйня~ш команІд.а 
України, в які'й перші місця зайНІяши: 
маJЙ~тер спорт•у - Хвесик, обшю:1ий 
інструктор ЧерЕігі·вщrши - І-І. Усик, 
R. Бачурнн, І. Круць. 

Фехтування. 7. К'ЕІітня закін·чнлисt, 
в Баюу ~;сесоюзні ЗІмаганнІя по фе.ХТІУ
ваниі, що трив·али 18 днів. Іkрше міс· 
це зайняла У.країна. Найкращим <май
стром шпа,ди .виявивІс1я •майстер м. Хар 

кава, 'перемігши 18 ,своїх пропrвни· 
ків. 

Тевіс. Еращими грач:ами ВІ ге:нtс в 
Укра·н-Іі є майстри спорту Фрі:.длянд 
і Кузь.МІенко. 

Спортові зустрічі в Бродах (:-~ах. 
українські земІЛ.і). Сюди з'їх.аQюсь бі.ІїЯ 
300 учасник~в :сіЛьської МОЛ'оді, щоб 
помірятис,я ·СІІJІ,ами. Спортові ,комаtн
ди репрезt:нту~ва.шІ 11 осередкіR Брід
ського району. Змагання rпереводи
JШС,Ь в ·борні, на !поперечці, ІВ: сіткі:к.;ц, 
і стрілянню. Переможце•м в стріляНІІJі 
вийшов Коновалець, в борні - Ка
роль, в сі'лківці :переможцем вийшла 
спор11ова комаІ-Ід..а ко.1госпу :м. І. Фран 
ка. 

Н селі Ворохті Ст.анислаJвівської об
лаqти сил.а;ми школярЇ\3' народньоі 
ШКОЛИ tбула Побу ДОВІ3І1іа цієЇ ЗИМІ! ЛІ::
щаІтарСЬКа 1 р3ІМІПЛ.ЇНІа, З Я КОЇ 'l\IOЖ.!Ja 
було ска,кати більше як на 25 м. 

Суqасна франuvзьна мопопь 
мt:нтом державного секрет>аря техНІі!ч
ноІ·о наrчанІ-ІЯ). Коли ш:з:я:ти тільки Фа
ку,дьтет права в П.ари[)Кі1 то на ньому 
1; тому ж часі знаходилось 17.000 ,оту
д!енті,в, 'Майже стільки на .літераrr·урно
му Факультеті. Чи всі вони м.атимуть 
поёш,ює по сно~::,му фаху - питає Жан 
с·араль. 

І Le питання пост:а:в.JІJене доволі ІВJІу:ч
но і за,с1т3іо:л'яє :подиs,ит·ись на інІІ.lіІу 
.сторону :vt(;далі. Молодь не слі.д роз
глядати - писав десь Жорж ФрідІМ:аІJJ 
- ЯІК стисло ознсІІЧеНІу ;метрикашьними 

кюІга:ми групу населе'НІНР.,. .мо.1од-ий є 

той, хтю має в rr,oбi пристрасть і ба
жання 1:1чнтись. Не6ага:т:о, здається, є 
французької молоді, що носить в со
бі жар :пізнання. Є бажаНІНІЯ не пізна
ти, а павtчІпись і діст•ати добре ста
новище, К)ІПИТИ ЛIOK·CJ'1QoBe аІВТО, КО

рИ:СТ3'ТИ з ІtіІІа!Г сьогод:ні!шнього дня. 
Одначе житт•я є оушоре, вимоги вели
КІ, а ~еле1щія ще більша. Тому є бd
гато молоJ:І.их лю:д-ей, що .:<ІпроvІіта
ють» при різних ~спитах. Постає оrі{-1-
чення. ОднаЧІе це не є причина капі
тальної ,n,аги, tбо ІВІистачит'ь вне.с:пt 

пеьні реформи ВІ ШІкільній фран1цузь 
кій політиці, щоб створити :молоді ка,д 
ри, згідно з добою і держав.І-m:.ш ·ВJІ
могами. Наг цим і ІПр<щює еліта фран 
цузького студ~нтсrІва і відповідні ко
місари уряду. 

В і}ОЗШуках ЛРІІЧІІН КрИЗІ! МОЛОді 
відчувається Поділ французької оп:
НІії· офінійні •rиншrю1 ІЗ Міністерслв,а 
Ос,віти бачаІТЬ її ВІ не:домагання<х шкіль 
ної системи, нап•омість цілий р.я..'!. жур
налісті!:~·, ЩО 'ПРИСВ\ЯТИ.JlИ )1В,агу цііі 
справі і для її шисвіт.пеІ-шя почали зон 
д) еати молод•ечі середовища - ма
ють іНІшу ду.\:r,ку. В чисельних працях 
(«]надцять років в 1951 р.» виданшї 
)Кюліяр, <<Решерш е деба» ЗІбіоний зо 
шнт ч. 3., «Чи Франція втtратитr, 
сrзою моло.1Ь» Артем Фа:яр) і ре пор· 
т.ажах (ще. «ль'Експрес» і «Лє Фіrа
ро>) 1951-1955 рр.) на.г.rщдно вІка.шно, 
ЩО •ррапцузька :'ІІ0.'1Од_.Ь ПОЧИН2Є ШУ
І-.3'ІИ НОІЗ•ИХ д:УХОВИХ доріг. 

В цьоr.tу Ів.она не є маібуть осампне 
на. Вона є 11.1ьки відтинком на фрон
Т'і молоді у вільному світі. До цього 
Р;е·хнй лослужать сло,ва ощного з ліде 

ч. 5 (53) 

3 листів до Редакціі 
До Редакції «Смолоскипу» почи

нає напливати -багато листів вdд 
наших Друзіщ розсілних по цілому 
світі, В ЯКИХ ВОІНИ ПОрушуЮТЬ ряд 
цікавих справ. БудеМ10 старатися 
·у легшити дискусію - вона відно
ситься до всієї української молоді 
- і в міру можливости такі листи 
поміщувати. За Вами, Друзі, і при
хильники нашого Руху, висловити 

вшші думки і забрати стан:ОІВи:це. 

Вш. і Дорогий Друже Редакторе! 

~ .. М. ін. хочу поділитись з Вами 
моїми думками~ щодо статті п. Б. 
Цимбалістого «Ві~зискана Віра» 
(«Молода 'Україна» ч. 20). 
Не знаю, яким буде Ваш погляд, 

але мені здається, що п. Цимбалі
стий не дуже переконаний в тому, 

що там пише. «Включення одиниці 
в соціяльну спільноту - пише він 
на 4-ій сщр. - привернешrл їй по
чутrл tНеПОВrорНОСТИ, rЇ ОСОбИСТОЇ 
вартости в людській громаді - ось 
засоби проти тСУГалітарних спокус». 
Як же ж п. ЦИМJбалістий озум!іє 
«включення одиниці в соціяльну 
спілЬІНІОту«? Та ж большевики, ме
ні здається, це зробили подивугід
но. Там людина-одиниця не існує, 
вона силою втовІКмачена в різні со
ціяльні стани, її індивідуальність 
є зовсім затерtrа. Мені здається, що 
одИJНицл павИНІНа включитися в 

національну спільноту, бо тільки 
даючи свій вклад в розбудаІВу 'Ук
раїнської Нації, україІНСька люди
на дійде до вершин повноГї·індиві
дУІальности. 

Там же п. Цимбалістий пише, що 
« ... Коли явно чи замасковано тота
літарні dдеології зуміють прит·лrну
ти декого з післявоєнної молоді, до 
речі, не найкращих 1і представни
ків (як це видно на еміrрац;ії), вони 
не дадуть ій І'рунту для основноіГо 
перерод~еннл». 

Заки дискутуват:и з п. ЦимбалІі
стим про його твердження. було б 
добре, Друже Редакторе, щоб авТор 
'Виразніше висловивел, кого в:ін 
вважає за тоталітаристів і чиї іде
ології - за тоталітаристичні ... 

МеНІі здається, що якщо «ві:ра 
відзисrкана», то про це не треба пи
сати тиради статтей. 

Дружній привіт. 

Ваш В. Ш-ко 
(Мельбурн, Австралія) 

рів ·ве.:тик01 о між:r.tаrро.~tнього злету мо 
люді в 1951 р. на острОІВІі Льореляrй на 
р. Райн, JllO rB о;;,.ній з 'ІПра:мОІв: сказав: 
«... Горе КЛЯСИЧНІ!ІМ де.мократіЯІМ, ЯК
ЩО вони не здадуть собі опра,ви з ~Jід 
чуження і 6аІЙд'ужноспІ, що їх нова 
генерація маніфестує супроти їх rСІК.1С 
розних сТ'руктур». 

в. "'· 
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НА СЛУЖБІ БАТЬКІВЩИНІ 
Сучасний світ увійшов в епохуt 

де осяги технічного розвитку зро

стають в приспішеному і дотепер 
нечуваному ритмі. 
Виявляєтьсяt -що творчий ген1и 

людини не має меж. Він все знахо
диться в змагу за нові вершинц, за 
нові осяги. І горе тій людиніt сус
пільству чи нації, яка не йде в парі 
з часом . не витягає висновків з йо
го ево.JJ~ції для своїх власних ці
лей. Час не чекатиме ніколи на 
спізнених! 
Українська молодь у вільному 

світі, маючи стало ·звернене облич
чя до нашої Батьківщини, повинна 
якнЗІйбільше раціонально викори
стовувати свій тимчасовий побут 
поза межами Укр·аїни і асимілюва
ти все те чого позбавлені наші дРУ 
зі на Ба;ьківщині, чого їм відмов
ляють накинені окупаптом рамки 
навчальної системи. Пам'ятаймо, 
що нам прийдеться здати суворий 
звіт не тільки з нашого амбасадор
ства, але ще може в більшій мірі з 
того, що ми тут навчились і чим 
збагатимо відбудову розбудову 
Української Держави. 

З відзначенням слід відмітити, 
що у,сраїнська молодь не тільки 
користає з сучасного розвитку, -
вона включається в його процес. 
Це кидається у вічі зокр·ема при 
розгляді рядів нової еміtрації. Сту
денти тому кілька років на слав
них університе'fах Европи і Амери 
ки ·- сьогодні їх зустрічаємо на вид 
них постах в техніці і науці. Беру
чи· під увагу умовини, в як11х наша 

молодь переживала другу світову 
війну, в яких студіювала після вій 
ни, чи не є це доказ, що вона вміє 
боротись і перемагати? 
Здобуті осяги в ніякій мір·і не смі 

ють стати кінцевими. Затримка мар 
шу в нашій добі означає смерть! 
От}ке, не затримаймось. На всюсо
му пості нас не повинна покидати 

думка: бvти на службі Батьківщи

ні! 
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В. Михальчук 

Зріст нашоr сили 
Від Редакції «Смолоскипу»: З ог

ляду на важливість розвитку ук

раїнського студентського життя в 
Америці, це число нашого журналу 
присвячуємо студентським справам 

в ЗДА. Рівночасно висловлюємо по 
дяку нашим · співробітникам, а в 
першій черзі всім тим друзям, які 
живо цікавлятьсЯ справами форму 

вання української молодої еліти і 
які пішли на зус·:;:річ нашому за-

Коли сьо:годні- глянути з перспек 
тини віддалених років, не можна 
не помітити сталого розвитку і кон 
структивно:го росту еліти україн

ської молоді -- студентства. Це не 
значить, що в процесі ставання не 

було пере<пІкод. На протязі остан
нього півстоліття їх було аж надто 
багато, як зовніпrнього так і вну
трішньо.го характеру. Але, як в 
кожному процесі росту, сили, що 
випливали з національного розвит 
ку, перемагали деструктивні проя

ви і ставили незламний спротив 
зовнішнім чинникам·. 

Згадати б хоч 'ГВореІНня Студент
сьrких Громад в Україні в другій 
половині минулого стщ~:іття, коли 
окупанти ставили своєю метою бо
ротьбу навіть з найменшими проя
вами нашого росту. Укра~нська сту 
дентська молодь зневажливо смія
лась з ворожих з•аходів. Вона бачи 
ла перед с~бою ясну міоію, яку му
сіла виконати. 
Вона бореться пізніше всіма сво

їми силами і засобами за україн
ський університет у Львов,і. за ук
раїнсм~е обличчя університетів у 
Києві і Харкові, вона встановляє 
основи зорганізованого студентсь
кого життя: очи;щує йогь раз на 

кликові висловити свої думки в цій 
справі з нагоди Другого Копфесу 

Союзу Українських Студентських 
Товариств в Америці. Просимо ви
бачення в uсrановних Дописувачів 
за скорочення матеріялів і за не

поміщення численних інших; рам

ці нашого журналу не дозволили 
нам використати в цьому числі всі 

наспілі до Редакції матеріяли. 

завжди від ворожих підкидьків. 

Чи не наповнюються наші серця 
гордістю, коли переглядаємо сторін 
ки історії української молоді? Спо 
гляньте на її кров'ю писані а:кти в 
дії Визвольних Змагань, СВУ 
СУМ, підпілля. А все це в ім'я ро
сту наших сил, за наше українське 
обличчя і душу, 

Але 'ЧИ вистачить сьогодні тіль
ки. огляда'rи її дотеперішній розви
ток і клrонити голови перед її чис
ленними жертвами? Ні! Україн

ська молодь на еміrрації, зокрема 
студентська, пш:1\оЄfнна, переглЯІНув 

ши пройдене і проаналізувавши 
сучасний стан, пильно вдивитись в 
майбутнє і усвідомити, що наші по
передники впали саме в ім'я нашо
го майбуmього. 
Після бурхливих рокі·в~ після 

другої світової війни, посиленої ак 
тинізації українського життя в За
хідній Европі і зокрема в Німеччи
ні більша його частИІна виїхала до 
нових країн з.а океан - головним 
чином до ЗДА. Мова, невідомі зви
чаї країІ;Іи, труднощі м:атеріяльно
го характеру були тими перешко~а 
ми, що не дозвоJІяли відразу успіш 

но проявитись в студентському 

секторі. Але незабаром позначаю-

Вітаємо Другий Конrрес 
Українського Студентства Америки 



ться перші прояви йоrо активіза
ції. Новоприбулі студенти включа
ютьс,я в студентське життя:, молоді 
:абітурієнти - в професійне і моло
доакадемі ч.не. 
Тому кілька років приходить ще 

більше пожвавлення на цьому від
ТИІНКУ і виринає необхідність по
кликати до 2КИТТЯ об'єднаmІЯ Сту
дентських Товариств в крайовому 
маш~абі. Тому два роки приходить 
до створення Союзу Укра~нських 
Студентських Товариств Америки 
(СУСТА). ТаJКИй крок дії українсь
кого етудентства в ЗДА треба було 
тільки привітати: це ж була перша 
спроба більшого розміру зоргані.зу 
вати наше студентство на цьому 

важливому терені, її проводили 
бувші лідери украї<нського студент 
ського життя в Европі, Союз пови

нен був бути одним із звен у ціло
му ланцюгу зорганізованого жит
тя нашого студентства. 

Цими моментами і кермувались 
Управи ЦЕСУС-у в минулих каден 
ціях, встановлюючи і проводючи 
політику ЦЕСУС-у в Новому Світі. 
Є ще один момент, може найваж 

ЛИВЇІ.І.ІИЙ, .яrкиЙ ,Треба ПідкреСЛИТИ, 
говорячи про значеШІя СУСТ А. 
Українська еміrрація ІЄ розсіяна 

по всій країні ЗДА і по всіх місце
востях в однаковій мірі українська 
молодь є наражена на ненблаганий 
наступ асиміляц~ї. Посилена і ко
ординаці.ЙІЮ пов-едена - діяльність 
Студентських Громад могла б тут 
відіграти поважну ролю. Коорди
натором Та!Кої діяльности і її ініці
ятором явл-яється СУСТА «Пар екс 
целянс,». 

За кілька днів СУСТА відбувати 
ме свій другий Конrрес · встанов
лятиме плян діяльности на най
ближче майбутнє. Пройдений шлях 
і проведена діяльність будуть, бе
зумовно, книгою, в яку спогляда

тимуть лідери студентського жит
тя, роблячи підсумки і пля:ни. Од
наче вони повиІШі керуватись у 

всіх своїх рішеннях доцільністю 
для добра загалу у!Країнського сту 
дентства, пам'ятаючи, що українсь 
ке студентство зможе найуспіпrnі
ше діяти ЯІК на внутрішньому від
тинку так і на зовнішньому фору
мі. коли воно стоятиме :на принци
шіх випробуваного в минулому і 
підтвердженому в сучасному нашо 
го студентського зорганізованого 
правопорядку. 

Але перш за все, перед СУСТА 
стоять великі і важкі завдання на 
внутріІІИІьому пляні його практич
ної діяльности. Ініціятива Студент
ського Товариства в Чікаrо органі 
зації Студійних Днів заслуговує на 
окрему увагу. Лідери нашого сту
дентського життя в ЗДА повинні б 
застановитись над можливістю зор 
rанізуваІШя таких евоєрідних Днів 

СМОЛОСКJШ. 

(на зразок ВЛКУ) і в ішn:их універ 
ситетських осередках ЗДА. Слід 
звернути особливу увагу на нашу 
молодь і ~ї виховання; не допусти
ти, щоб прийшл'о до притуплення 
зв'язку майбутньої української 
студентської молоді, вихованої в 
ЗДА, зі всією українською студент 
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Розв'яЗІКа цих проблем і вклад в 
розбудову сил українського сту
дентства будуть великою пробою 
керітІНИків українського ~туд€ІНТСь 
кого життя в ЗДА і залежатимуть 
від того, .ях далеко зможе групове 
уступити в ім'я загального. 

ською молоддю. В.Мпха..ТІьчук 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~е 

З досвіду нашої праці 

3 у с 
Мн дуже часто зустрічаємо в аме

риканських уніве{}снтетах наІШих бра
тів зі старої емігр~ації. Ухній вигляд" 
здебільша, - амернкаІНський. Бонн 
·члабо розмовляють по-укра.їнськи, 
бF.тьшість з них го~орить тіль•КИ ан
глійсь:кою моІвою. Все ж такн 'Ми· від-
чуваємо, що вони •б.:шзькі до нас, що 
в~ни українського походження. 
Мимоnолі н:асувzється думка, яке 

псвинно бути відношення україн:сьюІх 
груп в Америці до згаданих предІС;rав
І-шків старої еміграції? Чи повинні 
махиутн н:а них рукою, як НІа пропа

ще -'~ЛЯ HIJ'C ПОКОІЛіння? Чи tМОЖе МІІ 
ІІОВШLНі ЗН3rЙТІІ З НІІМИ СПіЛЬНУ МО/Ву і 
спільно розгортати нашу укра.їнську 
діяльність? 

IJe шп•ю-nня часто інтригувало мене 
і я чув багато докаІЗів в користь обнд 
вох пропозицій. Але, що •МеІІе СjІІравді 
з<•·ставило прнза•думатнсь ширше над 

uим питанням - це наслідки співnра
ці в нашій Сту~нтській Громаді при 
Іллінойськом:у Університеті, нових емі 
грантів зі старими. 

Перший, до ·кого ми зверНJулися за 
спіrшрацею, - 6у1в п:рофесор мистец
тв•а Брідський. його зовнішній вигляд 
і .поведінка були наскрізь американсь
кі. Тільки м'які слов'яНІс,ькі рисн об
личчя і типовий бойківсьюtй діялект 
зраджував .в ньому українця. його 
україаська мо.ВІа не бу.ла д.ля :н:ас не
слоДоіванкою. Ми знали, що він виї
хав з Бойківщини десятирічним хлоп
цем, а рік пізніше ст•ав круглим сиро
тою і був нихоnаний одною амери
ка,н~ькою родиною. Gкінчнвши се:ред
ню освіту, він, виби.ЕІ3ВОЯ ·своїми мнс~ 
тецьки;\Ш здібностлІМи1 здобув сти
пендію амерюшнських у,ніверситетів, 
а згоДоОм і в Европі (Париж, Мюн
хен). Але що на.І(1, одначе, приомно 
заскочило - це ф; ·кт, що не зважаю
чи на свою б.пrс.кучу академічну ка
р'єру і ДоОшrу ізоляцію від українсь
кого жит•тя, n ньому бнлооя щире 
українське серце. 

Професор ІJрітс,ькнй, від часу пер
шої НWІ.І.ІОЇ зустрічі, ЩИрО З3ІЙНЯІН<СЯ 
нашою діяльністю, приходив з·ФЗІЖJІ.tІІ 
на наші сходини і особшшо допоміг 
нам в мистецькому оформленні укра
їнського л.2,вільйонУ на міс.цевій Між
народній Виставці.~ Ііз Св,ят-Вечір він 

т р І ч 
з~··просив цLту нашу громаду до се,бе 
~дому 1 зробив, все, щоб СТІВQрити 
на:м 11)3ДІщійннй настрій, :в якому 
СІ1іЯТ-Вечір відбувався кот1чь в нас, 
•в Україні. 

Не ме1НШ пов•чаtючою 6ула наша зу
стріч з Мері Новосад. Шсімн.::uщять
річна Mt:pi народшrаая .вtже в Амери
ці, куди її батьки приїхаІЛи з Волині. 
Вона говорила мішаниною українсь
кої та рvсійської 'мови і питала на, 
чи ми всі ... «також русскі»! 
Не ЗІваж:аючи на це, ми прийняли П 

до нашого гурту й сьогоДоні Мері 
ЗІІїаЄ, що ми не є <<також русскі» і що 
Волинь не :1е.жш•ь в РосД. Під чаr 
нашої останньої імІПрези ( «УІКр·аїнсь
ка ніч»), яку ми давали для qужинець 
кої пуб.1ікн, Мері жертвенна доіПома
гала нам в 1притоту1ванні програ.vш, (1: 

нсдав;но 11она звернул,аJся до нас за, 

українською літературою, бо хоче 
ШІсаш працю про Україну ... 

Гі,д~ною згадки є наша зустріч зі 
старим емігран11ом п. Харитом. Він, 
наmриклс:ІД, nриїхав за 150 миль з Чі
~каrо, щоб ВlЩВІЇТЛІПИ ІПід час НІаtШОЇ 
ім,презн образи з укра.1RІською ношею 
і Вешrкоднімн звнчал1МИ. І хоч він ні~ 
коли 1Не баІчнв згаданах образів J) дій
сності, його рефер;:.т і пояснення були 
так со.1ідно опрацьовані, що нав~іть. 
присутні в авдит'Орїі і члени нової 
еміграції довідааися чимало нових і 
цікавнх речей про свою ·батьківщину. 

** * 
Може ці З)1QтрЬчі, про які я згащую, 

бул.и тільки ви111:здкові. Може дехто 
мав ін:ший і зовсім протиле1>І~ний дос
,в.ід. Та мені здається, що спроби спів
праці нашого студе'Нrств.а: з.і старшою 
сміrр:щією поВИІННі бути по~илені. Не 
з метою, щоб їх 3українізуваги, або 
зробити стопроцентовимн укр·:::їнцямн, 
а щоб розбуд-ши і плеІка.т'И сере.:д них 
заціюJІвлення Укрt2•rною і її проблема
п:кою. В тій опінпраІЦі ми JювюJні со
бі з,де.ІJватн ·справу, що запікавлення 
кр~їною- своїх предків, завжди ~ютен
ційно існ:у1ватиме серед -с;rаршої ем~і
І·рацїі і що наш успіх заІJІеІ)кашме від, 
т•ого. як і до якої міри ми nіДоемо їм 
назустріч. 

І. J{. 
(J.1лінойський Універсшет) 
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Михайло Данилюк (Міннеаполіс) 

Поrіна 
tie м:аємо заміру читати на цьоNІУ 

·Л.Іі·сці І<омусь JvІОрали, як і не маєNІО за 
міру стаtвнти ClfY дентську .проблема1'ІІ
ку у СІ!іТЛО ОСОбИСПІХ ЧІІ 'ПОЛіТИЧНИХ 
пор~ху-tжів. Не бdІчн:vю рації, аtні потре 
би повчанІ сьогоднішні провідні ор
гани студентського життя в Европі і 
З~ океаНОNІ. Коли 1 ОТЖе, ВІІСЛОВЛЮЄМО 
КіЛЬК<t Д•,VІNІОК а_; ~тудеН!fСЬКі ТеNІІІ 1'0, 
ЕІfКОРІКТОfіУЮЧИ СТОріНІКИ МОЛОдеЧоІ·о 
іІ~урН<І.lу, Ti.lbKII ТОМу, ЩО СЬОІ'О,дНіШ

ІІііІ СІ 31-! Еі.1Ь!ЮХ пробЛеNІ СІ 1,УдеНТ1СТ'ВІа, 
а зокро1::1 ЦЕСУС-у, дозволяє і nима
І'СІЄ обміну думок та річевої дискусії. 

МІІNІОВОЛі, у ХОді .ЩИ'С,КусіЇ Про •СЬО
ГОДН~ШНі проблеМІ! ЦЕСУС-у, ВІШІІКає 
vдІІа, е:каз .. ти б, -- брудна спра,в.а, що 
започан;ущ;лась псе.с;·доНЇNЮМ у газеті 
«Українець-Час». Цей псепдоніJм в;ніс 
зерно недовір'я по:1.1іж д-ві студентс,ькі 
ут<l1Іюви: ЦенТ'раtльний Союз Українсь 
1сого СJУtден1СТБ!Зt (ЦЕСУС) і Союз 
Українських Студентських Товариств 
Аме}.·ики ( СУСТ А). Цей самий псев.до
нім нароб1ш трохи ШУNІУ .на т-ерені 
ЗДА і хоч да.леко буз і є до того, щоб 
мати поп:улярнkrгь навіть поміж людь 
ми І·:•·Іасrюго ·сере.JЮвища, Б•Се '-К в.нk 
нспрн<::мний запах у студентську и
моrфt.>.ру. 

Ми простудіювали С1татті проти ЦЕ-
СУС-у в «Українець-Чаtс» 1 «Го·~tів 
України» і циклоспrле'В{)І."VІУ виданні 
клівлен~дсьІюго ~/АТ ім. Коцка і дій
шли до таких .висновк~БІ: 1. всі с1татrrі 
пнсані одним пером, отже, одною і 
цією саІмою людиною; 2. з:авдоаНІН6І:м 
статтей було - за всяку ціну не д'О
пустши до співtпраці СУСГА й ЦЕ
СУС-у; 3. зіпсуват'ІІ ці в:ідносини ·спіn 
праці помі;.І\ обож:' орr<Jніз.аціями, які 
вже започикува~1ись; 4. заrючаткупа
тн новий хаос і свари в ст):дентсько
~ІУ ·[1ередовнщі, і вкінці 5. ,n,ci статті 
зраджують 1·істерію, людин;а, що їх 

писала, зоБ6м ае •ПаНіує на'д сnоїмн 
нервамн і Н(' здає ·(1о6і справи, що во
на роGить. 
Виходячи· і'з ІПО'ВІІЩІІХ зало-жень що

до цілей пс еп.rюніма, треба від~мітити, 
що см'!'уація дуже подuбна до років 
1945- .fї. 
В журналі <<Самостійна Україна» за 

ЛЮТІІй-березень 1955 ми, ШіІшучи н.а 
цю саму тему, висловІИли наrщtу про

rнозу, нку т:ут приблизно rповторює
мо: сього.r:.шшні події нє. студентсьІко
му полі в, мін.і,ятюрі нагадують ді,яння 
п. П. Мірчука на забутому РамесJІ,ор
фі. Він, робивши заколот в 1945-46 
рр., програв' пог()()lовно в 1947 р. І, як
що сьогод•ні krгорія повторюєт'ься, то 
МІІ маємо поnну ;н.адію, що вонн .пов
торнть·ая •Повністю. 

На так:у проrнозу м::є·мо підстаrви. 
На діяння ІПсевдон.іма сту деНТ'СіІ'Во 
ЗДА не відгукнулось. його збуто мов 
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стvдентсьноrо правопорядну 
чанкою. При нагоді Конференції 
МУН-у в Чікаrо цієї весни, а також 
при зустріч:ах зі ст·уд-ентськими д·}яча
ми різних осеред1ків в ЗДА -- ми на
бр. ли певнос,ти, що ця проблема нової 
свСІркн і Jc коuючув:. ння студент•ської 
ат~10сферн іс:нує тількн в Клівrленді і 
мuіІМІШо дещо в Нью йорку. У всіх 
осередках ЗДА ·панує павІІшй спокій і 
(1піпраця. СпівІпрацюють до·бре членІІ 
ТУСМ-у із ч~rева:мн <<Зарев:з» і наtпrІа
КІІ. В1ш.:д псевд-оніма у сторону «За
рева» ст.уденти ЗЛА 1Прий няли із іро
нічною уrсмішкою, бо по тих вИJпадtках 
СІ а:шся гакі випадки, ,де членн «Заре
в.а}> буЛІІ вибрані до Уrправ Студентсь 
І\ИХ І :ром ад, а то й їх І'о.1овами, (Чік: 
ro, Міннешполіс). У зrу,с,трічі із кана
дійсьюІми СТудентаІМИ ВИІЯВИЛИСЬ Ті 

самі карІ•инн. Це 'Б•се доказує зtЛ.оро
ВІІЙ розум сьогоднішнього студент•с,т
ва, яrкс не т<~rк легко дається втягнуп1 

у. rmp неІПотрібної борот'ьби. 

Іrпор. цією псевдоонім,іn сьогоднішн€ 
студентство виказує, що .вюно є за 

правопоряrдок, а не за непотрібну 
шкідшшу боротьбу :проти •СВоїх ж~ 
студ-е-нтських установ. 

Можлш.ю, Щ() в цьо"'ІУ .й біда, що 
і IJECYC, і СУСТА 111ридали забагато 
увагн nсендонімаrм. ЦЕСУС забш·юо 
перейня.в,с,я внпадо~І, що со6ою .1нше 
нагадує холое1ий пострі,1 із-за плоту, 
а СУСТА, чн її окремі чле:нн, заб3га
то піддалнся іtНСШІуаціям тнх же псев 
дон:мів. У nисліді пост:а~1а нед'окінче
на ме:юдія нед-овір'я. А що ж далі? 
Одні і другі ;>.trусяп, мати розв'sюку, 
ко.1н РОШІ дбають про добро органі
зоІ>аноІ·о студе·нтспа і його траднції. 

Вихо.д:ом із цієї сшу:ацїі є п..пощина 
н~ д&lІ.шого недовір'я і взає~І'ЮІХ не
rацій, а п;ющІІна ·констр.у:кцій, •сту
де~нтської ко:~tеrія~;шности і довір'я, що 
КО:ЖІНІЙ українІсІ,кІІй студент (:поза 
псєnдоні1МаNІИ) ЖІІВС добром українсt, 
ких студентсьюrх установ і їх розn11т 
ком. 

Не .вnrжно, хРо сьогод•nі при кермі 
ЦЕСУС-у чи СУСГА, бо люд11 за рік
дn<l замінить·ся іншими. Важливнм є-
чи ці установи :буідУть розnиватиср і 
взага:лі жити. Важшrз:~t є - чи :ми всі 
будемо •Мати стільки демократичної 
т•о~tерантности, щоб стерпіти се:бе рік
два, а..пе все ж •спільними см.та:мн 
nтримати студ1ентську тр :JNIUiю, яку 
покоління студентів несуть вже близІ, 
ко 35 років. 
Не тruк важлиВІІІ'М є - хто є цьо1·о 

року при ключі проводу •СТУtден~тсьюІх 
організацій, але •більш ваІжлнвиІм зали 
шаєть·rІЯ, чи історія має за:писати, що 
студенсІв:о цих років вбило трІадІІ-
цію, вбило 35 літній ЦЕСУС. Оnже, 
н~ важливий perpec із кала1банями бо
лота і пустої критики, а ва:жливий 

прогрес із стtрум:ком рвучкої праці 
СІІіRІПраці. 
Сту дei-;rrrcьtкe життя, а зокрема укра 

ЇІК,ьке, н:< ~ЗlНІчайно легко розбнтн. 
Ще: кілька випадів псевдоніt.мів, ще 
кілька інсиЕуацій т:а публікацій, а коли 
це підтри.~Іається організо,в~аними гру
ш:}>ІІі - МИ В•ПРО'ГИВОріЧ баЖ;С:ІНtЕІЯІМ 
С'Іудентів станемо 1Перед роз•биттям. 
Дуже легко для СУСТА відмежупа
ТІJСЬ nідо .всього европейсь.кого, закр11 
nаючІt'С;Ь статуї'ОМ та законом ЗДА 
про неприн:а.1ежність до позаокеансь· 
ких орг, нізацій. Так ~само легко для 
ІН:.СУС-у не прислухаrшсь nотребам 
СУСТА, бо ж остання :не є офіційним 
членом ЦЕСУС-у, а значить не має 
рішаш,ного 1·олосу. 

Далеко ·гя,жче є втримагги єдність і 
тяІ·ліс1•ь с,ту дентського фронту. В ам
біцїі RТРІІМати п•уде:нт,ські органі:зацїі 
н єд-;юсті ми добачуємо зрілість і ло
І·іку. Це особливо торкається ;ВІ.Заємо
від•носин НЕСУС-у і СУСТА. Схема 
сrудентськнх організ.ацій •сьогодніш
ш,ого ДІ-ЗЯ Не Є, МОtЖЛИВО, :найкращою, 
але кр.ащої поо•авити було неtможли
nо і її ВІJдУNІ3'ІИ не ·могли не тільки 
сучасні упр::ви ЦЕУС-у і СУСТ А, але 
й нонередні конфеси в Европі. 

ЦЕСУС ще в 1948-50 роках nийшоn 
із ініціятивою крайових орг.анізацій ; 
почав такі орга!jіз:ації заrпочаrr•ковува-
1'11. Сь01·nдні ці організації виросли у 
багаточисельні у·станови, що маюгь 
СВОЇ ЛІ,ОК<lЛЬНі .ВИМОГИ і СВіЙ •СТИЛЬ 
ЖИП'Я і праці. Чс:сто ці вимоги є да
леко різн,ими від- тих, які собі ми 'Всі 
в Европі уявляли. Але вони є і їх тре 
·бз респекту,LJІати. Крім цього ці кра
йові студt:нтські організації - цілком 
зрозу~tіло - мають свої льокальні 
амбіції, а зокре·ма амбіції кермування 
ст•удентством свойого терену і .вони 
:\Іуснть бутн задоволен,і коштом ре
дуrщїі частини ·с:шторитету ЦЕСУС-у в 
корнсп. крайових осередків. В іншому 
rнmадку ці кр.айоrві орrа1нізації аtбо 
с1 ан~ .. п, ЛІІше предс-rавющтІвом ЦЕ
С~'С-у, <.1бо :nерест·ануть із ЦЕСУС-ом 
сп:впрац~ в<:'rи, або заникнуть. 

І\о,lІІ можна порі.вн.юїЗати ~Rii різні 
речі, ТО ~ІІІ •б ВИ'(1ЛОfіИЛИСЬ, ЩО крайові 
оргавізації під сучасну 1Пору муtсіли б 
:\13111 СТі,1ЬКИ аВТОрІІТе1Іу ,Д.с.ІНОГО ЇМ 

НЕСУС-ом, скільки мають домінії ан
ГJіійсь:кої ілше.рії в сІв.оєму зася:гу. Всі 
щ до~tінії очолює єднна ідея ·спільної 
короНІ!. Ідею цієї <<КоронИ>> в .нашом.у 
становлщі за:міщує єдина ідея ЦЕ
СУС-у. 

Із-за браку кращої ·схеми організа
цїі студентства, п~дтримуємо над2~і 
cxe~ty крайових сгудентських орrані
з;:~uій. Цю схему було нред'сІтаІВ:Ле:но в 
дt.та.:rях в рефераті при т.ворен:н1і СУ
СОН-у 'ІЗ Німеччині б років том'У. Кра-
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йові орга:НІіз.ащії були зад:ум<:.ні в той 
·час, як самостійні сту~еJш•ські ощшищ, 

як ті, що дали :б поштов,х до кращого 
розвитку студентського жнпІЯ, які 
краще охопили б •с:вій терен, які справ 
ніше розв\яз:ували :б свюї льоІКаІЛьні 
проблеми, які, зрештою, ьід тяжили 6 
ЦВСУС 13 адміністре;:ційної робот•и і, 
які, врешті бу ,щу.чи са,мослій.-жми оди 
ющюми - були б «укороновані» Од!
нсю ідеєю тр3ідиційшого ЦtСУС-у. 

. нс.ним rбуло в ро,ках роз.будування 
ЦЕС..:УС-у післІЯ війни, ·ЯІС:НИМ зшлиша
ється чьогодні, що осідком ЦtСУС-·у 
·Має бути tвропа. Це доціль.не із р.з
них укра.Ї1НСЬКИХ 1ІІОЛЇТИ1ЧНИХ МОТИ!ьrіВ і 
оопорюват!н цей ф:с.КТ Ві31ІККО. 1 ось 'ТУТ 
•КЛИН. t{раЙОВ/Ї орГЗ!НІізаціі, а В ТОМУ і 
С/СТА, а мо~клнво - передовсім L.Y'L 
1 А, МІусять усвід!омити .потребу ктри
манНІя ЦtСУС-у, чи його основної 
час,тнни в Ьвроні, бо та1~ диктує укра 
їнсь.ка р<щіІя. 
Але ... ідучи по цій лі:нії, кр:_.йові ор

ганізації, а в 11ому LYCTA, мусять н:а
перед вирішити сам.і в ,собі о~сновне 
нитаннш: чи вошІ .ВІВ'аuІшють дсщіль.ним 
втримати ЦЕСУС н<~.Д:<Jлі при житп, чи 
нU llот:р1бен нам ЦЕСУС - чи ні? 
Вт•римс.ти його авторитет і традицію і 
передати його 'пізніше ст у доента:vt у 
з.вшьненій Україні, •чи закопаrш йо,го 
на еміrр<щії? 

Ue є основне питанІНІЯ, яке студNп
с,тво крайових організаІЦій мусигь ви
рішити. 1 'ко:Іи Іюно буде, чи є •шрі
шеНІе позитивно •]) користь в~трим.а:НіНіЯ 

при житті Цt.СУС-у, а не копаНІНІЯJМ 
йому ями, - тоді крайоВ<і організації 
мусять разом із тнм рішенням аІкцеп

тувати ·стан «де факrо», що існує за
раз, чи буде існу.в.ати пізніше в Евро
пі. І акцепт.увІ<.ти українську рацію. 

Рація з:араз виказує, що ЦЕСУС му
сить лишитись в J::ропі. А з:начить, 
підтримка і допомоги :мусят'ь йти ту
ди, де є ЦЕСУС. 
Факти вк,а:зують, що ЦЕСУС в Евро 

пі бу:в надзщичайно діяльним до при
близно 1952 р., коли то 'в европі було 
біля пів:тори тисячі ст'ущоентів. Відплив 
ст у дентств•з за океа;н, цілком нормаль 
но, посла;бив роботу ЦtСУС-у. Очіку
вати від ЦЕСУС-у зараз чу:д:а, або й 
rаких успіхів як це було а 40-вих ро
ках - неможлнв.о. Тим більше при не 
сприятливих ,в,ітрах із-за океану. Ви
ходячи із цього заложенНІЯ, отІже, не 
Зс киди і гол:а критика .втримає UE
CYC при житті, але допомога йому 
морально і матерія,льно. Зарs,з ЦЕ
СУС потребує ІНашої д-опомоп1 біль
ше, як в1чора, ·з' з.автра 6у,,де потре6у
в2т•и ще ·біль:ше. А, я1кщо ІМИ ріше.ні 
його трим;;..:цІ при жипі, значить ... 
Сучасна Упраша ЦЕСУС-у ·має го

;ювою чл.ена <<3аІРеНа». Отже в чом1у 
оправа? 3даєть,е:я, він не турецьt{оЇ чи 
іншої націо:н.:::,льносги і любить Украї
ну та шанує ЦЕСУС не гірше попе
реднього голови, що був. членом 
ТУСМ-у. Він, :голова, як і реІШш Упра 
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ви, бу~в ,вибраний .цеl\Іюк·рати•ч.}JіОЮ 6і;rь 
шістю. Коли це не подоб<Jt::ться кіль
ком Не{)вовим людям, це ж далеко не 

псрерішує справи •ш ·Ми маємо під~три
мув .. ти ЦЬСУL, як таtкий! Суча·сна 
~'права не вибрана досмерт,но, вона 
змшиться, a~r,e підкопування щь,торите

ту ЦtСУС-у ·Серед новонарос,та:ючого 
t:т.}ще.нтст,на т•аюr за старанням псе.в

дошмі.в ЗО.JІИШИТЬСЯ ... 
Не є з.почином, але подив:угідним 

яг.ищем факт, що ЦtСУС є, б:уо і ~ши 
мо на~ію'- з<Jлншиться коалщійІним. 
Це LНІказує лише з~ороший роз:с~.LЮК 

нсіх груп •студентів і всіх його І\.он
І'ресін, ш.о вони, СІ'.УІденти, на іронію 
суч-сноі українськоі ,буде:нщнни, щєі 
оуден:щшш де всі розсварені і роз'єд-
нан,, ЩО іlІОНИ rСТ',У:;~еНТИ •ВІМЇЮТЬ доро
ЖНТИ СПі.іІLНИМ добром, 35 ЛіТНЬОЮ ор 
І<Ч>ізацією і що іl1Міють знайти всі 
мс!ж~НLJ:>і ш~т:хн до опіщпраці. Студе.н
І'lІ не є д-ітьми і серед них ,полпичні 
ідеї нуртую'ІЬ. Лише примітиваtм хоті
.;юся б юІхолостатн душу сту.дента iJ 
ЇД~О.іЮІ іЧНИХ 1 сl'ре:л.юінь. l ІКОЛИ ll?HИ 
il'Cl раЗОМ BMlЮTh Пр3ІЦЮН:іjсJТИ За. СіПlЛЬ

НИМ столом, то це чи не єдина. орпнн

зація .ІІОІ-'·іІІдКрайоІЮГО М~1ІЩНІJ6у, ЩО ЗО
середжує різні напря;мки і від- Ц!::
СУС-у ІЮjJТО було б б.::..гатьом іншим 
органіЗсЩЇЯМ ПОВІЧИТИСЬ. 

Тр11маємось думки, що ЦІ::СУС є за 
га . .;rьшІм добром українського о•у ден:т 
сша і його ми за І:КЯІКУ ЦІНУ мус,н
мо втрнмати. Студент·ський розсудок, 
що досі на полі ЦЕСУС-у не з·с.вів, му 
си1ь рuзрізнити маші оправи Від! 1В•е
лrших. Велнкою справою є втриман
ня ~t;c;y·-,.Y !ПрИ LІСЯІКИХ УІМОВаJ( і об~ 
с,тtавнН":і'Х і при .всяких настроях. Та.
кс.ж в:аж .. тrивою ·спрzлюю є наладна,ти 

де;брий і тісний зп'язок та співирацю 
ЦЕl:УС-у і СУСТА. Ці дві уста:Ніовн 
М<,,ю;Іь хоч і ,подібне, але окре,ме при~ 
ЗІ;:СJчення в студе:Нітському жип~ й у 
внрощуІі;ІаНrні нових уІКраїнських кад
Р~Б. Нони о6и.:щі є необхід-ні, (}оЛІе тіль
ки тоді,t<оли вони рJзом. Коли ця ос
навН<:ї ~qправа буде перерішена у ко

І-mсть приміншних іж:и,нуацій •nсевдо-. 
німів - Сl'.}lде,нтст:во може очік:увати 
хаос. 

Немає сум.ніву, що як в минулому, 
так і в' суч.а,сном'у логіка пр.::.вопа·ряд
ку і росту переможе реrресивні тен

денції. 
llECYC в Европі т:а: СУСТА чи ін

ші крайоІJі організації м'у1сять •визн:а,ти 
вsаєм.но сної пот•ре,би і знайти спосіб 
спінпр_ці, аде не ·Сіпособом взаємного 
о6кид•ання себе за:ки.да1ми. Тим біль
ше, підкреслюємо - тим більше, ко
.іШ ·6езлідст'авні закиди проти ЦЕСУ
С-у підсовуються .;rюдьми, які не ба
чать далі своєї в,л.асної амбіції. Вони 
Не В• С1ПрОМОЗ.Ї ·ВГЛЯіНІУіТИ у :МІZ.йб'УТНЮ 
вагу СТУ'деНІгських організацій, пово
го студ.·е:нтськоrо кадру. Тим більше, 
що з.а1поч:а1 кована аtкціtя аtж ніЯІJ{ не 

буде вирощув.ати нові, потрібні НZІМ 
кадри оргьнізованих громадських ро-
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бітників. 
Огже, логічІНа rра:дація варт'Остей, 

або вир оргс::ніз~ці.йно,го хаосу - це 

ділема, На ЯКУ СТу\д!еНТ1СіТВО МlУСИТЬ 
дати віщповідь. 
У ЦЇ.Й fр;:;даціЇ СТудеНТІСЬКИХ над

бань і н·артІQ;с;гей 'ми хотіли б бачити 
ЦЕ(У( СЬОГОІДНі 'В ЙОГО C'Y'LLZ:CHOMIY 

СКЛС!:Ді і з:і1втра, В МО:ЖЛИІВО, іНШОМУ 
с,кладі сн:оїх органів - СІправ~і центра 
льною орган!Зацією у:країнсь,юІх TLt 

укр-їнського rюх.одженнІЯ ст.уlЦентів . 
1 неза~Іе.жно в <Якому склІаді - сту
детст;во повинно його Jювною енерrі
єю Шд1'римув.аан та розбу~о·ву,вати 
його трад-ицію, ЙОІГО з.мkт, його ідею 
Й СІІЬ'Торшет. l:)л;аСЕІе, с1ьогодні ЦЕСУ( 
такою організацією ще є - і в дум
ках студt:нтіtв, і u уЯІві старшого гро
мадянст:ва. 

І в цій rращщії ми хотіли б бачити 
далі ростучий CYC'fA, як MillJНІY кра
йову opr анізацію, ста,нов'у твердиню 
сгу).і.'іюючої молоді, я1к:а ВІМіла б роз
в'язати до.l>:гий ряд складних проблем 
в корис,ть новонароста:ючих українсь

ких дія·чш. Нласне, сьогодні вона та
кою ще є. В уяві студентства, яке її 
розб у дон•ує і в д~умках І'РОМ'С.дських 
орг:ан.ізацій, що її підтримуют'Ь. 

1 в цій .са:мій rрадації - ми хочемо 
бачити їх р.азом. 

Ціка,в-о - чи скромна вимога логі:ки 
і пр,.:во.псря:дку !БІже буде такою ТР'.Уд
ною до виконання. Знаючи студент
с,ькі настрої - треба віриги, що длІЯ 
добра сучасних і "'-1айбутніх сту дентсь 
ких кадрів :приміпшізм ,проr·рає в ко

ристЬ ЗдО'Р·ОВОГО рО'ЗСІУІдJКу. 

Михайло ДанилюІ\ 
(М.~ннеаполіс) 

Братні організації ЦЕСУС-у 

Третій Розділ Статуту ЦЕСУС-у 
відноситься до Студентських Това
риств поза Европою і не сумніває
мось, що він зна•Цде відповідний 
відгомін \На 2. Кон]}ресі СУСТА. Він 
відкриває нові можливості в роз
витку діяльности українського сту 
дентства в сучаоних обставинах. 

«ІІІ. Братні Організації ЦЕСУС-у 
~ 16. а) Краєві союзи студентських 
тов ариств поза Евро пою, що виз
нають ЦЕСУС найВ'ИІЩим мораль
ним ав"!1оритетом в уrораїн.с~ому 

студентському ІЖитті, делеrують 
ЦЕСУС-ові заступництво своїх ін
тересів на міжнародньому студент
ському полі та координують з ЦЕ
СУС-ом свою діяльність. 

б) Інформують ЦЕСУС про 
свою діяльність та виеrилнють сво
то обсерватора на :КонГрес ЦЕСУ
С-у. 

в) Допомагають фі::нансово в 
праці ЦЕСУС-у.» 

Першою Братньою Організацією 

ЦЕСУС-у став Союз Українського 
Студентства в Канаді (СУСК). 
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Бпгдан Цюцюра (Нью йори) 

Орrанізаuійний аспект vноаїнськоrо 

Від укр:гїнс.ького сту деІНТСТ:Ві3 в 
ЗДА мо,жна 6~·гато сподіватwся - на
укРвих д-осягнень, здобу·ванн•я · пози
цій n аІмериканському професійному 
жнтті, вклад.rу до українсько.го громад 
СІ:'КО·І·о життя та всебічної підтримки 
д.т;я опр<іВИ БІввалення України.· Спо
дівання ці - не безпідІст!а,вні. 

У .nІІЩІІХ уч·бових зак.паД<ах ЗНА 
не ВІІJ<lється не мал•а кількіст•ь україн
ців з І:арпдження ЧІІ Іпоходжен:вя, їх 
успіхи у студія•х ЗЕІаІчні, •бсгато з них 
бере акпшну у•часть в американсько
му cry~ei '1'~ькому т!а українському гр о 
мадському житті. Це безсумнівно по
ЗІПІІВНІі прІІКмети. В той же час укра
їнське СТІJ:дентство в ЗЛА - дифе
ренщійоІБа.нз· •сІПільнота. Воно под-ішя
ється на НИЗКу орrаНІJЗОІЗІ3ІНИХ (реJІі-
ГЇЙЕИХ, с:вітоглядових, •професійних, 
спортових) чи й не орrа,нІзовІ3ІШІХ 
(ІПроте Н·Се :r а ки f12ІЯІ3НИХ) гр•у[Т. lle 
теж позІпивн.і прm<>меиr. Адже вся
ке модерне, а в першу чергу аІМерІІ

к:<:·нське де·мок·ратJІІчне суопіль•с.тво -
це не мехаІнічІна су•ма ощrницІ,, 3І.тІС 
склади•:;, багатогрупова спільнота. 

~'кр·-їfіські стущенти не -гільк11 •сту
д•іююп,, -<Мє й :білмн ЧІІ менш •свідомо 
займаюл, •ПеІвне <більш чи менш оз.на
чсне стана.вище до ІШІТаНІь, шо є в 

центrі увапr державної американсь
кої чн УКР':Їнської нз;ціона,.:rьної -
спільнот. R украrнськи х ст у дентів ба
·Га<То чого спільного, немало й від·~Іін
ного. Все, що апільне, об'єдн!ує (хоч 
і не за:u;vкди), що ж є відмінне, не оз
н<.•чає rюз'єд•нуюче (хоч часто тралля 
ється). Вміла ;комбінація того, що 
~сnільне~·. і того, що <<Відмінне» - є 
oC,fiOU}IOIO переrдумовою уСІпіхів: ВС•Я
кої, СТудеНТ'СЬКОЇ НеJЕr\ІЮТІ'ЮЧаЮЧИ, Ci~T
ПiJJl-HOЇ організації. Уї досі немає в 
укрс:•їнсь·кому студентському житті в 

З ПА. 
33ІСІНО.ва,ний тому ді!За роки Союз 

Укрс:.ЇН•СЬЮІХ Стущентськнх Тов·арас1'В 
Амернюr (СУСТА) ВИІЯІВ!ИВ у своїй д-і
SІ<J:ьності енерrію т:а, ініціmиrв1у, з на1мі 
че,них плянів зреа,rтізував. не одне. Ile 
насліг(Ок того, що його У'Права скла
дається з ·~тудеНІт~n, що щиро відд::ні 
•СП<.t•Ві амєрпк:а,нсь·ко - української сту· 
лентської це1пра1Лі. Ба•гато її членів 
,r~-;ж;ш,:ю ЗНаЧІІНІХ ЗУСИЛЬ Т·:· ДОСЯГНУЛО 

нє.малнх У'С",пі•хів у .сrюїй праці, ·але тут 
же 1 реба дода.ти - в тих несnриятлн
ВІИХ ~"MQf>3X, ЩО ЇХ В ЗІН3іЧНій Мірі СПрИ 
чпн~n·,, cnoc іб ( «<lТІМосферГ») проведен 
чиr~нв спосіб ( <<а·гмосферш>) проведен 
конrресу в· ЗДА (1953 р.). Ухні досяг
нrння могли бу1ІJ.І •більші. 
Вже в п ід.готоn~tюму періоді (утн о 

рення Ліло.воrо Секретаріяту) сере.д-
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укр·аїяських пудентіr~ - еміrрантів (а 
з ІІІІХ у більшості ск,та.даєт•ься органі
зоване укр··'інське студенrfІСіТВО в 
ЗЛА) ІІід•іІШЛИ ІПОІ','І:яди, що їх з тру
дом удалося по6оропІ иа т. ЗВІ. о•б'єд•
ШІРО!\1~" з'їзді українського ст•у•деІН'Т'СТ· 
ва н Мюнхені (1947), Н'а я1кому в.се 
українське с:гудентство об'єдналося в 
єдІ І но,му llf нтрг,льно·:<.1·У Союзі У кр:::•їн
ського Студ•енrгства (ЦЕСУС). І li по
гля,л:и ІІf10ЯІЗИЛИСЯ В 1'еНденціЇ Надати 
новоутвореному СУСТ А монолітний 
характер через обрІання 'МШ{'Симально 
одноду•мної (в Сrправг'Х не тільки чнс
то сту ден·гських, а','І•е й вза1·алі гро
мадсьюІх та 'поліпrч,них) управІН т:а 
неrувати факт 6агато,груІпоnос;ги аJМе
рикансько - українського студ•ентств'а. 
І le мало, мовляв, запевнm•и макси
'М<~льні .У'СПЇХи. Адже, - говорили, -
в•едення д•ержаІвної ащмініпрації одною 
.партією (а, не коаmіцією) вІ багатьох 
державах, НtЗІПр. Е ЗЛА, ДІуr,ке успіш
не. Більшість вefl'e, :\Іеншість п іЛ:ІПОf1Я'Г( 
ковуєrгьсІЯ. 

Баг::'тьом, які призабули про те, 
що СУСТА ~ не детУжав,на і не полі
тична: орr.анізація, а її Упт>а.ва - нія
ка вл:?Ща (і що власне й в ЗЛА уряд 
~побу дованнй на вмілій ~<омбінації 
<<спільного» та <<Відмінноrго») така 
І<nнцепція по:Побалася. КевІре•с1 незІНаІч 
ною більшістю го,тrосі.в пrисутніх де
леІ~с•rів (ХОЧ і Ме'НІШЇСТЮ обР'аНИХ На 
Koнrrec) оnрав СПіШНИМ rПОрЯд•КОМ МО 
нолітву управу. ТнмчІё·сова й ·нипал.
ков'а <<білЬІшkrь», яка - хіба1 ніхт•о 
н~ заперенить - бyJra віІІ!по:відно <<Мо
•білізnв·~на» на Koнrrec, •перемогла· 
тимчасову й випалко.nу <<МСІІ-ІІшість». 

Обп::чна .У'Права, шо репрезеІ-тгуІвал3> 
О/СТ А як корпорацію, але ніяІК не 
В1ідзеnк·~ 1лювалІЗІ приролної І<ількісно 
й якісно все змінлигюї ·багатогруІПо
востr..у американсько-укра ЇНІС,ЬІКОІГО ·СТ'У 
дентспи1.. r~зя:лася е.нерrійно JТ•о 'Пр;lці. 
Bom1 без сумнівІно зр01била в,се те, що 
могл-- в умовах не коаліції, 'СІпі•впрані 
R·сьога українського студентства в 
ЗЛА, а моноліпюсти, я1ка не тількп 
vнеможлив·ила співщіЯJння ці:лої низки 
rtoy;п (нпр. П'О31ВОСЛаІшr.а, Об'єдНІа:ННЯ 
Укоаїнськ·)і Демократичної Мололі 
(О ТТУМ), 3·t=рево і ~ол олі Українс~ь
кі НаніонюістІІ (МУН), а·Іе й вІ ЗЕІ<Рr 
ній 'llfiri загальмувала: дііЯльніст'ь за
Г<'!~'ІЬІЮ - С'J1У'д•еНТСЬКИХ ТОР.І('JрИСТ'В. 'J1?
KHM чІ;rю'Vf. поріннюючи слябі сили 
vкtоаїнськ~го с,тvттеНl(ствп в ЗЛА бv
Ли. розлрі·бне:ні .. БаІГато можливостей 
не вико~Jист<іно. 

Нею •сп,r<шу ускл'ЗІ.'ІІНи·ло ше й те, шо 
деяt<і осоІби з \•·більшости» зайн<яли 
дичне неоправд.ано вороже відно-
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стvnентсьноrо 

шення д-о І ІЕСУС-у, я1к ре~презентаІнта 
ВІсього у1.:раїнського с-rуденrгства та 
його більш •Морального ні~ж фактич
ного (а.пе тнм неменш автори:тет!Ного) 
пронілного осереІдку, мабуть хибно 
УТОТОЖНЮЮЧ!f ЙОГО, ЯК УІСТ'аН()ІВІУ (ШО ЇЇ 
функції ДЛЯ УКf1'С:ЇНСЬКОЇ СІПраВИ дУ'А<е 
-r.отрібні) з особамн (що З'ІІfі:няються). 
Таке станоnище за,знаLТІО иа Конrресі 
нораз·ку тількн тому, що ЦЕСУС кори 
СТ'УЄТ'ЬС,Я Пf1ІІЗНіаІННЯМ В.СЬОГО украЇrНСЬ~ 
кого ·стvл:снст.ва, в тому й не одного 
члена упг·:·н и СУСТ'А Виявом •цьоІГо 
становица ·бу ло безп1іщповідаmьне по
грожу.n.а:ння американським праном з 

боку оЛІного з н~йа.ктивніших учасни
кіn ·канrрЄ:су де•ЯЮІМ співуч:2Існикам, 
які обстоювали :потребу визна,ння -ra 
всебічної підТРІІМІЮІ l!ECYC-'y, а Те:А< 
і заперечення (хоч і Конrре•соІМ не 
підтримане) участи предсrгаІВ<НІИК.С\1 НЕ
СУС-у (зрештою обраного делеrатtз' 
•від. товариства - гос:Гюmа:р;я конrр·есу) 
тf статуrгоrsій комісії (СУСТА власти.nо 
розлоч:аІв, іrснувшння •без стат•уту, бо 
ЗГад2НІІЙ діІЯ'Ч ЙОГО ПіДГОТОіВИІЗ у ціл
КОМ для схпалення неІПрилатній фор
мі, ХОЧ, -МОВЛЯіR, - <<КОНСу\JТЬТува:в
·СЯ» з аt:\ІІериканськими !Правниками, аІТІе 

пepe.rr ко,нrrесо.м не п<Жа!зJаівІ проєкту 

н;J·віть самому голові ДіІІювЬ•ГО Секре
таріяту). Леякі сліди тtа~кого від-но
шення можна зн~айти й у коІмунікаті 
Упрш'ш СУСТА з 31. груд:НІЯ 1954., в 
якому ннслонл:ено <<незадово.лесння» з 

розвитку г.заємин мі·ж СУСТА та НЕ
СУС-о1м. 
JДоб заг:евР.ити зміцнення українсь

кого .с-гу:д~нтсьІ<аго 1життя 'В ЗДА, не
обхі.rrно, шоб 2-ІІЙ Конrрес, враховІую 
чrr факт б<1•ГаТО>ГfJУПОRО'СіТИ ~а: 'ВІІКОрИС
ТОВУЮRІИ досвід аІмериканського су•с
пільногс :жи1тя й заr?;льно - українсь
нnго СТУ.'І•СНТСЬ'КОГО РУХУ, - ЛО НІО!ВО

ГО складу управ11 СУСТА обр:а1в О'У
ЛСІНrrів, sжі ·стаІВUІ•еНнrн:м, з:датністю та 
лосвідом не тілью1 бу,ли б кваліфа:ко
тті до ланої .пр"ці, але й репІрезен
тувІалІІ б можлІшІо всі погляд-и, течії 
і ГРУПИ УІ{\)аЇНrСЬКОГО СТ~'деНТСТВа П 
З ТІА. IJ е дас,ть ттшаліші осноІ~:и для 
діяльн:Jстн СУСТ А !Коли ж цього пе 
б~·лс і С~.!СТА пер·М'сІІнентно переб'~~ва
пше у <<ІЮЛО..1ЇННі» С..1НОЇ rруПІІ, ТОД•і 
ПЇН НеІ\ПJТ1РІе переТВОJ1ПІ'Ь'СЯ 3 заr?L'ІЬ· 
НО-СТІІЛСНТСЬКОЇ ЦСН:Тралі В ОДИН із ба
І~3ТЬОХ фактнчно ліючих сгуденJІських 
ocepe.rrкin. Було 6 теж побажане, щоб 
йл.УчІІ З3 пnнкладом більших 631Гато
групоrтх об'єднань у ЗЛ'А, - угнори
тн побіч Упра,в1и СУСТА ше •ш'Ирший 
о~презен·т·шивrннй орган - Р.а1ду СУС 
ТА, яка в довгому, бо 2-річному пері-

(Докінчення на б-ій ст1ор.) 
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НАПЕРЕДОДНІ 11-ro КОНГРЕСУ СУСТ Р. 
тсг) і тілью1 незначна кількkть на 
cxo:t•i ЗДА (Нью йоrрІк, Філtнде·льфія). 
Тому гребе; ·б окре.мо ЗЗ1С1Т2ІНО'ВІІТІІСЬ 
нал місцем переІб)~вання майбут,ньої 
упра:БІІ СУСТА чн її окремих референ 
тур. 3 ТОЧКИ ПО1ГЛЯЩУ ВИІМОГ і потре1б 
загалу укра.їнського студенrrства, тре
ба, щоб у~пр ва - •L:и її референт•урн 
- M2-,lll ТЗКе ПОJІОЖеtННЯ, щоб ЇХ:Н:Я 
праця могла ·бут11 якнайбільш улегше
на і якнайбільш ефективна ( від:б<ув:ан
ня зустр~чеН з представник Іми това
РІіСТll, }\'ІСІJL!ІТОН'УВ<Іння Ст'Удійних Jlнin, 
кu~;іференцій. тощо). 

Сьогодні найбільІШе число українс:ь
ких студентів на еміrрації ІПрнпа:дає 
на ЗДА. Дехто нарахо,вує їх до дІВох 
ТИСЯЧ. ДЛІЯ І-JЗС Не ,ВЗІіІ{ІНО, ЧІІ це 'LIIJIC• 
,то В·І.ЛІПОВ!ід:, є дійсності чн ні, ваrжне 
дл:я нас~ що українське студеН1•.:тво 

В З:lА СТЗНОІВІ!ТЬ собою OCHIO/c.l!:lj! 
підвалину сту дентсько,го ру1ху на ч•у

жнні, має статн йо1·о мора"тьною і 
:\1ЗТеріЯЛЬНОІО ПідВЗЛІІ'НОЮ і З ЦЬОІ"О 
аспекту треба під•ходІІТІІ до цієї спра
:!НІ. Тому н,аІперед•оlдні др:утого Конrре 
су СУСТА пост:а:ють заціка.в .. тення 
дальшою проблемою українсь:кого сту 
Д~НТСІсКОІГО ЖІППІ ІВ Зд'А. 

'Крім суга українських завдаюь, 
сту денТ'ський органіао.ваннй рух н. 

ЗНА має ще й інші, не менш ,в.ажJІІІВі 
з<:.вдання rrщре.д• собою. І до цнх з:2ІВ
дань ·МІІ зараху\Е.ЗШІ б діяльнk;гь на 
зовнішньо:\1·У відтинку, цебто на під
ТІІНІКУ ЮСНСА і інших чужннецькІІх 
студеtнтсьюІх організ·с::цій~ які діють 
на тtерені ЗДА. Треба ма ти НJа, ув аві, 
що ІОСНСА почннає ві.д-шравати не
<lІбияку ро"тю n мііІ..:народньо:'.1ІУ •с;гу дент 
ському ~tюпті. Тому че·рез неї :-.1ожшІ 
б: 'ГЗТО ДОШУМОГПІ ЗОВНішній праці 
UентрашьІюго Союзу Українсько1·о 
Ст•у де.І1ІТСТІБІ<J (UECYC) з осід'ІЮ:\1 в 
Европі, де ще й надальше зашІшаєть
ся центр МіЖІНарОДоНЬОГО с;гудеНТСІ>КО· 
го життя. 

Тому кснrресо:-.1 СУСТА зацікашле
НІІЙ не тіль:ю1 UECYC, aJie й усі укр -
їнські крайпві студеаІІські союзи, я:І{ 
і загал українського ·с,тулеІпстR·а на 
чужині. Бо дійсно, ві!д наступного кон 
rpe'c1y СУ СТ А ·багато зІаmеІж атиме даль 
ший уклад та розвит'О'К українського 
с1удеtнт·ського іЮІТПІ на чужнні. Як 
ВИріШі1:ГЬОЯ СЩ)а:ВІІ, ЯК •ПОСТЗВІІТЬСЯ 
студе.ІІГІСТ'rю до майже дворі<чІІюго за
стою праці те.перішньої упр<'ІВИ, які 
позиції з'ясує коr-гrрес і ЯІке заv:-.1е ста
нпвнще в<ідІНОС~]О ЦЕСУС-у і бі.1гатьох 
інших, не меІН'Ш важливих питань? 
Ми не І(,Та,внмо жодннх прогн-оз, 

~····································· 
Орrаніз;ІІЦійний аспект українського 

студентського життя в ЗДА 

(Докінчення з 5-ої стор. ) 
оді 'Мі~< конrресамн, с,х;щ::~тюва.ла б пля 
ни прані ·управи, прий:-.шл:а її с.пр<шоз
дання. кооптува:ла новнх членів упрс:.
ВІІ ІЗ '!ИІКОНУВЗЛЗ; 6 функцію іКОНТрОЛЬ 
ної комkїі. Ue т~Зікаж зміцНІІТЬ основІІІ 
дія.ш_,аостн Союзу. 

Взаталі ж міжгрупові взаємини ІН?.
шого сту дент•ства в ЗДА та його сто
·с,унки з Ut:CYC-01м посилюзатнме 
взаємна rіСЧН2ІНд, д-овір'я та, ефе:ктив
на спів•праця. 

Богдан Цюцюра 
(Нью йорк) 

але tідемо н- ·конrрес з ясною думІІюю. 
я1с і ТОІ:\1•У дt::--.,а рокн, що студентська 
цє·.нтраля, тепер як і завrtкди, не повшt 

на під•падати піл ВІПлив, одного, яко
го б те не було, середо·внща, нкс не 
СПРО:'.ІО~ІШС ПОПрОБіЗДІПІІ і ПOCiil·BIIl'l! 
пр цю rП вітюв:ідІНІЙ рівень, якнН 
буr~ 611 гідний центрі1лі амернкансьІ{О
го МЗ'ШТі:ібу. 

Одною з про~Іем, яка чекає на роз 
в'язкv і не: ~!'сле недпознач.не з'ясvвІСІн .. 
нн ~ це ш.т ІІНЯ опіввід-ІЮСІІН з~ LlE
CYC-oм. Так, МІІ не має:>.ю лиші.1ПІСЬ 
ПО33Д:}, ЧІІ ПрІІГІІІДЗТІІСЬ З боку до 
ЦІІХ 'СПраВ, ЧИ ЗЗМІІЛЮНЗПІ ОЧі, ЯК це 
зроблено в оС1І3ІІНьому комунікаті 
упрашн СУСТА. Jlля прИ!к.т 'дУ гідно
І\) НІ3СJ11дУЕЗННН, tMOil\e НЗ:М ПОСJІІ\"ЖИТИ 

роз.в'яЗІ<а 'СІПі·шві.дпосІІн міtж СУСК і 
І!ЕСУС ·О\І. СУОК є в такому са:\1о:\1у 
Щ'аІьно,:\1у по.lОіІ\енні як і СУСТ А, а 
все ж нін сталз. членоtм UECYC-·y, яп< 
«браиш орІ·авіз;:щія», допоміг ВІІєдна
ти для JJECYC-y від 'КУК-у матерія,,І,. 
НУ !=НЧ!Dу ДОПОМОГУ і СТ3ІП дОПО•ВНеІІ· 
ням праці IJECYC-y на терені КанадІІ 
та перед НФКЮС. І тут не потрібно 
бу тrо домов, і комунікаті·в 1 немає пу
бJтіІ<:~'Н2ШІня прнщ 'Гtсої кореопонд•еннії, 
- е братня організація! Та,кою, хоче
мо щоб бу.в і СУСТ'А, такою хоче йо
го бачити загал УІ{раїнського студент 
СП:!j !:!· ЗЛА.. Jlума.Є\10, що не має прн
ЧШІ не вірІП'ІІ, що так і ·с;танеться! 

!lр.актнка дія,тьностн те.перішпьої 
управн СУСТА внказала, що через те. 
що осідок стулеtпсЬІкої центра~і в 
ЗДА, не З<ІІ.ахо.J.ІІВСЯ в центрі сгуденrг .. 
С!,J{ОГО іІ..:ІПjТЯ, 1 Іере.з Те, було баІГЗТО 
недотягне~]Ь в праці і д-і·яшьності. Біль
шіс,ть стІуде'нТ'сьюrх осередкі·в знахо
дІпься на середньому схо~ді ЗЛА (Ді
тройт, Г~лінпен:д, Анн Арбор, Чікаrо, 
Міннеаполіс, ІлІІrінойський у<ніверс,и· 

Окремі пости 'r~ новій управі треrба 
доБірІІТІІ люд-нм, які б доро~кнлн в 
пєршу чер1·у заг·альностудентськнмн 

СІІрава:мн, а не -с~оїми вузькогрушов11· 
мr1, чІІ ІПарт;йннмн. Практнка на тере
ні UECYC-y доказала, що в суч:ас.них 

ВаШИХ е'МіrраЦЇЙНІІХ ві·дІНОСННЗІХ 
тільки ·,коаліційна упраrо tмо:же матн 

успіХ •ВІ С·ВОЇЙ ді~"l.ЬНОСТі і МО~І{е З<НІ3іЙ
ТН ЗЗП:і,,1JЬНУ і В'С1ецілу ПіддерІЖКУ .ВСі'Х 
украЇНСЬКІІХ CI\Y~'l•eHTCbKHX ГРУ'П і 
об'єднаІНь станового, ідеологічного 
J(онфссіНІного характеру. 

Напере л-одні 1\ОШреІсу СУСТ А, може 
мо т•ільюІ ·ПідтвердІПІІ становище і 
дум.ку за1галу укр:аїнського ·СіТУд•ентст· 

в·а n ЗJl'A, яке й Н1ада•льше буде доро
іЮІТН добрим ім'я1:-.1 UECYC-y і СУС
ТА. Знаймо, що чаtс сьогодні вже і,н
ший і від останнього конrресу укра

їнського сту._д.еt~пств·а ·баr:а•то дечого 
змішшос.ь r·оловнrо n vкладі йо·го сил. 
Ті, які робили нІс:йбі:ш,rше за·колоті~· 
,ВІ студент·сь·ко'М'У житті, сьогодні .відій 
ШЛІ! Від НЬОГО, не ДЇСТ!(tБІШІ! іІІОДНОЇ 
піщдер;.~..:кн студетства і СІІ<:ра.хувавшн 
цілков'ито. 

То:-.1:у вірІРМо, що другнй конrрс•с 
СУСТ А ·с,тане початком нової, оноn
.те.ної і коІІструкттшої п~ВІЦі ст•у дент
ської централі n ЗЛА, як~· ЗІі'ІfОІЖе 
Одері!..:ЗТІІ ІПОВНе •СХВЗl'ТеННІЯ і ОдобреН
Н;Я всієї студіюючої моло:ді .вІ ЗДА. 

Д. П. (Чіка.rо) 

УКРАЇНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО В АВСТРАЛІІ 
А деля їда. 1 О. 5. (f{op. «Смолоски-

ПУ». 

І-\ Австрзлії дотепер було заснова
но ТJШ ·с,тудеІНтські оргюзізації. Одна
че, ЛИШе дВі· З НІІХ ІдіІЯЛЬІНі: ОД•На 'В 
Сіднеї, друга в Аделяїді. Перше:' обій
має бі.тя 16 члені11 і є на один рік 
старша nід• Лде~т~їд,ської. т·оловою 
УСГ В' Сіднеї від ·самого її заснІу•ван
ня бу::;, В. Майд~ІІ!СЬКІІЙ. Лот•епер ді-
5і1"1І.ність цієЇ гро·МЗДІІ ВІІЯВЛ'~Л'<'СЬ В ор 
ган,ізації кон:церту у Сіднейському 
Універ,с,итеті (хор «Боян») та ме-н
ІІІІІХ _nи.стуnах (реферати про УкраЇ· 
ну) в рс.мнах І:нтерна.ціонального 
'клюбу, з якІІм вон' тісню співпрацює. 

J 

3 llНутрішньої дія.;Іьно·сти тре:баJ ві.д•-
значити дскіль:ка рефератів, прочита-

НІІХ перед студентамн (напр. •мисиJ,ем 
•КміТОІМ). 

Студе~с1тська Громада, в АделяіІl'і по
с,та"та літом минулого року і охоплює 
15 чле.нtів1. Одна1че цудіює більше. Є 
'Vут також tповао,чні •студеrнти, а1ле ~вю
ни н:а зборн не лрнходять. Щоб д-атн 
З31'2JІЬНУ ХарактерІІСТІІКУ, - •В1СіХ МіС
цеВІІХ СТ'У дellfiB МОШНа ІЮдіЛИТІІ H:J 

три групи. Ті, що мают'ь закіНІчену 
українсь;ку середню освіту, а в де
ЯЮІХ ВІІІПаІДКЗ!Х 'Чі3ІСі[ИНУ енропеЙJСЬЮІХ 

студій. їхній .вік 24-30 років. Не най
більш н~аціональнп - свіщомнй і ·;:··кти:n
НІІЙ в Громаді еле<:'.fент. Інші, це дещо 
старші, з закінчеІНими студІіtяІМ:и. На·· 
зar.am ця група не вия'.НІЛІЯЄ великої аJК
ТІІВностн, де~які стоять осторОіНЬ, але 
є й т<кі, які з охотою працююrгь в 
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ЗА ІnЕйНИИ ЗМІСТ УКРАЇНСЬКОГО СТУПЕНТСТВА 
В З'ЄДИНЕНИХ дЕРЖАВАХ АМЕРИКИ 

Ідейним Членам - Україн
ських Націоналістичних 
Студентських Товариств на 

ЧУЖИНі - ПРИСВЯЧУЮ. 

Українські студенти в Америці 
- це діти політичної еміr'рації. Не

залежно від того, в якому •чаоі й 
із-за яких причин - украr1:нська 
еміr'рація розбрелась по вільному 
сві'Гі, українці покидали рідні зем
лі не в пошукуванні «НОВОЇ» чи ін
шої «ВибраНJОЇ» ба ТЬКіВЩИІНИ - але 
в своїй більшост·і із-за політичних 
мотиві в: боролись за самозбере
ження й тим підС'відомо змагались 
за збереження ІІ:lІ~Щі·ональної суб
С'І1анції, так ~орстоко вищеної :різ
ними засобами, в різних часах, різ 
ними окупаІНт·ами. 

В умовиНІах напруженої боротьби 
із ворогами уІкраJ:інська нація пока
залась непереможною: українсько
го народу .жодна сила світу не мо,г
ла 1і не зможе екстермінувати. 

В сучасну пору перед українсь
кою нацією с·rю-ять дві буттсв~ ос
но:вні проблеми: біологічне само
збереження й духово-ідейне само
ствердження. В нашому стол•ітті 

····································-
~·нраїнс.ьt<с сtудентство в Ац:тр:>JІіЇ 

(ДокінчеІНнtя) 

УСГ тІ:J. проя~в~т:яІють ·се:бе активнn. llle 
іНІші, це цілько1м МQлолі с:туденти 
17-24 рокіІв, які в~І{е в 'А,ВJстралії за
кінчили середню освіт'У. У них про
являються СИІМІІтаrгії д•енаціоналіз:сз:ції. 
Деякі з них •Воліють говорити по-ант
лійськи. Вони tБІ більшості ст•удіюють 
все інше, але не Г'УМ3.нkтичші науки. 
Інж·енерія, природ,ничі НJа.уки, 1Ме.днцн
на, фармаціІя - маІЙІже о•дІНІаrково при
в~:!блюють наших сту1дентів. 
З ліяільности УОГ - Аделяrїд•а (го

лова В. l{оритник) слід відмітити: НІ2:
в'.явання тісного коЕtrакту з українсь
кими громадськими чинниками і з 
ав.стр3ІЛійськими слудентами. В. /Ко
ритн,ик є членом уІПр2Іви Інтернаціо
на~ТJьного Клюбу (китайці, маляйці, ін
донезці, інд-ійці, пакістаrнці, еврсще!Й
ці та анст•раліІйrські студе.І-n-и) і узтід
нює т~3 лалнає лія.льНІість обилвох то
'В1ари·ств. В березні ІВ'ід~бувІоя успішно 
україноький мистещ.,кий вистуІП в ра~І 
К3·Х цієї органЇ'заrцїі. УСГ держить 
коІп•аКJт з ПАУК-ом, uід якого оnер
жує wнгломо.в.ну .літ·ературу ІПро Укра
їну. Останньо нюв'яз·2ІНо контакт з 
UЕСУС-ом. 

українське студентство стоїть зав

жди в передовій ланці с амоствер
дженІНя нації. Модерна історія Ук
раїни є написана в :великій й геро
їчній своїй частині саме українсь
ким студеіНт·ством. Украtїнське сту

дент•ство знаходиться дальше в r'і
tантичному змагу за зд•ійснення 
призначення України, на Рідних 
Землях і на ем іr'рації. Розсіяні до
слівно по цілому сют1, українські 
студенти не лише мріють здійсню
вати найС'вятіші прагнення україн
ської душі, але й усвідомлюють, 
що вони покликані нести правду 
Духа України для всього людсько
го роду. Тому в різних країнах, де 
перебувають уІКраїнські студенти, 
виринають специфіЧІНо - теренові 
проблеми, які мусять бути ро,зв'я
зані у всеукра11нському аспектd са
ме з точки укра':інської національ

ної й державницької рац~ї. 
В умовинах плянового виниту

вання українського нарОідУ на Рід
них Землях. - з одного боІКу, - з 
другого, постепенної загрози дена
ціоналізації політичної еміфації у 
різних країнах евіту, постає щораз 
більш поважна загроза, що навіть 
в моменті визволенн-я. наша де·р.жа 
ва буде позбавлена баr>атьох безпо 
середньо потрібних виконавців її 
життєвих функцій. 

З другого боку, коли визнаємо, 
що вартість нації визначує 11 щей
не насна.ження - то проблема ідей· 
нюго українськоГQ студентства -
майбутніх діячів, культурних твор 
ці:в нації, стає перед нами в своїй 
повній величі стає більш актуаль
ною і більш реальною, як досі. 
В умовинах еміr'раційного життя. 

в борні за устабілізування життє-

вих основ, постає поваж:на загроза 

ідейної індиферентности наШО['О 
студентства. 

І саме в тому лежить сутність на 
шої проблеми - теми оцієї статті. 
Студент -- це майбутній громадя 

нин. Це не лише майбутній профе
сіоІНаліст. Від •ідейного самовизна
чення студента залежить майбутІНє 
нац~ї. 
Ідейне самовизначення в нашому 

розумінні - це самоусвідомлення 
своїх найвищих національно-роз
ноєвих іделів і це рівночасно О!К
реслена й здисциплінована воля 
здійснювати ті питоменні ідеали 
~воєї національної сутности, через 
які твориться буття нації, а даль
ше й розвиток людського :роду. 
Отже, боротьба за душу студен

та, - за його .ідейне самовизначен
ня -боротьба за долю нації, як 
розвасвої одиниці людсь~ого роду. 
Без виразного ідейного самоокре 

слення - одиниця не має жодної 
вартости. така одиниця стає біоло
гічною ·істотою, яка своє людопо
дібне призначення здійснює у ви
конуванні своїх органічних функ
цій, нева~но в ЯІКИХ це буде циві
лізаційних формах. 
Треба підкреслити факт, що саме 

молоді студенти знаходяться в умо 
винах, які незалежно від них ство 

рюють ряд проблем важких не раз 
не то що до розв'язаІНІня ... але на
віть до самоусвідомленІНя їх загроз 
ливого існування 

Пос'Гараємось коротко з'ясувати 
~х, застер~гаючись, що це липrе ко
ротко накреслені зариси думок, .Я!Кі 
·потребували б глибІnаї аналізи, 
щоб мо•гти повністю зробити ш:ир
ші ВИСІНОВКИ. 

Вибір фаху 

Вибір т. зв. практичних фахів є 
пова.жною загрозою для нації. Ук
раїна з дня на день тратить свою 
духову еліту: окупант безщадна 
винищує наших діячів ку ль тури. 

Коли можна припустити, що Укра
їна .як тепер, так і в побольшениць 
кій дійсності буде забезпечена в~д
носно достатньою кількістю фахів

ців практичних ділянок - то К·іль
кість працівників і реконстрУJКТО
рів національної культури буде 
для УКJраїни нижча її найскромн•і
ших по·треб. В умовиІВах еміr'рації 
важко провести якусь національно 
-державницьку студійну політику. 
Одначе нашою катеr'оричною вимо-

гою є робити все мо~лиrве в тому 
напрям~, апелюючи до нових сту
дентів всіми нашими громадськи
ми методами. 

Прикладом цього може бути ста
новище містоголови для студійних 
справ СУСТ А Петришина й ство
рення за йото ініціятивою Украfін
ськ·ого Студентського Фонду в Аме 
риці. В одній із своїх статтей він 
пише: « ... Чужинці не збудують 
нам нашої духової культури, не 
збереІЖуть наших духових :і мораль 
них вартостей, нашого мистецтва, 

традицій. Про ці всі справи мусимо 
думати самі вже тепер, ІН'€ чекаючи 
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аж постане наша держава ... » Отже, 
вибір професії повинен бути зу
мовлений невідмо:вними потребами 
української нації. 

Званн:я і ідейний змісl' 

В епоху вузької спеціялізації й 
різко1 дифер.енці,яції ф,у1Нкціону
вання національних організмів по
С'11ає пова~жна небезпек,а ідейної ін
диферен'Гности. Студент під час 
своїх студій настільки зайнятий 
засвоюванням зна:н:ня, що він дійс
ІНО не має багато часу для ~громад
ського й св,ітоглядового еамоудоско 
налювання й дл я ідейного самовиз 
начення. Причина цього обмежен
ня поля:r'ає мабуть в тому, що в цій 
країні існує інша система студій 
(студент є із години на годину ек
замінований, пише різні вправи 
тощо). Для студій це добре, бо сту
дент не може ніколи відст,ати, а та
ки мусить сидіти над КІНИDКкою. 
Із другої сторони, вузЬІКа спеціялі
задія в технічних науках вимагає 
тяглости у з:а,своюванні матеріялу. 

Це речі самозрозу-м:ілі. Одначе щ;! 
створює своєрід;ну атмосферу НІати
ску й невідривности від професії. 

У висліді - студен:'І', коли має ві
льну ХВИЛИІНУ, пrукає відпружеНІНЯ 
в різнородних розривках й полаго
джуванні особистих спр:ав. По за
кінчеНІНІі студій великі можливості 
матері~яльного забезпечення ство
рюють самоціль: обсольвент всіми 
сил:ами зма,г а ється якнайбілмnе за 
робити. Це є, підкреслюю, специ
фічні умови. 

Є багато іrнших причин, які роб
лять професіоналіста індиферент

ним до ідейних справ. Одна dз най
важливіших: це ЗІжитт,я ~із темпом 
і стилем тутешньdї цивілізації й не 
можлив,ість вирватися із її :колово
роту. Ніхто індивідуально не піде 
проти те·чій, якщо не хоче краху. 
Отже, боротьба за :вдерrжаrння на 
поверхні й змаг за матеріяльне 
становище с1:1ають своєрідною само 

ціллю. Зрештою - це є одна і·з при 
чин :юризи сучасної цивілізації. Не 
відмовне лихо проГресу машиніза
зації побуту. 

Але це є лише з:агальне тло. Ми 
не хочемо твердити, що людина є 

в полоні безвиглядности ситуації. 
Ні! Людина має волю вибору і дії. 
Нова дійсні,сть може початися й 
починається тоді, коuти усвідомлю
ємо лихо й починаємо боротись із 
ним. А це зачнеться тоді, коли всі 
студенти усвідомлять собі, що на
буття фаху, а далі професійне його 
виконуваннІЯ, - не є життєвою са

моціллю: що виконування профе
сії - це лише частка індивідуаль
ного вкладу людини в нормальне 

функціонування націоналЬІного ор
ганізму. 

смолоскип 

За ідейне самовизначення 

Оковцентрування на придбаЮІі 

фаху, а дальше його ВfІ!КО~ва~я 
створює, як ми згадали щеину ~~

диферентність, нігілізм, в насЛІ
док чого зроджується не теоретич

не, а повседневне практичне мате

ріяліетичне світовідчуваНJня. 
Можна зрозуміти боротьбу з.а 

гідне матеріялние устаткунання 

життя. Можна й треба цінити ство 
рення матеріяльнd~ бази для Н'аро
дУ через поодиноких професіона
.л:lстів. Але не можна погодитись, 
коли професі'я стає самоціллю - й 
людина забуває найпримітивніші 
націоНІальні обов'язки. 

Студент, під час своїх студій, не 
сміє ні на хвилину забути, що він 
по-перше частина своєї національ
ної спільноти й еушюти неї має 
громадські й патріотичні обов'язки. 
Отже, він мусить знайти час на са
мовизначення свого світогляду й 
самооп:реділЄІНня в духовій площи
ні, зрозумівІпи, ЩО нація це не збі
говище фахівців й інших ремісни
ків, - але духово-самобутня о:п;и
ниця через ідейне самовизначення 
й духову питюменність твориться 

поняття людства. 

Щоб не бути го.лословним, наведу 
факт, що українська еміrрація в 
Америці за 70-ти річний побут, ви
дала декілька сотень інтеліrентів
професіоналісті'В. Але сrоільки з 
них залиши лось свідомими укра
їнцями й безкомпромісовими обо
ронцями націон:альнюї й :державної 
рацrї Ук,раїни?! Сотні виреклись 
навіль своїх прі'звищ. по-чудерна
цьки деформуючи їх на чужий 
лад! Про кількість капацитетів 
всеукраїіНсько:rо значення годі без 
сорому згадувати. А це діялось в 
умовах найбільшої свободи: без 
жодного терору чи натиску з-зов

ні ... а добровільно й самотужки! 
Отже ідейне самовизначення! ... 
Найбільша проблема українсьrко

го студентства в Америці! 

Два ЖИТТ€В'Ї ШЛЯХИ 

Перед у~раїнським студентст'вом 
в Америці стtануть до вибору в май 
бутньому два ІІІляхи: приготування 
й готовість повороту в Україну або 
залишення на стало в Америці, ак 
ліматизація й т. п. 
Отже, перший шлях - це свідо

ме повне т:ворчої натуги кожночас
не приготування й готовість до по
вороту в Україну, - в кожну хви
лину на 11ї зов. 
Одначе в ~існуючих умовинах за

рисовується й дРУ'ГИЙ шлях: це ба
жання певної частини натуралізу
ватись й остатись на постійно в цій 
вільній країні. 
Про завдання й потребу студе~

тів. які :вибирають шлях першии, 
ми згадували в повищих розділах. 
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Але застановімся над вибором дРУ
гого шляху - рішення залишитись 
на все життя в Америці: натуралі
зуватись й включитись в процес 
розвитку американської нації. 
Досі цю справу розв'язунано до

сить примітивно, я радше назвав 
би біолотічно: наші люди асимілю 
вались, денаціоналІізувались, ста
ючи через ніч з Ів~анів Джанами. 
Що· на тому ·тратила Україна, а що 
зиск:ала популяційно й так мотутня 
Америка - остається нижче уваги 
дослідника. Це ще одна зм~на в ста 
тистичних колюмнах обох націй у 
відповідній рубриці: приріст чи 
втрата населення. 

Але людина - це не німе число. 
ПризначеНІІНя люди:ни не є фіГуру
вати лише німо в демоГрафічних 
статистиках. Найвища вартість й 

пt)изначення людини - це розпо

тужнювати свою духову питомен

ність і будувати нов'і вартості сво
єї нац~ї. 
Не чисельна кількість дшrо~го на

роду становить його собівартість і 
цінність для 3а,r1альното процесу 
розвитку людства - але йото духо 

во-ідейна могутність висловлена в 
найвищих національних ідеал:ах. 

За ідейну діевість унраїнсьних 
сту дентсьІ<их організацій в ЗДА 

Українське студентство в Амери
ці, маючи специфічні завдання Вtід 
rн~осно своСІ:і Батьківщини і віднос
но коаїни свойого поселення, -
МУСИТЬ ДЛЯ ЗДіЙСНЄІНІНЯ ТИХ СВОЇХ 
завдань вкласти першорядні висо
коідейні принципи в своє ор!Ганіза 
ційне самопоря;цкування. 
Український студент в Америці 

вбачає призначення своєї студент
ської організації не в професtійно
му удоскоІН!аленні (бо знання му
сить засвоювати стараЮІо в школі), 
не в осяГІНенні якихось матеріяль
них користей (як,і може успіІПНіше 
й із більшим ефектом осягнути :від 
різних сильно поставлених амери
канських стипендійних фондів то
що), але. і саме, в dде~юму укра
їнському УДОСК10НаЛ€'НН1. ІНКОТО ЧУ
жа школа в ніякому випадку не мо 
:же йому дати. 

Отже, обмежув1ання приf3наче:н
ня українських студентських орга
нізацій В Америці ВИКЛЮЧІНО ДО 
професійних цілей не покриваєть
ся з інтересами того ж укра1їнсько
го студентетва, ані з з,а,гальними 

інтересами державної й національ
ної рації України. Ук,раї,нські сту

дентсЬ'Rjі організації в Америці не 
можуть стати ідейно індиферетни
ми професійними спілками чи юні
ями:. як це дехто радо бачив би, чи 
навіть цього хотів би. 
Отже. головні завдання украіІІ-І

ських студентських організацій А
мерики - місцевих клітин й цент
ралі - це культурно-освітня пра-
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ця над ідейним удосконаленням 

СВОЇХ ЧЛеtНііВ іЗ ПОГЛЯДу, ЯК МИ :ВИ
Ще підкреслили: національно'.і й 
державної укр1аїнської рації. 

Така діяльність не може бути 
продовжувана на дальшу мету в 

рам~ах якоїсь ку льтурницько-про

світянсь~ої схеми. Вона мусить бу-
1 ти реалізована пляново й спільно 
на дійсно академічному рівні. 
Немає місця в ній партdйницько

му наст'а:вленню чи іншому групо
вому самообмежуваНІНю. JІише че

рез спільну добру волю шука ти, 
знаходити й реалізувати в нахши 

національній дійсності найвищі :іде 
али ук:раїнської духово~ й куЛьтур 
ної литоменности - можемо стати 

на шлях нашого всенаціоНІальноrо 
самоствердженнІ.Я. Українське сту

дентство це невід'ємна частина 
української нації. Це майбутнє Ук
раїнська..: Нації: всі сподівання 
Уrк:раїни 1 вся Її надія й одинока 
найвища сила: сила Духа й Мозку. 
До виконування т1аких функцій 

мусить пр~готовлятися УІ\ІР:аїнське 
студентство на чужині, - коли во
но хоче мати право називатися ук

раїнським. До цього його зобов'язу 
ють не лише світлі традиції боро

'І'Ьби в передовій ланці нації, - але 
до цьо11о зобов\я:зуе зов наших дРУ
зів, із якими ми ще недавно стояли 
разом в підпільній боротьбі і1з різ
ними окупантами й я~і чекають, 

що ми rідНІО використовуємо свобо
ду для визволення нашої Батьків
щини, в повній свідомості, що без 
ВільнОІі України не може бути ві
льнJОго людства. 

Але до розв' язки оц1є1 найваж
ливішої проблеми ми можемо прий 
ти лише тоді, коли запитаємо себе, 
чи ми ще є дійсно українцями? І 
чи дійсно ще веі? ... 
Не форма, але ідейний :=~міст виз

начує сутність людини й всіх її су
:пільних творів. Отже, мати укра
шську по формі, а... чужу Україні 
змістом організацію немае сенсу. 
Тш{:а організація може бути лише 
товариством взаємної адораціІї не
дієзда'Nlим тілом із лсевдопа~ріо
тичною фірмою. ТаІКої ор['а:нізації, 
що хвалилась би видуманими не
дійсними успіхами своєї праці ДЛІ.Я 
України - нікому не потрібно. 
Українське студентство Америки 

снідоме по.важних труднощів, які 
ВОІІЮ зустрІчало б при одержанні 
своєї організації стилю ЦЕСУС-у. 
Воно постійно знаходиться у змагу 
за піддержку діяльности всеукраїн 
ської ст у дент~ської організації r льо 
бального машrобу, ЯіКОЇ ідею й пра 
пор несе одиноко управнений в ук

раїнському студентському законо

порядку - лише й одиноко ЦЕС
УС. 
На тому шляху виникають часто 

різні формальні перепони. Але во
ни, як і всі закони, є писані людь-

онолоскип Orop. 9. 

ОJ1екса Біланюк (Детройт) 

За пошану і відповідапьність 
1::\ здоровій ;;:емш<ра1ії однJ. особJ. 

Ііколн не може мати права ан'Іuри
тстно ВНСJЮВ;ІІЮЬ.аТІJlЬ :ЩЮ ОПіНіЇ дру

ІїІХ .:Іюдей, н:-~віть кошІ дана особа. 
Віtбран·а на 'ПРU·і>Ї!дНІІЙ ,пост; н·авJть 
н~Инезн_,чнішнй ч,;rен. с·успі.тьстнаJ :УІає 

Н(·НСJ.рушнс право на осо~бис1'У думку 

і Нб З'Мініу СВОЄЇ думКИ. 
1 на.~шш•ки, ві,щ людини HJ. провідно

'•"ІУ становищі не очікується пост_ушо
вання, }!Ке було 6 згщне з думкою 
ІЮіІ\Е·.сінького ч.ОІена <:: 1уопільст,ва. 13 
здароному ~середовищі така різниця 
опін:іі пронв~яється в критиці і кон

СТІJУК1'ІШНій ОПОЗІЩіЇ, ЯІКJ. ПідкреСЛЮЄ 
рі:.-І,J-ШЦЮ дУМОК, a.;le Ні'КО,lИ Не іІІОСУ JІ.
іІ\УЄ протИІ.ШtІКd в браку чеснот. 

l:;елtІка ч<J,спша українс1ької студ-ент 
ської молоді виросла в обставинІа,х, 
де пронrсгаuипtсь оф.ційній опініі 
було не до ·ПОДІумання, а; sис,тов,тен.ня 
непоп:улярної дум1ки с·прийм.алос!Я ~Ік 

націон ~тьну зраду. 3 моментом, я1к 
КОНІрОЛЬНИЙ <:іІПар<:і'Т роЗЛОІМІШСЯ, ЧИ З 

інших прнчнн стратив на повазі .пен
на кількість .молоднх ЗСlІ.ІlІІ'Шlt.Пас'ь без 
Н'lІПрямних ~ля свого думання і діян
ня .. Ощ·олаІСіЯ лише замоло,ду розвине
а;.~ нет 1ол~рантні-с,ть і нахид під~пада'ги 
ІІі;t llІП.іІІШ доміНІуючих інд!tв•ідів'. На
в.іть мала горс,тка людей з ШІще згащ_· 
ннми лрикметамІІ моІкс, & демокр:::.тнч 

ш.:,м.у суспіль.стві, опричинити ЧJtM(JЛO 

заколоту. Нездібні на конструІ<т•ивну 
крнтику, Бони заміня:ють її безогля.д
ним опрокидув·аюmм; не звик.ті до 
будуючої спозицїі, заС1•уп<1Іють її дес
трукцією. 

У вищеІназ,ваних проя1в'ах автор ЦІІХ 
ряд,ків доб3.ч:ає :го.JюІ;лuу причину ~спо

радичних груднощuв1, у які ІПОПадає 
ор1 анізоване укр<йнське студент•СТ!Ьо. 

На щастя, безпристрасне розд!У'М.У
В(:!ННЯ і терпнмkть дотепер завжди 
ЩН:: Ш'І'і rІІеремаІ·с_ЛИ і немає ПРІІЧИН 
с:трахатнс,ь, щоб воно так не бу"то і в 
~t<Jйбутньому. Але ві~середая тен.ден 
цін нстерш~мих одиниць остається і 
надальше 1по·генціНІоlьною небезпекою 
і том.у слід заста,новитис:я, JІІК таку не
безпеку з•меншити. 

ІЦоб знайти роз.в'я.зку цієї в·. rtкливої 
проб.теми, {".ІІід З<)'Сіереднтись на цен
трах, де це пит1ання 6уло, чи є роз
в'яз(:!не. ІJе.тиким щастям авІтора 'було, 
те, що нін !Мав з.могу обсервувати 

ми і для людей. Немає Ж'Одного за
кону в вільному людстві на сумлін 
ня й ідейне визначення. Отже, про 
блема об'єднання сил українсько~о 
студентства в вільному світі - це 
справа сумліlння самого українсько 
го студентства. 

Теодосі\й Онуферко 
(Філядельфія) 

трн такі :І разкові стул.еНІт•сь~кі 1групн: 
УСТ - Ксрш.сру1е (Німеччина, 1947), 
НаСУС - JІювеа (ІJельгія, 1948-1951), 

· УСГ - 1\1ічіген (3ДА, 1952-1955). Ве
JШКІtй }СПіХ ЦИХ 1·рун ПОЛЯ1ГаН, ЧИ ПО
,ТЯГ'-l€, ІЮ гармонійній співпраці од-и

шщь 6с:~ оглядJу на їх •с:вітогля~д. Це 
було мо;.кливе лише за•ВіДЯКИ том,у, 

що людину опрtщі.тrювано не по його 
партійІ~tІХ симпатіях, а тільки з.гідно 
з їі індн.пІід•у •. ~аьним хараІКІ•ером; не 
як ч.:rе11а угрупування, а як •Самостій
но дУ\!і:lЮЧу одиницю. В таких обста
юшах ЗсІ•Н:Жд.и, і та1ки дійсво завжди, 
перемаг-є здороьнй розум. Члени, які 
спочатку і бу.JІи под•аr:Ілаві на дем·аго~ 
гічні аргументи, набирають критrичнос 
ти, баппіють почупяrм особис1тої від
П()Віщ:льност•и. ::; пошире•НІtЖІІМ світо
глнду нраходить пошанз tдо опшн 

др.\ї ІІХ, ЩО }'МО1І~ЛНІБЛЮЄ добрОЗИЧЛИ• 
ве взаємоьіднюшення і конструктив
ну спіпрацю. 

Цей будуючий стан ніяtк не .зуІМОJЗ
лює зречення особистих переконань, 

чи заміІІе•ння їх «.Тітеm.тим» неопреді
ленаям. На~паки, в гtдній дис,кусїі 
опонентн (не во ропІ) З!І\1JуІШе:ні глибоко 
вдумуватІІся в су1•ь питань і з·находи
відJповщь у влаІСному розсуд:ку, <> не 

у вког;іІJених пересудах. ТJ.к прихо
ДІНЬ здоро.н1е ~світосприймс::НІЕІЯ, де -
не знаікаючи на ідеологіч,не розрізнен 
ня - члени професійного с,тrудентсь
кого тонарист.ва «Тягнуть в ощин 

гуж». 

О1же, розв'язка лежить в 1плеканні 
індивідуальної Е.;(дповідальности і в 
У'Свідомленші, що п·ри в1заємн~й поша
ні ідео.тогіч.н.і різющі нія1к не унемоrzк
лив.lюють су-спільної співnраці, а ли
ше зба:гатшую1•ь її. 

ПрtІЄМІіо ствердити, що веJшка ·біль 
ш:;с;ть українського сту щешстн.а нас
тільки зріл.а, що проя1ви безвіІдпові
дальн ости зі ст•орони активІннх, 1аше 
безог лндшtх, діячів вже :не знаходять 
дсстаточ1ної піюрНІмки~ щоб бути ка
тгпрофічннми. 13 Америці, де тепер 
ЗВ(:!Ходиться центр ваги ,вільної укра

їнської 1\ю.тоді, арганізоване студент

етво саме УІспішно перейшло через та 
.ку кризу. МО".tКНа вважати, що ця пе
ремога розсудку над пристрастя:ми 

и•вела українське Сllу,щентстдо 1Амери

КІІ В НОВІІЙ е1'аІП !ПОЗИТИВНОЇ ;QіЯ~ТЬНОСТІІ. 
Автор цього допиСІУ вірить, що вис
ловлює думку більщо~с1•и українсько
го студ·ентства Америки, ко.:rи вваж~є, 
що тісЕ·а і дР.УlіІШЯ опівшраця між сві
тс.вою цетралею ЦЕСУС-ом і амери
кансьюш краєбим СУСТА є необхід
на д.т.я ~ус.нішного ве,щення ді•яльности, 
51\t; на світовому 1'ак і на ~:мерика.нсь
кому форумі. Доложімо всіх зусиль 
щоб цю єднІсть зберегти! - ' 

Олекса БітlІНЮК (Деrrройт) 
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Орест Г"врилюн (Університет Te!{Ctacy) 

ПРОБЛЕМА ОТУ ДЕНТІВ-САМІТНИКІВ 
Сьогодні зу·С1'Річаємося з наскрізь 

ПОЗИ1ИІШІІМ ЯВИШ.еМ: НGШа MO,lO)J~b .ГОр 

неться н універснтети в країн_х сво· 
го перебув::шня, щоб здобути ,високу 
оqвіту. Гурти студіюючої української 
Мо.тюді puC11j'Tb З КОЖНІІМ j~He•M. ~ УНЇ
версюеТд•Х 0рга1нізуються украшськІ 
студентські гуртки, tКЛюби, товІарнст
llа, які в свою ·чергу об'єднуют•ь.с,п ll 
станові студеmські українські орІані
зації краJЙоllого м.ашт,абу. 

Українr.ькІl'Х студенті.в моікемо зу
стріти •С,ЬОГОІJІ;Ні М<lЙЖе В ІКОЖІНО'МУ уні
перситеті •!і• І<Р'аїнг .. х, де лише перебу
вають українці. У багатьох універсн
тет<lх знай~емо лнше одного-двох, чи 

м .tеньюІй гурток украЇІ:Щіll. НеоХОІП
лені ніякими орпш-:ізац~йннмн ра1мка
мн, це - т. зе. <<сту денти-самі1•ники». 
Не маємо, на ікаль, ІJіяюІх статнстик, 
одначе можна зовсім ·с,мілнво з_ клю
чити, що їх кі,тІjюсть у 3лучених Дер 
ж~Ів,ах Америкн нід геперішию пору 
доходить до чнсла 100. 
[Цо \ПрИМУІШУЄ ЦІІХ людей ПОЮ·Ща

ТИ ссередю1 українського скуп'ЧеН•НЯ 
й м·андру·вати ll зовсім ЧУііІ<е оточе~J
nя, де Б б<J.гатьох Ешпадк ·х роками 
не почуюти у1країнського ·с~rова? І Ірн
чнни є різні. Нш,кчі опла:гн за нан.чан
н.я мож,lІШІсть одеріікання стипенщії, 
,lе;·ші переду'МО'ВИ 1ПрИЙІНЯТТЯ Н3. •с;rуд•іЇ 
(нz•пр. --:- деякі уні•верситети прийма
ють і тоді, ко,lІІІ студет• не може внка 

затися ніякимн документами про с1вою 

дотеперішІ-Jю освіту, в деяких леtгше 
ді(;татись на с11удїі ме~нцнни) - це 
лише кі . .тька з них. 

За здобуття фахового зна,ння п,та
тять ці наІШі •молоді люди дуже ВІКО
ку ціну -- ці.н~у 1юмплепюго відсеп -
РУ'Бання ві~ українсьtкого націона,ть
ного Й КУІІІЬТУРНОГО ЖИПІЯ I-Ja ІПрОТ1ЯЗі 
кількох рок:в. їхній одІІнокий з•в'язок 
з укр.аїнІс,ь ким ов.ітом - за допомогою 
часописів, іІ<урнаuІіВІ, ІКНІІЖОК і Т. П., та 
брак часу за1 студія.мн, не заll•жди до
зволяє і цей зв'язок трІtмати. 
Значення гакого розІПорашення на

ших студентів по 'ЧУІЖинецьких ВІКО
ких школа•х не :мо,ж:на переочу.вати. 

Ці поодинокі сту~д·енти є ва1жливим за-
собом шнрення ·серед чужннців лраІВ•дІІ 
про Укр< їну. Найчастіше їхн.я .д~я в 
цьому напрямку починаєть·оя нІід того, 
що .ВІ принагідвій розІмові з товариша· 
ми-чужинцями тре6а ·ВИЯІСІ-ШТИ, що 
Україна не ле:жить - Н2ІПР. в Австра
лії, як це більшість з них д1умає. Само 
собою ІСТУ д·еІНТИ - <СаМіТНІИЮІ Не ІМО
ЖУТЬ організувати «УКРаЇІ:Іських ти:ж
нів», виставок, мнстецьких 'ВИrСТУ'П~Р•, 
концертів і т. п. як це робл1ять ·більші 
наші студентські т'О•БІарнсІтllа дл~ про
паrування УJКраЇЕІської спр·а,ви. Ні, ді
яльність •поодІІІ-Юких •студенті.в з ко
нечности мусить обмежува'ШСІЯ до 

J'l~:ст•ей у дискусіях, ві~повідІних до
по,Бідей, ·статтей до м.kцевих часопи
с,ів і ШІІреННІЯ ЧУ1zІ\ОМОВНОЇ літератури 
про Україну. 3 другого боку, пооди
ноІ<і · сту дент11 є свого роду <<Уніка
то•м» а в l'ОЙ спосuб з;бущжують ціка
вість автохтонів .. vo коли н:ашр. в Нью 
йорсь кому універсшет і і·снує україНІС,ь 
ке товарІІС1'ІЮ, укр<..ЇІщів є більша кі,11, 
кість, то кожний 'ПРо них чув. А наюр. 
ВІ уніllерснтеті ll Те1ксасі є лвше одн.н 
украЇНеЦЬ і ТОМ':у ВІС,і ХОТЇ"lИ б З Н•ИІМ 
зу1рінутися, довідапюя ш.о то за лю
дІІІ-ІJ, ЗІ::іі;l.КІІ ПОХОдІІТЬ та ЩО собою 
пред:ста:І::t:ІЯє кр"dЇна її •поход;жеЕшя. 
Б~·чимо, отже, ш.о ст у де нтв - самітнн
ЮІ мають нагоду і ІПророблюють 'ве
ЛІІчезщу працю, інформуючн чуишнців 
про УкjJаЇн•у та ясно й :праІВ:дІІВО •Наі
·Сllітлюючн н_шJі про·блемн. 

Не с.міємо од·наче за6у:п1ати, що й 
оточення, в якому перебув·с:·ють сту
денти - сLLміТНІІКІІ, має й на них ве
лнкнй ll•п:rrus.. ІКільк<J.річне ·пере:буван
ня серед чу-,І.;инціll, безперечно, за,ти
шає H<J. ~ушах цнх молодих уІ!{раЇЕІців 
fjcз:aтepl'i стіди. й том1у МІІ з:уст'р~ча
ЄІ\Юся з такнмн випадками, що напр. 

~бсолІУі{ент універснтету вертаєть•СІІ\ 
ДО ОДІНОГО З нашІІХ украЇНІСЬЮІХ <<ЦеН
т•рі~>.> і з острахом за1прнмічує, що йо
му важко говорІІТІІ укра.їнською мо
вою! БуіВають ВІІ·Падки, що с,тудіюючі 
одинцем од•РУіІ(уються з чужинка.мн. 

Є й такі, що по з: кінченні студій за
,тншаюТІ•СІЯ у тій самій околиці на 1пра 
цю й зо~·сім відпа•дають від УІІ<РаЇНІСЬ
кого життя. 

Чия в цІ,о·МІУ в1ина? На мою щ.1мку. 
завинив тут до великої міри наш сту
дснrrс1ький провід, завинили сту деНІтсь 
кі тоllарнства, зашини.ти й усі ми -
ст•у ден,пІ, що досі ве застаноrчшися 
над цією великою проблемою й ве 
пробува~и шукатн розв.'язюІ. Бо не 
доснть лише крнчати ш.о «ВІ єдності 
сил:а», не досить у,таштовувати з'їзди, 
не доосить редаrувюн стущентсь1кі ст•о 
р:•нки rз ча•с1описах! Сту деН"Гський про
від rювинен зайнятися розв'язкою 
ВСІХ БЕЗ ВИйННТКУ :проблем укра
їнського оуден·Рства! Вибрані укра:ін
ськи•ми студен.тами, н<:ші провідники 
повинві увеі:жапІ с:юїм обов'я•зком по 
,тадна:ння ВСІХ СТ'У'дент<с,ьашх оправІ!!! 

Проб.іІем.а студ-е:нтів - •СамітІників по
винна бутн розв'я.занз центрально. 
Не можна відд<шати її до поладінання 
поодиноким товариствам, які існують 
при одному уаіверситtеті й є обмежен1і 

tB• •СfВОЇЙ ~іЯІ,lЬНОСТі ДО даНОГО у•І-:і•верси:r·е 
ту. Поодиноких сrущенті.в слід, на 
мою думку, .в:изtн<ати як спеці,яльних 
члеНІів кр2йов'их ст у дентсЬІКИХ обьєд
нань чи навіт'ь ЦЕСУС-у. Не можна 
ка:зити що <<МИ маємо що діла лише зі 
сту дент'с1ькими тов:z:рист•вамн, а раз 

зL.J.ма"то, щоб зорганізувати мkце1ве то 
нарІІСТllО, т•ак мн Н1е хочеІМО вас ЗІНа

ТІ! ... » Таке ставленrзя оправи не .ви
тримує КрІПИ КІІ. 

Можна на,віть всіх с'Ру ;tенті1в - ·са:
мі1'ЕІ1Ків зорїJ,нізу•ll•Шrи в окреме <<е<кс
тернторі:ял>Не>> товарнсТІю, ·яке ста,то б 
члl·~:·ом І<~раИоього •ст у дентсь.кого сою 
з у, ва рівннх 1пр ав;:;х з товарис,т•ва1мн 
ш.о існую1 ь прн окремих уніu,ерсите
тах. 1::\ І(О/І\ІЮму Р- зі не сміємо в .май
бутньому зновІу зутрічатися з виПІад
камн, ;l.e на крайовому з'їзд1і jЖраЇНІСЬ 
кого студен1(ства сгуще:rпові - С1аtміт
ннкові відмовJшють :права голосу. Та
кі .внп ... д!КІІ не С.'Jіють у нас м;ати міс
цн! Не зшбуваймо ТбіК про важЛІІ<іlіИІЙ 
ПСІІХОЛОГіЧНІ!Й ефект ЯКИЙ Ч.1е.НС 1ТВО ВІ 
сту дент'С ькій орга•нізації матиме на 
сту деша - самітника. Виказка у~рz.
їнс,ького стjщента ~асть йамrу більше 
(jс.ІМОПеВНСІСТІІ, ОХО11 11 ЩО <Праці, СИЛИ, 
щоб Б.ІІдtрж<lТІІ серед важких о6ст•а
llІІН. 

За,бнраюЧІІІСЬ до писання цієї корот
кої стшті я не мав наміру обговорн
тн це шп•с;.ння дета,ть.но ~чи вичерпно. 

Моїм єдІІНІІМ баіка,нням бу ло вид,виг
нутн ЦЮ СЛраіЩУ :н;а <<ШИРШИЙ форуtМ» 
та даш почин д'О ширшої диску:сії й 
ев. розв'язки цієї !3!.-.жливої про6,теми 
- лроб.тtЄ:МИ <<ЬОГОМ і ЛЮДЬМИ заібу
ТІІХ с,тудентіБ». 

Орест. Гаврилюн 
(Університет Тексасу) 
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ІБ<І:н J<узьма (Чікаrо) 

Ніnьна КРИТИЧНИХ JIYMOH до діИПЬНОСТИ СУСТА 
У нас, українців, прийнялаІС.~. _знич

ка, що кr.нтикувати працю якоtсь ус

танови - небезпечно, зокрема небез- ' 
псчІю згадоунати і підкреслІQвоати не
домагааня, навіть тоді, коли та:ка кри
тІІка є подумана на уздоровленНІя 'від
носин в д;ан.ій устшюві. А говорити 
про деякі н~еr·<пнви праці управ, на.
приклад-1 UECYC-y, СУСТ А, . СУСК-у 
тощо - є ПР•ЯІМо не до подуІМан ня, ·бо 
це ж наша свІ5шість, і т. д. і т. п. Час
то чле:ни упрщв, в же заздалегідь горла 
ЮТЬ про Т'е 1 ЩО «ОПОЗИЦіЇ» 'ЧІІ <<ПОЗІІ
ціЇ:і> не лідходять д'<> справ п ра;виль,но, 
бо тоільки згащують неrатив'И. 

До цього питааНІя ми хочемо підій
ти сьогодні «:по-демократичному»,_хо
чємо брат·ись розрjзшпи дороге по
няття СУСТ А, як одне, а ч~,~1енів упра
ви і їхшо працю, як друге. Хочемо на 
свіТJппи у;праву llECYC-y, як од;н,е, а 
UECYC, ЯІК символ українського 'С,Ту
дентського руху, ЯІ{ друге. І· так, як 
справи UECYC-y чи СУСТ А є для на.с 
~н~ менш дорогі, колн не більше, як 
для тих, які вхо~т·ь до їхніх тешеріш-· 
ніх управ. Думаємо, що загал укра
їнсь•кого студtе:нтст.в:а таІК і підійде до 
цих чправ, і зокрема В·сі ті, які не І!ИІ
зна.ють міту недот•оркальности членіn 
у;пр.ав усіх сту дент,ських товариств. 

Ми знали, що студоентське жи11ТSІ 
не може бути лідІПорядковане якійсь 
одній групі J~юдей, та·кої чи іншої · 
партійної 'ПРІІН3LJ1ежнос.ти. В тшкій си
ту,ації більшіст•ь •сту денrrства ніколн 
не була б заступлена в управі. Слово 
одного з членів теперішньої управІи 
СУС.:ТА: «Коли 6 ми не перебрали ці
лої упра\Ви - це ·було б наІlUИІМ улад
ком в очах укра,їнського грама~нст
ва». В цих сдовах, ·IJ такій настанові і 
крнв•с,я еесь корінь лиха. НгrшІ завваги 
не були відповідІНО прийняті, в на,слі
док чого, д·ея.кі пости п~р~<брали ціл
ком ВИП3'Д:КОІВ1 ЛЮДИ, ЯКІ И ;ПОКИДаJІІІ 

їх кілька. тижнів опісл,я. 

** "' На цьому місці ми ДоОз.волимо собі 
внеловити кільк:а: крнтичних завваг 
про дія.,тьвість теп~рішньої Упра,ви 
СУСТА, зупнняючись над нею дуже 
rrобіжно і поверхо~но. 

Організаційна ділянка 

Не дУМ<):ємо тут крнтнкув.ати за,с;1'УП 
ІіІІКа президент:а СУСТ А, ре.форента 
організапійних ·справ, працьавитої 
п-ІПІ Демидчу1к. Вона ,в. цьому не внн
на, не З'В<іЖ3ІЮЧІІН<1 її Ніайбільші ста
рання, вона все ж не могла б згармо
нізувг·ти цr0 д!іЛЯІНКу. Кількість сту
ден'fських громад - членів СУС·ТА, 
з"аl\~ісп. того, щоб збільшитись, -
з·меншнла,с,ь (при -гворенні СУСТА бу
ло 22 громади). Коре,спонденція opra~ 
·Нізацій:ної рефере:нтуtри оrрани~юу,ва-

лась до скупих повідомлень в пресі, 
ПрО .1ИСТ.УООЮІЯ ГОді Й д!УМ3ТИ. 

Для ще іншого .приклад/У слід від
мі1'ИПІ, що '3кція ВКJіючення СУСТА в 
члеІ!ст•вс УКК почалась в квітні, тоді 
ЯІК українс:ька ~-ром<ltд>ськість ЗДА 
стоїть перед 4-нм кuнrресом У1КК. Ор
Г<•Ніз<щійне оформлення поодшююІх 
громад, яt<. пр .. вннп членів СУСІ'А, 
«J!ежv.ТЬ» нже місяцямн і ,про цю одну 
з важливіших діЛІНІНОК праці СУСТА 
годі було дотепер і з.гадува:ти. Але .вн 
ни Б усіх недотягненоох не :'Іюжна 
приписувати тільки орган:азаційному 
референтові. Уї тре~ба ДоОшукув·атись 
в деяких інших 'ВІПЛНІБювнх ~.людях. 

Ми з цікавости хотіли 6 тільки за
питатись, що зробила орган,іза:ційаа 
референтура для полагодження Клів~ 
ЛеоНд'С1ЬКОГО Конфлікту Та ЯК ПрОВОДИ"Т'а' 
в жttтrя до~ювленнІЯ UECYC-CYCTA? 

П ре с а 

Т.ут• можна багато чого сказати. Дві 
сторі~жн - Од!НІа в «Свюбоді», д;руга 
в «Америці», ча.стинно з:ащово~1ьняли 
внмоги студентств.<::>, а ра.дше зніль;н,я
ють референта преси від критики йо
го 11едотrяг.нень. Одначе хочеть,шг за
питати, чи він догад_.уєть·с!Я, чоМІу .в цих 
сторінках д!РУ}{у,ва.:Іась тільки, чи май
же тільки, УСГ - Нью йор·к та УАСТ 
і'м. Kou,}{a в Клівленді? Остання бу1.1ш 
вже дійшла до т•ого, що 'Містила про
токоли студенrгських сходин не яких 

відобувалис.я Іюнте·(1ти, хто більш по
пулярннй в управі СУСГА!... Слід 
В•ідмітити, що референт·ові преси було 
тsrжко притя:гнутн інші rром:а,ди до 
співпраці. 
Протягом цнх двох років де,які гро

:над.ІІ добилась ве:ли:ких ося1·ів у· tПро
паrуr.анні україн,ської с,пра,ви на нау
ковому, чи с·гудеНl'СЬКОМІУ полі, одна .. 
чс :байду,жіс1'Ь до них з -боку СУСГА 
доводила д-о того, що ці гром:а\ди за
до~:ольнялись своїми успіхами на м.іс
цях. Ue був вели:кнй ·nромах. Поінфор 
м.уrвоІНІя українського громадянства 
про ці осЯІги могло тільки підНІест'И в 
його очах опінію українськоrо сту
дLнтства. 

такі поваrжні студеН1:tеькі осеред!ЮІ 
як Дітройт, Міннеаполіс, а донедавна 
і Чікаго - не друкувались ;взагалі на 
с,торінках СУСТА, а редактори чн 
референти не маJІИ змоги їх притяг
нути до опівпраці з «Незнаних lІlрІІ
ЧИН». 

СУСГА не мав ~свого ЯІКогось цен
трального пресоВІого оргаНІу. Тому ці 
сторінки повинні ·булн його з·аступитн. 
Але вони такими, на жаль, не булн. 
Rони не да.вали за.гального образу 
і ~)ЯІ.ТЬНОСТИ украЇН•СЬКОГО ·СіГУд,еНТС'ГБа 
в ЗДА, .в чому й їхшє .велике неда
тягнення. 

Допuмоrова референтура 

Спр:а,вою організувания допомого
внх ·фондів зай.няІвся п. flетришин. Не 
МОіІ\На заІПеречувІати його в кладу пра

ці в цю ді:іянку. Сам ф::·кт .постання 
такої установи, я1к У·.кр:а,їнський Сту
дtнтський Фонд, є Д6Лекойдучий. 
Але є припавідка, що фонщ є легко по 
ста.ннти na ·ногн, але тя:жко. його ·вдер 
жати. Тут саtме вшшкл:а ця krropiя. 
Факт спорення ]{ур2т'Орії УСФ є ве
;щюІм здобутком, але де то~і роз,га
луження підря~них клітин, sr.кi !J'.t3ШI б 
бути ;tжерелом ф~наtнсі'в і інформато
ром про потреби мkце,вого с-rудент
ства? 
Здипься, цього не ~ютр~бно, бо в 

Нью йорІ<:У 1в.:же так 1 приинято, що 
нроп,ін.цїі не «б.lагонадійні» .r~ля допо
моги (пригадай,мо, що сталось зі с,ти
шндія:ми Українсt,кого ІнсТ'ИТУТ'У Аме 
рики). Робляться заходи, щоб осере-д
ки творили льокальні стипендійні 
гур1жи, які мали б обслугову'tЮ'fИ мі,с,
щ~внх стущ.~нтів. Чи шж тод-і не буде 
бtзпор·ядку? Треба ІГІідкреслити, що 
україн.сt,ке гро.ма,дянст•во ставиться 

вирозуміло до українського ое,туде:нт
стна. ~~ ЗДА, ·rреба тільки дшrи змогу 
гром<ЩЯІНа!м завершити це на ділІ. 

Зовнішні зв'язки 

Референт зовнішніх зв'язк•в СУС
Т А, аtбо, за статутом, - віцепрези
дент, старався вмовляти протягом цих 

двох останніх років в себе і інших, 
що в·~н може нех-гувати справаІМи 
зв'язк~в UECYC-y, що його функції є 
набагато важлиВІіші, як керівника від· 
ділу Міжнародніх Зв'Я!зків UECYC-y. 
М. Поштар, с,тудент електрики і .віце
президент тоак д.алеко зайшов в своїй 

я·кійсь див,ній з:аслілленості, що на.~ 
віть не УВІ3~нав за потрібне згадуваrrи 
про делеrатів UECYC-y на 7-ому '!ІОН~ 
rpeci ЮСНСА, а опісця .в1идав «СJІав
ннй» лис,т• з рамени «Студенrгських Віс 
тей», яким р:аз на завж.дои ·припечагrав 
своє ставлення до української світо
вої студентської централі · UE· 
СУС-у. 
'Варто розг.lя;нути знідоІМо~'Іенн:я щєt 

рефернтури. Ось повідомлення на nів 
с,торінки, що віце-президент візьме 
участь в зимовому конrресі ЮСНСА. 
Після деякого часу, знову повідомлен ... 
ня 'В ~іль кох рндкак 1Про його учаtет'Ь 
(важко с1шз2rги чи це скроМІність, чи 
може він не взяв У'Ча'с,ти) ... 'Або знову 
rrовідомлення про підгото.вк:у до кон
rресу ЮСНСА, (і танцювальна гр-упа 
М3~1а ПРИЇХаТИ, і •ПЇд;ГОТОВ,Ка ЇНІШИ'Х ВИ
СТуПіВ) :а в ~ійсності - нічого ... Або 
пс.в•ідомлення про «Зрефер,ування лолі 
тики на Сході Европи» перед провід
никами американсь:кого стуще.нтського 

руху, .. Цікаво, я.ка ж це політика-
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І дещо про інші справи 

В загальному, управа СУСТ А с,та
ралась час-~-дасу кормrпп студею·и 

ВО СВОЇМІІ rпре·СОВІІМІІ ПОВіДОМ~ІеННЯІ:VІИ, 
але, 1-1.1 Жаль, на цьому й ,кінчалось. 

ГІрнкл.адів можна навеІс,ш багато. 
СУСТА 6ув одною з мо.101дечнх у.ста
нов, ЯКі ЦЇДШІСа>JІИ і заініціЮВІаЛІІ 
спортову олі:мпінду. Але на тому й 
кінець. Не зн:ии, чи й ШІОР1'ового ре
ферента дл1я цієї справи призначено. 
А сту,~нтп,кі клюби й досьогодні не 
знають, чи зголошув:аІти с1вою участь 
з раменн СУСТА, чи включатнсь до 
спортових товІЗ,риств на місцях. 

Спецінльної ув:z,ги набирає відно-
шення СУСТА до ЦЕСУС-у. За зві
домл·енн.я,м п-НІІ Демчук, UECYC - це 
<<Група студенті& в Европі». Зд:ається, 
що його Т[І,К і завждт трактов:ано в 
круга:х управи CYG11A. 
В пре·сі с1у де~н-гс,т•1ю ЗДА rпрочита.'Іо 

про якісь неrюрозу:міІШЯ між цнмн 
двома інстшуціямн і тільки 11сього. 
Управа СУСТА н своєму ктл·унікаті
<<lSІІЯ!ЧНенні», не то що а:чого не ВІІ
ЯСІІІІла, але ще ·більше заш~r.утаJІа · ЦІра 
Ву перед lKiMa ГРОМJДаМИ і ДО СЬОГО:l 
ні не віднлут•ала. От, наприк.1ад-, 
ХТОСЬ МОЖе З3ІПІІТаТІІСЬ, ЯКИМ ЧІІНОМ 

копія листа СУСТА на 18-нй конrрес 
ЦЕСУС-~r попала· до ·преси в ·с;гатті 
якогось <юболіваючого про доJІю сту
дентського руху» а•юніма? Чом1у сама 
УJправа СУСТА не відJІЮ.ІіІш:rась його 
оnубліку.в:1и чи хоч запитатись дум
ку ЦЕL:УС-у в цій с:пра,ві? Студент
С:тво ЗДА було б також ціка,ве прочи
та·rи від•поВІідь лнста 18-го конrре.су 
ЦЕСУС-у до Упра'ВІІ СУСГА. 

3 :писань, та.кту і зі став.1енн:я де
ЯІШХ осіб ЧИ ТО ДО СТУ деІНІТСЬКІІХ ГРО
мад в З;ІА, чи прямо до llECYC~y, 
МСtЖІН<t бачити, що більшkть спрruн. 
було роблено під ці.:J,КОІНИ1ІІМ ВШlі!ВОМ 
(якщо не ,~нкт.атом) певних амбіціо
нерів, які шукали місця на помсту, в 
чому знахо;щ.111 на1жаль .в · багатьох 
r,rшадк:.::х також піддержку деяких чле 
нів у,пр2 вн СУСТ А. 

Мн ·не ба,чнмо н праІЦі те.перішньої 
у1правн СУСГА (пошшаючн дея1кі ков
сrрую нвні заходи Культ урно - осв,іт
ної Комісії, чн д-опомогового рефе
рента) позІпrшіt~ такого машт<Ібу, я:кі 
могли б хоч тр_охн оправ,mатн всі не
rатнвн. Б;]чнмо, що нротяго-м д,вох 
ос·Ішшіх років дуже мало В:Не·сено в 
заr'~~І:ІЬН(~ - український студентський 
рух, а ОСЯПІ, ЯКІІХ добІfЛОСЯ уІКра.ЇНСЬ· 
ке ст у дентс.тво в ЗДА, ніяк 111е можнз 
зара·)ювувапr на конто теперішньої 
управи СУОТ А. СтІудентські клюбн і 
тон,арист~tаІ в ЗJlA д•іяли цілий час без 
зв'я~ку з централею і _без її нап_рн:м
них. Ст.ворюється враr;.кеан:я, що уІПра
в~а бLтrьше часу витраrчала нз по,'!емі
ку (цілько:\! непотрібну і деструКТ'ІІВ
ну), а<JІ <ПІІсання .дуже часго цілком 
зайІНІХ комунін:ат1в, як на ді.1ову і кон 
кретну ·працю. 

смолоскип 

Uікаво акількн СУСТ А, чи за його 
поt;нном, вислаш допо·моп1 для хворих 

сту денпІв в Европі, для ЦЕСУС-у, ч 11 
.:r.•.'ІЯ КоДУС-у? Шдомо ншnр. що д.опо· 
могова рефере~нтура кількома НІ. воро
тtа·~ш . зьертала·сь і до КоДУС-у і до 
ЦЕСУС-у за списками потребуючих і 
хворих студентів, wле ... ·ІІа ж<'~;ІЬ, ІІа 

том у і ·скінчилось. Ані о:ІІІН студент 
в Европі не одержав від цієї референ 
Т) ри 1Ні ДоQІПомопІ, ні цей референт не 
уна:жав за потрЮне внясннпІ, що з 
ТНМІІ ЛІІСТ3МІІ ВіН Зроб~ПВ•. 

Не зважаючи на ці,шй ряд нІСrатн
вів ·своєї центр. лі, загал українсько
го студентств<1 в ЗДА працює і ~кон
кретною працею, доІ(nзує свою зрі
лість. Тш;ном, українською піснею, до 
пс•ні:tямн, працею над собою, пезпосе· 
редНіМ КсНrГа;КТО~І З ЧІ~lЖІІН:ЦЯМІІ, укра
ЇаСІ->Ка СТу~іЮІОЧ .. МОЛОДЬ ШИрИТЬ прав 
ду про Україну. пропагує її визво.1ь~ 
ну боротьбу, здобу;ває в~се нові і н01іі 
позиції. 

Концепція <<:\ЮНолісІJОСТІІ» управи не 
тіJІЬКІІ СУС ТА, а.1е якої б то не бу.1о 
громадської усгано.вн, скра.хушала ще 

р. ·з. На прню~аді СУСТ А ще раз до-

ч. 6 (54) 

казано, що та організація, та устано
ва зможе провести ві:Lnовід.ну конс
труктивну працю на корнсть у1країнсь 

кої справІ!, чи українського студе,нт
ства, в якій ·бу~ представ~1ений загал 
українського студентст!sа і всі його 
~тJ:,упування та об'є~и ння. Перебрати 
щось є ду.же .:н~Ігко, але працюва,тн, 

JЮЛИ аеМ<tЄТЬСЯ· за СОбОЮ ЗаІГаЛЬІЮЇ 
піддержкн є дуже важко, і скоріше 
чи пізніше прІІходнть .ІЮ краху, <:нбо 
д;) постійно.го :-юшотінІ-МІ. 

;LІ!l!НІІМ · е, що це не вперше де.які 
групи НtаJшого студентстІJа на чужині 
борЯ1'ЬСЯ З·а ціЛКОВІІТИЙ ВПІ.lІ!В ІЗ СТу
ДСНТСЬКІІХ ~-стано•в'ах загальноукра'інсь 
І·юго хар~а1ктеру. І вою1 за1~ждн програ 
вали, а ет~ пи їхньої ·діяльІюспІ не 
від•знача,lІrсь 3іЖ такою блнскучістю, 
ко:rи не уп~д~-.ом. Тому JJ,ірнмо, що т•а
КІІЙ стан, нюІй існувІав у студентсько
му жнтті в 3д:А більше не :повторить 
ся, а н ше здорово думаюче стоудент

С1 во пі;rійдt д•о розв'язки споїх про
бле~r зі з,:;.орово:\<1 розуrмом, а ае з Х;ІНІ 
JICBII~Ill И0 1ІуВаННЯМІІ. 

Іван Кузьма 
(Чіхаго) 

УКРАІНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО В ЧІКАГО 
Чінаrо. 11. 5. (І<ор. «Смолосни

ПУ» ). В осшнніх кількох -місяця'х 
уh:раїнське стущент•ське ЖІптя вr Чіка
rо сильно ПОІіІ..:вавнлось. 8.-10. квітня 
від<бу.lІІсь з поважннм J'ІС,піхо'м Студій 
ні Дні пі;L к.шчем <<Унра.їна в сучас
ному і маtібутньо:\Ір>. На СтудШни·х 
}LНЯХ ВИГОЛОШеНО 8 ДОПО>ВіЖЙ, ДОПОВі
дачами бу .111 - п'я-r·ь професорів і 
три студенти. На ці дні наспі.в цілий 
ряд ·привітань від різних українських 
студет:с,ьюІх к.1юбів1 і професорів. 
В рамах C]l ві,.11булась ВІІст·zвка праць 
студентів-мистців. Внстащку відвідщто· 
численне громадянство і студіююча 
молодь Ч і.каrо. 

8 З раІМені УАТ відбуто екскурсію 
оо Університету в І.1ліноіс, де та,мош
ній студен1•сьюІЙ гурток , влатов,ув·::'в 
<<~ікраїнс,ьку ніч». Екск:урсантІІ не тіль 
ки н·ав'яз.з:~н дРУ'ЖНі й то.варнські 
зв'язки з членами місце;rюго ю1ю6у, 
аІЛе й допомоr лв йому у підготовці 
цього вечора. 

• 17. ІШітня у Ат""' .вая,то участь у 
<<ФС·СТіВ<іІ.lЮ Н. цій», ЯКИЙ B,laiiJПI(}Bai-JO 
npr: універешеті .ІЗJ Чікаrо. Українська 
група nош1салась чн І-!е найкраще по

між Ік,іми національностя,мн. Т, нцю
ва•ІІІ,~JаІ ГРУ•ПLі під .керівннцтrl.•ОМ п. 
Осоп•ського була прийнята тисячлою 
універСИТе1'СЬ'КОЮ нубЛЇІШЮ бурХЛІ\ВІІ
~11! оваціями. Виступ со,1іста, п. Мель
ннчнна дав док:<'Із, що наша nісня має 
не:<'биякі •І<;руючі Іюаспшості. В ра:\1-
ках фестіва.1ю вrідtбу,1ас ь виставка н > 
родньої тнюрчост'и. Вона бу,та улашто
взна дійсно яІшайкJКЩе, д.'ІІЯ чого ба
п:то зуснль доІКлали члени товарас.т-

ва. У•Jасть У'АТ в цьому фестів~-1ю є 
неаб11якш.1 нашнм уСІпіхом взагалі. 
С.1ід згасrаТІІ, що крім українців і че
хів до участи в цьому феСl'Ївалю ні
кого з народів з-поза зш:~ізної заrвісн, 
не допуще:Ро. 

8 У АТ nл rштуз;J/.,10 ря:r рефератів в 
ра~ках студент,с,ькІІх сх9дІ\ІН. Дотепер 
з рефер<:тамн вистулали - проф. ·Ю. 
Сгеповий, Ь. [)оцюрків, ,Яросла;в Га
рулнк. Ь д.ІІскус:Іях ввказалось, що 
нс.1ше сту;rсmство б rгато цікавить•с!Я 
подіЯМІІ в Україні, тому плянується 
ряд- дальших рефератів. 

+ УкраЇІJське С1'Уденrr•ство в Чікаго 
не З!сtбуває також про оtюїх товари 
шш в -Бвропі. Недавно У АТ висл~LlО 
170 до,lярів чере:з КоДУС ;tйя хворих 
·с,тудентів. Збірка продо.вrжується. 

8 УАТ ІШПУСТІІ.lО \ПСРШНЙ номер 
своєї студентсьхої с1оріню1 в <<0Во
бо,~:». 
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На каторжні роботи в Донбас 
Ще не затихли гучн~ промови ІІа 

КОМС,ОМОЛЬСЬІКИХ і МОЛО~. ЗІборах •СіЛ 
і міст ~'І(ІраІіни, ще жи&і в паrм'яті об
рави каторжного житlІЯ ·в Казахстqні, 
ще матері :плачуть нащ розшІІчлив.и:ми 
пистами своїх ·с.инів і дОJЧок, ЯU<их на
си.пьІJО ІІН~шортовано по комсомольсь

ких пуrьовках ·ВІ д:аL'Іе.кий Сибір, - як 
ЗНОІВ'У На ІЮМІСОМОЛЬСЬКИХ т•рибунаrх 
3'я·вились <~rітатори, нові вишколені 
пропаrЗJми.с:rи, щоб знову силою ора
rорського палату, ае закликати, а 

опр<Ч'8дати nотребу tаід!несення цілин
них земель, - тetnep, tПО1ре6у виїзду 
на катор'Ж.ні роботи 111 ДоlІбас. 

ДоНІбас цей •басейн чорного золота 
Укра,їни став місцем прокляття тися
чів уКр3'ЇНІС,ЬКИ'Х :ДЇВ•ЧЗ'l" і ЮНЗJКіВ~ Це 
rут від самого nриходу .боль•ше;виць
кої влади в УкраrїІІу запроторювана 
Не:Л'ОКірНИХ і СИЛ·ОЮ :ПРИМfУШУІВІ(l'НО ЇХ 
ПраЦЮВЗТИ rВІ Т.е!МНИХ rLЇ.д!ЗеМеЛЛЯХ. Дон 
ба.с ста.в мkцем наЙІбільшої ексnлуа
rації ухраї:нсЬІкої молоді. 

1сторія на!Qfльних депортацій ;ВJ Дон 
бас ся1гає 1922 р. 1\Dли 11ут шаліла 
хви.1я голоду, а в тяжку зиму не ·вис

тачало ніде вугілл<Я, большевики за
стruвили прийняти на комсомольсько
му з'їці Донбасу таку абqур.щну .по
пост•анову: «Працюв•аrти без хліба. Не 
дати з.а;ме:рз.нути кітлам. Не ~ти з.уш1 
нитись насосам». Молодь nочинає ті
кати з Донбасу, але її виловІЛюють і 
висилаю гь в ша,хти золота ІВ Алд:а:н, 
Якутію і Колиму. В 1929-30 рр. в Дон
бас на~ильно мобілізоваоо 40 тисЯІч 
юн~·ків і дівчат. Але це тільки офіцій
на бо.'Іьше·вицька цифра, а наопраІВІд.і 
туди було вис.:лаНІО багаtrо більше. 

Почавши ІБ·і.д три~цятих рокі1в аж до 
осншньої ·Війни с Донбаtс їхали нові 
ТИСЯ'Чі ІМОЛОДИХ ЛЮДеЙ, ЗІЛе НаВКОЛО 
цього не робл.ено великоrо шуму, а 
висилку вед~ню білЬІШ t1д.ілово», а 
менш щюпаrандшшо. Щойно в 1945 
р. почаІ.Ли :посWІеиу проnаrандивну 2U< 
цію за виїз.л українс.ької молоді в 
шахти вуrілЛІЯ і голов,но на їхню від
будову. Мооо~ь ·скоро поба·чила., що 
їі черговий раз обма!нює влада, що 
того в.сього, що її обіц.яно, ніхто in 

не дає. Головно ті, які покінчили сьо
мі кляси деся-щрічок і ті з ат•ес1'атом 
зрілости ·в 'кишені, яких обманом, ·nід.
с1·упом і нас,ильс11вом запроторено в 
пЩзе·мелля Донбасу побаІЧили, що д.1я 
них вже не ·має вороп'Я, що .в.они ціле 
життя М<ІІІоть залишатись шrостарами, 

що шлях :до освіти, до зн·с;ІНІІЯ ддя 
них перетя~1'ИЙ раз н.азавжди. І тоді 
молодь кидається в безо~ню 2ІМораль
ности, пияцтва, хуІЛkанств<а~ Понижу
ється ВИдобуток ВіуГЇ.Ш.'ІЯ, .cj1WCЗfiOBCb· 
кі методи забушовки довели до •частих 
прова:лі·в і смертель:них випад~ків. Ні в 
одній ссв€тській гаrзеті, ні в одному 
С11ЗТИСТИЧНОМу ЗВедеННЮ ·большеІВИКИ 
нtколи не подали, скільки тис,я·ч заги
н~·ло .в шахтах ДоІrбЗІС!у, тоді як ;в, за
хідньо.му •СШ•іТі КОЖННІЙ ІВИПа;д.ОК Є 
оприлю;:щениіt. 

Почалось зага.льне невдоволення, no 
чались саботс:•жі і ·з.риви. Невд.оволен· 
нrя доходить свого ·Вtершка піс~.я С•Мер
rи Сrз-лін·а.. Нова .влада іде на деякі 
:'JX:T упки, але й .даЛІЇ закріпощує rірни· 
ків. В останніх двох рокарс всі совєт
сь.кі газ.ети заnовнились стаn~:ми про 
Донбаіс~ про не.виконуваиня ШІ!Яні·в, 
про зривІН, про злиденне життя .rір
ників. 
Новій -большевицькій ваrа•ді потріб

но було не тільки тІJtсячів чорноробо
чих-шахтЗІрів, .які б працювали для 
«~ід•чі:пноrо» і щоб тільки ІПрожити. 
Владі :потрібно •сотень і тисяч віма
них їй ;!\юлодих людей, які б були 
свухом і оком» •пар1·ії серед шаос.тарів 
і ЯКі •б З ((ЇДеЙІЮСТИ» ЙШЛИ НЗ •ВИКО• 
fІУ·ВІ3ННЯ і •ПереВИКОІfllВJЗІНН!Я HOJ)IM, ШИ
РИЛИ стахановський рух та соцзма:r<:.'Н
нп. Влад.і треба ос,новного КІаІдJру на
дійних комсомольців, на яких вона1 
моІ·ла ·б опертись при ЗUІійснюванні 
оrюїх плmнів. І тому вона звернула-сь 
до ком·СОМО.1·У· І цим разом •ВПЗJВ ви
бір оо .комсомол УкрЗJіии. Змонтооа•но 
версію, що буцімт·о епатріотичні ІКО~
с.омо.1ьці і •патріотичІЮ молодь~ ІКиєrва 
рішили ІІІіти на до·помоrу улюобл•е:ній 
ПартіЇ і ІМЗСОІЮ СОПШ.МИ і ТИСЯІЧЗ.МИ Їха 
ТИ В ДонбЗІС... 29 КВіТНЯ ЦК КОМСОМО· 
лу Уюраїни :проrосив свою cLIJiцiЯ1'lt· 
ву:&. Після Киаrз.а нібито ініціятиву під-

держав Ль-ві.ВІ. Між першими депорто
ваними зі .Гlьвова ЗН(ІJХОДІІ?rІО прізви
ща Ос.т.аша Ромащука, Антона · 'lа,сі
ченка, Тимофія Ставничук, N :оли 
JІ.ерюга та десяrrпш і сотні інших. 

Нектар життя 
Чи запримітили ви, що симпат 'ЧІJЗ 

.аюди.на маf. qпеці.яльний В'11І.1ИВ, б 
с~с.за,в·, - чаруючий вплив, на свое 
еточеНІня? Ії присутність - всюди по
бажана. В ЇЇ !ПрНСУ1'1ЮСТі ЖИТ'І\Я набн· 
ра€ якихось інших, :ве.с1елих, жив•іших 
ТОНіВ•; КО.1ЬОрИ ЯІКОСЬ 'CaJMi rармонізу· 
ютьс~; Т'ЯІJ'!Зір клопотів з·мен.шується а 
вони набирають лаrідrІІіwих форм. 
Л~ина си:М!патичж1 - не.мов nро

мін юе якоюсь силою, що розливаЕ 
довкруги ,довір'я: m,ч до нас самих і 
до аашого оточеJНІНІЯ. 

ВиrліЯ.д людини ІМ.ЗЛО важmоь: ЗОВ• 
нішній вигляд затираеться. Сим!fІатич
ність 'В'ИЛОНЮЄТЬСЯ З ~УХОВО["О ЄС11Ва 
людини, а не з форм П обличчя, ІЯКе 
час МОД.еJІЮЄ ЛО СВОЇЙ В!ПОдобі. 
Вн зауважите: не ВІСЇ'М даоо •бути 

симпаrr'Ичними. І ви матимете С.ЛУ'W
ність. Але: НІікому не 33Jборонено !fІІРО
бу;ВІаrrи, чи рад:ше ·Намзrаrrись бути 
симпатичним. 

ЩодеННО, !КОЖНОЇ ХІВ'И.,1ИНИ 1 З ПОВ
НОЮ щирістю і без wіІякої wтучности, 
ст~арайте·сь дати зі (1ебе .найкраще: в 
Ч•еМНИХ СЛО!3.аХ, усміх.у і НІЗІВіТЬ іВі ІНаЙ
МеНШИХ услугах. Симпатія ма€ незви
чайно ·велик.у сил.у і я: не знаоо лю~и
ни, що могла об їй протист.авитнсь. 
Ви не любите, tбуває, товарн~1іВа 

якої<:ь людини. Воиа це від!Ч.У'В~Е і 
починає оз6роюваrrись супроти оос. 
Постарайтесь і зробіть щирі з.усИІJІп• 
с;,проти неї. Ви побачте, ·ПК одного 
днся холод П до :в~ зникне, щоб дати 
:Мі<:це !ВІЗЗЄМІНіЙ СИМ!nаrrії. 
Симпатичніст'Ь зна:хо~итьоя у вас 

самих, не дозвольте їй нидіти. Будь
те тими, що заквітчуючи авоє житпr, 
прикра~шують ЖІП11П іНІших. 

Hix-ro інший, а ви самі повинНJі фор
Іr1ув·ати ваш характер. 

в. м. 



. Влада наІК.а!3аІJІа відгукнуrись і Дон
бш:у. За~говорнли різні tпа.ртіlіні 1 

комсомольські В.аtТЗІ)І{ІКИ. Появи.1ись їх
ні 3<1\ІСТІИКИ, обіЦЯНКИ, заІІІеВ'НіЮВІ3НН'Я. 
Розіслано nроо.аrандИІІИtі плакати, бро 
щури, лас;ти. В усіх цих •відозвах за
клИІкаетьс.я моло~ь приrз.,дитои в Дон
ба<: .в, ім'я того, що «Ленін говорив, що 
без вуrідьІюї nромисловости ніяка cy
чac.J-Ja промисловість, ніякі фабрики і 
зЗІІЮди неми,qлимі»... в 1·м'я того, що 
4:Комуністична партія і ра')t,ІЯtІJІЧЬКий 
уряд за•оокди \Іl'РІІділІЯІли і приділя.ютоь 
велику ува·rу розвиткові ІВtугільної :про 
МИСЛОВОСТИ»... В ім'я ТОГО, щоб «МЇЩ
НіЛа еd<ономіЧJна .могутність нашої 
БатЬІківщини»! ... Ось в ім',я ·чого ІМ а є 
їхати і тру~итись моло~ь України! 
Паtртія не тільки вимагає ІВІЇД молодих 
каторжан·ів. їхати туди, але ІВ.же в 
перших закликах став'ит•ь вимогу до

~троково •Перевикон~,вати норми тЗJ 

дати хоч три ешаvюни вугілщя .rюоод 
норму протягом чотирьох 'Місяців 
(«Ра~. У.кр.» .від 12. 5. 55 р.). 

Увечорі 12 ТірЗВНЯ ІВ.ід;буtВіаІЮТЬОЯ Ве
ЛИЧеЗНі Зобори tКОМСОМОЛЬЦЇ'В і МОЛОді 
Киева, в з:ащі киї·вського театру опе
ри Й ·балету. В ПреЗИДіЇ .ПОЯІВЛЯ\ЮТЬІСЯ 
московські настЦІВІНнкн в Україні 
Гречуха, Кириченко, НазареНІко, Под
горний, Сен.ін, ГрИІwко, J;вtащенко. До 
nоч&~юї президії зборів обирається 
nрезидію ЦК tКПРС! ... На зборах вис
r:;~nають наші ж •молоді яничари Со
кол, Дроз~нко і інші. Сама •больше
вицька. преса признається, що «У Дон 
басі іх Жде нелегка .праця» («Рад. 
Укр.:t від 13. 5. 55 р.). СаІмі •большеви 
ки пишуть, :Що «парт1я каже «треба», 
комсомол відповіща~е - «ЄСТЬ». Jпши
ми словами - всю найбільш жал•югід 
Ну •ІDрЗІЦЮ Во УtкраІ'іні tПЗрТ~ІЯ ВИКОІ~УЄ 
руками .молоді, моло~их кожрмоль
цf.БІ! 
Кінчают1ься :ЗІбори, за J{улісами сrlрн

rотОВІЛено заклик до «молоді всієї Ра
АЯНської УкраїНІИ» і 500 юНІаків, засуд 
жених на повільне жш~отіння, одного
лосню підІносять Р•УЮІ і тнм с.а(МИМ пі.д.
пичують .вирок на. своє катор*не по

невіранНІя. 

На наступний ~ень всі гаtзеІ'И Укра
їни :принесли цей заклик: «Сьогодл~ 
увага: І&сієї молоді Уікраїни з.в·ернена 
до нашого рідного і ·близького серцю 
кожної ра,д.яnської людини Донба.с.у ... 
Боротьба за вугілля rв наші JПІЇ триває, 
розгор-rо1єтьчя ще на•полеглИІвІііш~.. Ми 
500 КОМСОМОЛЬЦі•В і МОЛО\!І:і мkта Ки
єва і Киї:вської обл,асти, з В·еликою 
гордістю (І) сьогодні від'ї)І(джаЕ!МО ,в 
Донбас і ЗІВерrаємось до в.сJх моло~нх 
патріотів респу.бліки з з.аклИІком 'Пої
хати ЗЗ КОМІСОМОЛЬС1ЬЮІМІІ ПУТЇ1ВК::П•1Н 
на шахти Донбасу... Ми &пе·в'Нені, що 
слідом за нами тисячі юнакіrв У юраїни 

ОМОJІООКRП 

с,тануть ~о лав ШЗІХТ.ар~в Донбасу 
(ЇНІШИМІ! СЛОВЗІМИ - будуть НІОі!СИЛЬНО 
ВІивезеН'l в Донб.а·с - О. З.) ... Нелег
ка праця шахтарсЬІюа. Будуть трудно
щі .•. Мине багато ·часу ... і нашиІ.\Ш ру
КкJІМИ •буде S•ИJ:Юбуто 'ГИС:ffіЧ,і Й ТИСІЯ1Чі 
тонн в.уJ"ілля ... » 
На наступ.нИІй день 500 юнаків ~і.д'ї
хало в Донба.с,. На станції ~прощ<>Ло- їх 
rисЯІчі киян. ПЛЗ!КаЛи матері і дівчата-, 
затиакали до боJtю зуби баFьки. Но.ві 
жертви, нові розлуки родин і близь
ких, нова руїн.~ •родинного життя ... 
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І так почаJЮсь. І так ПІР.одов.жуєтьоя • 
f.;~,слом всіх центральних і льокальних 
газет CT<JI} клич: «Збирайтеtеь Ів доро
гу, юнаки! Удьте в Д0111бас.. на ІШЗІХ
rи ... !:і-
Молодь ~не ·хоче Зtбиратись. ВоНІаІ 

В1сіми ·можлИІвими опособа'Ми ставить 
спротив. Вон-а гоТІуетЬІС,я, щоб ІВ'Їід ІПЗ
СІJВ!-:ЮГо перейт'И незабаром на ІЗІктив
ний ·С,против і на боротьбу з влмою, 
ЯІКЗ протя,гом вже 'Гридцяти рокі)В< 
руйнує ЇЇ ІМОЛОДЇСТЬ і р~ІСТЬ !ЖНТІ1Я. 

о. з .. ич 
~ . .. . :;. .. _ ~~ - __ -:,:;:: -

МОЛОДЬ В УКР АЇНІ 
Річні іспити. «Ра~. Укр.:ь з 25, траІв

ня ц. р. писала ~в. своїй передовій: 
« ... На 1 орішніх екзаменах і особливо 
екз<:Іменах на атеІСтс.т зрілостн, деЯІкі 
БІчителі при ІПотуранні керівників шкіл 
вивищували оцінки )'ІЧJІNМ. Бували ви
падки, коли до нагород:ження золоти

ми і срібиим.н медалями пред.стаВUJяли 
випускниКів сере~ніх шкіл, які не за
слуговувапн .віцзНtа•КИ ... ;& 

Яи дбаюгь про найменших. В сот
нях міст і сіл Укравин тис.я:чі )1Країнс,ь 
ЮfХ ~rатерів є приМІушені затнмаrrи сво 
їх діте;й на прнз,воляще 3Ібо брати їх з 
собою на пр.ацю в ІКолтосnЗІХ, 6о не 
маюrь де їх 33\Лишити, а nра.цюваrrи є 
nримушені зJконом. «Рад. Укр.» з 24. 
тра•в.н:я ц. р. ІІаводить цілий ряд при
кла~ів про :беЗtпорЯLдки і nоне·ВІЇJрtЗІІШя 
дітей: в Могшr~оському райоm, rм. ін. 
вона пише «Тут орг.аnІізацією дmя
чих осель і с,а.дків ніхто не ЗtаЙИЗЕТЬ· 
ся. В місько:мі партії і міській Раді 
на;віть не знають, с1кільки в райопі є 
дитячих ~~іК.1МіВІ, я.к :воJІИ забе·ЗJ1Jечені 
всім потрuбним, Я\К там .доrля$1ють 
дітей... Колгоспниця Фросиttа Стецьк:t 
розповідає: - Ніхто в 'нашому кол
гос;пі не ,под)1Мі3/ВІ, що матерям не:ма 
на кого залаши1'и дітей. Ясла й досі 
у аз·с не відкриті, от і роби, що ·хо
чеш». 

Ювіле~ 1\нївсьиого інстнтуrу теат
рального мнстецт·ва. Мину.ао 5О років 
інститутові мистеЦ'Іша ім. 'Карпенка
Карого, що покшшJ поЧJЗІток театраль
ній оqв,іті в ~кр.а!іні. Інститут 6)~в ство 
рений на основі організованої в Ки
еві ВИ~ПJІІМ украЇНСЬКИМ КОМІПОЗШ'О
рОМ М. В; Лн.сенком музично-.дра·м.а
тичної школи. 
За остнн:н<іх 30 років Інститут підго

товив понад 800 акторі:в, ре:)ююерів, 
тrе.:щрознавців. 
За СОЄІЕТСЬКИМИ даними В усіх ВУ

З-ах СССР наВ<чаєть·ая тепер 1.732 тис. 
студентів.. Коли вз.яти ·під j'\8\агу, що 
населення України ·QТ.аІНовить 20% ;ОСЬо 
го нас.ел·ення GGCP і що у 'ВУЗ-а.х 
УкраЇИН НШЗІЧЗЄТЬСЯ 170 ТИС. студе.нrі•В 
то стане Я\СНО, що ІВ Украіїні є всього 
10% загального числа сту~нт;в СССР. 

Харuів. В травні ц. р. минуло 150 
років Х~<J:Жі&С.ЬКОМУ дерЖЗВfJОМу Ме· 

дЕчному іпститутов•і, mкий був орrані
зованнй на ба·зі ·медичного фаК'ульте
ту університету. За доре:волюційІJі ро 
ки іститут виmустнtв 5.868 ліюарів, 
за осттс::Інні 35 рок'rз' - 17 Т'ИСІЯІЧ. За
раз в інституті навrчаєтьоя 3.520 с;гу
дентів. !Ка'ГеtЛри інституту ведуть на 
уксво - д:ослідн:у роботу no 18 акту
альних пробле.м ме~ичної НЗ'УКИ. В 
минулому році спіВІробіт:пики інспmу
ту опу·блі:кували 87 і ЗІдали до друку 
213 н.г1укових праць, зробили 511 на
укових доповідей на з'ї:1дах і засі~н
НЯ'Х наукових тов<фос~в.. прочнтіЗІЛн 

понад 800 науково - дос~ідних лекцій. 

Галина Олійниченко, яІ<.ЗІ два роки 
тому закінчила О~еську конс·ервато
рію, і яка •В МШІrу'ЛОМ!У році ГОСТЮЩ]ІЛЗ 
у Франції, заnрощена до Київського 
теа'Тру опери і ·балету ім. Т. ll Іевчен~ 
ка:. З ,почz·тком т•равня !В 'Колонній l'За
лі Респ}'ІблікансЬІкої фіЛІЯрмонії ·віДІб)щ 
ся Гі nерший концерт. 

Суми. З Сумів ІВпслано 600 юнаків 
на шахти ДоІІІбЖІУ· 
Вечірні ·шиоли в Украіні. В Україні 

nрацює cьoгoJLIJi 1.199 вечірніх шкіл 
робітничої молоді і на~ч.а.етьоя ·в ннх 
240 тисяч чоловtік, які не мають МОІЖ
ливости Н'З<ВІЧППІСЬ :В. •ЗІІИfЧ!З\ЙЮtХ ІПО
ЧЗТКОВИХ і СередНіХ ШКОЛіаХ. 

1\иїв. Виконуючи ,постаоову верес
невого ІП.ТІ·еІ!-JУ'МіУ UK КПРС, комс,о.>~Іоль 
ські оргзІJJізацїі України післали на 
роботу в J1.оорилНІнцтво понад 80 тис. 
молодих пvаці~ннкVво. 

** :Іс 

Свого ча.с;у якийсь часопис сrювідо
мив про с11rерть відомого письменни
ка Юплінrа. Цей, прочитавши тJІКе 
сумНІе лові~млення і 'бУ дучи в най
кращому здоров'ї, ви~л~в. до редсжції 
С'Лід}'ІЮЧОГО ЛИСТЗІ: 

((З огляду на те, nto Ви назагад 
заВіКJІ!И є добре •поінформове1ні - ця 
новина повишJЗ 6уrи nра•Відивою. Про
шу меНІе зкреслити з лнс-ги ВаІШІІІХ чи
тачіВ~ і пере.~tплатників. Моє фіrуру
ваІRН\Я та;м не є мені більше по1рі6не.>. 
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Напередодні студентсьних 
• 
Імnрез 

(І<ілька думок з нагоди І<онrресу ЦЕСУС-у , ВЛІІ<У і І<онrресів Ідеологічних Товариств) 

Період літніх від:пуrсІІОК це не тіль
кн зас .. туrжений відJпочинок для укра
їнської молоді, а ще в ~еншій мірі вте 
ча від вчорашніх здйнять і п:раці, а 
передовІСіМ - це rпереве,!:1еННЯ ПідсуМ
КіВ зробленого. Ддя шкільн10ї молоді 
ч.<:с .ві..rщу,с;rок є попередж·ений рядом 
іспитів, ЩО ЯВJFЯЮТЬСЯ ПОКаЗ•ЧИКОМ ЇЇ 
Праці rНад rсобою На .проТЯЗі ДОІ2ІfОГО 
шкільнаго року. А.те пере.1:1 щшстю 
украіінсЬtкої 'Молоді .1іто ставить бага
то· ширший круг згцікаrлення. 

В наших еrміrраційних умовинах 
тільки літом, в часі м<:;с~·зих відІПусток 
є можливі до ІПощумання бі.1ьші зус
трічі як працюючої фі·зично так і сту
діюючої УІкраіінсько'і ~олоді. І ко.1и на 
протязі цілого року дискусLя вrсе та
ки не вга:в.гє, то вестись вона мусить 

ті.1ьки на сторінках д..ружніх листів. 
Літом є нагода зуrстrрітнсь і обговори
тн існуючі чи, вирин<:Іючі проблеJми 
()Собисто в крузі Ідруз;•в, прнхильни
"ів чи навіть і опонентів. 
Практика ос;ган:ніх рокіrвr показує, 

що молоді трибуни не т•ільки що не 
бояться вист)1Пати зі своїми .поrruІ~да
ми чи оцінкою певних явиш., <Ме радо 
використовують вк:і наго .. ш для по.1:1іб 
них ·виступів. 
Між rмолодими людь.ми дис•кусія бу

ває часом може навіть за-пристрасна 
(JЮі~Н:>му .вида•єтьс•я, .-що в·ін бачить 
неі явища під найкращим кутом), але 
проте це не зменшує в<ти і значеннrя 
J:·н•скусі'Ї. На:в·шжи, са~Іе ь. цьому ми 
добачуе~о ва~жливість конфронтації 
думок і опін•ій. Са1ме в д1ю~усії rвиявля 
ється суб'єктивність чи об'єктивність 
думки дискутантq і в~іння зrнайти тз
кі арrументи для оборанн сво€Ї оІПінії, 
які переrкош1ли .б (чи не nер·~конали б 
- залежно ві~ їхньої в.а;ги) решту 
опоне.Ілів·. І це веде до найВІ<:Іжлив.ішо
го - до формації людини, до форма
ц;ї її ос.обист•ости. 
Українська молодь на. еміrрацїі r.о

uннна за псяюу ціrнrу уникаrrи ша.бльо
ву. Нехай зраtЗком шабльоновости по
служить наrм процес виховуваннІЯ jlІ\

рsїнс,ької молоді в: Україні. Починаю
чи <<МО.10ДДЮ УкраЇНІИ)) і КіНІЧ•С:ІЮЧІІ 
«РадяіІ-JЧькою Жінкою», понад мільйон 
пrимірників молодечої пресеи лншуть 
про одне і те rаме. Коли уважно про
читати московську <<ПраІВ . .д•У», то мож
на ·~ати майже док.1адау уяву про те, 
що пиааrтиме «Зміна», «дніпро», а н.:
віть «РаД<Янська Освіп1~. Важко, оче
видно, говорити в т<жих у~ювина\х про 

молодечу т;;орчість, енерrію 1 пори
вання. Все це мусить бути прнха.мr~~е 
,~сь глибоко Ві юШJІЦькій душі і покрн 
R.<1ТІІСh шкара.rrуп'Ою під~оІНП1Сt.ко'і лю-

дини, бо так велить си,та режИ'М'У· 

ВдJ<rряє, що ко:ш прІІхо~иться зуrс. 
трічати (до речі, доволі рідко) тут, у 
вІльному світі, rпре.дстаннИІків україн
сt.кuї мо.1оді з України, з .певною 
інертніс1•ю і може нав:ть в ~~.якій 
М~рі ПОГС:•С,.:1Н~И ОЧИМа ВОНИ СПОГ.ТЯ,!:13·· 
ють на своє дпв·кіл.1rя і невІідо~і їм 
б'ючки віш,·ного життя. Але їхні очі 
спа.1ахують молодечим вогнем, ко.ти 

ви, стискаючи їхні руtки, за;говорит•е 
дп ШІХ по-українському. Є певний 
мент, секунди коли видається, що ІВО

ни кинуться :ваrм н.а шию і .ви бу детс 
вітатис,ь немовІ rпісля якої•сь .Г..<)ВJГОЇ по 
дорожі. Але це триває тільки певнrу 
част илку секунди. Хтось з їхніх «спів 
товаришів» с.т,ухає ваrшу роз.мовrу, під 
ХОдИТЬ ДО rB!CiC і u<:IJliИX ОПі:ВРОЗ·~ОВНИ· 
ків- .покриває знов шкара.1уща інерт
не-сти. Ue зас,тавляє укра·rНІсьrку мо
лодь у вільному ов~1і до ще •бі.1ьшої 
нрс•ці на.::~ собою у всіх діляrнках її 
дія,:Jь.ности. 
Перед ш.:r~и ряд подій, великої ЕІ<:,ги 

r: житті української ·Молоді у вільно~ 
му ав•іті, що rб)щуть .віЛJбуватись на 
протя-зі :.;зох найближчих міс1яціВІ. Ма
ємо на ув,z!3і ВисокошкL1ьний Літній 
Курс У крЕ.'інознаrН'сl'ва, 19. Конrрес 
LLECYC-y, .конrреси таких ідео.10гічних 
товариств як, <<Зарево», <<Обнова». 
М.~їбуть в:rдбуде ;свій конrрес і ТУСМ 
і.м. М. Міх.ноrВrс,ь.кого. . 
Ідеологічні То:всрисТБІ3і це сІП·ецифі-ч,ні 

ссюори діsr.1ьносп1 української rмоло
ді, В ЯКИХ Гр~~ПУЮП>С•Я МОJІОД•і ЛЮДИ З 
ОДН.с:КОВІІМИ ЧИ ІПОд~бНИ'МИ ПОІ\1•Я:ІЩМИ і 
де проходи1•ь праця ІJад собою з бо
ку кожного члена J:1Зрогою опеuіwлізеІ
ції ( напр. е3арЄ: во») в різ,них ділянках 
держа:вного житт'Я. Дальший розвитоІК 
цнх Товариств ·буде за~1ежаrrи від кі.1ь 
кости а~бсольвентів Високих Шкіл, що 
на них спроможеться українське rро
мадяІНІС1:'І:Ю. А.1е І:.Jже і доте~пер в с1воїй 
творчій npzrцi воНІи •можуть похвали
тись не мє~1ими успіха,ми. Це :видно 
зокрСІ~а у вид-ЗІвничій діrsмьності і в 
порішенні проблематики, що nовинна 
б зацікавити цілість укр::ГrНІського зор 
ган;зова.ного суспільс,Т'ва. Специфіч. 
HkTb ЇХ € ще Й В ТОМІУ, ЩО •ВІQНИ СВО· 
єю діяльністю н~мов дають в·изоз Н2-
сприятливим у·мовинам: матеріЯІ.;1ьним 
труднощ<і'м, в яких приходиться nра

цюваш і духовій немоч-і, що її пере
живає су:чс:,~ний світ. Ухні конrреси б:t 
дУТЬ СРО€рід:німи ЖіНИВІ3ІМИ ДоОТеtПеріШ
Ні>ОЇ діяльности і перегл.ндом походу 
на НОІRИЙ посів. 
Українське Стундетстrво, що має 

~юж.1ивість фор~уватись у вільному 
с,віті ві!t!бу:встпме с·в ій Лев· я1ІНЗ.д•Пsrrий 

Конrрес. ДеR'ятнащцять етаrпів і трид
ЩіТЬ три роки жи1'11Я інк:титуцїї - UE
CYC-y .говорять самі за себе і не rпотре 
бують, <М<:16уть, ніяких коментар~~~. 
Проте ІJе можна ·позrбугись образів, 
що коротк~~rми мір.<:vкаrми пересун.ають 
С){ перед, оча:~и. ОргаІніза:ційні .почат
ки нашого сту денrт·с.тва, бороть·ба, за 
здорову українську духові.ст•ь внrут
рі Е,!:1ШЮЇ rвсе~украінсЬІкої студентської 
організацїі, його духовий ріп, друга 
C;L ітова ПrійНІЗІ і !3НrИЩеННЯ ЛРОІВ•ідНОГО 
clyдemct.tюгo активу, ІПід!пілля і п.а!р~ 
тизапка. і окуrпація Баrт·ькіrвЩИІНИ зі 
всіми на·с.rтідками, труднощ.і .mу1хового 
Хdрактеру ·В ІП'ОВОЄННІІХ ПОЧаТrКдІХ і ... 
перемога всіх труднощіrв! 

Більшість провідного студент•ського 
акп:ну переїжл:жає до Нового Світу. 
Перед- УкраГінським Студ•ент.ство А~е
рикн ст:>.ють ноші перспективи: зорга
нізуваlись і влитись в єдину ~сrудент
сн<!у Utнтрг:лю - ЦЕСУС. ТрудіІ-:lОщі 
різного х.с~раю~ру є немалі, але роз~·
мішJя ваги д•ії одинокої всеукріїv.Ісьrкої 
с,ту де:тської Цею1ралі і добра воля 
- ще більші! JІ.ругий КонrреІС, Укра
їнського Сту.L!ентства Америки вооею 
с-гудентських репрезеНІrантіВІ ріш:и:в, 
щп Союз У.кра'інrських Студе.mських 
Тов.с~rнстІн ·А~ерики ·С:-гає Братньою Ор 
ганізацією НЕСУС-у. Побажання 18. 
Конrресу НЕСУС-у спОІІ>нились і пе
ред Де:в'ятнадцятим - стоїть ІПерспек 
тив,а в~~rпрацювІгtння п:лrянів дальшої 
дії. 
Особливого ,значення ообирає Ви

сокошкільний Літній Кур.с, Україно
знавстоо·. Не з:важ<.Іючи на його !Моло
дий ВІік, rв•ін на ІПрОТ!ЯЗі •свого 'Чотиро
річного ЇСНУJБІ3іННІЯ ПрОХОДtИВ З ІПОВ;JJИ'-1 
у·спіхо.м і на rВідтннку у,країнсЬІкої зор 
rанізоваІНОЇ діЯІJТЬНОСТИ Набр3ІВ !ПОВНО· 
го 1 ро~адянrстrв:а1. Це дає доз·вtіл укра
їнській моло~і н~ тільки на гордощі, 
ar ще в ·більшій мірі заста~в•Іяє до но
ЕНІХ зусиль. Затримка на ос.яrrнrеному 
озю:Ічає застій, а заст~й - ознаІЧає роз 
клад і ·СіМерть Том1у перед украr'інсь
кою МОЛО,ДДЮ rB З3Г<3ІlІЬ'НQІМІУ а перед 

молодоака,r;,•емі·чі!-Jою зоКJрема, виростz•.
ють нові обов'язки. Вона повинна роз 
ПраЦЬОВУВL.ІТІf rПрОб.аеМИ, ЗВ'яІЗаНі .З 
укр<•їнськнм життям й ·В~д\ВаІ)к:но •ста
вити свої тези і смілИіз·о ста~вати на 
ноги. Mo;..t<e і важко є :в горнилі кон~ 
троверз віднаходити ·про<ІЗlшьний ш.тя,х, 
мож·е часом і принадними ст:аІють по 
(1вое;му зовн~птьому rЮJІr.ляді :деякі те
чії, ·ПІ .z:~у.хово~у хаосі С),часного азіту 
- мо.1ода українська елітtа .не ловин
И() згубшfи з уrваги, що )Жра'інська 
духовість віднайшл,аr св,ій шля,х, який 
не був захитаний, не зва:жаючи навіть 
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на нгІйбільші на1магання да.тьшu1 1 по
вс,якчасної роз,бу дов11. Слід ,па:vr'ятатІІ, 
що жІптrя людське постійно .роз) нва
єть·ся і соція.:Іьва структура суспі.rн,ств 

І-N''ІбІІрає в.с,е нових форм. 

RнстІід• ст1у дій різrІ-ІІІХ пробlС:\І укра
їнська мо.тодь Іпочує на четвертом1у 
ВЛКУ. Крім у 1кра:івсJ,ких професорів 
різн11х е:вропейсьншх країн до Лювену 
прабуде наrше сту:денr·гстЕо і а6с,аш,веІІ 
тн не тількІІ з Ев!ро'ІІІІ, а:1е ду;,1.;е · ПfІаБ
доподі~бно - й з-поза БвропІІ. Ї{рі·м 
ц;нного ,професорськоІ·о 'БІІ кла,;::•у на 
ВЛКУ перед,баІчуєт'J,ся тако;,1.: ряд сту
дентських допопrіде)t'; і до~повідей ТІІХ, 

що ще ~не д•<J.вн·о бул11 студентаМ! І. В 
Лювені відбу~вr;:.rпrІм~·тJ,с1я Л'У'Хо:ві ж:нІІ
в.з української молоді. 

Участь в НІІХ повинен РЗЯТІІ якшІй
ШІІРІШІЙ заа.т укргїнtської мо:10ді І 
ТУТ С(!)о!Є; ХОЧ•еІМО ЗВе,рtНІУТІІСІ> ,1.0 укріl

ЇНСЬКІІХ І·роМС:1ДСJ,КІІХ Оj)І(lІІіЗаЦІІЙ, а 
зокрем,zr до уІкр<ІЇнсьІffіХ бап,к~в., щс.rі 

смолоскип 

ІЗОІ-ІІІ ,ЩО.lОЖІІ,lІІ зуС,ІІ.lЬ і ЧИ'СЛеІJ.ПО ІЗІІ
СЛ2ЛІІ JJaшy ·моло.'J.І, Eta четвертнИ ВЛ
КУ. її ШІІJЮІ<а участь в цій в;<:І;,юшвііі 
небу;rенній події ·буде пок<lЗНІІком, щ0 
н:tш з,с:та.а uікавіІІJ,ся здаровам роз
ІШТІ{ОМ своєї мо.:нщі, що він їй б~жає 
здорово1·о ..r:·~\')t оІ·о росту. Матерія.:н, 
ІІі Тру;Шощі, З•В•'ЯІЗ(lІІ; З КОІІІТЗМІІ ПОДО
ро;,І\і і деСНТІfЛ.СЮЮІ·о ІІобуту 'В JІюве
ІІі НС :І!ІОЖSТЬ •буТІ! В ПіЯКО.\ІУ П'І·Шd;lІК.\' 
услр<lі!'е'.1ЛІІІ':Іе:ІІІ!JІ:\І. G~rп,кІІ, що яю:о 
З.[:J1ЮТІ> С,обі Cllp 'ВУ З В<lЖ.lІ!ВОСТІІ ВІ! .. 
ХОІ>йН!І'Я СВОЇХ дітей В украЇІІСJ,КО'Му 
дусі, ITIOM<l.J.CЬri.;i орІ·ан:з,<цїі, що хо
чуt'Ь 6<11L\IITII •ІІОJПО·ЕІ!!еНІ:tЯ ря:;tіВ •С;ВОЙО-
1-0 ч.1сне.~в<1 З,1оро1m~І елементом, н<І 

ЛСіІО!О JЮЗ:[)ІІІ!бІ і;!\1 іІ:tтеЛеКТ.У<lЛJ,ІІО -
ніко.ш не зав:;rг<lюТJ,·СЯ 11<1 мініма,тJ,ні 
ВІ!Д311<!! JI.i!H НСеу;,~;<lЇІ:І:,J,КQ.І"О }~·J5p3. 
А, зреш·тою, пz:r:v!'нтаймо, що вснк11іі 
ріст І>ІР:ІіІ?!І·ає кор:І!І:у. Том·у ІІОС1'<1р<1й
мося ТІІМ, ЩО lІОТре6уюТЬ, цей KOJY'I 
ПО,1аТІІ! 

В .. Михальчун 

.......................................... ~8n.М~-------..~ ... -~~~CAO--~RN--~-

УСТ (( Сіц )) в Мюнхені 
Х. З<tпільні Збори УСТ «Січ» - Мюнхен 

УСТ «Січ» в Мюнхе:н,і, що Я\3сlІЯЕТhСН 
· ІС1,іп:ною ОУ АТ «3ареІю», tВ·ідбу,то 6. 
rравня ц. р. ·с•вої Х річні 3аг<lЛІ>Ні 3бо 
рІІ. В ПрUІ"р3'М.у 3{5орін· ВХОДІІЛО М. іІ-:•. 
33СЛУ'ХаІШЯ ЗВЇТі·В устуП<l:ЮЧОЇ Упр3ІВІІ 
за остаю-йй ,рік 1'а ІmборІІ керівrІІІІХ 
орІ·ані!3r Т-ва. ЗбораІмн ·прошrаинrл:а 'Пре
зидія п с,к;;rаді: 7/poc'Jlaв 'J{ач~Іі6rр - 1·о-. 
лава і Надія Ріпак - секретар. 

3віт З д!іЯЛЬ!ЮСТІІ уСТ~1ІІс.'ЮЧОЇ Упр2·
ВІІ злоІІ\ІІВ 1·олова Т.·Ші І Іав:,то Лоро
іІШІ-JСЬКІІЙ. 3а ІКонтрот,нrу Ко::\Іісію 
звіт~~пав у шідсутнюст•і хвороІ·о ~·о,тоВІІ 
Михайла Бе:резюк.Зt член К. К. Ів' н 
Керестіль. 

На протя:зі ос,ташІьоІ·u роюу Т-:вu 
проводІІло активrну внутрішню ді·н:.·:ь
ність. Зuкрема сл~д відмі1'ИПІ щомі
сн•чн'і 'ЧЛеНСЬКі СХОДІІНІІ З ДО•ПОІВід;Ю•ІІІ 
ч;rенів та дІІскусійшІМІІ вечор<'.МІІ. 
Крім цьо1·о :ЕІ.JКІШТОІJано одні ОБІнточні 
СіХО.дИЕІІІ, ІІРІК·вя•че:ні сл. п. д-рові О. 
І'рнцаєві. Майже .вІсі членн Товарнетва 
бt:руть <іКТИІВНІУ 'У"ШСТЬ В C1'YІJ!eJПCJ,KO
My становому жІІтті. Сьогод•:1і Т-в:u 
ІКlірахов:ує 20 Ч.ЛбН._;, і НііlЛЯЕТЬСЯ 11<1-Й
ПОВаЖІ.ІіШНМ і І-Іайбі,lЬШН:\1 СТудеН'!>:.:Ь
КИ'М ідеОЛОІ"іЧНІН!М TOIB<lpiiCTBOM ІІа Те· 
рені МюнхенУ. 

3борІІ БідМіТІІ,lІІ ЮеЛІІКІІЙ ВК,1І2Д і 
жертвелнkть ЦеІнрат,ЕюІ·о І Ірово;1.у 
«3АРЕВА>> на '-ю,ті з д-рам М. 1Ашю
нов:ІІ'че!м Та І"О.'ІОВІІЮtІ"О ре!дІ<ЖТОра «Роз 
буr~ови Де;ржщзи» д-ра І). Вннара в 
ІН2!пря:мі нияшr журнал·у Об' єднання -
КВ2rртальшша «·Роз6удо1ва Держа.ВІІ». 
О~ночас.но З.бори tВІІСЛОВІІ,lІІ признан .. 
ня редакційній •колеrії мо.тоде'юІ·о 
журІІ3.іІ'У «СМОЛОСКИП» і з;.і'НІВІІ~111 ЙОМУ 
своЮ піІддержку. 
До ІНОБОЇ УпраІЕІИ на а,ЮаІЩ::МіЧІ-ИІЙ 

рік 1955/56 обрІІu: І. Kcpect ію, ·
,-u:rur.a, В. РоіІ\деС,ї' •еіІі•С•:ші'; - заст. 
!'ОЛОВІ І, д-р 1\о\. М !IK~'JIO!J!І'I· - •Секре
І'<lр, чле'ІіІт Уr;равн -- Н. Р~rшк і Я. 
~(<ІЧМс.р. l\оІпроm,ну Комісію обрано 
~~ скл<щі: r І. }tuра.жш:tСЬКІІЙ, д-р Е. 
См<1,1J,ко і І. )КеГ\ЧІ. 

3 H<l І· о дІІ. у сп ін!: юго зложен.ня к:ІІ!
Цt:ІНІХ ісrп І1'ЇВ т.::> одержанн.я TIITY"lY 
докторп фі.:юсофії ;··о·вu·о.тітш)ою сеІ<· 
rет<lркою Т -:в: М. МІІкулоЕІІЧ ·!3. і:--1е1:і 
3бо·рів ЗJіОЖІDЗ• ЇЇ ПІJШ<lЙКращі ПОб<І
;,1\<lННЯ \Т,Т\lІJаючІІЙ 1·олоп~::ь То·ІШрІІст;,аа 
І І. ДорожІ.шсьюІй. 

Орест Ги:Вf:ИЛЮІі 

РОЗБИТА ЛЮБОВ 

і3іІ! коха};r!.іЖvІ без·~.1ежним ,тюб1ш 'l'Y 
Д~В'ЧІ ~Іі')' 

І вона те;,1.: .:r.юбн.:ю йо1·о. 
То ж любо:> ІПрвсяІ<J,JІІІ до 

смертІ r-загІІІІУ 

і н;хто не ·перечІІВ то1·о. 
Зірн.;·.лася ·буря, 1·різна хуртовина 
І І!Іf'К.ІІІІК 1·рімкніі з<l.т•унвв: 
«Ст;нзайте всі в1 .:авн, бо кл11че країна, 
Ьо СJІ.УШІ-ІІІЙ на:\І ч.<:с вже нас,тав !» 
І І ішов rшзІ:.о:ІЯ'l'ІІ він рідІІУ ·країиу, 
Н(] Зак.:ІІІК у .:Id'By !'.р!с\З СТаВ. 
fІроЩаЮЧІІ Ж СВОЮ КОХ,С.Ну д•іБІЧІІІЩ 
Rернутись наз<Ід обіця•в. 
їа куля ч.уж:::І серед тем.ної ·ночі 
U(JС·ііш,та йо1·о се:рце палке 
)~Ва ЧОрЕІ, І<РУІШ ВІІКОЛО.ТШ О•Чі, 
Кістки JЮЗ1 нrг ну лн ~rювКІІ, 
lЇ.\1 pOKh~ ·предОЕГІ!Х Н3 МІІЛОІІ-0 CrEOI"O 
ДіВЧІ11Ю Т)"ЖlІ!ВО ЧеК<ІЛа. 
ВІ~інці, не ,'І.іЖдіЕІВ'ШІІСЬ ні ·Grі<стн від 

HbOU)' 

У Спасі чсршщею ст<1~1<1. 

ч. 7-8 (55-56). 

3 nnacтoвoro світу 
ф І І.1<1С1о'зі та,борІІ на Но·в'О'МtУ Со

ко.Іі білн Бофа,,то (JJtA) відrбудуп,ся 
ЦЬU['() Літа ~'.-',24. ЛІІПЕ!Я д.ая ПЛ13ІСТ'~ї101{ 

і 24. ЛІІПІrя - І:). серпня ,.т:о"1я п.а•асту~ні:в. 
ТА~-орн оt:танізує Окружна Та1борова 
И{омісія нід. І·uлову-LІаtНІІtЯІ:--1 нл. сен. І. 
j\p(.І\1й't'IJ'Ka. 

8 26. ЧtpLIIOJI - 3. ЛНПНІЯ 1Від:бувся 
ІІ:t о·с;гrюв-і <<ХоJНІШ.Я» в оебІІлоІІі Кра
євІІй ВІшШіJJJ,ІІІІЙ 1\.у.рс ВітрІІЛJ,шщт•Б<l. 
Кур~ нере:ое.:ІІІ сюрші плс:стушІ: Орест 
І аІ:рt.:І юк і КолцJ,о Нестор з 25 .. uгu 
l(урЕ.!ІІІЯ УСІ І «ЧорІюморці». 

ф ~2. тро:'іШЯ ~еід;бу:юся •в Пітрайті 
поСІ;.ячеІ-іІІЯ друІ·опJ з ч,ерп1 плас,тово

І·о 1\ІПІЖі.ІІІ:·НОІ'О оудН3І, ЯІІ<е ОХрІІЩеІІО 

«1\ рІ!М». Судно З<ІКУ:ШІЛа місцева з.а:
.:rоІ J ~5-om h:урещ УСІ І «Чорно:мор
ц:5>. Су _ню :~Іає :36 стіп ( 12 метрЬвt) ;,•::.'в 
;,І<ІІІJІІ та nоміщує 15 осіб залоп1. 

* ТаборІ! Hta ІІласювій осе.:~і в Іст 
Чел ем від6уваютн:я :~.-:ю. ЛІІІІІІЯ д.т.я 
П.:ІаСТІ\їІіВ і З1. ЛІІ:Ші'Я - 27. СерІІІІ5t J[.l.Я 
п.:r<:JСг,·нок. І Іровіл табору юпJків: 1\О
ман;l.<lІІТ - пл. сен'. І{)рій Федоровнч; 
''ІІХОtВІІІШ -· пл. сен. !{)лі,ян КрІІ~І<3-
ноІКJ,КІІЙ, ЛЧ; бу,пч~·l;,і\ІНІІЙ - ст. ·пл. 
І Іетро Со;:о.тІ,, ЛЧ. Іlрові'.'І. 1'=Іб-пру Е'о~ 
нсшів: -1\ОМ<шдант - сг. пл. Оре.с;г І'аr~
ри.тнж, ЧМ; бун'чу;,юшй ст. пл. Пе
І!ІІС Бе,:1нарсьКІІЙ, ДК. 

+ ІІ-ІІЙ БІІшкі., ,тLіловол.іІс" Нован,,
кнх. 3'є~·ІJІнь і НоІ~~цJ,ких Т.с:Ібоrів' ві.'І.
бувся ~.-10. ЛІrrш:Іп rз Іст Чеп·ем. ВІІш
кіл ЗОрТ<lІІіЗУ'ВаІВ і ПереВіВ ІІОІВШІІ>КІІЙ 
від:.:Ііл Кад·РІІ БІІхспниrків - <<0р.1Й!!ІІЙ 
Кrуг» під прово.дом пл. сен. Мнко,JІІІ 
Світухн, ЛЧ. 

ф 'J{р<lйова ІІжІст•оrз21 Зу.с;гріч ЗJlA 
З<JІГfЛЯІІUІJШ!а IIJ :30.<31. ЛН'ПНЯ rв: kт 
Чепем. 

+ Крайова І І.кктоБ'а З уст річ КшІа· 
:111 за.пля·нована H<l :ю. ЛІІПНЯ - 1. серп
ня в Ьінн:.пеrу, І Ііс.тя з:устрічі маюн 
від,бутІІся· там же •;ншхі.:І·ьні тсІборІІ 
JТ..:[,Я ПЛ< ІС,Т}ІІіІJ і ВІІХОВНІІКіВ. 

8 ВІшшіт,ні рей::·н пласто<ВІІМІІ ·С~1д
іІё:І!Ііі «0.'ttca•» і «Краю> ·В•і.д6удуп,ся 
23. серпня - 1. :вересня по озері Оте
ріо. Рей.1.ІІ орІ·аніз_ують крайові ді,ю
водн l~o;lJIOI·o ПластуІВ,2ІННЯ ЗДА й 
Кшщг•:І. ,Ко:\1ШІJТ.3:ВТ'ОСVІ рей.ді·в призна
чений ст. пл. гр. Юрій Козак, ЧМ. 

+ Саме '.::::ІІйш;;ю з ,'!.руку 11. ЧІКІЛО 
ii\YJJІ-1( rЛу НОВаЦЬКІ ІХ В ІІХ ОВ.НІ !Хі в «БО
І онь Орлшюї Р:1дІІ». .І.1rгальнJ те:\-Іа
ТІІка ЧІJС:Іа: «ФіЗІІЧІ!е BIIXOtBaHHH 1-ЮВtf.І
к/,в». 

о. r .. 



ч. 7-8 (55-56). СМО..'ІОСКИП Otop. 5-n 

СТС)РІНКА ЛІТЕРА~ГУРИ 

М. Йогансен 
}КІІВІІЙ ще? Чн .мож.е .uже .r:_.~шнu йо 

П) тіло розНІеJСJ!І1 ІЮІЖН д;3Іj!екої СІІ
бірської півночі? І'ордІІЙ і незrкоре
НІІЙ, !'ЇдІШЙ ПOCJliJlt)!ШIIK С!ЮГU K\)C;J.U, 

Майк йогансен, шkтдесятнріччя ико·· 
ГО В ЦЬОМУ році ВJДЗН3:Чс~'ПІМеть·ся, 
І)ІІ<Ш іІ\Сj.)1'БОЮ 6UЛЬШСВШ(Ь•КО•1·о теро
ру. 

оап;1іТЯіНСЦІ>, DЛНЗЬКІІЙ ;tру:г Хвн;1ЬО 
.I..;.oro і МІІко.ш Куліша. З походlіКСІШЯ 
ЧjїІ\ІІНець, віддав .себе ·в•сеціло своїй 
но ній ·б:rть,кі.вщині - У країні. Поет, 
щюзаїк, теоретнк новелі, нерекл.Еідач. 
~Ік :поета вІІссжо його ці:нив М. Хвн
льовrrй. 
На літературн•у apell'y rІОпходш,ь 11<1 

с<~ІМОJІ.Іу початку 20-ІІх років. Кр:Jнш 
йоrо т:ворчісгь: ·з·біркн поезій <<д'го-
рі>> (1921), <<Кроrювеє кuJIO» (1923), 
<<}lоробою> (1~24), «Ясеt:іЬ» ( 19:30); 
опоьідаrння і rпо,в,іст і - <<.Jloдopuж ц:ж 
тора JІє-Рн<::rрдю> (1SQ8), (•ІІП'айте УJНІ
~ок в «СмолоскІГІІі» ч. 12-1 (1953-.54), 
<<І Іолоро·ж лrодrшІІ IIiJt кемш> (19.32), 
<<rKuc чапrл на Ем.б.і» (1936), <<К),·ур
та~ (1936) - С1КUнфіСJ(UВ<2'ІИІЙ ЦСЮ\'·· 
р~ю; з теорії літературІІ - <<Як бу:д·у. 
ється о.пuьі;:_.аІЛІЯ» (1928). 

.. В 19:35 р., вrже •rІіс,·ІЯ JЮЗ11ЮМ'У Укра 
шсько1·о Ро!есаrнсу, М. йоганеев буu 
tmслс:1иrй поза меіІ\і у,І<рє,їІш, піrлІЯ 
поворту йому не ло:вто дове.lоС1І, бу-
1'11 па 1ІЮЛі. Н кожному його т,ворі, в 
кожному ряшк:у його творчост11 ворс)![· 

?..о:ба,чував явrниrй щ11 закрипrй «укра
ІІіСІ,кнй 6урж:уа:шнй нrаІЦіон.;u·r,ізм». 
Несь в 19.Зї р., ,,~ ч.с:сі ·великої чнстюr. 
в;н був арtштоваrшй і ·Еrс,яюrй слід 2а 
ІІJJ.М лропан 

R роз.га,рі його літературної тІ.юрчо~с 
Т'І!, <<Jlітер::д'урrшй ЯрJІ.ІаІЮЮ> (кнІша 
1:31, грудt:нь 1928), в «Інтер,:v1едії П<l
тосл> rшс1ан: 

«-- О, Майку йогансене! О ро:vrан
тику білої ко•муІJі!! Сьоrго,.r:-ні, нарешті 
ІІ:З. H<1'1lliй В'ушщі свято! (ue після по
тт його <<І Іодорожі донтор,а, JJeoriap
J·R» - при.м. ред.). Ощrна:дцять рок1а 
я, <<укргїнсью1й історик лін~ратурш·, 
зг·мовчу.в,аБ Bz1c ... але теrпер ·Я вже не 
1\ 1 ожу з·~ІЖJ'llЧyliJaтir Barc о . Майку йо
гансене! Сьогодні .на ' вЬшій врнці 
tр:нто! Cьorron:-Ji Brr нарешті ншпнсал11 
т~Ішй твір! ... Ьудуrчн, так бн мови1•rr, 
ВІЛ. прнродн щщтм україннем я о 
М.<'Іі:;rку }/fогансе.не, все таки нія~ н·~ мо 
жу Ре 1· іт<1тн Нас і He1r:uoї Леонардо 
да -13інІчі ... 

«Отже. споrдів;аJємосІ, ! Нн о Май
ку -~ОГ3ІНС_ен~ (СПОJ~і1JсЄl\ЮСЯ), ~~ ·С,ВОЇЙ 
нюнш ~пашсп <<Майборо~з» відю1не1'е 
Н3 деякнй 'час овою ж та.ки теорію 

О.пенсій Кундзіч 

• 
На островІ Чаїному 
Від Редющії: Олесь Го~;чар, моло

ІНІЙ унраї.нсьний пс.кьменнин написав. 

~.н;імениrий твір «Нtоб сЕітивсн вог

НИІ<». Оленсій І<у~:дзіч, автор знаме

тної «У~рзїнської Хі:И'И» і «Яt< Тара..: 
іхав по Унраїні», творіз srнi зрззу піс
пя іхньоі появи булч ~онритиновані 

На осІрові ЧаІїному, де зс:пuві.'tІІІІІК 
ЦЇ.І:rн: i;,)!'l• СіСІІу 3 І'ОМіІІJІІ!ННМ ІІТа•С'І"· 
ВО.\1, З 'Ct::J;H<.i:VШ і I:·~UlOдJcllИIO :ШЕ1С3СІІ!l
МІІ L):J·CIIHMIJ, ДС ,МLІЛСІІЬrКІІЇі JІ1!б~·ШІо0:
І01Й В11ССЛОК З ІІj)1·ІЙМС.і1111>1Ш.М '!Jy,JЖT0:\-1 
і першорозр•ядннй .;vraяi<, - живе і пра 
~ює частка. новоtо сУ:спktьсша - рн
u ,;;К;І, сту,:;.е.·lПІІ-бе>Тё:ІИКІІ Й ЗООЛОІІ1 Н'а 
r:ракпщі, обсл,уга мая:к'<J ветеран 
rюволюції ·боu:м<НІ Лелека, імеrне.м яко-
1'0 нс.\шано ~c.riep, що спо:1у'Ч.УЄ осІІJ;ів 
Чаїнr1й з ·:v1атер11ком, боцманова JI.'P'Y
''''IT•a ·-- <<КОК», і ДСІІ1:К.;:;, - CUi1ІI.:lll•:a 
i!CJ Л·ІLІrНІІі.У, х:!ОІІІ(-ІІіОМі,Ч,J·])ІКІІ... «Ч3ЙКІ1 

((:МІІСТеЦТІ"О, ЯК .ПІІ:'ІЮІІ<JЛ») і еІrіідеТС 
rнтед НІ2ІІІІі Сі>,іт.:Jі очі з внробом :ло
І.і~k,h1Швої яко·СТІІ. І ІрrІйміт•ь же ві:t 
НС:С, ЯК СК}ЮМШІЙ дар, ll<l'WY ТрИНОГУ 
~а~:<..JСП1 за .v.айrбу:Іне В<:шюІ·о я,к нас 
рішуче з.шквнІН:ютІ, і C1epft і Серв;Ін
тес, <<НС 2'6-Н-ЯІСОІ·о ТZІ.і!<ІІГІІ_у ще даJІеК·) 
НС r;CTaTO"•HO 'НИЕШJІСІІІІХ MOЖJil!'ВUC

TLЙ». 
М<.ІЙК J/ІuІ<ІІЮеІ! r:~c тілJ,КІІ д:І·я 1ІІІrро

ІШt·о ЗаГ('\Т1У укр<JЇІ·:r:1 ЬІІ<ОІ·о І ромад·ННСТ
В:і', <J.ле, й :юкрем<1, :ІJІЯ української ~1u 
:zод.і Мі:hЙ!КС НСНЇ:ІИ:VІ!ІЙ, <1. ЙОГО TBOf!IJ 

на е·міІ·р.:'rцїі є ~~ніка.ти,Іюю рідкіст·ю, 
ЯКЩ:J ЬЗаГалj ,r::..~Ch ВОІІІІ Є. 
Жнття ЙОІ'СJ і зо,крема творчість !~ІІ

м<::гає окремого дослідіr.::·еrння та, опра. 
ЦІ·, О·ЕІZ'НІНЯ. 

Мн з~_;ернемось до ш,о1 о словамrr 
ЙОІ'О КОЛІІJІІІНЇХ б~ТІІЗЬКПХ друзів: 

- О, МаV.,юу Иопшсене, о непокір
ний JЮМ3НТІ1КУ ·бур;юуазноІ·о націона
лізму! СhоІ·одні, як Hrr ще ходrпе rю 
білому світу, ЗНс)t':те, що ·юr ІІJЖ\t'ята
ємо про Вас. А якщо Brr ·в I<O.li, о М.ай 
ку 1/Іог:шсене, своїх товаршвів rю ВА
І ІЛІТЕ, ХІmльовrо:го, K~~:riwa, ЯлGІ:оого, 
Яr,овсьh:ого, Любче.Іжа, зf:Іаrйте, що tтк 
І!а: З<І:пеm-:tІюп, Стерf1 і Се:р:в2Нте:с. Нн 
перейшшr г. беж·мертя о Ни Ма:йіІ<У 
Х1огансене, від пр!!ГЮГ..•:І ЩІІр1;Й укра-
ІН•t":Ць, пепокірннй, «буржуазннй» на· 
:ціоналіс,те! 

О. Гаєнно 

і заборонені большеЕ:.ицьною владою 
в Уноаїні, на:писав нритину на цей 
твір О. Гончара. Нижче передрунову
Емо uю спптю О. Кундзіча в сноро
ченні (Київсьна «Літ. Газета», ч. 10. 
1955), щоб познайомити наших Чита
чів 3 висоно-мистецьним і бJшснучим 
стилем авт()ра. 

В·'ІОТЬСЯ ІІЮІІЇД С<l.МІІ.МІІ вrіКІІJ:МІІ, дух 
:\И]Ія ч.v Ії І не: віт у хаті», чудесне мо
r>е пройм-ає всі пор11 іЮІТ1ГЯ ц11х людей 
люде:й Олеся Гон!чара., море - їхніЙ 
Л<'І! і їхн,ій цех, воно ж такн і їхній 
С.ВЯТОЧІІІ1Й •Cri.l.'!. В ХВІІЛІІНИ JJІЮбові ВІІ
С(.ІК!1Х ;:.•ум і 6JІІ?ІГОІЮдннх ІПОІНtв~в,'- і 
чу,дешrо жнтІr :на світі й боротнся за 
1·е, ЩОб СКрізь, J[C треба ПОСТаІВЛСНО 
С·UЇІНБ•С.Я вогник llilOI·o 'Мая.ка. ' 

<<Jliвч!l'lta стuял.зr на березі боса, 
Cl!ТllCB~ ІІ.:І<,ТЯ'ЧІЮ .:ІСГКО рОЗВіВаІ.ТІОСЬ 
t\3. !І .Й, і ІВСС, МОВ чарі,ВНІІЙ СОН, Перед 
нею збушt::1ось наrя,в!у. Сяюю t:'Іебо, 
розцшітёrJІО море, і ~білий 'Кра.с1унь <<Боц 
:~.<:<ш Ле.:Іека», роз:гннаючн .мор,сІ,ку 
ГЛсдінь, ІЮВНІ1М ХОДОМ НаІОЛІІЖ<ІІЕ•СІЯ до 
маяrt.:,::::». Море сміялось і ді·НІЧІІJ.Іа 
була Іrtасшва в своїй любові, такій 
і!\С ІІСЗд•:·'f!Ніі'! і •вічній, ЯК ·МОре. 

** 
r·· "' ;llHЧIIH(:) З М!2!ЯКа НЄ раrз ІВvКС Тр3ІПЛЯ-

JІС1СЯ •В ЛіІера1'УРі, - З21ЮJ{,дJ1 це роман
Т11ЧШ1Й, поетично узага~Іьнений, час
то 'В 62rJШJ!JHO:VІy с1тнлі, обра!З. СІЗ·ітил
кс; Олс.ся Гончара НІС така': вона зов:
сі:-..! зе.мна, реальнш дінч1ша тиrпізова. 
ІШ М<\оЗЮ.t:Л1!1 СПр<А~іІ\НЬQ.І·о 'ЩЮЗОВОГО 
іІ\авопнсу. І Іоветпаючrrсь з кrурсів, 
:tc нarбy:rra• 'квал;фіікації техніка шо 
armpaтypi, їхала НІа к<J.тері 6аrrьково
І о імені, а к::::п·ер ['•одtпь MUJ!OilШЙ, 'гар 
11'11Й, С.МіJІНВІІЙ l{(Jilli112ІIІ, C11HUK дИрСКТО
рLІ: рtrбз<Н:іІОДУ 13оВІІК l'ОІІІІКШІО. •Нін ,ДО
їеШІіІЙ, леl'•1<І1М іІШРl'О.М ,f>1дбннається від 
з;!I{JI;1\f нрr) ·бр21КОНІ>ЄРСТВО Н 33ПОНід'
ІЮМу с1елу, ба ·наrвіть патріотнчною 
с<:·нтенцією про те, що, мuвшш не по
.JІІіШ3'ПІ іІ{ нашнх переліпшх дроф на 
призшоляще туркс:Ім... Погастюnав 
нкуеt. r О!І.ІІНУ і зійшоВ! НІЗ: ·капітаrнсь
ІШЙ мастак.» Бувай, Марійко! ... 
Снітаж rме.ні вечорамн... Світнти:меш? 

- Світ!lму ... » І Іівюв катоrр <<Боцман 
J Іс.:rек<І•», а Mapiйr~ar на прнчаmі <<одІ:Еі 
СТОЇТ!> МЇіІ\ ДВОМ<! !6ТІаЮ1ПJНМІ1 СТІ!'ХЇЯІМІ! 
- між !'ебо,.м ·і ·морем ... >> ·Так зав'яз2Ів
sя . сю~кет: СІ.~ілшка з<:'кохаJJа'Сь у не
оє:~печно1·о :дJІЯ дроф і д.,1.я ді·ВІчаr 
брс::кою,єра. 



ч. 7-8 (55-56). 

R обра-зі Марї:, яку ст,с:ра нчите.'ІьК<І 
н<JзваJLа. овітил:кою, перекинувшн 'І а
КІІМ 'ЧИНОМ ОСОЦіяцію В ГЛІ!б:нь НІ:..!род 
НІ>ото іІШТРіІ, у ве•сільве діі·і·с.тво, ;_,е 
світилка трим·ає свічки і меча, - в 
цьому обіразі уве-сь О. Ганчар - це 
ті:ІьюІ спс.:лахи ,[!, іІШТТЕі.J~й щоденності, 
це ВІІСОКі СІіЯТОЧНі ХНІІ.ТІІІН•ІІ С,еред буд 
ня, кні1 111 крас11, икі не •Кожен уміє 
ІЮ.:VІіЧ<~'ТН l-'<_1BKO.:JO се·бе. 

lll.oifнo :viii з,устріЛІІ 1\\.uрію ·босою 
над ·морем. u це - гляньте! - « ... ІЮ· 
б::.tчила в затоні · звайом11й ·сн.1ует 
<{f.іОЦМІ::ІН3 Jle.rteiOІ», О•дразу ЗУ'ІІІІІІІІJІ<КЬ 
і весело СТІІНаЮЧИ зубенsіЛЗ, ·СМіЮЧИСІ, 
Еід ·болю, З.І-ЮіІ оця1-.:1а свої лrо.де,;ІІ,ні. 
- х.~rй печуть!>> 

Ол·ка н·аЇ·І::нu! Boitd· не знає, Я1К знu
Є.\tо ми, що так ось, босою над •.\ю
ре.\-1, Ш\ПJ.дУЕ ·собою ДЇ,!:.ІlJИНІУ З ЗО.'ІОТО· 
1·о •віку Е.rr:к•;ди, дівчину з Лувра - Ш 
треба .с,шшатись на ви-сокі корки сІю
їх мо;н~.:їhІl:Іх! Звичайна ..r:,оівчшю, яких 
багат'О. 

'Але я1кі 'сни їй ов,яться.! В.:tасне, це 
іі не сон -- це •МСtрення •Під час нсду
пr. Бачить,сн Марії, нібнто •погас її 
М<ЖК, і пос1п.іпли ІВ бу;рхли~ому морі 
кораблі, і серед них Вовиків. 1Ка1оер, 2. 

сt:іти .. lЬНІІЙ га,з уве-сь внt~шов. «Тоді 
вонс з1важилась на краr.Й!ній з.а1хіл: ста
ла на горбку, на СІ2І.\-tоМІу ·белебені і, 
черкнунн.~;и с.ірвик, зшпалила на •Собі 
С;Ь!ЯТКОВ.у б!І'УЗ·І<у, Т!У C(t\ly, ЩО бу:J:, ІВ 
ній на танця1х •ВІ парку. Запалнла і r<J.К 
стоя.л1~І н~ ,піщ<JНо•МІУ згірку, рал.існа, 
В ІІаЛаЮЧіМ ОJ:•ЯІЗі, СІВіТЯІЧИ ЙОІ:\1'У В ТеМ
рЯВі замість 1маяка ... » 
Така 2Імпліт'уд,а ха·р<:ктернс;тнкн: від 

н.аЇІ>ІІJОСТІІ з модельнами до готовости 
на JЩJjсннй подвиг, до ін:туїпшно·го 
розуміННЯ, ЩО J/ІЮ,С.•ІІІІа 'В ПОДВІІІГУ З3'ujІ\ 
ди пере·маІ·uє, ·бо стає на л особиСl '"'М, 
розрн·в:а.ючи тісні меІікі його. 
Ло речі, і це ІВІJІСОІКе rоріш-:,я заяко

рене •В Зl\ИЧ3ІЙНОМУ побуті ТJІІПОІЮЮ 
дет<і.оlЛЮ (торнть 'ІІ<JІ ній та :бл'узка, в 
якій •вона була н:з танц!Я.х у парку) і 
ху:до;.юЕ;м ІП;рlюодом: «- Ти вся го
раш», к<~же маТ'ІІ. У д•ів,чиюІ Ж1Зrр. 
Олесь Гонч()р за•БІ)J\ди залишається 

ЩJозаїком - а ця рисв. не часто тра'п 
ляється в нашій українській прозі. 
Ба:г<:>гьом письменникам ІВJИ1СТИВІа тут 
нка-ІJебудь нада - чи сен·1'И.\-Іента.ті:::.\І, 
ЧИ СТИЛіЗІ:З:І·ОJХТВО, ЧІ! фотографічНісТЬ, 
чи дндактизм ... О. І'онч~р іде від тр<> 
mщій доброї прози, прози живопис1у, 
об'єктпвноrо обр:лу, хараюері:п. 

** "' Минає .тіто, люди жив~уть і прuцю-
ють, оберіГ31ЮТЬ С/ЗОЄ іІТТаСТВО і ДИЧІІ-
1-РУ, лоІ.mя;гь рибу, їздя11Ь на мате·рІtк, 
а. з материка на острів ,Іш.рнти святоч 
ІІІу юшку нu березі, ходять у рейси і 
о6сл1уговують ІМ1аяк. Марія про.в~ащпь 
1!: Ь'Щ:іНВН - «Те 'Ма!К:СНМУ1М» і ВИ!ГЛ•І'д<J€ 
«Боц\Іана ЛелеІКУ» та молодого каrп·:
Т6.На, J я:кн.\-І ІІІроиела чарівну ніч на 
яхті «Під~ 6іЛІіМ парусом кох<'Н'РІН>>. 
JlІ,ома ттуєть.qя до олімпійських ігор, 
- кожен робить що-небудь своє, а 
зап1.аом усе гаразщ ВіЗІ острові Ч < 1Ї~Ю· 
му. 

CMOJtOCIUUJ 

ОдіlШК, ДОЧІJГУЮ"ІІІ IlOІl:Jkl'l,, я .lOB('JЮ 
себе ІІН· В•;дчутті, ЩО В НЇіі ЧОГОСІ, 
бракує, і не 'оідр~ІЗУ ЗНІЗІХО,.'І!Ж,У, В ЧО:\ІУ 
рі·ч. А річ у то:-.Іу, що все ,,·араз:t не 
тільки на Оlтроні Чаїrюм.у; але ї1 в 
с,юи<еті. Н сю;І\еті майже ·исе гс:Ір.'зд. 
ті,:rькн N\<ірію, ЯІК 'У!ОііІШа було r~огадz:
ТІІСЯ зазда.:Іе.гід.ь, розлюбнн ,1егковаж
ннй Ьовнк. Нікого це не з<нчепи.lо, НІ
нкого резuІ::ансу не ІJ.ІІклнка:.;ю, 1 tixтu 
й не знае UЬQГО. ЗщІчайно. 1:•'ІЯ Марі! 
не •ІН:~шка- ·прикрість, це горе, ;-зле що 
;.r,; ТІІ вдієш - тuке, н·,·, іІ<а~Іu, чац:теІІu
ко 1Р2ПЛЯt-Тt,СЯ, ІІербіІ(J1ІВ3оЮ1'h JІіНЧ<ІТ3, 
нсреіюtве й вон~. Так полумає чит;:щ 
і ~3.'111'1\ІИТІ,СН ·СПОІ<іЙНН~f. 

:\\ОЖ/13 ~розу~.\ІіТІІ ПІІСЬ,МеНІНІІКа 
L;:н не хотіе згп,•.'vІарrПІІ ·С1Ві i\:Jc іІ'ІїІ тя 
ІJ,,,, ОС'ї!Ю:nі нюr~І-нс:будь 'ПІ!іІ\.КИ~І нас.:Іі-'1 
КО\1 1:1о• "ІІНОЇ невірНОСТІ!, <І не д~;вШІІІ 
l't: 11/ІКОІ с. з.1:а, не дан ніJ:о::та.в інкримі
нуватн хлопцеві з.1очин, 1не вик~икав 
ll!'iBy ЧІІТ'аЧє, і І!рІІСТр·ZІСНQГО осуду. 

Jle,t; КО\.fІПОЗІЩіЙШІЙ Недол:ІК має 
своє пояо1ення. Річ у тому, що Марії 
- не горе - 11~ коІ-~фл іІП. lle не ко-
.rrі3ія. •J'I ~ІКІЙ зашкдІІ стнкаються ш:.і 
внутріІІІНі СІІЛІІ, дві прастрасті, шо 
рп;рн:ва}{)Тt, ш.двоє серце .персон~.жа. 

а rгзn~І і ·С,еJЩе ЧІІ11ача. Герої ВІІПро
бовуютьс.и на wу:,lь~rінаційн'ІІХ t·р-:-:.анх 
/1\ІІТТЯ, В hОЛіЗіЯІХ, ЩО ВИІ:~(ІГ3ЮТh !МО• 
білізації всіх сил ДІуші. В цьому 
еІ!ергія l~r-:.opy, в цьому й снла ·ВП;ІІшу 
на 'ЧІІТЗ,ЧосІ. Без •с•пра,Вtжньої прнродної 
колізіІ. обумов:1еної іВ·сім розвнтко?-1 
сюжету, 1 4Бір нем11н.уче буде мля;вим. 
І повісТІ> <<ІUоб СІВітивсн ·Е•ОПІИК>> -
млява, ,ІJ. !-Іій дІ\·:дські пристрасті не 
!-ЇЙШ.111 ку.lЬМіНШІіЇ, НС ЛОСТЗ.ВІІЛІІ nе
ред лнлемою ні героїв, ні чи1ача. 

І БІІЛ.'ІЮ со:-1м О. Гончар. зд•ійснюючи 
згд.у·м ПО]істі, . поч.У1вав його .сюжетну 
Н~,Г[ОСТ3'ПІ\(ТЬ І JІаІЩіТ3БІСЯ НадоЛуЖІІ

ТІІ їі. Ра,птове З•<'ІХВ'орюва.н'НІЯ Марі'і 
сг·м·е ТІ)f!і, я:к па неї бу,rю залишено 
маяк, ,,;есерйозна а,в.арія Hc>t м~,як~· 1 
безпор<Ілність ПО!\Іічників усе це 
недостатньо •ви~прав;•знс. Не 6~УдУ'ЧІІ 
природ.ньо . неминучим на.с .. lідІКО.М 
усього попередНІ,оІГО роз,витку, ні :мо

пшн не стають ЛГІІ<ере:юм енергії ню
ру. Са:\'оа хrтлева думка Марії - ч11 
Не ЗаЛИІІJІІТН :;\1аЯК1 ЗІ без ВОГНІІІКа Н3 
помсту кппітанові, пю пере·буває :u 
морі, не викликає тривоги ні за Ма
рію. ні з:" ,ка·nітан,а, ні за м<-як: вся 
по:вkть доварить, що Марія не зва
ЖИТЬСІЯ на Т<і·КІrй ~в,чинок, в самої Ма
рії не.ма ваІГ<ІІ1Н:Я, внутрішньої -бороть 
бн, отже її зараз :іІ(е погашений ім
nу л ь.с, не стан однією з тих л в ох 01.1. 

ЩО УТВ'ОрЮЮТЬ бурю rКОЛіЗіЇ, КОН· 
фЛіКТ f:•e УЧІІНІШС,Я. 

Пок<:·зати зле можне:, тільки ці-
ною ЖеJНВ JІо!ОдіСЬКИХ гаразді:В у ТВО
рі, - морс.~lЬНІfХ, ма1'еріяльних чи 
будь-яких; зло, яке не tюр~lШИ.lО 
бn:: ГОПОJ/')'ІЧНОСТІІ, Не € ЗЛОМ; ,дораІКОН, 
який не бере жертв, не є драконом. 
А ко.1и люди ПОІВ'сти знають дракона 
з поnереднього лосвіду і дружно Б'Ї,[!•
ганяють його, тоді в повісті н1ема вн
крип~ ~ З.1() д;:ІЄТЬСЯ Я!< У!Же ВІІ!<рИ-

ІС 1103(1 .\1СіІ\•3ІМІІ Т!Уору, 

;~а є. 

J-Іе.щІ ІІОТрсбІІ ЛОВО:З,ИТИ, ЩО .жерт:ВІf 

1 рома:к,ькос ГІІ •ІІеtконажів тrвору не 
є жер·лваі\ІІJ реаJІІ,ІЮЇ гро·:\·ІадСЬіКОСlІІ, 

І 1{1 і!3'П3КІІ - € ЇЇ набуТКОМ: ПОЮlJ<Ш
ШІІ брс І\ОНІ,ЕРЗ'. яюrй у,би~ чул,есну сар 
1-:·у н запо">·ідному степу, ми ставн1мо 
ХУЛ.ОіІ\Н€ С.'ІОВО на СТОрОЖі д•JрОПІХ 
;(ля на.с, с<:рн. Треб:• бу:ю, щоб ВовнІ\ 
!{С ТЇ.'fІ,КН НаЦіЛІІВСЯ В IJlOBkl; - 11!00 

н:н <·бІІі-·. А наз·навши його браконnє· 
рОМ .ІІе Ті.:ІЬіКН ПО ПТНЦЯХ, а НЗаІГ<Мі В 
іІ\ІІТТі, - Тіре·ба було ДО КіНЦЯ П01{3За
ТІІ брuковuєрстrю я.к зло. КннупІй :: 
;.ю~-пя запов:д,ноІо остро·В(} к;_,мінІ) 
6р<шюІІІ,єр(тв.а повинен був збурІпІІ 
п.:tecu ньо1·о ;.юп·11Я і ~прокотитись по 
,;·,,ому кола·УІИ ре:зона,нсу до •Са.~шх ·бе
регіІ{: У пові.с1ті Іt..:а.\-ІЇНЬ УПі::ІВ не за' зu
І<ОІJа'Мн фізнюr: f:Іtчутно і невидно. 

МоІІ.:е я не зрозумі'в nпсь;:\ІС.ННІІК<І, 
МОЖе flонш;ове 6рс=ІКОНЬ€р<:ІТВО Д3€І'ЬСІЯ 
в ·поьkті т:льки J:-JІЯ того, щоб ІІОІК3-
з::тн, що дружня пром<.щськість ЧгІЇ-
1-!ого, давно в,же 1Пізнашшн добро і зло, 
нсвра-зна, неприсТ'УПНа Юt·Я нього; ню 

високий 'Моральний ст·аІJJ цwх людей, 
- Б• БіН СПраІВЛі Т3КІІЙ і 'В і таК!1'М \Пе
реІЮПТШВО показаний у Т!В-орі, - за• 
бе:шечує її Ri:I. так11х браконьєрів, шо 
ї~І не,~Іа ·місІl;Я тут, - мо~ке в цьому 
те·~•а тІвору? 

.. Щодо ІІР~МоІ·u бракон·ьєрст·иа ( 110 
ш•tщях) тему розкрито в плані Іtс
вроІЗНостн, не;прнстsпностп острівча1: 
ДЛЯ зла: Е;ОНІІ Од;ІЮС,П:ІЙ!ні, <<Наче З:~Ю·ВіІ 
.lИСЬ~ ... 

Почуваєть.с.я оце «НZ'че з:мш.и.тІИСЬ» 
і .відН'\JСНО брЗ!І\ОНЕРСТБ'Зі ВН,У'Трі'ШВЬОІ'О, 
в людськсщіу заrювід:нику. Але тsт 
mІра .. lелі ПІІСИfеннІІк не ,довод•:п ь до 
кінця. Мар:я та:ки пгла.. ніби жерт
вою, апе й не жертвою. Обійш.тось 
:шше прнкрістю, не вийш:ю за ме.іІ\і 
Маріїного настрою, - острі1в нічого і; 
не знав. НеоІіли.•о, компромісно зроv 
.тс~ю. 

А що ж Вовпк? Вовик у субо1~· 
маt:: розшrс<.тнсь з лікаркою КсіЗІНОЮ. 
Виходить, у ці!й царині .в~н 'Не брако
ньєр: дру~·у полю61ю і чесно од-р!J"ЖУ
єть·ся. Хіба це не порушує цільностп 
обrазу браковьєра? І тут компроміс. 
А коміПром.іс - це аморфність. Вз<1-
,·алі о~т,е.с\ь Гончар б)1В дуІЖе обереж
ннм, констрюючи цю повість, зашобі
гаючи злу ... в повісті... Не турбуйся, 
ЧІІТ2ЧІу, один цей RовІІІІ< 6ув носіє~t 
зла, і незаб<:Іром 'перестане НШJ бутп. 
а може на,віть розНJ.И!Не свої ~гарні 
яtюсті, які с.прав:ді т·аки в нього є. 
Повість «Щоб ~овіпіІВся вогник» -

ліричний твір, і ~я·к таrкий він б~·в б11 
чуд.•есним, якби не ота ш:rуч~.а сюжет
на кінців,ка з аrв'арією м•аІяка. з ні16И 
1·ероїчною ліюs.ідацією ав.арії. М.е.иі 
Це'Й МаЯК НідЧуВ•?:ЄТЬСЯ В ІП()ІВ.ЇСТі ·ЯК 
обс,тановочний, лірпчний :ко-"і:плімент, 
і, здається, ду1же гарно б),ло >б, щоб 
тієї ночі Марія не з?Іх;в·оріла, щоб пі
шов катер з Вовиком і КN~Іною в ·бур-

(Покінчення на ст. 8.) 
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Розмови про творчість 

Ду мни номпазитора 
•КGМІПОЗІП'ОРСІЬІИІ nраІЦЯ ПОВСЯ.КДеШ-10 

прІ1Ноопь мerJi багато раІдоспІ й utаос
тя. 

Н чому я 6ач.у суть композиторсь
кої професії і СУТЬ ТОГО Щс/С1М, ЯІКИМ 
вена на·город,іІ\.УЕ ·Сі'~ого щировід.rкrнQ
го 'ПОІUІОННИКа? 
На це ві.д•повідь коротка: та·лант 

прё:ц:я. 

ПИТtСІН•НЯ КОМІПОЗИТОірСЬКОГО TaLlaJП'Y 
не с.тід, одІнак, з.вІуи\увати, спрощува
ти і З•ВQДИТИ ЙОГО дО ОПра;ВИ СаІМОЇ 
тільки музик.ааьности, хоч 6и нав~н, 
дуже високої. 
Музик<мьРість, тобто ·прекр.а,с~шй 

слух, досІrонале відчуття ритму і М'У
зич.пої форми, ·мелод.ичн'а інвенІЦія 'ГО
що - .ьс~ це тільки ІПе,вні ознаки, які 
свідіча;ть про те, що людина може ста
ти ·КОМІПОЗІІТОрОМ 'ПРИ НL'ІЯ•ВНОСТі О.діНІс!К 
ще іНІШИХ ЇСТО'ІШИХ даІ!-JИХ. 

Тут я маю на увазі ширше роз:умін
ня ком:позиторс,ького таланту. Иого 
ОСНОВНИІМ елемеІЛQІМ ·ЕІва/іІ(J31Ю філософ
СЬКІІЙ іІЛ~рес ДО .ВСіХ прОЯІВGВ ~ИПІЯ 
і •непереможне (дослівно - непере
можне!) 6;.\;юШШ'Я ВИСЛОВЛЮІ:3•ЗТИ ВИС
НОВЮІ СіВОЇХ ЖИТТЄВИХ СіПОСТереЖ~НІ>. 
Uю сам1у прикмету повtинен мати і 

художник, і пое1', і ~раматург, і рі,зь
ба.р - КОЖІНИЙ ТВОрець. 

Перед тим, яtк писати ·музику, тре
ба собі від.пов~сти на ДІВВ основні пи
тання: що 'писати і я·к писати? 

Прав.дЩ'АІЙ 1ІІЮрець ніколи не ст<:ІЄ, 
С,КJ~аовши руки, перед nороишечею: 

єХоті:в 6и щось н.rІписати - МІУЮІЧНИІЙ 
твір, вірш, драму, та тільки не з.наю 
про що». 

Так мо.же ск.z:зати тіль,ки люд!ина, 
незлатни піднесйюя до оправ!)кнього 
творчого польоту. 

Мистець юпос,терігає допитливо всі 
деталі ЖИТТЯ і rв НІZ'ІЙМеНІШИХ ЙОГО дрі·б
НИЦЯ.Х ВМіЕ ·баЧИТИ ОrЗ·!-J2ІКИ •ВеІJІИКИХ 
ідей. І тут же •БІ його ~ші зарод,жу
ється непере.борне баж&1ПІІЯ сказати 
СВОЕ tСЛОВО - С:ВОЮ ІПОХВаJІtу ЧИ СВЇЙ 

ОQ'Д, - ТО·бl'О уза;ІІаІ,ІІ'Ь'НІИТИ ДЗ!Не 'ЖИТ
Т~вtе я.вище і ,ової.м твором :відкрити 
очі майбутнім слухшчам чи гл,яд<:ІЧам 
H<t ту ІfІравду, що кипить у всіх детвІ
лях житtrя, як кров· у жилах. 

От:же В'Мін:н:я ·бачити, філософська 
спостережливість :в поєд•нанні з •непе
реможним 6аr,І\анням вис,ІІов.тюш,ли•сь 
у всіх аю уаtJПонrих питаН!н:я:х, ІПородже
них ЖІІТІ~ЯІМ, - ОСЬ де НеОдМЇНВ21 умо
ва всякої т.ворчої р01боти. 

Але ж і ця сІJюстереІю;швіtсть не є 
якоюсь аrбо'Ракгною .риrс,ою хар<жтеру. 
Вона має свої корені ~~· ці,тому :ком
п.lексі духового образу людини і, на
сам-перед, у tn::!лкій любоІВі :до Бю1 ь
кінщини, д!О :с;вюго НІароду, до всього 
благородного, в исокоrо. 

Справжній т.ворець любить С:ВІИ на
род, і тому ніко.1 и не моІЖе бути бай
дужим до його життя. Са·ме ця любов 
породжує цікавість до Б•сіх проювів 
ЖІІТТ'Я н.1роду, д-о його дум, шшнtн, 
мрій, турбот. І ось приходІІТЬ момент, 
:ко.:•1: творець ·ІАдчуває, що він більше 
Не fl\ofOril(e МОВЧБrПІ, ВіН •МУСИТЬ С:КаЗаl'И 
своє -слово в такій то с.rІра!ві. Так у 
q .. ій час нс:•родилась, наприклад, вели
к.и: кантата-симфонія камІПозитора Ста 
ніслава Лю\П.tкевич.а на слоВІа Т. Шев
чr:нка «К<1·в>Ю~і3». 

ПравІдивого 1Іrюрця p31Jl'YЄ кажен 
успіх народу в здійсненні йо:го пере
можного руху :вш·еІред. Гарячий питрі
опІзм, ·бDжанпя ще більше вовве,ти
чати а~;ою Батькі.вtщину - ось ті НІ~rй
глибші корtні, які є основою твор
чос,ти нашого композитора, оснооою 

його духової необхідности внсловІлюва 
тись. 

Залишається питаю~я: як виrсловлю
вг·пrсь? 

І тут справа зале,жить ,ВІід природ!
ного об;шру_.,:::ння і, насамперед, від 
праці. 
Щоб бути композитором, требаr .най 

Пf·рше дос,конаrло аволодіти техноло
гією тієї своєрі.:пюї мов,и, яrкою ком
позитор збирається rпро·мов~І,яти Д'() на 
рсду. ДлrЯ ЦЬОГО треба ЗсІСІІЮЇТ'ІІ ряд 
спеціяльннх знань. 

Ве.лике і благородне .r..•і.ію, яким є 
мистецтво, -- 'Несумісне з лінощами. 
Всі •СІПраВЖНІі КОМІПОЗИТОРИ ПРИХОдИі;JИ 
в мистецтво тільки 'З щирим і Не•ЕІГ~t
симим вогнем творчого ·горіння. 

Мене дуже дИІ~•УЕ, коли моло.r..•і т·а · 
лановиті учні чи ·студе•нти м•узичних 
уч6ових заклг,ді:в впадають в різні 
«заборгованості» з .мrузнчно - теоре
ТІ!ЧНИХ ДИСЦИПЛіН. Ум Зді3І€ТЬСЯ, ЩО НО· 
нн можуть «інтуїпІІВІНІ()» віщчути, що 
і я,к треба на·ннсати, а кропі·г~е нзнчан 
ня для них непотрібне. 
Така д·~~мк.а глибоко памилкова. Хто 

Т2'К дум<Jє, той .с,тає на шлях марних 
довпІх б;rукань і шуu<rаІІJЬ, щоб вит•ра
тиьшн дар~мно 631Гато часу, в~ідкрити, 
Нарешті, ІІР,Z\13Ду, tЯrKy інші КО!МtПОЗИТО
ри д'ан·но віІ{е .в,і!Ікрюш. Gа:мовпевне
Р:ІІЙ «геній» сам себе засуід'Жує .иа <<м-у 
ЗІІЧНИЙ ХВОСПІЗІМ» 33ІМісТЬ ТОГО, ЩО6 
на б:,зі знання шук.ш1•и свого н:Іаснu,Іо 
~ИСrЛОВІУ. 

В щЙрість nра.гп~нь лодібнtІІХ ма,;то-
дих rюклонникіє r:композиторсьіюї 
спра:lіІІ я ш: нірю. 
Писатн м~~зику достойний ті·льки 

той, хто ·Горить ло цього неперемої\
ним 6<.1)JШІ~Ш1rМ, X'l\:> бачить JJаltбільше 
щz,стя в служінні рідному народо•іlі 
СВОЕЮ ТВО'Р'ЧОЮ Працею. 

А. І<ос-Анатольсьний 

(«Зміна») 

Пітеоатурна хроніна 
Ужгород. 2 черв.ая 1955 р. помер 

молодий За,карпатський nисьменниІ){ 
Юрій А Гой~З'. НародІUЕІСЯ ю. r. ВІ 
1919 р. :в •с,елі Зняічевому. За оста,нtн.і 
роки ВИЙІШЛИ Ті2ІКЇ ЙОГО КН.ИІГИ« «ЛЮдИ 
моєї землі» ( 1948), <<RерховинсЬІІ<а tпо
ема» ( 1949), «Сонце над Тисою» 
(1950), ~:Верхонинський край» (1950), 
<<Сонце над К<ф;П311'3'МИ» (1951), «Ви
сокі дороги» (1952), «JІірикгr>> (1954). 

Київ. У 'ви~авництві Ішижко·вої •па
лати УРСР uнйшла брошура «Tarpac 
Г. 1Uевче:нко ( 1814-1861)». Брошура 
мkтить ·біб.аіаграфічні ·мап~ріяли для 
·вивчення жи·пя і творrчости :великого 
поета. З.бірник у1ІІюрrядкуваJІа, rру\Па 
НІ<і,УКОВИХ rпраціВІпиків Хс:•рків!с,ької дер 
жавнюї бібл:отеки ім. !КОірm!І•енка за 
ред<'кuією А. М. Ніжишець. 

Прs;шів. В Пряшеві і'снує «Культур
на спілка українсьtких тру дящих» 
(ІКСУТ), яка ІПіС.1Я Г.1И2іре'ШТуJВ:аrНН<Я ве
ЛИКОЇ KiJibKOCПf ЇЇ 'Ч•Леі!fіВ, НІ3НОВО ТЮ~ 
ВертаєТЬСЯ ДО пр;щі, ПОПОЬ•НИВІШИtСЬ НО 
вими ком.улk;пІчними еле·ментами. 
КСУТ :ниДзє журнал - місячник «др·уr,к 
но впе:ре.д». В 1953-54 рр. вида•в 6 гчи
се.т 2ш,мана,ху «ЛУІІМІЯ». Сере:д укра
ї·нсьюrх літсратор:н Пряшівщини зн,а
ходимо такі •ПpiзrBШLIJaJ - Ф. Лазорик, 
М. ІНмайда, Ю. Боролиrч, Ф. Іванчоu, 
В. Зозуляк, А. Ю'Jшбалеш, J. Мшцил
сJ.кнй. 
На терені Че~хосJюваць'кої Респу>б,аі

ю; ппи словацькій 'сеащії Спілки чехо
с,JІовіщьких пись·Менників рі:в•ноІж пра
цює 'гур1•ок міtс:це;вІих українсь•ких лі
тераторав, які пишуть у~країнською і 
російською ·мовами. 

У Е:ида:вництвах Унраїни поя1вились 
в остаІІШьому часі т:жі цrкавіші книж
ки: І. 'К. Білод!ід: «Питання розвитну 
мови унраїнсьної радянсьної худож
ньої прози». 

С. Кrрипшнівський: «Ма,ксим Риль
сьний». (145 сюр.). 

«Про мнстецтво театру». (515 стор.). 
«Унраїнсьні народні думи та істо

ричні пісні)). (659 стор.). 
Івгtн• Франко: «Поетичні переклади». 

( «Тнорн в ХХ TUM(l!X». Том XV.) (610 
стор.). 

«Унраїнсьні р•аrдянські письменни-
ІШ». (Критичні н,ариси. 3бір..ш перша .. 
451 стор.). 

«Питання унраїн:сЬІної радянсьної лJ 
тсратури». (Літературно - к.ритичІJі 
етапі. 368 е1ор.). 

Леонід Смілянсьний талановитий пи 
сьменниf\, автор розкритикованої і за-

6оронеІюї большевиrк.гми «Софії» 
(1945 J, .в ост а вніх роках написав 1 1а
кі rвори: «Поч:::.rІок леrенди» ( 1949), 
«Голуба да•.lе'чінь» ( 1953), « ТюремІНі 
с,онепІІ> ( 1950), «іКІрила», «Піфагор», 
«Сід» (1951), <<Портрет Жуков.сь.ко
го» (1952), <<Червона трояНІда» (1955). 



Стор. 8. UМОЛОСКJШ 

Піnнайценn заnисtІИ М. r oronя 
Серед ІJt:.lІІчсзної кіль,кuстІІ рукоІІІІІ

С~ІJ. ЩО :-;·бl·ріІ<:lЮТЬС'Я В ДерІК<ШНіЙ .біб 
ліuт·еці в МuскнІі відІІ(:JЙ.деІІо об'ємнс
І'У КНІІІ'у у !ІШірЯІНіЙ ІІОЛЇ1Іурuі. Це -
«ЮіІІГа І>'СЯКОЇ Н'СІЯІЧІІ!ІІІ>>, 'В ЯКЇЙ П'іЯТ·· 
~J.:'дUЯТJІріЧІШЙ учень Jіі&ІШНС,ЬКОЇ І'і•:,І
назії МнкоЛ·?., І"оІ·оJІь з 1826 р. 'ІЮ•чаіl 
робІІТІІ СІ'ОЇ ЗаШІСКІІ. 

3ІІ(:JІЧ!Ю Ч(:JСП)ІІ(:J KIIHI'JI ЗЕІІ1ОВНе:Н(:J 3ІсІ
ІТІІСа1МІІ украЇНСЬІ-:01'0 фоJІК.іІЬОj)у. \)у'ЛІІ 
1'УТ ВНПІ!СКН З E.pXiiliB, .)Жр(:JЇВСЬКі Н<l
родНЇ зш<щюІ, 'ІІрІІСЛіІІJ'я, прнказкн, UПІІ 
сн зеІІчаЇЕІ і oGpяr~i·ІJ. І Іоря1д - чнl\1а.сю 
ншшсоJ~. з «Енеїд.ІІ» КотляреІБськоІ·о. 
ІlІіс1•ь рок:•н ·l іР. цю КНІІІІ·у М. Го:І·оль. 

Баг<::'rІО зшшсін із «'КшrІ'ІІ ІJся,кої 
ІJСЯІЧJІІИІ» ·ІІІІСЬМеІfІІІІК ИІІКОрІІСТ'l:\В у 

с,воїх ·безмерТНІІХ тв.орах. 
І1рацюючн ,над «Бочора:-.ш на хуто~ 

рі ,б:ла ДнкаІЖІІ», Го,І·оль в.с::хuпІше:п 
укріІЇНСЬЮІМІ' Н: 1р0дІІіМІІ 'ПіС:ІІІЯІ:\Ш і 
ВЗЯВСЯ З-6ІІрі1ТІІ ЇХ. Це ЗdiXU'I1JieJ-:.ня ще 
більше зросло ніСІІЯ 'ІІОЇздюІ 111 Ісь,мен
ІJІІка в У.кр(:JЇІІУ ІJ 1Ю2 р., де ,в,Ьн б:шзь 
ко позшІйо::юшся з УІКр(:JЇНськнмІІ ЗІбІІ-
!КlіЧ(:JМІІ фо..:Jкльору. У ГоІ·о::шr Н<.rБі.ть 
ІJІІШІКШJ д,у:~ша ІІІересеJІІІТІІСЯ у КІІЇІJ, 
щоб маТІ! МОІіІ\ЛІШіС1'Ь ШІІр>Ше ,J::ІИІЬЧ(:J
ТІІ історію Укриїнm, ·більше з:6ратн 
Ні1родІІІіх ІПісень. Н JІІІСТ(:JІХ д-о М. МІЕІк
СІІМОіlІІЧ(:J EiiJ ІШ~аС: «(Кі.іІЬіКІІ •МІ! ТаМ 
наз,бІІр(:JЄМо ІІІІС.якої всн•ІІІІІІІ! Все І~ІІко
т·є.мо!» ... «Моя рС:Ідkть, і/{ІJПІЯ <МОЄ -
пісні! Як н I~GC люблю!» 
в CT(:JTTi м. r ОJ"Q.ЛЯ «І І ро ма,lО(ЮС,іЙ

ські пісні» зваходи::vю такі !J!ЯдКІІ: 
«Пісні дйн Малоросії все: і поезія, і 
іС"І орія, і ба1 ЬКЇІЕІСЬК(:J МО/'ІІЛа». 

l:k,e С:ВUЄ іІ\ІП'ТЯ ціка,в\lN.!'СЯ ІІІІСЬ·Ме!І
НІІК ЕіародІІіl\111 ·ПіСННМІІ. «І JoK(:Jif\iТIJ 
мені н:щюд, - •ІШС(:JІJ ІЕ,ін у «І Іетер
бурзьюІх З<1 1 ШІСКС:1Х 1836 р.», - у ЯКО·· 
10 було б бі,;шш>е 'ІІісень. Нz1ша Укр(:J
їна Д.•ЗВеІШТЬ ІІіСНЯ1:VІИ». 
Особшшо ба['(:JТО і плід.nо ·щ1аuюв~ш 

ГоІ·<>ль на,д уІкраїнсІЖНМІІ піСЕІЯМІІ 'в 
КіНЦІ ~30-ІІХ poKiil. 

JVl. )'оt·оль Зі1ШІС,аВ 6ішr Се\МИІСОТ укр::! 
їнськІІХ нісень. Бі:tьшість •з НІІХ ону
блікоіlс!Ні1, <1.rte деякі ще ,IJe ЗІ:.ай,дені. 

}(ослідНІІКа.М T·IJIOi(J'ЧOCTII Б·еJШКОІ'О 
ШІСЬМеННІІІК~ Ш~'UZІЛОСіЯ ЗНаЙ11'11 се:ред (:Jp
XЇt;iR ТрІІ З(:JІПНС1(:1Ні ННМ уКр(:JЇНСЬКі ПіС
Ні, ;:оосі ще н;'де Ре опублікоІJ2ІІі. Ось 
ОДН(:J З ННХ. 

Ой, роз,сердІшся 
Мій МІІЛесенькІІЙ 
Без ІПЩІ'ІІІНІІ H(:J мене. 
СідлаЄ коня 
Во:rЮ'не.вькоt·о 
Тгй їде 'ІІріч від мене. 

Ой, 'КУДІ! і/\ ТІІ, 
Мій мти::сенькнй, 
l:Нщ MOJe од'їждІіІ\3ІЄІІІ, 
Ой, 'Кому і/\ мене, 
МолоденІ-кую, 
Та й кс·~у 'і" оставляєш. 

Ой, ко:ш б я ЗН(:JJ!З., 
Ой, ко.ЛJІ б ·ВІІдала, 
Бідкіль 1\'.ІІJІІІЙ їде, 

J\1uспІЛі1 б мос;гн 
j Зejle!IUЇ ТрОСТІІ, 
Сно,:.tіШL1~1'СЯ б :\ІІІЛоІu 1.) гості. 
БоіІ\е :v1Ш І\ІІІJІІІЙ, 
l"opll і ДUJІІШІІ 
3ріІJІІЯЙ ріиtенько, 
LЦоб l'I'Ot.\ІY :vш.10му 
Т<1 ~о -с<:1:vюго до.\tу 
Jx<JJ'J І ,буJЮ ГЛ (:JДеНІLКО. 

J !у і/\ с ІІІ, к 1 1 11 І'У•М&яrгь, 
l~CJiCii\L'IJI ЮІ ДЗІ\)ІеНЯТЬ, 
А тра1ющя зе:Ібііє. 

Ой, де,сJ, :v1ій :VІІJЛІІ, 
І"олу·боІ:tькс) СІІЗІІЙ, 
Сердет.ко мліє. 

JІуіІ\СНЬКІІ Шум:ІЯТЬ, 
БерСіІ\е.нькн дзвен~ть, 
А К<.l.lІІна розщ .•іт(:Jє. 
Ой, десь :v·Іі:й МІІЛІІЙ, 
І'олу.бонько .С,ІІЗІІЙ, 
3 іншою розмов.lяt. 

Ой, :кошІ б з таІкою, 
Нк і зо мною, 
І lo:Vtoit\11 йому, l)оіІ\е! 
l{о;ш З iHliOIO, 
3 110І'ШІіШОЮ, 
Розл~''ІІІ йоt·о, Боже! 

( «З:t~іна, f<иї.іЗ, 6/55) 

НА ОСТРОВІ ЧАїНОМУ 
(3(:Jк:нІчення зі ст. 6.) 

хшше Н'ічне мо·ре, (:J М(:Jрін с<::<ма ЗІИ'Ш
JШ Н2. Мі:ШК у СВОЇЙ ІJе.lІІКіЙ Пt'tiOJJi Пер 
шої 3рі1діІ\еної любо,:,JІ і ·Сіві'ІІІЛ(:J ко
Р'-ІІб;rп·м. Тоді й л юдн мot'JIJt ·б нічоt·о 
Не ЗН<1ТІІ, - а ЗЛО ТОJЖІІу.lОСЬ ЇЇ Сс:VЮЇ, 
і ileCb біль В іщ ЦЬОІ'О !lefJillUІ'O ДОТІ ІКУ 
ЗЛа ВОН?. перt;!ІбС.JШ б C(:JMa - "ЧІІІ':.>;ІJ 
ЮїІ\е ІJідчу.п ·бІІ це. І прІІродІю бупо 6, 
щоб не:: мапку нів·чані1 ІІО!JІІІІУЛа u за-
бу І ТЯ і ЇЙ ПрІІВНдІШ>'СИ ОТО~і СОІІ, оте 
ра::tісне горіш:я ІІа п:Уор:бку ... у ни 
блузці, що вuш1 тJнцюІJаШJ з брако
НІ ЄрОі\1. }) Т•сІКОМ)" ЛірІІ'ЧІІО:УІУ П:ШІІі 110-

BkTb :м<·І,та б .ІЛlУ1'рішшо єдність 
неоn.УІінну якість у·сякuІ о худ.о"юtього 
пюру. 

Є о ,J:овісті дрі·бні оt·ріхн такого ТІІ
пу, ЯК рОЗ!\ЮЕІ/1 Про ро:VІаНТІІЧНіСІГЬ ЩЮ 
фесіЇ., ЯК !13ЗІDШ!ІІ:ШН l5oBІ!K(:J З [ІОЗІІЦіЇ 
діІ;ЧаJ 1 Ю/-ИІМ, ·MOJ/UДII::V! Ю?ІПіТ(:JНО:\1, -
їх дуіІ\е небНГ(:JТО, а про ці наr.1едені 
MOiiOJa СК33<ЛІІ ОдІІе: Л!Ю6уІJ•С1:ТІІСЬ ЮПЇС 
ТЮ В.lа•СПИЮ ДЛН старІІХ, а аналізу)LІ2'ПІ 
ро·мантІІКУ - д1,я зо:вс:1м нерuмаІІІ'J::ч
НІІХ <;rнзлітІІків. Ро.мz.нгнчна дівчнна 
ІІсреСТJЄ 'бУТІ! j)ОМ(:J'!ІТ!І'ЧІІОЮ В ту МІІТJ,, 
J{OJIII ІЮНІ(:J 'fЮЧ/ІІІі1Є ГОВОрrІ1'ІІ ІІро ро·· 

МШІТІІЧНі·СТЬ, ОВОЮ ЧІІ СВОЄЇ Професії. 

** * Олесь ГoiN(:Jp - мо:ІОдІІЙ, С::ІЛе вІже 
дозрі.;ІІІЙ ХУДОі/\1!/РК. М~а~І:друЮЧІІ ПО 
на.шом'у Півюшо, ~). Гончар Д(:JЕ '.)"Іже 
чІпа,те:ві ·rя.р я·скравнх нове.1ь. Серед 
fJIIX Є ЗН(:JЧПО бiЛJ'Ill ВІІКЇНЧеІІі, !І~іІ\ j;QJ~ 
ГЛЯНІуТ3, З(:JПJoJIO:VI Хороша fiOiliCTb, ·ЯКі 
СВіДЧ(:JТЬ, ЩО ВіІІ уміє •б(:JІ 1 111ТІІ Пре.Кр(:JС
Н'е і ВМіЄ ЙОГО ПОКС1133ТІІ 'Ч!ІТ'<l'Чеві. 

Оленсій Кундзіч 

ч. 7-8 (55-56). 

КАБАН 
(ФеЙ.J1еТ'ОН) 

JІрняте.ть :v1ій к~І6<:на rодущ1:в ... К<1-
бан !"Щ>JІ('!JLК:ІЙ, J"Л(]ДЮІЙ і розуwІНІНЙ, 
Ч ІІСТ:Ій ·ІІ<ІПрІІЧ,)"Л., ВОЛОС ріано ЩJІІЧе
С2!ІІІЙ. 'J\;1бан - яю1х мю~ю! К::іб(:JН -
хо•І Н3 І:Іtстёску ніюпр(:JІJЛяй! Кабс.н -
І і~ ЗВІfЧ<lЙІШЙ, 2, кабан - ПрІІНl'еlЯ :VІО
Го! 

l Іро К<1бZІІІІа цьоt·о не фей:летон, (:J 
ЮШГу !J<.ІIIHCJ/1 б11! 

3устрі 1 Іі1Ю Пр115Пе·ЛЯ 1МОІ'О, П/ІТ(:J'/0: 
-- 5\к З_1О!Ю·~'·'п, ~к 1•ооє і як к.с::сана? 
-- Ніч01·о - прш:тель. -- .Кі.'ІОІlJ.С.мів 

д:>щ·.uял, прнбуло, К(:JбаІюІJі. 
Я -· U'Ж 1'\•lOaM!I IJ]MOIOliO: 
-- Га-t·о, Якнй Ш'ВІІдюІй! 
Що ІJже ;·оІJорІпн: •С.Т(:J,J>'НІІЙ це бус1 

к::!б~н. Кукурудзою, кщноІІЛею йш о 
не t·о.тsеа.:ІІІ. Н(:JреНІНМ і пеІченІІ:\1 ... ІІр!·: 
ятсль мій собі нід::vювляв, J кабан.оп,і 
!LОІ 0;1/1\Y'B<l,B. ]l:ІJіЧі 'В ТІfіК,':.'tІ!ІЬ у 6(:11-!Ю 
ВОДІІІІ ЧІІ ІІе КОі/\110'1'0 ~;-J,Я 11.3 ПрUІ".)"JІЯВ 

Ка В МіС,hКІІіі t·ород, у шко:Іу XOTiil З(:J-
11JlCJIІІ. }\удІІСЬ - щоб .тtіК:.)"l$31 1 11 ка6<1-
НОЗ•і UСІ:•М<lТІІЗМ! -- ІІад .море ВІШОЗІШ, 
;~~НТІІСl д:ва зо.;тоті Зу,бtІ йоіМ'.У шІраrтв, 
патс:фон І-Ш уро.1ІІІІІІ подЩJу~.,і1.н. Ше 
ТіЛЬКІ!, В НіЧНіЙ СО•рОЧ•ці, H(:J .liii\KO СП(:J
ТН не кшш ... 

о\'Вало й я - ,J1DІJЯІГеля ІІЮІ·о ві:ші
д<1ТІ-І ЙЛ:.У. КСІІбанов.і І'ОСТІІ!Іецr, Н,есу: 
rп:ріЖіКЇІз. із жо.r..у ддю, тюліпані ІJ букет 
:VИ'.'!.•У крrtшку, (:J то й шоко.'Іі1JІ.. Він іІ\е, 
!Шб(:JJІ, H(:J {іу;JЬ-ЩО ДІІВІПІІСh Не хоче, 
В НЬ О! О !3р(:JЗ.lІІНі I'O]J'JIЯНIK(:J Й UJ',:I.)l/0!\, 

СС'рДІІТІІСЬ уміє. 

** :!: 

Та ВіІ\е ТЕІК ІJОІІО .на свігі. що каб.анu 
ві nдІІJ дорога: ІJ KO':VIIIH, (:J то:rі н гор~" 
ІЦІІК... Із кабано.\І прІште:Ія моІ'О іН(:JК
ше 6\"ТІІ теж не мu,І·ло. Хо•І як йо·го 
шш-r,уІ~а:Jш, хс'ч як JІюбнлн --· дов·елось 
і йо•му пі,r:•хорІпись долі. 

- J:\о,п6с:си, ШІІНК(:J бу.де - прорік 
ПрІІЯТеЛЬ МіЙ. 

- Сало, хо:юдець - зіл.х,гffу'ІJ і я. 
- М'нюне й усяке інше - ЗLlКі!ІЧ!ІВ 

ПрІі'ЯТеJ!Ь мій. 

B~II<lH•j"IJ3Т'H ІШ•М'51ТЬ l{j:;ІбdJJ3 Й Мене 
з;тросн:ш. «РодІІШ1е свято- хв,гtш.:ш. 
- RtІ'ІІІІТІІ й закусіПІІ знайдеться, в 
!'YJHi г.обал:::К(:JЄЩ серце пораду·єш ... 

.Міі/( усіма (го•стоей десяткіІJ J:•ila 6у.то. 
кошІ не бі,тьше!) і1 :·і З<ХіІJ до столу. 
J)JIJJii\Чe nрІІЯТе:ІЯ :\ЮГО, ·бо - :І.)"МС'В -

ТУТ Кр(:JЩі Ili1 M(:JTКJI JJOД(:JIJ(:JTІІMYTb. 
Ііу й ІJОд,з::ш ... Ііе К(:Jбана, о' комаря! 

Та т<1кого мізерного, кo.lt: JlіЛІІТІІ В'ЗЯ
.lись -- :\<Іені од;:е крІf:н,це пеІре:па;ю. 
Са·ме менше ... 

А к<Ібан? ІІро н;Jб(:JН:а nрнятеля мо
t·о ХО''Іеї1е ЗІ!:ІСПІІ.? - І tей, як ршtіше, 
П IJ~(:JCO.HІ(:JIНJIX ШТZІс!аХ, у .1\ІОД<НОМ.У Під
іІ\<1КУ ХОД/ІТЬ. ц:·Н.ЩJКІІ КУ]JІІТЬ, ЩЕ. Й 

чорні окулярн не: нос,і почеІПнн. А бо
рода ІJ 11 ьоt·о ... до ,пояса ШІрос.:І(:J! 

Остап Черешня 



ч. 7-8 (55-56). СМОЛОСJ.ПШ Стор. 9. 

Друга зустріч з лювенцнми 
!Іро «ЛЮВеІJЦі;П>> ДОВОДІПЬСЯ мені ПИ 

се::тtІ ·Вдруге. Вперш:; - це 6у.:ю теж 
HJ. сторіНК3ІХ <.<Сv::)ЛОСКШІУ», l'ОЧ'НЮ 'Пе-
ред J~:!o:vta ро:к.аіми*). · 

І Jрнлцую: то;tі н ішов СІаршло;І:ІІІ
мн ву:шцялш JІюu·ену, ціtй!И1.Й і нетер
пелштй псрttсггу.:lІТІ1 ппр.г nідомоt·о 
в студентсько:,Іу іІШJ.'Ті 1·уртоиштку, 
З·Відк~.;J,Н ВІІЙLІІ.;ю і; СПіІ СТЇ.:1ЬКІ1 HZilllllX 

.r:·pyзi.s. 
Чн п.очуваt}ЛІ·я \ЮЇ, ц11м ра.·зu:~І, ;·).у~~ 11 

схожі на ті, зпере.І даох рокіь1? J-іс
:;ручно й Ві~І,кко від!Повkтн: л.о ЛюtЗе
ну я Jai ОІСП!:В J'.іШL1ДКОІВО, тіЛЬІ'\11 ..>іІІ· 
LІІ01Ш1ІІ З ПОЇЗду, }.::LІД.Н, ЩО З'УСТріН'УСЬ 
зі старн:vш знс:.йо~1шлн, ЧІІ то з 'і{он
,·ресі.в ЦЕСУС-у, ЧІІ то з BJ1KY у Фран, 
uїі і Аt:·t·лії, як:1х так L;асто '.Юі1\Н~: зу

сІ piT!l на ТІІХ і іНШНХ ІІЇ1 !.~.іОХОЦ:lХ МіС1' 
Jахідю,ої r~шpolll1. 

ВлІZІСТІІВО два рО({ІІ н~баІ•Іення н;:. 
внеслн І-:,іякої з.:vfilltІ. Зус,трі·ч бу.lд од
наково JІНІ.'І3, однако.зо J·ocтtti!HO :1:ро

С1І.:ІІ1 ДО СТОЛУ Й НаК:ІадаЛІІ На ТіС:Ірі:ІІJ.;у 
крс:щі 'ЩМ31'КІІ :VI'H•l<.1, ОД!НаКОІВО K,lOI!O· 
Тс!ЛІІСЯ ПрО Н·і•ІJ1іГ, о;:_•~:і2КОІЮ роЗПllТУ
ВШШ й розказл~а.тІІ лр•) студею,ські 
будці, велІІ пpo.J.O'Hiil\eHi -- аж за!J.ОІ -
гі, бе маttже до ран:кт! - ба,lС:іЧКІІ на 
r;рерізні тем11, що не перес,тають тур
бу,ь~::лt МОЛО):-і ["ОЛОІНІ, ПОЗа tCTIІ'Ci,lO 

lilKiЛb·Hi1':\.lll ПрОб."ІС:vtаМІІ. 
)! 31-Ю~у СІІДіВ у ~<КЛЮбі», Jl,(:) TC':VIY Ж 

:v1ісці. що нере,'J. JLвом.а рока:vш. На сті
ЕіlХ Я 11'11i3H:lBEB Ті Ж самі карйІНІІ, На 
СНІ~І11КОВЇ BЇ::;:JMiЧ}Ii-!i:jJ, Ті :,к СЗ:V:і жур
І!(!."ІІІ, розкІІнені uінльцем (тільюІ ·ІІРІІ
І':Іянлшшс,ь блІІіІ\Ч•е, сп>ерд:іІ\')lІJ.С:Ш' іН·· 
ші, нові да1'ІІ!), навіть рожево-вrщьі· 
.J.ІІЙ фоте,lЬ не З&Ібу:в і1\<.ІЛЇ!СНО ПОСТОі
нуваТ1І, колІІ я на 'ньому uор~шнвсн. 

<<два рокн нс.бс:Іченп:ш ... - ді}їvІаІІ; н. 
- Хіба воПІІ нічого н1е ·внесл11, не 
нс:rадують у ·будь-чому, що час поз,на 
·І~€ТЬСЯ На обЛІJЧІЧ,Я.Х З>:V\OpLIIK<l!\111, ,а, U 

спс,гьщ1х - радіснн:vш та бол:сни:-..ІІІ 
:\ІО:\1оЄ'НТа :VIII?» 

ТttМЧZІсом, .r:.<нн<.ругн ·:VІене ТОІВІПІІ.·Іись 
постаті. Я ІДІІ!:ОІІВ'С 1Ь і впізна,вав. Одн<:І, 
дві, тра - знайомі! U~c од,І:~а ... Чоп!
рн! 
«LЦо воно таке, знайо:vtстrю, друж· 

бе11?» - НІе переставалн п;І,уптис,ь бе:~ 
ПОТрібІНі ,rry.:VІIIOI. 

Не'Зна1ЙО·Мі .пос1•аті ·підход·:·ІЛІІ до ме
не Й 'МІ! ЗНа'ЙО:VІН.lІІСЬ. (ТІ!ІСКаЛІІСЬ ру
ІШ Й Гу<б11 ·:VІаЙі1\С HcllO:VIiTHO різьбІІЛІІ 
нрізвнща.. 

<<Вто:vtлююча формальність ... - нz,. 
С1ОЮ3аЛІІ ті Ж самі ду:VІКІІ, КО.:ПІ іН•Ші, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
І Іовідомлення Редакції <lСмолоснипуі, 

Родакція <<Смолоскнпу»з щткрістю 
повідо:vtляє в,с,іх ВГ. Чtпс:Ічів напюt·о 
журИ3.1'У, ЩО реІПОрТа'Ж ПрО друГІІЙ 
коr.ІГре·с СУСТ А, ЯІЮІЙ н,з:vІ ,був шк~Jа·
ннй зі ЗЛА, пропав подарозі і через 
т·~ І:vt!І не мог.:ш йо•го ,rюмісппн в цьо
му ЧІІслі наІшого і1.:урналу. Він 6уд·е 
опубліrюваннй в. н.а,ступноМІу чпслі. 

(;.і,lЬІШ з·містОВІНі, ВІ1КрІШа,lІ! ТаЄМІ!ШJ,Ю: 
«Так нс.ш'язуєі'Ься знаІйомство! Знайо·:VІ 
СТВО, ЩО ЗЧаІСОА-1 зро·стає В дру:іІ\'О.У !>> 

:Нои:1 бо не 3':VІіІ1ІІЛ11Сr,, «л·ювенІці>>! 
Зо.Е1сі:vІ т<щ, яtс не :vtі·няІ-ньо; мо.lо
дість, і:VІ1ріі і бе~жУР'''1Й см;х - їхні 
н.:JйСНі ЦіХІІ, ціХІ1 'СІудеН'1СJ, !ЦО І;ірі!ТЬ 

у :VШ.йбу1'НЄ. 
- Ut~e::vю ,І·р:ІгНІсь :vІ'ячс:vІ - з,z.охо

чуна,::;, о:ллн. 

-- .. КрZІще 'пої;~~11ю до r\JІІе.ерпїі, ле 
cJ:vІe відкрнто 'ВІ1Станк·у карпІІІ H<m 
I·ora - дорс.·діІ\уве.в друГІІЙ. 

- Або, - настоював ін'ІІІІ1Й - по· 
дужає:vюся ВІ шах.-мпта. 

1"lушу в:•д::VІіТІІІЧІ, ЩО ЦІ!':VІ р;:вом Л 
ІІ0Трі.ІІ1ІІВ ТtЖ У С31\І) І'ZІІЖІЧУ ·llopy рі+ 
r:н.:r. іс1шпv . Дехто зі ·студентіа жа.:tу
r.;а:вся, що ун~r~ерС1ІТе1'Ська СІІстема 
д}:же гостр(] й ІІ1р11ХОдІпьсн в1шч,е;п1 

рнд І!реj~:VІеті·В, Ч<lСТО <<І!еІІОТр!О.ПИХ/> 
у І1рактнч!Іо:"Іrу іІ\ІІІ'гі. Я теж був с,г.і:t
ко:v-І, що, не беруч11 ,п:''д ушІЕІГУ ХВІІ~ІІіН 
І>ідпруі1\еННЯ і !lЮЗВсІЛІ, !'·Сі СТ3В.'1ЯТЬСН 
до згада•Н,ІІХ і'оtштів незе.ичайrю сер
tюзно; тут і там х1ось ВІІ'ба·чапс5t і ві;:~ 
ходtш, г це rжазув<Jло НІ2І 1'с, що в уні 
всрснтетс 1ькій .·б:·бліотеці, чн 1·аюІ на 
О.,.оїf: КЇ:VІНаті ХІІ'.lІІТІІ:\1УТЬСН над J{,!iJii1\•· 
КСЮ ГО.lОВІІ, й ОЧі Ш}"Ю:іТ11':М'~"'1'Ь У 3адру 
кованих сторіІ:КоІХ ві.'JJпо:в,і:;Lі на ще нс
ІЮставлені професором пиrаІІJІJ:.І. 

)! скоро зв11к до новнх постатей. 
-- Нон11 за.с.тунІ!:ІІ1 ці, що ·без·слщно 
ЗН1ІКЛІІ, ПОКІІQсІЮЧІ1, а ':V\Oil\e Й за6уБ.:~

lОоЧІІ (?) :VIJ'pll, ЩО В ННХ П[JOBt,l11 де
ІСЇJІЬК:l ро:КіВ .ІХНЬОЇ роЗЦІВі.:ІОЇ :VIOJ!OДOC
Tli. 

<<НІІ:1е1'Ї.1ІІ З глізда, НеМОІЗ ПТаШІШі 
мал:ята, щоб У ПІfЮС:!·орі З:VІ.2ГаТІІСЯ З 
вітра::vш й негод.з,мІІ ... » · - скаіІ\е по

ст. «Застосо:вуватн набрс:не .НІ(ІJ-:НЯ в 
пракТІІЦі, 1 1іЮРІІТІІ, будУR'аТИ ... » - ІНІ
пр::ІЕІІІТЬ прозаїк. 

** * ГІнШ}Н1ІІ Вrперше про <<лювенц:Іо», я 
з'я,су1вав, їхн·і сподіваннІ! в реченні: «ЛЮ 
дн змінюютЬІсн - rфиходять. зали
шшеть.ся декілька, років і відходять, 
a.'le гуртожитон, він мусить пшти!» 
Сь01·о:tні МОі1\У стверд1пи, 1110 такі 
спраш;Ш,lІІСН і, хо'І СІІту:щ~п не покрz
щала, а на,вtпакІІ - ,пр1~бра.1а 1·різніші 
форми, І·урТОЖІПQІІ\ укрй1ЇНСЬ.ЮІХ С1'У·· 
ДЄ 1 НТіrз у JІювсні з'і'S·еріІСЯ. 

- На-с зс:ра.з - шіснадщпr, .1.УШ -
дЇ,1ІІВСЯ зі :VІНОЮ зага,lЬНОІО турбОТОЮ 
одІІН із <<Люненців». - Десятоt< Еі;tій
шлн ·в :vt1!НY,lO!i\IY році, біЛЬІІІІІХ ІІОІІІО'В
НОJЬ як не було, ·г;:.к і :-:емD.є. Ті, що 
ІІрибулІІ З 'АНГ~ІіЇ, ЛеДВІІІ ЧІІ З:\ЮГШІ 
щ;рятуІнатІІ опуаuію, бо гут оіюпкові, 
через брак сту,д-~ю'ЇІв, гроз11гь ліквіда
цін. 

ВІІ, здаєТЬtСН, - ЗаІ~'ВZІЖ11В н --
ВЕ'ЛІІ щюпаr,анд1mІuу <шцію, щоб заохо 
ПІТ!! Л.О ·С\І'У дій У ,lЮBeHC!,KIJMY універ
СІ\ТеТі, КЩ)І(СТУЮЧ!!СЬ Сl'ff,Пеt~ДЇЯ:\111 та 
прнміщсшrям ,в. гуртожнтку? 

- Можемо похвалtпІкь уже резу.1ь 

татамн! - повеселів 'Мій опів6есідн11к. 
-- І ІрІІЇіІ\ДЖ<.ІЮ1'ь! Будуть тУт із почат 
ко:v1 черt·о!аого poJ<'}"! Може зднвує
те,сь, с:ле кс:~ндІІдаті:в :vш шукали й з.н.аtй 
ШЛІІ навіть в А:v1ернці ... 

- Справrді? 
- Чому б ні? - додав він, rrісJІІЯ 11<0 

роткої на,L:,·у:vш. - Л}tже в. ·нас є вже 
одІИJ <<<НІсрн:канець»~ Нін з.араз - уи.;с 
оtіявся бе:з:ж-урно мій С!І1івбесідн1ш -
сrщ)аІв•і1\Ній <<.:іЮВеJ'ІеЦЬ)). 

*:f.: 

М11 t~счерялн. -"'rre булз остаНЕІІІ 
В{;Черя В ЛЮВNЩЬКО:VІ1У гурТОіЮПКУ 

ЩО ЇЇ Я СП0ІіІі:ІІВR 1Н у КруІЗі CT:lpiiX і НО~ 
ІіІ!Х З.НJЙО':VІІІХ, уже з.;:;ріr.но .'l.Р'УЗіt!ЗІ. 
Не з че.:vшосіЧ1, а зонсім об'єктавно 

Я ХІШ:ШВ КУХНЮ і o;o:н:vt .УХО1М ПрІ!СТІУ· 
Х.}'Б:а•ВСЯ ЗаІНЯТО:VІ.}" СТ}lКОТО:Ві В!1,10К і 

ножів. Через д:ва д:ні мойого побуту ІІ 
Люnені я в:,І\е вспі:в в ІШІЧІІТІІ :n,ci за
кони гур1'ОіІ\ІІТКУ й н::~віть підпорялко. 
с.ув:І::ся ди;.t.;урно:vt•у, ск,lа,даючи з ін
ШІfМІІ мою та:рілку, щоб цей, чa::o:vt, не 
Іщаакя ·в решресіі і 'ІІе под(ІВ десерту 
перед cyпo:vt ... 

М.о:v1енг прощання наб.1н:жу:В.ався не
й~юІ~ірно ШН1ІІ.діКО. Зс:лшш1.1ось ще 
т:'J!ЬКІІ часу, ЩО6 ВІІКУРІІТІІ ОДНу ЦІІ
гарку. 

:~ІІОІВУ ·В,! ІрИІНу ЛІІ ду.МКІІ: «Ех, Jі.Р'.УЖ-
6;1 - така ж вон1а короткотрІnt..ала? 
І)~·ла И ... забуд•2Т'ься?» 

- Віднідуйте ча,стіше присІ;.:ш 
:VІL·не, Ві1.;с ст1tскаюч11 р\ч.;у. 

«/lp_y:.t-:бa, - це прнсутні(:ТЬ ?» - fІ~ 
хоті,1ось :в,ірІПІІ. 

- 3Z!БЖДИ раді ГОСТИ11ІІ -- НаСТОЮ· 
вал11. 

<<Ні, др}~іюба н'е r:vmraє!» - боровсь 
Я З ·дYMK~li:VIIl,. а Г.,.j)уЗЯ•:\1 ·ІЗІідПО'ВіддІt. 

- Спробую н~ншсатн щю н<::.uІт 
другу зустріч. 

- Та Не ЗІ·адуЙТС ПОІ·анІІ:VІ! - жар. 
тува.111 ВОВІІ. 

-- Хіба іІ\ тzкс можлІІВ·е? - бу.1а 
:VІОЯ Від:ПОВі.'lЬ, 2. д)":\1ІКІІ ВПОр:ЯІДІ(ОІВІ}"'Ва
."ІІК',Ь: «Дружба -- це сеі~омість !» 

І. СіJ1ецькнй 

~') )tІІВІІСЬ ~<С:vЮ.lОС"КІІП>> Ч. 6 (30), 
'Іері:;ень 195:) 

Платон Всроньно 

*':' :k 

Коли хт·ось умирае -
no собі 
Лишає труд і в-.инни -
Більш нічоіо. 
Коли героєм був у боротьбі 
І ря rунан людей від лиха злого, 
Чи майстром був - палаци будував, 
Чи відкрива.ЕІ закони у природі, 
Чи, просто, палі в землю заби:с.ав 
У ее це за.!Jишиться в народі. 
І{о.J:и ж твій труд в народі не 

лишивсь 

Ти марно жив, 
Ді1 рем но народивсь. 



Стор. 10. сио.nосКИІІ 

РИБИ, КОРНіЙЧУК І ДЕЛЕГАШІ ... 
І{иївсьне радіо! 

(Вроді фейлетону) 

Найм0деr-ніші риболови стоять :перед Культура гарна рі-ч, 3L1·e його <<мис-
мікрофон::::ми ~есь у 'Киеві і ловлять тецтво» в о:· .. оїй масі наг<:І:дrує нам qлав 
рибу. Риб3:МИ в цьом.у ,випадку мали б Ію~вісного героя ромtс:Інrу Ільфа і Пет-
бути у1Кр<:"їнці, що пере<бу,вають у ві.аь рова <<Золоте теля» - Остс:ща Бенде-
ному світі і посідають потужні радіо- ра. Оста<п займай:і1ая дрібним шаХJраІЙ-
приймачі. Відома річ - рибал1ки це ством і возив1 зі собою велнкий пля-
терплЯtчий rнарод, однак вит·р~~ВІалість кат, на нко,..vuу ·представл511вся я,!{ івдій-
Київського раІдіоцентру тре-ба ІІІО~ИВ· Сl·КІІЙ ф:::юр, ·жрець і <<Пророк са.муїл», 
ляпІ - ·мшшють rроки, а <<риб<:» не а mрогра:-.1у ·с:вого Бнступу обіцяв за-
ловить,с,я. Поведінка <<Р~і'би» в цьому кінчю и, <<матеріялізацією духів і роз-
вила~ку зрозуміла - надто пе1с1;~.t,<.ІЧ- д<Nею с.101:ів». Ясна спра,в.аr, заr6равши 
них хробакvв' :ижид"є .в ка.1а1мутний гроші і п.1rякат, Остап зш~к3Ів, .а про-
)еТ'Е.рець І<t-~ЇВ·С·,І>Ке радіо. в·~нщійІJі щтхильнJІІки мистецтв.а зали-
Жив ·колись у Москві Берія і .g,ci йо шались ні з чим. Гірше спрі.;ва маєть· 

го .1юбили і rвсім ·бу.1о добре. Згинув СіІ :" 1\орі.JІйчуком - :він не зникає, а 
Бері:я, як ворог народ•У і виявилось, нс:нпаю1 - з вис:о.ко офіційної трИІбу· 
що він .винен н усіх непто.1адках, SJKi НJІ пусю~є бла,хма·J-:ІИ ,в очі :під•:.:овєтсь-
М2л и місде ·ВІ Совєтськом:у Союзі - кого <<споживачз. .мнстенької продsк-
розО!:JіС.рив Ті11а зі Сталіном, катувІс:<в ції» ІІс од.ного ІВ•е>лнкого окуліста Фі-
невинних •'"!Юдеі-і, n01руш:ував консппу ла1'оnа треба, щоб під>совєтським гра-
цію. Сt.огодні ВіІ<е н·іхто Берії не по- М<JЛЯІКТ\·І прозріли очі і не один укра-
бачить і хоч Берії в.же нема, все іІ< їнсью1й інспгrут офтальмологїі тре·ба 
Ті1•о пе спішить .під омофор !Кремля. д.l'Я цього за~1ОіЮІПІ. 

Діл,а;! На всесоюзній сіJшс,ькогоспода'Р'ськіИ 
Аж дв<lдцять:сім тися~ч українських ~иставці в .Мосюві сотні корів, свине.й 

д~тей відпочиватимуть цього ~lіта в гаt іпшого ;:..оброrо добра· жують ЖІВа(І 
саниаріях УРСР. Але ·ж •середні шко- ку. Жуtн,зли пони її роІКи том1у, жують 
ли республіки випускають цього ро- і с~лгrщні. Тут ці корови стають пев-
ку ZOO тисяrч абсольв·енті,в! А скількІІ НИІМ культом - в·они на високо•му, ~е-
ж учнів н•авч,~Ієть•ся <В школах урср·г досяжному п'єд:есталі і ·бракує лише, 
Це ж діти, а не полярні ведмеді! щоб відш;І)'ша:чі в знак с.nоєї пошс::tви 

Деле1·адії, делеrацїі, де~1~еrацїі... Ін- до них обмазували с.вої обличчя кізя-
д•уські науковці, ,польчькі піянkти, ком. Це ,було ,б .с1правжнім доказом 
французькі фут•болісти ·і rп:роча:Я, і про со.Jєтськс - ін;:-ійської друІЖби, про 
Ч~tЯ, і прочаrя. Ко,жном·у сують ІПід нk яку пж /).?Ігато говорІІТЬ ки'івське ра-
!\tікрофон -- хв.аІли, друже, Киї.в, XrEa- діо. Ос~:- як в СССР жин•уть коровІJІ! 
ЛИ украЇНСhІКУ •ГОСТИНІ-J:tСТЬ, ХВаЛИ :МИр Я!( К3І33'Н МОСІ<аІЛЬ «НЄ ЖИЗНЬ, а МаС-
МіЖ народами і >СовєтІс,ький УРЯІд і всі .1єніца! Л.:Іфа!» 
ВИКОНУЮТЬ •I:fOpMy ПО-СТаХ31НОВtСЬЮІ. 

Н21віть китайці за;хоплюються «3аІПо
ршкцем за Дунає·м», от козаки! 

«Спruшбі комуністич 1-1ій партії за 
11ЇКЛІу•В3'НІНІЯ Над :р<"ЩЯ'НСЬКИ'МИ фізіолога 
МИ>> - каже акад. Паллаlд.'ін, nрези
деН1' Лкад(;мїі Нау,к УРСР. Чи одначе 
комуністична .парт=,я є в .с;rа:ні за,без
печити хvрчі, uюб під·совєтські грома
дяни МОГЛИ ПербВІОДИПІ НОр;Ма!ЛЬНИЙ, 
наскрізь фізіологічний :процес траrзлен 
ня, не говоритьоя, але ця ·сrправ.аІ ясна 

й ·без с,JІів. 
На півд-ні Укр2ііни посТ'ають нові 

•Водоймища, і щоб ви :думали в 
цих водоймишах м<Іють бути паселе
ні 1Породп оrбірсьrких риб! Зна'ЧИТЬ 
не всі їдугь до Сибіру, але нав.іть де
хто звідоти приїз,лнть сюди! Or Т<Ш< 
ШТ'у·ка., жити стало краще, жити •чтало 

веселіше, товариші! Чуєте - д.о0 нас 
цо нас, дснас їдуть tСИtбірські риби! 
Ха·, ха! Спасибі генія~тьному Микиті 
Сер.гієвичу Хруuюв1у за ща•слив•е і 
ра·д~сне життя! Держись, капіталіс,тич 
не оточе:вня! Сердечно вітаємо ново
прибулих риrб в ш1ших укрсfінських 
ЕОЛ2•Х, НИЗСНЬ•КО КЛаНЯЄІМОСЬ! 
Святкують ювілей 'Корнійчука -

евеликого украі~нського д,•рама:турга». 

<<Як нас повідо.мляє наш ,с,пеція~lьний 
корtс:пондент, найнопіншм е·ксІПонато'М 
на Биставці є п'ятнкілограІJ\Юва воша, 
що її г:иnлекав с.1анний радя:пський •Ію 
шс,від, к<Jлгоспник Пантелеймон Пор
фиріЕвич Дорізаний. В С'воїй пр.~щі 
Пантелсй!\юн Порфирjє:вич запосуван 
найІ-ІОІ•іший дос:чід ра.~:~янської науки 
воа•.оrідсТ'В2•. Місяць тому - люті во
роги у~раїнського нароДjу, аrентн 
Вол:стріту і1 Ватш,з.•ну, мерзенні укра
ЇРСЬtКі .бур;.І,:у<:ВПЇ НЗІЦіGНІ3\,;1Ї•СТИ, ЛЮДИ 
без ІШJ1lІ!Порту, ·без rбать~-.:]sщини, 6ез 
ручки і без портфеля, зробиш! замах 
на вашу, ·підсунуіВ:.ШИ їй на сніл:rс;rн,ок 
кашпо з пі;жовою, однак завд51КИ ІПО
вrР.кчJсній чуііності радІStІКuа<их орга
нів бе::пекн, ,ворожі НІ2ІМ2Ігання не ма
.1и ~,спіхv·, ~и:J,них ·.пок~~рано. Вошш
вслете;нь пере6уває ·Є! добро,fу здо
ров'ї і живитьс.я кінським м'ясом. Пан
телейману Порфирієвичу Дорізаному 
присвоєно звання героя Раuиr.нського 
Союзу і нагород'жено йоrо орденом 
Леніна». 

Таких ре.че.й київське радіо не го
всрить, а шкож:І, ·можна 6уло б по
сміятися! 

Всеволод РіздвJ-"Інський 

4. 7-8 (55-56). 

СПИСОІ< ЖЕРТВОДАВЦІВ 

на Пресовий Фонд «Смолоскипу» 
у Вел. Британії 

По 10 ш. жертвували: Т. Ко.лес,а, 
В. Горощак. 

По 5 ш.: С. Осип'Чук, В. Дем·біць;кий, 
П. Гоц, Я. Ничнпорчук, Т. Дишкант, 
М. Федчук, О. Польовий, М. Довбуш, 
1'. t:f'іліпчук, .М .. М., О. 3боровІський, 
В. Войтович, А. Рнба,че:нко, Н. Крав

чук, І. Богуш, І. Тре·1ІЯІК, П. Члеrк, І. 
І<ріц<:к, І. СаІБІчшнин, І. СИІпшючак, В. 
Вількуш, Л. Мільович, В. Чипеrнюк, М. 
Комаричин. 

По 4 ш.: Л. .Левицький, С. Анто
нюк. 

По 3 ш.: І. ЗалізЕІЯІК, . І. Вознюк. 
По 2;6 ш.: Я. 'Кучинський, В. Кон-

дратюк, І. Ру~ь, І. Музика, В. lJІнит, 
А. Корольчук, В. Бойко, І. Ной, О. Ко
ро.lьчук, }1. ВяrіІ<евич, Ю. Опара, П. 
Б<жушка, П. J1(Іцюк, 'А. Потопільний. 

По 2 ш.: М. Авдіюк, М. Козак, А. 
РоманіІВ, Ю. Же:ліховський, М. Свис
тун, В. Сікора, І. Семйон, Ф. Павлен
ко, П. Борисюк, Ю. Готобед, В. Са
лій, О. Наюк. 

По 1 ш.: Г. ГолУ'б, І. Лисенко, Ю. 
СтrгІСіІВ. 

Всім збірщика,м і жертводавця~t -
щире спасибі! 

............... ·.·········-·.-.·.·.·.·.-.-.·.···-·.WJ 
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ЧЕМПІОНИ ЗА ГРАТАМИ 
ПЗІризьке соІІЩе ЗІ6лижалось до об

рію, 2Jie •воно ще далі пемилос;ерно 
nр ип ікало. 
На натаці.йному стадіоні Жорж-Ва

лерей зібрЗJJЮсь ВІ цей деНІь nонад .цt::>і 
тисячі г ляда'Чів. Всюд.и ІВИд'НО розnа· 
лені обличчя жінок і дітей. Гол.ови 
прикриті газетами. 

І раптом з сотень rру~е.й вирива
ються крики, які в·се збільшу)О'І'ься і 
іх чути ~еко поза ~тоЗtд.іоном. Жіночі 
голоси nереміwуюrьсІЯ з чоловічими. 
Кожний щось кричить, один осоче ІПе
nерекрич-ати дpyroro. Люди підносять
ся зі своїх місць, - .ми !Кинули кру
гом nо1·лядом, - ·дві тиооч.і л.юде:й під 
ІtЯЛос,ь, ·ВІима:хують руками, затнака

ють ~·лаки, криЧІЗІть. 

Якась молода жінка юричить на ці
ле горло: 

- .Га.т~ьовчеНІко! ГЗJІ•ЬО&ченко ! .. 
1ї ще хтось ·під1'РИМуе і .всже qJКОрот

ці з прізвища JrоІШого земляка Арка;ді.я 
Головченка, молодого львівського 
опортемела зробилось якесь ІНевираз
Ііе «Гальов» ... 
Інші знову кричать: 
- Бру.сгр~І Бру,с;ардІ ... 
Ще п·юун~. ще мить і Галовч~о .вІИ 
передlЖуе ооого не-бе:зпечного конюу
рента, блискучо перем:ЗІГае дистанцію 
200 метрів брасом і стае новим •чем
nіоном Европи ва цій дистанції! 

ПУJбліка вти.хае. Спікер nроголошує 
резуІЛьтаtт. ЗМЗІrанн:я тривЗЮ'Т'Ь даль
ше ... 
Сонце даЛЬІШе, ІПОВіЛЬІЮ ХИЛИТЬ.С,Я 

до захом-. 

•• 
На 3131.д:ньому ви:оді зі стЗJUону Н·е-

величка трику'І'W площа•. Праворуч 
високий ,•вісім метровий мур. Під ним 
стоіть цілий рЩІt лег.кових машин. 
Окремо, .під самою стіною - «Пуль
.маа-юар~ ч. 10 ... В ньому куняе шо
фер-француз. Він 1весь ·сnітнілий. Вік
на «каруz. ІПоза•микані - це такий на
~аз.... Ми:нае година, ~друг .а~.. ІВІін 1Не ви 
деРЖ'У€. Він рішаеть.QЯ на С1'J>ЗШНий, 
ка-риrідний крок: від;чиняе еікН3 «ка
ІРУ» від сторони МfУРУ ... Посидів, nоку
(РИВ, сплюнув на 'божевілЬІні н.аюави, 
нечу.в~ані у сnобідній Франції і пішов 
випити пиво, щільно замкну.вши за 
соб.ою двері ... 
При сЗJмо,му вихо~і зі ст2Jlіо:ну еле

ГЗІнтний «ЗИМ». В ньому шофер-каг~ 
бист. Він нетерпеливо очікує ~іНІЦЯ 
з•магань. Курить цИІгарюу за цигаркою. 
Иому починає робигИGь доса,.rоно, він 
виходить з машини, <аІЛе не -відстуnає 
від неї ані на ІКрок. 
Ще п'яrrнадцять хJЗ:илин до кінця 

змагань. Він вкдючуе мотор і пі~'їжд.
жа·е кілЬІка ме1ріВJ вперед. За кілька 
ХіВ'ШtиН зноВ<у кілька метр~в ... А nізні
ше зоов.у, і зуnиmетьа~ біля cuoa 
вихідних двереЯ. ТільІКи що закін·чи
лись змагання - він знову включае 

:М01'()р ... 
В ДjВерях. ІІОЯВЛ.Я€ТЬС.Я ЧОЛОІВіК років. 

50-ти і :жінІVа дещо мол<>дша. Вони 
прожогом кида:ют~іЯ до «ЗИ
М-а~. Х1 сь крикну'в: 

- Та це ж ВіноградовІ 
Біл·я 'Мене стоЯJа •який.ср француз, він 

посміхнувся : 
- О, .мои Дье, та чого ІЖ вони •Всі 

ТЗJК стрдШІЮ боя.1•ься? У нас прези
денти так не бояться, ЯІК у них а:м•ба· 
Чlдори ... Невже ж він ду,мае, що .а 
нього 6уде хтось стріляти? 

** Трикут'На nло!Щ:1 ~ (чомусь мені nри-
гадавсь «Трикутник смерти») заnовНJЮ 
вал2сь лю~ьми. Звичайний nереDСожий 
тут нічого надЗІвич<»tного не nомі
тить: кількох ·поліцаїв, кільканаддять 
л•ю.дей, по кількох вк~r.пі, одинце:м. 
Х1'0СЬ стоїть і ДИВИТЬС!Я, хтось З<fПИ
суе кожний рух в цьому зача·ровано
:му трикутнИJІ<у ... 
Я стояВІ з-боку, пригляд<ЗJВось. Хтось 

з'явивсь з апаратом, пtuйшо·в д0 ме
не на кілька крок~в. сфотографуvзоо 
апфЗ/с. а ,піз.ніше з •профілю. Я у:сміх
нув.ся до нього: 

- Бачу, пізнаєте мене? Може хо
чете мене сфо1'0Графувати ще й з-з.а
ду? - Будь ласка ... 

- О, tПСІрдон месье, ·Я думав, що це 
ви Сорокін, з совєтсЬJ{оЇ .комаиди, 
вибаочте ... 
За кілька .х<вилин, знову хтось nЩій 

шов, і ЗІНову з апаратом. Я знову nо
сміхнуЕІСЬ~ 

- Пізнаете мене? 
- О, ·ВИба·чте, я дУtМЗв, що ВІІІ Лав-

ри»енко, з советеької комами, вибшч
·ге. 

- Ні, я не Лавршrе,нко, я д'воюру•д
.ний брат Лебедев.а, ·переклад;чика, 1\:>
го, що при совеТІських апортовцях. 

-'А ви ... ІВtИ звідти? 
- Ні, я ЗІВід.си, а він з.в·ідти, я його 

пізиа.в ... 
Поліцай, який стояІВ кілька кроків 

від мене, підійшов блИЖ'че. 
- Ви ма·буть ..мус;m'е 6},ТИ дуже nо

дібні до російських ІОПОР'ТОВЦLВ, що 
вас наші ІКОреспон:денти так фотогра
фують. 

- НеВQКе ви думаете, що це ОО!Ші 
корес.пон~нти? Ні, їм треба н2Іших 
зпимок ... 

** Агенти завору~ш~лись на триюутнtі.й 
площі. Вони ·вІСе більшають, побільшу 
еть~ такоок чнс.-·ю ЦИІВільии:х і уніфор 
моІ:Іаних поліцаї:в.. ДtUто В<же п'ОЧинае 
виходит•и зі СТ'ЗJ!ііону, а'ле їх мало -
це задн·ій вихід, тільки •для. тиос, які в 
офіційних трибtунах і для тих, за ЯІКИХ 
так стргJш:но хтось ·боїтьс·я. «Пуль
ман-кар» .під'ііж.rЕжае під СЗ!Мі ·впхідні 
двері. Почали приходю•и спортовці. 
Перші прийшли Жіrалов.а., Кара~качян; 
В. Тумішева. Вони ділились одною 

оранж,ею. 

- О, Боже мій, як Івони їдять ці 
оранжі, я1к би ;ніколи ї-х не Ібаочили, 
ска:зал.а цілком rолос~ю ІЯІкас старша 
nані. 

Од:н.а опортоменка простІЯГае .пелюст 
ку оранжі шоферові. .Він з~и;вов"шJО 
дивиться 'На неї, іронічно усміхається 
і бере. 

** В ~Пульман-каріd}* заrомон.іло. Хтос.ь 
nідніс ЯКУСЬ •Га/З<f'І'У, ХТОСЬ ЯКИЙСЬ •ІСЛІЗІП 
тик зruпи•саноrо паперу, хтось я~еусь 

брошуру. Всі гурмJLЯІтьqr, чита,ють, 
дехто всміхаетьая, де;хто хо·че як'НІЗЙ
бі.r_ьше .почутrи. Раптом всі з:ЗІrи·.х;л:и і 
прожогом киНІулиІСь на свої місця. До 
автобу1с:у nідійшов переклаlдJчик, те
пер ІПО пріз.вищу ,кагЗІбИСіГ, Микола 
Лfібедев. 
Хтось З·ІПОО.t~ж спортовцін під!Н.Я•ВІСЬ 

і ІПередав йом·у ЯІКісь Іnаmери. Ле·бед€\В 
почерво,нів, а ІПіз·н~ше з1блід, його ру
ки зщдрижаuш. 

- Хто ще ,мае летючки? - він rрім 
ко кричить на цілий &В1Q,бус. Хтось 
простя,rнув руку і подщg, йому, а• зго
дом ще оди111, д.ругий. 

- Ніхто більше не мае? - кричить 
роз.лючений Лебедєв, - от •авол.очі 
ЗІ-ЮR!У зі ,с;nоїми детючкамиІ ... 

Ві.кна <:tвтобу,су відчинені і чути кож 
не слово. Якийсь хлопець nроІЖогом 
кидаєt•ься до автобусу. 

- Коля! Коля! - кричить він до 
Ле>бед.єва, - НІеІВІЖе ти мене не nізка~ 
еш? ... 
Лебедєв. r ЛЯtІfІУВ у 1В1іюно, його з ір 

зупинивсь на молодій людині. Він за
мовк. 

- А·вrгоrраф! Авггосраф сіль ву пле! 
- якась дів,чинtаІ домагала'Сь в моло-
дого Годов·ченка, блискутчого nе,ремож 
цsr •В з.ZІп!.lІиві на 200 метр~ВІ брасом. 
Але :ніхто їй не відJПОІВt~ае, на,віть не 
нахил.яеться, щоб ·від;повісти. 

Хтось знову інший підходить. 
- Ви от:кудов'а? МоІіне земля·ки? 

але знову жодної віщпові.доі. У .всіх 
апортовціІв (це ж в.с,е.со юз ні, еІв.роІПей
сь.кі і ресrnуtбліканські ч.емІпіони, всі 
вони майстри спорту!!!) перелякані, 
бліді обли~чя, їхні оч.ї ЗІверне·н.і ,в сто
рону переКЛ.ЗІД:ЧИІ<tа і ще tЯКОГQ.GЬ «ад· 
мініст'J)атора». Розлючений «адміні
стратор» 'Пі~ійшов до шофера. 

- Хто був в а~втобусі? 
- Ніхто. А6сол:ют:ао ніх1ю, - ІВ·і.д-

повідае дРИЖЗІЧІfМ ГОЛОСОІМ, З·блідЛИЙ 
на смерть щофер, - ІЯ Ібу,в тут цілий 
час. 

- А чому вікна відчинені, я 1Вам го 
ворив, що ні •вІЇікон, ні .дІв'ерей •Не віль
но ВідЧИН•Я'ТИ! 

- Але ж, ме.с,ье, така rорящ, що ... 
- Виета:чи1•ь! Про це ми пізніше по 

говоримо, поїхали! 
Біл.я «,п:ульм.а'н-кару» .rtесят.1<и фра·н

цузьких поліцаіjв'. Вони створили не-



стор. li· 

nрохід,ний м·ур. Вони ООІВОдwrь страх 
на ·Спортовців. «ІКіаnітаJЛістична сис:ге
ма опираєтьс!Я на ІПоліційній силі», яку 
видно голими очами. В СССР Чj'ІЖИ
нецькі делегації н1е охороняє і за ни
ми не стежить ruнi один у н і ф о р
м о в а н и й •мілі,ціоне·р. 

** :1< 

НедіЛІя 26 •червіНЯ 1955 р., другий 
~ень •ПЛИЕ1ацьких змагг.ІНь Фра·нція
СССР. Початок змагань о 15-ій rоди
ні. Вже о 14-ій годині при задньому 
вході І~а стадіон сот•НІі людей, десят
ки поліцаїв і не менше таемни:х боІЛь
шевицьких агентів. В цей ~нь на від
міну від попереднього, ІJ<рім .болЬІШе
ВІщьких агентів, «>благонаUІ.ійпість:Р під 
советських ·спортовців охороняють та 
КОЖ деQЯТКИ ЧдеНііВ1 боЛЬШеіВІИЦЬКОЇ 
експазитури 'У Фршнції, тоJ!арисТІв.а 
4:Фrранція-СС0Р». 1Вони явно, з боль
шевицьюrми ві.ІLзнак~и на груд;ях, 
слід!кують за кожним. рухом 'на три
кутній площі. 

О годпні точно 14.30 на площу за
їжд>юаІЄ (на здив,уванНІЯ •Всіх глЯІдЗІЧ·ЇВ) 
новий, цілком інший ав~І'обус, зі щільно 
замкненими ·ВІікнами. В авІТобусі яких 
20 агентів зі знаочкз·ми «Фраас-ЮРСС». 
Біля шофера (того, що 6у:в поперед
нього дня замінили більш певним!!! ... ) 
три аген,т•и. Автобус ЗІуmиняєть•чя білІЯ 
самих вхідних ~вере1й. Виходять •Пер
ші а•генти, .вони творять з обох сторін 
проходу-шпалі,р. Щооно тоді ·nочина
ють виходш·и спортоВІці. Ось ідуть во 
НJІ, МЗІЙ!Же В1Сі 3 ІПОХИЛеНИМИ ГОЛОВІЗІМИ: 
Прес, 'Абовбrн:, Ла1вриненко, Мечеров, 
Соловйов, Сорокін, Баланд,ін, ГорКІу
ша, СтруІЖаІнов, Засіда, Голов•ченко, 
Біло~ід, Жіг3JІова, ЧумішеВ:ЗІ, Бренер, 
У далов, Чачба, Каракаочян, за~ НИ'МИ 
Фірс.ов. керіВІНИК секції 'ПЛ:аВJЗння СССР, 
nерекЛІаtщчик, л.tкар, судді. Між опор
товцями предста,в·нмки України, Біло
русїі, Грузії, Вірме:нії, Росії. 

** :1< 
Сьогод.І-Jі на ·стадіоні 7 тисяч лю~й. 

Стадіон заІМа.яний фраНJцузькими і со
вєтчькими Пр<JІпорами. На офіційній 
11ри6у,ні представ·ники французького і 
совєтського урядів. 

Я вцдрЯІпавсь на с.а:мий вершок ста
діону, щоб краще бачити. Опинивсь 
біля саІмої 1Машти червоного пра,пору 
з ·Серпом і молотом. 

- Uікав.о, як 6и nЩрізати цей шну
рочок - гаворю до <:<вого сусіда 
француза. 

- Пi.GJprзarи? Та пощо? 
- А так, щоб цей праІПор уп.а'В ... -

Француз посміХ:ІfУІвсь. 

- rм, три ·мkяці найменше, а може 
й нічого, але дивітьСІЯ як його охоро
няють. 

Я гЛянув: біл~ •мен·е, при машті чер
воного •ПрЦпору стояло д1вох <ЗІГеmів 
зі значк[J(мн «Франс1-ЮГСС). 

** 
При старті, nід ~амими офіЦій:НІими 

трибунз.ми репортери, paU!io, телевізія, 
а ІВ семому центрі Jryвarи :чотири сумі: 

OIIOJIOCIDID 

дв•а nідсовєтсЬ;кі і дІВа фраищузьІКі. 

... Ось остztнІія точка змаrань: ес,та
фета. Виступає че·м!Піон світу, олі.м
nійський переможець Буате і иаw :мо
лодий пли;вак, зов.сіІм :дотепер не відо
мий - Білодід'. Вони однакові ростом 
і мабуть роJQЗІМи. Uей змаr найцікаві
ший, але він ще •не був :дефінітивrним 
nоказом сил обидJвох чеМІП'іоніпз.. Буз
те цього ж .с,зrмого д;нІSІ, ГОдlііlІУ раніше, 
в*е :в1иступав, тоді ЯІК БілодіДо в·з.а•галі 
ні цього, ні лопереднього д1ня не брав 
УJЧасти в з•маганнІя>х. Але aan-e, коли вів 
скаІGаІв у в·одJУ, Буате Всже ІЛроплив 
бодай 5 м. Не зш.ажаючи на цю різни
цю, БілодЩ дігшІІв його, але .nереІГн&
ти вже не ваnіВІ, nрийшов до ~ети зі 
\:'ПіЗНеНІNМ 1/10 сек. 
Публіка зі захопленням опле.скує 

ОДНОГО і друІГОГО. 

** :1< 
На трикутній площі, при з.а,.ruньому 

виході зі ·С:rадіону нема1є сьоІГмні ні 
«::SИМ-3»1 ні 4:'11УЛЬМЗJН-Кару~. В ОНИ 
побоялись, щоб зоову х т о с ь rне ІКИ
нуІВ що с ь JIO середини автобусу. 
Дивне і не·зрозуміле для захі.ІLНього 
світу: страх большевнк~s. ·С,траfllІний, 
жахливий стра:х перед клаптиком за
д!рукованого n:<Іперу! Стра1х .п<еред .в~·шс 
НИ·МИ ·пред•стаr:Jіика:ми, які ЇдУТЬ за. 
кордон. Страх перед ними і недовір'я 
до них! Значить в они пр о
ти них! 
Большевицьк.а а•мбасада в Парижі, 

зразу .в су;бот•у nротес,тувзла ІПереДо 
французьашм урядом за те, що ВІ ї·х
ньому автобусі з.найдено ле.тю'ЧіКИ ... 
Тому в неділю nосилено охорону спор 
товців. Десятки ун~.формов.аних ~полі
ц::ьїв муром стояли 1біЛія автобусу 
(ЗИМ сьогод;НІі не приїхав, .с,овєтські 
представники ві'д'їхали зІВичанними 
та1ксівка•ми ... ). Вікна щільно замю~ені. 
При двєря·х агенти. 

Хтось •ПОДоумав: треба, щоб ·ві.кна бу 
ЛlІ 'ВІідЧИІ~ені, бо ЛОді)1QЯТЬСЯ. 

Почерез ІКоГорту лоліца·ЇІв ·лродира
єт•ьс.я силою кількох людей, вони що.ссь 
кричать до вікна, а.те їх в середині не 
чути. Люди ·з на~вору кричать: 

- Від:ЧИНІіТЬ :ВіКНО! 

Спортовець показ.уе жестом рук, 
ще не може. Ал.е людина з"під виша 
настоює і nоказує жеста<м.и, як це Т'Ре
ба зробити: 

- Ось так, ТІЗІМ натисніть, а там т'Яг
щть! 
Спортоrець не ріша€тьqя, •він з.блід, 

х:вилюєть•qя, руки в. нього дрижать. 

- Ребята, - хтось •пі)ІІВіВ'сь в сере 
ДИН:Ї, - МИ ПОДУСИ1М0СЬ тут, Д<\ІВЗЙТ~ 
від;чиняти вікна! 
Спортовці кинулись до ві.кон, мит~ 

тtю ·fx <Пr1Від·чиИЯІЛИ. Люди nідходили 
ДО авrобусу: ІПОЧЗІЛИСЬ рОЗ!МОВИ, ВИМ~НИ 
п~ам'ятковимн речшми, автосраtфа.ми ... 

Бе:зсилі кагабисти і тай ні аrенти ~и
вились з заціплеооми зубами НЗІ nро
никання с .а о б о д и за ЗЗL.1ізну за
слону. 

(•Х•) 

ч. 7-8 (~). 

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИJШИ 

В травне"ВО·Міу числі с:Смолоскипу~ 
(5/53), ·В< «Сторінці літератури», тра
пилось через пос.піх і не.ІЮМЯ.д цілий 
ряд при•крих ІПОМИЛОК. ГО.lОВНО ,& СТЗТ 
ті «Максим Рильський~ че.рез ІП'ере. 
СТZІВЛеННІЯ PЯ'JUKiB Во третьому а6заці, 
дРУ'ГЗ колонка, цілковито здеформова
но суть і Т'ЯГ ЛіЦЬ )ІJ:~,МКИ. З ОfШІІдУ НЗ 
це ми ще раз передруковуємо цей аб
зац: 

~останньо М.. Риль•сркий був наІА
бі.lьше ІСрИ1'ИКОВЗІНИЙ за С'ВОЇ Націо
Н<JЛЇОСТИЧНі ухили на пленумі СРПУ, 
ЯІКий ві,ц.бУJвся з початком серпня 
1951 р. в Києві. Тоді rоловним його 
прокурором і обвинувачув.аІЧем висту 
пив Ю. Gмолич, який бе·зжалісно роз· 
правля,вся з ~буржуазно - націоналk,
тичними nомилками і другими ідейни
ми зривz.ми(І!!) в літераrгурній твор
чості ~старшого покоління», між яІКе 
попа,в. С юсюра, Яновський, Рильський ... 
Але на цьому з'їзді Рильський ае 
здавсь, :в.ін :ка•я'в'с,я, але й ·боронився 
(·боронитись - нечуваІНа річ в СС
СР!). «Літературний заrад, - •Писа.ла 
москов•с,ька «Літ. Газета'» від 4. 8. 51 
р., - очікував 'від одно~о з ви.1ЖJІЧ.ні
ших ІПоетів Радянської України, М. 
Рильського, розІГорнутого самокрипrч
ного виступу. Не ·мало здwву'Вав М. 
Рильський уч.ас.ників пленуму своєю 
·ІІолемікою з критиками, я1кі ви•маJІ:а
ють від сучасних творів політичної 
Я•СНОСТИ фор•МУЛЮВ.ЗННЯ Й обраІЗіВ ... » 
Н третій колонці, в другом'У а6з<щі 

від гори, дрj,ге речення а•бзацу мае 
звучати так: «Нзwбільш вд-алий пере· 
кладний його твір - це 4:Божествен
НсІ. комеді:!D Да1нте» (а не ян подано 
- Леонардо да Вінчі). 

За ці при•крі помилки, як і за інші, 
які чз{1ом тра'Пляються в нашому жур 
НЗЛі, дуже вибаІЧЗЄМОСЬ .n:ерещ НІЗШИ
'МИ Вш. Читач.гІМи. 

** :1< 
В кабінеті молодого лікаря чути 

rелефоніч.ний JLЗ•вінок. Через кіл.ька 
секунд шкар довідується, що його 
колега З•аюрошує оо партію •бріл.жа. 
До кабінету вхо~ить його МС>ІІтодз 

дJРУЖИІ-JЗ:: 

- Чи те·бе знов викликаю~гь, мШ 
дорогий? 

- Нанещастя, так. я боюся, що 
с:пр~за доволі серйоз-на; там вже є 
rри лікарі. 

:to* 
:1< 

Похилений дещо, · один подорожній 
с;пирається оо вікrrо свого ,ва.rону 
без перестаНJку вигукує: 

- Чу ~овю! Знамёнито! Неви.д.ано! 
Сенсаційно! На.дзвичЗ/ЙІао І 

- Ви nодивл.яєте, ма:6уть, краєви
ди, добродію? - питае йо·го хтось з 
СУ·Сідів. 

- Та ~ там! - ві~лоsідг:е нІЗШ nо
дорожній, ПОІВ 1НИЙ еlfГ}'\Зіязму. Я 
ПОДИІВЛЯЮ З ручність НІЗІШОГО .машин:с
rа, з якою ·він nопадає у всі тунелі. 
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му слові і для НЗ'шого уха і навіть 
для уха чужинців бренить ціла музи
Ііа смутІіу і жаІЛю... У Ііраіна - країна 
смутку і краси, Іфаі:на, де найбільше 
люблять волю і наАмеІШІе мають і"і, 
щJаїна гирячої любови до кародУ і 
ЧОрНОЇ ЙоМу зради, ДО&ТОЇ', ВіІіОВОЇ, 
r€роїчної боротьби за воJІю, в резуль 
таті ЯІіОЇ - ВеJІетенсьІіе юІадовище: 
високі в степу могили, руїна та npe
JфRCH81 на весь світ, безіменна, невідо
мо ІШЛИ і ІіИМ СІЩЗ,дена пісня... Тяж
КИЙ сuн, nодвійна невоJІ.Я і темна ніч, 
ЯІі ворон. - ТільІіи Дніпро з очерета
ми, ТЇJІЬІіИ вітер 13 СТеПОЬ!ИМИ МОїИЛ1t
МИ шепоті.ІІи ночами: гай-rnй ••• умер 
преЩJасний край ••. 

У.Іфаї'На - це тихі води і ясні зорі, 
зєлені сади, білі хати, лани золоrrої 
пшениuі, медовії та: молочнії ріІіи ... 
У~rраїна - це мирні, обшарnані, го
лодні люди... Ідуть вони на панщину, 
чорні й німі. Ідуть, дітей ведуrь •.• 
~~країна - це царсьІіе та пансь'Ке без
межне свавіJІJІя... Праця до сьомого 
11•·1·у ... 

Світяться злидні ••• 

~'Ііраіна - рОЗІііШНИЙ ВіІІОІі З ру І'И 
і барвінку, що н-ад ним свіnпь 3ШUtа
кані зорі ••. 

Поема жалю і смутну... краси і Ht· 
долі .•• 

Отже, одна з найсмутніших сторі
НОІі у цій поемі належить невиданому 
у всі часи по ·В1сьому світі ії огненно
му nоетош. 

Логендарному поет~і ІіаЗІіового 
Ііраю •.• 

ВРлином~- борцеві за волю свого 
краю, свого люду, за безмежно ширt~
ку волю на всьому світі поневолених 
народJв. 

За н:іх nоневОJІених, близьких 
далеІіих. •• 

Оrепан ВасильченІіо 

Вересень-жовтень 1955 Рtк6 

ВЗУН 
, 
1 молодь 

Організація Українських НащіоНІалk
тів відібул.ru свій IV. ВЗУН. Цей 'Черго
LІІІЙ ВЗУН б),В доказом сиди Організа
ції, її всеобіймаючої qпрямованости в 
дії, її присутности в, Укра•їні і n. усіх 
драми розпоря.д4жаЕ Організація, ю:t1ра 
ні. ВЗУН виказав, я.кими 'велию1мн ка 
да:'І-ІИ ;розпоряджа€ Організація, кадра
~ш - RЇД,І}ІЗ'НЮШ украЇНСІ>КЇЙ ВИЗІВQ:l.Ь· 
НЇЙ с:праВ'і, ЯКі аа ЧУИ<ИНІЇ ВК'ЛЮЧНЛНСЬ 
в усі діляРки українського П'Оліт'ltчно
го і громадського життя. Сього~ні не
МІ(]ІЕ ані в Батьківщині, анrі на чужині 
ні одного відтинку боротьби за укр.а
їнсьюу держаЬІн.ість, в mкій не були б 
присун1і члени Орга•н:ізації Українсь
ких НаціоІ~а.'Ііс-rів і вва~паtЛі укрз1їнські 
націоналkт'И, організовані ,вони, чи ні. 
З другої св.ітовюї війни ОУН •ВИйшла 

важко зр1.2ІНена. Втратнла своїх найкра 
щих .провід'них ·люд-ей і сотні та ти
чяч• рядов01rо членства.. На еміграції 
ОПИНИЛИСЬ Не'ЗНС!ІЧ'Нtі ОДИНИЦі, Я!Кі ОЦЇ· 
ліли в.ід ворожого те:рору. І т'У'т нічого 
ди.В:ІІОІ·о, бо це ·Саме ОУН ставила• наІИ 
більш рішучий опротив окуrnнтам, і 
са\1е на неї сиnались 6езіПерерІШіНЮ 
ворожі у дари. 

І треба було ІКідькох рокіщ щоб 
ОУН могла· Gтати t~a повну височінь. 
Період П{:редІfШЮІ ми пройш.ш. Від 
нас від.ійшли сл:абод,ухи, ті, які від 
найменшого у,дар·у, ворожого чи жш·-
1 ЄІ.ЮГО, J:Ht:BipiOIOТLOЯ, Ті, tЯКЇ ЗЗ!Г~І;ДИ 
невдоволені, ті які завжди ·ВІ дріобющі 
добаtчують суть, поминаючи ту вели
ку м.ет·у, до ЯІКОЇ ІШЖНИ!Й націоналіст 
поюшен ІП:рЯJМІув:агпІ. Організація ОЧИ{:
тнл<l!сь і сьогод.ні вона наново розгор
тає свої сили, скріплЮ€ і з~з~ріrш.юЕ 
їх на кожному пооті, на кожном•у nід
тинку боротьби. 

Ми сьогод.ні присутн~ В/С,юди. В 
Украї.-~~ немаЕ т!акої области чи райо
}іу, міста чи сед.аJ, куди 16 не проникз
.тш H3tllli бойові КЛИ'Чі, КУдИ б Не ДОХО· 
диJІа правда, Я·ка ююнсана на іІlJ)(.ІПО· 

рах ОУН. 
І са,ме lV. ВЗУН :nрогл,яІпув н.з:ші 

!1Ііли, IillillY революційну .пот)lГУ, не 
забуваючи tпри тому і про молодь, 
яка завжди, на всіх errauax ~боротьби 

с>ои.а.а' ВІ аЕанrарді змагу, ЙtШЛа Н.'і 
найбільші жертви, будучи занждм зд.н
сuип.тінованою і гідно БtМіючи викону .. 
nа'П.І 1~ накази і настанови, які їй да-
в~~ІЛа ОУН. ' 

JV. ВЗУН дав нам три ваDКливі до· 
кументи: де~к.л~рацію ПУН, Апе\ІІь дС1 
віш.ного сьіту, звернеІJНя nолк. 'А. 
Мє·льника, Голови ЛУН, до націонІЗліс 
п:чного активу в Україні. Ці три до
кументи є ·~аІЖливі ддя 'кожного наці
оналіста, ~ б В•ін не знаходИ:В'СіЯ - 'ЧИ 
це буде в Україні, чи на 'Чужині. 

Велнкі магістралі наПllого змrury ІІ.Jер 
говий :раз виразно і чіт.ко визначені 
ОУН, як ніхто інший, д.а€ яснJУ оцін
ку :-.~іжнарQднього полоrженнІЯ. ВЗУН 
1~ св.1€МУ АJПелі, зверненом1у до вільно 
го світу ,виразно за!Я,В:Л!Я€, що не аrtа
жаючи н~а жодні перемир'я, коекзис
теації - Україоо бУJде зшвІЖди. до 
кінця, в.е.сти боротьбу за СjВОЄ виз,во
л~ння. ОУН ніколи не складала і не 
зложить зброї. Але ОУН і :перест~рі
гає вільний світ: 

«В ім'я правди і справеДJІИв.ости, в 
і!\t'я велиІ<их вартостей нашої Ііульту
ри, в ім'я добра nрийдешніх поко.!Цнь 
- ми, унраїнсьІіі націоналісти, звер
таемось до відповідальних державних 
мужів і до всього зага.лу вільного СЕЇ· 
Т'У З ЗаІіЛИІіОМ: 

уважайте, щоб не дати себе роЗJю
жиrн облудними гаслам·и большевинів, 
належно оцінюйте загрози, що їх 

нес~ Ііоt-кзистенuія, 
не демобілізуйтесь політичНо і мілі

тарно перед советІСьІіою потужністю, 
nодайте ру.ку помочі в ході холод· 

ної війни поневоленим МоСІіВою наро 
дам за з.аJІізною заслоною, які безна~"" 
станно і мужньо борються за свою 
свободу». 

І саме ~ JJаJІ]рЯІМі ціЕЇ пе;рееrороги і 
буде ОУН розвив:аrrи С1ВОЮ міжна
родню діяльНJість, орmніз.уе чвої ак
ції і ВИСТу.ІІИ МЇіж 1ЧУЖИНЦЯІМИ. 

Ви{:око оцінюючи жеJУІ'Веннkть та 
втриваліrть націоtІЗJЛістичного акти
ву ,в· Україні, Гол•ова1 Лрово~у Укра
їнських НаціонGІЛісіІ'іВ, полк. Ан.дріJй 



Мельник, ЗІВ\ерrа~еться до нього зі с.по 
вами повними приз.оонІJя: і віри: 

~до всіх же тих, що сьогодні гот•о
ві прод.овжувати бій nроти онупанні 
- наш закл.нк: 

Дійте з найбільшою обережністю, 
але дійте невпинно. Лише через най
ближчу інтимну дружбу вн.тоочаtІт·е но 
вих неофітів у лоно націонаJІістично
r·о підnілля. 

Винористовуйте ноншу нагоду" нож 
не становище, щоб діяти на нористь 
tрудящого унраЇНСЬІ\оrо народу, по
борюючи nаразит~ мосJ\оВІСько-ному
ністичну державу ••• 

Будіть віру в прнйдешне, в Укра.
їн.сьну Самостійну Державу, в якій не 
буде місця ні ДJІІЯ визис«у людини 
людиною, ні для національного гно
блення, ні для затисну вільної дум.ки, 
в янІА уtіраїнський нарід буде свобід
ним rослодарем по своїй волі. 

Bipre в краще маАбутне, яке неми
нуче прийде. І нехай Господь Боr 
кріпить В!llWi сили, вашу волю і пев
ніС1'Ь у перемозі!» 

СдОВа! ПолкоВІника кр~плІЯть і кріпи 
тимуть ·rися,чі бійців уК;раїж:ької рево
люції, будуть запалюнаІти не тільки 
до великих чинів, коли на них прийд'е 
час 1 але й до щОJІ.енІJюї, завжди не
безnечної, /Повної напруги шолі, .під
п&rьної праці. 

lV. ВЗУН причвІЯТИВІ і юмежне •;о.Ііс
це спра.ве1м української молоді в У крn 
ЇНі і на ч:у:жині. Бо саме укра'ін•см<а 
молодь, roa, яка сьогодні е молод:д".ю 
- завтра буде рішати про бути чи нє 
б:ути укрз,їнські,й державі і укра:інсь
кій нації &а.агал.і. І 1 ому окрема ува1га 
з-вертається на працю серед молоді в 
Україні, на: формування її світогл.ЯІJ'ІJУ 
і .н.а ІПі.ЩГО1'ОВКУ її до пі.щпіл.ьно-ре,во~ 
люційної )Юботи. В ·апраОО'Х :молоді 
ВЗУН ,прийНІЯІВ резолюції і пост<JНОБАИ. 
Н :резолюціях говориться: 

«1. lV. ВЗУН (.ТВерджує, що укра
їнська молодь завжди стояла в аваІн
rар.дІ боротьби за державну незаJІеж
ність Україн.и, виявляда й вия.ВJаяе не
зрівняний героїзм у боротьбі з оку
JІt.нт~м нашої Батнівщини. 

2. lV. ВЗУН !Відмічуе, що головний 
масив уаLраїнськоЇ' націоналістичної 
молоді залишився в Україні, де за 
відданістh визвольній ідеї і за рево
шоціАно-підnільні дії е постійно нара
жениі\ з бону російсько - большениць 
коrо окупаиrа. Тій молоді lV. ВЗУН 
висловлюе С'Вій подив: і nризнання за 
і-і видержлиБ!ість на стійках Українсь
кої Національної Революції. 

З. В наtслідок національного гн<.ту 
та соціяльно - економ!чної сист·~ми 
болwевицькоrо он;упаmа, скріплю. 
еться сt>ред украінсьної молоді і сrу
деноrства дух резистансу. 

4. Мошщь в Україні, зокрема та й 
частина, що силою обставин пtребу
ва. n комсомолі, але не діе на шкоду 

О:МОJІООІUІП 

уtіраїнсьному народові, визволившись 
з-під в.nлиЕу Іюмуністичної снст~ми 
виховання, стане надром в будові та 
З>t~фіnлеН'ні Української ДержиВІі. 

5. Почерез свою дію і засоби вихо
вання ОУН підносить рівень націо
нальної свідомости серед унраїнсь;ної 
моJІоді в Унраїні і на чужині, вихо
вуючи і"і в патріотмчиому і на11іонз ... 
ліспtчtю - державному дусі. 

6. Молодь, що народилась і вирос
тае на чужині, станить помітну підпо
РУ Воюючій Унраїні. В лавВІХ сестрин
них націоналjстичних організацій сто
їть вона пліч-о-п.ліч з ОУН в іТі бо
рот~ьбі, хоч і заховуе свої• питомен.
ності й обов'язки супроти нраїн сво
го народження. 

ч. 9 ·10 (57 .. 58J. 

с:rво будуть змагати до едиости дШ 
уuраїнсьиої молоді різних політичних 
середовищ на чужині, які стоять на 
позиціях деr:жавної суверенности 
УІфаїнн~. 

Як бачимо, резолюції, .я:кі 6у.п.и вн
слідом дискусій оод. справами молоді, 
е всеобіЙlмаючі і охошлюють всі ді:rян 
ІШ праці т'а діЯ'щ,.нос;ти націонаІJІkтнч
ної молоді в УкраІїні і на чужині. Вони 
стають ре.коменщаціею і наІпр~мними, 
разом з постаJІ-юва.ми tR справruх моло

ді, д-ля нашого провідного і рядового 
аtктивrу. Ми віримо, що націоналkтич
н.а МОЛОДЬ ДОЛОЖИТЬ ВСіІХ ЗУСИЛЬ, Щоб 
ВІНКонати ті завдання і здійснюваrги ті 
обов'яrзюr, які з наІдіею на неї поІСІ~в 
І\'. ВЗУН. 

7. Своею Пріtцею і діями українсь
ка націоналістична молодь і студент- П. Варнак 

осос_~=~=~=.с_ссс~~~~сс~==~=~==~==~===~==========~=========е 

Hoнruec стvпентсьиої поеси 
Нижчо містимо нілька спостережень 

нашого співробітника і делеrата· ЦЕ· 
СУС·у В. С. Мардака на V. Міжнарод
ню Конференuію СтудентсьІюї Преси 
в Саарбрю"ен. 

ЧергоІВа (п'ята) міжна.родня конфе
ренція: студентської 1пре-си від:булаІСJЯ 
16.-22. вересня ц. р. у Сщарбрюкен. 
Саарці, ЯІК технічні орг.а,нізатори, з 
цього приводу вида!ЛИ nepІUJe число 

с.вого журналу й стараІ.Інщя д;жи нк
найпозитивніше вра:ж.ення про Саар
щину студет-ським редактора~r ,вісі'М
на~дцяти країн ('М'айже ниключно ев
ропейськнх). Вони організували пере 
к.1 ад-11 на конференІЦїі, зоргш-)ізувІаLrш 
ряд. 1прийняrгь - самим ·прем'єром по
чавши, міс,ьки-ми упраrваІМи, ре,кторо:м, 
птзетами і т. n. 

Але, 11:ж як назашні !ВСе було б.lис
куче, так внутрі, на пле.нарних засі
даrІ:нях, контроверзїі нетехнічно-1пресо 
вого xap31cflepy Т'вЬрили r<яжку атмо
сферіу в коаференційній залі. 

Дис,кусія н.а!д. доте~перішніми Л)lблі
кзціsюмн КОСЕК-у, над виміною інфор 
м.ацій й харктериqrикою технічних 
пробле:м поодиноких студенrrських 
журнадів різнн.х країн, переходила 
вІПовні ді.ювю. Вже проект вид.авання 
КОСЕК-ом мі:Жі93Іроднього ілюстрова
ного журналу ('проект• прийняла lІ.ІИ
ну лорічна 'пресошtа конференція в 
Лейдені) -привів. до ,деяrкої поле1міки в 
зв'язку з домагаІШЯІМ німецьких деле
гатів видавати цей ІЖУ'РНІ31Л не лише 
в англійській, французькій й еслансь
кій мов:аос але й по-німецьюr. А коли 
П:рийшла (1ПраІВа «VПудеІПСЬКОГО Дзер 
кала» на порЯІд:,оО.к денний, то контро

всрзії Н:3Ібрали М3JЙЖе 'ЧИСТО ПОЛЇТИЧ·· 
ного характеру між ні,мещькою й юГО·· 
С.'rа:вською делегаціями~ нку частинно 
проти німців піддержуtвали французи. 
Югославці закидшли ніМІцяІм вида:ва-

ному «Студентському Дзеркалові» не
об'єктив-ність в подаВІЗІННі інформацій 
про Югос~-'1авію і ін\Ші ІІфаїни, БІЖиван 
ня nровокативних іНІформаційних дже 
рt-.л, як західньо · німецьких ам,бас&•Дt, 
тенденційних нест'удентських газет й 
між іншим також <<ПРО!J.Оюаrrивного» 
екзи.пьного цеІПру <<ВіJІна Европа,», 
нсоб'єкпшність в деноміооції країн 
головно, коли ходит•ь про називання 

Східньої Німеччини, як советами оку
пованої зони, й т. п. Дома~гання юrо
слшщів зірвагrи ~нос.ини з «Студентсь
·ким Дзеркалом» й від-гягнути йому па 
тронат• 'КОСЕК-у, ·було 'в.еликою біЛf,
шістю відокинуте, а більшість їхніх за
кидів була цілков:ито ·безпідста'В·н .. l. 

Наз•:нга.п можна С1Ка:зати, що ;{оифе
ренці,я лише ча•стин.но оправдала себе 
й це н~а полі нав'язання ос.обисгих кон 
тактів між 'предстаsниками студентсь
ких союзів, (:в·більшості - пре,сових 
референтів) та редакт•орів · студентсь
:ких *урн.а.пів, на ·ПoJit виміни ін
формацій про :технічні досвіди й 
про х~рактер в ІПОоДtиноких кра.·іоох, 
частинно - в-ідносно рекомеНІдацій 
д:Ія зшrkне,ння міжнароднЬ(>ї ·Пресо
вої опінпраці, включно з виміною 
с_татей і кліш тtа відносно деІЯ.ких за
гальних рекомендацій. 

Зате дискусія над Пу"Ібліцистичною 
працею КОСЕ-К-у, а rшювно над- за
ЩЮЕіПоВІаІНим журналом, була незG
дов,ільна й рекомендації відносно об
межеиі. З другого 6оку дискусія над 
«Студентським /Дзеркалом» м2~а 
біЛЬШ ПОЛЇПІЧНИЙ, ЯК C1yrO 1Іt·Х:НЇ'ЧНИЙ 
х,аратер. 

ІІрн кінці конференції делегати при 
йнялн <':tПдявзом пропозицію фінських 
делегатів ші:,тбути чергову (6.) між
ІJародню конференцію студентської 
пресн в Гельсінках. 

В. С. Мардак 



ОМОJІОСК.ІОІ Orop. 1-'І'а 

Українське студентство і суспіпьне життя 
Ця т:ем.а tІюстзда і не дам1а нам 

с.nокою в часі дискусій на 19. 1KOHІ
rpecj Центрального Союзу. Українсь
кого Сту деuп·ства в Лювею. Може до 
цього сп:ричинил.ач;ь сві~мість того, 
ЩО МИ ЗНаХОДИЛИСЬ В МіС1'1, де НІе •МОttК 
a .. 'l не відчути <:,тудентського духа, 
коли навіть не вищно са:моrо стуtд:ента. 

У місті де працює відомий Універен
тет ЯІЮ,LЙ є тим .!WІЯ Бельгії, чим була 
ко~ись д.;vя України КиєвІО-Могилянсь
ка •Академія. П!рот:е в !Першу чергу 
причиною нашого на,пря~ку. роздуму

ванНІя буш1 не 11еоретичю 'Мlрку•ваННІЯ, 
а. таки са1мі праці с,есій с11у:дентського 
Конrресу. 

Ще даЛІеко перед другою світовою 
війною відомий бельгієць }Козе 
Сгрель шюа~в!: « ... Бо виб'~ і .~ля на.с 
ГОДИНа .діОЗВЇЛЛЯ, ІІІОЛИ Нод.Ш ДИИ КрИ
чатимуть «Мkце д,~1я •Молодих!» Коли 
б вони тільки 'І~міли кричати ПІІК силь 
но, як ми, а ми - с;лухіl:rи їх краще.~ 
ніж наші попередники». В том~у "!.аСІ 
розходилось npo 11е ~е~уче ІпитаШІІЯ 

(не тільки для бельГІйЦІв, але 131 не
меншій мірі і ддя Українців) НИЯіВУ 
студ!енrа, ~ІК суопі:льникаr. Розходилось 
ІПро те, що стУ1дент ма~ бути в ав~н
rарді ус,іх ланок сусшл.ьно - ~ацю
науьного жипу, .мав бу-r:и руш~:ним 
ч1шником суопілмю - ооцюнruп.ь~о1 ди 
на-міки. Перед студентом, !<оли вш ~и
бирає дл·я себе дJopory шзнаннt1, вщ
криваються •llі:ирокі горизонти, до 
яких Івін мусит-ь :прямувІати. 

РоЗІГЛЯ'JІ! нЗІшоrо, і в такій же м.ірі 
чужого, минулого наглмно шжазує, 

що с.'І•уденtгсt~>ока молодь шmонювала з 

себе відв2іжних ~ніціяrrорів і сподвиж
ників велиІ\ИХ діл. ЗrаЩіІЙІ:\-10 ролю 
ПОЛЬСЬКОЇ МОЛОді В ПОВСТаНІtЮМу русі, 
фінського с;тудент·стоо ·в. щіл1sи~ці mці
онально - КУІJІЬТfУІрного орrаюзуІЕ.ання 
фінського заг•аJІІУ, rq.e·CbKOIГO - в ІП'РОТІІ 
австрійських самос1'ійницЬІких вис,ту
пах, ширОІКа нідому Р<Х''~ ф~анцузь
ких та n!ЇмецькИІХ сту.деmІВ в Історич
них змаганнях їхніх 6атьківщнн. Не 
малу ро.1ю вffдограло і українсь~е c:ry 
денrгст•во ·в ісrrоричном1у ставаню укра 
ї!нської нації. 
Не помиНІаючи актиВІного змаІІ'\у, nе

ред уІ\раїНІсьrІшм ету;Дентст:вом на чу
жині СТОЯТЬ ПЇД С:УJЧt2оСІНіу пору JIIB,a З.ЗІВ 
ДоаННJЯ: :nраця на rВНІутрішньому укра
їсько}f.у і на зовнішньому відтинку. 
Перше зобумовлю€'гься його ·~т:а~новим 
покликанням, друt·е - ви_ІПливІає з йо
го ІПОВСЯКЧ2СНІИХ КОН'ТІЗІКПВ З Ч1У'LКИ· 

нецьІКою сту діюючою молоддю. 

Цьогорічний ВЛКУ ~є ба!гато до на 
думи, а в nершу •чергу підкruзує, що 
пост~Еіllена Іпроб~ем~тика є влуqНІо 
вибрана,· як о~иа з найбільrш аJКТуаль 
них сьогодні. Вона іВ•ідіnовідає двом, 
вище поставІtеюw і!Мпераrrивом. Коли 

тепер ІЮНЯТ'ГЯ Н!аЦії ПОІЧИНаЄ щораз 
біІ.1ЬіШе За'l~ачув\аоТИ В :МЇЖШlрОдJН'ЬОМУ 
житті свою дифіиіцію - необхіJІ:ні є 
глибші С1'У.дії цього питю~ня в рс:,них 
аспект~х. В нашому внутрішньому 
жшті - це х~ба в.перше пору.шуєтьсіЯ 
од!на ·проблема. в такому широкому 
дія•пазон,і. Треба сnодіватись, що сомі
ло кинуті думки знайд.уrrь свій в~д.rг'УІК 
в широких ІКР'УГЗІХ наІШого г~?Nад,ян: 
ства. І це буде ВІІЯВ Т!ВЮрЧОІ ІПраЦІ 
українського студентства НІа внутріш
ньому відтинку. 

З н<і!йбі.1ЬІшим енту~іяз~LО:~ треба 
ІJрИІЬітати проєкт опещяльно1 студій
ної тема,тики в з'ня.ззку з ма.йбуrгнім 
Ювілейнам Двад~.J;япrм .Конrресом ЦЕ
СУС-у. Рік часу, що .стоїть до диспо
зиції в підгото:ВІЧНr КаJМїпан~ї для аю
~ібної імпрези, повІ·шен •бути я~шайкра 
ще викорис1•ан'Ий, щоб ювілей зорга
нізованого українського студенІТсько
го ЖИТТ·Я став НодіЄЮ ВСе~ГКраЇНСЬКО
ГО значення. 

Культурно - студійн~ пр3Іця укра
їнського с1удіентс11Ба диктована ще й 
іншІФМ мотивом: суnІасним стоаном Y•KP<l 
їнс,ької академічної м.о\Іюді в УюраїІьі. 
П студії не ма~ють того широкого і 
неестороннього І]fаІПРЯіМКу, що ннм ко 

рис11)"ється молодь на ~ruxo~i. І 1•ому 
нсtше стvдентствю, що переб}1ВІ3JЄ на 
rміrрації: поnинно долоІжити в~jх зу
~иль щоб v всенаціонально.му tнrepe
ci з~повнит·и цю прогалину. Rисл·іл. 
СНОЇХ ПрJ;ЦЬ ВОНО ІПОВИННО ІПОДаВа'І'JІ 
до з,а,гапьного в,ідома, а будучи аван
rардом в суqпілм-ю - ІКультурном·У жит 
ті, cr.J!I'И тВОDЧИМ ферментом в~енаці
н<J.'Іьних надбань. 

На зовнішш,ому відтинку Н'а:шої ді
ЯоJІьности студентський прсJв.ід .пови
нен в-ключити більше число {:1~:ще:wr
ських діячів, щоб ще біпьше закріпи
ти і розширити здобуті позиції. Наш 
в·к.лад в rміжнарод!НЄ сту:д.еmське жит
тя і здобут'Тя там позицій повине~ 
опиратися і на:дапьше оо кушnтурну 1 
вида1вничу діяльність. Було 6 більше, 
як потріrбНІе .впдаІвання у чужих мовах 
бюлетеню 'ЧИ журwал!у ЦЕСУС-у. В 
ньому ппвинні б знайти місце не тіль 
.ки проблеми, які від;НОСіЯ·і'ЬСЯ виключ
ІЮ до апраJн українського студентсь
кого життя, <1.11е й проблемаrшка сту
дентст&а в за,гальному. До ~півпраці в 
ньом.у можна було rб заm:рос,ити чужи 
нецьких шщніших діЯІчів студентсько
го життя, що надало б йому більшого 
значення, а українському студентству 
- ще один понаІЖний ~рок вперед. 

Проте д:а..льший хід ст'анювоrо сту
д:ентс,ького жиггя і його розгартанІШ 
стоїть :під знаком з31ПитаНІН'Я. Роз.ви
ток українського студеmського жит
тя і його вкла~ у зовнішні і ІВ·нутріш
ні площини дії українсЬІКоrо народу 

спиратиметься на діючих молодих лю
дей. І тут ми приходимо до однієї з 
пекучих і важливих проблем. Сучаtе
ннй стан заста:вІЛ.яє НІЗС бити на спо
лох. 

Укра,їнсt.ка еtміrраrція 'В Европі всту 
пає 1в. ка:тас:трофальну снз1дію с,воrо іс 
нування. Часи, коли наше с;гу~нТС1'ВО, 
зокрема в З.аtХідиій Німечю11ні, стано
вило сотні по окремих університетсь
ких осередШІ·Х - НІ3Лrо!{З'l'Ь ДО істо
рЇі. Сьогодні знЗІХоди·І1ьQЯ н Західній 
Европі кілька сот українських студен 
ті'в1. Ситуе.ція не в1игля:дЗЛJа б так зле, 
коли б прннЗІЙІменше було стільки се
ре.ІJJJІЬОШІ\Їльників, що в найближчих 
двох роках готавились би до високо
шкільних студій. Од:І-JаJч.е дійсність є 
далеко грі::;ніша nід найбільш rпесимі
с.пrчних мірку.оонь. Добре було 16, 
КОJІИіб МИ ЗнаJЙІU1ЛИ ХОЧ ,кілька ~·СЯТКіВ 
І;ОВОЗRМЮРІ1КУЛЬОВІ3ІІ-ШХ украЇИСЬ:КИХ 
студеюів в УніверситетаІХ західньої 
Европи. ·коли до тоrо дОtдати, що по
д,<и:ляюч,а більІШkть су,час,ної СТ'Удію
ючої української молоді в Европі -
це студ.енти останніх семестрів·, то 
картина стане ще ·більш непотішною. 
За кілька рокtв вони заtКінча·ть свої 
студії і іс,торія укр3!1нського студент
стrва н Европі :\-Ю:Же ПJРИПИНИТИСЬ. 

Припинитися тому, що наша спіль
нота, розсія.на :Bt Бвропі, живе у віль
них, дуже вільних, умов:аос, які доз·во
JІІяють 1-Ja ~тущії В НІ3ЙСЛаІВНЇШИХ Уні
~~:ерснтетах Европи. Припиюrгися rго
му, ЩО МИ зараІЗ Мrа'ЄМО ;}ЩДТО :ВеJІИКі 
попегші у фіна:нсуованню СТLУдій нашої 
молоді ( візміть, буJд-ь те л.:юкаві, під 
ува1-у ці всі с,тИІпендії, що їх дtа'€ Ко
ДУС, чи стипеІ-щії у;р;ЯІJtоВІих держав
них чинників 3ах. Европи). Це все 
дає, очевидно, на~го велику вю.лю і 
відбирає маждивість НІар~каннІЯ m не 
сприятливі обставини для ·Cii'Yдitt. 

Про ці зсі спра,ви ми писали том.у 
рік (див. «GМО.1ОСКИП» Ч. 9. (45) 1954) 
і до с,ьогодні nони не є пола1го~жені 
і ніхто ними блиЖJче не цікавитьс.я. 
А був би час, коли ми сrправді НJе хо
че:\-ю пере7І<юрит•ись в робіТІничу, до
жив2ючу св~й вік е-міrрацію, якщо ми 
еправді, на ділі, а не на сдов<ЗJх думає 
мо про своє з.a·wrp.ar. 

в. м. 

'І6ІІІІІІІІІІІІІІІІІ~І~ІІІІІІІ~~ ...................................... 

ІlІвайцарський Студентський Союз 
вид3ів під патронатом КОСЕК-у ~віЩ: 
ник ~тідентських н.ічліrів й рестора
нів. КОСЕК ~видав довідник для подо
ро~,І{ей сту!деонrrів з а.~ресtами організа
цій та бюр, які дають уи.егшенн:я длІЯ 
побуту, в~двідин музе.їв, т.~rrрів й т. 
п. ~·країн~ькі Студ.ент\:ью Громаv:tи 
можуть о.дерЖJЗти ці довідки за nо
сере~ництRОм ЦЕСУС-у. 



CМOJIOCIUIII 

У -ий Нонrрес ((За рева)) 
14. серпня ц. р. відбувся в Мюн

хені V -ий Звичайний З'їзд «За: ре
ва». В З'їзді взяли участь nредстав 
ники з НімеччИlНИ, Англії, Бельгії, 
ЗДА, Канади і АрrентіІНи. З'їзд ві
тали усІНо і письмово представнихи 
ріЗІНих організацій з числеШІих 
к.раїн. З'їздом проводила презИІдія 
в складі І. Жегуц - rолова, В. Г ла 
ДУН - засrупнІИК та ІВ. Костюк і .Я. 
Качмар - секретарі. 
Після звітуваНІня всіх керів.них 

органів центрального «Зарева» від
булась обширІНа дискусія, в яхій 
звернено зокрема увагу на майбу7г
ню ді·яльність «З.арева», висунено 
цілий ряд нових домук і заторКіНе
но різні nроблеми, :які відrнослться 
до теперішньої і майбуТІНЬОЇ д.іяль
ности «Зарева». Всі майже виступи 
проходили під ЗІНаком ревізії доте
перЇ!nmього стаІНовища і відмічення 
тих всіх недотяmень rra неrативdв, 
які гальмували працю об'еднанrня з 
метою уникнути їх в майбутньому 
та розгорнути його діяльність як
ІНайінтензиmІіше та по всіх краї
нах. 

Окрему увагу присвячено питан

ню студентського доросту, nраці 
ділових комісій, студентства, наро
дженого на ·чужИНJі, оnівпраці з 
братн1ми націоналістичними орга
нізацЬями, співпраці зі старшими 
націОІНалістИЧіНіИ:Ми діячами та пра
ці в станових студентських органі
заціях. 

З'їзд прийняв резолюції і поста
нови, ч.астИІНу з яких публікуємо 
нижче. 

До нового Центрального Проводу 
«Зарева» обрано: А. Жуковський 
- провідник, М. Пл.а·в'юк - пер
ший заступник, Д. Пілецьхий 
2-ий застуmІик, В. Михальчук -
ген. секретар, М. іКалитовська -
член Управи, М. Антонович- !КО
ординатор ділових комісій і голова 
Контрольної Комісї~, О. Зівкевич 
- голова ТовариськоІ'() Суду, П. 
Стерчо - керівних стиnендJійного 
фонду ім. О. Ольжича, Б. В'ИІlЮР -
головний редактор«Розбудови Дер
жави». 

З РЕЗОЛІОЦІЙ V -го KOHfPE·CY «ЗАРЕВА» 

1. З'їзд . констатує, що зорганізо
ване українське студентство, ре
презентоване Централью11м Союзом 
Українського Студентства, послу
жило за останніх 10 роКІів ІНаlІЮго 
життя на еміz;рації nрикладом для 
nравопорядку внутрі і активної дії 
на зовнішньому форумі, і тому «За
рево» й надальще дасть ЦЕСУС-О&і 
і ЙОІ'о низовим кліТИJНам свою все
сторонню nоміч. 

2. З перспективи десяти років на
шого побуту на еміrрації, уча:СJНІИХИ 
З'їзду nриходять до висновку, що 
~ молодь !Не використала пов

ністю можливостей для осяГІНенІНЯ 
високої освіти, а тому З'їзд закли
кає всю українську молодь, яка має 
основні передумови для студій, ви
користовувати СJУЧІЗСні можливості 
і в rriй цілі зверrrатися на адресу 
К,л.dсії Допомоги УкраїІнського Сту 
денсmа в Сарсель. 

3. Щоб вчасно поставити греблю 
МОЖЛИ!ВИМ загрозам відростан:ня ІНа 
шого молодого покоління від нашо
го національного оргаІНізму в Евро
пі, З'їзд гаряче вітає ініцінтиву по
кликання nрИІНаймні одної серед
ньої wхоли в Европі та закликає 
членство «Зарева» і всю нашу мо:
лодь nрийти: З ДО[ІОІМОГОЮ цій доб
рій справі, а рівН'ОІЖ приложити 
своїх засобів для збереження Ук
раїІНськоrо Вільного Університету 
в Мюнхені, як символу незламно
сти наuюі вdльноі науки. 

4. .Як вираЗНіИк націоналісrичної 

дУМки серед ук:раї:нськоrо С'І'У'дент

ства, «Зарево» буде держа'11И тісний 

зв'язок із братніми націоналістич

ними орга,нізаціями громадського 

характеру, зокрема з організація

~rи молоді. 

В ч~асі V. Конгресу «Зарева», який 
відбувся 15. ~,ерпня ц. р. в Мюнхені, 
панна1 Надя Ріп~к, ,представ.ник «Смо
лоскипу~ І-ІЗ Бельгію, провела з16ірку 
на Пресовий Фонд: «СМОІіlо.сюшу~. 

ЖсртВІ)'вали: 

Н. Ріпак - 20 НМ, П. Атама~нюк 
2 ·нм, д-р Мусянювич - 2.300 фр. фр., 
С. 1 упісь - 5 дол., д-р В. Мнхайл~в 
- 5 дол., В. Гжщун - 5 дол., О. Вин
ницкий - 5 дол., 'проф. О. Ннжанк•Б·
чький --- 5 шв. фр., мгр. В. Гультай 
- 20 дол., В. Кохані,в'ськи:й - 10 НМ, 
д-р С. КоІбИЛJІ1НІський - 20 д<>л., В. 
Смерека -- 10 НМ, В. Онятий - 2 НМ, 
~д-р Б. к~нтJМШІі·СІ,кий- 1.000 ФР· фр., 
д-р Є. Маця·х- 10 НМ, С. Коцюба -
10 дол., І. Жегуц - 20 НМ. 

НаІШій іНІіціяторці збірки, ~повній 

панні Нl"щШці РіІоок і всім ВШ. Па.mм 

жертводзrщям, НGІШа найщиріша п·о· 

дя.ка! 

Редщщія «~tолоскипу» 

.. 9 .. 10 (51 - 58). 

4-ий ВЛRУ 
2.-9. .в·ерссн.я ц. р. в~у:всІЯ в ЛJОве

ні І\'. ВЛКУ, зорганізований UЕСУ
С-ом і УВУ. У ВJІКУ взяло )"Часть 
[JОІ-JЗд 40 слухачів. 
На ВJІКУ 6уло виголошено 1GІкі до

[JО:Віді. проф. О. Кульчицький: «Соціо 
.психіч.но - філософчний аспект про
бле·ми нації», проф. Ю. Сту динськиИ: 
«Пробле-ма нації в еосономічНОМ'У а-с.
пекті», ред. L М:айстреНІко: сНаціІЯІ ІВ 
марксистській теорії і праІКтиці», 
проф. .і І. Ре6ет: «Іlра<воо - ,полі1'ИІЧНИЙ 
аспект ЯІВИща нації», проф. М. Гvюбе'н 
ко: «lд·ея нації в укра'Їнській літерату
рі», проф. О. Ііlульrин: «Пробле,м:а m 
ції В істори ЧНОМІУ' ЗСІІJеКТі~, О. Д. 
Кульчицький: «Нація за христИ!Я.НІСЬ· 
кою філософс.ькою і соціяльною док
триоою~. Д. Маслій: «Українс1ька на
ція ПІ проблем.а: пон:аднаціоншпьних 
о·б'єднань», М. Кш1штовська: «Націо
нальне н поезії поетів-віс.никівців:», 
В .. Маркусь: «Кілька юридичних аспек 
тів на, с.учасном:у етаJПі де.р-мавно-пра'В 
І-юго роз•нитку», О. Зінкевич «Концеп
ція нації ІВ. українчькому підсовєтсь
кому середовищі»: 'А. Жуковський: 
«Ідея нації ІВ творчосrrі М. СЦ~борсько
го і іО. ВассияіІ-ІЗІ», В. МихаLЛьчук: «ди 
наміка української нащії в іс,т'Орії Гі 
боротьби», К МитровІИч: «Нація в світ 
~Іі лерс,оНІа ... lістичної філософії», Р. Бi
Jtac: «Теорія ншції у В. Лиnинського», 
!'. Ва.с,ькович: «Націон~альна і~ологія 
Д. Д·JІщошJ~~, О. КоВІаль: «Мож..щвості 
економічної співпраці .'В басейні Чар
Іюго моря~. 

Док.;І..rздні резюм;е з кожного внкла
ю· і .доповіді були оп.убліІковані в опе 
ція,ТІЬнШ порінці «У.краІїнського Сло
ва» З 2. ЖОН'ІНЯ Ц. р. ( 1Ч. 725). 

1/ісля .доповідей, зокрема1 с;rудеІнrr<:ь
ких, ні.д,бу,вала<:ь цікава ~искусЇІЯ, в 
якій заторк~ві<l!но різ·ні проблеми, зв'я
зані з порушува,ною тематикою. 

Нова Управа СУСТА. Ііа друrомІу 
конгресі· Союз-у Українських Това
ра.с,тв Америки, Я1КІІЙ від!бу'ВІСЯ в пол·О· 
вині червня ц. р. в Колюмбійськомсу 
Унів·е·рситеті, вwбраІІО нов.у Упр.а,ву 
СУСТА в такому складі: О. Федишин 
- rо·лова, В. Пе1ришин - пе1рl11ий 
віце.презндент .дЛЯ організаційних 
спра1в, М. Почтар - другий ІВ4цепр~
ЗІ-'дент для Ку~льтурно - зов.нішіfіх 
справ, Т. ГунЧІЗос - третій ,віцеnрези
дент для стипеНІд'ійних с;пран,, У. Яв
на - фінаІJсовий референrг, С. Міщи
шин - секре.тар. 

Контрольна 'Комісія: Е. Куль~~шць
ка - голова, Е. ВасилЬІКівІС;ьюз~ В. 
Колодчин - чле:Ніи. Товарисьюtй Суд: 
В. Пител.ь - голова, С. КосовсІ,кlfЙ, 
М. Багмет - члени. 
На кnнгресі :nрийнято між ір:Я'до:м ін

ших одну резо.1юцію, В1 якій говорить 
~я, що СУСТА включається в співпра 
цю з сєітоьою це·ІJІТраиею українсько
го студеmства UБСУС-ом, як бр ат
ня організація. 
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J!iтeplf!YPC! 
На10 мовопий мистець 

Під час qтудій ми мали нагоду, nо
знайомитись з МО\ІlОдИІМ аІбсольrве.Іtто·м 
llІколи 1\'lицт~цтв~ (Екол·ь де: Бо-з-'Ар) 
в Нансі -· п. Ів.аном Кормилом. 
Незваокаючи на його ·мОJюд.ий ,вік 

(КЇНttШІЮЧИ lі1КОЛІУ В 1949 р., ВіН МЗ!В 
21 рік), Іоо.н КормІнло нже то~і звер
п:Ів у·сіх 'УІgа1гу 'ІН~І сн:оє ·ве.аике зацікаіВ· 
лення К.1ЯСН•ч.ним ма:лярством і зокре
ма на багатство д·умок. Але рівночас 
НО ВіН мав 1С1ВЇЙ ШИТОМИЙ СТШ!l,Ь, ЧИ рад 
ше нама>гав-ся його з-прециз,увати у 
Віперrій J!раці нtад численними полот
НrtІМ.!f. Вей стнль бУ1в. у контрове·рсії з 
шзшим «CM.aJ~O.\f» .маляр<:тrва. 

Роки пробігали шrиІJІrко. На1 минsu
шині не,верствлюва.тrасjь дрі:бненька, 
nилюка. І ось ра:птом, п?ять років піс 
.rrя наших остооніх розмов, при кінці 
теперішнього 'ЛЇТ!а, ми несподівано зу
трі.нулись в Парижі. За цffi час Іван 
Кормило ІJІройшов. вели'Чезний шлях 
иа відтинк:у СІВОГО удосконtалеН'Нб[. Бі
.тt:я.н ЙОГО Пpallti •СОТКИ ІПОЛОТСН, 
уча·сть у чис~11енних виста~МС·а.х. А~1е 
го.rювне, що КJІЛ'lєп.ся у в~чі - це Й'J 
ro скромніс-гь і брак навіть наймен
ших рис гордости з осяrне.них успі
хів. 

М,аJЙ!Же си.11ою на'м :nриходиться «ВИ· 
ривати» з нього д.е~кі відомості щю 
дві його остаJНІ-Jі уч.з.сті у вистав•ках: 
в Парижі з \ПочатІКа:о.t літа на &И('1Т2•R· 
ці «Молоді ма.л:ярі Гю Ре·не·р» і в :lо
віль щт кінці серпня: - на <<Міжна
рощній ~внставці м,а\JLЯр<:ТІЩ». 
З пе.ршої виста.вки його nолотоо 

«Краєвид з ІБУІФеІмюн» прнтяrН'УJІо увІR 
ry міністра Народ,ньої Освіти, якнн і 
КУ'ПИВ його :ЮІ'Я ко,1екпії міні<с.т'ерств~. 
На ЛР'УГій вистаІвні, про яку шнро!<о 
nиоа1в :паризький тшжневич «Ар» ( 1. ~-
6. 9.), ;були висмвлені nолотна мпст~ 
ців з 24-ох краГtн і ~полоrrно нашого 
містця «Фам а ля, 1rуалєт-ь одержало 
Пtpti.LY НІаJrОроду «ПУР .'1€ НЮ». 3 ЦЇ€Ї 
наrодл теплу і дов:шу крити,ку поміс.
тив щоденник з Нал-Jеі сЛь'Ест Реnу-
6:1ікен» п. з. «І<ван Корми .. 1о, лаtвtреаТІ' 
шосrої вешюкої :міжнар01дньої мастяр
<.:ької ви<.:таJв,ки в Дові.ль». 
Вітаючи НJа!ШОГО молод!Оrо ;tеМ~'Іяка 

з його великими '}1Іt1хами, бажаємо 
ше більших у його •близькій вистз·вці, 
а ЙОГО батькам ІВ'ИоСЛОВЛЮЄМО ШІЙ'бtЛl•· 
ше 'П\РИЗ•НlЗННІЯ', що працюючи фізич
но, з,УІміли fJЗ111,е·жно виховаТІ·и св.о"іх ді
тей (се<.:тра Іва,на, Софія, сту,!.tіювала 
на медичн@fу фаІJ<ультеті ,в, Наасі'). 
які, здобува,ючи стаа-юг.ища у фран
цуЗькому жии"і, не заібувв;ють ні на 
х.вилину, шо вони є д.іти українських 
баf11ЬІків і що тіл:ь.ки їхньому .здорово· 
МУ В!ИХООаНІІfЮ ЗС!JВІДЯЧІУЮТЬ СВОЇ успі
ХИ. 8. .\\. 

C:МOJIOOJUUJ ONp • ..... 

- мистецтво .. 
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Олекса.вдер Сн:ювенко 

с и н 
Олександер Сизоненко - моло

дий укра.Інсь.кий прозаїк з Мико
лаєва. Дебютував в літе~ра.турі в 
1951 р., на.писавши збірку опові
дань ~Рідні вогні•, яка вийшла в 
одеському квижковDму видавницт

ві. Але вона не викликала майже 
жодного відгуку, Друга збірка «Рід 
ні краї» вийшла вже в київському 
видавництві «Радянський письмен
ник,. в 1955 р. Вона викликала в 
літературвих колах УкраіJни ши
рокий і прихильний відголос. й ого 

Перед початком роботи в мед
санцеху - метуrпня: знепритомні
ла Катерина Євrенівна Гурильова, 
заводський хірург. 
О пів на восьму вона заЙІІІла до 

свого кабінету, дзвінко привітала
ся і враз стихла, бо лікарі і сестри, 
зручно розмістившись тут же, ІНа 
дерев'янО'Му тапчаІНі, уважrно слу
хали комсог·а Валю Голоту, яка, 
стоячи біл'я вікн1а, читала фейле
тон з свіжої газети. 

«Що за читка?» здивувалася Ка
терЮІа Євгеніооа, обережно скида
ючи пальто і прислухаючись. І 
раптом очі її широко розкрились, 
неначе побачИІЛа вона rцось незви
чайне і страшне. Зроб:ивши хапли
ВИЙ крок, простягла руку до Валі, 
м'яко опустилась на підлогу в гли
бо·кій :непритомності. 

Це було тим більш ДИВІІІО', що 
привітІF-ш молода лікарка мала вда
'ЧУ лагідну, сnокійну, не слабувала 
ні на серце, нd на нерви. 

Оперційна ІНЯНЯ Дора Прохорівна 
бачила сьогодні Катерин:у Євгенів
ну, коли вона Йll!ла разом з чооrо
віком на роботу. ~нок був тихий, 
засніжений. Сніг dшов цілу ні'Ч ·і 
ле;жав ІНЄ ЛИІПе на тротуарах, на 

брукові та дахах будиІНків - на
віть дерева в парку опустили до
:низу обв·аІЖнілі від ньоrо віти і бу
ли білі-білі та пухнасті. Зву.ки, 
м'які й пр-иглуnrені, долинали зда
леку і здав,алися сонними. 

Віктор Іванович ішов, rш1роко 
ступаючи. Комір його хутряної 
куртки бУБ· піднятий; коричнез:а 
цигейкова шапка стала білою і ще 
різкіше відТ'і!ияла омаrляве облич
чя; на густих бровах у нього - сні
жинки. Катерина Євгенівна, смію
чись, намагалася збивати їх рука
вичкою; Віктор Іванович: ухилявся, 

оцінюють як цікавого, оригіваль· 
ного і своєрідного письменника, 
хоч знаходять 1це багато недотяг
нень. О. СИзоненко досягає кращих 
наслідків, коли пише в формі етю
дУ, де виявляється у всій величі 
його поетичне письмо і емоційність 
ХУДОЖНЬОГО МИСЛЄШІ.Я:. 

ІЦоб познайомити н~х чита
чів з творчістю цього молодого 
прозаїка, нижче містимо його опо
відання «СИН» (за «Вітчизною», ч. 
9, 1955 р.). 

підста,вляв плече, і :вона ніяк не 
могла дістати його брів1. 

Дора ПрQІхорівна минула їх, огля 
нулася з заздрістю. З-поміж усіх 
людей, що йшли оце ІНа роботу, Гу
рильови ІНаnевне були на:йJщасливі
ші. ВонІИ не rубилІИся в людському 
потоці: одразу привертали увагу 
жевріючі, як :маківки, щоки Кате
рини Євгенівни, у світлі .ліхтарів 
лукаво паблискували її великі ~ем 
ні очі, d вся вона, елеrантно одяг
неІНа, ГнучІШ., повна сили і молодо-

сти, сяяла радістю. 
І ось Катерина Євrенівна лежитh 

бліда, зів'яла, зовсім ІНе схож.а на 
ту веселу й щасливу Катерину Єв
генівну, що йш.ла засніженою ву
лицею на роботу кілька хвилин ТО·· 
му. 

Вже їй впорснули: 1тмфору, да
вали нюхати ІНашат::ир - нdчоrо не 
д:апомагало. Дора Прохорівна ро~
тирає їй ноги - зосереджено і 
хмуро. 

Всі лі'Карі й сестри розійшлися 
по своїх кабіІНетах, роЗІПочали при
йом хворих. Пішов і начальник 
медоонцех у. 

Нарешті, КатериІНа Є,вrеніЗІНа 
розплющила очі, хвилину озирала
ся здивована, а nотім рвучко зве
лася і простягла до нЯЕd руки: 

- Газету! Дора ПрохоріВІНо, дай
те мені ту газету, що Валя... і 

- Ти лежи, доню, лежrи. 'Заспо
койся. 

- Борис знайшовся, ви чуєте, 
Прохорівно? Синочок мій жи'Вий! 
Давайте скоріше га·зету! 

- Зараз, зараз, Катюшо! Не хви
люйся тільки, принесу. 
Але начальник медсанцеху ска

зав газети не давати. Він за.йшов 
сам сповістити КатерИНJі Євгенівні, 
що її зараз одвезуть д:одому і що 
Віктор Іванович прийти не може -
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здає держав:н:ій :комісії роз'Т'ОЧНИй 
верстат, .який М<JНТуОО$<m .цілий ріх 
у його цеху. 

З допомогою Дори Прохорів.ни 
Гурильова одяглась і, сrrnраючись 
на її плече, nовагом діЙІІІ.Ла до ма
Ш'ИНИ. 

ДоІМа к,атерина Єrвrенdвна, обли
ваючись слізми, читала фейлетон 
«Поря~ з вами». 

«Я лежу в нічному саrнаторії за
воду хворий. Хоч мені дОПОіМ1ага
ють тут, хоч у мене є друзі, але за
раз так мені хочетьс.я: домашнього 

ЗЗТіИШКУ. 

Матері в мене !Немає, ,але десь у 
Москві, поряд з ООІМИ, живе мій ба
тько. Розш~айте його, дорогі то
вариші! СКООК'іть, що його син Бо
рис з Коростені, в ремісничому учи 
лИІЦі, захворів на туберкульоз, і 
іЙОІМУ треба лікуватися. 
Прізвище мого бать:к:а - Двор

кін Юрій Якович, а на якій вулиці 
він живе - ІНе знаю. Розшукайте, 
напишіть мені, я:к:ий він, бо зали
шив він мен~ в дитбудИJНІКУ, ще ко
ли я: був зовсім малим, і його я не 
nам'ятаю. Він менd здається вели
ким, добрим ... » 

- Госпо,ди, - К1атерина Євгенів
на відКИІНУлась на rroдyrnxy і за
nлющила очі. По зблідлих щоках, 
з куточків очей, приrкритих тіН!ЯІМи 
ДОВГИХ Вій, !КОТИЛИСЯ СЛЬОЗИ. -
Боже, це ж мій син. Мій синочок ... 
Мов ЖИ1ВІі, посrrавалrи в її у.яві 

картини евакуації: осіНJНі холодні 
ночі, скрип теплушки, жорстоки!Й і 
невблагаІИний чоловік, ЯКІИЙ гнівав 
ся на ІІІлач хворого Борьки. Хто 
він бУВ їй? Яхе лихо звело її, де
в'ятнадцятирічну студентку медін
ституту, з отим ситим, вдаволеним 

чол:О!Віком, у шкірЯІНому реглані, з 
крутою червоною шиею? Він любив 
величати себе «комерційним ди
ректором». Він облоск;ав її, сироту, 
оточив її, красив~ і бідну студент
ку, піклуваНІНлм, увагою, ставився 
до неї так запобігливо і ніжН'О, як 
ніхто ще в mитті. Молодість сліпа. 
Кат я подумала, що цей нестарий 

ше удівець буде їй ідеальним му
жем, і вийшла за нього заміж. Це 
було в 1937 році. ВОНи й справді 
спочатку жили гарно, у великих 

ДОСТаТКІаХ. К1аТЯ ПроДОВЖувала ВЧИ 
тися в інституті, а через рік наро
дила СИJНіа. Пологи бу ли важК'і, її 
оперували. Вона схудла, змарніла. 
Дитина, навчання, тяжкі наслід

ки операції - все це виснажило її, 
і Юрій Яrк:ООИ1Ч став байдужий до 
неї. Коли К1атя, ІВже у війну, скла
дала державні істгrи в інстtИТуті, 
він ноча:ми пропадав десь, цілими 
тижн:я~ми ІНе приходив додому. «Для 
фронту не !ШКОДУЮ СИЛ», ГОворив 
віІН'. І Катя вірила йому, аж поки 
не евакуювалися. 

Юрій Якович забрав із своєї мое-

СМОJІОСКИП 

ковської квартири все, навантажив 
товарний вагон меблями, різним 
домашнім скарбом, посадив у нього 
сім'ю і якусь продавщицю - без
дітн;у, товсту Софу, чоловік якої 
був на фронті. Вдорозі Катя помі
тил~а, що Юрій Якович ставиться 
до Софи пкось :незвичайно: запо
бігливо м~л біля неї, не зва
жаючи на дружину, і Катя прим
дал:а, що він буn точнісіІНько такИІМ 
тоді, ~коли залицявся до неї. 

rхали з ешелоном заводУ в Бар
наул. ,Військовий костюм, жовтий 
шкір.я:ний реглЯІН, сОJІJідна осанка 
:надавали Юрієві Яковичу вигляд 
значного воєначальника. Він роз
мовляв з черговИJМ по станції саме 

як такий начальник - різко, вимог 
ливо. його широке сите обличчя 
при ЦЬОІМУ ІlІІаливалося кров'ю, а очі 
хижо вир.ячувалІИСь. 

З кожНИІм днем Каті все в.ажче 
було зносити чоловікові залицяНІНя 
до Софи. Вона не те що ревнувала 
його, їй nросто ~о було на все 
це дивитися. Зібрал~а~ся кин~ йо
го, але, як на гріх, захворів Борис. 
Він плакав ночами, і Юрій Якович 
гримав: 

- Заткн;и йому рота! Лікарка! 
Дитини не вміє доглянути. 
Незнайюмі краї, бомбардування, 

голодні ват'аГИ біженців. Як тут 
кинути чоловіка й л~тися восе
ни з хворою дитиною на роз'юше
ній дорозі! Кому вОІНа потрібна! 
Ще й сама ледве ходить. 

Борька хворів. Трьохлітній ро
зумний хлопець краяв матері сер

це: 

- Ой, болить голівка! Мамочко, 
болить голівка! В рятуй мене! 

А з кутка бас: 
- ЗаТЮН!И йому rлотку! 
Гримлять колеса, миготять стан

ції, обливається сльозами безпо
радна молода мат'И!. 'Важке дихання 
хворого сина не ІМОжуть заглушити 

шуму поїзда. Він леЖІИть тихо. А 
через якийсь час, щоб не почуВ ба
тько, благає: 

- Мамочко, мамо! Дай молочка! 
Але молока немає: поїзд цілу до

бу йде без зупиНіКи, і хлопець зно
ву починає пл·акати. А мати б'ється 
над ним, вгамовує, сама давиться 

сльозами і здригається, як від уда
РУ батогом, від грізного окрику: 

- Заткни йому глотку! 

Морок теплушки зрідка порушу
вався слабиrми відблисюами замас
кованими сигнальних ліхтарів. Він 
увійшов у її дУШУ, мабуть, назав
жди. 

Борис перед ранком заснув. Вона 
вкрила його своїм пальтом і, коли 
поїзд зупинився на :якійсь станції 
набирати воду, пішла купувати мо
локо. На сrаІНІU.ії молока не знай
шлося, довелося прямувати в село, 

Orop. 6-n 

Що бу ЛІО nоруч. Поїзд все ОД:НО мав 
тут стояти довго. 

Господиня саме :наливала їй мо
локо, коли пролунав раnтом вибух. 
Катя пустил,а з рук глечик, і він 
розлетівся на друзки. 

- Бомбардують! - прошепотіла 
вона, з жахом дивлячись на білу 
ка.люжу, що ро~зповзлас:я по підло
зі. 
Вискочила і помчала до ста.нцdї. 

Там стояв чорний СТОВ[І димУ 1 ІІ!И
лу. Вона летіла, згубивши хустку, 
ху да, прос·rооолоса, немов божевіль 
на. А в гоІЛові билася од:иа думка: 
«Борис! Вони вб'ють його». 

rї здивувало, що ніде - ні на пе
роні, ні в стеnу, ні білІЯ ваrоНJі!В -
не, було ні душі. «Ага, !ВСТИГЛИ по
ховатися!» подумала вона, проте, 
не зуІІИН!ИЛась. Почу ла, ІЯК хтось 

здалеку крикнj'!В їй: «Куди! У б'
ЮТЬ!» 
Наближався хижий рев моrору, 

блиснуло щось, рвонуло, заволокло 

хмарами. 

Опритомніла В.QІНа вже !В лік:арні. 
З місяць пролежала і поїхала у 
Барнаул. Морози були лютd. Попро 
сила у людей старенького одягу, 

ноги обмотала га!Н'Чірками... Сама 
дивувалася, як доїхала. Думка про 
сина тримал,а матір на ногах. 

Добрал,ася, розurукала завод, на 
якому працював ідворкін, взнала 
його адресу. Прийшла, постук·ала. 
Вийшов Дворкін - виголений, ще 
ситіІІLИй - аж лосниться! Неначе 
й війни на нього немає. 

Олександер Си~евко 

(Заківчеввя в наступиому числі) 

~~~~~~~~-~~~~~~~=-~~~~~~~~~=--~ 

nластовий З'їзд ЗДА. В за.пях Укра 
інського Народнього Дому в Нью 
йорку відобІувся ІВ перших Д;l-JЯІХ ве1рес. 
ня ц. р. третій 1Нрайовий Пластов!ИЙ 
З'їзд. В З'їзді •В!З.ЯІВ ~ІСТЬ Верховний 
Отаман україНіського Пласту Сірий 
Ле.в та: цілий ряд пластових д,іяІЧіВ, 
дм.еrатів і ІГосте!Й. На З'їзді зас,лухг
нс звіту устуІпшючих органів, ІІJ1РОrра
мову доповідь, обговореНІо н овІИй ста
т ут тоа ІJІлян праJЦі JJa1 настуюну каІден
цію. Вміжчасі відібулось прийняrrтя та 
мистецька іМJпреза. З'їздом проводив 
я. П&дох. r 0.,10ВОЮ Пл·ас,тової Крайо
вої СТ~Іршини обра11ю В. Кр~БіU.іва, :t 

головою Крайової Пласт'Ової Радп І 1. 
Масу ка. 

Европейсь"иА з,їзд «Зарева». Пkля 
І\'. ВJlKY і ХІХ. Конгресу UECYC-y 
в Лювенd відбувся европейський з'їзд 
<<3арева<», в яком!J! Бі3ЯІ1ІИ ~ІТЧ..ЗІСіfь заре
вісти з Німе~t~rчини, Франції, Бельгії, 
ЕrjпаніІ. На з'їзді обгооореІІо цілий 
ряд акту<.;ЛЬtіИХ справ та на:мі,че.но но
вий ШІЯН nраці в зв'Я,ІЗ1('У з перенесев
ням дю Европи Uеитральноrо Про во- •· 
ду «Заре·ВІЗ.D). Головою Ев;ропейськоrо 
Предста~ництвіаs «Зарева~ обрано Іва
на Жегуца з Німе,ІFЧини. 
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Вечірньої години 

Осінній •вітер різко віє за моїм в~к
ном, стукає в шиби, зшв'нває в дима
рі ... 
Нtначе внр ЖІП'ПІ, що різкими вра

ж.сннЯІМІІ врива-ється в мою дУ·ШУ, сту

"ає о6 її ~зчинені вікна і 'БttПТЯІМ в4д
кшrкаєтьсtЯ в чутливо,му ·серці ... 

Густі.шаІЄ темінь ~а вікном і :в1се го
.:юс·ніше додіт'ае. музІІка з одиноко ос
вітленого в сутінІ<'а'х кімнати радіо· 
апарату. 

Довгий день ту,р,боrr і обов'язків 
скінчився і звільнена вdд ШІІХ ·ЮМ'ка, 
в;іддаєтьQЯ в полон тихих з1вукі·в му
зики, мрій і задуми. 

1 я :u,же не чую різкого в і тру за мо
їм вікном, ЗІ3Ібуваю заr нього. 
Якась чужин:ецьІКа радіовисильшr 

НІадає в c~t\tiшi .мелодії европtе~йських і 
СОВ€Т•СЬКИХ КОМІПОЗНТорЇВІ. 
Це дивно і разом Іf31рно. Гарно, бо 

11г:к дуже с,півзвІ~1Чне зі мною. Сов€т
~ькі м.е:.1о~ії нагадують те, що ли.ши
лось •Позаду, - евроІJJейські - сучас
нkть. 
На тлі Іtого ІПшшуть мої думки ... 
Пли,вІуть далеко в напів,забуте, а111е 

таке дopQire, те, що лишилось :поза

ду. .LLодому... Туди, далеко, в Украї
ну, де лишилось вс,е най.;юроrжче. О, 
я знаю, я~-; люб-лю я все те, що лиuш
лося там ... Вже не ·ра1з В• ці тяоtкі ро
кн скигання, найтяr..к'Чі хвилини розпу
ки, линула .я душею туди і була зці
лена без·межною ЛіЮбов'ю до того, шо 
зветься .мій край. 

ДлІН мєне це не ІІЮНІWГГЯ, не з'ява, 
не фаонтазія:, на-віть не мрія ... 

О, НІі! Мій кра1й - це зе.мля, з яrкою 
ЛУ'ЧИТЬ 'МеНе рОДОІБИМИ коріІНН~МИ ГЇ!МІІ 
ну-Ле, і паростІКами пшбокими вкорі
нюється в с~рце її майбутнє - я ча
стина його, я т1в.орець його, я в·ідпо~і
да<Л ьна за нього. 

Ue земля, яку я ба·чила від сходу 
д-о заходу, роз'парену сонце~м, баrзту 
й сокоВ1ІПу, таку соковиту, ІПО втша
ючись нею, можна за:бути вс,е і бути 
щасливиrм. 

Мій кр<:Ій - .це розкішні поля з 1{0· 

ЛОСНСТОЮ ІТІ'l!JеНИЦеЮ, lllO ХВИЛЯі~Ш ГОЙ 

дається в •ПодИХаІХ нФжного віТіру. 
Мій край - це синє блискуче ·неJбо, 

з <білимн хмарка~ш і так щиро Іlілую
чим с1онrцем. 
Мій край - .це зелеНІі левади й лу

ки, поріз:.аІНі ·СІІніми теллшш річка"ш, 
що губляться у ІІіУЧ·ерях верб і са,1ів, 
rrринално 6аРІвисті заквітчаною .3ел.~;н
пю сноїх кн.лим;ін. 

IJe наІіІІі ст'арі бrл<опечні ,уіси, з 
ярами, горба1ми і таємничими trечера
ми, ;повні ягід, грибіщ дзвінкого хору 
пташок і вчьоrо багатства, що його 
може зродити з.ем.mя. 

(За• ним піде молодь Уtфаіни?) 

(Фраrмекr) 

Це соияшні осін·ні ранки, що нeillo· 
рушною красою заспtг.ти на' баtrатнх 
городах ко.то білих хат, залюі д•иrо
rоціІишми барва,мп бдискучо't росн й 
повиті бі'.1и м мереживом осінш,оІ·о ла 
<В1УТИНН1Я. Ті осJю1і 'J)ЗІНКИ, ЩО 13 СВОЇМ 
<багатп:ві й красі вс,міхаються жовтими 
квітами .rа:рбузіВІ, жовтогарячих яrі
док, чорнобривців і моргають до ме
не, як теллі й добрі •ПОГдяди rttoїx дю
дей ... 
Моїх людей ... 
Хто ж вона, ті люди·! ... 
... flepeд очим,а встають вnPJ'. мої 

.rt-pyзi, 1:акі близька й 3НdЙ• мі, як J;ід
ні .Ора1•и й сестрн. Я так добре знаю 
їх ус,іх, бачу їх як жшшх. перед со
бою ... 
Ось в місячнім сяєаі нес~-rься пере

ді мною, поб.тшскую,чи ле щата7>ш, Ко
<НІ й Тамара, в спо:ртових костюмах, 
'Б. пі,1ОТІка·х, міцні запалеІІі вітром, нг:й 
•кращі учні шко.1и, :іІlоз.неr~і суворим 
життям, вони сильні й лискучі, як т•ой 
ЗИМОВИЙ .МЇС!Я'ЧНИЙ вечір, ЩО ТріЩИТЬ 
~ЮрОЗОМ і ІІІОЛИСКУЄ .:lЬОДЗМИ В За~.Ні· 
женому рідному місті. 

А ось навустріч їм вибігають Міш
ка, Jlьонька, Сеая і Лєоо, Сміхrжартн 
і геть вже в'сі понеслнсь по блискучо
му .1ЬОJІІУ, виблискуючи лещаrrа·~ш в: 
срібнім промінні місячної ночі ... 

«Схід.Н!ЯІЮІ» - хтось би юпер на· 
зв·ав їх на еміr.рацїі цим rrрезир~щ~щ·м 
qловом. 

Всміхаюсь... Ос,віптСRе в темногі 
радіо на хвиля'х етеру пер~дає ЯJ{раз 
:пісни совєтських композиторів. Вссе
шrй ле·гкий тенор зІЗІВзя:rо і впсnнено 
:В·ИС'Півує улюб.1ену ПЇС•ffІю Володі: «Ех 
луть-дарожка, греми моя Г6ІJУ.МОШКЗ.» і 
перед очима моімн встають знов во
ни, друзі :v~оїх юних .ТJіт ... 
lЦо В СИ.1і буде ЗЗ:>Оl< ІН.аТИ ЇХ Д)lШі? 

-- питається раптом думка. 

Яким способом можна бУ'д.е втілити 
f:\1 Т:У' ПРЗ'Вду, ЩО ЇЇ СВЯІГО З'бИJраємо
С,Я ми нести в Україну? 
Як з 1'ІІХ «сдаІВНИ ребяrг~ зробшн 

сла(в,них сннів і лочок України, без
страшних лиц.а,рів, шо ста11и б rfa сто
ро;.;rі своєї України, а не <све.·Ііка,го со
в-єт:скоrо союза~? 

Як, властиво, з тих Міш, Кол, .rJєн і 
Сень зробит'И Михs•сів, Микол О.'ІеНСІ!К 
і Окс,ан? 

Як з мови їхаьої внкипути лоа; ви
ну ч~1жих слів, а з серця• - чужих д-у 
:мок і ідей? 
Як зашалити їх люІ5ов,'ю до свого 

!Переконати, щn шrше ·в' .-своїй х<Jті 
пра1вда і ВО.1Я»? 
Програ.ми деяких п·артіА мають на 

меті ІПросто їх знищити ... 

ПрограіМИ іНІших лаірТі:t\ збираються 
зачаров!.'{ватн їх rрандіозН'ими соція
лі~тично - демократичними і.'l.еЯ!\Ш, 
що їх нестиме НІа своїх могут!ніх пле
чах і мозолистих рука1х розперезаний 
дядько- нарощ. 

Чи в силі вони будуть в~rаруват и 
їх? 

Розхрістаними соро·чкамн, що фана
тично 1·ор.~1атимут•ь лро «-братерство і 
рівніСТЬ:$> ( СКіЛІ>КИ ТО І!З,о:Jн ВІЖе ІfаДИ· 
вшшсь на те і наслухались!). 

Чи демократичною вільн~чю .роби
тн •в.се, що кому ·подобає11ься (що ж, 
їм 'Подобаються - частущкн, ..:Катю
ша!», перекручені назви й поняття?). 
Так са:мо не вІЧарують їх ті, що роз 

оещеlІі бунгарським фанатизмом) ехо 
qуть накинути їм с;Вою вузько-мис.тя
qу д.нктаТУР'У· Не ІJд/31стьс~ це їм так, 
як не в~ється направити 6урх..пrву 
річку елабенкою ГЗІІ'КОЮ - вона1 ро
зір!В~е_ її і побіжить своєю дикою течі
єю да.1і. 

Тим біл·ьше не в си:Іі бу дуть зроби
ти Це Й ті Я'СНОВСЛЬМО'ЖНЇ, Я\К і .ВИІПеще
ІІИМИ рукз'Ми с,хочуть брати тих Міш 
і Коль і Лєн собі в слуги ... 

Xro ж тоді? 
Неначе у Б;Ідповідь на постеВJІепе 

uитання на зміну ;:овєтських пісень 
лиие. раmом до ме~е !3 к~мнату спів 
якс.Jгось европейського xopiJ, а на тлі 
йоrо, раттом чарівно й ур Jчнсто піл
носиться неІПовrорна мелЮІдія «A·ue, 
М.а-рі-я~. 

Я не можу навіть більше д-~·маrІ 11 
цілою душею поринаю н шля,хотні 
божесrвеІJНо-чисті, :акі rrp.1cтi і пре
красні звуки, поринаю і •тую як цілою 
душею я люблю це ... 

TJU<e щос,ь в силі ··І~Л()НІІГИ мою ду
шу. Таке ЩОСЬ В СИ.~lі буде ЛОЛОf-ИТН 
душі моїх друзів: - відповіддю пrн
хо~ить думка. 

ШляІхопtість в .::уміиlі з хрис.lиян
ством, чистота, вел1и і прос,тота ... 

ІКульт людини ма€мо пл~катп в. на
шій сучасній д,ухо!исті, я·кщо хочемо 
щось дос~и в своїм повороті додо
му! - відповіll'JІЮ зІюв,у б'~: думка. 
Людннн шл,яІхотної, 'М:У:дрої, ві)ДІв~аж

ної і простої, сяк просте все ве:1ике 
на цій зе.млі». 
Людина з ясю1м вирuбJН:ним сРіто

глядо·м, прийНІятим віковічннм дУХ•І.М 
сооєї ооції, невідступним і б~.зкомпро 
мі<;овим ВІ ·борот:ьбі за до-:5робут сво
го .краю і віковічні іr~еали свсго шrро
ду. 

Т<жі люди ;з1 с11лі буд,уrь щmкrІалом 
своїм і апторнтеим ПОJЮІ.ити тих, до 
кого ми вернемось, а Пvл:онивши, на

пра:вJТТИ ЇХ НІа НОБЇ WЛ.і!ХИ. 



Стор. 8. 

Робітнича, сетшсь:\а чи яка,·ь i~ІI.lJa 
інте.1іrенція - це !Іе грі:!є 110.1; -- го
. ловне, щоб вона 6у.Іа. інт~.Ііrенuія. 

С<?цЇЯ.їІістичниtі чн М:>ІІ:l!>Хістичшrй 
уст~1й? - а що ми зг·станємо д·.)М<1? 

Х~ба Не СUЦ.ЇЯJІі~М і рабuВЛаLНІоt:ькv 
ІМОНіЗ:рХію В найбЇJІnіLІ ПOTB•JI'Hl\X фор 
мах переживає наш нарід тепер і кля 
Не, КJІЯНе Т~ ЖИТТЯ ІІа КОЖНОМ'У кроuі. 
Домокра'І1Я1? - Ко·м1у? Отим КоляІм 

МІша,м і Лєаю1 назнвати.:ь так само' 
ЯК НаЗІJВЗ.'ІІ\СЬ, ПОіЗо>ЛИПІСЬ і ...'І!УМ<lТІ; 
так само, як вонн думали? 
Демокрю'ія ~і;JЖС 6утн тоді, ruж ко

лн.uроз6урха~.І!1 річ.ка _шшого народу 
ввш~е в с.во1. б~рсгн 1 потече ріьно й 
СПОІ~ІЙНО, НарІБНІ 3 ЖІП1Я'J\[ ЇНШИХ На
родІВ. 

А тепер треба ще будувати береги 
для тої річкн! 
?удувати ж їх зможуrь лише люд-и 

яю силою своєї духової висоти і яко~ 
ти ·В силі 6-Yill.YTb по . .тюнити ,душу на
оороду так, що ·вон<:11, гніва·ючись, ·в·н
ри;ваючись, nротестуючи, вс,е таки бу 

де безсила вийти з-,під сили їхньоrо 
'ВІпливу, бо T.aJ сала в суміші шляхе~ 
нп-хр~ктиянського й націоНІаІ.тістично
го. свпогля~у сТ'ане найбільшою з 
УСІХ СИ.ТІ СВІТу. 

ІlІляхетно-•чис,ті, божесrrвенмі ~~11КИ 
хору .переходять -раптом у марш і пі.до 

з~у~и його ,R)ідховід.д:Ю сnлИ'ває в nа
м я1.1 у тоблений вірш КарnеНІЮЗІ Кри
НИІlІ: 

«! ось тсді на- гострих ІПерехрестя,х 
Мого ШJЛЯ·ХУ поп.тут·аюrх стежин 
Встають вони з неdП!ЛІЯІМленою 

:ч·е(',ТЮ-

OМOJIOCIUIII 

}(р!!ШТаJЛЬ ІПОНЯТЬ ОКреСЛеНИХ 
як чин ... 

Такі відверті, стро'Гі й невtблаrанні 
Т.а1кі ж прості Я·К зрештою і я>. 

Це вони. Ue ті, що відкидають мрій 
JІИВІ, фюnастичні й т-еоре~wші бJІІу
кан1І•~. як на.м.у\ЛJІ чу-мих нам о~'Т. 

І J.e тt, що Биковують нов-ий дух, но
вого українця~ 
Не раоо, не ·мрійника, а рев·одюuіо

нера-•борця, jі\{ІJtжнього воїна за .доолю 
свого народу! ' 
Це ті, за ЯІЮfМІІ піде «гос.трозоре 

ПОКО.1іННЯ» НІ3ІШОГО часу! 
Бо <<с,ердець 'і'х ритм і дум ;п::;шшх 

багаття, у їх дУ'Ші озвавшись, зажев
ршь:>. 

Вониж бо й є оданокаю від~повід
дю нашого часу! 

Вітер стих за моїм ві~ном і не бив 
бидьrше у шиби. 
А від! тоrо в хаті стІаLlо затишно. 
Стихли ~rріМ1учі ~в,уки маршу і гар

монійm мелоді-я наІJІовнила. кімнатоу. 
Опокійно, синьою яІСністю б-езхмар

ного неба~ дививс~ кріз·ь •в,ікно вечір. 
Неначе вілнайде1-ю по довгих шу-

каннЯіх відповідь полонила мене в 
своїй опокійній і •В•JІа!ДJИИt !Правоті. 
Я раптом 1Почуmжя :безсила іВ' ній і 

радісно nо}!>Ума.ла !Про ра-нок. 

Що як світанки його покяичуrь ме
не до нового життnя і я безсила буду 
заперечити той ІІююлик, бо :він бyJLe 
ВЖе ПОКЛИКОМ С).ЗfМОІ'О ЖИТІЯ, ЩО ЄДИ• 

ною дорогою про-стелпься пе.реді 
мною? ... 

В. 'І<вітка 

60-ть років кіностудії 
Мювув о.доин рі.к від смерти Оrюста 

Jlюмьера, який nомер на 92-му poui 
ишття. Тиснчі людей ІВ•ідхоДЯ'Ть щоден1 
но у за·світи і смерть Люмьєра ІНе 
звернула 6 на с,еtбе ув:3ІІ'и, коли б В· 
його особі не nідійш.ла одна з Іfа.ІЙ· 
6і.1ьших постоатей нашого сто.'тіття. 
З його особою зв'·Я!ЗаНІа і йому заІв.дя
ЧУ€ св1й розвиток кінос,гу:ді!Я ·чн, смі:ю 
~ожн•а . с,ьоrодні назов'ати - фідь-мdВа. 
tІJдустрt·я. 

Коли сьогодні кущуємо в -м:ага:зині 
Фотоплівку, фотографуємо 'весе~1у ІГРУ 
Іtty на, пляжі, чи wвтові ІПере~·щDи, ре
активний J(ЇТ'а!К н леті, К:оли оглядае-мо 
в . аль·бомі об::І~t!ЧЧtЯ рідних і друзі·R, 
фtльм на екра.ш чи •11паемо ·пристрасІ-Іі 
критики на нього - це все заtВІ.rtякн 

не.Бтомній пparui nротя~·ом довгих ро· 
ків, братів Лю~іьєр і tХІНього .бать1<а. 
Батько 'браrrі•в Люмь~'Р. Антуан, по

ч,ав СВОЮ ЖИlТЄ,Ву К:3ір'єру у С.ХідНіЙ 
Фра!"щії, в Безансоні. Він ·пробує всіх 
фахtІВ. 'АР•туан є столярем, то знов•У 
'М~ІЛЯ'рем 6ущшків, акв.а,релkтом, то 
шл:ком коrотко - нічим. Бо ніщо йо
го 'МИЖ'ЧС не ЦЇКаJF\іИТЬ. 

Сnрз1вжня nід:приемчивkть сил·а 

ВИ~о·ХЇ):t-JШБОl.ТИ З'•ВJІ·ЯЮТЬСЯ у НЬОГО З 
·хвилиною винайдення фоrгографії. LІя 
остання nритяrІЗ•Є всю йо•ГJ у1ваrу і ви
КJІИка:е нсЗІвичайне за•ціка!Влення. Він 
ІІТОКІІД<lє -Безансон і ·переїж.11!Жає в Лі
он. Там ІПра:ктику:є сnочатку т•. ЗІВ·. 
s>тюнські фотограІфії, аnеруючи фото
графічною -скрнньокою з дванаІдІІ.tяти 
об'єктивами. Це е nочатки фотографіі 
і nраця в uій ді:т:яІщі є JJ .JСJ'УІПНа тL'lь
ки вузькому кругов1і добрих фахівц~в~ 

3 ХRИЛИ1НОЮ, КОЛИ ЗЗІС:ТОСОВа'ІЮ ДО 
фабрикації неrа<Тпвних ІПлас-rівок хеміч 
ну сполуку •бромо-срібла, Анту.аJн в і))
'Чуває повну рево.1'!іюцію в ділянці фо
тографії· фотогра~фія 6у:до дос,туnоо 
незабаром всім її дюбителЯІМ а н-е 
тільки обмеже1-·ому крутам Фахівців. 
Л.н11~,ан ·ба~чtпь виразно щІЗлекі гори
зоІ-Пи ~ спішить до них, щоб віJІкри· 
ТН НОВІ. 

Rін ІПродає свою фотографіч1н:у май
стерню і КУіПУЄ на перед'містю ст-арий 
r<.ра.ж, де заДІумує заІЛожити фаІбриоку 
фотоп.1інок. Але ІПри цьом.у з:а6увае 
npo нез.на•чний :детаЛ'ь... він НJе е хе
мік. Це o.lN·!<I!чe його не З:аЛомлюе. Сво 
єму ·молодшому синооі Люї, Акrуан-

ч. 9- 10 (5'7- 53). 

:n.ор-},чае вшt3Ійтrи •більш вра:ж.тшвrий ре 
актив для .покриТ'rя rrлarrrвoк і Люї, 
ЯІКИЙ -блиї-кче знайомиться з хемією 
Іі~н ... ки в батьковій !Майс:терні, зна~хо
дить ВідІПОВідну ОПОJlуІ<оу. Проте TO.ll'Ї. 
КОЛІ! щаСl!Я ЗОВ•Сі'М ЩИрО У'СМіХаЄТЬС,Я 
цій родині в діл,янuі винахідливос!'и, 
то нещастя nepec.riiдye їх у здійсненні 
їхніх з.адІу:<.tїЮ,. Брак ноо6хі,rщого капі
талу зас;тавл.яе АНІтуана ·припинити ви
кін:чеІJНя фабрики, нівечить мрії .іlюї 
СТ'Удіюв:ати в Політехніці і його 6para 
Оrюс~-а вст~тшти на медицину. 
Батьюв почин е ваокНІіuшй з.а мрії си
ніu і ванн всеці.rІо 'П'ачина.ють його 
дсv.ше ве-сти. 

Пе:рш за все Люї.ш•ідвmуе в-сJх сnіл:) 
НІ!!Ків і nросить їх .про добавку крrІДи
тіn·. Одержа·вши ue. ціла род!ин:а nори
нає Р. работ~.у. Обищва ·брати за,прошу
~·ть . до ~so1x ІПраІЦь ІПрофесарів-хемі
юg 1 са~н праuюють nід їхні-м керів
Інщтвом. Оrюст робить велrrчез•не ·Е,ід 
1- РІПІ Я В ;:jл;нщі 13ЮШКУВ:<ІІШЯ Нt'ГаТИ
БJВ·, шо набирає розго.;осу в ці.Jюмv 
с,віт'і. Це початок rра<ндіозних успіхів 
шляху до слави, грошей, а1 може і до 
flіЗ<ІІЇШІІХ рО~!fННИХ десонасіВ. В 1882 
р. родина Люмьер має одну з оойбіль 
ших, r: ділянці фотографії' ф.аІбрик в 
світі. Проте ще бі.ть:ше відкриття ма
ло щойно nрийти. Непомітно, неспо
дівано. 
lШсть років перед ,кінцем ми,нrv.юго 

століІ•rн, нсрта-ю•шсь пізніl\r всtЇором 
додому, трндця;тирічний Оrюст Лю
мьєр поб.ачив~ на ·вtулиuі Едісонів 
1<іІ1СТОСКОІП. 
В rлИІбинах мозгових фаuщ зочин!Я

єтrься т.а,нок ДІJІМОК і нових і:дей, що 
не дає йому спокою: те, що віНІ ба
чив: - гарно, але його треба кинути 
на екра,н, щоб відраву ціла З-"ШІЯ моrш: 
ба-чити. Ідея зродилась - ходить в 
дальшому тільки 'про П здій~іНення. 
Над uим і •працює Люї. 
ВажІКо знаІйіІи розв'я,зку лроєкційно 

го а!Парату. Проге, одна безсонна але 
плі_д.аа на 6шrаtrство д:умоrк, ніч її 'nри
носІІТь і брати дал.і спіл,мю працюють 
над удоскона:леннЯІм самого zІЛарату. 

Цей останній побшчи)В, ПарНІж nри кіtІ
ці 1894 р. Новина wвидко обv1ітає світ 
всі говоря·ть п:ро бра'rів Люмьєр. ' 
На.роджується сучасне кіно і суча<:

ний фільм. 

Вісім і ІПів мільярді,в гл,я·.ооJЧів кіно
вих сnект~:кл.ЇІВ річНІо (це rчисло ВЗІЯ'Те 
з минулого року) вказують на ·ВІелику 
ралю фільму в нІЗnюм1у стооітті. По
·мид,кою було б, од.наІЧе, д!УМ.ати, що 
винахід братів Люмьєр служить Р.И
КЛJ?ЧНО для роз,ваrи. Фtл•м і його про 
єкщя знайшли широке ІПримінення :в 
науковому і :війсь,ковомrу світах. За 
дОПОМОГОЮ фі.,1ЬМУ .ПрИЙ•ШЛО ДО каnі
ТtгІЛ ьних в'ідкрить .в діл:янці біології, 
фізики і мед•ицини. І tВ!а~ко було б 
-с,ьогодня уявити цілий ряд людських 
посту!тів, коли б ~r~e б.уло філь,МІу. Прав 
да, ршночасно, фшьм, як засіб вихо
вання, приносить дуже ча-сто МІЯ 

людства ряд! неrаrrивів. 
Б. ч. 



ч. 9 - 10 (51 - 58). СМОЛОСІUІП Orop. 8. 

Відбувся 19-ий Конгрес 
ЦЕСУС-у 

10.-ll. верес,ня ц. р. від'б-увся в Лю
веаі ХІХ. Конrрес ЦЕ.СУС-у. В 'Кон
rресі взял.о j'\Часть 27 ума!нJ.J.атова,нпх 
делеrаті& які засrгупали такі ст,ущент
ські орr~нізаrції: НАСУС (Бе\Іlьгія), 
~·сг - Велика Британія., УСГ - Пз
РИ!Ж, ТУСК «Обнова:,) Мщдрид., 
УСО - Інобр~1к, СУСН (Німе•чrчина), 
САУС - Буенос. Айрес, УСТ «Сі•ч:~> 
-- Грац, У·СГ - Рим, У АК, - Сток
гольм. УІповноваІження УОГ - Аде
ляїда иа·спіли зі опізненНЯ'М. В Кон·
rресі оо•яли уrчасть т:аnюж nредс:І'авни

ки На!д;ЗВИЧаJЙНИХ ЧЛе'НІіВ ЦЕСУС-у: 
ОУі\ Т ~Заре•во:~>, ДОСУС, ТУСМ, 
ФТУСК «ОбноваФ. 

JІ<l!радами КоНІrресу кермуваліd nре
зидія rв скла~і: І. Жегуц - Го.1ова, О. 
Кушлета і Р. Кравrч.ук - зас,тупннкн, 
Є. ГановІСький і Н. Ріпак - секретарі. 
Конrре·с вітwли усно й писемно цілий 
ряд українс.ьких організацій, інститу
цій та окремих ос~б. 

ХІХ. Ко.нrрес при:йнІЯrв у правні ·чле
ни УСГ - Аделяїда і заrгверюfівt ста
тус 6parrнix орrгаrнізацій - СУСТіА і 
СУСК-у. 
Конгрес широко ооговорюваrв· та 

зокреІМа задержав•ся н.а·д . с;~рЗІвою 
сту:дентс,ького доросту, сшвщносин 

з заокеанІСЬіКИ~ІИ Союзаrми, співІВідно
син СУСТА - УСГ-КлівІЛенд та над 
ціли~1 рящом інших стrудентських ак
туальних .nробле.м. Над звітами усту
паючої Уп:ра.ви відІбуІЛ·а·сь широка Дtис 
кусія, лісл.я чого уділено ;:ьбсолюто
рію уступаючим органам. 
На rпроІПозицію Номінаційної Комі

сії (А. Жуков!ський - голова, Г·. Ва
с,ькович і n. Маркуrсь - ЧЛеr!-lИ) одно
голосно обрано нову Управу ЦЕСУ
С-у в такому складі: П. Доро!Жинсь
кий - презид.ею•, 1\\. Філь і Р. і{ра.в
чук - віцеtnрезид:енти, Е. см.аv1Ь'І\О 
-- ген. секретар, М. Сулима - секре
тар; Керівники ВідlІJілів: Міжнародніх 
3в~язків - В. С. Мард.ак, Орі'аНі1за
ційtних Сп:рrав - Г. Ощипко, Ку~1ьтур
но-освітін х qпраrв - В. Мар.юу<:ь, Пре 
си й ].нформацїі - О. Кушпет21, Сту
дій- і Сусп. Опіки - О. ВеселОіЕ•ський, 
Сnорту і Фіз. Вихованн.я -· В. Рож
дестІвенський, Фіна•нс.ів - І. Чорній. 
Контрольна 'Комісія - Г. Комаринсь
кий, І. Жегуц, М. Галів, Н. Ріпак, Я. 
С1еткевич. Товариський Су.д -- К. 
Митрович, В. Мику:лщ І. Корнійчук, 
Я. Качмар, Б. ВащуІІ<. 
Хоч на Я'К великі трущнощі дово

дилось wа<раtпля.ти •попередній УІПjр.з
ві у своїй праці, все ж Президентові 
ЦЕСУС-у П. ДорсюкинськGМу 13ІдалосІ, 
зра!ЗКово вести працею та коорд.иНІу

вати працю ціласти Управи і оюремих 
BЇJLlliЛiB. 

Відділ Мі:жнарод.ніх 3в'язкі8, 
лі з В. Мзрдаком, роЗІГорнув 
н·а ,повну шщ:ючінь. 
Шдмічуючи зокре.м1ru працю 

дета ЦБСУС-у і КерівиНІка 
Міжнародніх Зв'!Язків, ми 

на ча

працю 

Прези
Відд,іл')' 
ІМ~СТИМО 

НИЖЧе В·И1'ЯГИ З ЇХНЇХ аІКТ~ВІ, Я•Кі ПрО
МОВИСТО говорtЯn, rnpo пров.едену ни

ми працю, .яка ЯІвляєтьQЯ безкорис
ною і велиюfІМ вrиrявом саможертви в 
ім'я україІ~ського ·студентьскоrо жит
тя. 

Зі звіту Президента ЦЕСУ -у 

з. 9. 1954. - 10. 9. 1955.) 

Згідао з пра·вилмшком діяльности 
У·пр2ІВИ ЦЕСУС-у, JtQ ко:vІше·т•еJЩЇЙ 
Президента налеvкшь унаtпря.млюваш 
і коорд.ннуrт.ти д.і,Яrльність Управи та 
о•юремих Відділів. Цю керів:ну роботу 
я провадив в ІПершу чергу ш.ляrхо.\f 

засіда•нь Управи ЦЕСУС-у. Реrуляр
ніс.ть засі,~:НЬ Я!В~1ІЯЛЗСЯ ОДНОЮ 'З ОСНОВ 
них рис в праrці т~t:mерішньої У.правп. 
Всіх засідань У1прави ,віJ1Jбулося 17., 
З ТОГО 14 ЗІВИ:ЧtаІЙНИtХ, .li)Bra ІП.Ленrарні і 
д:ва надзвичайні. Всі .поточ.ні слра•ви 
- плянування, обговорен·ня, розподіл 
праrці, звіту.в,а:нrня, фіоонсові qправи, 
ТОЩО - Вуд'бУІВІ3ШИСЯ і ВІІРЇШ)'1ВНЛІІСЯ 
на засід.аннях. 

3 членами Упраrв'и поза осідко~ 
утрнмувано сташ-rй зв'язок через наrд
силаІНня протоколі·в·, як та,ко!Ж личт!ів. 
Участь члені:в Управи в засіланІНях 
була ЗЗДО!!•L1ЬНо8,, за ВІІЙН,ЯТІКО:М фінан
СОRІОГО рефере:н•та та позасти гене
ра.льного секретаря. З У:правою гіс
но сдів,пр<JІЦюва.ТІи членм Конт:рольної 
Комісії - Ів•анна Мірчу•к та Іван Же
r.у.ц, беручи участь чи ие в усіх засі
даннях Упрz,ви. З rголовою Контроль
ної Ко~ісії К. Мвтровичем ІПіддер:жу
нано зв'язок коресrпон~енційни~м ш.ля
хом. 

<Крім керування і коордm-Fацїі рооо-
1'11 :\fieHi ДОІЗОДИ.lОСЬ З ОГ.1.Нд,у на не.
ПОВtНе ·чи ду-ме ~мінімальне включе·нrня 
окремнх рефереmів в лрацю, керувrаІ
ти, а то й с1аrмостійно пров'адити дані 
Відділи. Сюд-и зокре1м.а треба зар.аосу
вати ;~ію фінансової референтури, яку 
ПОЧерез ССМИМіСЯІЧНІУ ВЇДСУТНЇС11Ь ре
фере•НТа довелось мені виконувати. 
Подібно ма·лося і в с,екретrаріяті, де з 
причини дуrже піз.ного перебрання 
функції (1рн ·Міс·яці І!lіс.тя Конrресу) 
ген. секрстаtр .д:уже с.1або в.ключив.ся 
во .працю. 1\ут ;ювелос,ь мені у сnівІПра 
ці з секретарем д-ром Е. Омалько 
викону.вати за весь ч:ас ~іяльнос,п; 
Управи, .майже всю роботу Президії 
і Секретаріяту. При qnівrпраці з дру
гим Віцепрезидешюм і 'Керівником 
Відділу Преси та Інфорrм·ацїі mі.~гото
вив. і випустив чотири чис."LЗJ (1-ше 
поАВІійне) «Вістей» ЦЕСУС-у. З Ке
рівником Ві.дділІу культурно - осв:ітніх 
сnрав держав nос;rійни:й листовний 

контакт, ·п1дтотовляючи деякі с:прави, 
зв'язані з І~ПКУ. Дершшв од:ночас.но 
зв'язок з проф. Кульrчицьким, з керів
ИНІками віДоділіrВі: Студій і Суспільної 
Опіки і Упов'новІ<.Іженим НЕСУС-у на 
ЗдА: Мілшаrродніх Зв'•ЯІзків та Уповно 
ваокеним UECYC-y і ІКоДУС-і, з яки· 
ми доводилось мені вести вс,ю ·nере
лиску. 

Спеціяльні зав1дання Президії, У 
з.вітнюму часі побіІч нормальної ко
рсспонденuїі НІа Іlрезидію •приш:;ІЛи до 
полагод.жевня ~які окремі опра!::Іи. 
Згідно з рішеннs:Ім УІпра1ви, Президія 
у сдів•праці з Керівником Відділу ор
ганізаційних оправ ЗІ3!ймалася полагод
женн~ям організаційних відношень 
між ЦЕСУС-ом і СУСТ А. Хоч не з .ви
ни Управи l16CYC-y зв'язки з Уtпра
вою СУСТА НJЗ~lЗДІ'!ІаіОО після ЛоНІДон
ського 1нmrpecy ~rИТ'Ь піз·но (Гру
день 1954), то однак mо.мимо ,КL1ЬІЮХ 
листів· Управ·а СУ,ОТА не Івrідщовіла на 
них ні одни~ листом. Щойно 11. Кон
грес СУСТа прІІніс, вr цьо.му відношен
ні розв'яrзку і остаrrочне полtа;годJЖеНІІ·ІЯ 
орга·нізащШнпх взаемовідношень nо
між llECYC-oм і СУСГА. Jlо1ді6но 
прийшлося і впорндк:уваrІ'И організа
ційні ві~ношеннrя з СУСК-о.м. 

Заrа.11ина харантернетика nраці У пра 
RH. В ОСНОІ~НQМІУ УпрЗІВа ДОТрИМІу:В'3· 
лася в своїй діяльності ШІrЯнів nраці 
та разолюцій ХVШ. Конrре•с:у ЦЕСУ
С-у. В найF<J!іІШіІших точках 'було їх 
пиканано і це у вели!І<ій мір'і завдяки 
справJіос.ті се1кретаря д-ра Е. Сrмаль
ко. Це сприяло допил;ьнуванню В·Сіх 
6іжучи:х спршВІ. Деякі Відділи nрацю
вали дуже ус1піш:но, інші зате досит•ь 
с.шбо. Найбільші :успіхи мщв1 rбез с.у·м
ніву .Керівник М. З. В. С. Мар~к. 
Чл.е.ни Упра,ви •в Лювен,і: Керівник 
Відділу культурно - оевітніх спршв Г. 
Ощипко і ·ке.рівнИІк Відділу Gпорту і 
Фізичного ВихованІН:я Б. Ващук ;nри 
співпраці :1 головою НаСУС-у Є. Га
нов·сь;кий зробили ЕІелик:у ІПідготовЧJу 
tтрацю до IV. ВЛКУ. 'Наrr'Омість сла
бу дія.льніст•ь, як ВІЖе З<ГІЗІд.а·но, проя
вили деякі рефере.нrrури (фінансовий, 
ген. секретар), д-е :приходилось •вико
Н)'Іооти дотичні опраrви lЛJрезидія•ЛЬ·НО, 
або таки мені ·самом,у. 



Стор. 10. 

З нінцевих зауважень. Не зва~аючи 
на дея•кі .недомаІГЗ<ІЕ!ІЯ та поодинокі не 
неrати.вні ния.ви, У1пр~ rвдаuюся нз 
ЩЮ'ЛЯіЗЇ 09'3'ННІЬОГО роК.у ЯІК на В<JtyT· 
ріншьому, так і н~ зовнішньому від· 
ТИНШі!Х, 3ІЗІНОТУіІИl!ТИ ІПОВ3:ЖІJЇ ОСЯ'ГИ. 
Участь у в•сіх важливіших міжна

родніх студентських імпрезах, ~ш<:лен 
ні 'Поїз.д.оки до ря~ду країн Пl розмови 
3 ІПООДИНІОІ<И.МИ предСТа!ВИИКLКМИ НЗ'Ці· 
ональних СіtУдентських союзіВІ свід
чать про багатоnра'НІНІУ дая'ль.нk:rь на: 
тому по.'lі. ПробЛеJМІаt взаемовІідносин 
між ЦЕСУС-ом і заокеаJнськнм.н бра
Т'Німи союзами СУСТА і СУСК знай
шли своє успі!Шне завершення в цій 
каденції. 

ОстапІ:Jі нозНІаки з боку СУСТА, ви
явленІі у кожному відношенні, дають 
якнСlІйширшу лі.д.ос,таву до ·с·rверджен
ня, що .віююшеннІЯ і спіВІПр<ЩЯ міІік 
ЦЕСУС і СУСТ А створюють H0\3\lill 
період у їхніх сnільних зу•си.і'LJІя;х дати 
широку базу до акоордннов>ЗJв.аІІШХ 
дій. llьогор~чІ;ий IV. Високошкільний 
Лі11НЇЙ Курс Украї»ознавсІГва знай-
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значним успіхом, доказом чого є 'ХО'Ч 
би чисельна участь наших студентів 
3 різних еВІРопейс,ьких країн. У фі·mн 
сопюму ві..д.оношенн,і, помнімо поважних 
видаткіF.о, теперішня У·права спромо
г.тася СІІЛИИТ1И майже ВСі ЗОООрГОВаН
НЯ попередніх Упра•в. 

~сі ці відтинки і тyrr .коротко та за'
rально вичнслені царави МІruють с:вої 
аспект'И'~ труднющі., позитиви. Об'єк
пшна оцінка діял,ьности Уnрави ЦЕ
СУС-у може бути ВІИНе,сена тільки то
ді, коли не ті.аьки самі фа{І{ТИ, aUie 1~
кож обставини знайд,уть <:воє узrдІЯд
нє.ншя. 

Закінчуючи с,в:ій звіт я ніяк не ІМо
жу віДІмовитися ві~ 'приємного - дл~ 
декого може rооб..тьонового - обо
в'юзку, всім ТИ'М, що сприяли мені, 
nодякува'fи за ЇХІ:)Ю са:мовіДД121Ну пра
цю в каристь. нашої сту денrгс,ької 
ll.t'!Пp3.1Ii, 

Паr.ІЛо Дорожинський 
Президент llECYC-y 

Зі звіту Керівника ВідділУ М. З. ЦЕСУС-у 

В бkу звіиюї каденції я проваднз 
працю могu Відділу на слЩуючих від
тинках 

1) Участь ЦЕС.:J.'С-у ІІЗ рі'ЧЮІІХ КОНІ· 
rpecax чужинецьК!ух національних ср 
ю::sів: 

Взя,в у1часть у XVIII. ІКонrре·сі На
ціона:льного Союзу Канадійських Сту· 
дентів ( 18.-20. жовтня 1954 в ·Торон
то) і в 44. конrресі Націона,1.ьного Со
юзу Французьких Студеm;в (12.-18. 
квітня в Ніцці). 

2) ~·часть ~~ міжнародніх конферен
ціях: 
Найваrfкн~шою імпрез.ою в цій кален 

шї, де ЩСУС взяв учІJсть, 6Іу ла V. 
МіжпароднІЯ СтудентсtЬка Конферен
ція, SJKa відбулася міІЖ 4.-15. липня 
1955 •В Бірмінrга:мі в nри.сутності J~
леrат;в з 5О країн. 

МетІі вдалося в Бірмінrгшмі поліопшн 
тн дотеперішній ста7ус ЦЕСУС-у для 
ціt?"і Н дЗ!льших :конфереНІЦій. Я :брав 
активну участь в пленарних засЩоо
НЯ<Х Й ГОЛОІВІНЇUШХ дЛЯ НЗС КОМісій (ЇХ 
було 10), дав експозе в· оnраві утвс
каш_,ІЯ ~ніверситетІС,ькнх вольностей в 
~·країні та дpYJre - в· справі пропози
ці.ї МСС-у 1про єдність і апівлра.цю з 
КОСЕК-ом. 

4.-15. 10. 1954. ВІЗЯВ У'Ч3СІfЬ В lV. 
МіІk.Парод-ній СТІуден-оській Пресовій 
Конференції :ВІ Ле1їден~ де представ.н:п 
стан вільної укра,їнської ·СТ'.Удентсьаюї 
nреси та брав аtктивну участь в ди
скусJї та t'дЯІборації ·лроЄ·'КТrв. й резо· 
цій конфереНІції. 

3) Відвідини союзів ,в їхніх краЇrШ!Х: 
Я скла1в ім,еtJе·м ЦЕСУС-у офіційні 

візити чУJЖннецьким ст.уденrгським со
юзам: Голян.д.оії, Люксе:мбурrу, Ні'Меч
чнни, Данії, ШвеІЦіЇ, АнІГлії, Канад-и. 
Ма.в' пос;гійни1й особистий зв'язок з со 
юзом Франції й союз01м Саарщинн. В 
моїй подор~і з ЮrосЛJаІвії до Пари
жу я відвідав в Сан Моріц швайца.rр· 

ц•в, де я~раз закінчався міжнародній 
студеmьскнй семі·нар. 
В Лейден я :відві~ЗJВ бюра КОСЕК-у. 

В Берліні - міжнародній <:ту дентс,ь
Ішй журнал «Ст'Удентське Дзеркало", 
та Установі д.ля ЗЗІrалньо-н~мецьсr<их 
спраВІ НаціональНІого Союзу Студен
тів Німечюши. 

4) Інші ІВІі:д.тинки nраці: 
Я НЗJІІИСЗ!В kторію ЦЕСУС-у в фра:н 

цузькій мові, яку вислав ка·надійс,ько
му союзові, яком:у бу ло д'Оручено 
Міжш11родньою Студе.mською Конфе
ренцією tВиrотоннтн з-бірник історій 
всіх національних союз~в країн учас
НІrків конфереНІції. 

Відс;гу.л про ЦЕСУС, який я НІапи
саВt, поЯІВ'ІІІЕ1Ся в збірнику ЮНЕСКО 
( характериСТІІКИ НІаІЦіОНаЛЬНИіХ Й МЇЖ· 
народніх молодечих й студентських 
організацій). 

Держа:в листовний зв'язок і мав 
часті ос.оби<:ті кошtаІкти з ynpa вruми й 
чденами управ Ч'УDf<ине,цьких націо
надьНІих союзів та КОСВК-у. 
ВмаІВав ІПресові інформації. 
Зоргш·,із'УВІ~& на .потреJби ЦЕСУС-у, 

а ГO.lOBl-10 На ;ПОКРИТІ'Я ЙОіГО ДОШЇВ, 
су,му 1.000 америк:шнсь:ких Д;ОлІЯрів. 
ГІід;писав з 'КУК й Ф ДУК у Вінніnеrу 
домов·у про nостьйwу річну допомогу 
ЦЕСУС-ові в с,умі 150 долІЯрів та, уді
лення надзвичайних допомог ДVІЯ між 
наро.д.оніх зв'язків 11а щлаштува•ннм ви
сокошкідЬІІИХ тнжні&. 

Відбув спільні сходини з Управою 
С~'СК-у та з українським зорганізова
ним студеnrгством ТоронтІЗІt Вінн~пе1·у, 
Моmреалю й Сток:гольм'У. 

ВзяІВ участ•ь в імпре·зах українс,ьіКо
rо ти.жня при університеті Мек Пл 
в МонтреаJІ.і. 

Всеволод С. Мардан 
!Керівник Відділу М. З. UECYC-y 

ч. 9 - 10· (57 - 58J. 

ХРОНІКА 
І{ОСЕК звернуІВюя до всі~х Націо

наІІІьних Студе<НІТ'ськнх Союзів й .l1!0 
редакторіr: студеІІ!тсьюІх ~курнаиів, 
щоб ці ;~али якнайширший роЗІголосІ 
npo :видавашня ним :міжнародНІьоrо 
студенгського І)І<УРНалу (маrавину) й 
заохочуtв.али студен~ів ІПрисилЮ'И свої 
праці до журн.аLJІ.У НІа різні теми (сту
д.;еmське життя й :діяльнічть, реторта
жі, системи. наtВІчанНІЯ, гуморески, кри
тики, за~га:дки, фотографії, рисунки й 
т. п.). М::неріяли слаrrи на Пост Бокс1 
36, Лейден (Гол,я,ндія). 

:КОСЕК видав' 'Міжнародні студент
ські викаzки .!ІJЛЯ одержа:юш у леnшень 
для сту~.нтів~ що :подорожують по 
чужих країнах. І-іа rпідсmві ріше.'НіНІЯ 
Міжнародньої СтудентІСької Конферен 
ції ці виказки видає в КО)І~н;й кр'З!їні 
Націон<ешмrІІ-ІЙ Ст у дентс,ький Союз да
ної кряїни. Там, де такого союзу не
ма, аtбо він ~:Je внз.на:ннй, ·чи не визнІає 
КОСІ:.:К-у, никкuзки мож.е· .ВІидаtвати СЗJМ 
КОСЕК. ЦЕС~'С 1Від~буває ІПере,rовори 
в опра;ві .видачі qвої·м ф ізнчним членам 
таких виказок сам.им ЦЕСУС-о:м за 
nосередництвом КОСЕК-у. 

КОСБК висил:ає на дома:ганІНЯ клі
ші зннмок з п01дорожей: його делеrа~о. 
цій до 'Африки, Ара~бчьких країн т:а 
Пакіс'VаtНу. 

............................. ·.···················-~ 
смолоскип 

Журвал Украінської Молоді 
ПоJІВJІJІєтьсв з початком кожвоrо 

иіеаца 

Редагуе Кодегія в снладі: 

Осип Зінкевич, Іван Сілецький, 
Аснольд Кобилко, Василь Михальqун. 

РедаJЩіл застеріrае собі nраво 
скорочувати і виnравляти рукоnиси. 
В сnраві неза:мовлених ста'М'ей не 
листується. Відnовідає тільки ва ті 
листи, до яких є долучений міжна
родній купон на відnовідь. 

Адреса Редакції А Адмівістра.qіІ: 

Smoiosky1 
3, rue du Sabot, Paris 6е, France 

Ціна одвоrо числа: в Франції 
25 фр., в Аиrліі - 9 пеноів, в усіх 
і.вших краівах - рівновартість 10 
ам. центів. 

Річна nередnлата в Франції: 300 
фр., в усіх інших країнах - 1 ак. 
дол. 

cSmoloskyp~ 
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Ионrрес МУН-у Cxonv Нанаnн сь1к.а - р. секретарюа, Н. Малан
чук - к. секретарка, Л. Білак
ген. секретар, В. Климаш, В. Турус, 
М. Калам:ін, Я. Ориховський, Л. 
Коссар - член.и Управи, Л. Хаху
ла - скарбничка. До Контрольної 
Комісії обрано: В. Гладун, П. К:а:в
!Ка, М. Макух, А. Пранич, К. Баюс. 

З початком липня ц. р. відбувся 
в Содбурах Лрові.ІЩійний З'їзд Мо
лодих Українських Націоналісrів 
Сходу КаІНади. З'їзд відбувся при 
масовій участі делетатів і гостей, 
які з'їхались не тільІО-1 зі східньої, 
але й з усіх іІНШИх кіІНЦ:ів Канади. 
З'їзд почався вибором Президії, чис 
ленними привітами, офіційним від
криттям d вобором цілого ряду ді
лових комісій. 

Слід відмітити інтензивну nрацю 
комісій, які внесли багато нового і 
цікавого в дальшу діяльіст·ь МУН 
Схо.цу КаІНади, але МУН-у іВ ціло
іМУ· Комісія організаційно-програ
мова устійнмла основні .валрЯІМНі 
діяльности на настуnні роки; фd
нансова виго.товила проскrr, nере

О!рганізації, ІНК наnряМіНИх фінан
сової діяль.ности так і самої систе
ми фінансового діловодства в МУ
Н; , nресооо-інформаційна розре
клямувала з'їзд в ІV.Dісцевій канадій 
ській пресі і в місцевій телевізії. 

Багато nраці nроявили комісії ре 
ційної Ек:зеку'N!ви rra ·дискусіям 
ційна та статутова. На плевар:них 
засідаІНнях присвячено багато ува
ги крім дискусій... онад nрацями ко
місій - звітам устуnаючої Пров.ін
ційної Екзек)"Г'WВи та ди,скусія.м 
над ними. Майже всd деле:І'ати з 
nризнанням ви·словлювались про 

праЦЮ уступаючої ПУ ІНа ч.олі з М. 
ОрихівськИJМ, яка була дійсно зраз 
ком, як в колі близьких друзів 
можна проводити велику працю. 

З'їзд найбільше уваrи прис:вяТИ!В 
сnравам праці в майбутньому. Тут 
обговорювано такі важливі справи: 
відновлення видаваJНН:я «Голосу Мо 
лоді», підготовка методично-про
грамового підручника виховних ма 
теріллів МУН, сnрава організації і 
виховання доросту МУН, і багато 
іншого. 

ГолоВІНим промовцем :на бенкеті 
був домініяльний посол Роджер 
Миqел. Крім нього в З'їзді і ІНа бен 
кеті брали участь і виступалм до
мініяльний nосол Мих,айло Стар
чевський, Голова КЕ УНО КаНlади 
мrр. В. Гультай, ,голова КЕ МУН 
Канади В. КJFИМКів та багато ін
ших особистостей. 

Після з'їзду вd.дбувся бенкет, за
бава та товариський вечір. Але най 
більш імпозантною час'І"ИНОЮ з'їзду 
був «день Молоді», який заповнили 
різні вистуnи та ПОІІИС!И. В змагЗІН
нях танцювальних гурт ків брали 
участь ~рупи з іВиндсору (здобули 
перемогу), Мо:нтреалу, Ошави, Ге

милтону, 1Торонто-місто і західне 
Торонто, Содбури. Ст. Кетерине 

Форт Віліям вистуnили в змагу 
краси. Перше місце зайняли Содбу
ри. 

До нової Провінційної Управ:и 
МУН Сходу КаІНІади обрано: І. По
ворозних - голова, в. Орихівський 
і О. Шах .- містоголови, Л. Поділь-

Новій Управі шлемо найщиріші 
привітаНІня! 

З резолюцій Конrресу МУН'у 

Учасниюи ПрооіІІщійноrо З'їІЗдУ ва-жкій праці в диких пустинних 
Молодих У:юраІнських Націоналі- 1•ериторіях - Провінційний З'їзд 
стів, відбутого в днях 1., 2. і 3. лип- МУН ПРQ'l'естує проти насильної де 
ня 1955. в Содбури, прийняли одно- портації української молоді з тере-
голосно такі резолюції: ну України, d апелює до Канадій-

1. З огляду на теnеріІШ!<Є міЖІНа- ського Уряду поробити відnов,ід.ні 
роднє положення і С!Итуацію у ОВіі- заходи в Об'єднаних Державах для 
ті, з причини постійної загрози ar- вислання спеціяльної комісії в цілі 
ресії зо сторон.и московсько-боль- прослідження згаданої депортації :в 
шевицького імперіялізму цілому ім' я пошанув,ання nрав людиІНи, за 
вільном.у світові, а в тому і КаІНаді безпечених Чартером Об'єднаних 
- Провінційний З'їзд МУН закли- Держав. 
кає українську молодь у Канаді до 4. З'їзд закл:ика<Є :все своє членст-
найбільшої уваги і консолідації во в КаІНаді браІГи тtнайбільщу ак
всіх своїх сил для успі:шиоrо побо- тивну участь у всіх ділянках кан~а
рюва:НІНя цієї небезпечної загрози. дійського громадського життя і в 

2. Суnроти цієї загрози - Прові!Н цей сnосіб старатись :наших спів
ц1йний з•rзд МУН щиро вітає всі rромад:ЯІН заnізнати із визвольною 
оборонні заходи Канадійського боротьбою у·країнськоrо народу і 
Уряду перед можливою аrресією здобувати для неї якнайбільше зро 
із-зовні, як теж і всі міри прийняті зуміння. 

проти підривної діяльности п'яmї 5. ПровінціЙІНИй З'їзд МУН вітає 
комуністичної колони в самій Ket- українську молодь в Україні, яка 
наді. в такмх несприятлиВІИх обставинах 

З. З огляду ІНа те, що теперішній продовжує активну боротьбу із оку 
московсько - хомуніетичний реоким паІНтом - московським комунізмом 
переводить ІМасові депортації укра та ім!періяЛІізмом. З'їзд вітає борців 
їнської молоді з УкраїНІИ до приму- УПА-ОУН і заІКликає українську 
сових таборів nраці до Казахстану молодь до дальшої всесторонньої 
і других азійських країн, де десят- піддержки у:юраїнськоrо народу в 
ки тисяч української молоді є за- його визволЬІНій боротьбі за С'ВОЮ 
суджені на повільну смерть при волю і незалежну державу. 

КОРОТКІ ВІСТІ 
Сла.всько. В історИЧ!НОМУ селі 

Т.ухля на Прикарпатті був зорга
н:ізований цього літа піонерський 
табір Львівської залі:mиці. Як вид
но з прізвищ дітей, біл&Шість з них 
- це росіяНІИ, яких батьки займа
ють керівні ІЮС'І'И в Зах:ідній Ук
раїні. 

Київ. В цілому ряді сіл і міст Ук 
раіІНи цілковито занедбано ку ль тур 
іНО-ОСВі'l'НЮ працю, ЯКОЇ завдаІННЯМ 
є комуністичне виховування мас. 
Деякі культурно-оові'І'1Ні клюби пе
ремінено в звичайні хліви, інші 
знову ІНе реМО!Нтуютьс.я і вон.и в 
жалюгіДІНому стані. Такіі сиГІНали є 
найкращим показом бойкоту насе
лення комуністичної аrі~ації. 
Макарів. В селі КопІИлів, Ма~m

рівського району -ІКиївщmІа) від
булись шостимісячні курси подго
товки керівників ху ,цожньої само-

діяльности ·В колгоспах. Курсанти 
вивчали теорію ІМузики, НОТІНУ гра

моту, інструментознаВСТ'ВО, гру на 
гармонії та iiНillli дисципліни, голов
но методики комуністичного вихо
вання, пооДНІаІНоrо з худОЖНЬОю са

модіяльністю, щОО краще вплива'N1 
на молодь. 

СтаJІіно. В Донбасі в ост.анньому 
ча·сі сильно rrоширивсь баІНдитизм, 
ху ліг ан ство та аморальІНість. На це 
звертають увагу місцеві nровінцій· 
ні газети, Ці справи обговорюється 
на комсомольських і партійних зі
браннях. Загрозливий стан пішОІВ 
тах далеко, що КГБ є примушене 
створити на. скору рук,у «Бриrади 

сприяНІНя міліції», себто цілі бри
rади сексот:ів, які мають завдаШІІЯ, 
не відриваючись від своєї щодеНІНОІ 
праці, вишукувати всіх хуліганів 
і робити на них доноси в міліцію. 



стор~ 1! ОМОJІОСКИП 

В новому wкіяьному році 
Здаєть·ся ще ,вІУо:ра боса .діт,вора бі

гала по зелених лу~<~а.х, левада1х, no 
золот·их чтерня1х ланів1... Середньо
шкільники, ВИріВ'3іВІШИСЬ З ШКіІJІЬНІИХ 
Мурів, М:аН.др:\~НІаІЛИ З ВаІЖКИІМИ напUІеЧ
НИКЗ!МИ. Все відпочивіllЛо і ніІХТо не 
.ll!YMaJB про школу і на;ВІчанНJя. Інакше 
і не мооке бути. На це :..к і є літо і 
ІШ!<ільнl в~ака.ції, щоб відпочити. Але 
час скоро минає, літо пройшло і 
lliKiЛbHi •бу ДИНКИ ЗНОВ Заіll>Ю;Д:НІЮЮТЬСИ 
і напов1нюють.ся молоде•чим го:мо.ном. 
Але цей го·мі1:1 не затримуєІ•ься ш1 

ШКЇЛЬНОМ1У іПОрОЗі, а ВИХОДИТЬ Д3J.J1.eKO 
поза шкільні 1будинки. йо:rо .в:їдгомі.н 
д!оходить до вчіх ділянок сусІПільного 
ЖИТТЯ, ЗНІ3!ХО.ДИТЬ СВО€ місце на СТО
рінках преси, ним ціка,вr.пять·ся урядо
ві державні чинники. Не диво. Опра
ва молоді - це спршв1а майбуІІtіього 
кожної нації і ко*н1а де~')нава намага
ється ПОС;ТаІВИТИ справ1у ВІИХОВаІННЯ і 
освіти в найкращий дл!Я се•бе СІпосі'б. 
За розвитком шкі·льнидтІв,а ми зо1кре 

ма слідкували у Фр.СІІнції, д!е після вій
ни, і головно В• останніх двох роках, 
йо:-.Іу :поча.1и арисвячувати величезну 

увагу. 

З кінцем ~:-.шну л ого шкального року 

було оприлюднено у Фр:3інцїі ДІВн. про 
Екги народньої освіти: один - Сту
дійним Секретаріяrrом іПО спраІВах обо 
рани культури і /вільного нав!Чання, 
другий - Міністерством Наро,д!ньої 
Освіти, відомий· під. назrвою «Проєкт 
Бертуана». Різниці між ними, на пер
ший ПОГЛЯД, :вtе НаІДЗВИІЧ3!ЙНО іСТ'ОТІІОГО 
характеру, ІІІJроте. мож1уть мати - о·с,о 

бливо другий - дашжойдучі нислід:ки 
в самому .принци:пі на1вrчання і в д!ЗіЛЬ 
ШЇЙ форІМ3Ції 'МОЛОді. Іхні рИСИ -
силне акценrгу:вюшя тех.ні чного навІч1ан 
ня. Розходження є в: тому, що перший 
проєкт ,передбачає КJІrясичний СІпосіб 
НІавчаІНІНЯ до одинаІдцяггого року жит

тя. Опичля дитина внбнрає один з 
трьох напрямків: :кл'Я!сИІчну ос:віту 
ЗОJ( до атестату з:рілости, технічну -
що nривела б ,щшшІу аrбо до а-rеста
ту зрілос'Ги ,аrбо до середн~іх техніч
llИХ шкіл (за•Відання'м яких була .б фо
меція технічних кадрів <;ереднього 
рів:tІЯ) і технічНІу освіту нижчого рів
:ня, яка давала б дерокав.і добре К'В~NІі
фіков•аних робітниІ(.ів. 
Проєкт міністра На'Родньої ОСІвіти 

Бертуана, перещбачає клясичний споіІб 
наtвчаиня rакож до одинащ:цяти років, 
але опkтя слідує період двох років, в 
часі яких проходить <<орієншщійне нав 
q,а,ння», цебтrо кшкифікація здіrбностей, 
що 'Має унаrпрамити .да:льше навчання. 

Щод-о періоду обов?язкового І-Іа:вчан
ня, то перший проєкт бередбачує йо
Г<;> до чотирнадцята років, зазначуюrчІІ 
ршночасно, що дитина повинна ходи

ти до школи до шіснащяrги рокі~>· 
(загмьне нав!чання) або вибраrги фа
хове н~авча!ння. Другий: rпроєкт K3Dl.:e 
КОJ.1О'І1Ко, що вік обов'язкового навч.аtн 

ни є до шісвадщяти рокіІв. Прийнятим 
буВ! «ПроЕкт Бер·JІуена». 
Нам важко заJй.няти стаІновище до 

цього проє,кту, одНІаче мож·н.а сказа

ти, ЩО ЦіКаВИЛ.І •БІіН € QІСЦбЛИІВОЮ ува'-
1 ою до технrі:чнwх на<ук і двома рока
ми о•рієнтаційrюї піr..гот'Овtки до даль
ших Н2ІУК 

Ііс від речі 6у,~е зrа~даrги rпро ува
гу, яку присв1Я'ЧУ€ фра•нцузІ,кий уряд 
всім справа1:\-І молоді ВІ загаль.ному. 

І !еред кінцем мину;лого а:каде.мічно
ГІJ року бу,в створений «ВисокИІй Ко
мітет в спрruвах .молоді», заІВ 1дш-шям 
якого є займатись чи рад1ше коорди

нувати ~ія.тьнk,ть молоді у всіх її rпра'
ІJ.ЯІХ. Uим комітеrrом ціІІ,аІвляться в'ісJм
І;,а,днять міністрів і вони твюря'І'Ь від
повідні комісії д.тLя цих оправ. СтіВо
рення такого ,в-исокого тіла в мо.тrоде
чих с,пра·вах вюа.зує на те, що фран
цузька пуібл;<Ч,на опіні,я здає с,обі .сшра 
В.У З ва:ЖЛИВОСТ'И іПЇД.ГОТОВіКИ за,в:тріш
НЬОГО Д;Н>Я ·СНОЄЇ .Н.3ІЦЇЇ. 
В яком:у ж стані юеребу.ває нt<.ШзІЧаи

ия в ~'країна? 
Очевндtю, що на це питання не 

ле1·ко ві~паr;,істи, на1віть спираючись 
на широке розписування ,ВІ цій оqпраші 
большевицької преси. Мо,жна 'Пірийти 
Д() ,певних висно;жі•В, робл·ЯІЧИ зістаІв
лення і 'підсумки з різнtих, часом дУ
же незаМіТНИХ і «НеВННІН:ИХ», ДОІПИСОК 
m с-юрінках київської або й москов
ської преси. 

у,в.есь недолік, і то нез,ничаtйно ваrж 
шший, навчання в Україні має свою 
причину ·в 1браку •Відповідного тіла, 
що фа:хоно зайняшося rб оправами 
шкільництва і виховІ<ІІНІІям молоді. Го
воримо, що нte·л.r.aJ .такого тіла, 6о прак 
тично ,в.е;жко у;вщжати українське міНІі
·с,терство освіти .ВІ Києві т.аrким тілом. 
Не можна СіКаЗа·ти, що ,воно є тільки 
MJJpioiJCTKOIO, ОДНІа1Че ВСі ВаоJ(ЛИВі С'Пра 
ви моло~і і освіти налеЖJЗrгь до UK 
партії, якій і ;підлягають В·Сі міністер
ства. Для партІії <Ж національні інтеvе
си У:к'раїн и є байдуокі. Вuна ба,чить 
тільки іагереси Kpe:vmя і тільки нимп 
кермується. 

ВзtЯти під увагу хоч-би виїз.ди (чи
т.ай: ПРІІ'Мі.УСОВі ВJИВОЗИ) на Т. З·В. ці
ЛИННі зем~1і. Т'УІди були депортоваІні 
тисwчі середшьошкі.1ь.ної і високо
шкільної молоді з України і 110 саме 
тоді, коли Укра'іt]з, нід•чув'ає гос,тру по 
требу кадрів середньої і внсоІ\ОЇ ква.
ліфіюації. Мо,rюдь ЦЯ 1 ОІПИНИВІШИСЬ В 
пу·стелях Азії, прнмушена до ва~ккої 
фізичної лраці - а>втом1аrтично ~пере
став.тяється на інші рейки. Бо ж не ма 
ючи якогось фаху, :зІ неї не залиша
€Т'Ь1СVІ .нічого іншого, ЯІК стати до емер 
ті чорноробочим. 
Глум наJІ. укrаїнськн:vі шкільниц

твом ще •більше СТ'аЕ НІ3ІГЛtЯ;ДНИІМ, КОШІ 
в тому ж часі зН<l<.ходпмо оголошення 
партії (чи іПІЗК ·міністе:рств.а освіти) 
прс неДtОсточу кадрів на в>qіх дішш-

ч. 9 .. 10 (И .. 58~. 

ках і щабЛЯХ дерІ)К3ВНОГО і ГОС'ПОДЗ:р
СЬКО>ГО ЖИП'Я Укр13!ЇНІИ. 

Зага,льне НDІБЧ<Ш~И!, сnільне дяя а;сіх 
(ві;t POJ~Y), труt>::>>Е в Україні до 14 
рокш життя. опіслн приходить, подіб
но як і у Франції, поділ нІа< трн наt
прямки: по ш~рщом:у ідуть ВІСі, які 
прямую'І'ь ~ загальноос,вітrнього щ·е
стату зрілости. Другий на[]рямок дає 
молодих ЛІюдей з техн:і<ч·ним шгест·аrrом 
з рілости, які є рі,вноіt:fасно технічними 
кадрами середньої в'артооеrги. Третій 
н<Jпря·мок д2<Е дерй(·3ІВі кваІЛ:іф;Ікова·них 
робі'ГНИКЇ'В. 
В Україні і в, цілоМІу СССР присв.н

чується tіелику увагу технічн.н освп 1. 

Ііа неІпопшом,у рівні стоя11·ь сере:,и..ні 
т~хнічні школи т. зв~. Тех,нікуми. На 
нижчому рівні стоять школи т. зв. 
Фабрично - ЗаІвІощс,ького Навчання, 
ЯКі В ОСНОВНОМу ІП.рИГОТОВЛЯЮ'І'Ь квалі 
фіко13ШІИХ робітників. 
Для доповнення картини ми мог

ли 6 1подати куиту статнспtчних даних, 
якими за,JІюбюr послу;rовується київ
ськ,а. преса, а,ле з них коричти не буде 
н~ія!Кої: вюни наскрізь фальшиві. Вони 
кидаюrть·ся у вічі зі сторінок гаrзет і 
журн13лів, де вка1зується на підвищен
'ЕІЯ рівня Н3ІВІчання, на зроотаючу кіль
кіс,ть виІn>усюшкіІв, на розріст шкіль
них заведень. І тільки час-до-1часу :мо::.к 
rю П'ОІМітити заміт,ки 1про rr·e, Що в тій 
чи іншій обл,с:Істі ще недоціаюють на
леп_<:но ВЗІЖЛИВОСТН НЗІВЧа>ННІЯ, ПрО брак 
ШКІЛЬНИХ зав·еднь, ІШІУ<КОВ:нх уСТа'l··ку

КУБ'аН:Ь, пещкогічного перс1она1лу і т. 
д. Тоді ре2.ль:на д~йсність шкільнrицт•вJ 
в У<країні ст.<l1€ <Перед~ нами в усій: С'ВО
їй тра.гіч:НІій ве.ІІИіt:fі і чу JЮІВІі статисти
кн м~рІ'нуть. Тоді бачимо, що шкіль
ництво ,в Україн~ 'С{І'ОЇть на слу".ЖJбі 
пенної груІПи людей, а <Не ціласти на
ціона/льно - державних 'потреб і ше на 
такому рін,ні який може з3!безпе·чити 
самості-йна і .суверенна доржава. 

r. л. 

Східньо - европейський семінар. 
З початком липня ц. р. відбувся в 
ТуціІнrу <(Баварія) «СхіДІНьо-евро
пейськ-ий студійний семінар», який 
зорганізували СУСН і Комітет Сві
тової Університетської Слу,жби 
(ВУС). З раме.н:и СУСН підготов
кою займавсь Василь РождесТІВен
сь}\jий. Теоретисtmу частину і підбір 
прелеrен:.т<ів опрацювали Східньо
европейський Інститут і У:ВУ. До
кладами охоплено історичний роз
виток україІНської і російської дер
жав та загальну проблематику СС
СР. З доповідями виступили: проф. 
Г. Кох, д-р І. rрінін!, проф. А. Ціr'
лер, проф. І. Мірчук, проф. Б. Мар
тос, С. Гаріх і Г. Ахм:Шюв. 

ПересіЧіНО в часі доповідей і ви
кладів було до 50 слухачів, між 
ними німці, українці, чехи і росія
ни. На закіІНЧЄІННЯ семінару В. Лу
ців з Риму виконав на бандурі низ 
ку українських народніх пісень. 

--оооомо й тст-авц -- я ав4роо ' 
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БОРОТЬБА КРІПША€ ! 
А.кп1я ОУН серед совєтських морякІв в АнглІЇ. -
на совєтських крейсерах і на могилі К. Маркса. 

совєтского балету в ПарижІ. 

Летючки 

Серед 

Цей репорrаж з деяких важливих 

причин ми можемо опубJІікувати 
щойно тепер, місяt.t.ь після від'їзду 
ескадри сове.тських кораблів з Анrлії. 

Редакція 

ОУН веде боротьбу з російсько
большеницьким окупантом різними 
способами, застосовуючи при цьому 
різні методи, які відповідають об-

ставинам і умовам даного часу. В 
Україні ця боротьба проходила і 
проходить у відкритому зброійному 
зударі з ворогом, у глибокому під
піллю, організуванням різних ак
цій революційного і пропаtандив
ного харак'І'еру. Бор·о·rьба в )"краї
ні кріпшає, вона переходить в ак
тивну боротьбу, в активну підготов 
ку всіх верств українського пасе-

леШІя до революційного зриву. 
Великим завданням ОУН є теж 

знайдення споообів ПРО!ИИ;кання 
ідей українського націоналізму та 
ідей ви:tвольної боротьби безпосе
реднім шляхом з еміtрації. Для 
цього ОУН має різні .мете~ і спо
соби. Останніх кілька акцій серед 
тих, що прибувають з СССР закор
дон, розмови з ними. інформування 
їх про нашу боротьбу і розповсю
дження між НЛМJІ нашої літерату
ри, летючок, відозв, преси і т. д. -
вповні себе оправдали. Наші ідеї 
проникають таким шляхом в Укра 
їну й у всі місця поселення наших 
земляків в СССР. Ці ідеї доходять 
також до інших поневолених на
родів, які так, як і Україна, пере
бувають під російсько-комуністич
ною окупацією. Вони доходять і до 
нашого ворога, якИй довідується 
про їхню могутню притягаючу си
лу, про їхню смертельну загрозу 

для нього. 

Нижче містимо кореспонденції 
наших співробітників про акцію 
ОУН серед совєтських моряків в 
АІІглії і серед совєтського балету в 
Парижі. 

Внція OVH в Інгnії 
J lІ;а тнжні tперед приїздом в AнrJi ію 

<:lK<JJLPІI ССN>ЄТСЬКИІХ НОЄНН:ИХ ІК0р316Лі·В, 
мені бу.'ІU ві.д.•uмо, що ОУН веде під
, ·от•онк~· до цього приїзду, ,плян•ує роз 
КІС'І.·ІТИ .\rі;І.: матроСІамн летючки, роз
дс:ІТІІ сненіяльну літерю·уру тu. •відІбу
.,.11 з НІІМІІ розмови й наладнатн кон

Л:І.ІП. Я[.\ С~ЮСТеріrаІЧ ВСіЄЇ ЦіЄЇ акціЇ, 



мушу ствtрдити, що вюна пройшЛІа 
успішно, а mостаІв,'Іені пере,д у.ч.асни
ками завщанНІя <були викона.ні задоо~ 
вільно. 

ГолаВіІ-Іа метІаJ осяІГнена: і.деї ОУН 
дійшли доо м.атросіІВІ ТІа офіцерів і за,в
ДІЯКи присут:ночті великої кількости 
українців: ·проюrкшr через залізну за
слону n нашу БатьківщиНІу. БуВІ це 
ще. один із сиrнс~ів нашим tВ< Батьків
щині, що ОУН діє ·всюди. 

12. :;ковтня в Партсмут (:пів.п.енна 
•Англія) nрибуває підо комаІНд':У~ванf-'JЯІМ 
адмірала Голов:КІа есrюадрІаІ совєт•с,ьких 
кораІбліВІ е:скадрійні мінюносці 
<<Смотрящий», <<Совершенньrй». «0по
со6ньrй», <<Ом.етлцвьrй», тя:жкий крей
сер <<Але,ксандер GуJьоро.в>> і аІдміраль
ський ,крейсер «Овердлов>. 
На крейсерruх і м.іноносцяос - 3.500 

матросів і •командного СІКІJШд!У, в біль~ 
шості ·.молодь 18-20 рокJв. За НІаІшими 
ОбЧИСЛС:НІНЯМИ, ІМа\ЙІЖе ІПОЛОВИНІLJr Ma
Tp0(1tB - українці, переважно з КІІ
ївщини, Запоріжжя, Львівщини, Тер
нопільщини і іНІших областей України. 
Офіцере ький ск.падо у ІПо~авrляючій 
більшості - росіяши, ·<:Ле ·були теж і 
українці. Українці в присУ1J'ності ма
трос,ів-росіян говорили з ~пре,дставни
К3!МИ ОУН російською мовою; ·коли ж 
бу.ли наодинці говорили тільки 
українською. В розмоши •вступали р.:.
до, так .же радіО давали інформації 
ПQО .життІя !В УІ{Jр~їні і ЕІЗІZ'Га.тrі в CC
Cl-' та :r1шво цікruвиіЛиеrя жит•г.ям емі
rрації й від.иошення ЧУІіІШХ народі!в .до 
еміrрантів. 

.М.атроси відвідоунали Лондон, .с~ТІе 
переважно ·пере<бу,ва~rи в Портс:мІjті 
за дозволом адміІралІа Голов1к,аr мали 
nраво ходити в мk,ті rруІПами по 2-3 
чоловІка, але цього ніхто <:Не ІПридер
жун,z.в.ая і всі ходили ІВеuшкими групІа
ми. Мі:ж мат!роса:ми 6уІJІа велика кіль
кість сексотів і к~-Б~истів, які ходІІ
ли переrВІ3іЖНО В ЦИВtіЛЬ!НОМу О!ДЯЗЇ Та 
·с,.r.ідкували з.а мt:::ІтросаІми. 

** * До Порт,смуту ІЯ приїхав <В серещу, 
12. жо1.п ня. Сонєтtька фльота була 
в:же в порті. Ад1мірал .Головко дав1:rв 
І-І:J 'Крейсері «СвердлоВІ» преоконферен 
цію, підпонідаючи на десятки шrтанІ-> 
цікавих аІнглійських .ж~чж лk,тів'. Го
ловко З<)ЯВІІВ, що ці відвідини rвіДІ6ува 
тим;утьо; tпідо кличем «дР'У}І~би», МІстро 
СИ ЗМОЖУТ'Ь ХО:дИ1И ІПО MlCTi, «брата
ТИСЬ» з англійською пу,6л.ікою, ку•ПУ· 
в:rrи пам'ят;ков~ речі, для чого кожно
му матросові в.и.да єть,с1я 1-10 фунтів ... 
(В дійсності :було видано лише 1-3 
фунти). 
Вже в Сt'реду •Я поб~tЧІІВ ІВ ПортІс:vtут 

ській пристані ОУН-івців, 1ЯКЇ з н~
меrншою цікавіс,тю, як англійці, прІІ
гля.дались цьому не6удеююму видо
вищу. З їх.нім приїздом поч::,ласІ-> ·га
кож -моя •праця, як реrrтортера. Я хоті:в, 
б~;чити й бути ·присутнІм при кожній 
їхній акції, хотів {)Іачити tKO~KH!Y ре
акцію мор·яків. і сшм не ІВ·іІд того, tцоб 
ІПОГОІЮ__QИТИ З !НИМИ. 

Поча.вtши з п'ятниці, 14. жоІВтня, ан 

ОМОJІОСКИП 

І'Jtійська .пу•бліка могла відві.щув.с:.ти ко
рі3·бл:і. Я бачив довгі qерги rмолоді, 
жінюк і навіть діте.f!, які чеІКали годи
н:-l<МІІ r' чергах, щоб :пропхz тись нtа 
КСJР3ІбеЛЬ і ЙUГО ОІ'ЛЯІН'У'l'И. 3д<Ш;Іа.:ЮС1 Ь, 
що ці кораблі мtа:uи бути чомусь інші, 
як англійські, що ва них кожний з 
IKrC ВЇДКрІІЄ ЩОСЬ НОІие, ЦііlШІВе, ДQСі НІе 
бачене. Але так не 6)·.:ю; що мені 
BД3iJIOCh ІВіДКрНТІІ, Це Ве~1И'Кі r·руіПН ЛІ<!· 
TfJOC1iB і .:ІJОДеЙ В ЦИЕіЛІ->НОМУ ОДЯіЗі, ЯКі 
пиmьно приглящались до всіх віJІJвіду~ 
вачі1в. 

Ог:r:яд-<ни налt 6уло МОJІ{ІНа тільки по 
міст і одн:у к.Іюту. Я пропхавсІЯ тrудн, 
і бaчi-ttJ, ЯК ОдИНІ IOHatK В:СЮДИ 'ПРО!ПИ
ХаІЄТЬСН, 3-ПЇД ЙОГО рук зруЧ'НІО В'И'С\У
В•3'ЮТ'hСЯ якісь великі юrtaпri <ПІЗJпер·у і 
губurяться то під покривалом <Якогось 
матроського ліи<rка, то під ІіІкоюс1ь ту:м 
бочкою, те ще десь... Я любуВ<'-<ВСІЯ 
його З1~ІІННістю, його зру.чністю. Uей 
юІ-іак може й не 6Ув ові:домий, що це 
територія СССР, на я<кій ·він' J~·іє і 
якщо 6 вів .попаІВЧЯ за <.:вою робот~ 
жодн•і інтерненції вл1астrей не допо
люглІІ б і він мk буш. бути дуже .lег
ко ьі;щравлеrннй <<на родіну». 

Мені ca~o:vty стало моторошJ-Іо, н_І 
'!ОЛі нист~уІПІІrВ піт і я Jютів підійти до 
юнака ла дати йo:vty порtаtдІУ, але l:f 

ц~->о:>.rу ж менті вrів прожогом зннк. >-r 
ВИJ':'ІШОЗ На ПОМіСТ і передо МОЇ:МИ ОЧІІ
М~'' внрІ·ІНУulа о•сь я,ка карти:нrа: rв ··с,ере

днні :І'елнкоr о гурт31 матрос~в стоїт." 
цей же юнак і r·оворить відваІжІю. 
бадьоро укрІаїнською мовою. 36-:шж<І 
ІОЧНСЬ ДО гурт!tі, ЧУЮ ЯК М3ТJЮСИ ЛО

Ч ІІН:~:ЮТ'Ь З·3І~ИІПуВа:ТН Й О І' О ШІТаІl-ШЯ:vtИ: 
- Тн україhець? - Як ти попав в 

Ашлію? - Чаму не ї:деш додому? 
Не скучr<::єш за БатьrківІщиною? 'Кого 
залиш1ш тн дома? Маєш якісь вістки 
від ни:х?.. Здо<ш. лось, що юнак не 
rвстиr·ав. відповіда·рн на пи1іа.ння. 1Круг 
мз:тросі1в ·більшав, ц:кані 1В1Се прнб<у,. 
ІНJЛІІ й НІ <с;торожуша.ни вух.а, щоб ІПО
чути ~перебіг цієі ВИЙНІЯТІЮВОЇ ДШІ <НИХ 
JЮЗМОВІі. Опода.пік кола матросів зу
ШШНJ"ІІІСІ-> КіЛІ->Ю>Х ЇХНDХ офіцерів, а 
зноі 'У іК окремо пристануло трьох в 

ц11в:.тнтнх одягах та, приІ1л•я;даючІІс~> 
цьому цік •вому спектаклю, перею1ідУ
І~2ЛІІСІ. слоьа~WІІ, а їх.ні обличчя зра·д
жувалІІ икусь трнВЮГ'У· 

Ві,'І.'Ь·С:'П(~ й заr~·:·штkть ОУН-івця, якнй 
нс·.:-.юв серед снl>їх .друзів <<:Vюву tвіВ>>, 
nплІІНІу~Іа й Ні ' •мене настільки, що я 
не .:шше r;аІбсlІІЗІІвся до гурrга, але 
вліз між JІ~аГІросіrзІ. ЮшІІк-ОУН-івецr, 
Щ:.'Г3В на J;Ci ШІТ ІВНІЯ ЯС,НІ І НеДВОЗ<На'Ч· 
ні нідповіді: йоr·о бат'І->ків JЮ3стріляло 
HKRJI; ло Англії <прнїхавІ він rBriJ\e по 
f(ійні; за ·б<ЛІ->ківщшюю скучає, alтre <Ію
ліе цю постійн:у ту•гу і ·вільне життя, 
як болІ->шеввш:ке рабство і понено
леннн. 

Я зверн:уr-;с,я дtО матrроса, який НІаJ\1-
то уважно прІІСІІІ,УІХУіЬ·<І<іЮЯ розмові: 

- Ви УкраУнещ,? 
-Так Hatc І'УТ 6аг.:то, о<.:ь в цІ->ому 

гурті майже nос'ЮВ,ина. 

Я шепнvв ло нього: 
- lЦо ·ви на це? 

Ледве чут,но віи ві.дJПовів: 
- На кораб.аі небезпечню про тruкі 

речі 1·оворитн. Ue їхня територія. В 
порті безпечніше. 

3 І·урт'"'· ХІ'ось юрикнув рос:йською 
:-.юною: 

- Ite фашист! 
Rигуюr поиорились, Хто·с,ь дод;:Jtв: 
-І3и віддали Україну нім.цяАt у 

s:р.\ю, J Мос~в~ ІПрю;rесла їй свободу. 
Я ·бачив, щс1 украЇ.І-Щі-миrроси :vtoв

чa'rh, немов не чують цих вигуків. 
М.ій lШі'lі'jюзмонеrць nохилив .гo.rroвry. Я 
rюбшчив, яtк .. в, йо1·о ОЧаJХ формrуrвався 
с,юшнннй блеск, 6.1еск ·сліз. 

Офіцери стали 1Поручаrrtи мвтрос .. Ім 
- ро::.1ійтись. А І!.ЮіНИ ж щойно з та
кою ПРІІстрастю нав'язуваurи розмову 
з :нашим ОУН-івце'м. Тепер, по накtс.
зу СІЮЇХ СТі3рШИН, МОІВІЧКІІ рОЗПОрОШУ· 
ва.т:ис1ь. Очевид•ню, що офіцерам ІМІог~ 
ло ви'датись, що розмова не тіл·ьк11 
~адн> довго трищ,ає, <Зле й вона ІБІСе 

бі:Іьшс ІІU~Іонюе матросів і п·ерехо
дrпь від нєrншних простих з:ашпів 
«звідки, як і що робиш» до ІJ{JlИчів та 
ПО!!дІшокнх гасел ОУН. 

На.кю офіцері•в й мов,чаз.І--)11Й відхі;~ 
м.лросів й.ж f·<іяк не з:бентежиІВ• наtшо
І о ОУН-івця. Посміхаючис1ь до МІ<1-
тросі\ь, і <проtцаючись з ним11, він не 
L\l~ai-1\ate t:BOIO дію •ПОКіІНІЧеною: 

- _.'to іІюбачення. Прrrходьт•е в порт, 
піле.\ІО погуляпr в :vtkтo, ;nоговоримо, 
-- 3~11-\.'ІШ((ІГ ВіН Л1аТрОСіІВІ. 

** ж 

Пізніше я ще нсп·,а в:ідрі;~.::..'ш й ін
ші соІ:t.тt:І->КІ карІ'<б.lі. І тут знов1у я ба· 
чнв :vtо:rодІІХ ОУН-івців, що ВПІІХа.:Іи, 
ДС ТЇЛ,ЬКИ МЮГЛІІ, ЛеТЮЧ'КІІ, КНИЖКИ, іГа
ЗеТИ. Мt·ні з,д.•а.валось, що ці летючк11 
і ци література прон11кали :ВІсюди. І !і
дійшовши обереіІ(tНо до одного з юн.:, 
кіз, я ІЮПІЮСІЦн дати мені летючк,у. 
lUНИдіЮ РУХІІ д'ВОХ рук і 'МОЇ очі ВІП'я-
.ііІІСЯ Е З<JJ"ОЛОВОК, ЩО В~'ІаДНіQ звер 

Т<!'ВСЯ ДО ЧІІТ'<JЮЧОГО: 

<< ЛО ЬАС ГОВОРИТЬ OPГAI-JIЗ!A
iJI)f УКР'А'іНСuКИХ НАІПО.НАЛіСТІН». 
По лівій стороні ле1ЮЧЮІ п.І;·НІіЙ 

в<щіоІ-:<С.:rістнчний трнзуб, :с,ІІМІВюл укра 
ЇЕІ~ьксї рсно.тr.кщійної боротьбн, що 
;:'&ке см найбілЬІш палко й переконLlІІ
во :ІJН;-мов.аяє ;ю укрІаїнської моло::tі, 
за:<.~rІкає й буде закликати до пере. 
:-.южної ~боротьби. Неrмз.є •часу, не міс
це "І 1УТ :v~ені, на ;,норожому •кор·ruблі, ІІе
речнтув: ТІІ текст летючки, але очі 

бшrсюшІІчно зиркають ва кінець те·к
сту, Під ЯЮІ:vt ВІІІдНіЄ ЗІЮ~у ПЇДПИС -
ОГТА; ПЗАІ Ші YKPA'iHCfjKИX НАІ tі
ОНА.ІІіСТ!В. 

ІОна.юr-О.УН-івці цим разом бу.:ш 
·6-ільш обережні. Не вс·І'ряв,али з ні.кн:vr 
вr нія·кі розмоВІ!, РОНІІ , пемов ті1 що 
ІІрні-іrнлІІ оrля,дRТІ: корабель, б11стро 
СJ!ідк'} в і.lІІ за pyxa:vtн ·слутбн на ко
раG.тrпх', щоб КО/КНІІЙ ВіЛЬНІІЙ мент В'ІІ
КОРІІСТа ''' ;tля п:дкла,ц.ення, чи втис,
ІІе!)НіЯ на І:і\/)ІІто:vtу місці лін~ратури 
ОУН. 

** ;!; 
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На суші, в ло~пі сотні ·маТІросів. 
Вони куІпчаться переваІЖ~но ·біля одно
r·о маг::..зину, який 1був апеція.льно ула
штований англійцями і в якому про
дше.алась по знижених цінах жіНІоча 
uі..1иЗtна, грубі зимові панчохи, я·к ТСІ
кож rrанчохи нельоноВІі. Згідно з шн
глійськпми розпор,ядками, цей маІга
зин, на рівні з у•сіми іншими, ловинен 
бУі& ·бути в неділю заІчинений, І<:Іле на 
прохання адмірІ3ла І оловка•, в ОС1ШІ
ній деНЬ Від!Від.ИН СОВЄ1'СЬКИХ МОрЯІКіН 
- дaJBt їм змогу ще набути його «до
рогоцінні» речі. Б~rжання а.д1міраuш 
було задонільнене й ма'f1Роси ІВІида,ва
ли ОСjl'аІ-ІІНі :англійські шілінrи та nен
ні, ЗОДОВО.'lЬНЯЮЧИСЯ акрОМНИМИ ре
ЧаМИ Й. СЛОГЛЯ,ЩlіЮЧИ СУМНІО Ні:JІ КУІдИ 
кращі, а.ле вод!ночас к:уди дорож•чі, нІа 
куп1влю яких во.ии не МОІГЛИ собі до
зволити ... 

І тут також ОУН-івці безІУІПинно 
звивалися, ІПІро\Іlазили до гурrtв матр\J 
с,і;в, чи підходили обережно наІВrяз•ую
чи розмовІи, роздаючи летючки. 

- Схов.а.й це, а коли >будеш на, са
моті - прочитшй, і ·борони, Боже, щоб 
тебе спійМІ.:Jю з ЦИМ НJКВД - ІПОРУ
чали ОУН-івці п:ри лере.д.шчі лет'ІО'Чок 
.~ют росам. 

- Я не боюсь, - майже певно від
.повідав ,кожний мат:рос, а.ле все ж та
ки вони не ЗВІі:іt/куJвались •читати ле
тючок на очвІХ. ~ругих, а шв'идко за-

смолоскип 

с,уrн~али їх до кишень. 

** * В іншому- місці, я 6у•в1 свідком, як 
наші ОУН-і,вці СЛ•УІ}ІШЛИ за переклада
чів між r<:.ІНІглійrеькою публікою й маrт
росами. Один НJаїв.ний англієць ЗJа,пи
тав груrпу матросів: 

- Чому ви не ходите одинце,м, чи 
НаІВіТЬ ПО-д!ВОХ, а ВеіЛИ!КИМИ груnаМИ? 
Н~ші матроси в чу1жих мk,тах ходять 
одинцем а~бо по-,щвюх. 

- Нам <l!нглійські ШІЛасті, - звер
ну,всь до на1шото перекладача мІСJтрос 

- Не ДОЗ•ВОЛЯ•ЮТ'Ь. 

- Ви спр«.н:ді хочете, щоб я це ІПе-
реклав англійцеві? - запитав наш 
ОУН-івець. 
Матроси ,перег~rяну~шчь між собою 

й з.а~яконіли. Один маrгрос-україне:ць 
зверну.вся до своїх товІариші'в: 

- ІЦо :ви, ребяк:, хочете, щоб нас 
,в.исміяли? - Він зад)'імався, в-с1і матро 
си мовчали. 

- Знаєш що - звернувся він Д() 
ОУН-івця, - ·СКаІжи анг~1ійцені, що ми 
хо_.'l'ИМО груіІшми т•ільки тому, 'бо не 
зНІаємо <.ІІ-ІЇ міста, а1ні англійської ІМоВ'и. 

З п:риємні'9Ю я прислухався, як ви
пад;К()НИЙ перекладаІЧ - ОУН-івець пе
рсказував юмг"тійцеІВІі весь mере·біт р()з 
мови. 'Англієць похитав .гоmовою, Зt.''
сміЯІВ•СЯ Й МОВ<ЧКИ ВІідіЙІШОІВ, М<аібутh, 
не бажаючи скав.ати своіім гостям при 
кре СЛО!ІЮ. 

Петючки ОУН на моrипі Н. Ма~нса 
С),бота, 15. жовтня. Вночі з 14. на 

15. жовтІня МВД одtржа:ло :в~д; декого 
із '(·,воїх сс~сотів летючки ОУН. Воно 
ріШИЛО :ПОСИЛИТИ В ауботу НІZ'ГJІЯ.Д. Над 
"\ІІСітрос&ми і у ви:падку потреби інrr·ер
веніювати на місці. ОУН-іІВІЦі зорієн-
11увалис.я в нов ій ситуації. Ма:троси 
не приймали летючок, єІбо берУіЧИ їх 
~о РУ1К, ·lїегайно nощ.ертшли. ВидНІо, ви
КОНУJБІа.,ти накаІЗ МВД. Дочтосовуючись 
щ: нової ситуаІЦії, ОУН-~вці провадили 
цілий дет. усні розмови з матрос<.ІМи. 
Вечором я 'бУІВ овідком такої сценн: 

два· хлопці, у віці нких десяти років, 
бtга.тш nоміж матрос;ами і офіцера,l.ш 
й з пасІЛіхам роздава,ли летючки. При 
кр,а• ситуація дм <військоІВи:ків: над 
КОЖНИМ ТЯІГОТЇЄ І-Jа'К!а.з іНе брати 
летючок. Як:би хлстці, ~аючи летюч
ки, •вюдnІочас ІПросили, ,чи ІП:рипрошу

вали, взяти летючки, можна 6 відмо
вити, але спритні хло[]ІЦі, заІВзяrго ІВ'И
конують ді2Іні їм доручення - втис
Ікають кожноLМІу до рук летючку, ІІІРО

жогом КИДІаЮЧИСЬ Від ОДНОГО ВійС;ЬКО· 
вика до д!р•угого. Ніхто хлоnців не зу
пин!Яє, ніхто їм не перешко.дРкає у ви~ 
кананІНі їхньої роботи. 

Ні матроси, ні офщери, яким ці два 
хлопці нrrискають летючки, не кида 
ють їх НІз: зе<млю, бо можуть знайти 
й підняти інtші м,атроси, можуть навіть 
не піднімаючи, прочитаrги великими 
букьами заголов:ок: - «дО ВАС ГО
ВОРИТЬ ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАrНСЬ
КИХ НАЦІОНАЛІСТІВ». 

J-[aropi, ЛDвор}1Ч - маєстатичний Три 
зуб, що в нього вплете.ний меч подсІЄ 
наказ до 6ороть6и. Котрого юна,ка, 
матроса чн офіцера рука не <простяг· 
НJе1'І,ІС!Я, щоб ІПідняrl'И таку летючку? 
Чиє око від'мовиться зупинитись нtа 
тексті летючки? .. 
Лодержавши· хвидинку летючку ІБ 

руках, вони стис:к;а,ють її, а ЗІМіНЯІВІШИ, 
ховають до кишені. На:nеrвно знайдуть 
•Місце Й ХВИЛИНКу, щоб За'дОВОЛЬНИТИ 
свою ,непогамовr.,ну юнацьк:у цікаві-чть 
і перечитати летюч<ку, Я'Ка так владно 
манить, бо - «дО ВАС ГОВОРИТЬ 
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАїНСЬКИХ НА.ІlІ
ОНЛІСТІВн. 

Іlього ДІН:Я я му··сів поювІа.пно переїз
дити до Лондону, бо виrк;.лково доні
давен, що цього ж тІ:;tки дня а1редстав 

ники воєнно - морської еск31дри М3-
ють зложити в супроводі предс;rа&ни .. 
ків ·совєтської йМІбасад-и в Лондоні 
вінки на могилі 'Ка:р~т,аJ Маркс31. Як не 
бачити цього цере·моніялмюго акту'? 
ЯІ~ відмов,итися від такої виїмкавої 
нагоди? Обов'я1зок репортrер.а пона..а. 
усе і ВЇІН RаК.(J1Зує бути ВtqЮДИ. 
Врешті - я на,віть не знав, де є 

могила Карла Маркоа. ІЦоб паспіти 
На. ЦЮ 2ІНГЛО - СОВЄТ•СЬК:У УРОЧИСТісТЬ, 
я мус~в найняти тtа,ксі, я<ке й завеЗІло 
мене прямо на клаІДОІВtИще. БЇІЛ·я •вхо
дових воріт я поба<ЧИІВІ два великі ав
тобу.си, вже ІПорожні1 і одну легкану 
машину, ІІа якій ІПонішений був вели
кий ІВінок. Кооо машини крутилось 

ОІор. 1-'ra 

яка<:ь людина зау,В<аJЖИіВІШИ м:ене, 

вп'ялила в мене свої очі. 
~, ЦЬОМІу МеНІТі МИГІНУЛ•аІ Я!К3JСЬ ЖЇІНО

ча поснпь через біраму й зниЮJШ між 
нагробникз:ми та пам'яrrниками. ЛЮ!11и
НІ:.'~, що була з•бентежена моїм nрибут
том,, кинуJJась тепер прожогом за цією 
жінкою. 

«Слідом за дідом» - як каже нtарод 
ня прш~а.зка. «Щос,ь тут •мусить бу~и~, 
- ПОДУМЗІВІ Я. «Чому цей ТИП - Т31К 
збентежений, чому ВІп'я~тив очі в мене, 
:коли я з~.·їхав nеред 6раІМ!У клаL!lови
ща й чому миттю :покинув мене, щоб 
кннлись за тією .ж1нкою.». 
Може цей ти:п має якесь :віщношенrнп 

до офіційної л.елеrації - СНУJВ<ались 
дум.ки в. моїй :голові. 
Увійшовши на кла:довище, я поба

чив. початок вельмиці•юавої тільки не 
на свойому місці веденої г:ри в хован
к:у. Місце •вічншо •qпочинку мусить 6у 
ти ,всіми пошЗJноооне. Коли б це були 
діТИ, ЩО СІ Це Т<3К:у гру ІВІ ХОВаІНіКУ СЧИ · 
І-ІЯЮТЬ, МОЖНа! б ЗНаЙ!І'И Ще зрозуМіІН
НЯ й ·випр. вдаНІня, але зрілі люди? .. 
А ,проте сек~т цього - надмірно ці
кшшй. Звичайно, я - як чо.лСІІВІік -
інстинктошю став по стороні жінки 
й рішен,ий був', у випад'ку потреби, 
подаТ'и їй поміч, •хоч і не зІН3JВІ ні їі, 
ні тоrо типа, .з ЯІКИМ. ·вона оце ЗІ<.\Вела 
тут гру. 

Тнп захона)вІС!Я за якийсь н.а,гробник. 
В ЦЬОМУ менті ЖіНКа! ВИЗИРН'.УЛа Й ПірО 
скочи.па кілька метр·ів, ХСІІВІаючись та
кож 3а якийсь нагробник.. Але цей й 
стрибок •ба1гшго мені допоміг. Я її по
бачнв і в мент пригаtдав собі цю жін
ку, що наrпрс:Івді була ще молодою 
дівчиною. 
«Але ж я її ЗНJа:Ю» - 'Промайнуло 

в моїй го.1101Ві. - «Я її 6а~чив на совет 
с.ькому кора:бJІі». 
Свюїм зов,н~шнrм виглядом ·СІВОЇ•М 

за:хованн,нм на кор<:Іблі вона відрізня
л,ась від інших жінюк та ~івчат. 
Не подаючи найменшого вигляду, 

що я будьякою ІМірою зацікz.і&Лений ІВ 
цій грі е хованк1у, І&се ж я Щ:у в ТОІМJУ 
напр:я.мку, в tякому Івід Н<Ш1роника до 
на:гробНJик.а пере,скакують ці дві осо
би. Ні він її, ні вона його добре 1не 
іS~1чать й справ~і ІПо-мистецьки вико
нуrоть гру. Врешті дівчина не ,пока ... 
зуєть·чя... Зникла ЗіОВІСім... Чоловік, 
Я1КИЙ ЇЇ ПереслідуВ3ІЩ ВИПрЯІМИІВІСІЯ Hta 

tв.есь ріст і ІПіІдійшов ще кілька кроків, 
зупинився 6іля могили, обійшов дов
кола неї зо ооущеними додолу очима, 
ще раз огл•януВІая, чи не Іпобачить 
дівчини й ІПоверН!УJВІСІЯ наtзад до в:хо
~ової брами. 

Коли .він зник у вихідній бр13мі, 
із-за rробівців ви йшла дів•чина. Вона 
ще 6Ьіьш прикувє:л:а мою увосу і ІМе~ 
ні видащось, що 'В' неї дрижать руки. 
Вона :rике ані не ховалась, ані не 
огля.д:а,лась, :2! прямува~ до я•коїсь мо 

'МОГИЛИ Й ВИТЯ•ГН'УВШИ :ЖМУ'f1 ІП81ПеріІВІ 
зо своєї торбИіНІки, стала їх розтря.са
ти над <МОГИЛОЮ. 

«Ах, це ж пеJвно .летючки ОУН» 
промаJЙіlІіуло в моїй rо.лові. «А оце, ма 



буть, моги.л1а .КарІЛіЗ: Мар~с~,, на яку 
си.nлятьс:я лет1ючки ОУН». 

Я СТОЯІВ неруХОМО Й ЛрИГІЛЯД<:lВ·С5Jі 
цій небуденній роботі rмоло,щої дівrчи
ни. Відрухаво rляІнуІВ Ні3 годинник: 

«Це ще rв,сього чотиrри хвилини й 
На ЦЮ 'МОГИЛУ nрийще СОІВІЄТСЬК31 деле
rа:ція, щоб зложити 'СrВОЇ rвінки та від
дати :nошаНІу том,у, хто допоміг ІЬря
тувати московсЬІку тюрму нЦ:юді/в. 
Треба мені rпочеJ<Іати - пощуrмаrв я. 

В ЦЬОМ(У МеНТі діВІЧИНа <ВИПРЯІМИЛ31СЬ, 
пі:днЯUІа толову й немов нrашряІМилас.ь 
до виходу. Але ні, rвюнdІ ще не відхо
дить, вона щось діУ'Ма·Є, щось хоче 
ще робити. 3нюву похиляєт•ься додо
лу, пі~нос,ить дн·і летучки, стrавить 
на могилу 'Карла Маркс.а й на летюч
ки, щоб вітер, бува, їх не !Пі,дJнrяrв вго
ру, кілька мrаІЛеньких ка~мінціrв. Ось 
тепер вона' стrрибком зншкає. Я стою, 
мов укопаний ... 

Ось таІМ, неда~юко, н~а могИІЛі Кар
ля Маркса летючки, на яких велики
ми ібук:вами і:м:перативие: «дО ВАС 
ГОВОРИТЬ ОРГАНВАЦІЯ УКРАїНСЬ 
КИХ НАЦІОJІАЛІСТ1В»! А rвони, ті, 
для яких це тут заготовлене т•аrк маrй
стерно, де воии? .. 
Очь чути голоси і за мить мо є в~у х о 

ловить слова російсь'КОЇ ,J\Іюви... rпро
ходить делеrація. Вона ма:бугь, нічо
го не ,передбс.чуючи й неприпу<сrкаrючи, 
швидко пшближа,ється до моrгили, ІНа 
якій, ось ще мент, і заІМість бородон 
Кар~лд М.а:ркс1а :побачить лет·ючки, н.J 
яких ~маєстатичиий 6йовий Тризуб і 
ВJІ~дний rн.ашис: - «дО ВАС ГОВО
РИТЬ ОРГАНІЗАЦІЯ УrКРАїНСЬ:КИХ 
НАЦІОНАЛЮТШ!» 

Бач;у, я,к складають вінки, немов би 
Н!а могшrі нічого не було. Командний 
склад сг-тютує, їх насJтід::ують старrши
rни та матросм. Хrвилиж1 МОІВІЧСНІки й 
всі гуртом повертають. З чиїхсь уст' 
вирІвІа.rrося сло1ю: «Ово,;уочі!». Це на 
а)\ресу Карла М?,'ркса., ·чи на адречу 
Оганізації Українських Націоналістів? 

І ** 
Цере1моr:ія ІПОКЇ.НІ:ена. Спр~'вді, небу

вала й ненадійна та шеприємна д•ля 
переемників і визнавцІв: ту1манних з::;
памuрочуІВйНІь, що їх гуrчно й так же 
затуманено названо - <<Ідеологія ко
ІМ.уніз·МУ». Дл1я мене, ця церемоні<я к
У.ож була - і неІбув.аІЛою, і нешщщй~ 
ною, але й одночасно - надмірно 
приємною, радісною. Це ще більш 
ЗаОХОТИЛО ·мене. Я.~би не ЦЯ церемо
Нія, можливо, 'я 61уВ би .вrже й не по
вертавс.ь до ПорТ'С~Іуту, .z1ле в тarJIOM'Y 
райському настрою я не міг вІі,д~ювІи
ти собі ще трошки національної на.со
доди. А зрешт•ою - могло ще щось 
СНl'ІИІСІЯ ніким, тільки ОУ·Н-івцями, пе 
ре.добаченrе, з.аІшлшновсне й виконане. 
Скільки га~рних і радісних д;умок 

ІПролетіло МОЄЮ ГОЛОВОЮ, ПО'КИ ПОЇЗ1Л 
доІкотю.ся до І Іортсмуту. 
До rпoprry ІЯ не посшіша1в, бо ніякого 

цереманялу не заІпош.ідаmа англійська, 
влада, т•им са'мим ·совєтські моряки 
користались вільнИІм qGcoм і rуля!lІи 

ОМОJІОСКІПІ 

по місті. Ось бачу юке: на краІЮ хід
ника стоїть гурт !Моряків. Я Іflря.м,ую 
до них, немов, 1мені знайомих люд•ей. 
В ~середині гурта. стоїть люди:на серещ 
нього вікrу, говорить до морrЯІків укра
їнrською мовою. Тек, і rвін мені зrнайо
мий вже з порту. Я ж його баrчив, як 
шін роздав·::.в летючки. В бігу розмо
ви, якій я ста, в прислухаrrис.я, подив
ЛІЯючи цю <ЩИІВІілЬНІУ» відвагу ОУН-іІВ
ця, одного між гуртом :моряків·, д-о 
ян:,ого мо'Же зара<з під1йти якійбудь 
офіцер - мо,ск;;:ль, або МВД-ист, ч11 
навігь д:вrг-т.ри їх, пада~є запит: 

- А звідкіл:я ви будете? - з<верта
ється один із м:атрос~в до ОУН-івця. 

- З Киї·вщини. 
- З Київщини? - Ось і з еміЛІЯІКа 

зн•айІШов. А з якого села?.. Та ж це 
близько мойого. А знаєте ... 

І ПО'ПЛИВ д!іяmог, як між двома 
близькими, зн1. йомими, я кому уІв·ажно 
:ПрислухаЛИСЯ іНШ<і МОРІЯКИ. 
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- Скільки У'країнці•в, ІВ< Аиплії? -
за1пицав .матрос з 'Київщини, щоб nе
ревести роз.мов,у від qвоїх. сіл на з·а1-
rаль.ну. 

Тися1чі, кшІ<еге, і в·сі шщіоналіс
ти? .. 

** * 
Інакші посвойом:у змісту були роз-

мов~. ОУН-івців з моряками-старІШина
ми. Іх меЕше цікаатли обста~вини на
uюго життя rв Англії, як хід ІПОJІітич
них подій в захщньому світ'і. Б:.чт> 
я ось який ви:пащок: йде двох .стар
шин-морякін, обидва ,говоря.ть росій
ською мовою. ОУН-івець підхuщпь 
до них і <ПРОІПОНІує ї1м літерагуру. Один 
із старшин-мор якІв завІВtаrжує: 
, - )f ,все це зrнаю, що тцм нашисшю! 
ДаІ3аЙ1'е, як хо1чете, нащим ре;бятам. 
Я ц;кавлюсь тепер англійцями! 

І ОУН-івці даrвиrи <s:ребяrrаІМА> ... 

** * 

Не забувай 
\ \ 

, 
• 

Прийшов остrанній день. Совєтська 
фльота. rпідіймала якори, щоб поверта
тись до своїх ,порrl'ів. Я 6а~шв, як сер
дечно прощ,штс1ь деякі моряки з на
шими ОУН-і!щдями, Я'К ~ару:ва.rrи їм 
свої відзна,ки та деоятки карrrок з під 
писа:vш, як дока~з. н.аінr'яаrнrНІя ,дру;,кби. 
ЗгІПевнювали, що цих приє,мних зустрі 
чей і розмов не за,будуть й про них 
оловідатиму·rь , та і.нфор,мува:.пІмуть 
після повороту на батьківщину. Тре
ба ствердити, що між матросами буJІИ 
й т<.кі українці, я•кі ЗІн,али дуже ~oGpe 
про україн·с,ьке підпілJr,я, 'ПР·О <борот'ь
бу ОУ'Н. 

СходЯІчи в док, я ·бачив,нк наш 
юнак-ОУН-івrець простягнІ.)~в на ПР·J
ща,НІня. рук<у ~матросові. 

- Прощай, дру:же! Ех, яrк5и н.е l\ІІОЇ 
батьки! .. Прощ й! - промаІБИВ сум
ІНО матрос. 

-Прощай! до поба1чення колись в 
Україні! 

- Не заб:у1вай - у вільній Україні! 
Тобі мrаtбуть треба: про це білІ,ше 
пам'ятати, ЯІК мені, - з притиском го
nорив матрос. - Л:рошаrі.fІ 

Він с,тушив .оо схщці й .Іювго вима
хуваІВ рукою. 

Мотори на кора6л·ЯІХ заметушились, 
пішли SJ 1pryx. З.агули сире'ни. Тися'Чі 
рук стали ·В'имаrхув,ати на ;ВІсі лади. Я 
в!п'яли.t1 очі в моря,кіn, що стоя•1ІІ на 
помості і віддшк ли на прощання с.а. 
лют. За хвилину деякі матроси стали 
давати рукаrми якісь зно,ки. Мабуть 
були це умовлені ЗНІйКИ, <бо на об~rич-

чях на~ши:х ОУН-івuі:в замайоріла ра
ді·сть. 

- 3на~чить, на кора6л.я.х все гар1. зд! 
- С1'вер.див од-ин з ОУН-івців. 
Щос,ливої дороги наші нові й до

рогі друзі. 

lVlи виходили з порту з цілком ін
шими ·Настроями, як англійці бо як 
сказrав один з ОУН-івців: ' 

- Іісі •Корабіll1ЯХ ,все гаразд! 

Щаслишої дороги наші нові й до
короткий і .нелегкий ш~·ЯХ .в,сьоМІу то-
му, що таrм :положили ОУН-івці. 
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Література 
Віра Квітка 

8КРАІНО 
О ні, не зіб'юоя з шляху я, 
Не зігнуся духом в борні! 
Вкраіно, до твого верхів'я 
Піду я крізь болі й вогні! 

Як часом на шляху стрімкому 
Буває міІй крок затремтить, -
Вкраіно, в тім менті сліпому 
З'явись!!.- Хай мій шлях заяснить! 

І в просторі дальному ясно 

Встаєш на верхів'ях вже ти, 
:ВІ<раіно, мій краю прекрасний, 
Я далі іду до мети! 

НАЛІІ 
Доки сонце свобідно панує 
У безмежнім просторі небес, 
Моє серце турбота не скує, 
Я сміливо чекаю чудес! 

Хоч не вірю і знаю так певно, 
ІЦо даремні чекання мої, -
Я у мріях будую таємно 
Все, що серце бажає мені ... 

І віддавшись у владу бажань тих, 
Я сную іх до сон.ц.я й небес, 
Зачарована простором дальнім, 
Я надію плету із чудес! 

Всеволод Різдвянський 

КРИМ 
Гори стремлять в височінь, 
Таврії сонце гаряче 
Поїть м'який виио11рад, 
Парки і зелень тополь. 

Плачуть за долю рабинь 
Бахчисарайські джерела, 
Ханські палати, двори 
Гомонять про давню давнину 
І про казацькі наскоки 
Тихі балади ведуть. 

Хвилі між скелями б'ють, 
Пісню вітрів швидкокрилих 
Піпява моря співа 
Про арtонавтів відважних 
В погоні за руном блискучим 
І про ісламський едем 
Розповіда мінарет. 

Місяць говорить - «кизмет!>) 
Зірка схиляється впояс 
І мілійонних цикад 
Пісню співають нічну. 
Пиймо ж, о, друзі, вино 
В цій старій Генуезькій фортеці 
Скоро віки проминуть, 
Скоро зів'януТь світи! 

СМОJІОСКИП о..о. 1·'18 

- Наvна -Мистецтво 
син 

( Зсш:'Їнчення) 

Не пізнщв, повер!Jувся нендоІВІЗі 
хліба вишk шма,ток. А вона стоїть -
в ганчірюнх, за ·с,льозами світtу не ба
чить. 

- Де Борис? - питає. 
Він руку з хmібом за с:пину с.хона:в, 

•відступив' н:а крок. 
- Ти, Катю? - ПІрошеІПатів зляка

но і ІІЗІвіть з·ОО'ід. - Немає НІtІиюго Бn 
риса, помер... - і немов зІа.омІутився. 

Сіла прос,то на rанКІу: ноги підкоси
лись, і все :попливла 1перед очнм·~. А 
він зашрошувІС::І'r'И став до ха1ти. Gофа 
вийшла, тим часом, в хутряній шубі, з 
напомадженими .гу1баиvrи. Ніа:віть сльо
зу зронила. Завели !ВОНИ Кетерину 
Євгенінну до :кімнати, а на столі rra
pye жарена картопUІя, ко,вІбІ::<:а нашин._ 
кована, горілка в графи,ні. J хоч не 
їла вона кілЬ'І<'а ДІнів, ві~мовІ·ІЛІЗІС,ь по
ОІбідати з. ними. Сказала1, що нiqoro 
до них не ма1є, а зар121з і піде, тільки 
хай вони скаr-куть, де лоховаІНо Бори
са, та віддадуть диплом. 

Н~·З·В•ЗЛИ ВОНИ ЯІК'УСЬ ГJІІУХ:У СТІЗ!!-!:ЦіЮ 
- Доо Ба.рІН:аІУла "іх ~M8J.JIO б~у.rіо?! 

Забрала диплом, :піrшл1а до воєнно
мата, на фронт проситися стаmа1. ДовІ
r·о не погоджув1аІЛИ'С;Ь - слІСJба tбула. 
Але лікарів-хір•ургів не,вистtаІЧ'аию, і 
іКатерю•у ЄвгенівНІу ІПОСЛІ~іllи ІВ· саІн
бат. Одержата зваІННЯ'. На фронті і 
Віктора 'Гурильова зус·лріл1а T'2UVI і 
ІJІобраІ7Іис,я, і •були щЗJслИІв•і. А те1пер 
ще й Борис знаІЙІшов·С;Я'. 

Не бул1а :ве.лика мате'ринсь'КІ~І ра·
діст•ь. Але до неї прим.ішувала,сь три
ВІога: як зустріне цю звkтк'У Гури
льон? Адже Борис йому - чужа ЛІЮ· 
дина. К.атерІшСJІ Єв гепІівна шtеrгалІа з 
ліжка, :без.звtуЧно СТ1}11паючи, почала 
міряти кро,кв.ми кімІНату, аж доки, зне
силена', НІе опустилась в кpkrno. 

ПісЛІЯ перших т·яжких пологів :вІонз 
не могла роДоити, а Біктор Іванович 
ІНОді ГdR·ОРИВ: 

- Or :якби наІМ ще сина! 
Ні, rвін ІН13пе,вІНо теж зрвдіє появі 

Бори1Ср!: при їхніх \ІtОСтатках дітей ду
же не вистача~о. 

Ка'r'ерИІ-Іа Євrенівна ІІІОстулово за
спокоЇ,1ІСJ·сь, щільніше заюутал'~Ісь у ПІУ· 
хову хуст.ку. 

ІПви.лко темніло. Зимовий ве~~ір 
підкранея непоміТІна і пок~:юн на :пщ
.rrпгу перші тін-і. ~()НИ :вtе,е гу'стІшали, 
rюслн і наре,шті й зовсім З'"Топили 
кімнато:v при·смерком. На д;~lі йо,го си
діл~а Катерина Єіr:геніІВ'на., і їй здаJв.а
лося, що не аутінки но,чі поступово і 
непомітно вИІповнюють кімн1аrгу, а во
на СtЗма спуск31€ться, не:мов у коло-

дязь, все глибше та ,глwбше. Ій ІЖе 
т'J)е:ба негайно їх1ати в те містеq,ко, де 
живе Борис, ame що ск?Іже НіаІ rце Ві·к
тор? 

Перед її QІЧИМа виниклІо ,fNтtдe об
личчя ·С,ИНа - Не ІП'ЯТНадІІJЯТИЛіТНЬОГО 
хлопця, яким 1ВІН ма.в бути тепер, а 
облич·чя того маленького Борь,ки, що 
І~ЕС\1ІИМ голос,ом 6лаІГ::ІвІ: <<Молочка. Ма 
:мо, дай МОЛОЧ\Ка!». Адже Й ТОДоі У 
·Іюгоні було отак поно~Іі, адже і ма
ленька rоліnка ·сина в пам'яті виник'еє 
так само, як у тих суті'Нюах. 

Сиділа без жодного Р'у,ху. ВдиВІЛ'Яла 
ся в те І!евир.аІЗ:не ·видіння, НІаІМІг~·аю
чисh розглед.іти 1милі, :рі,дні риси, а' на .. 
томісць виникав .JЮв,гий ІІІОридор н~ч
ного санеrгорію, незатишні 'КЇІМІНати. 
3<''рав ІВ них нікого неJм.ає, і в· однШ з 
не,чисденних кімнвт її .Бор,ька - са
мотній, покинутий т'ОІВаришами, шо 
:пішли десь на роботу чи ІВІ кіно, - і 
напевне ІJІ~1аче заіР'"із у цей суtмний qac, 
КОЛИ ІІеПО:\!іТНО 'Н2.СТ1ае ЗИМОВИЙ вечір. 
Rін слабий, їі синочок. Він' хоче на
ІПитrюя, але подати ніІкому: с,е,стри і 
няні десь, м.аібуr'ь веrчеря1Ють. 

Але ж чому ві1н н~ в лікаір.ні, а ІВ 
нічномv сзнаторії? Ue ятрило її сер
це, і воно почиНІало т:упо боліти. 
Тоді Катерина Євгенінна гнала ці 

ВИ:ДіІННІЯ' Й ДУІМ'КИ, 31 :бР'~.rlаСІЯ 33. НОВі. 
Ось Борисо;ві приносtЯrrtь 1В!іщ неї те;rе
rра;му. Яка це буше д~ля нього радість! 
А нендІJвзі вона й сама приїде до ньо 
го. Рfого віл:пустrять з ремісничого 
училища, і він приїде сюди, 16утле жи
ти тут, у неї на mгІХ. 

З цими думка1ми ~ІІурильова й з.а
'С,Ну.mа, СИДtЯ!ЧИ В КРіс лі. 

Yt розбу лин ніжни:й голос .Віктора 
Івановнча: 

Чом тч не с;вітtиш? - ІПИТа'в •ВІіщ ці
Л1Vючи Ті. - Л IOO<JI МОЯ, ТИ так і ЗЗСJІУ
ла ·Н кріслі? А я з тим станком з ніг 
ЗІби:вся - дефекти за: дефектеами. 

Він ,повернув вимикач, і Катерина 
6БГеНЇ-ВНа За<)~МурШ13СЬ Від раtПТОВОГО 
-с,nалаху. 

Віктор JвановИІч rш•н;и.дко роздя·гну,в
ся, повернуJВ,сн до ІНеї і ІПодзв їй ІПЗІпір 
ця. 

- Ось зві:льнення Ніа п'ять днів. 
Зможеш поїхаrrи з'':l' Борисом? Якщо 
ні, то я по їмт. 

- Ой! - тільки й сказ31Лв Катерин~а 
ЄвгенінІна, з с.JІьозаІми ща,с11я зветаІс,ь 
назустріч ГуриЛ'ьову і пригорнул\3с'ь 
до нього. - Любий мій, рідний ... Опа
сибі! .. 



ч. 11-12 

- Ну, ти тільки не плач, не пла."-І, 
К•атю. Теrпер все буде добре. Коли 
знайшовся Борис1, радіти треіба, ка.тю
шо! 'А ти nлачеш. 

- Це Я З :радості, - ІBICMi:XJHYtJia!CЯ 
.Катерина Євrеиівна'. - А тобі хт'О 
лро Бориса сказ<l/в? На,ча~l.ьн,ик мед
санцеху? 

- Там у.вес,ь зІгІвод' аполошив·ся, тіль 
ки й ·балачок, що про нашу оцю істо
рію. - Грульов зро6и·в наголос на 
слові «·нашу», пройшовся по кі\~иіІ3ті і 
злісно ска:з.<Jв: - Ну й падлюка ж неІЙ 
ДворкіfІ! Здав хлошця ІВ! дигяІЧий бу
динок, а тобі по6о~вся :сjІ{азати. 

- А -rи звідки зн1аеш? 
- Я оце тільки в~д нього. Повіз йо-

му газету, покаІЗСlІВ. А ,в.jн: «Я ·в:же 
чиТ'сВ». І хоч би що: дивиться мені 'В 
вічі - н<l!rло, без тіні сумління. «С.кіль 
ки треба грошей йом·у на n:утіІВІку? -
ЛИТС31€ мене. - Я .даю ПОЛОВ'ИНІУ»· Тва
рина! lll.e й виправ,довуеться: мовляв, 
у ,ц.итяІЧО'М'У будинку Борисоаі спокій
ніше і краще буuю, ніж їх<:ти в холод 
ній тепдушці до БарнаІУШа. - Гури
льов помовчав якийсь ча~ і все ще су
··воро глянув fJa д'Р'УЖИН!у. - Ти, Ка
тюшо, за,вїраJ :ж літаком 1Полетиш. Не 
боїшая? 

- Я іншого 6оЯ'лась ... - Катерина 
Євгенінна схоВІаІЛа обличчя у чоловіка 
на гру.дя1х. 

- Ех т'И, rпоf1&іне ~івчись•ко, - Гури
ЛЬОІ& УЗ•ЯІВ у доJюні її о61Лнччя, набли
зився до самих очей. - Я ж та1к хо
ч•у, щоб ти 1була щаІчлива, і Борис, 
теж. Хочеться .поїхІати разом з тобою. 

Любий, давай поїдемо вдвох. 
Верстат ще ffe З.д'аІВ:. 
Так я rпідожJІ.у! До речі, схожу 

В' Міністерство, що6 там, rш місці, не 
траІПилось ніяких непорозJ1мінь. А 
там НІа літаІК і ... 

- Дом.овmпис;ь. Тільки сюрі~ь по
більше ІМJуок•нюсті і ломеІнше сuвз. 

На другий день вже надвечір нони 
вилетіли в Коростень. Малень·ке •міс.
течко було охоплене новорічною га
рячкою: у всіх скверах прикрашалнея 
ялинки, у •вітриНІах м:а!Г!азинів, ІВІис1гав
лені і ·спеціяльно оовітUІен:і, грали баІр
вами ялинкові rприкраси, іr1рашки. Хму 
рилися червонощокі, свя:ткоІВо - уро
чисті діди-'Морози. А на місто паДІаш 
тихий -с~іг, т?кий ІПреtкрасний і лагід
ний, я1ким 6ув•СІJе Він тільки в остаІН:ні 
ДІНЇ rру:дН51. 
Через ІВІіКНІаt 'rуртожи:гку ре.місни

чого УЧИЛИЩа ІВІИДНО було В ЗЕЛІ ЯЛИН 
ку і хлоrщі<в у сииvх rім·настьорка.х, 
що метушилися біля неї, мабуть, при
бираючи, і сиВІоусого ХУJДорляnого 
ЧОЛОВі~а, ЯКИЙ С,ТОЯІВ ІПЇд ЯUІИНЛЮЮ і ПО
ка,зував то одном1у, то другому, де і 

що •почепити. 

В цей ІПізній час адміністрації не бv 
ло, і Гурильових провели у звлю, де 
прибир!ЗJІася ялинка; Сивоусий по:>ер
нувся н:а1 скрИІП' .дверей, по-старе~ому 

прижмурившис1ь, п~шов назустріч, ко
ротко за1просив .rю с:вІоrо КІСІІбmету. 

- Ви не за Борисом діворкиним? 
-- насторожено запиrr'З1В він і, дістав-
ши ствердну !ВЇJІJповідь, пода:в ру,ку 

смолоскип 

1\і~терині Євгенівні, а потім Віктору 
Ів·аноВІичу. - Я в•ихователь йorro, Інан 
Тимофійович Гаврилов, - він1 ІПомов
чаш, підійшов до столу і 'С;КЗзав: -
Сьогодні був дзJвоник з Мtністерства. 
Директор, правда, с,які-т<'кі доводи ви 
шукував - чоловік він обереоюшй. -
~а все ж якось уІЛаднали: з сьогодн;ш 
нього дня Борис по докумен,та.'{ увіль
нений, наказ е. Тіл1ьки вifJ •в,с,е ще пе
ре,бувае ~~ сс:наторії. 

- Він хворий? ЙОМ'У не покраща.rю? 
- нетер•пляче с:пита.mа Кат•ерина Єн 
генrвна. 

Іван Тимофійович підкрутив вус~І, 
зиркнув- на неї якось сердито. 

- Звичайно, покращало. Лікарі юа
жуть, тепер би йому тL1ью1 харчі доб 
рі - і все буде гарz'зд. 

- Так ход'імте .ж скоріше до пьоr-о! 
- блага h.атерина 6вtгенівна, залол-ш ... -
ши р~ки. 

- Ох, не люблю цього! - відруІбаЕ 
Ікн Тим:офійоВІич. - Не можна ж так 
rrос,пішати, - в~ке м'якше с•казав ві•н 
Гурильовій. - Хлопець досі не знає> 
що знайшлась його мати. Тут треба 
все тrрс:думати добре, підготовити йо
го, ~І ВИ ... 
-- Не ДІfВІУЙТІ'есь їй, - сказав тихо, 

немов ви:ба;чаючусь, Віктор Імнuв;ич, 
-мати! 

- Так, МІати! - задуМ1:Іно лохитав 
ГОJІОВОЮ старий, - ІМІ3Те рі, ВОНИ .ВІС,і 
однакові. - Він хотів од•ЯІГТИ ДІЛЯ ~о
гось оку л яри, але роз,думав, ехоnав їх 

ЗНОR•у rВt кишеню. Нс~УІПІІВШИ кущува
ті брови, опи11а.в Віктора Івановича: 
- Виходить, вітчимОІМ 6-у~д.ете Бори
сові? - пильно г.'ІЯН'Ув! у вічі Гури
JІьову, хотів ще щось qказати, та лише 
М<ІХНУ'В рукою і почав закурюnш и. 
Віктор 1вІаноtнич покла:в йому ру,к.у 

на плече і за якоюсь вну11рЁшньою 
заспокійшиво ~сказа1в: 

- Не вітчимом буду, 3' батькоrм. 
Ясно? Батьком! 

- Мені б це бІула ... була б велика 
втіха. - Старий 1похилив голову, на
че до чогось прпдиnJІявая на підлозі. 
- За ~В'31 роки TaJK зжив-с:Я з ним. Ну 
стало мefJi це хлоп'я як рідJне ... 

-- Так при·веі~ть же Бориса, Іване 
Тимофійовичу, - прост•нг.аа Гурильо
ІВІа руки до нього, - я вас 6jJ.aг., ю, 
приведіть його ·Сюди. 

Іван Тимофійович вагаІВ'Ся, д:умав 
про щось, :rюпихкуючи цигаркою, по

гл.ядав НІЗ' Катерину Єв.генівщу, бліду 
.в1ід хІвилю ;ІанІня. 

Врешті 118 ки з>важиІВс~: 
- Зараз, --- і вийшов, обережно за

чинив~uи д'Бері, наще боов-с;я когось 
ПОТрИВОtЖИТИ. 

Віктор Іванович ходив по кімнаті 
ШИрОКИМИ КРОКа:МИ, ПИХІКІ8ІВІ ЦИГЗірКОЮ, 

caJ\' же :ров,бІ~~;,_ ІВ хмари дим1у і все 
ЩОСЬ ОПОІВідав. 

- Облиш, Вітю, - зупинила його 
Катоерина ЄвгеніВІЮ·, - у мене rоло
ВІа болить. 

- Від моїх РОЗ<МОІВ? 
- І ві~ розмов, і вЇJІ, диму, і еід 

ТІВого ходіfJНІЯ сюди-туди. Нена,че ма
ятник. Сів би кр12rще. 

Orop. 6-'1'& 

- Сяду, сяду. Не треба нерrвуІБІЗ
тись. - Віктор Іванович с~в порящ. з 
нею, і якийсь чЗJс вони мовчали. 

Скільки КатериНіа 6в~·еніnна не на
пружув''~~а. сл•ух, вона не мог ла ~"Іло

вити в ІКоридорі жодного з1вуку. Тита 
і спокій. Лише з вулиці долИІН>аІВ' не
внразшrй гомін та д-есь за стіною чrу
ти буuю пригл,ушену М1у:зик:у з радіо
точки. 

Нарешті в коридорі почулис,я обе
рtж;ні кvоки - рідкі, м'я-кі, неначе 
той, що йшов, нам ІГався ІПодоВІШе від
тягати чІа•С. А між т•иrми ПОІВіл.ьними вга 
дуr!ались дріб<ні, нетерплячі і зовсім 
тихі кро.ки. 

- Вони... - 'Прошепотіла Катерина 
Єnгенівщ і 'вк:тала. Вона ще 6і.1ьше 
з·блідла~ руки притисну ла д,.о гру дей. 

- Спокійно, люба, опокійно, 
вмов;rяІв Гурильов, підrrримуючи її. 
5Ікус1ь секунду тиша, потім обереж· 
ний стукіт у двері. 

- За1йдіть, - в один .голос виrук
НJУUІИ Гурильови. 
Двері по;ьІdгом розчиниmися, щюп,ус 

ка:ючи хлопця - Н'евелиІкого, тонко

го за.с.ніже·ного. Він ро6ить не.рішу
чий крок. HJ, ньому чорна реміснича 
шинеля 1В1 крапель.ках танучого снd.гу 
-- д.ов.f1а~ широка, не на зріс1Т'. Рука1ва 
порожніми мішК'с:'ми звисають від ву
зеньких плечей, і з ни•х JJe ви:~но на
віть шальців. З простого і грубого, я.к 
Х()ІМ~т, коміра визирає по-дипrчом.у 
тонка шия, а бліде, худеньке обlтrиччя 
2ж світитьс~. Великі чорні очі насто
рожено і розгуіблено .розкриті і дІ'Uв
ляться зс,питливо то на Катерину Єв
гені·вІНу, то на Гурильова. 

Каrrерина Євгенінна 'ВІПаІЛа перед 
хлопuем н.а коліНІСl 

·- Синочку мій!- зойкнtула вона і. 
припавши до нього, з1атихла. 

Гуршrьов, н.ідчув,ши теп:лу хвилю 'в: 
гру;дя·х, що вологою лос,кітmи:в'і'С·Т'Ю до
котилаІся оо очей, ощвернув·ся і зус
трі.вся поглІЯдом з Іваном Тимофійо
виче.м. 

Ст: рий скинув шю,rшу і с,трушував з 
неї сдіг. ЗдавлеНІиІМ rолосом він ска
З'ав, СХИЛИВШИ ГОЛО'В'У: 

·- Таке не 'Ч3ІСТ'о бува€. 
-Вітя, -тихо покликаІЛа Кат'еІрина 

61:\тенів:НІа. Вона все ще стояла перед 
хлопцем на кол.іна:х· і '6лаr!гЛьно дави
лася на чоловіка. 

Гуриль01в підійшов простягнув 
хло:пцеві руку. 

- Ну, си;н:у, 'будемо знайомі. 
Борьчина рук::.:: потоНІула в його ши

рокій долонd. 
Хлопець озираtВ!С:Я навколо з ніяко

вою і р•2:.Пісною посмі!Ш:Кою. Иому 
ріёtmом стаіЛо затишно і від щасливо
го 'МатерИНОГО ІПОГЛЯД•У, і Від ГOJJOCY 
uього 'ВІе.тшкого ІЧОЛОІВіка, що тепер 
буде його >батьком, і від лaшratrfJIX ·оні
жююк, що :підлітаІють з чорної піть
ми до шибок, ле.гень,ко торкаються до 
НІНХ, немов з цікавістю, заrля1дають у 
це тсепле і ·dВ·ітле примущення. 

Біля дверей топтався, звісивши· ву
Сі(\•, за·бутий у цю хвилину Іван Тимо
фійович. Олександер Си3оненко 
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О. В. ПАЛtJ1.А ДІН 
10. вересня ц. р. мину.1о 70 років 

з. дня народженнrя в идarrtнoro укра їнсь 
кого вченого-,біохемі,ка, ПрезидеНІта 
Академії І-Іа:ук УРСР, О. В. Па.лта~іна, 
Акд. О. В. П&Л.JІаІдін НІалежиrь до то

го числа украЇІНСЬІких на,ука:вців, які 
в Ч1ііСі нtайбі.J!ьшого большеtвицького 
терору 'в тридцятих ро·ках пішов 
ШЛЯ'ХОМ ПРИСТОС,ОВІВІИЦТВа, і В ім'я з•бе
режеЮІіЯ свого ісщування., вtи,слуІ}кува:в
ся болЬtшевицькій .вLІrаді. Помина,ючи 
це, що залюuит,ься ЗаJВІ}І{ДИ чорною 

пля1мою в його біогрІафії,. О. В. ПІ2Л
ладін в. ніс дуже багаrrо в науку, в 
чому його найбільші і незаперечні 
зас~rуги. 

Свою н'аУІЮІЕ!У пра.цю, О. ПаІЛЛаІдін 
починає, бу~учи ще ст-удентом. 1900 
р. він закінчує першу свою науков1у 
іПрацю <<Утворення штучних JІІмовних 
рефлексів 'Від суми по)Щ)азнеаь». Дру
ГdІ його праІЦя «Явища збудження і 
rальмувания в рефлеrкторному а:пара
ті при отруєнні бруцином і фенолом» 
•була відзнrачена золоТ'ою медаJrею. 

Окрему ув':ІІ 'У па.ТІладіна приКОІВ\У€ 
·біохемія, ~нкій він в~ддається всеціло, 
досліщжуючи 'біохе.мію фізичну та ро
зуrмової праці.· В 1916 р. О. П31Лла~ін; 
був обраFІий професрром фі1зі0\Логії 
Ново - Одексан:дрійського Інститут:у 
сjльського господарст•ва і лk~вниц·гвtа 
у Харкові, а з 1921 р. він за'Від;ує ка
тедрою біuлогічнюї хе,мії ХаркіІВrсь:кого 
медичного Інституту, иа -базі якої з,го
дом створюєть·СІЯ н:с::уково - дослідна 
катедра :біохемії. 

В 1925 р. заснов,унься Інститут біо
Х('Мії, який перенесе,но в 1931 р. доа 
~Києва. В ] 926 р. О. ПаJмадін засню
вує пер•ший в GCCP «Укра,їнський 6іо
хемічний журнал», якого 'Сі'І12·Є редакто
ром. В 19'2~ р. О. Паrлладін 'бУІв о6ра-

ний дійс~-1.им членом АН УРСР. В ча
сі найбільшої чист.ки серед І-13іуко,вців 
в; Укv-аїні він виконує функцію ген. 
секретаря .'\к:?;демії H<JJyк ВІ 1934-39 рр., 
з 1939 - 1946 р. він є першим віце
~президентом АІі, а післ.я смерти О. 
Богомольня .в 1946 р. він 'Иає Прези
деиrом АН. 

о: Палшщін клаще осонови під віта
міно~'Іогію в Укрз'J'ні і ,взаіГ1LІлі в СССР. 
В часі ОСТ'ШІНІЬОЇ ВіЙІНИ ВіН ДОСЛіджу
вав, В1ітамін «К», який tприсІкорює з.гор 
Т1ІШ!Я крови, створюючи його аналог 
- ВіК2tСОЛ. 

О. Пш,ша;дін і його ~с,піІВІробіники ви
в~чали особливості хемічного складу 
ріЗ,НИХ :віддіЛіВ ГОJ10ВНІОГО МОЗКУ і ПрО 
цеси обміну речовин, ЗІВіязані із збу.д
женннм та ,гаІІfЬіМІУІВанняrм функції цен\
ТР'а.ль,ної нервової системи. О. ПаІЛла
дін фунщамеНІІІ&JІьно .дос~тідив біохе
мію м'язів. його •Пеtру належить цілий 
р.я,д наукових праць, з яких оойваІ}І(ІНЇ 
ша - підР'УЧНИІК 6іологіч,ної хемії, пе
ре.кл?с'дений Hta ·різні ЧУІЖі мови. 

'А·кадемік О. Па.лJІадін один з най
більших україис,ьких на~ковців взага
лі. У авобідних умовtах н:щкової пра
ці він міг би поставити працю Акаде
мії Наук У,країни на щабель світово
го !Машг Ібу. В умовах бо:JГьІШе,вицько
го паrнуваJшя АН розіПрацьов;ує різні 
наукові проб.'Іеми з точ•ки потреб ко
муністичrної в,Jr:а1щи і російського імпе
ріялізму, 'ЧИМ знижує і о6езцінює 
·СВОЄ ВІJШС1Т'ИЕ~ 3Іа/Вда<НІН'Я ДЛ:Я У Крс.гіНИ, 
її державного, ~гоаподарсьІюго і Іnолі
тичного житrя. 

Академі~у О. ПаІЛладіиу в його сім
десятьріЧ'чя передаємо ІНJ<:Іші ншйкраrщі 
побажання успіхів у його науковій 
праці! 

Подав Петро Зарудний 

ЛІтературна хроніка 
«Голос Шевченка з Сибіру». Лі

еля смеорти ШевченІКа в Україні і 
всюди, де перебу,вали українці, 31р0 
джувалась леrенда: «Живий Тарас, 
живий батько! Цар і пани заслали 
його в Сибір на сувору каторгу, а 
замість пе·чалЬІника народнього по
хоронили іН1ІІУ ЛЮдинУ - невідо
мого оо~лдата. Тарас думає і піклу
ється про своїх друзів». Нещодав
но знайдено в одному літературно
му архіві летючку - проклямацію, 
яку написали невідомі революціо
нери в~д імени Ше:вченка, який ні
бито переб:уває в Сибіру. Листівка 
має заголовок «Голос Шевчеrн:ка з 
Сибіру» і була наІПисана ІЗразу пі
сля смерти Поета. Вона передав а
лась протяrом десятків років з рук 
до рук та закликала україІЩ.ів до 
дальшої боротьби за волю. 

Новий пам'ятник ва могилі М. 
Коцюбинського. 15. лИПJНlЯ ц. р. бо
льшевики ві~дкрили новий пам' ят
ник на МО['Илі М. Коцюбинсь:к'ого, 
зруйнувавши старий нагробник, 
який за ЇХІНdми заки,дами бу.в «ПО
значений слідами формалісrrИ'ЧНИХ 
тенденцій». Новий пам'Я'NІИІК є ду
же простий: на нев.исокому п'єде
сталі - погруддя письменника, :кру 

гом - заліЗІНа огорожа. На пам'ят

нику напис: «Михайло КоцюбиІН

ський - 1864-1913», а під тим цита
та з Горького в російській мові ... 

Боль,шевики, почавши від могили 

Т. Шевченка в 1924 р.1 профанують 

могили всіх українських письмен

ників. 

Юрій Бурякінець 

Поnісси 
Я розумію твій смуток, Полісся, 
Твій журавлинИй під хмарами 

крик. 

Я болотистим проходив узліссям, 
З мавками там жартував водяник. 

Шум від соснового бору надходить, 
Морок в ярах випиває до два. 

Хлюпали в лозах мережкових во-

ди. 

Буслом у край прилітала весна! 

Змиється кров, де ятрилися битви, 
Босою піде весна по шляхах. 
Буде справляти в туманах молитви, 

Свічку запалить по вбитих сипах. 

Ім вже не бачити льону на нивах, 
Моху на стріхах похилених хат. 
Сосни звелись край пісків говір-

ливі, 

І про спочинок берези mумлять. 

Я розумію твій смуток, Полісся, 
Нашої долі нев'ялий полив. 
В бурях греми, розридайсь чорно

ліссям, 

Твій із тобою зажуриться сип. 

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

• 160.000 студентів у Високих 
Шtюлах фр.анції. В біжучому акаде
мічному році у Високих Школа1х Фран 
ції ·бу де наJв1чатись 160.000 СТУІдентів, 
з т•ого 102.000 х:.rюпціІв. і 58.000 дівtчат. 
В самому Іlів(рижі буде навІtІатись май
же половин.а цього числа'. У Францїі 
навчається 6% чуwшнців і 4% <:туд-ен
тіов з фраrнцузькнх колоній. Стислі на
уки студіювало 'В 1948 р. - 22 тис., 
в 1950 р. - 25 т~с., в 1954 р. - 32 
тис,. Філософію студіюе 55% діІв,чІгт. 
як ріrв,нюж 1багаrго чужинців (4.000). 

~HCif'YBA11HJЬJ!JfA 
щ~)РСААКЦІТ~ 

Ю~. Л-ий, Лорейн, .ЗДА. Пе.рещпл.ату 
в сум.і 1 дол. ми одержаJЛи, Я'К рів·нож 
1 дол., пе:реСVІ·::ший иа адреrс;у нашого 
представника в ЗДА. Щире опасиб і! 

Ю. Г -кий, Нью йорн, ЗДА. ЗаІЛег
лість в сумі 2 дол. ми одержали. ІJІ.и
ре спа,сибі' 

Т. Ш-ко, Бруклін, ЗДА. Зал'е~·лrсrr'ь 
і передпІJшту вr сумі 5 дО'Л. одеІJ*ІЗіі1И. 
LUиpe сп::.:·сибі! 

Р. С-}·к, Вінніпеr, Канада. Зшлег
JІість в сумі 2 дол. одержали. Щире 
спаrчибі! 

Л. В-кий, Монтреал, Канада. Перед
плату в сумі 1 дол. о~р!>кали. Щире 
спасибі! 



Стор. 8. ОМОJІОСКJПІ 

сnвєтсРкий ФІ~ьм 

ПРО УКРАЇНСЬКИХ НАЦ,ОНАЛІСТІR 
На кіноекранах України ІПоявивсь 

новий фільм Іпро бороть6у українсь
'КИХ mціоналі·с1тІв з 'большевицькою 
владою - «Над. Черемошем». Фільм 
випустила Киі1в,сь~КІаІ кіностудія. Сцена
рій - М. Стельмаха, режисер - Г. 
Крикун, операrт'ор - Л. Кохно1 ком
позитор - В. Гомо,ляка~. 

Дія фіЛЬМУ ІВІЇДІбіуваІЄТЬОЯ В 1947-48 
рр., в часі т. з·в. суцільної колективі
зації 1Прикаrрпатn:ІЯі, коли :)~країнський 
се.тш,ИИІН стtавив найбільш впертий 
·сrпротив. комунісТИ1JJ!ій НІЛІаді. ЗаІ ди
ректиІВами ігумена місцевого манасти
ря ІВ Карпат'ських лісаІх формуються 
оз'броєні віЩді.пи україн·с,ьких rповс1'ІС'Н 
ціІВІ, як пок·азаню у фільмі, нед'Уfь без
ІП'ощад,ну борот'Ь6у з ,~юм'унkтиrчни,ми 
наставникшми, ,в,бивають організІсТо
рів колгоспів, сільських актиІВkтів. 
Сила Щ)іС.'вди про колгоспне життя 

опов'иває всіх ~селІЯн недовір'ям. Але 
В·Се ОДІЮ ІЗІОНИ муСSПЬ ЇТ'И В КО~'ІГОСП. 
С2Іва Дмитрак іде в 'КОЛгосп, зд3Є сво 
ГО ЄДИІ-іЮГО КОНЯ, ЯІКОГО ТWІЬКИ ЩО ПІрИ
дбаіВ, але за~'ІиІШ'ає собі 6атk: 

- А поJ:.іш:у батог~а в,дома на гвізд.
ку, хай ус,і люди ,ба,чат'Ь•, що колись 
і в Савн Дмитрака б~. СІВ 1ій кінь. 

il!e так недавно ІВ:ін за1клинав свою 
ДОЧКУ і СИНІ31 ІПереІд СВЯТ'И'М' обраЗОМ 
не йти в колгосп. Але, чого й требп· 
було чекати ,від пропаrшн:диЕІ-юго со
вєr·ЧЬІ<(Іrо фільму, - він «Перероджу
єп~~сю;, радіе «щасливим колгооп:ним 
ЖИТТЯ'М» і Т. ~. 
Інша до,тя Івипа,ла дірІуrом'У героєві 

фі:лhму, Лесеві :По6ере~жнику. Віщ 
щоб пiriVI до колгоспу, хоче ІП'ерекоН\ЗІ~ 
тись про спрі?.Івжнє колго'СіПНІе життя~, 
їде в спілhиій делеrації 'НІа Надщні,прІЯІН 
щину і 'ВІ Росію. Але nеред тим йоrго 
ловлять И'21Ші понстанці, здирають 
( ! ... ) З НЬОГО ч,QІбОТИ і 'ГОВОJ)ЯТ1Ь ЙО'М'У 
праЕДІУ про колrоопне життя 'В східніх 
О1бластях. Він, поїхавши побачив <фа•
дість і З•аfМООКНЄ КОІЛГОСІПІНе ІЖИТТІЯ>> 
(чого й треба 6yll!o очіК)1В'ат'и в ід цьо
го фільму!), поів,ертаєтьс~ і ст~·є ... 
бриrадИрО'М В ІКОЛ1ГОС1ПЇ. 
Колгосп формується, але боротьбІ? 

.ІТJальше продС'mк~уєть~сІя, хоч її в'ислі:л 
можиа у філь;мі т:акого х~ракт•ер1у :пе
редІбачу,вати: сел,яни вщверта,ються 
•від. 'Повст~нців і в~сі Йд•уть в колгосп! ... 

Ролі українських ~повс-ганці;вІ ІВИ'КО
нують ІJу:н,дзяк - Г. Коза:ченко, Ва
цеба - К ЖихаІJс,ький, Ка1чмала -
ІК. КульчиuьІкий, з.~'кОІнспіровІа 1ного іПід 
.пільника. зоот•ехніка ~га.лі'бея - П. Ма' 
соха, ігумена -· М.іл:ютеНІко. 
У фільмі ми добачуємо лв~· ІПОзити

ви: не тільки кожний українець, еле 
увесь .світ ·переконається, що колекти
ІВ!ізаІЦія проводилась І!Іри сильному 
сдротиві У!Країнськоrо населеНІня. Ук
раїнсL'Кі селяни, тоешерішні кослгоспни
ки з Ва~дді,НІпрІЯнщинІи, по,ба,ча.ть 1Ji31 
екрані, що як вони ТОМ'у 20 років таk 

і з<:хідні українці не тільки пасивним 
спропі1dом, але й зі зброєю s руКІа!Х 
обстоюнсли своє прз-во Н<ЗІ цю землю. 
ГляJL<а·ч поза цілою зливою ком,уні•СіГИЧ 
1НОЇ п:ропаrаНtди •баІЧІІТ'Ь у фільмі і бІаІга 
то пршв.ди. 

Фільм ·кольоровий і ЧіУдові Ка:рІПГТ
ські краев·иди, зокре:ма бистрі водп 
Чере.моша, робJІять його притя.r9ючим 
і Ці'{~tВИМ. 

В. БедзиR 

ЦІТ\,АRЕ 
Найстарші люди в Украіні. Ін

ститут фізіології ім. О. Богомо\ЛЬЦЯ 
АН у,рс,р провів у 80 % всіх райо
нів України облік н1айстарших ві
ком людей. В картотеці Інституту 
- 11 тис. чооювік віком поrнад 90 
років, з них поІНад 2 тис. чоловік 
віком понад 100 років. Картотеку 
с:клав· проф. Ю. О. Спасок~коць
кий. В картотеці можна знайти та
к'Ї прізвища: найстарший професор 
Київсько-го Університету Б. Я. Бук-
реєв, якому зараз 96 років, П. Ю. 
Ткаченко (Київ) народжений 1836 
року, ОлеІНа Бойко (с. КаратуІНь, 
Переяслав - ХмелЬІНИцькоrо райо~ 
ну) - 1854 р., Федора Чичкан (Чер
нігівщина) - 1845 р., Фросина Пе
чера (Чернігівщина) - 1844 р. 

8 Пад.іння метеоритів на І<иї:вщині. 
2. вересня ц. р. н селах Дзвонкове і 
Леоиівка (Київщина) ІВ:П 1~ли дв.а мете
оr·ити. B?ra їх - 1.272 і 1.296 грамів. 
Обидва 'меторити зиаходять~ся зараз 
в .геологічному музею АіН УРСР. 

Рукопис «Киево - пе·черського па 
терпка». В 1460 р. за т. зв. «касс•ія
НІЇІВСЬКОЮ» редакцією бу ло видано 
збірник староукраїнської лі~ера~у
ри «Києво - Печерський патерик». 
Недавно в місті Ярославлі ЗІНайде
но невідомий ру~оnи:с патерика. На 
одному з аркушів рукопису р()З[Іо

ві.дається історію і обставини його 
створеІНня.. Вказано, що цей руко
пис напис:аний «в літо 6968, июня 
і.9 рукою мнотогрішних ~У дьячи
ШІКОВ Григория и ЕрмоІЛаа, скоро
сти ради діла». Перше виданrня па
терика вийшло в Києві 1661 р. 
Знайдений рукопис походить з 1462 
РО:К'У· 

ч. tJ .. t2 

Орест Гаврилюк 

Вояuькі моії 
Коли на варті з крісом вночі 

стою 

в моїй уяві, - мов встають з 
могили 

Дружинники, що йшли переді 
мною, 

Що Ігоря наметів сторожили. 

Коли батерея ладує набої, 
Мені ввижається козацтво наше 

славне, 

Що з ордами зводило люті бої 
За землю Рідну - право стародав

не. 

Коли в мар~ші наплечник давить 
спину

Ноги болять від тих чобіт вояць
ких,

Стрільців Січових бачу безупипу 
Буйних, веселих, повних мрі!й 

юнацьких. 

Як біжимо в атаку ми могутню! -
Я ж бачу ватри і стрункі намети 

А в них Карпатську молодь неза-
бутню. 

Скрегочуть танки, гуркіт бомб лу
нає, 

Постук глухий- то вибухла І'ра-
вата .•. 

Мені ж здається: в поле· виступає 
Перша ДивізІя, запалом ПІЮйнята. 

Чекаю, причаів:mись у землянці, 
Аж скоростр-іли пересrгануть грати 

І наче бачу: у лісах - повстанці 
Клянуться чесно край свій захи-

щати. 

Ідуть ряди святочно урочисто, -
Сам генерал парад~ цю приймає. 
Я. йдучи мрію: в Кия вільне місто 
Вкраінська армія переможно всту-

Юрій Буряківедь 

пає! 
31. VIII 1955. 

Ивіти 
Квіти, усміхнені квіти, 
Юности лагідниІй сміх. 
Ти була повна привіту, 
З квітами коло доріг. 

Киньмо троянди на струн·и. 

Звуки полинуть як птах. 

Наша стривожиться юність, 
Вийде в роздумі на шлях. 

Сірі забуде квартали 
Ночі, де квіти одні 
Ще у пелюстках зів'ялих 
Шепчуть про свіжість весІПІ. 
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Лист про мояодь і іі навчанн~ 
Дру:зd! Не беріть мені за зле ДОІВ

гу мовчанку: справді, не вистачаЕ 
часу ні на ВІі.д,rювіді, ~і на щось пу
т.яще. 

Нещ,авно ,цочу лась у !ВіНJНіпеrу від 
П-tНі К., з листів її дочки-малярки, 
яка тепер відбуває с11удійну rщцо
Р<JІЖ по Франції та Еспанії, таке: 

«Tyrr • украї,нських студентів не 
так то й багато, але який великий 
«І.ЦуІМ» В.ОНИ ВИТ'ВОРЯЮrІ'Ь!» 
Вчо1ра в Міннеапюлісd доповідав 

про ЦеНІтр УНР і про свою по,до
рож по Европі д-р Михайлів. До
повtідав стисло і р ечево'. Правда, 
багато чого слухачам не хоrгіІВ про
зрадити, тільки натякав. Нарешті 
з прос:вітленим обличчям сказав, 
звертаючись до МУН-у: -Яка ра
дісrть! Там є кому нас заступити! 
Якби ви бачили ту нашу елітарну 
молодь, чесну, готову до бороІІ'ьби 
за щось вище, ніж особисте, з1дібну: 
.як налеіЖит·ь, підійти до кож:ногG 
пит,ання, розв'.яз1уючи все конструк 
тивно за націоналістичним світог ля 
дом! І ще раз переконуєшся: на
ціоналізм - це стихійний про.яu, 
це духова сrюрідненість, .яку не ви
значує приналесж:НІі·еть до партії. 
Остання служить ли,ше для орга
нізаційної мети. 

Я б радо хотіла почути щось по
дібне про нашу високощкільну М<..·
лодь, що cr'YT, в' Америці! Моє зна
йомство з нею <молоддю), на жаль, 
обмежене. І не знаю, чи можу уза
гальнюват'И свої поодинокі вражен 
ІН .Я. 

От випадкова розмова з якимсь 
студентом медиІЦИНіИ з нашої нової 
еміrрації переконує, що амбіції йо
го, нема що заперечувати, - висо

кі. Ні, не йдуть ІВОІНИ до «Кеделя
ку» чи подорожі до Швайцарії -
беріrгь вище! - щонайменш.е до 
нлаоного шпиталю (та й тіль:ЕGи). І 
тут напливають неІВесел'і д:УМJКИ 
про долю запроектованого Айзен
гауером «білу» -- про соціллізацію 
медищини. {Мені ж бо й осю6истр 
залежало б на цьому «білу»: по
зба,влена ас:екурації 1Робіт. Юнії 
вже навіть Blue Cross відмоІВИВ 
членства. А:ну ж прорветься зноІВ 

якийсь ulcusr - ЖоДlНІИй шпиталь 
не прийме без якогось rаранту на 

заплату, інак1ше ж не покладуть на 
хірургічний стіл). ДорогИІй Ай:ку, 
пропаща справа! Адже Лікарська 
Комора вже переповнеІНtа ньюаме
риканцямrи, які м1ають апетити ще 

більші, ні1ж твої с:тарі співгроІМад'я-
ни ... 
Один наш студент-ІВетерИІнар, бо

ронячи становище, арrументуІВав: 

- Але !Ж американські лікарі і 

працюють, і rro :Я:К! От сьогодні МІій 
оос без диху лежить, задерши ноги 
на етіл, після трьохти:ж:невої, май
же 6езперебійноі праці, давши за
стрики щось 40 тисячам свиней! 

Чи усвідомлює собі наш сrrудент, 
що ніщо інш,е, .як тільки жадоба 
rрош,ей гонить боса до цієї непоси
льної праці? Але хай би й усвідом
лював, - це яви:rце звичне тут, це 

такий стиль життя, і йому під~яга

ють, як у нарюозі, мов невідклич
ІЮІМУ закону, чей, не всі медикуси 
(та й не тільки вони). 

Хоrгілось би вірити, що та аврео
ля гуманности, виразуміння до хво 

рого .та самопосвята дЛІя наро~у, 

яка була нерозлучна зі словом 
«лікаР» навіть в останніх 'роках 
перед ІІ ,с:вітовою війною в Західній 
Україні і на еміrрації, і дале:ЕGо пі
зніше, -~ще не затемнена, !і хтось 
піде й тут слідами д-ра ІІанqиши
на, д-ра Лиnи і багатьох, багатьох, 
кого іменнІЛ ще ані не названо. 
До речі той аезатведжений «бїл»' 

що давно легко пройшОБ у таких 
«консервати:вних» :юраїнах, як: Ні
меччина й • .Англія, є одним із резо
нів, чому не мосжна так беззасте
реіЖ:Ію приєднаrгис.я до Шерехоної 
«Похвали Америці». Мосжливо, тут 
немалу ролю .відограє в. нас бажан
ня побачити нову батьківщину без 
закиду і виграти заклад, зробле
ний на І. каденцію президента Ай
ка (що Айк проведе, лк не 14 пунк
тів Віль,сона, то., .. але не моJКНа за
вчасно цього прозраджувати, щоб, 
бува, не сполоха'ги форrгуни). 

Ро,змова з ще інlІ.ІИм нашим сту
дентом, т. зв. безпартійним, вияви
ла. його превелику непере~о~~У 
нехіть до будь-якого органІІзацш
ного життя, хо·ч його батько :в свій 
час був великий громадянин, \Па
тріот, організатор, меценат. («Ад:же 
я не мущу!» І, спраІВ:ді, тут ІЖодної 
палки нема). Ця розмова виявила 

і нетрі упереджень, що випливають 
із певних прищеплених і ще досі 
rrрищеплюваних «юомплексів»: ~о
пання Збруча, етцетера. 

Розмова з тут народженим, не то, 

rцоб так несвідомим національно 
(нін був навіть н~е так давно тут 
гоІЛовою Укр. Ам. Студ. Громади) 
виявила круглогляд американця 

без будьяких «атавістичних» скру
пу лів, можливо, здібного на якийсь 
підйом з уродженого х'ахлацького 
ЛіНИВСТВа ЛИІШе задля ІСПОрТОІВО'ГО 
змагу, премій, ослав, ну, і «щоб ще 
щось із того випливало». (Недурно 
іде слава про американських біз
несменів, яка чи не затемнює ціл
ковито славу америкаських вели-

ких меценатів, доброщіїв людства. 
Я подала неrативні nриклади. 

х~ай би на тому тлі вист:уnили ще 
ясніш інші приклади, от як: на,ша 
молодь се:реднtіх шкіл підохочує й 
американську молодь при будь
.яких ЗІбірках на хариrrативні цілі 
щедро загравати на дядька Сама. 

Дехто майіЖе саІмоосвітою доходить 
до самопізнання і сrгараєтьм навер 
нути до того СІВоїх землякі:в, зако
стенілих у колись на рідних зем
лях накинелих окупанта:ми понІЯт

тях. Я, на жаль, не можу подати 
імен, і хай би НІіхто не взяв мені це 
за зІЛе! Ім' .я ж Пундика, Павла Гри 
цака, Катерини. Кохно (закінчив
щих університ·ет) уже са:мі сказали 

за себе. Сподіваймося, що так само 
багатонадійіно опіриться та окри
.литься і дехто з молодшого доро
сту! 

Щодо американської ме:тоди нав

чання: :я такО'Ж із rrим не ознайоІМ
лена докладно. Пригадую, ще на 
Карловому Університ·еті в Празі 
проф. Пршигода, надхнений при
хильник американізму, познайомив 
своїх слух:а:чіІВ із тою методою, за
вівши замість кольоквіюмів писем
ні тести. Між іншим, проф. ПрШІИ
І'ода все тримав за «поступ»: напр., 

на якусь педагогічну виставку чи 
конференцію - за моєї паІМ'я.ти, до 
Плзн:л, Брна - підбивав сідати ті
льки на літак. Якби так не перер
вала нормального поступового бігу 
війна, може він би ВіЖе пускавс.я зі 
своїми слухачами на конференції 
до марсіян не інакше, як раке1rами. 
Я вам продеІМонетру:ю ці тести!

(Ага! Та ж і проф. Пршигщца в пе
дагогічній практиці був за нао·чн.у 
показовість. Можна сказати наІПев 
но: будь він учителем народньої 
школи, стояв би непорушно за зо
рову абетку, яка, .як виявилось до
сі, кульгає, як не· на всі чотири, то 
на три.. Але тим не хочу лі:зrги до 
компетенції ІЗаелУІЖених педагогів, 
а найменше розхолоджуваrги до се
местралЬІНих записів на лекції 
проф. ПрШІИгоди - :визна:ч:ного еІВ
ропейського капацитету і загаль

ного улюбленця своє•ї бувшої вели
чезної авдиторії). Orrжe, .цемон
струю, а ви вже судіть самі! 

Якось благословенного ЗО року, 
повним-повно студентами з кіль
кох факультеТІів заповнилась ве
личезна університетська авдиторі:я 
.н:а Вжегові. !В меит були роздані 
кожrному аркуші з питаннями, ого
лошено термін виповнення (кілька 
хвилин), умови дл.я дост:аточної 
оцінки (вільно було не вd.дловісти 
щось на шість питань з усіх 35, чи 
ЩО) і дорада - не ЗУПИІН.ЯТИСЬ ДОВ-
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го над будьяким питанням, а.ж. по
ки не пробіжмш цілий аркуш, 

В наелех:тІризованій авди-rорії зра 
зу стало дУІШЮ. Чаоу не мо~а бу
ло втрачати анd на менrr. Л хоnну
лась за перо і за аркуш. Швидко 
nробігла пepuri п'ять пунктів і рап
том стала на шостому, ІЦо здавався 

дуже важним, чи не найго.JІОІВ·ні

ШИІМ. Тут, на щастя, пригадала собі 
дораду, перескочила 6. питаннІЯ і 

без дУХУ noбd:rлa далі. Я- при кін
ці! Озираюся на 6. Мої товаришки 
з боків заглядають :крадьки до м.о
його аркуша, ще не все запоВІНИв
ІдИ в своїх. Л ж, .лк втопила очі в 
ту Іllіст.ку, та й нічого поза тим не 
бачу. 

Тут підня.вся шелест: уже відби
рають арк·уші. Шосгrий запит мене 

мучить і я, віддаюи: арку<ш, голос,_ 

но питаю асистентки: 

- Як на nrocтe? Як на шосте? 
Вона, с:міючись, нічого не відпо

відає, і це мене стр3!Цен.но зло
стить. Адже я не для якоїсь umар
галки питаю, та ж уІЖе відда·ла ар
куш! Тут· підходJ-шь професор і за
певняє на цілу авдиТОІрію, .що :він 
знає, що я знаю, ~ відповісти на 
шосте. Я, обурена, в пі,ц;нІЯтому шу
мі кричу: 

- Як ви це можете знати? Я ні
чого не з!ШШО! 
Виходячи до одяга.лЬІНJі, я вдари

ла себе доJІонею в чоло: сnравді, я 
знаю! Але як про це ІМіг знати 
професор? 
За кілька років пізніше ПРи яки

хось візитах мені кілька разів на
годилось бачити проф. ПршигодУ. 
Ра'з я його за'ПіИтала: як він знав., 
що я знала, як відповісти на 6. пи
тання ІЗ його злопам'я'NІ'Их «Мен
тальних тестів»? ВіН, жартуючи, 
не без іронії, відповів: 

- Це ceкperr педагога. От я б уже 
не запевн.лв, І1ЦО ви маєте педаго

гічні здібІНості! 

І т,ут меІНі стрілило в голову (мож 
ливо, від злости): ад!Же 6. питавІНя 
- СИІНТrеза всіх далЬІІІІИх. Якщо я 
мог ла відповісти на ті дальші, то 
як не могла б віД!ІІовісти на 6? А 
щодо педагогічних амбіцій - я за
спокоїла професора, що не зроблю 
йому rаньби, бо ж не збираюся ста 
ти педю~огом, а Що тягла і ту огид

ну педагогіку - то п:росто із ціка
восrи. 

Досі пам'ятаю це враження з те
стів: от ніби ІНа кінських пере['О
нах. На свої відповіді тоді й діста
ла оцінку: перфектно. І ця незаслу 
жена, на мій погляд, перша QІЦінха 
пекл1а так, ніби МІій :кінь загнався 
наперед якимсь недозмо.леним. га

небним підскоком. Я н.ікюли так лег 
ко не ВІЇіЩбула жоДІНИй кольоквіюм. 
От кільrка~илеве ' нап'.ятг.я - і 
вже. А при :кольок:віях, хоч не в 

смолоскиn 

такій стеnені, напинайся цілу годи
ну, а то й більше. 

Тут, кого не запитай зі студентів, 
усі скаржатьсІЯ, що тmкко вч.итись. 

Я ж, ІПринагідно заг ЛЯНУБІ.І.ІИ до кі
лькох домаІІІІRіх тестів d. поЗіНайо
мившись 13 запитами на середніх 
школах, цього б не сюазала. ,LI.o то
го ж, відПовідаючи вдома - доіа~ль 
но заглядати до шпаргалки.. Orr і 
наші педагоги нижчих lllКiл сrrнер
джують нижчий рівень ЗН311ШЯ ук

раїІНсько-американських діте:й в по 
рівн.янІНі з ' їхнім знанІНІЯJМ хоч би 
ще за еміrраціИних років в Европі. 
Деякі мої власні шдмічення вказу
ють ІНа ,т·е, що немалою ви:~:юю тут· зо 

рова абетка ~ домашнє занеІЦбання. 
Навіть редактори дитячих журна
лів вимагають від співробітників 
.якмоJКНа простіuІого вислову, Це не 

з оглядУ лише неЗІНання багатьома 
юними читачами рідної моl!и, а з 
їхньої неспроможности сnриймати, 
напр., :якийсь образ, цілий вірш. 

Підозріваю, що для того неспри:й: 
мання допомагає усталений ш.аб
льон уміЩу<Вююго і не все вірІНо ~н
терпретована (як реіЩакторами, тах 

і ошвробітниками) ця простота ви

слову. Дл.я: більшого зрозумі1Ння ді
тьмщ рослуговуються чиМІсь, Зов
сім невідповідним Іі. що, напр., пое
тичні твQри робить зовсім непоетич 
ними і нецікавими (складаючи ви
ну за нецікавІЛення на неактуаль
ність ~rематики). Це невідnо.ві,ІІJН'е: 
явне :моралі·за торс тво, описоІВість, 
натуралісrгична обробка, ;жо.щна 
творча НJаПруга, що все разом веде 

до певного апрощення. 

Ясно, дитина, вихована на тако
му, не може сnриймати інше. А 
вже зовсім непедагогічно пигrати ді 
тей, що їм подобається, і після то
го кермувати:сь вибором !Матеріялу. 

Здаєсться, вже пора, щоб хтось за
говорив про це. Але я відбігла від 
теми, і лист недозво1.11ено розтяrся. 

То ж на закінчення: 
Життя пливе. Молодь pocrre, як 

гриби по дощі. Діла повно. Відхо
дить стара випробувана rвардія. 
Сnравді, радісно бу ло б ствердити 
за д-ром Михайловим: О, є кому її 
за,ступити! 

З щирим привdтанням 

О. Лятуринська 

ч. 11-12 

СПОРТ 8 УКРАІНІ 
• Нові рен:орди УІіраїни. Jl. Кшr

ПQІЕІСІ ('Киів) ·ПРОІІІЛИВ~Іа 100 М. на CIIJI· 

ні за 1.18,6. ~>·бірНL\ команда: л·егкою
леті:в· Києна в скла1,цоі Н. Шавикіна, М. 
Іlлот:ніковю, С. .Цонче1-жа і Б. Telilлoвu 
показ<:.ла в шта.феті 4 х 800 час 
7.41,8. Це НІ8J 3,4 сеІК. краще 'поперед
нього рекорду У'кра:ї.ни. 

8 Першість У.країни в тенісі. В дР'У 
r'ій половині нересня ц. р. ІВйд;бу~нн:ь 
осОібисті з1м\.гааня на перші•сть Укри
їни в ге:юсі. Н них в:зя.ли уч•, :сть б 
найс,ильні:ших тенісисток і ~ тенісис
тів. Серед :жінок перше ІМісце заною
вма торішня чемшіонка Ук.ра,їни На
лерія Кузьменко (Киїн), на другuму 
місці - JlюД;МИJІІа ТІаранова (Київ), 
на третьому - ТіЗ·ТЯ:На 11еклоьа (ІКИ-
ЇВ). . 

~, чоловікіІВ: перше місце здoGytJ 
18-річний киянин Юрій ОJІьХОІіlИК, на 
другом:у місці й. Га:гер (Ужгород'), 
на т•ретьому - Олекса 'КраІМІЧ .. НІіно~:;; 
(Київ). 
3м·агання у парних ка:тегоріях д.а.ли 

rакі резу~тьт<.tти: серед жінок перше 
місце завоІdв.али В. Кузьменко і М. 
ВосjІ(ресенсь:ка (Київ), друге -- О. 
Оприще'Н'ко (Київ) і Л. ТаІра,нова. Се
ред чолов'іків перемогли И. Гагер і 
Т. Негер (Ужгород) 1 друге місце зай
НІSLJШ О. Крс.!МІчанінов і М. !Vіозер. У 
мішаній парній категорії першісrь 
виграли В. 'Кузьмеако і И. Га:ге:р, на 
дРУІГОМіУ :м1сці - М. Воскресенська і 
М. Мозер. + Св,ітовий реІіорд В. Голубничоrо. 
В зм.агаІннях н.::.· першість України з 
ле~кої ат•летики Волод'нмир Го:rубни
чий: :в qпортовій ходьбі на 20. клм. 
ося.гнув час 1.30.2,8, що є ноІJим ре
кордом світу, СССР і України. 15 ,клм. 
(спортова ходьба) він лрой:шов за 
1. 7 .15,8; :а! В ОДНІОГОДИННій ХОдЬбі B'tH 

пройшов дистаІнцію - 13.359 м. ОбИІД
в.а ці результати є новими рекордами 
України. 

8 СпартаІііяда сільсьІіих фізІіудь
турнниІіів УІірі;..іІJи. В о:с1т•а1нніх дllilx 
вересня іВ Одесі з<и<інчилась сп8ртакі
яда сільських фізкул.ьтурникі1в Украї
ни. Ось цікав~ші досІЯІГнення: Антоніна 
Боровик (Черніr'ів) .:!КОЧИ'ЛІZJ на 1,47 
м., а 80 м. з бар'єрами пробігла за 
12,7. сек,; Ніна Кли:.tенко (ЗааюріІж
жя) пробігла 80 м. З·а! 2 м.н. 22,2 се'К.; 
Іван Чернявський (Черкаси) пробіі· 
5.000 м. за 14 мн. 20,6 сек. 

Повідомлення Адміністрації 
«СМОЛОСКИП-у» 

Оцим повідоІмляємо всіх наших 
Вш. Передnлатників, що Адмінj
страція «Смоm:оск:и:n-··1>> не має мож
ливости, nри такій низькій ціні 
журналу, ІВисилаrги nоІКвітовання 
на одержання передІПлат. 

Таке поквітоrв3ІНІ{я будеІМо місти
ти в нашому журналі під рубри
кою: «Листувсшшя адміністрації>>. 

Адміністрація «Смолоскип-у» 



смолоскип Стор. 11-та 

Акція ОУН серед совєтського Оапету в Парижі 
З •початком жо,вшя 1955 р. прИІбув 

до Парижу -qовєтський балет Ігоря 
Мойсеєва. Це ~1- в ·буиІ ба.тет наро
J~іІВІ СССР, а артисти нІбито були ве.р
бовані :в усіх республіІкях на [1'О:писіJх 
самодіяльних художні·х гуртків. Так11м 
ЧИtНОМ робИJІОСЬ ІІlроПІаі(аJІ:ІJду, ЯКа мa
JLa показати «д.ружtбу народіВ>.> СССР. 
В 1С,КЛаід. •бадету ВtХОДИЛО 65 ТаНЦЮ

()ИСТЇВ і т'анцюристок, ЗО-член1на ор
кt:страі під днрнrув.анн.и,м Самсона 
Гальперіна і майже 20 осіб «адміні
<:,тр-·ційншо Сі~'1~а~у». Хоч 6а.1ет инко
нув'аІu танці росJйсьrкі. українські, 
білоруські, J!аІ)tжицькі, мо,тдавські, ща
rсстІа:нські, мою·ольс,ькі, аJербейджа·н
ські, татарсь'кі, грузинські, уз,бецькі 
-- за Н'~ЦіОНІ31ЛЬНИМ СКЛ.З.ДОМ, В Ці<ІІО
МУ складі анс1амrблю 1було ІПонад 80% 
rюсія.а і лише :приб,:шзно 20% пред
ставник~в. іНІших ,національностей. 
Цей а'нС<ІМібль за,мешкаіВ. в о·дному з 

найкраLІJ.ИХ готедів Париtж;у. ВнетушІ 
балету відбулись u Палє-де-lНайо 
найкращій пс:.рнзькій за~ті. Еісі квитки 
~•а балет• були виrпродан~ вже місяць 
наперед і їх піз,ніше 6уuю дуже важ
ко дістати. Вся фрu:нцузьІ<Jа, пре·са, за 
дуже незначними в'ийнятками, місти
л,а Під ВПЛИВОМ «ДУХУ Же,НеШІИ» і В 
ім'я коекзистенщії найприхильніші кри 
тичні огляди. Всі .газети МUсіf'ИЛИ чис
ленні фот'о<графії з ·бlli/le1·y (пере·13!,ІЖ
но з українського <<Гонака•»), :·еякі 
танці передІ'Си,а,но в телеuіз.ї і в філь
МРвих тижневиках. 0ІДІ-Зим слоuом -
все відбуІв<::лось так, як ~собі цього 
моr.ТJи 6аtжати tбольшеницькі ІЮІіЮ'.КІІ. 
Французька пу·б~тІію~ була покорена, 
але ... 
Але большевики ииїtЖJl'Ж·<~ти нендона 

лені з ІІарижу. І тут знайшлис,ь «бур
жуазні націоналіст'и», які ЗІаuдали їм 
багато непривмностей і триsог ко.ж
ного ДНИ, ГОЛ0 1ВНО В ОСТ~'ННІ,ОМу ТІІЖ

Ні пере;І, їхнім ві;t'їз:tоЛс:. кошІ щой•ю 
rю ТрЬОХ ТІІЖІНЯІХ Ї'ХНЬОН) пере<бУJВаН
НЯ вони довідались, що з деким з 
артистів ми від,були роз~ю,ви і шо ле
хто з них мrав змогу читати наШ'У лі
Jературу й JІетючки. Тоді гра cтalri'~ 
відкрш'а. Вони .посІІЛІІЛІІ охорону, 
н~ели с,ильнішv д-ІІСUІІПлінv серед ар
тист~в,, за,боро.J-3вли їм виходити з кім
нат готелю і т. д. В останні дні пере:~ 
Еід'їздом режим серед ·артистів ст Ів 
,Г{уже СУ'ВОРІІЙ, у ·всіХ НІ31Сіfрій був ПрІІ
ІНОб.rrеНИЙ. 

** ~· 
- Як ІЛІ дІУ'М:::єто, можна йти на·м 

1-IJ. інтерв'ю доо Мойсеєва? - залІпу
вали ми одну особу з 6Іалету, з якою 
Н3ІМ д'УІЖе ШВИДКО вдаі.ІІОСЬ ПОДр~ИТИ. 

- Ідіт•ь. Але на всnІКИ!Й uшпаtдок по
старайте'с,ь перед ТІІМ ще зустріНІУТІІсь 
зі мною. 
Чергового д,н,я ми щзвонили дu Мой 

ссєва, в готель. 

- Алла, господин Мойсеєв? 

-Д.:І. 
- Здрастуйте, l'YT нред:стаtвник од-

І·юї української паризької газети. Мн 
хотіли прос.ити у Івtас інтерв'ю. 
Хвилина мовчанІюІ. Ніхто не відзи

в:ається. 

- УкрБЇНСЬІЮЇ 1·азе1'11? - заШІТ'У€ 
І"ОЛОС. 

-- Так, украї.нсьної :протиком·уніс
тичної газt:ти, яка поя)вІЛя.ється u І !а
рижі. Ми хотіли 6 1~ас зуІс1трінутн, ко
.1 и це .можлиrво - в 1Готе.лю. 

- О, аі, це н~я1к не,можливо, В І·о
ге.лю я в.ас не можу 1П:рийнятн. Прн
йдіrь у вівторок до театру, ми иа;ємо 
реІflетиці;ї. 

- Але іІ( нас ту ди не пупя,ть. LЦо, 
ви 1не знаt:.т 1е, яка сильна там охоронtа? 

- Скruжіть, що ги маєте зі мною 
<<РШ-'JД•еВу», і наrс ІПУСТЯ'ТЬ. 

- Але ':\tІайте на У'Вазі, що це від 
українІс,ької аІнтико:v1уністичної газети. 

- Ну да, канєчно. Я .в.ас розумію. 
Вміжчасі зуст'рі:ну.'1и приязну иаrм 

особу, яка 6ул<1 в ск.:щді ансамблю. 

- І Іогано, - говорить нам :mайома 
особа. - ·uон1и хочуть заті•яти з 'ilaMII 
ці~J,у ішорію. Мойсеєu прийме вас у 
присутності одІ-юго МГБ-исга, нібито 
корєслонде,нtІ·а, юшй має оІІісля змон
гунаrІ·и цілу стап'Ю до газети «За rвю
звращ~::ннє. на родину»! ·Таким ЧИІ-Юі\-І 
ВІІ бу.дете цілко.м скомлро·мітонані. 
Тому ува·жайте. В 'КОіІШОМУ разі на 
інтерв'ю я :1-:GІМ Jне ріС:Ідж:у йт•и. 

- Невже ви д•умаєте, що вони мо
жуть та.ке зробити? 

- Вони тепер йдуть нІа все. Візь
міть найкращІІЙ приюлад: керівник 
б<\лет'у J Іа.рнзь;ко·І опери JІіфар і ОІдІ-'Jа 
з ШJ~КР<l<ЩІІХ балер11н - ВирУІбова. 
Вони нібито були цілий час антикому
ністи. Тепер Мойrсеевt і інші наші 
<<адміністргторІІ» з ЕІНМІІ братаються, 
ВЛСJІШТОВуЮ,11l> 6енкеТІІ ... «JLР1У1Жба». 

}{ля нас стало ясно. Н. інтерв'ю 
ми не IIЇ'llL.:lІІ. 

** :1< 

Кр:.м усннх безrюсерсдн!іХ розмов, 
ми протяrгом кількох днів гооори.:ш 
з артистамн телефонічна. IlepetliOІ\iiO 
коли вони 6улн сrа.мі в кімнагrа1х (у 
КРіІШій кімнаті є телефонІ). 'A:re одно
го ;нІи не іrтош спІло. Ми ВІЖЛІІЮІ.lІІ 
однv Д• ВІЧИНу. 

___..: Гаст:н,о. мадмуазелt, Г.? 
-Да. 
І ми почали ~юrщ·у розмову. Мн чу

ли, ЯК ДЇНІЧИНі3 I"OlliJ{ШЛ:a 1ПіВГОЛОСОМ. 
На кінещ. мн пrропонІУ€u'<t!О; 

-· Ч11 я НІе мі1· 611 з вами 3устріrІІУ· 
ТІ!,СЬ? 

--- О, це дуже тrяжко. 
- Я б .rryжe радо хотів вам показа-

тн [fарІГ:І\, З31ПрОСІПІІ дО себе, ЩО МІІ 
Ч•3.СТО рОбНNІО 3 рЇJНШІІІ 11уриста~11. 
які ;приііІ(д.жають в І Іариж. 

- Прийдіть ;"!..О мене в театр, я маю 
окрему К<fJбіну. 

- Та що ви, та1м такю охорова, що 
нія•,к не мо~кна дістатись. Може я то~1і 
зайдУ де: вас u ,готель? 
_·Та ЩО llll, до ІГотелю rніяк ,не 

:\-ІОЖНІ3, але ... 
Тут наша спів.розмGІвниц:я р<штом 

перерІ33.JІ3. В телефенНІій трубці ми 110 
чу:ІІІ, немоu би ;віrдчинилнсь дuері 
хтось щось говорІш. І Іо ХІНІ.іІІІНі І'. 
І"ОІюрит•ь: 

- Хто в'и бу~ете? 5f ,u.ac :не знаю. 
Чого вам потрібно? - це так rпіСJІИ 
дшоадцятьхвилинної друrжгJьої роз,мо
ВІІ. 

Ми побачи~1и, ІІ.LО даш.ьше говоршн 
немає сенсу. 

- До :поrба:чення. lНІІШІІМ. раrзом мо
же Jможсмо більше говорити. 
На другий ~день ми знон.у те.лефону

ємо. 

- ВІІ'бг,чте, пані, - ІІита·ємось стан
дарпІспсу, - чи сонєrсь·кі танцюрис
ЛІ Є 'il І'ОТеЛі, ЧИ ВІІЙШІ,:ІИ. 

Хвишшоч~у... Є в сшоїх кімна
тах. 

- Тоді попрошу па нНІу Шнію І Іак. 
- ЇЇ немає, вона вийшл/а., - ц_е 

СТ3НЛар1'ИСТКа ІПО ХІВІИUІИНЇ. 

- Може ви по;~;шлились, це та СИі,\1-
Ш11'ІІЧна К()t)СЯНІКа ... 

- ,Ні, ·Ні~- ЇЇ НеМІаЄ, І·оuоря·ть ВІІЙ
шла ... 

- To~l попрошу Таtм,ару За:йферт. 
-Теж ІВийш.ла. 

І'арію Коро'' ько. 
Вийшлв. 
Лідію Тнмофіє.в.у. 
Вийшла. 
Тоді да1вайте JІе'ВІгІ або Тамару 

І ·о.тюІванових. 

- Те~к внйшшr. 
- Як ue так? - НІам урвавсь тер-

пеu..~. ~ Рсі ІВ1WЙІШ~1Н? Та ж воНІи у 
своІх ю:vІ.натах! .. Тоді попробуйте ме
с,ьє < 1бо мада1м Мойсеєвих. 

- Мес~є. мені дуже ·прикро, але 
МеНе ТІUШ'ІДОІМ,'J'ЯЮТЬ, ЩО НОНІІ ПОВНХО
!ШЛІІ. 

Хто вас понідом.:Ія~? 
- Jхній ад,мінkтратор. 
- Аllrміністра,тор? Тоді дав,айте ме-

ні його. 

-- Він питаєгься. - за хвилину від 
ПОВід• '€ CTGI-JДUPTIІCTKJ, -- ХТО НІІ бу
дете? 

- Скз,жіп., йому, - 6е13. над'.Уми tв,ід 
Іюві~аf::'мu, - що я з ·с,овєтської ам
басади. 

- Він ПІп'СJєть·ся, Р.Іке наrше .прізІН<ІІЩе. 
-- Ска .ж іть Валюдимир І І ет рон! 
- Мені дуже прикро, (~е він го,во-

РІІТЬ, ЩО ПіІКОГО Він: НІе ЗНІ3Є і I-Je 6а·
жає собі з вам11 говорити. 

Ясно. М11 пов'існЛІ·І те;пефонну труб-

** "' Першого л ноапада ·вранці в гот~лі 
счиюшс,я рух. Адміністрація бrzІJІету 
попа.'Іа у спJ)Зів.жию па:ніку. На повер-
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ДАВАЙТЕ СТУДЕНТСЬКИИ ДОРІСТ 
Численні прІІ<нітання, які наспіли ва 

останНІій ХІХ. конгрес ЦЕСУС-'У, що 
від6уІВСЯ В ПОЛОНИІНі 1ВереС.НЯ Ц. р. li 

Jlювені, свідч·,~ть про .аІВІторнтетність на 
шої с,ту дею•ської Централі серед. укра 
їнської е.м;І"рації. 

Зі звітування устуІПаІЮчої Упра~ви 
увюю-аий чита1ч по6ІZІчить, ~ІКІа. С'К!JШ::дна 
й багатогранна є працн керіІЕ'І-Іих ор
І·анів ЦЕСУС-у. ІІоверховний і легко 
НІоЖНИЙ СІЮ•СТеріІІ\..ІЧ •МОЖе скаrзаrrи ЩО 
l ЩСУС, можливо, «нічого епоха~ьно
го !Не зробив>>, але иіхт10 :не JТОІВіинен 
забути, що ЦЕСУС в житті українсь
кої еміграції і - ·ба, що більше, в 
жипі в,с,іх еміграцій з-.поза1 зс~1і1зної 
31а:слони - це в даНІий Імомент одно
разове яв}Jще. 

На форумі міжнаро~ьної сту,ден·рсь
кої співпраці ні OMJJa е'кзильна сту
дєнтська організація не ма1є тих пози
цій, що їх має наш ЦЕСУС. Навіть 
НІ. ші найбільші «конІкуренти» - росі
яни - ше ·q~ромоглися НІа щось под.і6 
Не і ЦИМ МИ, З ПОВНІІМ •пріаІВОМ, М0 1Же
МО 1бути ·Горді. Ми можемо <бути гор
~і, що нкраз ст;удентст,во на tПрофесій 
1:ій базі об'єд:нане і що в ра:мках НJа
шої Ценп'Р 1Лі знсту;nлені і співІпрацю
ють люди різних політичних, ідеоm:о
гічннх і реліІ·ійюІх заложен,ь. Не ~бy
kl'MO зухна.1і, коли поставимо ЦЕСУС 
прикладом --· як тре6а опів'працюваrги 
нtзшим ·старим ліяч'. ·м різних напряІм
ків. 
Втримати цю ЄЛJНЇС1'ь ВіНJутрі і одно

стайно ст:авати на зовн:щньому па.:rі 
-- Це ЗаБІДZННІЯ, І'ідне МІ. іЙСТра і ЙОГО 

УІ<р2їнське сту,и.ентст•во У'С.Пі:шно роз
в'язує. 
Однак, завданн1я нашої ЦеНІтралі в 

майбут:ньом:у - зн' .. чно ширші. Нам 
необхіщю спІравІа.ми ЦЕСУС-у заціка
вити ширші кола українського ·сту
дентстІВа закордоНІом. Не хоqе,мо узю'
гальнювdіти, але в бІа~·атьох rвнпщдках, 
в деякнх ~від,д:.'лених с,т:удентських асе 
редка,х може акластиая певне <<'Е,ИС6І

че» уявлення, що «МИ тут, мовляв, 

сту діюЕмо, а н:аІШі опільлі інr:гереси 
РОЗІГЛЯ.%}Є L!,ECYC, Я'КІІЙ "f1drм, над ЯКИ
МОС.Ь Мюнхеном чи Парижем, висит•ь 
десь поміж неІбом і землею». Ні, НІа
ноІші 'Колеги, тшс во1ю не .маєтьсм. 
С!!рави ЦЕСУС-у по.mагод1жують реа.пь 
ю люди, Ваші товариші, такі самі r,ту
денти з крови й кости, як і Ви. Може 
д~хrю з них вже фактично й не сту
дІює - ЧИ .?3ІКіН'ЧИВ, але ЇХ ЩХ'ІЦЯ ТУТ 
заСЛУГОl\Уf L>аІШОГО 'ПРИЗНаННЯ і ЩО 
більше. - нашого шпивноrо зацікав. 
лення. 

Дуже В· ЖЛИІЕrою спршвою є д-оріст. 
Брак його відчува:єт'ься ·В·сюди, наш·іть 
в ЦЕСУ С-і. Ця оправ.а широко дис
кутувалІаrчь на Конrре>сі - давойте, да 
в.айте, лаrв,айте молодих студентішІ! Да
rв<аrйте середньошкільну мо·ло~ь, гово
ріть кожному про нео6х~д.аісгь м. ти 
якнайбільше У'Країнців з високою ос
вітою. Давайте їх в Америці, в Кана
ді, в Бельгії і m пі,вденrном.у Полюсі. 
Хто ж розповІсть ін,телігенції деІМокра 
тичного Заходу про Укрt:ГіНІу, якщо 
не буде українчького інтелігентtа за
n:ордоном? 

Ceoen совстсьноrо оапєтv в Парижі 
(Занінчення з 11·оЇ стор.) 

сі, що його займ<ІІв' балет, З':tмеrгуши
лись. 

Нагору ІЛрибіг яюІйсь чоловік, зра
зу кинув.сь до д:верей 3ідrміністрвторів. 
ІЦос,ь говорили і щюжогом кинулись 
у;ннз. ВІІйІШlЧ на вулицю. 3уtпинились 
нрн <бічній сті,ні :готелю, нк:раrз т. і;\1, 
де стояли завж,r:,.:r три ав,тобуси, що 
возили авсамб.ІІь оJ·лrядати Париж 
H<JJ !ВИСТУПИ. 

Н:: стіні готе.1.10 була наJrіп·лена шrе
ЛІІКа аФішп. На ній мо~ша було чинІ
тн: 

«ТОВАРИШІ! ВЕРНУВШИСЬ НА 
БАТЬКІВЩИНУ, БОРІТЕСЬ ЗА: ПОВ 
~-:у НЕЗL\.ЛЕЖНІСТЬ ВСІХ РЕСЛУБ
ЛІІ{ І НАРОДІВ СССР! ЗА ЗВІЛЬНЕН 
НЯ ВСІХ ПЛІТВ'ЯЗНІВ! ЗА ЛИ<ВІДА
UІЮ ВСІХ КОНЦТАБОРІВ, 1'\'\ВД І 
КГБ! .. >> і 1. д. 

Під афішою - тризуб з :v1ечем і 
підпис: «УКРАїНСЬКІ НАЦІОНАЛІС
ТИ». 
В готелю задер,ж:zІно виїзд а,нсамrб

лю, ціла програма змінид:,с,ь, З'яви
лась поліція, Ціюе\в,і прохожі теж по-

Ч'.1ЛИ :пршля,датись... Нкийсь комуніст 
хотів ЗJJИВ2ПІ, але не ,міг. Афіша тІ'аІк 
бyJua прик.lеєНІа, що хіба зу·бІJми зрн
~вай . .В 'готелю крик: 

- Цілу ніч готель охоронІЯла полі
ція! Як це могло статись? UJ.oб нак.'Іе
їти таку афішу тре6а кілька хвилин 
часу! - ·кричав якийсь 'КГ·Б-ист з 
аJtмінkтрації. - 'Афішу треба неІ·ай
но ЗЇрВІСJТИ ! .. 

І почас:в1 зривюи. Але зірв•.Іти не 
можна. Почали з~шкрЯІ6уват'и ноvr.:а
ми, хтось приніс дротя!НІУ щітку ... AJie 
ІЖjс ж сліди залишиш1сь ... Пізніше ІПО
чvли змив,ати. І що з:':· диво: па1пір 
роз,пускаєтьсЯ:, змивається, а :клей 

дальше з.алишається 1На стіні! Хтtось 
з ''!геІНт~s' 'rючав зішкряrбу~:~атн: аналізу 
будуть робити ... 

- Зриваєте? Боїтесь вільнш·о сло
ва, - юшув я в обличчя одному а~ген 
тові, при •всід-анню до швтобусу, -
наші ід·б пронн,кли у ю1ші ваших :.. р
ТИСІТів! l зн·:.йте - ви закрити ІПра:щди 
перед їх.німи очима не в силі. 

п. в. 

ч. 11·12 

Дивіться тисяrчі чужин;цьких 
студетів ход<Ять щодНІя до уюверси
тет~в по -всіх .'Бе~тиких осередках. Зав
l'рз ue ·бу дуть днректор11 бшнків, за
лі:.sющь, р. дjо,стан:цій і телеІНrізій, це 
бу дуть редактори ве.1иких і ма~тих 
1·азе:r, викл.а~дачі с,ередніх і високих 
шкіл, лікарі, в·чені, ~ипломати, пись
менники, військові - словом всі, хто 
ПОВІJНе.Н ЗН13ТИ ПрО Уюраї.ну, БСі, Х1'0 
мс.тиме вплИІв на публіІЧНУ опінію за
хі)!Jніх суспіль·с;rв. 

І тут B1eJrи ке зав.даннм украЇІНІців за·
кордоном - дати нкнІаІйбільше висо
коосвічених фіа1хівців, щоб Т<аІким чи
ном наш потенцtял, НJ.ші спромо~юнос
т'Ї і ,вІrr.пиви на захощі значно під!вищи
ти. Нам потрібно імен на всіх дішш
ках знаннІЯ і .праці, що6 гіднrо ЗІС.ІС,Ту
пити УкJ:.<!ЇН'У перед авітом. Нам заби 
рають Ьогомольця і Айв:азовсь,кого і 
називr::>ють їх «росіsшІами», .НІаJВіть Ар
ХІ-шенка .нелоініформошані nричислю
ют•ь ~ їх «лиwу». Тому нам необхід
но людей, які в сво"fх діля1нках ма
ли б авторитет і всюди і завжди го
ворили npo своє укрІаrїнІс:тво. Н.Ім не
обхідні люди захіщНJь.о - еІвропейсЬІко
го формату і маіН!ер, з ширакнІМ ·світо
вим горизонтом ~бо тільки вони ·мо
жут'ь нале.ж1но вийти ІвІперед. 
Можливості є ма.йже всю~и, де ЖІІ

·В·уть українці, аше ТУТ ІПОВИНІНі діІЯТИ 
всі tгромадські, ІПО\Літичнd і церковні 
ді'Я·Чі, окремі ос,о6и, студентські •СТ' -
нові та ідеологічні тоВІ3Іристша і ко~к
,ний студент зокрема. Треба iПeperro~ 
нати 6f_ тtьк~в у конечності nосилати 
дітей до шко.тти, треба говорити, З( о
хачувати і пояrснювІати. Треба навіть 
бити на амrбіції і на бажJ. нн:я матtе•рі
яль'ного добро·буту, якщо В~(е не 
можна оперуВІагги самими лише ід~еаліс 
тичними ар:-у··меНJТ' ми. 

** :k 
Бо.тшче могло вразити чгоронньоrго 

гля,д~а'ча, що на з'їз,ді UECYC-y О'Кре
мою ТОЧКОЮ Не >бУ\13, ірОЗІГЛЯНеНИЙ СТІ3ІН 
студентства в УкрІа'їНІі ,n даний 1\tент. 

Mti не l\ЮЖемо доз,во.тити собі НJZ' 
рОЗКОШі З<l 1ЙМа'ГИСЯ ВІІІКЛІЮЧІНО СІПрава
·МИ укрс.йнського ·ч"f1у;деп1'сгва закор:д·J
ІЮ~І, ми мусимю ко,жночІа.сно трИІмати 

п.лець на '11)\!Jьсі студентського жит
тя в Україні наІЕІіть т•оді, коли не ма
ємо на нього засобі-в тер3іпїі. Мабуть 
в майбутньому ця ·чправ1.1 rбy.r.•e нале;І\ 
нu поста.влена. 

Перед укра"ін•сь,кІІм· студеrНт·ст' ом за 
кордоном rвеликі і почесні за'Вданпя. 
Тре·ба н рt-шті рО<звіяrпІ страх всі~І, 
ХТО бОЇ'! Ь'С,Я СКЛІ3•СТІІ СВЇЛ'ЧеННІЯ ПРО 
нонеt:ю.1е.нвя у.вtіверсшетської свобо
дн н Укрvїні і в цілО'му СССР. Стра.х 
-- ue нродукт )tШхливої ·системи, яка 
у доскона .. нІЛІа росЁЙІСЬІке ланувr .. нн~ над 
Україною. За,в;:::•аНІНlЯ українс.ько~·о сту 
дентст~::а - витшоритн новИй l'ИП ук
раїнського інтелігента- людини куJІЬ 
турНОЇ без КОЛ<ЕПЛеКСіВ, ріВНQІВІ3ІрТІНОІ'О 
.пари~rера ітел·генції західніх 1країн. 
У цьому новій УІПра1в'і ЦЕСУ С-у і 
В'с,ім ню·м щасти, Боже! 

ВLісиль Рождественсьний 
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