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ЗаколядУймо ж, друзі,
всі гуртом,
Забувши зло, що поміж нами вис
не!
Нехай обвіє нас одним те.плом
Холодний

вітер

рідної

Вітчизни.

Надвір, надвір, мої товарші,
Ставаймо

цьому

вітрові

напроти

І ми відчуєм у своі1й душі
Своєї

України

ніжний дотик.

Ви ж чуєте, брати, як до лиця

Ви

Він припадає голубим привітом.
Ловіть, ловіть його в серця,
Цей рідний Вітер, цей Різдв'яний
Вітер!

Про що нам шепче

чуєте, гей, друзі,

тут і там,

цей Різдв'яний
Вітер·!

Народження Держави і Христа
Єднаються в серцях і заповітах.

-

Рещнщії

Ал.мініст•рацїі

Арнадій

Любченко

Українці

-

НШ<,аІз

7

-2О. Ольжич

У Свнт Вечір
Перша

зорл

заrоряеться

на

малій хатині сідає за врочисту ве

-

черю.

свят-Вечір

тя

ов.ято неподоланоrо життя

-

nрадаm~.я

ку

і

народженого Бога.

Золото
вий

ярої

мед,

пшениці,

таємна

бурштино

аила маковоrо зер

на зібрали в собі багатство
nоля,
nовів nахучих зборів
і
невмиру
щість рослинної сили земл:і сnохон
ю чного хлібороба.
В них дУШа

.Иого

nредків,

золотий ланцюг

нулих сонлшних літ та
кремезна сила його

ми

nоколінь,

СИІНів і

плід

tНlСТЬ гордих дочок, заnорука n:риИ
дешнього, вічного ЖИТТІЯ. Невичер
nні

сили

землі

nереливаються

з

роду в рід, з nоколіІнші на nоколін
ня, даючи їм свою неnоборність.
Снігові хуртовини скаженіли над
малою хати:нюЮ,
рв,али сюІЛоМj' яну
стріху морозні вітри, але твердий

госnодар виходив повагом надвір,
дивився у бурю ~ думав про засів
і

про майбуТІНій уроіЖай.

ьагато nриходило

їх з

степів і з-за сІИІНьоrо
рію,

що

напливали,

на повінь

далеких

лісового об

наче

Віра

шов

ковому, необвідному небі, і сім."я У

каламут

рвали береги, вивертали

n:рос.тих

рів, зріоши

хлdборобів і

з їх чистих і

вівча

Великою

прямих

серць, мала таку м:іць і таку силу,

Шевченко,

що не встояли

приспаний

перед

нею

навіть

фортеці і палаци ч~инців, і
nо
клонитисІЯ їй прийшли царі
трьох
суходолів.

права віра,

низове

лицарство

збудила

пів столітrr.я

виumкувала

проnадали

без

цьвяховаиих
nодарів

сліду.

ТІільки

Ли

царів над розкритою мо·гилою

і їх

шську

визвольну

боротьбу,

Чуємо в собі присУ"Ші\ість
вели
кої і ЧИІНІН'ОЇ віри. Бачимо і бачимо
чини нюпих друзів, що не вагають

ся в tм'я її
своє

наразити

і

що не спиняє

перед жертвами

-

та, що

nовставали

rоа

одна

Тож в найчорніший,

дава

блюзнірчий

час не пак:идае нас певність нашо
го остаточного тріюмфу.

Свято
щости

Віра предків і віра в українську
правду надхнула
Зиновія Богдана
і підняла Року Божого 1648 на По
льщу буруни Хмельниччини.

заповіту

життя

Вечірня
самитному

землі,

Скити, обри,!Печеніги, татари, вс~
вони шуміли і ревли мов набрякл1
та де вони тепер? .. Вироста
наступаючи

ви, кричали

і

ІНевмиру

народженої віри ...

і

зоря яскравішае

на

ок

небі.

1943

р,

Лес

Вишневий

чи

скучих камінців.

землю, блиск.учі

пе

ремагає.

nереказів,
слави

нові відмtни шабель чи інwа зброя
чужинців. До скарбу традиції на
роду докидалося ~ілька нових бли

ли, бувало,

покласти

життя.

Жива зіра, віра,
ться

ла йому силу стати на прю з най
МЇЦJlішою отаманською іМ'!Іеріею і
разити її в саме серце, над звиро
ваними водами Боофору.

ми

дві бадьорі колядки або думи та
ще по хатах
на стіні
з'явлІЯлися

води,

пізні

Залишалося

кілька

вЧ%НКами

землі,

до

Базарських

дерева і ~TOlJPЛY, а ІІІОТім збігали і
по них

увесь

нарід

заrповіт, заповіт нев':М:ИРУІЦИх '1917-

кріпила
і

говорив

.~921 рр. зродив усю сучасну укра

Це ж струнка їх нова віра в пі
сланництаю ІСвоеі' ,землі
надихала
українських князів, що молилися,
щоб Бог дав їм за христиЯІН ~ Русь
ку землю голови свої покласти і бу
ти причисленими до мучеників.
Це ж ВОІНа,

і вона

Висока віра,
ше,

горів

уІфаїн.ський
ЖІИТТЯ •••

НОВОГО

Віра у велику, чисту !Правду, яс
не світло васокої dдеї в найчор
нішу добу тримає горі людські дУ
ші, не даючи їм упасти в безодню
розпуки і тліну. З неї родІЯться найвищі пориви і найбільші ЧИІНИ.

кремезне

вірою

н':l

нашу

бундючнІ

держа

від моря і

до

моря,

Грем.1rять ВІІІ-:е останні гарматні
І знову з.иахла доба бойова,
Лише УкJ;С.Їна пал.а:є ·в ~пожарі

Rона одІІІ-ЮК2
ГЗІМ
]з

б'ЮП..СЯ

ВОРОП)\1

ше

ЧУЄМО
удари,

бою, ОСТЗІННЬОГО ба'.tо,

ІЦо внрішитh долю 'BKP<JЇJ:cмmx сІІІІІt•.

МОСКОВСЬКІJІМ

-

Мн чуємо "І'УТ, на далекій чужині,
11орнІ:І бойовий до свобод-и братів

Той ПОКЛИК ДО

,

кров'ю qплнва.

ще ІВі.рні СІІНІІ У'краЇНІІ
ЛЮТІІМ

поклик

ярмо:vt,

He:vr,:::>є бо снлн носнп1 кайдани,
І рв'утt-.с,я до нолі і ,праВідІІ раtЗОІМ.

М11 чІуємо й підем у слушну ,гощшу,
J(олн нас покличе сурМtа· бойова
Туди, до )lніпра, у степн Українн,

Тудп, до }{ніпра у стеюн Україш1.

розnливалися на OlJ):fY шосту зем:
ної кулі, а земля струшувалася,
1

ВОІНИ падали в груз і порох, сама ~
вОІНа, натомість,
проростала мура

ми твердинь,

золотими банями цер

ков, цвітом і зеленню рясних садів,
і плоди її багатого дУХа мандрува
ли, передавані з рук до рук, дале

..

РОВСІЯНІІІ
UІле

кожне

лихоліття.

.

9

••

ВА УІ\РАЇНСЬК1r ІІРАВДУ,

Казка землі, вірність їй і могут
нім заnовітам давали народОІв'Ї си
історичне

.

<:..:>

ко на всі стОрони світа.

лу nеретривати і перемогти

<:..:>

}т l{РАlНСЬКІИ ~10JІОДІ В 1r 1\РАІНІ, НА БОИОВИХ
t'ТІИКАХ IJЦ~JIIJIJ1H, НА 3A~JIAHHI І TH)PJ\CAX

і

щирt

вітає зі

110

BUЬONIY

новорІЧНі

UBITI -

поздоровлення

Святом Народження Христа

Вечірня зоря, що зійшла над іМа

лим містом, провіщала колись при
хід нової віри і нової доби
в істо
рії людства.

«СМОЛОСКИП»

-3-

Бенкий Січень
ц~::

В січні ми відзначуємо три вели
Кі

І.:!'dІ:І

українські дати:

січня

22.

Че'І'вертим
ська

1918

вшьну

~ країнську

нубЛlку.
ною,

Рада

року
Україн

проголосила

tіародн:ю

Уюраїна стала

ВІльною,

...

на

Софійському

1-'ес

самос·rій

суверенною

tlОю

січня

прого\/Іошено

їнських

1919

держа

об'сднанн.я

земель

в

всіх

укра

Соборну

ONIY

січня

1918

поклаJІи

ової

голови

::iOU

україн

символом,

а

всі разом

воІНИ

зливаюгьс.я в оДІНу нерозривну ці
лість: державна самостійність і со
борність
УІКраїни
на
віки-вічні
скріплені
в'ю

молодою,

української

гарячою

моло~д;і,

кро

Не

пер

була і не послідньою...
юнаКJів ... студентів і гімнази
київських шкіл... Триста моло

шою ВОІНа

300
стів

дих сердець забились
в один такт
і поставили себе в розпорядження
Держави.

Наснагу
ська

їм дала

Революці.я.

Велика

На

Україн

грані двох діб

у житті українського народу поста
вила їх, як свій праnор і
дорого
вказ на шл:аху до Свободи і ГіДlНО

сги. Як фортецю українського

са.:.

мостійницькоrо духа, :ЯК символ по
святи в ім'я всеукраїнської ідеї
і
твердиню

незламности

борців

за

правду. Як символ свідомої та nри

кладної жертви
~ертви

--

для своєї історії.

~ттям!

Тридцять

вісім років тому

золо

К.til'rчat;;

що

ЬІД

ш~v

0Ж JJ.U

кроіі

.ьорЦltі

.uuJIIO. ~а ИUJ.'O НіірОДJКЄНН.Н t:'1i:Jd
• •v1J.Jia~1Шi:И, за .иuго здІ.иснен~

...н!

~·"/-\"" .,.~,

и

• ..-1

У'J.'J:)ер.ц.женtН.я

nадали

дальшІ

M.o.JlЬИO!ii.V!.

н.i:JdЬU на державне існування на
зламати

ВІДВІЧНИИ

ЬUіJІО.І.'-.ttаlЗДНИК,

ЗLІМ

ІЗ

червоними

liliН,

./t(dtiY.

йЖе

днІв

в

ра

насу

Дep

mсл.я

про

УнlВерсалу с·rояв

знав,

ввІиде

Ц:ИМ

ІМолодУ

столи'UіИИ

кожен

.1.

uрда

юлька

4.

ruвнlч

праnорами,

Ь<і.D uрдою на нашу
J.'uJюшенн,я

~.:ьких юнаків, .якІ стали рр оборо
ни молодої ~країнської Держави ...
КоЖІНа з цих дат
стала для нас
святим

иuго

~ііl'!ЮЗОЮ

року

шд Крутами, в бою з большевика
ми

~..uul'LІ.ЦШ

нн...

в Кисві

Державу ...

Украінсь.к,у

29.

року

майдані

акт,

му~еИНИІМ докумен:І·ом.

~1dіdВІ.:Я

22.

паnеровий

ШU.І.І) Д#Я ИО<Го illfiOJ.'UЛOШЄ.Нil:lЯ

Універсалом

централЬІНа

не був

З НОВИМ РОКОМ
Ще один рік

nід

КИІв.

що

коли

с·rоJІ.ицю

--

червОІНа

це

озна

У.dJ.'.име не тшьки
черговий грабу
нuк «аНдріlВ ООГОЛЮОСЬКИХ», а на
..Ь.Jіd~енн.я

1'и

нового

.ярма,

прuт.яrом довгих

ЗІЮв

рокш,

:катор-

t.:олов

ки, ~.и(.).~.р І знищення країни.
пшrnм

бу ло,

що ·за

нрuJ.'Олошенням
У.аС і nотреба

формальним

Держави
чинного

настає

приєднаН!Ня

свого І'олосу за НеІ, ві,пд<ШН.я lй ее

ue

на службу. Бо ..І:'еволюці.я вима

l'аt;;

Не

ТlЛЬКИ

реВОЛЮЦlИ!НИХ

ДуМОК,

вимагає

ruю,

державно-творчих

цьоt'о були

розу.МІНих,

свідомі

з

nосвя

чинів!

чі провІдні верстви

HHU

року.

Того бу ла свідома й київська

1

лодь.

І

здорово-думаю
мо

тому вона nерша зголошує

'l'ьса в бойові ряди свосї революцій
ної армії,
щоб на ділі nідтримати
будову й
вишколу,
денти

й

охорону
Держави.
без добірної зброї,
rіМІНазисти

ються добровільно

Києва

стати

Без
сту

з.rолОІШу

на

захист

своєї сrолJ.Щі і Краю -- до бороть
би з чиселЬQІо далеко
nереважаю
Проrягом кількох днів зформова
ний,
юнацький
курінь
виру.щає
nроти большеницької орди.
Юна

як

цькі руки, що до цього часу nере

має надwп:.~ше вірити

вості» nівнічного

нарід

«доброзичли

сусіда,

чи

своєю

силою в~стаJНОВити свої права.

Іншого вибору не було d вагаІНІН:Я
не могло бути. Свободолюбива, ам
бітна наці:а виріІШ1ла так, ІЯК гідно
було лицареві. Прот:и заvарбництва
та насильства
тиставити

ворога

рішено nро

силу.

Своєю власною силою,

без доnо

моги, .яку мали іНІші народи, укра
їнський народ схрестив шаблі nро
ти сваволі руїнницького імnері.яліз
му, в обороні своїх прав.

22. січня 1918 ро:ку Великий Уні
версал ЦентралЬІНоЇ J>ади nроrоло
сив у СІ!'ОЛИЧ.НОМУ городі Києві Ук

раїну

Самостt:й!ною

деJ»Кавок>.

!юроrом.

листували університетські
сп:онтанно

nростлгнулись

скриnти,
до

кріса.

Не пора шукати nравди в nожов
клих бібліотечних томах. Вона ма
ла з'явитись
у всій своїй величі
десь

там

ген,

на розлогих,

nокри

тих сніrом,
nолях
ЧерНІіrівщини
біля ДІВірця Крути, в готовості nо
ставити гать nовені,
ся залити Україну.

29.
день

січнІЯ
nісля

ІЦо нам,аrала

ро:ку -- на восьмий
nроголошенн.я Україн

1918

ської Держави, в Ії ім'а розоортає
ться героїЧІНИЙ бій
nід
Крутами.
Бій куреня київської молоді nроти
nолків n'яних матросів
дикої пів

ночі.
Як же виглядала проnорція сил?

до

границь,

заІdнчилось.

.n.JІe в загальних вимірах часу його
в штафеті
перебрав Новий.
Що він нам принесе і які несподі
ванки він нам зарезервував -- по
бачимо. Але чи лишається пам че
кати на несподіванки'!
Далеко ні!
vtioв- яз ком У\Країнської молоді є
здати собі справу, що чудес чекати
не слід, що їх треба творити,
тво
рити зусиллями своєї праці і твор

чої енерrії.
"!уємо

силах·!

питання:

чи

це

Ентузіястично

в наш.их

відповідає

мо: так! В наших силах є зробити
багаrо позитивного не тільки в ді
ЛЯfЩl украшської молоді, але й ук
рашськоі

.nкщQ,

справи

очевидно,

в

загальному.

потребу

активної

діяльности будуть відчувати не кі
лька десятків з-поміж кількох ти
сяч ун;раїнських молодих
людей,

здібних

до праці.

даJІьше

не

Якщо решта

відчує

потреби

і

заго

рітися вогнем дії,
то вогонь кіль
кох десятків не буде нічим інпшм,
як тлінням, позбавленим життєве
обхідного кисню. І тоді
в Новому
Році
не слід
сподіватися
ніяких
животіти,

жава

добіг
буття

м1сце

чудес.

раїнськими землями,
nереживала
великі історичні хвилини. ~ роз
в'язки було ні більше,
н,і менJШе,
у:юраїнський

його

.це ржава вимагає готовости відда
ти вс1 с:вої сили для неї! Держава
вимагає не тІльки дакллрацій. Дер

чим

чи

яких

ал~:: ще в бІЛЬшій мірі активної дії.

товерха столиця, разом з усіми ук

nитання:

на

Як

і

одні

пишучи,

будУть
трохи

інші

--

дороблятись,

новинки

з

українськоrо

працюючц,

слухати

дотепер,
дещо

життя, може, навіть,
дещо читати
і тоді з вдоволенням оотира.ти ру
ки,

мовляв,

ми

таки

працюємо,

ми

діємо, нас видно, про пас говорять.
Чи в Новому,
до

1956,

пожвавлеІШя

на

Році

прийде

молодечомs

відтинку -- залежатиме виключно
від самої молоді.
Вступаючи в сьом.Щt рік служби
Молодим Читачам, «Смолоскип»
і
надалі стоятиме на основах право
порядку в житті зорганізованої ук
раїнеької
молоді і
поша.нованню

всіх політиЧІШХ напрямків, що сво
єю дією змагають до встановлення
Української Самостійвої
Соборної
Держави.

«СМОЛОСКИП»

Умовини бою?
З однієї .сторони школені роками,
загартованІ вояки з добором nіхот
ної та артилеріІЙСької зброї. з дру
гої сторони -- молодь, тільКИ:Що
з
мурів
універфітету
та
гімназій,
nримітивно озброєна, зі слабим за
nасом амуніції.
З однієї
сторDІНи
nолки з досвідченими старrпина:ми,
з другої -- кілька сотень 'МІОЛОДІНЯ
ку, який ще не був навіть ознайом
лений зі заnахом бойового пороху.
Що з того, що брак амуніції! Що
з тоrо, що бшда Муравйова є n'іЯ
на і кожному,
хто з українсь:коr5
боку поnаде в nолон -- nоuцади не
буде!
Ляку і навіть вагання не
було! Молодим бойовикам присві-

-·-

В. Квітка

Ялинка
Синій .вечі-р

двома вікІІ-ш.м.и

за

г л.ядав у дівочий барШt ...
Дшчата вертались з вечерою.
круглих

червоних

мисо'--Ш.ах

В

несли

І'JІ.JЩuюrи :на двері.
Щось м<н: прийти J-н.:не і раді\:11-t~.
Не даром Цl старі nодРнпані двері
та.к приковують на соо1 пильа1і по

nаруюч.у зуnу. Оббивали сніг коло
nорога 1 ш:в.идко сідали за неnокри
ті
дерев'яНі столи.
Жа.цібно
їли,

ляди

приюНЦl

ши

дошmали.

червонілі

від

Нитерши,

rарлчог<>t

ли коло Печі.

уста,

роз

Сlда

Щось оnовідали

ro-

вt:ІХ,

-

НИІМ УJЖе убра.н.нІЯм, а запалі очі, не

ДНІ

мов яоні зірки свlТились втіхою.

хкому,

Та ще б 1
цілі два дні,
,щаі не треба
но вставати.
о юломеТІрів

св.ітлl

СКИІ'Л.ЯЧОЮ

вони

здаються

Сьогодні

ді,вчатам

і,

немов

чекаючи

чува.r1а. вічІІа ідея

mu!

чогось,

боротьби

за.

aш

Настала

хвилина

вписати

кріШlТИ нардню волю

-

ісrорії

lри.них
впхи,

та

аа

на сторінки

чином. І український на

зумів це зробиrги. Вш дав у но

Вuна
СЬОГО

папером,
у

.1-ш

тьм.янІJ\І

л.ямпочкн,

о•-1ах
а

зї::І.доволений

бюнцать

.ялинку.

вдоволена

картини,

ІМ'.н

Нона

дивитьс~t

людина

одна

Тра,ЦІrrЦЇЙ
УкраїlІІи,

за

другою

...

ІЮСЩ!'l'И •

їх

прод0ІВ1Кення.

-

кров

дороговказ

Свободи,

невичер

rший. запас енерrії

длл

нt:злам:на

державио-твор

твердин.я

борО'rьби,

моги. Про це ми повинні пам'·.ятати,

бу:в нерівний.

рідного

степу

залила

Холодні
rар.яча

сніги
юна

цька кров. lз rимном
самості:йJНо
сти вистрітовали
молодечі
руки
остаІШі

набої,

сердець
с'l'румен.я

рвались

виЙІWІи
із
життьового
три перші сотні очайдуш

них гол~ впали на жертівник На

«Ад майорем па.тріе rльоріяМ!»
Столиця не була врятована, але

був врятований перед історією дер
жавІ:П1й акт. І хоч бій був формаль
но програний, то фактично він був
виграною nробою
житrrода.тности
молодої відродженої На.ції. Народ
зумів виЗіНаЧ!ИТИ свої права і ста

ти в їх обороні lW бою.
Герої,чна nоділ Кrрут -

це ІІІе ті

льки істориЧІНа дата.
Це к.роВІНий
акт, що в'яже даrвніші змагання
з

новhnими, що стає величавим кіль
цем у ланцюгу icrropwmoї

'-iV.X

r.єсти прапор боротьби аж до ·пере

св..яткуючи
Сі~еві дати.
І
тому
наші святкуваНІня не повИІНнd бути
святом помин:ків, а духовим прича
ст.ям,

ції!

бороть

би: від князів і гетьманів по наші
дні, К.рутянські
Лиц~
вnисали
свосю кров'ю ще однУ сторіінку до

.яке

дасть

нам

силу

витрива

ти в боротьбі за Волю.
Згад~чи
Крутянських
Героїв,
ми nовинні зробити оцінку себе са
мих, нашої nостави, нашої совісти.
Чи наша постава

супроти

наwих

обов'язків є правилмrою, чи ми, бу

вае часом,
мих.

Бо

не обманюємо себе са

пepurnм

завдаІННям сучас

ної уІК:раїнської молоді
Батькі·вщині

і

є

служба

повсякчасна

ність піти в разі потреби
наших

попередни:юів.

гото

сл·ідами

Яюцо

кожен

з нас потверд:ить свою готовість пе
ред сами.м собою, а не перед своїм
сусідом зправа, чи зліва будьмо
певні, що К;рут.янський Акт не' був

да~

зл,.яка.но

озираєтьсн КJру

грудей «ОСТ» ~ йде до р.яду

освіче

них магазинів... Ховає в серці роз
губленість nеред її розкошами і .яс
ним світлом, що здається наш~різь
проаві чуе її і nоказує

цим темним

постатнм людей-ворогів, Що тут во
на,

<<ОСТівка», .яка не має права

сту

з·емлі ...

з ними по цій

ку. В очах ще перелизались вогня

ми чу дов і кульки в цих коробках,
tцо ховали їх красу від світу, руки
ж міцно стиокали їх, неначе nри

СRЇДОМQЇ

.11.ацюнальної

чому

rом себе. Швидким рухом зривае з

ли, іНар~і, .тримала в руках лег
кі коробки, ПОВІНі іграшок на .ялин

заJІишаюЧ}-1 ддл да

покuлш1..

це зібрані дшчатами гроші, .які во
на міцно тримає о,щною рукою в ки
шені. Це нагадує їй те, J.Цо вона хо

зроби

rранатаМІИ,

Вій

ЖИТІТ.Я,

людей ...

Далеко ОІІІИІНилась Іра
від того
місця~ де відстала від колони,
ко

щоб не датись живими в руки п'я
ного дикуна.
Три
сотні молодих

соrень юнацького

серед тем

чуж.их

свою

на

чинів і традицій.
нісл,.я Крутів, і головно в новому
ш.·ріоді наших змагань,
українсь
ка молодь кожночасно маніфесту
~:шла,
що
ВОІНа
є
безпосереднім
сr-;адкоємцем і продовжувачем дії,
з'-І:початкованої
київською
молод
дю в 1918 р.,
що вона гідно
буде

сьмии день С;ВОЄЇ самостіЙІНОсти пе
чать державности
у формі трьох

.як.ихось

Зусиллям надає певности своїй хо

1 в пам'яті пробlга

.h..рутлнська

дu

тіней

ді і виразові обличчя-.
Очима шу
кає потрібного магазину,
не питає
- боїться зрадити себе ...

*.*

Ht'LIIИX

коло

BUI'

усм1х.

ти цю роооту.

.н

покидає

ховаю•гь легкий

засвічуються

уста

закшчену і вдалу.
t;к1льки ж коштувало їй

ю'rь

них

пати разом

pooory

JІJ.,ш.их

Держави!

СТІЛ,

прикраси на

по-

tlІзія майбутньої величі Укра

їнської

род

все

із

на все те і всміха{;ться, ак всміха

недале

кою ві·Ч!Ністю відпочинку і волі. То
му так радіСіЮ сяюrь їх запалі очі

цього.

на

синім

одинокої

еrьс.я

МаШИІНОЮ,

Їй хтось

переливаючись

розкладені

нишком

поліца.я. Лишається сама

че і

не чує

ДИВИТЬСЯ

засланий

Н

Два дні не працюваrи!

окремu

!ра, нехай роздаду1·и

'l'a _Іра вже

ники

над

що

вwювlДас

-

Зі::І.ХОПJіе!НО

було о 4-ій годині ра

до темна

сrолу,

rурту дівчат.

Два дні не треба бігти
у безкОНJеЧІНій колоні

гну.rис.я від темна

до

ночекаи,

вt::черю,

1

lДе

питаt.

покинун

посеред бараку.

лociro, наnеребій одна ОДНІlй.
lx змучені, все жовті, лиця сьо
юдні були чисто вимиrі і святочно
біЛ-lЛИ над ЧИСТИМ,
ХОЧ і ВИІНОШе

ні!
Перед ними
були
вілмrі від робоr:и! Два

-

'і.ому ж він не несе'?

нарешrr1 ~а з дівчат і,
стulТь

tloнa

llepшe, що приходить їй на думку,

ДІВчат.

-

Lkь

ну і ховається за рогом вуЛИці від

В.М..

МУ\:

не

стискав

давав

переповнене

серце

і

світові

красу

того, що там дали вІКрадені

хвили

ни

побачити

волі ...

Блищить зірками темносине не
бо і гуркотить, переливається жов
тими воmtЯми ліхтарів
земля.
А
Іра між ними одна-однісінька, лиш
з повними коробками чудових ку

льок і з схованою в серці радістю ...
Пізнає

дорогу

самітньо,

назад.

Іде

не відриваючи

довго,

очей .від

ясних зірок на темносиньому небі.
Земля з усіми її принадами байду
жа їй; вона чуж·а, ворожа,
немов
тюрма. Серце лине до вілЬІНого не
ба, до зірок, до простоР,У ...
НареШ'rі
лагер.
Найстрашніше
починається.
Пильно кидає очима
кругом себе Іра: .як зайти? Оrюкій

но СВіТЯТЬ СОТІІІЯМИ ВЇКОН
Ірі здається,

ляться-чекають rна неї:
падетьсл

-

бараки.

що то дівчата
питають

див

невже

тривожно

темноти.

(Продовження на СТ()р. 8)

по
з
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Література -На уна -Мистецтво
Марга·р.ита С.

Зустріq з Михайnом Иоuюбинсьннм
/Іро Мнхайл,<J КоцюбІшського я ча~,
то чу.-Іа в на·шій родині.
!Іро
ІJьоІ о
зt·ад•)'о~ашІ мої рідні, шо їм
довелось

зустріЧLІ'l'нсь
М.J

з ним, а нізніше я й са

зазнайомндась з МнхайІjІО'М Ма.хай

ловиче.м.

uатьки

мої

жІІJІи

на

Іlоділлі.

х<Jйло декіJІька. разі·в заходив
діла Ію .~1ітературу.

,.,J

Ми

до

мо

О1· ик розrюніда~1а
.моя мати
про
11ершу зусІ'річ з Коцюбинським:
«Була я тоді ще підJrіт•ком,
якось
33\іІІІШНJІаСL.

дЮМа

сама,

раІПТОМ

ЧУЮ,

ЛІ

не теж uдЯІ аю1 ь ловпtй, на 'мій зріст

lOнc'r<

подякуВІав. Я

швидко

'11рlІ

запроснла

ного

дu вітальні, а саІ.ма вийшла до другої
кіщнІтІІ. Минуло з піш,годшш. За.гJІJЯ
нули ДО Bi1 13'JibHi бачу, ГЇС fb СJІДИТJ,,
JlІІВИТЬСЯ у ВЇКІІО.
Тре.ба його роз•ооп..:ити подума;1а

Взи~1а з шафи книжку Д<НТЯІЧlІ'Х Ю.І

11.

зок і

к.аоку:

Почитайте.

-

Він почервонів, ·взяв КНИ!ЖКУ
почав читати. Невдовзі
•Прийшов
мій
ба·тько. Вони приві'ІІшшс.ь, а я го1юрю;

От я нашому гостю казочки д:a

-

шоб не с.кучоо було.
Батько гляпу.в на мене з докоро 1 М.

сІЇНІІ. Люди

Шо тн,

-

рі

Мені стало ніяково.
Коuюбнпський 1Поміпrв

За

-

ПІевче.нка

ue

і сказаJв:

вам, .Мих·а1йле Ва

СІІJІьовнч.v, велике оСІпасибіr, а за каз
ки ·ВІСJІМ, Ню:дюшо, тrеж . велика Іюдяка.

Скільки н ннх народньої .мудрости та
краси. І в·сім mм, а найбільше том.у,
хто хоче лпсати, тре-оо· в них ІВІЧитись
вчитис.ь! І глянув на мого баrrь
ка· своїми чуловн.ми очима».

1'()

**
*
багато років.

повернулаюь

дуже

стурбована.

Ма~ю! .....:... юш.vлась я ло r-reї.
Почекай, Ріточко скезала воН<J -я не буду роздя.гатись, а п1 швн
лше надяга.й пали'О, HaJM треба' поані

--

..

шати.

-

·1

М11 поїдемо ло Миха.й,1а Коuю~

бннськоt о

-

сказала вона·

па-

в біЛІІХ хшштu•х. На ме

На

ІJ,ІІ(

]fобре

-

-

і д'!Jдала:

Ти пам'ятаєш «Ха.рнтю»?
- «Харитю»? Паtм'ятаю...
Я ОДЯіГЛ8!С.Ь і МИ ВИЙШЛИ Нй ВУUІИІЦЮ.

Ш!ШС

тронндн.

Жінка у халаті ·вілчиюІJІа двері
ОШШИЛІІ'С.Ь у нала1~.
- Доброго здоровля, Михайло Ми
сказа.аа мамю· і пішд•а до

Jtіжка, на яко.му лежаІJ чоловік з нс.111
камн

-

темними

очи.ма.

Добрид-ень,
На'діе
Михайлівно,
ВШ\ЮRИВ ВіН иа ДІІІВО !М'ЯКИМ, ТІІХJІ;\оІ

r:олосом і нотиснув ';\оtамину руку. По
тім він rшшув на мене.
-Л не Ріто'ІКа. <.·каза.;Іа мам:з,
rщаз\'Іо'ІІІ

на меІІе.

лас.кІ.]вою

усмішкою

--О. зов•сі:м доросла дів•чнн.І<JаСІказан

з

Коцюбин

ський.

Ма1ма

почал.з

розшпувати

його

про

зло ров'я.

-

Серце

роукою

на

-

ІІроШ)!ВИВ

він

і

вказав

rр•уди.

Я ГЛ•ЯІНула на його руку. Під т•онкою
·шкірою прос.вічу.mа.ІJн снаюва:ті ІЮf.11Я •тюлумал.аІ,
гримав

перо,

шо
писав

uією

рукою

слова,

·Він

Р·ЯJІочюr

слів, які з'єлну:вадис.ь
між собою
в
чу."<:)ІJе оповідання про Харшю, в .:rю
дн ЧІІТЗJІИ, 11ЛаК3ЛИ,

С~ІЇЯЛ\ІоСЬ, C,Y'Мj"E 1 <J·

ли і радіm1, і хоті.ти бУ1 н rакнмн ж
рошJІМІІ й добрJІ:\ІJІ. Я·К во~J3.

x•J

- Ріто! - Г~'кm л;з мене мама і.
в;н: іншr1111 т1 овом. до ~\нхай:.rа Ми.хай
лонича: Ріточка дуже по.тюбн ..1а Ла
рнrю і хоче 6утн rакою ж, яk !ЮІ!а.
Я .з.<ншаrіл<l!сь, квітн тремтіли в •МО
іх pykax і я не.· 1на·ла, k.УдИ rтnюJacrн
Іх.

ва

свою

ІЮЧаВ

ковдру.

jJOЗHHTYllaTH

•ІІРО

ЖИТТЯ.

- Мн, неЬІІО, ,нереїдоемо ло Черні
І·ова, чолоnікові пропонують 1'<JM по
саду ·В губерніяш.ному зе:мств'і с,ка
·

мама.

От і nереїздіть, неод'мі:нно не~с
ізліть жВі3Іво відгукНІувся Михайдо
Михайлович праJвд·а, в земстві
у
нас чесній людині праuю'Вати не лег
ко. А прирола у нас, гарна ка1за;u

-

він далі.

-

Десна

qправжня красу

-

ня. Вам, як учеющі Пимонеюш, виста
'ІІП'Ь МОПШіВ1 ,ІМЯ .М3ЛІЮВаННЯ.
Голос Коцюбинського якеfс.ь особ
JШво поп:плішаJв:

- Хорошd люди у оН'аС, а молодь
r<J.Кa•, шо серцем з ІJею
молодієш вимовив він. І додс:11в: Переїздіть
до Черніl'ова, неодмінно переїздіть.
.Михайло

Михай.:тович

звернувся

.r:.-o

'ІІІСЬ ст•ільюr уваги було
в
його
за•питанЮІІХ, тенла в -голосі, у
ІВ'!Іразі

ІІС

·l\111

-

троянду

вілrюuі;шю н, ІІРІІХІІлн

.ІІ!і•вчннко,

до .грудей

х;~~илович

вимони;Іа: я нарешті і

сідай, у

.Іі:жко,

ІН~~~ІОіІ\ІІЗ.

Ю'ІІІ

-

мене і nочwв роЗІпитуватн, як я ,вчусь,
нро •ШJКіjІЬНе ІЖИТГ·я, про
подруг.
Я
ВЇдПОВ'Ї:,І!:3~1а ·~п..:е СіІІОКЇЙНО, Не СОрQМЛЯ

ки.

Мннудо
Ми приїхі3·лн
д•о J(нєва. Мати холула 1В1 спршвах і я
часто залишалась лом саІМа. Якось во
ва

їх

- пок.аІЗує рукою на д:вс
rюв·іJ';.tша жінка у білій косинці.
.JіаХИЛИВІІJІtСЬ ДО ,~fеІІе, ·ВІОНа ШеІІОЧС:

-

Налюшо. Михайло Мн

за['орн:уrВІ

xaJiaT.
- Сюди

JJJ .•

паІй;юв'пч прийшов по liJeв·чert){la', а тн
йом у казочки.

Прод.авець

білу

зала

:~а•йді·І ь,
йдое.

пюянд.

вам

l'\'lнX'c;'ЙJIO

сказа'JІа мама.

Ми 1ввійшди ло крамниці і вибраjІИ
лекільКJа великих червоних
і
білих
рuІНно в па.пір, щоб вони не зпшушr
віл морозу, бо була знма.
Ось і Бібікінськи:й бульвар. У сріб
JІяоuму вбра'ІLНі
інею
ннблиск:ують
на с.онuі ніраІмілильН:і тоІІ'ОJІЇ. Ось
і
1\JІЇІІЇКа.
Ми у ;ІіКU1JІІЇ. Тиша. СнЬююбіJІЇ

він

ку

Михайло Михr<.Ійлович любІп•ь кві

--

Ue

Іюда.'Іа -букет h.оuюбинс.ьІюму.
- Снасибі1, це я .візьму за Х\.рJП ю
-- JІіlСЮ:ІіІЮ сказа:в вІн і ІІ<ЖJІі3ІБ uс.;ш-

з вітриною ,магазину. За скдо·м вітрІІ
ни червоніли пишаі троянди.

хтось стукеє у двері. Ві~чини;ш, дИВ·
.лосt,, стоїть на порозі юнЗJк у смуш
t\овій ·tІІаПІ(, струшує з шашки сніг ft
СІаршІІю, щоб не наІСлідш•н, об.чишпє
чоботи.
- Ви до кого? - спит1аJш н його.
- Михайло ВаІС,иJІьович дома?
t:ІІІtтав він.
- Ні його І-юмаІє - .в~д:rювіла.
почекЗJйте,

-

He-tllп..:e п..: я зараз побачу того, хто
ІJС:1ІіИСаВ «ХарІІ'І'lU», ІІОдуМаШІ И.
-- Ріточко - увірва;tа мої думки
м<:ма Мих!і::;йло Мнхайловнч
дУіІ..:с
хворнй і .1ежить у лікарні.
Серце моє стиснуjJОСь віл трrшоп1.
Саме в uю хви;шну ми ІюрівІІЯJІІІСІ,

1.\СJІИК!ІХ

3ilJlYMJШBIIX

ОЧеіЙ.

Чи не стомиІJшсь
ви,
Михайло
Михайловичу? зупиW:ла мама.
- Ні, ні ~ заІПере,чиІВ в'ін.
- Ва1м треба лесь ·ВІідпочити пkлн

-

ЮІЇНЇЮІ СК8!ЗаЛа МаМа".
М.аІМа ЗаПИТаЛІ3' ПрО ЙОГО ПИСМе1ІІНІЩІ.
кі задуми.

- Задумів багато - відrповtів Ми
х·<J'йJІо Михаrйловнч і писат'И вели
ка охотз, та ... він зітхНІув. Була
б си:.па трн,мати леро.
·.Михайло Михайлов'и'Ч

обернутв·ся

До(J

мене:

Бачиш, РіточІко, там на тум,бочuі

-

скля:ночка з білою сиг:наrІ'уркою.
lle
кра:плі, а колись вони були с,рі•блястою
конвалі(::ю.
Він торкну•вся
rпальuя:ми
ІшіrюІ, що лежал•з на ковдрі і ~промо
ВІ!ІВ

задумливо;

Можливо, і в цій кв'ітuі є

яка

здатна

серц~
q1ровів

зробши

здороВІИМ.

хворе

Він

додонею оІ!О

сила,

люд·Сt.кс

простяг РУ'"'У

ЧОЛЇ,

МОВ

і

ОдГаІі'.fі·

ючи •від себе важку думку. Очі його
ЗІІІЖУ ІІОТеПЛЇШ~Ш, В'іН
oflOCMЇXHYJBCЯ
пюєю :r.аскавою посмішкою і прИ1'ис
руки оо ІГУдей, .мов. хотів
ШІВlІдКИЙ рух С'ВОГО серця.

вгаrмувати

Мама підtВеJJась.
Посидьте ще сказ<г·в' Мнхайuю
Михайлавич і показ.а1в 'На
·скляночку

-·

з білою сиrна:туркою.
- П'ю краплі, а с-<:-:•м мрію, коди ооке
ЛЇІіарі ДОЗВОЛІЯ'ТЬ 'Мені
ПОКИНfУТИ
оці

(Докінчення на стор.

6))

-8ОJІександер

Сизоненко
Дмитро

ОригІнальнІсть
і

правда

r1po

В одному з nоnередні хчисел »Смо
лоскиму»

ми

унрuїнсьного
зоненk:u,,

на.

як

Проте

npo

згадували

молодого

не

менше

nисьменни

талановитим,

l

що більше відважним, він е і в ділян
ці літера:rурної критики. В 10. ч. «Віт·
чизни»
(Київ 1955 р.) появилнь
його нриіина нритики твору «Шахт<;
рі» Володимира Ігішева,
яну,
з

or JІЯду

на' її цікавість і ориrінальніс rь,

nодаемо

нашим

читачам.

Реданці я.

«Можна -пише епнор (мова про au
тора :nє.ршої критики, М. Чаб нівсь
кuІ·о Ред.). ·на почат:ку своєї
ре
цензії з 1певністю сказати: повістІ,
Нолодимира lгішев•а <<llla,xтapi»
при
nерне до сеrбе rпильну ун<агу читачів.
Ми не помиJІИ'Мо~ь, коли ска)І<бмо, що
повість

КНИГ

«Шахтарі»

лро

-

одна

<ПіСЛЯ'ВОЄН'НИЙ

з

крс.rщ11л

Донбас ... »

Прочит<:~.єш отаке,
і
tтане сумносумно, неrмов бн ти потрапив глибокої

ос,ени до лісу:

Нічого

живого,

ВіІ\е

J(авно злетіло листя, воно лежить те
пер під 1югами uпеJремішку з травою
і нав~ть не шелесне, змочене д-ощами,
темне, з першими ознакаrми гнилі.
1
ніикої зга:дки про те, що rвоно колись
одя,rа:ло ліси в• зелені шати, що
ни·м

милу·валось сонце і люди. Тільки голі
і мокрі гілки н·а•вколо те·бе, та вітер
НІ/ШПорить у верховіт'Ті, наrче шукає
там залишків rмин.улого літа. Шукаєш
у па.м'Я'ті і не можеш згадати нічого
про оцю повіс,ть жодної згаrдки- не
лишила вона :в літературі, сама дашно
вмерла непоміченою, і тільки оця ре
цензія звrучить з.а1р,аз глумливою епі

тафією.

Як

осіннє листя, падають

в часі

і

гинуть д-е-які книжки.
І rприrкро толі
за автора і соромно ~а критика. Де ж
тІа ~пильна увага читаrчів», обіцяна в
рецензії? Де ж той слі:д у літературі,
ЯІ\НЙ б11 лишила •павkrть Ігішевtа? Не
м.а·є. Наче це пройшов літак на вели
кій височині і лиши'В ІПО со,бі 'КОротко
ча:сну туманну

смrуrгу,

твору.

Був

!Прекрасний

маrrерія.л,

було і зН1й'ння його; були
й
ЗІНайомі
люди. а к·нига не ВіИйШл,а. Вон:а, що

правда·, в'ийшла у вІщаrвництві, але не

дійшла до чит'ача і лишилас,ь малові
;юмою і забутою, як лис·r•ок. що впrгв

з д.ереІЗа. А М. ЧаІбанівський, не зав
даючи собі ІК!лопоту роз і.братис,я в її
uІрдtВОІШіх достоїнствах і валах,
по
спішив надрукуваrrи помилкову рецен
зію.
Поговоримо про повrість <<Шахтарі-ь
с.ерйозно і спробуємо відшукат•и при

чи•ш поразки В. Ігішева, бо це, аа на.
шу

дуrмку.

цікаво

хоча

б тому,

типовими

mo

недоліки нієї 1ювісті є, JIO пеrвної мі-

для

творів

на

індустрі

те:матику.

llо-псрше, задум В. ІІ·ішев~І не МОіІ\
На ІJ<ВІ:ЮТІІ uриІ·іна.пьним. Роз.глwньмо

сюжет повісті, і нам це с,та.не зрозу,мі
лім.
ІІотомС1 uешІй шахтар lвІаrн С<::єнко по
вертаєп,сrЯ з Далекої Пі·вночі,
куд~
закинула його війна,
у в'ідлус1'Кі
1,
заrмість того, щоб відпочиват'И, в пер
ший же день іде І-В шаrхту і. звичай
но, стае д•о роботи. ГІого признача
ють нЕ<чальшІКО:\<І дільниці, я:ка систс1\ІLJТІІ'ІНО

недавиконує

бу·гку.

Jlіахт.щ)

,1аву

в

і

·п:tян

вугле-вtІдо

веде свій колектив

перший

пере:виконання

<<ЧІ! ІІІ знайшла те джерело в Єгннті,

llJ.o
І

міцІІrпь слаботіли-м дух,

ІІІІЛ<І 3

З

llbUІ·o, ИК ІШСТУХ

HOTUKY

н'є,

Так уrві сні в•ІІШПУіl''-·'іl тебе и

І uч\·в: «ІІнтання ·ці нокинь!
Моя· катu·вана НоJІинь -

То

слі:в

СІ:ага,

пляну.

нам давно н~же читане

й

n~.:речитаІНе. Головний герой,
замість
ві.rrопочннку, іде
в лrав'у. Ue ·по-перше.
По-друге, ми знову натика€'мось на
шаблонну ситуацію: як тілЬІКИ прий
шов Саєнко у забій, його дільниuя в
ПЄрLІШЙ іІ\е деНЬ (!)
ВІІКОНУЄ
П'ЛЯН,
який досі ·не виконувався. Ну і т. д-.
і т. ін.
Хто повірш•ь ВІ те, що цілtа дільни
ця, яка не викону.;за.тrа (систематично
не виконувала!) пЛЯІН'у, в перший же
день роботи Саєнка, викоНІала його?
Невже автор не міг подумати про лю
R.ей, які працювалlf тут до Саєнка'? Мв
бугь, причини в·ідстаtвння
були
такі
серйозні, що волі олного Саєнке~ Ііяк
Не ВИСТ'с'ЧИЛО б ДЛЯ ЇХ
ПОдО,lаННЯ,
і
тому всн ~повість здається від цього
дерев'я,ною, мертвою.
В літературі ліє правда велична
і ·чиста, проонІ і
rеніяльна
прrаІв.д-а
життя, ar не дрібненька <<праов,донька».
сконструйов'а'НСJ за
пис.мовим
на догодv вигаданій схемі.

Тнм ча~сом В. І~гішев

Вінrор

ЖИТТЯ

задУІМУ

ЯІВЛ1Я'І1 И

ПОВНІШі

ло

сббе

пювши

пильну
з

друку.

і

правr.а

СОбОЮ

ЕдИЇСТЬ

ув•зrу читача
не

в.паде

і,

вий

rпередч<Існо

зін'm1им лІІсп:nм з дереВJа літе·ратури,
не

загvбн·п.ся

шпальт
зrапка

старих
про

.1есь

між

пожовклих

;курналі:щ

незаслrужено

як

прикпа

возвrеличений

Н<'\іІtш: ~с.н соками. Дозріла.
Crtл набра,:Іа в матері-землі.
Ожила, рсдившио, цuіто·м бі.ІІІМ,

На

l'ерпкім

вішrюні.1альність

по:: вІІтnк

літерС: 1 турного

тики.

'ВОШІ

IJe

несvть

,процесу

зnбов':l·заrні

в

за
кри

с,Іюїх

стаrгтях та рецензі'Я'Х вІКазати авrrоро
ні на недоліки ЙО'ГО
твору,
суrюrю.
ннмоr.ттино проаrІ1?Іліз,уваrти
uей
твіп.
лобnnзичЛІ~Rn застепе.гти а'ВJтора
'ВІіJІ
йnro хибної
позІ1Іїі
в
зоб:раженні
тnro •чн іншоrго
Я 1 RИЩ3І,
е.пізод:у
ЧІІ
персонажа•.

вишневому

гіллі.

Пелюстки вtмиІвалв· в те1нлнх з;шшнх.
Уночі пила густу росу ...
А потому ·вітерець грайІJшвий
Обірваu, обніс її красу.

Та була вон~. не пус.тоцвітом,

-

Ніжний плід. свою гарячу кров
По собі зоставила у ав.і'І\JІЇ,
Я1' безсмертНІу мате:рі любов•.

Лні мин~ть. І 'ПЛід в са:ду достИІ не.
Над землею червень пропшше.
СгдівнІІік вишневу гілку зіпІе
І в.:-1учаті н1 оду зіове ...
Т::н.; і и: ДuстІІгнутІІ 6, дозріти
УІ бс•л,к:rвщ11ні дати все життя.
Молодо! с; серця чиLті Іюіти,
Силу рук і нііІ\НЇl1'Ь иочуття.

ЗУСТР·ІЧ

(j(()IJ(illЧCHНIИ зі

C,TOj). 5)

,\ІУРІІ.

Двері

рипнули.

З'яВІшась

хrпнуJІа І'ОJЮІЮЮ,
даrючи
що но6ачеt-ІІНЯ з•ькінче·не.
Михайло Коцюбинс,ький

МІШУ

руку.

сестрщ

зрозуміти,

потис ма
Мн папрощалІІСЬ. на. ІЮ

розі я оз11рнулась. МихайJю Михайло
нач лежов, вілкинуwшись На! подушки,
очі його бу ли напівзакриті.
}lo :побачення внмов1ш
він
тихо.

-

опис.

Rе.тнк:v

lІромl'теи!»

Наснага

у <<ІlІахтарях»

тільки при uій умов·і твір •приверне

-

серце

І<узьменно

столом

і\Іа.'Тює J-іЗдумані, не•життє·ві
кар1 иш1
навіп толі. коли 3адум оригінаІЛьниИ
і поетичний.

Оригінальність

то

у

Як бачимо, він до того nростий,
що
його можна було б назва:ти прямолі
Jjійним. Голоnне ж, що всі
ситуацїі

·Ііагадуют•ь

СІІІІ)J<l!ОЧИС,Ь Н:а JІікtР!

Забут11 н:ІёСІІІІЙ б::Іь пекель'ІЮJІЮТІІЙ,
Свій uік ІІJЮіІ<Іп 11 для людей ...
Чн дав ту силу ІІромстей,
}to гір ютка:н,кнх ланцюгом
ІІРІІІ<УТІІЙ-~»

же день дом·аrаєтьоя

Оце, коротко, і весь сюжет .повісти.

що зразу піс.1я

того ·безслідно розтанула.
В чом·у ж е;екрет? На нашу думку,
В. Ігішевrу невисТ'а'чило <<душі» для сво

ru

ри,

ІJавJшчко

Лес1 У краінці

життя

я.r.ьну

прозаїна Оленсандра Си
талановитого

задуму

До

побачення!

**"'

Є ХВИШІНІІ ·ВІ ЖІІТІ'Ї ЛЮДИ/ІІІ, П:ро
ПІіНКО

з.гадув·атн,

важко

говорити,

НІКЇ
а

проте вони з'ав,жд.и в пам'яті.
Я закінчую ці рядки спогаtдів.

Н<І

сто,:tі

ле

перело

мною

серед

книжок

жать дві КНІІПІ В
син:х
ІІОІІІітурК'С:Х.
На нr1х в мела~Іьйuнах знайом11й про
філь, а вннз•у золотом виписа1но: <<Ми
хайJю Коцюбинсь.кнй».
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Дещо з науки
роЗВИ'І'КОМ СТИСJШХ н;Zук збі . ІіЬШІІ

3
ЛИ•С,Ь

можливості успішного

ня
в
незбагнуті
Всесвіту. Зокрема,

проникаю

тайники •просторів
розвиток оптичної

фіЗИКИ і хе.міЇ В ЗІ2T3JlboliOMy

ВИЛИ

~ 1 СТрОІІОМаІМ

біЛЬШ

вати

внелід ї·хніх

праць.

-

HM0/1\JIII

ЗКОНКре'І'ІІЗ')'·

собою, можуть тнорипr ду.же складні
і різноманпні мелекули. ІІросІІішими
орга1нічними елолукамн є вуглеводні.

азот,

сірка,

фоофор тощо

майже

-

всі, шо зн'а'ходять·с,я в грунті. О.доні з

н лябораторїі .можн<.J нстанов1ити ті ор
пtнrчні CIIOJiyюr, з яких сІКладаються

них знаходяться ІВ ор.rан1ЗІм,ах в біль
шій кіл.кості, дру1·і в меншій .
Таким чином, як що ввІаІжати, що на
інших ПЛІННетах є життя
і
шо воно

...:>а ЇХНЬОЮ ДОПОМОП1Ю, додаВШИ ВОДИ,

тіJІа. тна:рш-j та рос,Jшн. }:\кщо викорнс

утворювалось

Недавно преса• r·оворила про Мар
с,а, про якісь нанали на ньому, л.юря,
правдаподібність
існу:нання
атмосфе

'І'і::J'ТИ

тш·о, що й J-l'a. Землі то на них .~ш:
ла б існувати так с,амо атмосфер·а· зі

ричннх

коr·о ;юшоІ о

шарів

і

про

евентуальну

линність. ІІоки нерсйпІ

рос

до перегля~у

цих науконих
r·іпотез,
перегшшь·мо
коротенько
наукові
закономірності,
ЗІІ·ідНО З niO!l\Ш, ЧІІ, радше, ЯКі IIOTBCpJt
ЖУЮТЬ·С.Я іІ\ІШІІМ СВіТОМ і ВІІМіНОЮ ·Л.ІаТС
рій на 3о~лі.

**
*

MtHT ТУ

ЇХ

СТаНU!ШТЬ

НІ)їдець;

ВЛаСТІІВ;С1І,,

ХеМЇЧІІИЙ

йш·о

ЩО,

й

азот

-

то

можна

стомн

eJie•мають

ПОЕДНУЮЧИСЬ

МЇіІ\

ст·норІІ

ТІІ штучно ре·чuІНІНІІ, нодібні доа біл
коних сполук. Ьі.ІІКИ ж € основою ВС/І
ор1·анізом•у.

Виникнення органічних сполук мо
іІ\е відбупанюь
у
ІВодних розчиl:!ах
нрн нормальних У':-.ювах (при звичай
ній те.мне:ратурі і атмосферІІ'Ч·Ному тис
ко~:~ і) 'l'аІ при .ная·ВІнос.ті невеликої кілько
С.ТІІ солей з·<>t.аіза і ка,'lьцію. Ст11ке, най
простіші

Всі іІ\ІШі ісІолІ без внйнятку окJшдёються з opr<miчюrx сполук, які віл
різнІЯЮ'l'ься ніл мінеральннх тил1,
що
О·СіНОВІу

ще

ну1·леводні •Можуть перетво
рювапrсь у скла•дні органічні сполуки
СІЮЛУКОЮ ІІрОСТІІХ .молекул перШІІХ і
неретноренням
н
скомпліковану кон
струкцію.
В СКЛаД ор!·аніЧНІІХ С,ПОJІУ·К 'В,ХОДЯТІ>
такоіІ\ інші елементи: водень, кнсень,

М. Б.

На карпатсьних

.'
vзrІР их

Проевічений сонцем, на вітрі, в зеленім огні
Він листя різьблене, обтяжене росами, сушить.
Хай ломляться гори, хай грози рев.уть в виllІИні,
Він .тут в~орінився, він тут укріпився й не рушить.

йому було важко зростати, м1цніти й цвісти,
ВгаІНяти корінІНя, як стрілки житrгя невеликі,
В шари віковічні, в по~нутtі і вперті rрунти,
Де аплять землетруси й підземні проносяться рік~и.
Він виріс ривками, він поштовхом гн•ав свою плоть.

Щоб цупко й жадібно вчепит:ися в небо і надра,
ПроrrІНути чорІНозем і сірий лупах розколоть,

сполуками

шляхом,

вуг лецю,

подюшш

кисню,

до

водню

та

аtзоту. Але орга:нічні сполуки ·мо;І.;уть
існувю·и і не бути живими. ДJuя жит
тя необхідний обмін речовин живіого
тіла з зовнішніл-І ·с,ередов,ищем.
Але не тільки хемічні сполІ)"ки
110·
трuбні ДЛЯ ВІІНИКНеНННЯ ЖИТТЯ. Необ
ХЇд•НЇ € ТаКОіІ\ Від'ПОВЇДНЇ УМОВИ
ТбМ
перат•урИ, воJІО·rостн, тиску, оовітлен·
ня і ін. Саме ці умавини зашеrв·нюють
створеная первісних ву.І1JІеводнів
та
їх У·с.кл,а:днення до вуглеводФв, орга,ніч
них кислот ЗІіІ\ до білкових речов'Ин.
Згадуючи про фізичні умовини, не

обхідні для життьових процесів

жи

вих оргаІнізмі·в, 1 МН мали на у•вазі
їх
«Нор·малітет», себт 1 о
та1кі
еtбсолютні
числові їх величини, я1кі
опос.теріІ·а

ються на поверJюі 3ем.лі на в'исоті но
верхні моря. Одначе (при всіх прап•у
щешшх навіть Т'Верд•іІ\еннЯІх це «одна
че» ПОСТіЙНО ВИС1'У'П'а€) СІПОСТерkаІЮТЬ
СЯ і Не малі В ід•ХИЛеННtЯ в;д ЗІГаДІа'Нонормалітету.

1.0

Досліди
в·или,

ЩО

рату;рах

на

північному

іІ\ІІТТ'Я

нижче

полюсі ІВІИІ

'МОЖ'ЛИВе

точки

Те 1 МUІе

ПрИ

з.шмерзання

во

ди. Спори (одна
із ст•а,дій
роз1ВІІТКУ
нижч1rх організ:мів) деяких •бактерій
МОЖутЬ В 1 ИіЮПИ ПрИ 272 СТ., Се•б'l 1 0
МаЙЖе ПрИ ТеІ:\t[]ерСтурj абсОЛІЮТНОГО
зера. Комахи
залишают•ься
живимн

при 80 ст. Наземні дорослі росли
ни
перенооят ь
те.мnера -гури ІВrід
65 Д'()
80 ст.
При

+

високих

темІпераrrура,х,

з~гаду

й бруІНьки наливати, напружені й повні, мов ядРа.

ваний вже вище, ·білок З 1 мінює
сною
будову
і
жип~я стає
нем·ожливим.

Він повни.в.ся соком; насичений впертістю сік,
Очищений люттю, робучий, г·ірІКий, каламутний,
Сичав в його жилах і тіло •натруджене пік,
Тривожний, як спрага, як вибух жадоби, відчутний.

}\ле

Ти в шрамах, в напл:ивах, в розкоJІах, в горбах, в мозолях
Зроста·еш крізь камінь, о, дерево цільне і труДІНе!
Ти родиш і пагін простромлює тем;н:ий твій пах.
Ти стогнеш і в вітах рев.е віт·ровіння сrогудне.
Ти стогнеш, ти родиш, сягаєш, ламаєш і рвеш.
Ти дужчаєш, чуєш всім тілом порив життєродний,
Ти rорбиІшс:я й дмешея, ти, мооке, потворне, але ж
Твій зріст є прекрасний і подвиг твій є благородІНИй.
Стоїш, довr-оруке, м'язисте й т.верде, мов ~аваль,
Який над ковадлом із каменів чорних підвівся
І, спершись на брилу, в широку вг лядається даль,
Де сонце зростає, де раноІК новий заіскривс.я.
Я бачу й

дивуюсь.

Радіючи,

я пізнаю

В нагірному дубі твою незабуmю й єдину,

Твою міЦІНотілу, )'1Перту подобу твою,
Карпатсьrоий поете, ковальс·ький nрославлений сиІНу!

на:віть

у

вода1х

+

гар,ячих

д1жерел

при те.м.пературі
92 ст. СІпос;rері.га
ється ж ип'Я особлив,их ба'Ктерій і ,во
доростей. lli апос,тереження підказу
ють, що є мож1ливе створення біЛJ<іR,
відпорних на високі те,мператури. Па
сивні форми
життя
спос,тері.гаються
і при виіцнх
температурах.
Ціка'Во
бу де ДОДІ:.ЇТИ, ЩО ЛІЮДИНЗІ
ПрИ
абсо
ЛЮТНО СУХОМУ ІПОІВітрі МОІЖе ВІИдер~І<а
ТІІ те.м·пер2туру <більше -1- 100 ст•., себ
то

таку,

при.

якій

можна

зварити

м'я·со.
В д~лянці тиску та·кож зустtрічають
ся

великі відхилення

від нор·маtльноrо

тиску. зі3' S!ІКнй в:ва1жається тиск на ·ло

нерхні позе.м1у 'Моря. На дні океанів,
на глибині ~понад 10.000 м., де тис,к е
тис.ЯІчу р·а.зів' 'більший за нормальний,
також
;юптя.

сrтос1>ерігаєтюя
різноманітне
ЛЯ'бораторійні Д()Сліди
ІВияви

ли, що дєякі видн грибків
можуть

видержати

тиск

в

(дріжджі)
де•с.ять

( ДокіНІчення на стор. 9)

ра-
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R

л

и

(Продовження зі стор.

Від TOl'O в не·ї ніби крила сміливі
виростають.

сковзає

Відважно

усміх по

Че'l'ЬСЯ

В

на

Ціле тіло раnтом

легким,

думки: пройти!

nевно

сr:иснених в

пружеюІЮ устах.

робитьсІЛ

й

:повНИІМ

тільки

Серце дивно тріnо

rрудІЯХ.

Вона знає цей дріт кругом табо
ру, Знає,
що скрізь він колючий.

Але сусіднім до них є го.лsшдсЬІКий
табір,

.який,

Звідт·и

-

рота.

часом,

до їхнього

Через

них

є

відчиненJІЙ.

та·бору с во

можна

nерелізти,

тільки щоб nолідай не надійшов ...

*•*

Вона оnам' аталась вже в своему
бараці, акружена дівчатами, бліда,
але

nеремОЖІНо

незнана

сила

всміхJнена.
nеренесла

її

Якась
сюди.

Но щастило•••

Ч.удові кульки лежать он там на
стош і радісно ІВилискують,
nе·ре
JІиваютьса

воmями

...

Чому ж це
він не несе? - обертаєтьса Іра від сrолу і з нетерпінШІМ nог ладає на двері. А .як

-

обдурили?
- Дівчата, - обзиваєтьса з ліж
ка одна з хворих,- я бачм.ла,
як
у день

О!

призозили.

Ну,

тоді nринесе!

-

радісно

вигукують дівчата і знов nриоода
tоть nоглядами до

старих

4)

пам'яти, неnовторні.
Ніхто не мав
і сліду в душі того тихого Різдвя
ного настрою. Що !Велично й радіс
но огортає душу

Замість
що

ТИХИХ

в Святий

СІВЯТОЧІНИХ

ллються з самого

Вечір.

КОЛЯДОК,

серця

людИ!Ни

в ці хвилини, вони, неначе бажаю
чи nерекричати щось у собі чи за
глушити,
диКо кричали
всі пісні,
які приходиJІи їм на пам'ять і ска
кали, мов навіжені
кругом алин
ки, так щиро цілим серцем віддаю
чись своїй радос1•і. .Плинка не з·rу
била для них сили. Єдина ялинка

лишилась
того

символом

радости

Ов.я

Різдва.

Іра втікла
з rypr~·y.
В'гікJІа
від
уеіх, сама не чекаючи того, як тіJІЬ
ки загорілись на ІЯ.линці t:.ві чеЧІКи.
Вона впала на свою постіль і за
лилась гарячимИ сльозами.
ка нагадала їй жи1··гя ...

ЯлиІН

Коли перший біJrь виливел t:льо·
зами, вона піднесла rоJюву ~ при
пала болючим nоглядам
до чудес
ної чарівниці, що так сколихнула
їх усіх. Дивилась на її залиті блес

ком гіл,ки, а сльози
•rеплі і
лились і лились із очей ...

щирі

Іра більш
не чула й
не бачила
нічого
кругом
t:ебе,
лишс
одну
ялинку, обкидаІНу золотими вогня-

nодряnа

-

Ялинка!

криЧJали

-

збігалися всі і з ра
nлескали в долОtНі.

rx

великі тіні

ких дитячих літ

вони стерлись

з

розе, Морозе,
іди ку.тю їсти!» і
смієтьая до всіх:
тато в куrrку nід
образами,

мама, брат,
сестричка;
а на столі nовно страв різни·х,
nо
t:ереДИJНі кутя й узв.ар, румяні ма
мині пиріжки.
Раnтом,
за в'ік:ном
ЧуЄТЬСЯ ТИХИІЙ спів КОJІЯДОК.
Тоді

тато запалює свічечки ІНа ІfІЛІИІНці і
rаси1'Ь авітло. І вони всі слухають
колядки і
тихо
всміхаються
до
ялинки... цієї ж самої ялинки ...

... І ЗІНову ніч ... Ясна місячна, ди
Шl'І'ьсн через скляlІі двер1 балько
_ну до великої
шкільної
залі.
Як
ту1' багато світла,
музики,
сміху.
А посередині величезна розкішІНа
нJшнка,
ВОГНЯМИ

залит'а
і

ріЗІНОІКОльоровими

елек:І1р.t1'-ШИХ

ЛЯМІlО'ЧОІК.

Іра бачить її через :маску на своє
му сімнадцятилітньому лиці,
роз

червонілому
tто.вненому

від танцю

й

забав,

радос·ти й щаста.

Іра

Gачить її.
А де ж вШ'!
І раптом озирнув1.Ш1СЬ, здри•гаєтьс:я:
тут,
біла ІНеї
.Іра дивиться
на
барвист~
вогнj
ялинки і думає: «Чи nіде в слідУЮ·
чій забаві зі МІНОЮ?». Вона чуе ее-

!1

-

бали кругом ялинки.

сніги. А вона маленьким
nальчи
ком стукає в замерзлу ШJИбк,у: «Мо

гактування.м,
маскараДіНіlм
якоїсь стародавньої
іlіlіЯ

немов в ча

Ось з наnруженої ти!Uі урочисто
б'є гоДИНІНИК:
12. Північ. Нови·й
Рік. Відразу багато
ясного сліnу
чого світла, радісних вигуків і ор
кестровий, всеnокриааючий маРІUL

радісно

дико скакали по стелі, немов дУХИ
навLжених.
Ніхто не знав колядок, від дале

СИІНій веч1р ...
сріблисто-білі

рівній казці ...

·а

Дівчата, дивіться
яка гарна!
- раділа Іра разом з усіми.
Ялинку nонесли lW столу і до лі
зна вбирали її JГУСті
зелені
гілки
різними при~расами. Вішали блис
кучі кульки, зірка:м:и прикрашали
вершки,
ІКидали на зелені
гілки
білу вату і обкладали нею стовбур.
А СКІрізь на верховіттях
заnалили
кольорові свічки.
Як виключили світло, дика ра
дість раnтово охоnила всіх. Радість
чи біль?
Дівчата чомусь
раnтово
схопились одна за одну і закрича
ли, заспівали так голосно аж дико.
Тоді ж,
схQІІІившись
за
руки
в
якімсь неевідомім nориві,
застри

...

гині. lй здає~гься ІВСе,

вони.

Приніс! дост:и ІМОВ діти

-

Ялинка!

яли.нку

А ось
на дворі
Блищать за вікнами

леним
вбріlИІІЮ

барак в.летіла
хмара холоду, а
в
ній
зелена свіжа ялинка.
Холод,
по бараку,

саму

•..

""'";t,i;!i-..~ ...m,~ рожевім з білим тюлем і ясно зе

Нарешті за дверима
щось загу
паJІо, зашелестіло і старі двері
зі
скрtИІnом розчинились
навстіж.
В

ялинка лиrшилась серед "д.Шчат.

ж

··\ бе легкою, немов метелик в своїм,

них дверей.

мов радість розлився

а

н

н

хтось хаnає за руку і сильно по

риває вnеред.
А за хвилиІНу вона
вже крутиться в веселій товарись

кій забаві. «Ні... Ні ... не :мо~е
ми свічечок,

...

одну ялинку ...

*•*

Тиха глибока ІНіч ... Чисто при
брана тепла хата.
Білими скатер
тями заслані столи.
В чистих по
стелях сплять маленькі брат і се
стричка, спить і
стомлений
wто.
Ледве кидає світло
в~ручена ма
мою лямnа на ст:олі.
З кутка від
образів розлИІВається ніжне роже
ве світло
л•ямпадки.
Все кругом
дише святом, пахне перемішани:м11
пахощами ЯЛИІНКИ, цукорків і пече
ноrо тіста. Ось і вона тиха, вс:міх
нена мама щойно скШrч:ила вбирати
ялинку, засвітила на ній свічечки,
nерехристилась до образів і
з ти
хою радістю ДИіВИЛась на цю... цю

бу

ти, він схопив її за руку,
nерШJИй
розпочав з ІНею забаву?
вон,а ле
тить з ним у nершій парі? Ні... Ні...
Так... Так... радіоно
стукає серце.
То його рука стискає так легко їі
руку і nорив·ає всю за собою. І все

кругом повниться радістю,

сміхо~

привітами, сnівом.
А ялинка
го
рить і сяє.
Величезна,
розкішна,
г.арна... Ця ж сама ...

.,

Ця ж сама ялИІНХа ..•

Іра

закрила

на хвильку очі і н.~.жний уоМІіх про
.яснив її. бліде лице. Тихо веміхну
лась. Може так, як тод1і?
Тими ж
уст·а:м:и... Та не тим серцем ...
(ДокінчеНІНя на стор.

11)

-9-

АЕЩО

ХронІка

НАУКИ

3

t)~окінченн>t зі стор. 7)
зін бідьщий нід 1•нску І'JШбншю
tжс
аJІськоІ·о. Ue саме ВІдІюсиtьсн
і
до
зменшенш о тис 1 1\у. Доо.;Іі~ний ба\ІІuон
приніс спuрн бактерій і 1·рибків· з НІІ
соти JJ.UUU м. Де:нкі ПТІt:.ІХИ під.ймакн 1.
ся на •вершок tнересту, де пкк
<ІІ'
мос,фернчний доршнює май:.ке •шеJУJІ
ІЮр.МШІЬІІОІ

tl без.водІІІІХ нісках С.а•гари, де на
ніІь прн дшІuмозІ снецінJІhНІІХ нрІІЛ<•
дш Не Н,даЛОСН НІІНіlоІІТІІ СJІЇДіН
HOJl,•Іt,
знайдено JJ одно.vІ;у
грамІ
піску
до

t:

HIO.OW Мtкробін.
прис,тосоuу ютuсн
роз•шІШХ

і

род•н 1 рнбкін, що
іІ\ІІВ.УТІ·
наuіи,
в

труі:~них

солей.

**
lk

Ja
ду

доно:.юІ ою

ан,аІІІітнчноІ о

СіНіІJШ 1

СІІеКТрі.і

НІІ\С

розІ :ш

)lOXOДIIIl>

ДО

І.І<.ІС Нід МІІІОТШШИХ зірок, МОіІ\ІШ ІНІ1ШСJІШ 11 хеМіЧНі 'l!J фіЗІІ'ІІІі ВJІJ.CIIIIIOt:
Ti ЗІРОК, ЇХ темпер<.туру, бу:JЮ!3І.У ІІU
нерхНІ,ОІ о

шару

1 ін.,

НС'І аНОНШІІ

111'!:.\ІЩКіС;І Ь,

рухаІUІhСЯ

НідІЮСНО

моіt\ІІа

н:ші 1 ь

Ш\ОЮ

I:UIIII
.:>e.'vl'.ili.
LЦоб зрозумітн цю uласшвіст h сиіт
и<:, ЩО Mo:.t-:e НІЩ<JUаТІК,Ь Шl
ІІСрШІІІІ
;j

ІІі:ШЮЇ

ІЮГЛИД

дещо Cl\t)ЩI.liKOH<±IIOIO,
ІІрОТС
ЯІЮЮ ІЮІШ НС t::, \.:сlЦ буде ХО'Іі.і UДІІІІ:.І
01\ОМ КІІІІУТІІ ІІа І{ОІІСТрукціІІJ i.i'l'U.\i;J.

Атом,

нк

ві;Ю:\10,

ра, ДОВ Кр }'ІІІ
ІрОНІІ.

>11\0 І

tJІСЮрОІІІІ

О

сюІа~~.~єтuси

з

poЗTLIШOtlJ.lJi

е.;ІеК

ЗаЙ:VІі:ІЮІh

liNHIІ

нд

•il.llC-

ЦH ДОJJК))УІІІ H)tpa,
які
НJЗШ.ІІ;іІЮІ'LС.Н
ор6і13МІІ. J..::леІ<І puH :.tо:іІ\е МіІ·ІЯТІІ Cl.IOt::
.Місце І.ІідІІОСІЮ >І,дра,
ШІС,
ЗіlІІЧ'•·'Й!JО,
Hill заЛІІШ3t:: Іl,СИ HJ• ОДНО:.Іу З ІІОСТІ~І
НІІХ MiLЦh lJ ОJ!біІі.
У ВІІіІШ.~К.У, KUJlll
елеюрон нереходнІ ь з одні~:: і орб.н1
ІЩ ЇНШУ еверГіН аТОМі}' Зl\ІіНЮЄ1 Ь·L,И
(внутршші орб1ш ІJІі;щонідr'-·.ЮІJ,
наіі
.меншому 3<1ІН,<;ІСоuі енерrіі ато·:vІа, зuн
н.шні найбі.:Іt.шом.у).
}Ікщо елекї•ршJ :ІІере.йде з о;tJІієї з
зuннішніх орбн на внутрішню, с•нср
гін

атома

-

сл~mе

меншою

іі

ІІ~!Иt<t

її кількість, назu<.;•на кванто~І (з тео
рії І Ілян.ка), бу де внщю;...Ііш,оll!увJ'ІІІСu
з итома. }Ікщо е~Іектрон перейде з ор
біти. меншо1 о ра~.уса на орбіту біщ.
шого р,а•діуса атом з.бі~ІьшІпь затк,
енергії. Атом її оде.Іх,кує, •Іюгшшу·uшн
кНtинт сuітла. Одначе еJ~ектрон не бj·

де ДОВГО З3JІІІШа-!'ІІСЬ Jta Д<l•JlеКЇЙ

ВіД:

ядра ор·біті і
ЗІЮв•у переско•нпu
1.0
од~ну з бшІжчнх орбіт. 1 атuм зноu uн
пром;ню~:: одІІІІ K·BJHI світл·а.

І Іе·вній
енергії
кuama
нідпоІ>ідає
O)tHa Й Т3• /1{ ДОіlіІШІШ X'UHJIЇ, ЯІКа пон'н
3'<1на з невннм кольором сuі1•ла. Ос-

1\Ї.:Іькн атоми

кожно! о хемі•Іного еле

мету ·м~жпь с;І.JІою особлину oy"--,ouy
орбіт, то й характер кна,нті·н, нкі ношІ
зді·бні шшроміньоuунатн, у ннх різ
ний. Том.у 1п:ро 1Певний елемеш• •:\оюж
.ІіІа С,УДНТІІ ІІІО CUiТ'JI',Y, яке ВіІІ В•ІШрОМі1/ЬОБУ€.

ДОВІІІМlІ Д<ОСЛіда4\Ш ·С(ШерджеtJІО, ЩО
1·ем.пер:<.тура на М.3Ірсі є прнгожа для
розuит.ку іІшття. Найuнща н~мІfІерату

(.)U, що свостерігаJІ3ІСЬ на Марсі 6yJI'3

+
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ш :.юсцJtра

Іl<.ІІ

.,:,(:;.,.І.іІІ

с.т. Вечором вона 'Падає ниІжче

UІ·І ьше

М(!ІНІ~І\е

ро:.:фІджена

нк

J.H.il!J.l:I.J' Hl.il

JLI~ii,Дll

Х.\Ш!J.

о
ку

U.

~І,У

(} і Н'і..•Д р<.ШІ\ОМ Д,UСНІ 3Е; -56 СІ., а, на
ІJіІь b.J СІ'. Ці СШІLІІі ;..І.ОООШ КUШІ!ЮН
ІШ 1ел.І.ІІt:.рі.іт~ РІІ зу,:.ІuІ.ІJн.:ш 1 нл-1, що й о
И

а1 мое фе рі
ІШІІ·К.С І h

·---

МСНШе

-

.'Vlapc,a зна.й.~;;но не;ш

J.>)T;iCKИC.iiUI О Гс.·зу, ·Ui:lЛ:Іil'O
НG. 1 рН

ІІО;!ИІІUl

і

ЗО•lКЇМ

,'vlii.iiU

ІШСІІЮ.

)J,а.іІ.l>Ше, ·lіІЧеІІі НСІаНОІ.ІІІJІІІ, ЩО 1\'lapC.
purJHI h ОJНШ IIOHUP01 ДОІИЮJІU
Cl.IUt::l
ut:i ІІРU1ИІ 0:.1 :L-l l'UД. і J7 ХІШ.;І. (СеUІ u
ІІа J/ XHIIJI. ДОІІШС tlLД обороту :.:>смJІЇ),
,)і:lUДИІШ ІІОДІUІЮСІі !:'uXII.'IY ЙОІО t:Kl.ldIUpa ДU 0pu1111 ;..I.U l'•.KUI U іІ' IJi:lXШI) .Je,\1
.іІ•, черІ,УН<lІІШІ Нір року На НЬШ•І,У t::
ІІUД•ЇОrіе

ДО

ІІаШ.ОІ О.

'ІерLз СІІ.іthІІо нuбіJІьшуючі ~юrа ·Вlд!а
ВІ.ЩМСЖ.)'Ві..lІІІ

.iltKH

МіПерик

нід

:.tupш,

що Jaи:vІ<.t на Nlapci н' .и1 ь шuс шх нu
Іа·рхні; на І!ОJІюс•.х
1.11дрізнсно
бі;t,

ШШМІІ,

:.IJ:.iill б бу111 ВіЧШІМІІ t:Hi
І ~lbO.J.<.l.\111, ~Vli.ileplll\11 Л<Іа<ЮІ'Ь чер

І'ііШІ

Ш.О

ІЮІІ,УВі.І'ТІІЙ КОЛір і ІІ<ІГ<·Д}'ЮТh НJІШЇ Je,VJ
ІІІ li}C.IC,I•, ІЮІШ IIOЗOLI•ilrJJeHi І·ір і бі.JІL
ШІІХ

JUI JIІІ<J;Iellh .•\LipaKICpiiO,
ІІіІш;ш не оі.J.'6Ію;<..•ЮІ h Lонцн
Шt

L•
~Іі

СОННШІІОІ'О

ІІрuміІіНН

.У

ІЦО :.юри

lJaJtuM<HІ
вс.;шкіІІ Ma-

І.ІОДІІ .\-IL\r,:(() .U Іі ІІ!JС~0.:.1'а!НІТІІ .У фор
б;ШСК~ ЧО.І н.;ІУ.МlІ) і IO.'vi,Y І.ІЧt'.ІJІ НІІ

СJЮІ.ІдЮЮІ1>

lj>t>.>

нрннsщенн.и,

~..о:tаС1ІШ•О

не

.:

що

.

;;юр.иr .,ш,

ці
а

«MO-

окрtлш

ми .д'ЇШШК<:1!МН :VIІ•.TCpiiKJ.

Ще

н

1817

р.

палійсuкнй

нченнй

Скіаварел:Іі
дос:ІідІш
на
нuuсрхні
М<:~рса 1ІеJШКУ кілuКІСТЬ рінннх, нsзu
КІІХ l'CM!JІIX .іІіНіЙ, Я•Кі llepeTHHi:JJIII н,;ш
нету Н .ІJіЗlІІІХ НІ· ІІІlJЯіМКі:lХ. lJ.H ІШЗНuІІ>
ці :1інії <.;к<;на.:І&\ІІІ». Іх сіткLІ t:: особлнво
І:ІІрі.і:ІІІою H<l м<іГІервку. КLІІJа;Іін ІІ-,чІІс
:ІІох;л, l!tJІJ;.}Jl ТІІСН'l.У, деШ\і 3 ІІІІХ ~1<1·
IOTh ШІІj)ІІІІ'} ;tO 3U0 KJII\1., інші ПО 1\іЛь
К<і КJІ.\1., ДОІІіІ\ІІНОЮ ІІа 1 1 11\.:Я'lі К.НІ.
li;.l IIOXOJI.ii\CitHH КJІІ;І,:ІіІ.І ІНІС~ІОUJІеІІО
1 ІЮІа;ю

І'iliOTeJ, 11:./Лр. аМСjНІКіі•ІІС.ЬКІІі·і
ІІ'ІtІІІІЙ .i/uUiCJI'JI ~І.><ІГА\ 1 <•Н, ЩО ВОІІІІ CK.il<l;t<JIOI ь вслечезну іррнгаційІІУ
снсте
:.І.), СІЮруд-:іІ\еІІУ роJу:.ІІІІІМІІ iCTOTLit.'lol!!.
А~Іс аастувні J.-Оt:,.ІІідІІ не відl,~ердІІ.іІІІ
йоІ о 1 іноте3ІІ і більшість ~ченнх. cuo1 одні її не воділяє.
, LосJІідн над •пог.:Іннювання·м проме
І:tін і ЇХ uідбІІН<іНІІІЯ ЗеІМ'ІІОЮ роС.іІН'І!ІІЇL
ТЮ

ДОЗ•ВОЛНЛІІ
С1 іЮЧІо'ТК,У
ПрІІПУ\.:І{<lТІІ,
1цо ноді>бної рослннносТІІ на Марсі ІІС

має. ІІроте, біJІ ьш
аналітнчні
студії
ВІШІ:Н!JШ, ЩО ІІОГЛІНJ<іННЯ JIOCJIIIІIIIiCЛU
інфрачервоного
промшня
(теп.1ове

11J ю м і11ня)

мін я єт ь·чн з в е ре.су uа.ннюІ
1.1ід Іюлюаа ;~о екuаtтора.
Тоді, но:ш
рослшшість біл1я зе,мІюІ·о
піuнічншо
ІІОЛЮСа маЙіІ\е ЦіЛКОUІПО ці
ноглицаtє, то екuаторінЛІ,на

<<розсіuає».
коном

Ue

промені
його

Я·ВІІще є дІІКТОU::ІНе З~'

ЛрИСТОС!}''ВІ(;'ННЯ,

Дальші дослідн ванвнлн, що
«Моря>.) на М<..•рсі <ІЮГ.1ІІНають інфраІЧерuо
не промітtн. Огже є .прІюущсшІя, що
на Марсі існує спецнфічна росдІІІІІtістЬ
і що uона є б.а.аюп.Jюrо, синього і на

віт'ь

ll,UІ pt.:,:if\1\CepChKШ.I,Y

•

фіолетноrо

забарвлення.

фLІК,УJІЬТеТі

і

і.іКТОрС!.КО·

J\ІfЇ,ІЖthІКОІ'О

1C~•1'p~lh1JU

НКПІТУТУ
~М. 1\LІрПеІІКа - 1\uроІ u
І.І•ІІсрше ЦhlHO року 1·отують
кінорс
іІ\ІІСеріІJ 1 кіноаКІ О!Jін. Ьверше 1'і.іКU~І,
Ішшська l\онсеірІ.Іа1орія І.Іі;цкршю І.ІІД
;t.і;І ЗаО•ЧІІUІ U ІІаШЧі:lІІ'іі·Н.
8 прхеоJЮІІчнu еконедицін ІІJСПІТ.У
ту Ci,)'C.li.JlbHIIX ІЩУК J І ІJJjiHChKUI о ФіJІі·
a.J.y ."\к~uде.'vІЇі hаук :У кр.а.їни нере,ве·JІ<.І

1·0

po.,І~UILJШ

ИІ.І.Іенu

ІІLІ

ре'!І

Ішро{)н,

що

1·орі

uнсокий

X~l/11..01'0

ІІі.:t1'нердJіІ\УЮТu

u 11-1:.: ст. на тернторії

.; іиюва·
кнх

+

і

;:)амок.

ВІЖНТК:У

1ю1·u

око.:шцu

і

ЬІ;

інші

ісІ~у І.ІШІШІ

нинішньо1 о
давньu-русJ,

Се.ІІІІЩ.

.цu

Кнїнсько1·о

lluлі·ІехнічІюІ о

lНС,ІІІІ.)Т,У

Пl.JIIН!hi!U ЦІ>ОІО року
1b0U
С1')ДL:Н1Ш, .;.1.<0 Ac.tpKiПchKOl'O 1975.

Овuвіді.іннн

8

В!Ці.Ші

il

Н

•

НJснля

'1 UlJIІCi

;.:.рхіиах

Lu.;J·арської

lіtСІІІТУ1У

Акидслш

орш iШl.ill>IIIIX

!U

КІІІ>
ІН

Ш;.LіJUШСІШИ

ІІJLІ.ІШ

<Рранка,,

арх.uістню 1
ЩШll.JІено

ri•'·}K

ДlЖУМеНІ і1.1,

и:Кі

)~О

І

ІІВОІJ 1 10С·

"J.оку,меl11ІІ

вереt:JІt..

.іІ\НТІН

ш до 1-'\кад-tмії tl<l',:;к
'і'

(тефаннк:J

І РУJІІІІСЬКОЮ Іl\IOUOIO.

Літерагоурну

і\Іа

У PL.:.P.

нагороду

fонкурів (широко відома

братів

«Прі fOtН

кур») одержав за 1955 р. у Фра;ІЩії
.1-'оже !кор за свій роман «Окала
мучені .l:ЮДИ», «ЖНеЦЬ КОЛЮЧОК» -

ро~шн

Жоржіі

f о рі -

«llpl Ренодо».
8 JJ JН:.~ІU.ІJІ()-ВСQІІ<ЯІЮМу

одержав

се:.ІіНЩ>Ї

На

lJ,Jl!JlJO:VІ.Y 1ІІСl1ІТ.)"І'Ї І.ІІІСОЮІХ 'L.МерІІІ<д•Н
СLКІІХ СІудій Н ,jаЛИ~бурІ·у будуть illl·
ІСШДаТІІСІ> СJlІдуючі ДНСЦіНЛіІІІІ: J!MeJJJIKvJICbKa ЗUKOJJДOHHa ІЮЛіТІІКа Hi;l 8.
січня до

4.

ціоІІUJІuІJа

.;1ютогu,

амернюиІська

K.)'JII>TYPa ВЇ~

1:2, JIIOT.

на

;'lO

uерезня І <.I"'v!eJНІK<lllCbi<a бІ\0/10,\ІЇН щ;t ІК. 5ерезнн до 14 кнітнн.
~< Традиційну французьку
наго

1U.

роду «Пр·і ФеміІШ» за 1955 рік одер
жав Андре Дотель за свій
роман
п. з. «Кіраїна, до .якої не прибуває

ться ніколи» (його огляд помістимо
в одному зі слідуючих чисел «Смо
лоскипу»).

3 ряду іІІШІІХ, :шшається питання:
чн мuж~ншс житт·н на Марсі в nрия,н
Іюс,ті uелнкої кіJІькоспІ уJІьтрафіолеї•
ноrо вро:\ІіІІІІН (коротке нроміння, що
uбнває нее ж1ше).
РозходІпьс:Я вро
те, ню Сонне з одн-.коuою ІІJ.едротою
ІІОСІІ~Іає Ио1·о і на Землю, аІJІ·е пршш
нісп, озону в зеtмніИ юІмосфері є СВІО
єрі..'J..ІІІІ:VІ фі~ІhТрОМ ДJІЯ ЦhOl'O 'llpOМiH
IJH і лнше не-uелнка< йоІ·о час,тнна про

ходІІТь до .понерхні Землі.
На l'V1ia1pcj
озону немає. Але не є
ВІІК..1Ю'ІСІІІІМ,
що і

там ді~:: сноєрідний за.кон
.при
стосування ІІШВІІХ ор.ганіз·мі·в до У'l\10шш

jІ{И1ТЯ.

::>

рОЗВІ.ПfКОМ наук ЛЮД·СЬКІІЙ роЗ)1М
щора•з білuше
пронш<І<:є
ВІ
тайнню1
Нсе-с,uіту, ающшляє його ЛбJбіринтн і

;.,.1удру сн:1у НсеtНІШІІІ>ОІ о, що rоl~В·орІш
це нее.

д. г.

-10ВІД АДМІНІСТРАЦІІ «СМОЛОСКИПУ•

СОВЄТСЬКІ КІНОАРТИСТИ В ПАРИЖІ
Нарешті .приїхаJш.
пrна. 28. лнсіТопад.а,

Але тільки ча1:
поїздом Берлі!-J

!Jрюссел-Париж.
На ста,нцїі багато людей. Всі ждуть
сонєтсьюtх <<ГО·Стей». Комуністи зазд'а'
легідь под6али, що(- була зорганізо
вана публіІСа, щоб булн букети квітів
і ... ентузіяз.м. ІІоїзд запізнивсь на де
сять хвшпин і приїхав 9.40 вранці. На
здивування всіх, на з.аюоваджених 17
ч;zенів соБєт·с,ь.кої д-елегації
лише десять:
віцеміністер

приїхало
культурн

кн Bt Берліні. До ннх належелн
гол.
редактор <<Jirп. ГазеТІ!»
В. Кочетов,
tІ!<::ф-опера-: ор
О. Трін,r-ювський, опе
ратор О. ІJІаленко, укр<Jіінс.ькі ~·рпrспІ

Олена Биор1щька і Серг.й БоІщ<Ірчнк,
нореспондсІІТ <<Со·в. КуJІІ,турІІ» Н. ІІІ<І
лашніков, норес:поІJЛ.·~нт Т'АСС-у
Н.
!Jірюков.
Вже почrz,,вши від саІмоІ·о
Щ)J)Їзду,
чле·нам делегації було дозволено пu ·
llОДІП'ИСЬ ЦЇЛКUМ ЇІХlКІІІе, ЯК llСіЛ.І
ЇІІ
ШИМ делеrація.м, які нрнбу:ва.:ІІІ доте-

Оксана 1\\-ню<, Монтреаль, Канада.
ІІередпл~ту і :іалеглість в су.мі 2 дОJІ.
мн uдеріІ\3.іІІІ. lЦ11ре спасибі!
3а ДQ
пущену

ІіuМІІ;ІК,у tlllб<.:!Чi:l€MOCJ,.
Роман т-ач, Е:.дмоНТШІ, ~~нада. llepeдiJJI<liY tl сумі 2 ДО.Гі. МІІ одерііІ\а.JІІІ.
tl.lнpe l1 наснЬі! ІІншіІ'ь.
ОлеІісандер 1{-ич, L.ен Жермен-ан-Jlяй,
Франція. 1 Jерещн;ІаІу ll
сумі 300 фр.
.мн uд.ер.жа;ІІІ. ЩІІ'ре спа~1бі!
ОлеІісандер k-t<o, Гамілтон, 1\анада.
І ІередшІ<., 1у L. дuJІ. л-ІІІ uдерЖі:tJІІІ. ЩІІ
ре СП2ІСІ·Ібі!
ІІроф. u '. А-ів, Детройт, ЗДА. ІІере;.<
нлату 11 су.мІ ~ дu.І. одержали
через
ш;шну М<ірІу 1\-r.y J Lapce.;JІ, (ФраІJ
ція). Щире ·с,п,исибі!
l іроф. В. )J.орошенІіо, Філядельфія,
ЗДА. ІІ\урнс.л llІІСИJІає:vю юке ІJід дюн
ШОІ'U часу на Нашу Іюву адресу. L)рu
куючі •шС)ІJ ВІІШ.:Іемu незс.1баром.

ІІа

нресоІНІЙ

фонд

<<СмолОСіІ\іІ'ІІУ»

ЗJІОіІШЛІІ:

.J\АрІ<..;~ JІИста ч. 160. ЗuірІіу про
не:;а н- .• і JІідія Зубаль-ШаєнІ<о ()J.і
тр(jи:.·, 3ДА). lluжepТ'llll JJІОЖИЛІІ: 110
;) дuл. Лідія 3у·б3ІJІь-UІаєнко, д-р
MІІKUJL,Z.І І'нат"Іук,
Оснп Наз1ирке·вич;
по :2 JlOJІ. ініІ\.
)Jорослав
Jубаль,
ін,J.;. Lт~с:шш Білш1; 1 дол інж. JІрu
СІ<Ш

J.:><:І·рІІІ.ІОДr< ..

:·Ю і р Ііu В'"' лис. а

ч.

135.

ЗбіРІіУ

про

вів п. >J. Лящ (Калгарі, Нанада). 1/о
іІ\ертlі,ІІ СІ..:JІаJІІІ: )1. Лнщ 2.75 дол.;
110 1 ДО~І. 1. м,:..ївка, 11. ОннськіІJ,
k.. ІІроІЮІІііl; по 0.50 дол. - Н. ОюJСl,
ків, М. ТІІф:ІедіІ\ук, 11. JІаба, І. l'opyд
l\u; 0.:25 дол. - 11. СноJІІК.

ЗбірІіова листа ч. 142. ЗбірІіу nро
вів п. М. РибалІіо (Нан сі,
Франція).
І ІuжЄ:рТіlИ зложили:
М. Рибалко
500 фр., А. Риб'"лко - 300 фр.
ЗбірІіова листа ч. 138. Збірку про
веJtа І~ані Надія Н ебелюІі (МонтреаJІь,
І{"над<.:). lluж~pт:LNІ зложили: 5 дuJІ.
Ор 1 анізація У,к:рсіІінок Канади
ім.
о. Басєраб, по 1 дол. -- м. не.бе:ІЮК,
Н. Чубатий, І'аля Дершко, д-р С. )tepwкo, Ніра Баніт, Надія Не:белюк,
11.
ІІавл.вськнй, 1-. {'не, Т. Штим, Савен

-

ко, Хохлач, Р. ltя·чун, О. Jtя·ч·ун, І.
чу.н; по
Наш фотомонтаж: 1. Завжди стривожений, повний недовір'я погляд
«перекладача». 2. З автобусу висідають Олена Бистрицька і Людмила Це
ліковська. 3. «Перекладчик» Олег в одязі «а-ля Сен-.Ж,ермен - де -Пре», він
боязко дивиться на Нотр-Дам. 4. На Паризьких бульварах ·МИ випадково

зустріну ли Л. Целіковську і В. Давидова. 1. Л. Целіковська з нотатником
в руках іде оглядати Париж. 6. Совєтська делеrація входить до Нотр-Дам.

7.

Сінсасяти

другому,

під Лювром

зліва

направо

-

в першому ряді

Давидов,

совєтська кореспондентка,

Бистрицька,

Хорава,

в

невідстулний

перекладач. 8. Завжди і всюди похід сінсастів відкривають кореспонден
ти. 9. Найбільш характерне фото з побуту всіх совєтських делеrацій за

кордоном

-

похилена голова, тупий погляд, руки в кишенях

-

він

охо

роняє автобус••.

СССР В. Сурін, реr/І<Исери С. Васі
лєв. і Ю. РаІйцл-tан, днректор ']{ЇІ-юпро
дукцїі В. Бріянцев, артистки Н. КаLJІі
ніна (кубан~ька козач,ка), Jl. Uеліков
сь•ка ( українка•) і А. JІаріонова та ар
тисти Н. Черкасов, О. Хорова
(гру
знн) і Н. Давидов.
ІІ-Jші запізнились rна один день, ма
буть, їм внкін· чуваuш проrМиваrrн моз-

пер на захід: вони маmи дозвіл по о;:•
Іюму-двох їхЄТІІ ·в машинах французь
ках артис,тів і кіно-с·пеціялістін, і на

віть Ч,3СОМ ВІІСКОЧИТІІ <<На МіСТО», ЩО
б!! дещо 1(~1ПJП'ІІ
<<t:Ja пам'ятку» для
родини якусь дешевеньку жіно·чу
торбинку, паrнrчохи, рукавиці, деШN!'У

(Докіtнчення на' стор.

12)

на

0.50

Кал~ка·,

дол.

-

О:v1еля•н

) lя

Ірин.а Калька, Аіі

БаJЧJшсьюІй,

Н., О. Нинннцький, М. Мін.яйлюк,
Харабарук, Одарюа Дя,чун.

І.

Б.

:.'VI.

Всім Вельмишановним Збірщика 1 М і
Жертводавцям наше найщиріше спа

сибі!
Адміністрація <<Смолосюшу» зверта
Єl ься до в-с,іх Вельмишановних Дру
зів• і Іlодрут, ДО ЯІКИХ ·було
Вl!СЛаІJЮ
збіркові листи дл.я 'ПроведенНІЯ збірки
на l Іресовий Фонд нашого журна•лу,
внкорнстати ·с,вят•а Різдва Христо·вого
д•ля проведення такої з·бірки і розчас
литись до кіі-щя січня 1956 р., або по
нернути з•біркоВІі листи.
Ми ·прос,нлн б не УТР'УІдJНюваrш Н{ІМ
праці висиланням уліrмнень в цій СЩJа
ві. Нсім Вш. ЗбірщикаІм, які виявлю1•ь
бажання допол-югп1 в розбудові на
шого спільного журНЗ 1Л·У наше, на

перед, щире с.па~с~tбі!

-11Аркадіі JІюбченко

Програм

- Наназ -

скінчено.

Завіса

поволі

Ми

вам

марша.

не

Ми

граємо

лише

наnутного

просто

кажемо:

Добра вам путь, ішовши.

йдіть,

не

що

ють

володіти

рухатись

носно молодечої преси. Радо місти

нallli .щні,

наші

ві місяці, nропли.вають,
вито-задума:ні

проліта

мчать жи:гrям,

степами,

ІКораблі.,

.як

буйногри

н&lJii

роки,

дістю. Бо це дає не.виче.рПІНі скар
би, бо це значить день-у-день не
переможно хотіти новоrо болю
й
нової радости, безнастанно й глибо
к.о
любити
життя.
Це
значить:
день-у-день
я.кнайбільw.е
змага
'l'Ись, будувати, жити, любити.

коли легесенькі

стрибують

і

бризки

обсиnають

КОЛИ В ГРУДЯХ ГНУЧКО

розгортаетьс·я
коли

ІЮ

.якась

Й

неможливих

лай він ярdє,

п'Яіlіка справдешня

хай
як

nовні

nовн1 оувають
проrир1ччя,

серця,

келихи.

Хай ІПО:ВСЯ.КЧаСщ)
ЮТЬ

ваші

Й

ПОВСіІ:ОдІНО ді

lЦО

через

недаВІНього

ми

nисав. Якщо не помиляємось

-

Ви

написати?

Чекаємо.

Д. З. Анrліи.

Привdт!

рухаю·гь

все

є

Проблема, яку по

дУЖе

важлива.

Проте

ми не зазнайомлені
з дописом
в
« Ук:р. СамоС'DЇІЙІНику»
прІО
вислід
з'їзду ТУСМ-у
в Торонто
і
тому
тяжко <Зорtєнтуватись в характері

вперед.

допису

Лай живе все, що ненавидить мо
рок і люоить силу, все, що не знає
спокою і зневіри, бо доІВкола бага
'l'U ще в нас цілин.и й багато-багато
весен попередУ. Бо вже вклОНJЯють

« ... І так ТУСМ з академічного сту

ся

химери

но

<.:теляться

давНІИЗІНи,

вже

упоюоре

простори.

но

ЯJІИНКА
(Докінчення

зі

стор.

цитати,

яку

оодаєте,

що

дентськоrо товаристІВа став nрибу
діІвкою ОДІНd.єї політичної
груnи
і
тепер переміна в догматичний «ор
ден» наступить без ніяких трудно
щів.».
Вам видається,
ЩО ТУСМ пере

му, що одноду МІЦі автора, не зв аж а
ю чи на їхні зусилля зал:И1ШіИfl'ись в
ТУСМ, булИ З ІНЬО['О «ВИППрошені».
Нам важко вислоІВИТ:И 1 СЬ ІВ цій спра
ві, бо, пооторюємо, не знаємо
ха

nру
ко

з

стає бУІ'!И
в очах
автора
доnису
«академіЧІН:ИІМ і студентським»
то

путь, іwо.вши.

ЛОСКОТІНО

заслонах,

з

є учасником
бурхливих волинсь
ких років. Чи не МІогли б Ви дещо

ру•шуєте,

будУть

під

полоанути

перехопдюєтесь

палах

раДіСТЬ!

ли хочеться владно полеТІіти у про
сторінь, коли ви без глу·му, але рі
шуче

h~ст.римних

обличчя,

невідома

хочеться

не П.УС'!'ИТЬ назаf:J.~.

колlр

Добра вам

Любіть!

жем

ПОЛОНИВІJ..lИ,

той колір,
радість
1,

спомини

нулого. Але треба ж, щоб їх хтось

Т\.і.НЬ.

JІІК rордо

щоб не вернутись. Але прекрасно,
що є м:ож:лив<іссrь любити колИШІНій
біль і сумувати за коли<шньою ра

жина,

- бо наші дні - це
що Ілль
переrворює в
оадьорий

Ю. П. Анrліи. Дякуємо за обш.ир
ного листа і ІВИСловленrі дУМКи від
·rимемо

:іМlИТе!

раз

забуваючи:

шалено-швидко

ро3JЮГИМІИ

-

lllВИДКО

цифрами.

гасне.

-

вміє

~3J\ИC/f118~
І/ '--;АО РЕААКЦ/1'\1\'

рак-теру
вже

8)

ДоІІІИсу.

від

Але

лювенської

знаємо,

що

конференції,

у вересні ц. р. між двома таборами
(як'і ще так ІНедавно були одним і

моги

чуєте,

МалеІНькі свічечки догоряли, не
мов коротка радість ді.в·чат.
Тяж

.який різними
способами
поборю
вав інших) запанУІВало напружен

як дихає земля й обіймаєте землю
то скільки б не бу ло вам років,
хто, -хто посміє
сказати,
що ви
не молоді?

ко

ня,

Хтось засвітив
саітло і
в
ньому
зблідли,
немов зірки на світанку,
немов сnогади в дійсності
жиrrтя,

ли й розумієте
струн~ну

невгавучу

кома,шню,

коли

ви

:мн:ого

--

ЗОJLоті воmі

Будьте молоді!

-

бо тут вмзнають тільки сміли

вих і здібних, Т<ут обдаровують ла
скою тільки
імкливих і
енерtій
них, тут, свідомо йдучи на страту,
почувають себе тільки щасливими:
адже не тлітимуть
десь
надарма,
адже поспіl.Шіо
збиратимуть
всю
свою міць, щоб побачити, як рад~с
но і вдячно палає вона на спільно
му воmищі.

Збирайте, несіть!

ним

Пам'ятайте!

наша молодь, напоєна півден
сонце!М,
насичена
півдешюю

свіжиною

і

завзяттям,

моло,ць,

що

ніколи не схилить голови, ЩО сту
пає твердо,
дивиться
сміливо вона. ,в ·своїй більшості кріпка,
як

сама земля. Треба, щоб і !Меншість
стала т·акою ~.

Зробіть!

-

дуже рідко падають із чужих
риnrrуван~;.,
найчастіше падають з
власних, падають неІВ[Іравні і
ли

ше тоді розуміють, ЩО д0 перемоги
безліч вимог. Перемога дається ті
ль~и

тому,

хто,

дихаючи,

СкуІІЧИІВШІИ

сили,

вон:и

замовкали.

на ялинках.

Дівчата

гасили їх один по однім.
~Рі було І.І.Жода тих золотих вог
нів. Так шкода, НІК тих хвилин, що
лишились

десь

далеко,

далеко,

не

мов вкиІНуті в щось чорне й страш
не, що стало її житrrлм. Вона раІІІ
том підвелась на коліна і з висоти
свого двоповерхового ліжка голос

но крикнула дО дівчат.:
- Не гасіть свічок! Лишіть горі
ти! .ff куплю нові!
І раптом всі небезпеки, що були
на шляху д0 цього, •Здали,ся їй не

значними.
Життя й так карало її
ю за що.
Воно в1ідібрало іВ неї все
найдорожче
й
найгарніwе,
било
нею об свою чорну яму і
сміялосІЯ
над

...

нею

-Але ж і я nосміюсь над тобою!
Поламаю все,
а дістану тебе,
моє
життя! стрілою
пролетіла
ша
ленна думка. Іра подивилась
гом· себе впевнено й гостро ...

Еру

Свічечки догоряли і дівчата од
ну по одній
гасили
їх.
Останній
вогник затріпотав d згас від чийо

- rось

подиху,
Лише сиІНенький ди
мок звився від нього вгору.

атакі1 і контратаки

ідеологічного

партійно

характеру,

на ·заповіджений доnис

-

Чекаємо

до слідую

чого числа. Привіт!
Н. Н. Німеччина. Післ<Л восьми
ліТІНьоl «Прогульки»
Ви ЗіНО'В між
нами. Радіємо з цього приводу і че
каємо на ці:каві дОІПиси.
Щиро дя
куємо за листа і друЖІН.ьо тиснемо
руку. Щирий привіт.

І. С. ЗДА. Дякуемо за Вашого ли
ста. Пишіть ширше npo Ваші пер
ші враження. Привіт.

тільки c·noraд, немов димок від
ВОГНЮ, ЛИWІИВСЬ ВіД УСЬОГО С:Нув<а
лась в напруженню думка в Іриній
голові.

Та очі її nалали,
відважно,
ли

все

що,

так

завзято

здавалось,

навкруги

й

пробива

...

Дим,
що лишивсь
від
золотих
вогНІів,
роз'їдав очі і
напоВІНював
їх блесхом. Спогад
життя
ро•збу

д:ив жагу За ним і

сm:шн:ив

Ірине

серце могутн<ім воmем... БажаНІНям
жити, боротись
.ffлинка

стала

для неї! ..
Окер

194'7

Р.

і

переМіОІ'l'И!
символом

життя

-12-

СОВЄТСЬКІ ИІНОАРТІІСТІІ В ПАРИЖІ
(.U.окінче.ння зі стор.

сукоНІку ... Було дивно,
зtС:ІІхЩні

артичти

совєтські

-

кілька тисяч

що

коли

неі

є :мільйонерами,

1u

ле.дне мали з собою по
француІЗьких

франків ...

З саtмо1·о початку ·поча.лись бенкети,

nерепліт•уьані від:вщицаІ!І'Іи llариж•у. 2~.
шн;топада сіне.а~ети Н.ІДІВrідали н:ай
кращJІй дім французьких мод .Ж. Фа·т,
театр Сари Ьернард.
JU. ЛИСТОП,Щ!!<а В ОдНій З
з·і. mь J Jс:Jрнжу «Нор~\Іанді»

ХронІка

10)

че немилосер)І)но. Аж ось з'явЛІЯЄТІ>СЯ
кар «Раtпід-пульмдІН» ч. 8803, за н11м

легкоВІа ,машина ч.

Від;криваютп

2933.

СSІ двері, з-середини ·внскакують
ре·
портери, журюш.істи і пом,аt.ну, з пе
ремученнми обличчя.ми, соВієтські сі

неасти.

ЗабJшм.али

робимо зним.ю1.

світ!Ла.

Ми

·С~оро

КраЩИХ
офіцій

НО ПОЧаНСЯ фе.СПШ<ШЬ СОНЕТСЬКИХ філь

Онеасти
ма,

зуІшtняються

перед щвери

зні•мають ш~'пюt, розглядаються.
І Іашлі, товаріщі, зверlі<~єть·СІЯ

-

мін. Ь снітлі рефлекторів, сІЮ червоних
килимах, серед днох wпалірі.В; фран
цузької національної rвардії, nрохо
дили десятки
фр•&нцузьких
~зірок»,
які різко відрізнялись СjВоЇ·.м бурж_уtаз

<<а-ля Сен-Жермен-де-1 Іре». Він ІІювер
тає голову в усі сторони і його шо
ляд зупиня.ється на мені. В ін не;мов

ним

д!ИТь до якогось типа, ·вrже суто

одягом

від

~зшrроше.них»

пре;:r

С11авникіВІ llаризькоі ~н,улиці»,
фран·
цу:зькнх комуністів.
Приїхаuш совєТ'GЩа делеr<>ція, офі
цер коМ:аНІд:.УЄ
~струнко»,
за.сJІіплені
Сl:·ітло.м рефлекторіu, ~на1ші» сінеасти
ЗДИВОВ•аНО рОЗГЛІЯД:а'ЮТ'Ь<СjSІ буржуав·
на Франція віддає ї;м почесть. Фести
наль ор-ганізонаний під! еrщою мі•ніс
терсп~а· закордонних спраш!
Це с1тає
незрозу,міле ДJІ.Я ар1ис1~в, незрозуміJІе
для

зш·алу

франц) з ького

.грома•дяtн

ства Франщя ще дальше перебув.зє
під ВІбивчою гіпнозою ~дух,а1 Женеви».
lli.д .покришкою мініст•ерства закор~он
них
·чправ
большевики
провод!ять

СВОЮ
Ані

облудну
од;на

стушила
ПІ

з

ІІІрОІІШГбІl·ІДУ.

французька

nротестом,

сказ.аrrи

прав.д:у,

.

гавета

не

за6р.акло

ска1зати

ни

відва

те,

що

думає б'-"Гат•о с.нравжніх французьких
патріоті1.11.
1. грудня делеrація від:ві~шла Вер
с.ай (замок і пар.к) та· Тріянон. Уве
чорі найкращий
mчний
кабарет
с:Лідо».
2. грудня ·було чи не найцік:аtвіше.

до них .переклад•шк

мене

нrпізнав.

uузькоrо

Олег,

Я ·QЗІЧУ, SІ·К

ви-rл.яІду,

з

в

одязі

він

підхо
фран

переломаним

но

сом і йому щос;ь шепче.
Делеrація 'ВйЮІд!ить до с,вятині. В ме
не на шиї від·чинений апараrг. Я слі
дую за ними, як і інші ре.порте:рtt.
В
самих д:в'ерЮІх підходить до rмене тип
з

перело.маним

та·є

мене.

по

-

А ва~І яке ді:ю?

-

Як мені .в,ідомо

вані,
1'Н,Ь!

-

ли

французЬІком,у.

без

-

від'Понідаю.

н:здУ'МІІ

краще

коли

вн

зьідси

за,бере-

А якщо ні? я відвернувсь від
нього і .д-альше rпіrшов за: делегацією.
- Уважайте, щоб через ·вк:с не було
дипломатичного інцидету, •ВІ слід
мною

з

кидає

д1руrим

купити

Жінка

ВоІ)и

одне

проnихаютьс,я,

хре.·стик,

чи

якийсь

до

пещоб

<Мене:

Це перш11й день, що його я міг про
вести з совпськиtми сінеастами. В про
грамі 6уJш з.аtпuuіджені відвідини tка

тед.ри Нотр-Да1м, а по обіді Лювру.
До tfoтp-JJJ<;·м сінеас,ти ма,ли прибу
ти .перед обідом. Але ·ВІ останній х.в•и
лині ]хню програму •було з·мінено, во
ин на>перt:д відвідали Музей Інвалідів,

лись

де

опочиває

Ншполеон

і щойно

опіс

12-Ш родині, лрибули .до Нотр

Дам.

В НОТР-ДАМ

-

ГруіПаІ зу,пинилась в

знtманнSІ. Видно, що ще сінеасті.в• тут
не було. Але д-ля певнос.ти
заходжу
до с:вятині.
- ВиІJачте пані, - пита•юсь жі,нки,
що продає ,медаuшки, хрестики, образ

ки і т. п. ви не бачили <Випащково,
чи тут не проходила
біл,ьша
гру•tш
т·уристів?
- О, ні. Проходило, шле яких де·
сять, ·не 'більІШе. Ме:ні
здtЗ·єтьс,я,
що
це були американці, а не росіяни.

Я 'іlО.діЯІКуВаВ і ЗНОВІУ ВИІЙШОВ.
Че
каю нетерпляtче. Неприємний дощ сі-

ІШМИ

-

'А чи ТУ'Т ві~буваю1'ЬСІЯ Богослупитається

-

перекла,щчнк:з

артистка.

Так, це діюча церква, але Богослуження від6ув\аІютьс,я кілька
разів
в рік, тільки у зеликі празники ...

-

(ПродовжеННЯ
Читайте

в

В

НІ3ІGТУПІНОМУ

настуnному

ЧІІСЛЇ)

П. Варнак
чистJJі таt\і

розділи:
«Це

ЧУ'}І\ІІНецькими

організвція.ми.

улашту,ВІ<:нні

)Lo

і1мпрези

україншких

склада~lас,ь

в

трьох
с~клада-

з

щвох

ст у дентсь

співпраці

було

студентів.
частни

в

за,прошено

Lмпреза

-

першу

Ч"-'І·стину заповнили д·ві доповіді, дру
гу народні танці і опіОВІt. Укра.їнсь

КИМІІ г<:ІНця;ми. ТйІнець <<Запорожець~
внконалн В. Х')оtелЯІк і В. Візір.
~Чу
мак» В. Хмеляк. Українські внст·у.
пи спрнйпяла пу('tЛіка, яка скJшдаuІІJ~ь
зі пrу дентів !~професорів, щуже ·тепло.

смолоскип

В залях Лювру.
уtіраїнський фашист!»

«Так, два р01~и
Прекраснса

Погоня

R

Сибіру!»

мадмуазель

будьварами

Журнал

Української Молоді

ІІоввJІВєтьси

з

Х.

Парижу.

початком

кож.воrо

иісвца

Редагуе J<олеrія
Осип
Аскольд

в снладі:

Зінкевич, Іван Сілецьt\ий,
Кобилко, В~силь Михальчук.

Редакція

застерігає

собі право

скорочувати і виправляти рукоnиСІ1.

В справі незамонлених статтей
не
листується.
Відповщає тільки ва ті
листи, до яких є долучений міжна
родній купон на відnовідь.

с~вя•пtні.

кожного заперло ·ві,ддих.
Ніхто
Не НаGміхаЕТЬСЯ, НіХТО Не СТЄІВИТЬ
•В
цій оправі питань.

одНІа

ДО

цент,рі

В

ження?

ГОТО.ВИМІІ

сторону.

мати.

портерів

ЗІПД•ратаІМИ,

мою

Паш,лі танаріщі,
настоював
мініСІгер Сурін, щоб відтя.гнутн аршс
тів, від цього стола,
коли
побачив,
що .зпарати все частіше почали бли

-

Ва·д-ворі ~tря,чно, падає др~бненькнй
дощ. Під Нотр-Дщм вичікує трьох ре
З

в.шштована

ме.~о:лнк.

Ну що, ви знайшли тих, що шу
кали?
'Г<:к, .r:_.яtкую, очі всі.х зверну

ля, о

·С,тор.)

ється з •ютирьох роз.діліJВ ..
Участь українського студентс~ва!
в
міжнародній студентскій
зустрічі
в
Лювені.
2. гру дня 1955 р. відбулась в Люве
ні міжнарод'НЯ
с1ту дент·сьl\ІаІ
зус-фі·ч,

с1 пособо,УІ

неконспіративним

зверт,а;ється

'Ві

( 64

для дітей

Максим Рильський. ~Твори
томах. Том З-ій ( 481 стор.)

ти::п.

хрестика1ми.

ред

ПОЯІВІІІ

Остап Вишня <<Великі ростіть». Оно
відання

Я відвернув.сь і •ПЇІШОВ. Ціла грrупа
сінеаІСт•ів
скупчилась
біл,я
сто;шка

УкраЇНИ

ка група внетупила з двома українсь

ви не 'акредито

-

за

У ВИДаВ'НИ!Ц1'ВfJ·Х

8

Л НС Ь ОС(ГаНН ім Ч aCQM таrкі Т'ВОр И :
Юрій
Герасим.енко
<<НіGІПровесні».
І!оезії (69 стор.)

лжож

носом:

Ви від! якої газети бу!Л,ете?

-

На СтаннслаІвівщині іс.нує чотири

8 Кольоровий фі..11ьм ~Пі·сня про
~'країну» за сцеаарієм
'А. Маuшшка,
О. Михал·евичІа й М. UJу,мила випус
кає Київська •чтудія кінохроньки.

Немає чЩ:у говори

ти.

-

+

МУJіІ''ІНІІХ ШКОЛІІ, КріМ 101·0 € фtЛііСі•JІН
у ра&іононих центрах Косові і Сн~
тині.

Ціна одного числа:

25

фр., в Авглії

в Франції

пенсів, в усіх

9

рівновартість

10

Річна передплата в Франції:
фр., в усіх інших країнах 1

300

інших країнах
ам. центів.

-

-

ак.

дол.
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ЛІОТИЙ

Місиuь ІНінии rероїні
Місяць

лютий е

місяцем

з-поміж

мільйонів

і

говорить

стии

зраз.ком до наслідування. І саме таІКи

ми були у нас і княгиня Ольга, і Оле
на Пчілка, Софія Га.лечно, Віра Бабенко, Ольга Басараб,

Олена Теліга, Че

(17-ий

меринська, Мартинюки і цілий легіон

шев:ІКІІ

~юлоді

боду. Вонн вміли бути жінками, мате
рями.

МИСТЦЯМИ СЛова,

потрібно

-

воїнами зі

І< МИ

бу ЛО

зброею

в ру

ar

ках.

з'їзд

Іюмун>ІС,тичному

найкраще

вихованнІЮ

·авідчить

що в. з'їзді не тільки

той

взяши

факт,

участь,

але й 6у.111 обрані до президії М. Гре
чуха, О. 1\РfЧіченко, Д. Коротченко, І.
Назаренко, М. Под!горНІий, .м.аршшл В.
Чуйкон, О. Іващенко, які ні·чоrо не ма
ють

спі:rьного

з

молоддю,

а

є

ВІисо

ІЮІ.МИ московськими урядовцяоми в Ук

Світлі традиції героїчних жінок Про
Україні.

На емі(рації вони сrоять також поруч

раїні.
Нс:•передодні
·ча1мого
з'їзд:у
«Рад.
У•країна» ~1ала відвагу ·сказати пргш
ду про комсомол, вК'а:з,аrrи нз т,у різ

у політичному, .нультурrНому і суспіль

mщю,

довжують сьогодні жінки в

но-гром.а:дсьному житті. Вони е всюди
присутні, всюди діють, всюди

пома

гають.

ика

характеризує

моло~ечу

яне

вони

п~остс~ючому
жінки,

саме

виховання

поколінню.

матері

вогнище, саме

дадуть

Бо

творять

саме

родинне

від них залежить,

чи

вони зуміють увілІЛяти у серця св:оїх

дітей любов до України. Чи зуміють
їх навчити української мови і відда
ності у.кр"'~їнсьній
1-Щ Тебе,

справі.

українсьиа

жінко,

наша

І:-К.~ія, у Тебе наша віра. Будь гідною
наслідницею тих, які боролись зі збро
ею в руках, які карались в нг.веМІt. тах,

які

гинули

на

ешафо'rах.

Продов:жуЄ'І

їхне діло не зі зброею в рунах, а nо
.ІІум'ям

свого

га,рячоrо

серця,

повного

любови до України.

Хай наша віра в Тебе,

українськ.а

героїчна жінко, молода мати, не зz;ве

де нас!

В. партійнаму

керівництві

-

дІЖерело

його сио~lИ».
Сказано ясно і недвозначно в
комуністичній системі молмь ·сліпе
зн<::р~.;~дя. сліпий ви.{ОІОО~І.ІJtць, бе:Jво.:rь
ний інс;грумент в руках партії. Тому
й цей з'їзд не приніс
нічого нового.
Молодь, -справжняr молодь була:
па
сивню1 слухачем, ~й ІК·аІзали
встаІвзти
1юна в·ставала й аtПІлодуІв.аuJаr, їй кrа•за
ли с;nівати <<fнтернаІціонал) вона спі
ва.па, сиді.на і слухала.

На.

делеrюів

600

спрс:·в•жньої

25! f НШі
і

молоді,

С.ПІlОДУІВШІИ,

в

дискусіях,

виступало

зі

:шше

ІПЇДІНОЧИЛИ

руки

одноголосню схвалК1Вали.

Тан відбувся з'їзд •••

Від жінок, від менерей залежить на
еміграції,

'

-

Унраїни)

~політИ!Ка партії, 11 рішення
вказівки пнса..лш «rParд. Україна) бойова програма діяльно·сти комео.молу.

ор

ганізацію у вільному світі, і мо.lоде
чу ор1 анізацію в комуністичній
сис
темі.

•

Hl

своє

номсомолу

22.-;24. 1·ру дня 1955 р. віідбувся •в
КІІєві 17-ий з'їзд комсомолу У'І\ра'іни.
Яку БЄ:.лику увагу прис.ВІЯІчуюrrь боль-

жінок героїчної доби, яні поруч своїх
чоловіків брали учасrь у змагу за сво

РІК

1956

Молодь України

українсь

кої rерої·чної жінки. Жінки, яна вміла
стояrи на висоті завдань, вміла виріз
нитись

'Journal of the Ukrainian
Youth

ccSMOLOSKYP))

Відкриття

гсдІІНі
ховно·~

з'їзду

Е".ідбу;rось

о

3-ій

І'Р:\<~1.НЯ, в сесійній з:мі Вер
Ра,;~_ои УРСР. Перший -с,екретар

22.

UK

ком·сомо.1у К І. Дрозденко від'КРІІ
і комс:нду;нав встати
до
внносу
прапору. І lізн:ше од1-юго~юсно обрано
президію з'їзду і почесну
презндію,

стя,rа.:но з Дншрuпетровська Дрозден

ка. Я'КІІЙ
попав І~

якої

обрано

ЦК

КПСС.

З'їз;юм

сt;ор'\tально
керму.вав
Jlрозденко,
а
ВJ".<іСТІ!ВО о. 'М. lUел.еюін,
чпеціР.ЛЬНО
прис:шний з Москви. Потім односолос
ІЮ о6р:·но секретаріят, редаащійну
.У.<Індатну комkії та затверджено та
кнй
деню·Ій
поря:док:
1. Звіт UK

ЛКСМУ, 2. Звіт центральної реІВізій
ної коміс,ії, 3. Вибори Цh ЛКСМУ
і
llPK. І це uce.
! Іорівня.:Іьн.о до поперед!Нього з'їзду,
ЯКІІЙ відбувся ще в 1952 р., в персо
нальному складі делеr-а'Тів і ЦК ·поміт
нп 3начні з·міни. Вміжчасі підвишено
П<Шеj:JеДНЬОІ"О 1-ГО секретаря 'КОМС ОМО ·
лу Г. І'. LlІевелл, який займає
тепер
високий ПlКТ у партії, н.а· його місце

Сталіна

'буш

і мгло його не вики

нtно З КО!\1СОМО.1У 313' грубі ~ПОМИЛКИ».

Ht>

вБ1в

до

перед .qмертю
нела•ску

чути на з'їзді і дtелеrатівІ з За

хіJJІhОЇ України, зоwре.ма ду.же ~рух
:чІРОІО» тон. Фольва1рочного, який по
всій прашдоподі6ності поїхав «добро
віЛJ,но» ;Піднім·ати цілину. З інших об
.1аст~й теж нові делсrати. Інші вичи
щеаі, <~оо поїха:ли в Казахста·н.
Cr.pe.r:_. комс,омольських
активісті[,

с.1ід. · відмілп11 секретарtз

UK

ЛКСМУ

Л. Ба.1ясну, С. Крилову, М. 'Киричен
ка, С. Тс.расона,
секретарів
обкомів
Н. ІІлбу.lhІ<а
( Сталінсь•ка обл.), В.
Боr данчУ:К<1 (Одес,ька обл.), С. Хвюс
те!-.•~(], (І {(;;,тс;·вська обл.), М. Назара
ва Ulніпропетровсt,ка обл.), В. Соко
ла (Київська обл.), М. Ляхови1ча (Чер
нівець·ка обл.),
М.
Рудава
(Хмель
НІщьюJ обл.),
В. Кулика
(Львів-ська
об.1.), Л. Криворучка (В:нницька обл.),

О.

Макухіна

(Се,вас1топіль),

Не·м'я-

7

2

Стор.

С М О Л о С К И П

того (Миколаївська
(Харківська обл.).

обл.), В.

Гостєва

Після довгих ов,ацій, ВСіfаваІНь, вигу
ків приступлене до найбільш Н•епри
ємної ч<:стини з'їзду з1вітної д.опо
ві~і, яку виголоснв Дрозденко і звіт
ної доповіді ЦРК яку виголосила О.
Єгорова.

грудня з'їзд вітав ЦК l~XJY, зно

23.
ву

вчтава~,ня,

знову

овацн,

зноJS'У

«ура». Тільки почато обгов'Орення Нова• бомба на залі з'їзду. З'їзд прий
шли вітати ·київські піонерн. НЗІ три
буну шд.німаються «кращі з кращих))
- Діма Грабовський і Оксана МелеІШ
кіна, приносять овочі,
кВ-іти, стебл·а
ку·курущзи(! ... ),
виголошують
за,Іие

ні вірші. І знову вс,і tвстають, звучать
фгнфСJІри,
·б'ють
барабани,
зноіlу
«ура» (цим .разом
в1же не партії,
а
ПіОнера·м), знову овації.
Пізніше .все трохи втихає, дехто по
чинає гоJІоситись д_.о диску·сїі. Гово
рили,

каrялись,

обіцяли бути кращими.

Тоді хтос,ь собі пригадав, що в презн-

дії

сидить

любdіl,

того,

Про

що

є

наочне,

кризу,

яку

що

є

незаперечне.

nережива1є

комсо

мол2 від са.мого свuго заснування, не
мог.1о з·атаїти навіть повід01млення РА

'ГАУ.

«З'їзд визнав,

--

говориться в пові

домлеІші РАТАУ
ІВід 24.
грущня, -що резуль·rати політичної й організ.а'
торсІ.кої рu.боти серед молоді могли
б бути більшими, якои комсомольсьні
організаціі не допускали в своїй ді
яльності серйозних хиб ... На ряді під
приемсrн формально організова.но со

ціялістичне зма1г«шня M()JJoдi... Серйоз
ні хиб~-1 викриті в ідеологічній роботі
серед молоді... З'їзд відмітив
танож
серйозні хиби в роботі комсомольсь
ких і піонерських організацій... Робо
та піонерсw.:их орrnнізацій провадить

ся

пецінаво,

одноманітно...

Робота

в

багатьох номсомольсьних організаціях
проводиться шаблонно, не
викли
кає інтсрt:су і активности
у
комсо
мольців... Наtмічено
ряд заходів
по
усуненню недоліків в
організаrорсь
ній і ідеологічній роботі
комсомолу
Унраїни •.• » і т. д., і т. д.

/Це більш пром01внсті факти зустрі
ч'аємо у доповіді Jlроз,и.енка і в в•исту
пах деяких дел.еrатів. У нього зшІча'Й
но так: апачатку трафарентні
фрази

почне ниqс.ти нро

прu

молоrдь,

nap-

Увечорі слухано звіту ман,щатної ко
місії (М. Кириченко) ..
24. r-руднн з'їзд обговорював допо
віді, прнйпяв vезолюції і ствердив, ці
.тий ряд хиб у комсомольс 1 ьких орга
ніз<;ціях, зоІ,рема ідеолог~чного і дис
ципл~нарноІ·u

ха,рактеру.

На закіі-!•чення
обрано
новий
ЦК
лксм~·. до якого ввійшли:
в. Дроз
~НrК() -- l·ий ·секr·етар, М. Киричен

ко -- 2-ий секретар, С Кршюв·а,

Jl.

Балясна,, І. М.озговий -- секретарі,
Г.
Дубраьа, М . Полтораніна, М. Саmє
Ева, І. Се:vrенець, В. Сокол, В. Цибуль
ко -- члени бюро ЦК. Г о.товuю ЦР!К
обрано Д. )!орохову.

ухили,

ч.1ена:мн,

а

пар

про ,комсомо.л і про її відданість

мів йде ,в

паперовими

який

rii ...

про

жодної ідейности, жодної в:і.дд-анос 1ти
ш;ртії (не говоримо
про о~иниці,
C:J.
про загал), жодного
ент·узіrязму.
А
все під примусом, всі
«добровільні»
виїзди, чи то в Каза~стан, ·чи в Дон
бас -- .ВС1е ПО 4:КО.МСО'МОЛЬСЬКИМ
nyTЬORKot~t», цебто насиІJrьно. І це ствер
диВІ з'ї3д ком·сомолу, ствердив у сво
їй доповіді Дроз~енко, чтверджували
делеr dТи. Бо не мо~КJна не
ствердити

Гончар,

вєтсьюІй патріотн:1м і в·.дданість
тії, оuіця.в, що mере·стане ниеати

ЗО років 'комуністичноІ·о виховання,
17 з'їз.д.ів ко.мсомолу, десятки плену

залишається

О~тес,ь

почав писати нро любов і справжнє
.ІІt.:ИПІЯ. 1 неі захотіли, ш.об і .Вrін щось
с,каз·<.в. Але всі розчарунались, бо iliH,
як 1 ьсі інші, поч.шв говорити про со

По 30-ти рока•х ті самі ухиди,

і результат той ча.мвй. Молодь
І~омсомол, бо •м,усить іти,
але

теж

Чимо

ля

ус1 піхн

пра.вда про

ввмн

ньо1·о, ~про

незацікавленість

всі

мо.поді

хиби,

с<пра

tвиховання.

«Треба корінно1·о nоЛіпшення діяль
ности
kомсомольсьних
організацій •..
-- ·ГОНОРИіl у звіті Дрозд.еНІКО. -- В ро
боті комсомольських організацій під
JірИ€МСІБ нажкої
промисловостн,
u
kерівн.ицтві ними
з
боку
райкомів,

міськкомів., обкомів і Цt<
комсомолу
України (значmь всю~и! -- О. ::1.)
мюоть місце серйозні хиби ... В робо
ті номсомольських організацій будов
м.Бють місце дуже серйозні недоліки ...
погано на..1агоджено організацію пра
ці молоді, спостеріг4іеться велика• плин
ність надрів,
незадовідьма
трудова
дисципліна. ьагаrrо молодих будівель
НИІ{іВ
не
виконують
встановлених
норм, не підвищую1·ь своеї
кваліфі
кації~.. Цt<, окремі обкоми і райкоми
ЛІ<СМ~- ще Нrе все зробили для поліп
шення роботи серед моJюдих тварин
ників».

Дрозденко зокрема крmикує Станн
славівІську і 1Іолтивську о<б.1асті.
:Він
в них знаходить uce і нІGІЦіона~іс.
тичні ухІІЛІІ, і недогляд за тваІринтщ
пюм і СіJІЬ·СЬКІІМ ГОСПО~рСТВО':'І-1.
В іншому мі еді Jlрозденко говогить:
«1> ідеОJюгічній роботі се~д молоді
м«ють місце серйозні хиби...
Пропа
гандистська робота серед номсоммь
сьних організацій прооо!диться у відри
ві від m:иття, від конкретної обста~tюа
нн і з~вдс.'Нь сьогоднішнього дня, мае
акаJJ,еІV;ічний,
формальний
характер ...

Низь<hий ідейно - теоретичний рівень
препаіf'анди, а~бкий зв'язон П з кон
кретними за,вданНІJми комсомольців
і
молоді в НОМ}'ністичному будівництві
збіднюють політичну освіту,
з.нижу
ють у молоді інтерес до
політичних
знань ... Часто робота ведеться Ш<і<блон

но,

нецілеспрямов:а.но,

В ряді
рівень

заІ(ладів

ще

низький

політино-виховної роботи серед сту
дентської моJюді.. •• »
Ці ствердження перш01·о секретаря
KO.MCOMOJIY УкраіЇНІІ Є НаяВІНИМ ДОК'<'·
зом, що комс,омол, хоч і є кілька м,ІJІь
йононою молодечою організацією, він
переж1wає перманентну криз~ і
ця
КрІІЗа !ІрОЯВw'ІЯЄТЬСЯ Н•31 ВСіХ ВідТИНІКаХ

жнтrя. Молощь д~ржиться комсомолу
зі стра1ху і із-за тих полекш, які мож
на ос,нп1ути бу дучи його членом.
Стверд:,.кення )J,розд.енка показують,
що українсьtка молодь
вить За;ВІЗЯТИЙ СП'РОТИВ

здоров•а., ста
КОМуНіСТИЧНО

МУ вихованню і ,вона са1ма торує с,обі
шлях в шиття, їй не 'потрібно ні опі
кун~а у виді комуністичної П'сrрТІЇ, ні
днректн.:: з Москви.

.f<омсомол і молодь У.країни в цифрах

Як ДроздеІ-І:Ко так і щискутанти нa
tн~JJJI цілий ряд цнферних даних про
K0,:\1C 1UJMUJI і .ВЗ<і:Гс Лі МОЛОДЬ
УкраЇНИ,

сиt;тема

комсомолу, G' оніе

комуніс1 ичного

ня заnитів і бажань молоді...
учбових

нкі промовисто rоворюь в який жах
ливий сп.осіб
російсько-комун,с 1тична

ті са·мі помиJІКИ

великі

2(60)

-------------------------------------

без

урахуван-

експдуату€

,Уlкраїнську

мо

лодь:

Зараз ко·м·tомол УкрёJіни нд1числює
три міш.tюни членів, на один мільйон
більІШе, нк il 1952 р. Іlід
контролею
комуніспtчооі .партії видається в Ук
раїні 8 молодечнх 1а піонерqьких гru
зет і 4 журнз:лн, загальним
тира,жем

1 :v1іл. J5 тисяч прнмірнwків. За поста
нuною rшртії н Україні будеться ви
давати ще 4 ·молодечі га:зети. Партія
і кuмсоr.Іол,
з
·метою матн тотальну
конrrролю над молоддю, кермують 28
тv:снчамн клюбів, 87 тис,яrча,ми ·гуртків
художньuї са,модіяльности, в яких бе
ре участь 1,5 міл. чоловіків. В УІкра
їні. на ІІЇдПрІІЄ:'І-ІСТВах., буІдОВ'3Х і транс,
порті працює 1,5 міл. молощих робіт
никі,в, серед них 700 тис. комсомоль
ців. У ЩЮМНСЛОВІОСіІЇ СТ<ВО'ре.НО 26 ТИС.
ко:\1со:v.ольсьІ<о - молодечих бриrад.
В 1955 р. номсомол під примусом (за
«Пуrівнами») вислав на постійні праці
н Донбас

16 тис.

комсомоJІьців і молоді.

В І{аза,хстан і на Сибір 75 тис. молод1.
LЦорічно школи ФЗН випуqка,ють 100
тне. моледих робітників,
а
технічні
шко;ш 7 тне. В коогос.пах, рад:гос,
п•ах і МТС зараз <пра:цює 550 тис. ком
с,омuльців, 3 тис. з них кермує польо
вими бриrадамв, 2 тис. тваринющьки
мн фt:рмами, 20 пк. працюють ла.нко
І\ІІІС\t·ІІ. 15 ТИС. КО.\ІСО'МОЛЬСЬtКО - МОЛО
деЧИХ .'1aJIOK вирощує кукурудзу. Пар
ті,,r прІІ:vtусІила пtкmк
вирощувюи кукурудзу

•ПіJ{\Пітків .. дітей
на площі
54

тне. гект<нрів. На тваринницькі ферми
булu іmс:шно 35 тис. комсомольців, а
в зага,'Іf>ному на ферма·х працює 100
тисяч.

;'V\олоДІ,, ,,шс.лана н~а: примусові р·о
ботн, іЮІІЗе переважно в гуртожитках.

Я1' внг лядає життя в таких гуртожит
К'<''х най·краще зна:є Дрозденко.
ті Б і НІ ГОВОРІІТЬ:

«В

гуртожитках

не

створено

(Докінчення на стор.

У зві

необ-

З-ій)

Число

2(60)

смолоскип

Orop. 3

ВідОувси 11-й Конrрес Укр. Студентства Канади·
(ІіІшсна
ПротягОu\1 остаrнніх
кількох
років
)1країнське ·Студенп;т,во 'Переживае, на
мою думку, нову хвилю наІЦіона.1ьно
го піднссtння, переживає ч'ас
точні
шuгс о·К!рсслення своІго qвітогляд:у та,
актиІЗізації Іпрацl на націоІ-:tаJльній ниві.
Док"'О·3о.м цього є творення різних сту
денrrських клюбів та щеологі>чних то
ваrрист,в при місцевІИх
універс,итетах,
пропагування українсЬІкоі культури
і

прав~и про Україну серед чужинець
ких ·студентів. Ця діял,ьність проявля
ється різнИІми ·шляхами, як організу
вання укра.їнських цижнів в універси

Тt~тах, :мистецЬких ІЗІечор1а і т. п. Кож
ний, ХТО CJIЇJ!JKY€ за РОЗВИТКQМ студент
ського

життя,

може

ствердити, що

роз

виток студ.ент·ства стоїть на правиль
ному шляху та 6еJупинно йде вперед.

1-t<..йкращим показвиком успіху
саме
був Другий Кангрес украінського сту
дент-ства Кашщи,
я1кий
відбуй~ся
,.в

дружНІй

атмосфері,

з

6а:жанням

всіх

делега.тів нкнс.:йкраще причинитись
ДJІя розвитку своєї крайової це.итра~і.

ІJ-ий .Конгрес. СУСК-у віідбувся 26.
і 27. гру;щя 1955 р . .БІ МарЛІьбору Го
телі у Вінніпегу. На Конгре·сі були за
ступлені слідуючі організації: студент
ські клюби з Монтреєлю при Мк
Ллл і Сер Дж. Вілія,мс ІКоледжаІХ
та
ТУСМ, с,ту~І-Jгські 'ІШюби з Торонто
і ГамілтоБу, з в~нніпегу 6ули застуІП

лені
<<Ал.ь.фа-Омега»,
<<Зарево»,
<&:Обнова~, ТУСМ, з Са'скаТ'уну <<Аль
фа1-Омеrа~.
Конгрес

СК-у

п-на

відкри\llа

Віра

,президеЕІтка

Жаровська,

СУ

.вітаІЮІчи

в•сіх гос,тей та делегатів.
До ПрезИдії Кою·ресу о:бра1но:

Винницький

(Монтреаль)

-

Л.
голова

президії, Вербанюк (Вінніпег) і В. Па
пірчу.к (Вінніпег) за•чтупники,
О.

Комсомол і молодь Украіни
(Докінченнл з 2-ої стор.)
хідних культурно - побутових
умов,
брудно, невистачае меблів, обладнан
НЯ».

Не ЗВ3І)Jс&ючи на цілу систему

екс

плує1ування 'Молоді,
як
ДрозJІенко,
так і іf-їШі партійні ватажки вимагали
ВЇ.1t молоді не тільки нес,ти ра1бське яр
мо, а бути ще бадьорими і готовитись
до ~об<'РО!;и ·батьківщини». І .потребу
такої підrо'Товки до ·боротьби з зов
нішнім і внутрішнім ворогом вказуваь

зrкrема UJелепін,

внеланник Москви.

**
*
ко.мсомолу заІКінчився.

З'їзд
Делегати роз'їхалис,ь не з •піднесенням, а ще
з більшим пригніченням, але заразом
з в:ірою, що система яка
держиться
Н!3 терорі і НаІСИІЛЬСТВ'Ї, Не ЗМОІ)Ке ДОВ·
го

вд~ржатись.

О. Зінкевич

кореспонденція)
\

Земе

хов'ання повинна
мати дитина,,
щоб
пізніrш!е могл.а стати повним і авід.о

На Конгрес иа-с.піли численні при.вd
ти, з в'аІж:швіш:их слід згадати ві~
Архиєпископа Іларіона;, Архиєпископа
Борецько·го, міністра освіти провінції
МанітобІ!, від
'КУК
(111. Яримович),
УНО (інж. Косс1ар), БУК, ЦЕСУС-у,
f{оДУС-у, СУОТА, HTlll і -баг<З'І·о
ін

мим члеио,м українсь'кої спільноти
і
добрим громад'Янином Кана1ди. Преле
п·нткаІ підкре:С,ЛИJlд баtrьків·ську .в4дпо
відальність за виховання дітей, .пмаІ
ючи при цьому яскраві приІІGлади.
Н2•ступну доповідь «Українсьюt:й
сту~нт і профе·сійне життя» виголо
с.нв Р. Костюк (Торонто).
Прелегент

Мушка (Монтреаль)
суков (СаскаіТун) -

і п-на К
сеrкретарі.

ших.

Піс.:rя

офіційної

почались ділові

частини

н;аради.

'КоНІГресу

3віти

Управи

СУСК-у і делегатів1 були о6ме.жені JI.O
мінімум через 6рак · часу
і тому
не
МОЖНа було ВІПОВНЇ rtредЧТЗІВИТИ 'Кон
Гресові ·пророблевої
праці,
але
не
зва1жаючи на те, вони дали
багатий
обр'с'з д~іяльІности даних
організацій
та показали великий їхній посТ)"П
і
силу. Гіннож звіти Управи
СУСК-у
пою:.зали

нку

.в;елику

працю

,вона

ви

конала за звітний час, НJе
з.ва,жаючи
на всі початкові труднощі. На, особли
ве

признання

заслужив' своєю

працею

та відданістю студентській слраві геНІ.
секретар СУСК-у Віктор Денека, ЯІКО
му .Конrрес ~вислови·в своє признання
ВЕ-ЛИКОЮ овацією.

Після обідньої rперерви
проф.
П.
Юзик, головІа де1парт2·менту славістич
них студій Манітобського
універ-с,и
тету,

пиголос1ш

доповідь

на

тему:

с11вердив,

що

ІІlере.ваw{аІюча

;більшість

ст у дентів по закінченні ·студій і одер
жанн•і фахової праці, цілковито занед
бує суспільне життя та1 під
вІпливом
матерія1льних .ВІигод і щоденних о6ста
ІНП: ВЗ'3ІГ2.1Ї В 1 Ід'ЧУЖУ€ТЬСЯ ві~ 1ВСЬОГО
рідно•го, підкре·слюючи при цьому, яка
ведІІ!Ка

'прога..rшна

витворюєть·ся

'в

Н'аІШому суспіІЛьс1тв1і і якаr велика шко
да для самого професіоналkта і
для
1·ромади.

Останню доповіідь виголосив З. По
горецький (Вінніпег) <<Український
студ•ент і його відношення rдо ·саІМоrо
себе». Llя доповідь -була філософічно
пс;ихологічного характеру.
Прелегент
подав надзвичайно влуrчні характерне
ТНІКИ за~'3ЛЬІНИХ
ТИПіВ
украЇНСЬ 1 КОГО
студента. Порушуючи пробLЛеІМу мен
шевартости,

прелегент

ствердив,

що

людина не. може жити в жодній скраІЙ
нюс,ті і тому нашому
студентсl'ІВ'У
і

<<Роля украrїнсь'ких кана~ійці.ВІ>>. В аво
їй доповіді преІЛеГент накреслив 'РОз

uілоМ'у суспільству немає ні·якої загро
зи з цієї сторони.

виток Уі<Р'а~інської еJміграці}_. постан
ня різних
організацій,
ЇХІні
хвилеві
піднесення та упа1д~ки.
П<жазаrв який
вt·,шкий потенціял посідають українсь
кі канадійці, вка:зав НІа ,вплив. українсь
кої ку;Іьтури на канадійську
та
на
ралю, яку українські канащійці ·повин
ні відігравати в майбутньому. Допо

тов'ариським ве·чором, який :був нена
че про,доюj{енннм тієї 'гарної і това
риської атмосфери, rяка була під ~ча:с
загальної дискусД та· ще більше спри
чинила:ся до закріплення дружніх від
носин серед зібраних ~легатів.

ві~ь була ду~ке цікаІВа своєю інформа
ншніс;гю та 'Конструктивністю.
Вечором того ·Ж самого дня від6у
дася зага.1ьна' дІІСКУ'сія на тему: «Ук
раїнське с.тудентсrво і його відношен
ня до життя~>. Uя тема була розробле
н::.ь в рі::<ЮІХ аспектах чотирьома окре
мими доповідачами та виголошена на
Конrресі, після чого відбулась за:rаш,
на ~ис,кусія.
Першу доповідь з загального цик
лу вшолuсив Монастирський (Саска;
туп) <<Відношення українського сту

де:nта
до унів,ерс,итетського життя».
Н;1 д'у;мку прелегента, студенrrи приді
ляють

за1мал:о

уваги

студентському

життю на університетах; д-еяким сту
дентам ·бракує відповідного зианн1я
і
певного окреслення с,вітогляду; не ви
І}Ористовується

для

проП2'Ганди

шкіль

НІИХ ус·піхі,в поодиноких ·студенrів.
Другу допов1ід-ь виголосила Л. С.лю
зар (Монтреаль) <<Відношення ук
країнського студента до нашої
сус
пільно·сти». Пор)'!шені в допов'іді були

проблеми виховання

---

яке саме ви-

Перrшtй

В

день

першій

Конгресу

половані

закінчив<Сі~J

,другого

дня

Кошресу вІі,дбу,вались зас,ід;а!НІНЯ і пра
ці ділових ІКомісій верифікаційної,
програмової, фінансової, ІПре·сової, ІНО
мінаційнuї, стаrrутової і резолюційно~.
Друга половиlJЗІ днІЯ це звітуванни
голов коміс:ій та диску,сія над ПОМl'·

ннми пропозиціями. На ,ВІнесок фінаІН
сової ко:.Іісії бу1в прийнятий 'бЮд*ет
CY.QK-y в сумі 300 дол. Ця сума була
розподілена, на кожнІИй осередок від
його потенцШносrrи.
Н3' пропозицію номінаІЦійної ко'мічїі
бу,ла
обрана
така
нова1
Управа

СУСК-у:
В. Ж.З.ровсьна (<<Обнова», Віннdпеr)
- президент, п-на1 Б. Ганущак (<<Аль
фа-ОмеГа», Ві:ншіпе.r), n:-на М. Боднар
чук (<<Обнова», Вінніпег), }{. Зеленко
(<<Альфа-Омега~. Саqкатун), О. Муш
ка (СУСК, Монтреаль), ІП-на Р. Дас
тик (УСК, Торонто), п-на
А. Косар
( <~:Альфа-Омеrа» 1 Вінніпег), віце
презид-енти, Ю. Ба:бій (ТУСМ, Вінн~
псr), А. Герман («Обнова», Вінніпег),
В. Кудрик ( <<3арево»,
Шнніпеr),
секретарі, Б. Чемернжькнй
(ТУСМ,

Стор.

Він1ніпег), Р. Костюк (УСК, Торонто)
оганізаційний ре,ферент, Я. Барвін
ський (ТУСМ, Вінншег) реферет
студійних спра'в і статистики, С. ~ад

-

чук («Альфа-Омега», Вінніпег)
і
Є.
Лешман (~Обнова», Вінні'пег) ре
фереити прес 1и і nропаганди, Євгенія

ІІоrорецька

пег)

( <<Ал,ьфа-Омега»,

ВіннІі

референт суапільних справ

-

опіки,

Л.

Винницьний

(УСК,

і

Монтре

аль) референт зв'яЗІків з
ЦЕСУ
С-ом. Контрольна 'Комісія: І. Трон:ян
( <<3арев,о», Вінніпег) гоJюва,
В.
ІІаnірч~к (ТУСМ.,
Вінніпег),
Донна
Павлишин
( <<Обнюва», Ві ншіпег), З.
Поrорецьний (<<Альфа-ОмеГа»,
Ьінні
пег), І<. Земесуков
(<<Альфа-ОмеГа»,

Сае:катун)

-

Останньою

члени.
офіційною ·точкою

коrJ

гре·су було прийн\d•ття в члени
СУС
К-у сту дентсЬІюго 1нлю6у при Оттав
ському універс1 итеті і ТУСМ-у з Мон
треалю.

Конгрес
му

Orop. 11

смолоскип

4

закіhІ<rив·ся

о.бідом,

промовляв генеральний

на

яко

суддя про-

вінції Ман•ітоби М. Н. Григорчук. Ши
новнІІй промовLць

з•<О'значив,

їнці ІІОlНІГJНі

Іорді

Gутн

що

свого

укра

ІІаJІЬНОІ () IIOXO).~zl\t:111JИ,
Лід;крес~Ю/0 1 111
ПРІІ цьому, ЩО &же тепер є дуже оа
гато УКіJаінсьІКІІХ •прикмет н канадіИrсь
кій культурі, як~а1 чим дальше то біль
ше

~баrгачується

культурним

спадко.'А

і о·сягамн українців - канадійців і то
му СjГудеНПІ ІПОВИННі Ще
З
бЇ.Лh'ІlіИМ
з•<:.взяттям

працювати

в

Нові студентськІ

нац.о

цьому

rюЩJЯ

мі.

товариства
В

остаНІньому

с,ького

жиня

сюстання

часі

на

двох

історія

чужині

нових

студент

Зафіксувала

сту~нтських

то

Lюрвств Укра:шський Lтуденн:,ький
КJІюб в і'ё'МІ.lьтоні tКанІаща) і Украш
ська Студентсь~аr J'ро.ма.да в Ьалт1і\1ОР

l..:I)J.'A).

Нижче містимо корт кі інфор

мащі вро ці два товариСjтва.

На rКіНt:ЦЬ у.Бажаю ·своїм обов'ІІJІіОМ
зазначити,

що

конгрес

проходив

УСК

на

rам:ільтон

-

високому <Ік<.дt:мічному рівні. !-lаради
К<Х\1іС<Й прохо,щили ділово і з вешши.\t
зацікав:Іенннм всіх прис,утніх делегй1 ін. L:,ей конрес уна.жає~мо за ьелнкнй
успіх
у;кр·<-їнського
студентс,т.[)іа
11а

В І·а,мільтоні студіКJє •кілька десят
ків укра:інськвх студен1ш.
.іJ.же
1:ід

ЧУІЖИНі.

ю.tно в .ІШітні
1~65 р.
студснтп.кий
іНІЦІН Ш.ВНШ1 КОМіТет, ЯЮІЙ мав ЗШЩс..•Н

Новій

Управі

СУСК-у

ба,каLмо

як

ни.йкращнх успіхіІJ у її корисній прсщі
для українського с,ту дентства ь ham.1дi.
А. І<ршюручно

довшо1·о

ч•с.су

тут

вщчу.в,алаІс,ь

вепре

оа. зdснувапІ українське
оу~.:нтське
1 ова.рис;тно. 3 щєю метою оу.•ю Іюкли

ня

нроlіеСТІІ

ВІДІЮі:Щ~І·l

унінерситетськнми
:іlідну

:нрацю

;~нтс1тва
І о

серед

для

заход.І

нсред

,, а

:і.ІdС,тяr.~:І

н:дпо

у J<i)J..tНCI>Кt.JІ-o

з·с.снювання

с-.&у

студ.:нтсьІ~D

1 овариства.

ішціятнвпого комітету буJІи увій
ш.ш: Е. сред.ак, Е. )J.яковrсьюІй, А . .1\.ри

lLo

Резопюції

fipyroro

Ионtресу СУСИ

ьоручко,

нич.

Другий
Конгрес
У країНІського
Сту~нтс,тва Канади
пересил·<Оє
свш
палкий привіт студенrrам України, со
лідаризуєтLоя з їхньою боротьбою за
Сувrеренність Укр•аїІ-JСЬІкої Держанн
і

НОСІИ студеНТС 1 ЬІКИХ ТОВарИСТІВ, ЩО ді
ЮТЬ в одній місцевості і д..т:я
sдиної
станової репрезентації місцевого с1 ту
дентства, Конгрес ·взнвІС.:є усі скла:дові

вільність науки та хилить головн пе
ред тінями ло·ляглих друзів-с 1 ту~дентів,
що згин~ули в ~боротьбі за BOJIIO Суве

заходи

1.

рt.Ю:ЮЇ У~раrїни.

2.

Конгре·с вітає

Високу

Ієрархію

орt·анізації

С.:УСК

для

нсгаІйно

поробити

зорганізування

КООрДИН<ОіЦЇЙНІІХ Тіл,

КУ:ДІІ

б

нос1пйних

В.ХОДИ~1И

пред-ст<.·юшюІ кожної ·студентської ор
І анізацїі в даній місцевості.

8.

Конгрес

доручає

управі

СУСІК і

Українських Церков в Канаді та заян,
JtЯє с.вою віриіть ідеала1м християнсJ,
кої моралі й етики.
З. Конгрес, рівночасно вітає вІсі укра
їнські суспільно - гро,м'ащські
і налі
тичні установи у вільноІму світі, а зо
крема з::швІЛ:яє с~ою ·Спів;працю у сту
дентсью1х справ 1а1х з 'Комітетом Україн
ців Кана~~и, якому
вислов.n:ює
·своrю
в.дя·чнkть за одержувану допомогу.

с 1 кладо!3ИМ орІ·а:ніз•<ОІЦІrЯМ подбати
про
нале:zh.н:у інформацію про
УІкраїнські
справи
.в·
міжнародніх студентських
uрганіз'<;ціях як НУС, НФКУС, · тощо,
~!kтити інформаІЦІйні cтarrii в с 1 тудент
ських часопаса:х, вланщву,ввтн україн
ські ім:прези в унdверс,итет"а!Х, як
та
кож шщтримувати аJКТИ,ВІНі зв'язки
з
місцев,нми сту дентсьюrми організація·

4. Конгре·с вітає ЦентраJІьІшй Союз
~ікраїнс 1 ького Сту дентстна та
виз не: є

9. Конгрес доруч•ає Управі СУСК, у
порозумінні з КУІК, ,под6ати про СТІВО
рення
Українс1 ького
Ю:і'НІЩційського
Стипендійного Фонду для
підтримки
здібних і І-1еза,можних укр'аїнсь·ких ·сту

йо:rо І-:Jайв~ищим .моральним авторите
том серед украіішського
студентства
т·а центральним, координаційна - ре

МІІ.

презентативним тілом і пере·силає rпри
віт усім українс,ьким студе:нтшм у ,віль
ному світі.
5. Конгре~с уважаrє пе~едумовою ус
пішної праці СУСК ·Скршлення
духа
нsціональ.ної і ста1Еювої єдонос.пІ,
,як
також усіх цих сторін і факторі•в ук
раїнського студентського життя,
які
сприяють :більшій солідарності, вз:аІєм
ному зрозуміІ-Ш-Jю та С'ПівІпраці укра,їн
ського студентства Кана ди.
6. 'Конгрес уповноваІжнює Управу

де~'-пів.

СУСК уrжит и всіх заходів для сrrворен
ня Відділів УкраїІ-юзиа,вства .в• канадій

ст у дентів

сь1ких університет'а:х, де вІони
ще не
існують та за1кликає українсько - 'Ка
надійс:ьких сту дентЬв ~масово
впису
ватись НJа. студії укра їнознавст.ща.

7.

Для ~~сп·ішної координаІЦії діяль-

КоНІrрес закликає майбут.ніх с,ту
дентін У'В'3JіКНо вибирати :поле
своІх

10.

студій, маючи на у,вазі 1 що заІІюрукою

майбутнього українства1 'К'2 1 НІади є йо
го духопе багатство й оритіналЬІНЇ<:іТЬ.
Тому заохочує стущентів
пудіюваrги
українозІ-з;;:вс,твtо
та
здо6у.в1ати вищі
наукові ступе.JІЇ з метою поповнення
кадрів укра,їнс.ьких науковців і дія,чів
ку

,1 ь тури та :мис тец тва.
11. Конrрес заохо.чує
вступ<~и

в

українськнх
ряди с,ту денrсь

Іванка

JJpи

1;оманюк 1 N~. ,')ІНК~
ЛІІСТОПадд' :\І. р.
U}JIO

КіНЦі

Зі.!ТrВердіКеНО

СТВОреt-JН!Я

КЛЮО)'

шу

у1пра.ву

в

такuму

t.

нараховує 25 члені .• з. і\ІЛЬІ{dЧJІеІ-ІЕа .цt
деІ·ація клюбу взялJ участь в Щ>..' 1uму КонгресІ С.::У\~К-у н ро::і ,J.Jccpll~
тopiв.

Новій Громаді і її першій
Унрав1
бюІ.;а1ємо якнайкращих успіхів у
ре
;.шізув·&нні їхніх задумів і плянів.
Бальтімор

YCr -

?.

ініціятиви

групи

жив.уп-, в Балтімор

кан,о

іІЮВrтня

22.

студентів,

~включитася

в

ук-

які

(ЗДА), було ск.ш

1955

р. :.-:>аrальні .JDU-

pи, на яких створено Українсь·ку Lт·у
доетс,,ку Гром'а'ду
і
обрано перщу

Упр;;,ву. До Упраrви УСГ увійІІJ.L.аи: }1.
Wав'як голоnа, М. Яворський заступник,

Т. Jt<Орик

Т.

-

Соловій

-

секретар!ка,

орг. рефере,нт, Д. Jllевчсн

Ію- скарбник, .J. ~!'нсецька
осв. рефереш, Р. Кобрнн -

-

куюsт.
спШС!І

дійаий рефереат. ;;о К<'нтрольн~ї h.o
~ісії увійшли:

А.

!:)улавка

О. Осташ, М. ФецеІіh.о

-

-

ro.1uua,

ч.1еНІ1.

Товариського Суд•у внбр<.но:

до
Ю. Ко

тика і Ю. Чумак.l1.

УСГ-Балтімор підrо говляє разом
з
ЇІІШИМИ МісЦ~іШ;•ІІІ МОЛО;.(.t':ЧНМИ органі
ЗсlЦіЯМИ

Академію

влаштувати

ряд

Новій Громаді

Крут

та,

плян.ує

підчитів.

бажJЄ\Ю

раїнське життя в Канаді і
•активно

Ч'едак

вщепрезидент, М . .J1НкевиІ.J. - . с,екvt
тар,
ДЯКОВСЬКИЙ .. - СК<-РОІІІІ'{. i\.il!vv

~і.
в~ерситетів

r_:.

C{.taДt:

щих ус,піхів у праці.

Коrн!'рес взиває обсольвенrrів Уні

.•ІК

~ нрезндент, 1. l'а:манюк --- l·ий r~:ша:
врезндент,
А.
Криворучко ~-ии

ких офіцерських шкіл, з чого
мати
муть ве.,1н:ку користь особисто, як та
кож увесь український загал в ,Кана

12.

1ІРИ

Мастер універс,ю~Іі. 1. Г.іJ).!-і.НН
м. р.
було скликано ..:Іаrальні .JJu~и cт_yдt'!JJ.
ства l'амільтону, Нсі Я<{і!Х uбр<.шu Bt.iJ

якнаrйкра

ІІІІІІІІІПІmІnІеІІІІІІІІІІІІІRПІІППІІІІІІІІІІІІІІІRІПІІІІІІІІІІ1NІІІІІІІІІІІІІІІІ8Іrrftt•Іt•

В'Увати
справи.

с1 воє

зІ-Jаннн

длrя

ВИІкористо
української

Число

..

Література

(У першу річницю

смерти)

Переді мною дві сині юнwжки з зо
лотими буквами <<Юірй
Яновський».
А всередині

Блідий,

-

портрет.

інте,ліrентний,

з

орденом

Лені,на· і з книгою в руках
Юрій
НІ-юв·ський в ав.оїм багатім кабінеті.
Лице його яку,сь маску
усмuшкою
зобра,жу'є.
- Юрій ЯнІовІський, кmку,
с.киньте ту мас,ку з свого лиця.
По
гляньте щиро, роЗ'УіМНо. Д;с.Ійте віІдчу
вашого

таланту

з

портрета

вашого, як чую я його з творів ваших.
- Нащо ви И2'Кл·аІли цю :мааку 1на ли
це? НгІЩо ви зроб-или ту ж ·саму мас
ку в твюрах своїх. Ащке ви з,малюва

ли такі прекрас,ні
:безсмерт1ні
обра
зи украІЇНсь'ких людей! Ви так возве
личили

мистецтво

Ти мене, сину, покинув

Юоій Яновсьний

сил1у

..

наука

геройство,

ві.д<вагу,

відданkть

нашого народу! Ви ж так в·слс::вили си
лу йо,го, жертв,енність і ненависть до

осоружних ворогів зем:лі наІшої .кві
тучої!
- Нащо ж при то:му всьому ви ще
мали робити маску? Маску иа їхнІьому
лиці! Таку саму ма1ску, яку бачу я на
вашому лиці?

- Чому не дщли ви прав:'дивих абра
ЗіВ, СПОВІНСІНИХ НеНаВИСТЮ J!O
ВС іХ
ворогів землі ншшої?
- Адже вшша Марійка з >Відрубани
ми рук21ми,

ваІШі

Петрусь

і

ГаІПочка,

Ти мене, енну, покинув ... Покинув
са1мітну, як суху билину.
Мен'е сушило горе, мене сушив' біль,
а; теюер туга за тобою.
Я бу д~у як той то річній лист скру
чений, що під весну теліrrс:·єть·ся
на
гілці, прив'.язаний до неї павутинням.
Бу!ду Я'К той лист, бо моє страждан
НІЯ

велике.

Травневого вечора, ЯІК усе ПИШ3ІЛО
ся крас.ою, ти сумний пішов прz,вця·ми

поміж

Вони до,в,го чорніли на тлі синяви ...
Kv ди йдеш, - ти НІе зна1в.
И я не знаю, куди ти пішов.
Треба йти, це зна1в і ти, і я ...
Тому ти пішов.
А там де·сь д-алеко гри,мі:ли гармати.
Десь далеко
пожежа1
розс,телювал•а
пурпур на вечірньому :не1бі.

Страшний шгк давІИв усіх,

Тяжко зазнаrrи сорому,
двигати

srpмo

а ще rя,жче

...

Часом у мене Н3і серці 6ув'ає
нібн
втіх·а'. Якийсь нений вогник пробива
>ГОСТРИМ

ЯШГЧКО>М. На

ХВИЛИНу.

КаІже мені тоді моя думка:
·- 'А .В 1 ін ярма не ба•чить, а1 він яр
Ht носить.
1 омv ча·сом

вогник

блима'є ,в серці.

Але п·ін такий слабснь:кий, що

такої

І оте М3Йбутнє, СКаІЖе
СВО•Є СЛОВО,
ла·сть сnою від-Іюв,ідь! ... Тоді
можна

бу ле с:юшути ІПОЛ'У~У з очей, маску

Тоді щирим і віль:ним сло·вом •МО~(
на, •буде ВИСЛОВИТИ те, ЩО
'ПОГЛЯДОМ
щирим :бачити можн'аІ!
Тоді світ <<тихий не вечірній» зав~

з

творів 1 отрую з душі!

тає над
краєм нашим.
А
творчі сп,
творців таких ЯІК ви, .сад-о'м
розцвіте
н а1д нраєм ааши:м!

го?! ...

Як любо бу;де українській
ХОДИТИ С 1 адо.М ТИМ!

І о·сь ми, віль1ні сини і дочки, наро
}1'У того з мови вашої езопівської .в,и
бираємо дороrго:цінні кришт'сІлі і поне

мітимуть у радості 'rrаІм'яти людсь•кої!
Тепер же слав1а героям українсь

с,е.мо їх зерна,ми доро1гими НІа

шл,яху

нашого.

Зернами, які зродять діла1 в майбут
ньому! Втю наше оте м'аІЙбутнє! Бо
ми є нове 'поколіннІЯ, повне сил і жит-

не

то

с,ухої як

що

я,

наІГІріти

не

запалити.

Ні.. я DJ.І\e не згорю... Струпішію та
вІпаду ...

й

А 1 и не будеш бачити, ні чути.
Я: щод•НЯ посилаю свої думки
тобою. Вони біжать від Н31Шого

за
ви

топтаного

по

порога·,

через

сад.ок,

а

тім д·гльше тими межами й стежка1ми,
що ти йшов, як твоя ·схилена ·голоsа
і кі.нець ~кріса чорніли дов,го ва без
межній синяві.

Від старого

д~11ба

вони біжать що

сили битою дорогою.

А Т'с'М дальше зриваються, як гончі
собаки і женуть ·скаІЖені, даmеко.
Вітрять, шукають за тобою ...
Пізно
в 1 нючі
втомлені,
з
мутним
оком поверrrаю~rь і с,куІЛені
лягаКУТь
біля МОЇХ 1НіГ і СІКИМЛЯТЬ 6ОЛЯ'ЧС.
Вернули без нічоrо.
Тебе не знайшли.

**
::k

Чи

.в:и:пу,скаєш

ти свої

дуІМки

до

мене? Вони знають дороrу. Хай забі
жать, хоч на дрібну хвилину. Хай зв
бренять бі.rт1я мого вухщ
як
дрі:бна
мушка.

.Вечір с 1 нує суrrінки по КУ'nках і nіді
ймає щора·з вище чорні крила. Ходжу
нід кута .д<о кута, від стола до порога.
Всюди тихо.

Дивлюся на дрібні заплаК'3'ні в'ікна,
На1 •СУМНі СТіНИ.
Вс.е мовчить ...
Шукаю, ·може де твоє слово, це ІКО
лишнє, •,в,еселе, дитяче ІМооке де захо•ва

Ті,ІJьки до
в сі х ворогів!
А може це бул,а мета вешої твочо·с
ти? Може це -була1 єдиНІа мо·жливі~ть
говореншя отою Езопівською
мовою
до сво,го народу? Мовою,
за
якою

ірrша ·слава всДм героям
його,
ін11не
бла1гословення всіх великих
діл
йо

МОіКС,

лося

тя!

взяти1ми й відчайдушними,
DКертве,н
ними й героїчними, ЯІК вони ...

крився інший, щирий жаль д-о всіх не
винних жертв, українсь•кого
нс:роду,

бидюш, тгІкої

буй

вуха.

:\fа

трсь ·бути такими ж ненаІвисними
до
ворогів, ~к в1аші 'Герої. Такими ж за

як

ний вітер хвилюючий лан.
Вороги йдуть.. Несуть ярмо..•
ЯІК в-они прийш~тrи, я
не
знаю.
ДріжJІчими руками за1гу лила і очі
й

Ви творець нового українського сти
лю, нової
української
лю.д<ини!
Ви
відтворили в творах
своїх
с,уча·сну
Україну!

Вчи

з.біжжя:ми.

нець твого кріса.

ється

І ·ми :будемо в1читися на них!

зеленими

Я бачил·а твою схилену голову і кі-

в·аш Дід Данила з Полтавщини ба
гато, ой я1к 6аrгато
вєІших
героїв ·бсзсмерrrні!

життя

5

М. І<озоріс

В. І<вітна

ти

Стор.

смолоскип
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у

кутку.

Чекаю, може ,в.аню виtпурХІне, МОІ}І(е
злопаче кри,льця·ми і за,бренить у :по
вітрі срібНИІМ ДЗВіНОЧКОІМ, •Я:КИ'М КОЛИСЬ
дзвонило.

Немає ...

Тихо, тихо... МовІtJаНІка.
ЗдаІЕТЬСіЯ ме:ні, не моя хата.
Якась велика, велюю1 П'УСТ'Ка.
А я за·блукана ШІЛИІНка.
Блукаю безмежНІНІМ пустаре,м,
М3J

д-е

JІЮди.ні

**
::k

А твор,uі, ~к то,полі ваші, вічно ал'У

кого

НІRІроду,

змалпованим

у

ваших

твора 1х! На тім героЇЗ'Мі нехай ,вчить
ся в;н боротися з вороrами
і
буrrи
гос,подаре'м на своїй землі!

В. І<вітка

не-

притулитися.

У пустарі, у цій порожнечі
часрм
пролетить блискавІкою ду,мка.
А, як він пов1ернс?
Як стане з вольним
прапороІМ,
з

П3ЛКИМ О6ЛИЧЧЯІМ, З <ВОГНИСТИМ ОКОМ?
Як
·стаІне
біля
воріт
і
кри~не;
«Гурра·!»

Стор.

А ЯІК йому відізвІуrьQЯ сотні, зак~ре
ні дорогою та д,у6ом замаєні?

Пізнаймо

Тебе не

видоо ...

В

Твойого .roJюcy не чуrи.
Гей, сину ...
Відізвись
таким
д~~жим
щоб аж туг почула.

веuшке

sІільне:

голосом,

І буде в нашій машій Х3ТИНІі rПОрОІZК
й

тихо.

А я .вІЖе його не •побачу ...
М. І<озоріс

( «Ізе:нівець»)

Леся Українка
про ·мужні·СТЬ Лесі

~Кр'3-

їнки, rпро те, що в глухі і с,трашнt ·ча

си

гніту

-

«контра

й

безпраІВ'я
спем

на.доїі надіюсь,
ти

правду,

-

rне

П'Оетеса зай,вrила

сперо»

-

це значить
ра•з

,УlЖе

супроти

повтори

проголошену.

Видима річ, що ·мужній, бойовий, во
льовий, волелюбНІий тон і с~равді Яll
.'ІЯ€ ОСНОВНу і найбільшу зarCrJІyry ліри
КИ Лесі Українки ... Обрrаrз
rВ•ЇдІВажної
жінки-во·І~на здававен мені завжди най

кращою хара'ктеристикою д.ля Лесі У.к
раїнrки ...
«Умру, не здамчя», це
аправді
був .доевіз, котрого
вона
ні разу
Б
житті не зламала, але
ІЖіночість,

ніжність,

лг·скавkть

також

високою

мірою їй властиві, і це ніяк не
при
нижує й не здрібнює її, а тільки оте
плює, ос,вітлює в•сіма, 6арва,ми світу,
ЯК Ве·СНЯrНе СОНЦе сніrову
rГірСЬІКУ
верховину... Боротьба пристрастей
і
боротьба ідей ста·новить
ооновv
її

творчости, особливо дра,матично{

НеНІа·станне шукаІННrя •прав~ди а·ж до
остrа·нніх її меrж,
rпронизують усі
П
п'єси, і вел::кі драми ... Трагіз·м
у
мисjJ!енні, у світовідrчуоонні і світовід
дс;.ванні
орг?.rнічrно
rвли<:тивий
Лесі
Українці... Ії герої •сrміливо ки.доають

Р.У,кавичку долі во ім'я людини.
Трагізм Лесі оптиміс,тичний. Недар
ма

на

своє,му щиті

в

з'аtмолоду наІписа

ла в:она: «Кон'Тра оепем сперо» ... Ні!}кна
і сувора, мужня і чутлива,, на•с,оожена
мудрістю віків, озброена
,ви пробува.
ною .майстерністю великих митців і разом з тиrм у постійНІих шуканнях
своєї муд•роСЩІ

й

непримиреНJНИЙ

ВОРОГ

Стародавня

остагшіх рокаrх, як

ін

с.вrоєї майстернюсти,
У•СНКОГО

Н'2СИЛh

С1Ва і гніту, поборІшк
і
в:пе.внений
провозвісник волі й правди.

Максим Рильський

Мізинська·

ІнстІІтут

Археоло

гїі і Зоології АН УССР. В ексІпед•ІіUіЇ
бІJали учаІСть також співробіТІники Ки
ївськDІrо іпоричного музею та
Дер
жавного УНІіверситету.
Мізинське rПОс,елення rпервісних лю
дей існувало біля ЗО тисяч років, 1 ому.
Експе.доиція розкопала :біля 400 кв. ме

трів. На Гr.Шбині

4-6

:м. від

сучас:ної

поверхні .виявленю ря.д гос,поrдаІрсьюІх,
житлових і 'Jюбуrових ко.мплексів, до
сліджено на' підстаrвd
20 тис. різних

знахідо1к життя, побут і культуру ко
лишніх стародавніх мешканців.
Віщкрито ДоQвготрнвале зимове,
ло 1

при

спорудженні

якого

жит

поря.д

з

деревом викорис,тано ве.1ику кількість
великих ІКісток маrмонтів та rпі.внічних
олені·в. Знайдено багато знарядь пра
ці з ·кремнІЮ та кісток, прикрас з бІІв
ня

мамонта

та

морських

черепашок,

скупчення мінеральної фарби,
місне
розведе,ная воrгНІю, тощо. В житлі знс: :1
дено лвп улам1ки бивня мамонта, олра
цьовані у вигля..доі с1 хемапrчних лю.J:сь
ких фіrур (мабуть божки). НгІв:кuл,)
житла, виявлено кільrка іНІших жител.
бу.ді.вель та вогнища
із
залrn!ІК3МІІ

кісткового і дерев'яІно•го
стоя1нці виявлено
б21гато

вугілля. Ііа
виробів'
з

кре·меню та кісток.

Знайдені речі та вивчення їх доrво
дять, що місцеві поселенці займал11сь
полюванням
на
·мамонтів, північш1х
оленів,, диких коней, зубрів тrа іШІІІІХ
тварин. На вовка, і песп.я люди полю

вали лише задля хутра. Орнаменталь
ні ре'Чі (пл'а'С,ТИНКІІ,
улаtМКИ
бІІВНів)
були різь-блені з допо.могою кремін
них знщж.доь. Морські •черепашки, яІКі
знайдено, по'ходять з rнад берегів Чор
ного Моря. Всі вони просвер.'І·ені і на
н,изувані на наІмисто. Череrrаш'ки -r.в'ід
чать про значні зв'язки мешканців з
віддаленими райоН'а·ми. Дослідження в

Мізині продовІж~єтьс:Я.
«Літ. Г<J·:;етою», ч. 37.

частина

продовжує

r.

зорганізувал11

ся11ки жит.тових будинків, оборонних
спору д•, що являють собою м 01 утню
стіну з оборонІІІІМИ вежаrми. ~Іред.ме
ПІ ДОМаШІНhОГО ВЖІП Ку, .lЬОХИ, ЗJСЇІШ,
відтворяють картину побу..-у,
f І;оно
міюІ і культури старо.давньоrо r.ric1·~~
нерш11х трьох віків, по н. Хр. Ф~1ртеця
добре зберег,т<Jсь.

Інша

стоянка

Розкопками
поселенrня
первісннх
людей біля Мізині
на
Чернігі.вщІІні
І<ермував І.
UІоВІКОП.1ЯС.
Ексflеди
цію

ОпісtЛя зійде сонце ...

rовrорити

Україні

зують, ЩО перед ТИСН 1ЧаМИ
років
В
Укргїні існуваrло
життя.
Про
деякі
розкопки в останніх двох
роках
МІІ
хочемо поінформу.вати
'Іr<::Іших
чита
чів.

«Гур ра!»

Тоді я ЕІПа,доу без жалю.
ньо

~·країну

формує соВІєтська
прес,а,
проведено
ці.r.11й ряд розкопок, ЯІКі наявна .доока

***

Криюни

старовинну
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ПІДЗЕМЕЛЬНА УКРАЇНА

Тоді біжу на перелаз.
Старі ноги пуrаІються, оале біжать.

Ні...

Число

смолоскип

6

(За КнївсЬJою
р.).

1955

Розкопки біля }{ерчі
Бкспедицію влЗІІІПував лен.інград-сь
кий Інститут історії .матеріяльної куль

тури АН СССР. Експед11ція
продо·в
жує розкопки босфорс,ькоrго міста
фортеці Ілурата, що знаходилася
на
підступах до
·столиці
·босфорськог'1
царс,тв'а Пантика,пеї. Тут знайдено де-

.шби

цього

розкопки

ж

!Інституту

за:городньої

са

в двох кіло~tетра·х на північ від

't\.ерчі. Тут виявJІено жилі при~tіщення,
nинокурrню, які яrскраво :vtaJІIO/OTІ> по

бут нас,елевня ІІІ-Н Б·іків до
н.
Хр.
Інша, експедицІя повинна дослілжува
ш курган11 на північній оtколиці Кер
чі, де в 1954 р. знгйд.ено
дерев':ший
саркофаг lV віку .доо НІ. Хр., мальовані

вази, витончені ювіліrрні
«Р<Ід. УкраЇНОЮ», Ч. 197.
Ст(!ровинне

сеJшще

в

в1иро·би. (За
р.).

1955

Михайлівці

Вже протяrгом трьох років 6іля
с.
Михайлівки (Херсонщина) працює ек~

педнція Інсштуту археології АН УС
СР керован1а О. Ф. Лаго~довським. Ек
спедиція пров•адить роз·копки П'Осе.тен
ни епохи бронзи.
Дотеnер розкрито
пона·д 5.000 КіЗ. м. Під нашаруваннями
rрущу виявлено руїНІи жител,
спо
руд

гоQпод~рського

призначенн~

КрИТО КаМЯНІІЙ •Мур.
Кам'яний ,мур оперезува.в

весь

роз

верх

горба і його схил з ·боІк:у річки. Стіна
муру, ЯКа збереїЛ2•СЬ До0 СЬОГОДНІ -ВІІСОТОЮ в 2 м. Вон<а
побу довrана
з
r.е.тиюІх ка,м'яних брил, деякі до двох
мстрів в поперечку. ІіІви стіни пере
в'я.заrно, с,тіну укладено на розчині із
звнча·йної землі, ·без вапна, якого ще
ТОді О•ЧеВІИДНІО Не ЗІ-і3ІЛИ.
Численні жит~11а щільно nритислись
одне до од•ноrго. Вони мали кам'я,ний
фундамент і,
оче:шдно,
глинобитні
стіНІ!. За П.'ІЯНОМ це баrа•токимерні спо
рудн

нелра.ви.1ьних

~контурів.

Іf<о.жна

І<амеора-кімнат·а зв'яза1на з
сусідніми.
Одне невеличке ж11тло <:таїть окремо,
його фунл.амент ·складений з більших
~шменів. lle житmо
могло
належаrrи
якомусь знатному
членов1
гро,мади.
В житлі було знайдено .пишне намис
то, виготовлен1е
з
плюневих кіс;rок
вовка.

Всюди 'ПОМі1їні сліди ~господарської
діяльности: ка1м'яні жорrна, стуrпа для
крупи, ковальс,ьtкі прил·ади для виго
товлювання бойових
·сокир-молотків,
майстерня щ,тя направи
рибальських
сіток. Кругом сліди
численних
вrог
нищ, але немає жодної печі. БаІГаття
здебільшого розкладалось безпосеред
ньо на землі, горщик з варивом під
rпиралн 1камінця.ми. Ма·йже весь зна.й
дений посуд з опуклим дном, навіть
МІІСКИ МаЮТЬ О'П,У1 КЛе Д•НО, а щоб ВОНИ
мог ли стояти, їх gиготовляли з кіль
кома ніжками.

В глибокОІМіУ ярі, в який окидаІЛи

n·o-

Чнмо

бутові ІІІОКидЬ'КИ, знаІЙ!дено
крім різ
них речей, кістки тварин,
що
дало
можніс,ть дослідити зоологам, що Ми
хайлівці виІПа·сали ве,шку рогату ху
добу, отшри овець, м·а:ли свиней.
За стіною поселення могилЬІНИlК.
Михайлівці ховали ·своїх мерців у не

Шляхами

з підігнутими ногами. Під головою НІе
великпn камінь, а
з•боку ·горщик.
Ці речі про~тояли 4 тис. років.
В о.дtній зеrмля;нці знайдено
цілком
інші ЗІ-:Jаряддя пр-аці і черепки по.с;у ду.
Є припущення,
що це житло •ЯКоїсь
невеликої родовюї гру:пи, яка :мешка
ла на цьому ·горбі
до
c.nopy дження
основного миха.йлівсь,кого поселення.
.Між руїна1ми
пос,елеНІНя
знайдено
найрізноманітніші
стародавні
реrчі:

мідні сокири, крем'яні ноІЖі й
юш~
жали, 1кам'яні бойові сокири-молотки,
НаІ{ОІІєчники стріл і описів, вироби
з
кіс;тки і рогу, череп~яні горшки і т. д.
Розкопки •nродовжуються, вони є цін
ні для ознайомлення з історією на,се
лення
Нижнього
Подн,іпров'я.
(За

Київ·ською «Україною»,

ч.

9. 1955

р.).

Мамонт з с. Гнатного

1948

р., в

с.

ГнатІ-юму,

Києво

СвятошІшського рс:•йону, в часі земля
них робіт зна1йде:но кістяк Беличезно
rо .мамонта. Розкопками кістяка :кер
мува-в проф. І. Г. Підоплічка з рамею1
Інституту Зоології АН УРСР.
В кістяку невистачаІЛQ кількох nоз
вонків та ребер і частинІИ черепа. Вче
ні &становили, що
кістяк
належить
старому

сшмцеві,

якому

-було

понаrд

сто рокін,
що
жив
він
приблизно
7.000 років тому і важив 4,5-5 тонн.
Заrипула тварина від того, що загруз
ла в бол~п.
Про
це
свіщчать чере
пашки !Прісноводних молюсків, знай
дені під кіс:rяком.
Довжина
'бивнів
цього мамонта <:я·гає 3,1 метра. Ці бив
ні найбільші із зН(Jйдених досі

Мамонт Твwрина, дуже
близь·ка
до сучасного індійського слоІна.
Від
ос.таннього віНІ віщрізняєть<:я більш ма
сивним тулубом, коротшими
!Ногами,
ДОВГОЮ шерСТЮ і дОВІПfМИ
6ИВІНІЯ!МИ,
ЯІКі допомагали йо:му добувати взимку
їжу з-під снігу.
Знайдений в с. Гнатнюм1у кістяк .ма
монта першrіій маІй1же повний
ек
зсмІПЛІЯр цієї тварини,
.виявлений
в
Україн~ після війни.
(За
'Київ.с,ькою

«УкраЇНОЮ»,

Ч.

10. 1955 р.).
Пода.Jr.а

Paka1

Яровенно

даленої Унраїни

uаnіоантнвні вови
На

Вінниччині,

пона·д Бугом,

За вікном дощ паде, д-есь машини
ревуть

серед

6ar атої

української приро~и
розки
нулося стародав,чє
·міс:rо
Хмільник,
засноа.анr. ще з•?.• часів 'Київ·ської кня
жої дерЖаІВИ. ЦіЛІІЙ ря.д ВаW<ЛИВИХ іс
ТОрИЧНИХ подій ВІ житті У'Країнського
народу зв'язаний з ЦИ'\! містом.
А"'Іе Хмілпник прнвертає ув•г,гу не
ті.'!hКИ як історичне мkто, а й своїми
НіЛЮЩИМИ •'І-1іНерадЬНИМИ
Водами.
В
1934 р. тут поча,ли бурити свердло.ви
ну для колодязя. На ,,либин1і в п'ять
метрів появилася вод•а гу~того
жов
того кольору. Ана~;Ііза,ми ·б'УЛО ветанов
лено, що місцева вода є радіоактив
ною,
.ву:глеокисло - залізистою
міпе
ральною, і має rшсоку балмІеологіч
ну цінні~ть (до її складу входять: ро
дон, В)'1 ГJіе:кислота,
залізо,
кальцій,
натрій, хлор і алюміній, •nомітні
та·
кож сліди кобальту). За два десятки
років ·С'К.!Іад. ХМіЛЬtНИЦЬКОЇ ВОдИ зали
ШИВСЯ майже >без змі.н, що
свідчить
стійкість її якосте;й та про те, що гли
биJJні запаси її зНІачні.
Досліди по1Казали: хмільницька .мі
неrальна вод:а ефективно діє при хро
нічних артритах, невритах, мієліта!Х,
ішіасах, ра•дикулітах, навіть при ІПО

І літа1к там rу.де угорі.
Преспокійно з дерев лис1 тки жовті
падуть

Та немає спокою мені.

І ВІІХО.ДіЖУ надвір, у ЧУіЖИЙ, ЗЛОQНІИЙ
світ,
Вулиця~vш пустими :блукаІЮ.
І не знаю самий в:ід кількох у.же літ

Я rї так по світі шукаю.
Цю

Jlарівну мою,

Оіе

Я 'побг·чив .колись в

щас,тя моє

своі.ім

сні

І сказаUІа вона: <<Знайди в ·світі ~ме.не
І бу~у я твоєю тоді!»
І шукав я її по багатих міста'х
І ·по с,елех затишних хо:ди.ВІ.

Я глядів по хатах і у темнІИх ліса1х,
Океан я ·безме,іІі:І-JИЙ проплив.
Я шукав її там -- у своїй вітчині
І країв шkть чужих я пройшов
І нера~ смерть у вічі гляділа rмені
Та її я іще не знайшов.
Я

пробувІ довгий

час у :м'андрівці

Та я Еірю у щас.тя своє

оцій

-

Та· царівна моя, така гор:да, пишна
Не могла одурити мене!

д<'tгрі1 рпматизмі й гі,пертонії.
В 1937 ·р. було проведено
юютаІЖ

І я вірю незмінно що день той

джерел, а1ле він вия>вився д~ке невд~а
лий і знизив де,біт джерел1а в п'ять
разів.
Хмільниць:ке джерело це
єдине
цього роду на .всю Украі.іну, в· якому

Коли СЛОВО ЇЙ СКаІЖУ ПаЛІК·е:
<<0, якпй довгий час, я блукав по

кількі·сть родоНІу перевищує Ікількіс,ть
редону в інших д•жерела•х світу. ІКрі·м
того .В\ ньому є значна кількість азо
ту й в-углекислоти, а це рідкісне
і
дуже ціК'а'ве явище.
Сьогодні Хміль1ницькі цілющі во:ди
не ви:користовуютьсІЯ як слід, а місце
ва санаrторія цілком занедбана.

.За

1\ротовичем

€.

~сссссссссссс~~сссссссссссс

.I{IRABE 3
+

На•йменше

10

У1країни

важитr,

ВІСЬого

до

гра.мів.
Найбільш

швнДtколі·nний птах
серпокрилець літає із
швидкістю
120 клм. НІа годинv·.

+

Сіра с,ова, знищуючи шкідливих

на.

На>

зберігє

бли:шко

тонни

зер

ПОЛ 1 ЯХ.

8
43-45

Нормальна температура горобця
градусів, а серце його окороrчу
ється За ХВИЛІІНу ЛО 750 р·а1зів.
В одному грамі у:д.обреиого rн'О

+

єм

грунту

світах,

Та на,реJ.іrті

наліч,ується

840

ЗІНайшов

я тебе!»

промовить .вона: 4:3Нала я,

що
прийдеш

я ждал•3' на т~бе давно!
І будь ,певний тепер, що кохаrння без
меж

Полу-чить нас обоє в одІНО.»
За-сипляю увечір 1Каміwним я сном,
Ulo-6 завтра, із 'першим с1нігом
Знову шукати її. 'А нщд.ворі кругом
Чорна ніч простя·глаІСь за вік,ном. Орест Гг.врилюн

8

гризунів,

прийде

ПРИРОДИ

звірятко

зt>мле~ийкз' маІЛа,

7

Qарівна· мрій

Хміnьннцьні

r·Jшбокі ями. Скелети лежать на спині

В

Стор.

смолоскип

2(80)

мільйонів

·ба•ктерій. 'А в ощюм'у грамі
лісов'ої
землі є близь1ко 200 тис. СІпор різних
грибів.

+

Полярна. крячка під 'Час .веснІЯ•І-JІО

го і ос,іннього перельотів долає шлях
20-25 тис. кілометрів.
8 Uloб зібрати один кілограм .мt
ду, бщікола повинна облетіти до міль
йона квіток.

8 Молода .поросль 6шм'б)1~Ш за до
бу виро~тає на 50-60 центиметрів,
а
деякі какту·си за1 рік 'Підростаюrrь усьо
ГО Н/31 1-2 ЦМ.
Одна рос:Jшна лобод•и
.дає
100
тне. насіння, блекоти 450 ти~.
8 Доросле дере.во евкаліпта за рік
випаровує 14 тис. відер води.
Дов,жина в-сіх 'Кореневих волос
ків однієї рослини жита досЯІгає
80

+

+

клм.

Стор.

3

•

поезій І} Україні

л
3еле ні,

Число

смолоскип

8

у

Дещо

НайОіпьші гроші в світі
.Металев'і

зелені,

й

паІПерові

гроші

-

не

Вага і громізд•кість

єдина на землі міра в•артости. У від
сталих племенах на осгрова1х Тихого
Океану і в Африці
грішми
с.тrуж•гть
черепашки <<каурі» найстаrровинні
ші платіжні зн,аки, які дожили .rю на
ших днів. В Африці ·ра1 на
остров'шх
Океанії за 150 1каурі і тепер
можна
купиш с,окиру, а за ЄО тюк бз·uов

Ціловані сонцем,
Умиті доще,м,
У зорях вечірніх,
Поснули під~ сині'М шаrrром
Пахучі, медові Лупr Н;JЛ: Дніщюм.

няної

Колись тут дівч·ата.
Сплітали куJПа:льсЬІкі вінки,
Uloб долю с,казали
Ум хвилі дзвінкі.
J<олись 'партизани
Тут пасли коней дозорі,
З в·ійни повернули
Да;вні кос•арі.

дає

(Дарма, що в дівчини

Вінок не в тонув) ...
Веде сіножатку
ДЇВ()Ча З'3'СМ3ІГЛа р~~ка:
J трави - .в покоси,
І піс:ня д'3ВІін:ка.

дому,

роз·міром

є

К'2 1 м'яні

гроші,

яr<ими користуютьс,я на острові Яп (в
групі Королівських островів
Тихого
океану). Ці гроші, в;ідомі тут під шаІз
вою <<Феї», вирубують·ся з
араrоніту
-- мінералу ваnrняної поро,ц.и і .мають

А луг цей зелений
Ласкг.нить її. звесел,я,
І серце дівоче
Уї окриля.
Вона лиш смутніє,
Як бачить: вночі між зірок
Пливе срібний міся·ць,

виглнд

великих

млинових

жорен

з

діркою в ценrт·рі. Чим більша за діяrмет
ром та;к'а' монета і чим вонrа
тонша,
тим .вища її вартість. Деякі фе'і дося,га
ють 5 метрів: у дія•метрі.

• Араrоніту на ос,тро:ві Яп нел.rає, і
тубільця·м д~я до.бувrання грошей до

вінок.

водиться ч•ас ві,ц. ча1су вирушати в да
леку мандрівку океаном до островів
Палау. Там .вони
внру,бують
важкі
брили породи, ванrrаИ<'а~rь їх на плоти
і тяr:нуть на буксирі додому. Потім з

Зе.1ені, зелені,
Овіяні цвіту воsгнем,
'JіловІгІні ·сонце•м,
Умиті доще·м,
У зорях вечі•рніх,
ПоСІ-tули під ·синім шатром
Пахучі, мед о в і Луги над Дніпром.

великим

зусиллНІм

перено~нть

ба·гато

тонні брили на бeperr і починають об
тесувати. Зрозуміло, що В'2Іртість гро
шей, добутих з та1кими труднощами,
дос1пь

OJJЬra Марунич

висока.

....•...................

тому,

що

НОВОРІЧНЕ
J(есь д:а,леко синій

вечір то,же,

Білий сн;іг і с,ві тло у хатах ...
І д•УМкам так легко і пригоже
Линуть там в цих синіх сутінках ...
Кра1ю ,С\-1ЇЙ, .далеко З·3' морЯІми
Лесь розкинув•сь ти, як казка

юних
ДІНЇ.В,

Вкутаний свІященними вогНІЯІМИ
Серця мого найнсніІl.ІЛІх снів ...

Лину думками до тебе в синій вечір
І шепчу вст~~паючим рокам:
Казка ·стане прав лою хай врешті
Vf Я ОПИНІЮСЬ ТаМ ... ЛИШ там ...
В. Квітка

твори.

Пр<щівннків
др:у1кованого
с,лова,
з~'язаних похо.дженняІМ, місце.м пере
бувІа,ння і тематикою з Укр'а'їною, кар
тотека наr<~ховує пон1ад 'Чверть міль
йона. Всього в 1 а1рхіві Венгров•а двu.
з половиною мільйони
>бІбліографіч
них J<арток і чотири тисячі
авrrобіо
графій.

«,монет» не

ними

при ІПО

транапортrування

та

ОТЧИЙ дІМ
Я UІІРОСТаІ: у ІіЬО:VІу Й І~е забуть
Богнів з вер21нди ні,жну кашамуть.
В
В

·

годину смутку ними думав я,
них моло.дість тепліла~я моя.

Покинуть

край

примусив

СJТІПОстаrr,

Та зно.ву я вертаюся до хат.
Jlоr-юсить .вітер із ус,іх сторін,
Як ·б'є по вІМерлім Н3JJ.І:овечірtній дзвін.
Я у дорозі мрію і журусь:

Коі о з_у1стріну в дом'<', як вернусь?
Можливо, мати ви•билася з сил,
Спочн.ла чном спокійним 'Край ·могил.
Над нею, може, не звели й хреста, Хто ж сиротину словом при.віта? ..

Біліє отчий дім у дашині,
Спо,кіЙІно .ІЗJ нім, не світяться

во·гні.

Німіє в синій мрнuі провесна,
Зненацька світло вдарило з вікна.
О, не забути тих мені х·вилин,
Чи це твою я ·бачу, не:не, тінь?
СипН'уБ суцвіттЯІм птах із верховіть,
Вітаючи додому мій привіт.

ПроФ. С. Бенгрів
Проф. С. Венгрів·, найбільrший укра
їнський бібліограф, майже невідомий
сеrед УІфаїн,ської молоді.
Він наро
дився 5. І<Бітня 1855 р. в Лубнях і по
мер .ВІ 1920 р.
н ПетрограІді
(дехто
тверд-ить, що він
<б,у,в
розсrrріляний
большеюііК'іііМИ).
Проф. С. Веигрів протягом
цілого
свого життя збирав біографії та авто
бісгра rрЇЇ
ПИСЬІМе•ННИКЇВ
Ї
На'УКО·ВИХ
діячів., ·відомості
про
їх
друковані

цих

кори~туватися

ких «Грошей» о:бійшлос,я ·б на неба1·а
то ·менше їх вартости. rro,мy то чима
ло т~~більців зберігають
свої
«скар
бИ>.' в чужих садибах ...

тканини.

великими

змоги

всякде,нній
торгівлі.
Коли
людина
щось продає і одержує
<<Готівкою»,
вона мусцть іти до покупця і знаІЙоми
тись з Я'Кістю і розміром
«монети».
Але rвона не перевозить <<Монет» до

В різних части.нах земної кулі виІКо
ристо.вІують як гроші також зу,би тва
рин: соба•к, дельфінів та інших. У де
яких племен в Ас·сомі (•пів.нічно-схід
ня провінція Індії) грішми
с,лу-мать
коров'ячі черепи. В ПолінІезії велику
·вартість мають гроrші, виготовлені
з
пір'я колі·брі, папуг і гоrJгубів. ГріШІми
служать також грецькі горіхи (.ВІ Ті
беті), зерна какаю (в Мехіко), листя
тютюну і бруски соли (в Африці).
Та найбільш ливовнжЮL\fИ і найбільш

Та тільки між иими
Олин партизан не верНІув

Як в плесі

ціІіавоrо

г·и

Овіяні цвіту вогн~t:·м,

2(60)

Юрій БуряЮвець

ВІРА
Хай зникнуть сумніви, як юмари,
І чисто, як в нє,бі, ха:й буде в душі!
Хай с,онце скрізь вІЛаІдно засяє
І я усміхнуся йдучн!
Хай серце.м я щиро повірю,
Шо в ссіті є правд•а· свяrга!
Душею

.нєхай

від,почи.ну

Р1 с•крашу своє ,в,боге буття.

А заuтrраі? Як хмари надійдуть?
Байдуже СLоrодні мені!

Я вірю, що пvавща побідить
І

сонце засяє

в

пітьмі!

В. Kвirw

Число

Orop. 9

смолоскип

2(60)

Совєтсьні ніноартисти
(Донінченн~
Непра1вда,

між

-

реrпортерів

хтое:ь

гу.юнуІВ

російською

з-по

мов,ою,

Богослуження вtдбуваютьс,я кошної
неділі.
- Цікаво б побувати,
шепче
один з членів делегації до свого то

-

вариша.

- Так пі·щли, грімким
,голос~ом
говорить Сурінr, Н3ІМ тrре6а поспіша
ти на о·бід.
- А ми хотіли б піtи нагору, ..

почу 1ись

голоси.

Та що ви товrариші,

-

вістр,

-

просив мі

nжс пізно, нам треба їхати.

-

А ми Т<'JКИ хоче,мо ·I-:Ja ве·жу!

-

с,тоювали

-

на

голоси.

Та тепер туман, нічого не видно.
- прийшов на д•опомогу міністру перекл.адчик, може тоді завтра вран
ці ще раз поїдемо.

-

з

попередньоrо

числа

«Смолосюt-nу»)

Неі
замо.вкли.
Проходили
помі};-~
лавками. Ніхто не хрестивrся,
тільки
дехто вроходячи біня святих обраrзів,
нижче схи.1яв голо Бу. І Іоруч к.;rя.чала
дівчина, вона Hriкoro rКруго.м не бачи

чого ми хочемо.
За ХІвилину мій с,ніврозмовець ви
бачивсь і підійшон до групи. Я ба~шв,
як він шдшrшов
до міністра
Суріна,
як йому щось шентав на вухо, як Су

ла,

рш

ІЮН3

rМОЛИЛаrСЬ.

Як дивно ба.чити це, шепнув
один член ~легації до другого.

-

Не велич<: во!

-

Сказав я півго

-

л осам. --- 'А у ва1с теж є церкви,
теж моляться люди?

ЧІІ

- Церков у н<:с мало, але зате ба
гато .1юдей молиться, почув ,я у від
повідь.
При виході знову
в-сі
скупчились
біля столика свя'І1ІХ речей. НоНІи зно
В'У

КУІПУВС1rли

даr.~шки,
те·рі.

те

образки

саме

-

хрестики,

Спасителя

і

ме

.Богом'2·

цша

делегація

.ВІ

ком'Плеті,

агенти.

Нходимо до J!ювру, с,вяпші мистец
тва, старонини. lІроходимо за.n:і, огля
даємо

експонати.

Ось рухлиний непосид•ющий Сергііl
n.:>ндарчук, виконавець ролі ·Т. Шев
ченка в совєтс,ько,му
філь,мі
«Та·ра·с
Ше.вченко». Він нс.:йбільш з·<::rхоплений
картинами, він немов їх пожирає сЕо

їм погпя.дом. Нін .пильним
погля-дом
з усіх сторін оглядає безголову -ста
Т~'ю іііке з Самотроки, огляд:<::•є 1Ка1рти«Ц~

я підійшов до неї,
понесtУ Ваш ...

О, ні, ні, д•уrже дякую,
Г<lr:н•le, мені так добре ...

--

мені

не

Невже? ..

фашист!»

у

,мою

сто

поверн.rув·сь

у

мою

сторону:

Товарищі,· -- він з·блід і Jоворив
дрижачи:vІ r·олосом, бу~ьте обереж
ні, бо серед нас є
українс,ький
фа
шист. Ось він! пrров.окатор ви
тягнув руку у мою сторону і покаеу

-

вав

пальцем

на

мене.

Французькі ре'Портери схопилис.ь
uпарати, думаJш сенсація.
- Не ф<-шнст, а НІаціоналіст!

ва

з·апитавсь,

є

-

у мене. ПідіЙІшов

французьrкоr·о

що

справ ,п.

міністерст
Шомер. Він

с,т3Ілось.

Між вашими реюортерами,

ворив

я

провока11 о ра.

закоvдонних

-

за

йому

Lовєтський

укрuінський

-

го-

перекладач,

фашист ...

І що, він ваІМ перешкоджає? питавrся l!ёЇІНЮ 11. Шо·мер.
Він агі1ує наших людей, розд·ає
їм пrютнрuсійську
літературу,
том~
МН ХОТі.lИ 6,
ЩОбИ
ВіН
ЗіВ1ДСИ
За
браВСЬ.
- Мені дуже прикро, аше в нас не
має такого за,кону, за яким можна б
його звідси викинути.
Він має таке
ССJІМс 11раво, нк і всі інші журналіс,ти.
Перекладач ·переКJІ'<::в це все Сурі
но,в,і. Він бу,в розлючений. Він відвер
нувсь і ПіШОВ. оа НИМ ПЇШЛИ ВСі іНІШі.
Коли я п.дходив до артистів і по
чинав ~о них говорити, вони
бояз.ко
дивились в мою сторону, і
.вdдвета

--

ним овіто,м» вс,е більш захоплюватись.
Але я скоро зоJ)ієнтувавІсь з ким маю

лись.

чн ЧJit.'HOi.\1 делегації.
l аворимо ·про
рі~нt. і про lІариж,
і про Москву,
і
г.ро Київ, і ПІ.ІО :-.шстецтво і ... про полі

~0

тику.

знамените, і люди веселі,
Еас, ех тут би жити ...

Ціла делегація зупинилась в одній
залі, був час покидати Лювр.
Стали
репортери, підійшов п. Шомер.
Сур.н виголосив дуже суху промо
В'У· Уlому не менш сухо
відповів
п.
Шо мер.
Поруч в уніформ'ах зупинилось кіль
кох сторожів музею. О~ин з них по
чувши російську ·мову наблизивсь:
- Да, да... харашо ...
- Пане міністре, звернув.сь
до
Суріна один журнІС.rліс,т, ви говори
ли, що у Фраrнц.ї .мало говорять
ро
сійською мо.вюю. Дивіться у нас на
віть сторож говорИ'! ь вашою мовою.
- З-відки ви знаєте російсь~у мову,
- зверну,ЕІсь Сурін до сторожа, прос-

Ми проходимо з З'і::Ілі до зал1. Гово

рю з O.i.i;fii1M, други\І, третім артис,то·м

'

~ІСН~'~'>, З-·~1іЖ <s:СВОЇХ» ЯКИЙ 'бИ ПОНІС ЇЙ
футро.

Вам гаря.че, роздягн,іться я

дуни.вrся

Очі усіх ВІп'ялис,ь

Ось вимуrчена
спо•тіла, з пре,красннм симпатиЧНІІІМ
обличrчя.м,
Олена
Бю:трицька.
Boi-Jd гарячими залями
Лювру
ходить
в
своєму
ваІЖкому
футрі. Нова спотіла і ле~ве тягс.є за
с~обою ноги. Не знайшлося <<джентл·

укра'іисьашй

затриво,жено

рону і щось r·оворин. Якраз груnа зу
пинилаІе:ь
rпід
репродукцією образу
«Тайна вечеря».
МІЙ
с.півроз.мо,вець

предстаrв.І-шк

н.и, йому відомі вс,і щ LМе.на Лео
нардо да Нінчі, !Jенбрендт, Давід, Ру
бенс, І"оя...
Нін фотографує картини
по кільк·~· разіrв, ш,о<б залишилась па
м'ятка ...

-·
-

і

направив

В залях Лювру
Точно о трепи годині цього ж дня,
я <був уже при вхо~і до Лювру. Біля
мене крутилось ще кількох репорте
РJВ. Ми знайоrмимось, ведемо
друж
ні розмови.
За хвилину приїжджа,є
знову
той
же сс.мий кар висідають репортери,

Парижі

в

3УП~ІНrились б.ля аброзу Джоконди.
Ні_ц.п у•вши~ь в-ід решти групи.
- ЛеоІldрдоо д<іІ Нінчі, Рубенс, -- го
воригь мій співроз~.10вець, ось
f
мистці бу J:и, не те, що Пікассо ...

- Нев.же в-с.м н~ nодобається Пікас
со?. генорю з, здивуваrння1м. А
його ~ш1менитий голуб миру? ..
- оНІаєте, - говюрить мій опівроз
Мt'вець, але це тідьки ,між
нами,
не

для

'Преси

...

Ясно, від:повідаю, мати до мене повне довір'я•

-

можете

- У н<::с Пікассо не ува"'І'ають, all1e
його ми мусимо піддержувати, бо він
популярний в кап.талістичному с,віті ...
Почали говюрити про <<КаІпіталістич
ний с:віт». Довго говорили. Мій ·с:пів
розмовець почав цим
«капіталісrи'Ч-

-

ДІЛа,.

А ,ЯІК вам П"·риж? \Питаю.
Знамените місто, повірте мені

1 зІ-юву розговорилис,ь
би ТУТ ЖИТИ».

н.rе те що у

ІПРО

те,

<s:як

- А ви хто будете, - не витримав
неtкінець мій сп~врозмовець.
-- Я, a,Jie знаєте це тільки ,між на·ми,
-

-говорю.

Ну да, канєчно, я вас 'пон:маю,
мною можете бути зовсім ві.дКГ!ІТі.
- Я - член Організації Укр<::·їнсь
ких Націоншлістів, чу.n:и про таку?
-Ну да, чув, та ще окільки ...
Я почавr гоаорити
моєму
сп:вроз
мовІце<ві про те, Зtа' що боrретьс,я ОУН.
Він цілий час мені ·повторяв <<до мене
маокете мати пов·не
довір'я~
Менrі
СТ3ЛО НСНО, ЩО Я rMarю ДО діла З ПрОВО
катаром. Але я не ві~тупав, а д'3,ТІh·
ше говорив йому за що ми боремось

-

зі

«ТаJн два роl<и

тяг<-ючи

Але

йому

сторож

в Сибірі!»

свою руку.

не

подаВІ

йому

руки.

Він з повною ненавис.тю киІ'Jув з· об
личчя

-

Я

СурінаІ:
два ро·ки

просидів у

проклятому Сибірі!

1вашо·му

Стор.

А

Сурін ,відвернувся
почаВJ тікати.
за ним з пере.лЯІком поспіше·ла вся

щелеrація ...

-·

Провідиицею по Люврі була дійсно
прекрасна. панночка, з гарною фран
цузькою дикцією, ,мадмуа~зе~тть Х. Ми

з нею були знайомі віддавна,
разом
колись вчи.пись. Ми ра;до зустрілись
в Люврі. І ·Мені ·було дуже
приємно
ПОЧУТИ ЇЇ БИКЛ'3І~ ІПрО /!ЮЖ'НИЙ
е~СПО
иат і доповнІити ,в. 631Гатьох випадках
свої с,кромні знання про мистецтво.
Я радо привітався з нею і попросив
зустрітись

Т'а'

поговорити

з

всю.· Вона радо погодилась.
l1lс.ля за,кінчеНІня,
коли
делеrація
сходила вниз, мадмуазель Х. пі~ійш

л•<J· до мене. Я взя,в її під Р'УКУ
сходили

вниз,

а

за

нами

і

'МІ!

слідувала

uіла делеrація на чолі з Суріним.

Ми говорили про вся~чииу. Аж р&;п
том

---

я

почув

ЧИ МИ не МОГЛИ 6 СКОЧИТИ В 'МЇСТО,
я хотів би дещо купити.

за.

плечами:

Омотрі~ вона теж уюраїнсьІКа фа

шпстк:І, от попали в

~ ви не боїтесь,

-

.говорив фран

фашистське к~<б

...
-

ло

Ма.ruмуа,зе.1ь, І·о.в.орив я до неї,
- .нам мабуть д<Оведеться с-траrждати
за: українську оправу.
Маі .передбшчення сповнилис.ь. Чер
гового дня «Юманіте», фраІ-щузька tКО
муНJіст ична газета, пишучи репорта•ж
ПрО відвідНІНИ СО!ЗЄТСЬКОЮ делеr<.цією
Лювру, гостро
наІкинула·сь
на
мою
добру знайому, провід1ницю по Люв1рі,
.мадмуазе.пь Х.

При зустрічі того ж са.мого дня
мусіВ' просити ,в неї вибачення.

я

-

Ьув
•вечір
о~ного
Паrризько·rо
дня. Сов{:тська делеrац:я виходила
з
одного прийиятт,я. На неї че•кали цwм
разом .те1кові машини.

-

Ніколя,

-

я почущ як

говорив

Бони постояли, глянули ·І<ругом і пі
uти .:Іішки ВІ ,міс.то. Я не хотів за ни
ми йти. С1ояв, ~ивився і слухав. Рап
том с чин.ила>Сь метушня. Хтось ;поб•а·
чив, що ар1ист А. (ми його назвемо
«А») пішов у міс.то.
Я
.бачив, як за
гналась

трійка:

один

совєтський

вrент з а1мба·сади в Парижі, фраІ-Щузь
кий
коУІуніст - активkт
і
ре•портер
фраНЦУЗЬІКОЇ
КО•МУНісТИЧНQЇ
Газети
«Юманіте».
Я
побачІІІВІ
це,
рішив
бігти З<3 НІИМИ.
Швидко вови діРнали неща1сного ср

тиста А., але не підходили до нього,
тільки хuваючись поміж
·будинками,
стовпами
і
лю~ьми,
і<ОЖНІJМ ЙОГО руХОМ.

слідкув·2лн

Зайшли до ,мСlJГаІзину
з
торбиНІками і парасо.1ями.
показує
здвигає

пальцем,
плечима,

жіночими
Артист А.

пнт&ється
говюрить,

яка'
що

ціна,

замало

має грошей і йде да~1ьше... Пройшли
цілий ря~ ма'газинів і нічого не к~'1Пи
ли ... Аж зупинились біля
продавця,
який продає «Нее за 100 франків».
І
тут артист 'А., совєrська, ,кінова зірка,
1
спромігся ку пити кільк•аt найдешевrших
речей ...

сJ,ка

кінема'Тографічна

Парижі, g
д'Азюр.

згодом у

П'янила ниви кров їх чиста!
Звершилочя: в1же бій стиха,в.
І впали в·сі: героїв триста!

з

початком

делеrаrція

Бордо і

складі:

Сілец~ий,

І<обилко, Василь Михальчук.

чувати і

випраІВл,япt

рукописи.

Ці1На' од-ного чнсt~~а: в. Франції

-

фр., в усіх інших 1країнах
тість

10

3/М. центів.

-

в усіх інших краrінах
ам.

300

фр.,

ріВІНовартість

доляра.
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Бій під Нрутами

Не володіТ!ИІМе в нас кат.

Аскольд

Зінкевич,

!Це цілий тиждень гостювала совєт

Володимир ЯНів

Ор~и шість тися1ч йде у л~юті,
Пожежу заrr3'JІИВІ .с 1 алдат!
Невже ж не <бути .нам?! Чи бути!
Покаже бій, порішать Крути,

Появляється

Решrуе I<OJ1eriя в

Осип

за

Артист А.
з
переІк:Іада,rе·:ІоІ Ніколя
заходили ,від магазину до
.магаІЗину.
Я теіж слідкув\3Ів. за ними.

один грти:ст до фра,нцуза-перекл.адача,

Нема дорожчого від чести,
Страшнішого чужих кайдан:
Настав вже час війни і мести!
Все Україні в :дар прине-сти,
- Це воля рідних НІам спартшн.

дентства.

кожного місяця.

Ні, якось викр•учусь.

аІс

Погоня бульвr;рами Парижу

Журнал Українсьної Молоді і Сту

Т2к говориR один з найбільших со
вєт·ських артистів!

ними

2(60)

смолоскип

-

цу з.

ПРеІ-фаІсна мадмуазель Х.

доз.волу

ЧИсло

смолоскип

10

Bruxelles, Belgique
АрІ'еитіна,

Чілє, Параtвай:

Olha Bilylk

Останніх смілих
гнів сади.с;га·
В nолоні всіх закатував.

с.

Maza 150

Buenos Aires
· Чужинче! йди і Укр:а:їні

Rep. Argentina

с~ажи, що звершений наказ!
Хай не -сумує! На руїні
Збудуємо ноші твердwні
І в бій підемо д1ругий раз!

Окажи,

що

шлях

nок<tжуть

Що за·міст ь те'рня ореол,
Що Україні в'ічно бути,
Про Україну в·сім по,чути,

Бо світа це новий престоЛі!»

1Веі
на

Крути,

передплати

адреси

наших

<~:Smolos'kyp~

nросимо

слати

-цредставник:ів.

Journal de la .ieunne
Edition speciale de la
<~:Parole Ukr.~,
3, rue du Sabot, Paris бе. PIUF, S. А. R. L.
ukrainienne.

Число

СТор. 11-та

смолоскип

2(60)

Cnoproвi портрети

Таїса
Пемценно-Наменсьна
ЗнамеНІита українсьІКа
с,портсменка
Таїоа Демиденко - Каtменська мало
відома серед спортивної 'Моло~і закор

Запиr до «Смолоскиnу»

доном, зате вона відо.ма і популярна
серед с,гюртовців і зокрема, серед гім

ЧИ Б. ШАХЛІН УКРАЇНЕЦЬ?
BJll.

.. :

Друже Редакторе!

Перегляд~аючи Аль.манах <<Свобо

ди» (Нью йорк) на
притягнул·а

1956

статтrя про

р., мою ува,гу

спортовців

під

сов:єтс,ької України. Я, я•к
постійпий
читач <<Смолоскипу», між цілим рядом
прізвищ
українсЬІких
під:совєтських
·спортовців з.найшов також
прізвище
Борис,а Шаrхлі:на, світового
че.мпіонtа
по гімнастиці.
J'vleнi цікаво
чи
він
справtді українець, бо в <<Смолоски[]і»
про

чи

нього

він

писалось,

ук:раІінець.

·<:.Іле

За

не

писалос,ь

інформацію,

як

що це у нас ·можливо, я був би Вам,
як рівнож •МОЇ друзі, яrкі
ц.кавлять·СЯ
спорто·м,

дуже

вдячний.

З пошаною і найкращими побажан
нями в Новаму Році
Петро Зелен:ко

Від Редандії «Смолоскиму»: Пишу
чи про спортовців чи інших людей ·су
часної Укр</іни (науковц:в,
артистіщ
і т. д.) є нам еміrранrта:-.1: дуже ваr;к:ко
у.стійвити, чи дана людина є спрс.вді
укра·їнцем, чи чужинцбм, який
.живе
в Укрz.'іні. lЦоб таке упійнення зро

бити, потрібно довгих студій советсь
ІЮЇ Преси і відІПовід;них видань. То·му,
що це питання надзвичайно делікатне,

редакці.я

<<Смолоскипу»

rколи

про такі сдрави і та,ких людей
дер·жується

принци•пу,

що

пише

-

при

поки

устійнено точно націонал,ьно•сти

особи, т•<:·к довго не пишеться

кілька

одруживrся,

м<:•є

Ко.1и

прикладів:

двює д~тей

напр.

зда•ВЗJШСЬ

ба·акет

пе.ред 6О.1ЬШі.'.ВИЦЬКИМИ ате

опортс·ме

З Борнсом Шахліна-м є тана історія:
в:ін дійсно ВИСіТ.УШЕ'€ або в збірних СС
СР, або в збірній команді
гімнаІСТ ів
Україt-щ (YGCP), але він не унраїнець.
В:н народив•ся в Сибірі, сам спр<авж
ній росіянин, який дваr роки тому був
висланий на навчання до ІКиїв,ського
Фізкультурного Інституту, де він нав
чвється ще посьогодні. По закінчен1ні
Інституту, він налевно повернеться в

Москву чи Леніrращ і
тувати РФGСР.

буще репрезен

Тому, на нашу дуrмку, подавати на

ціон~льність, коли її точно не знаєть
ся, є дуже небез.печно
колись

дуже прикрі

і

,може мс:rти

наслідки.

і

у

в'Правах.

Т. Демиденко
ч2rсі революції,
ла

де

в

~итяrчих

ностЯІми.
носячи

прикростей

Лоослі.
на

Він

ма:к~ті

заявив,

1\rіні.мум

що •і1родер~Ішться
дні і ·С1 тіль·ки ж

63

ночей.

Лоослі,
мQм

в1иступzючи

<<капітан

під

псевдоні-

Лопанел~і»,

ул.аштуваІВ

на своїй 22-метровrій маuпі з ІКОМ

форrгом:

д.•РУ'жина

піддержув•ала

з

нrим постійний зв'язок телефоrном і три
рази в день принос,ила йому в

кошик

бутербро,щи і чай. Але 'цього стало за
мало,

<<К2ІПі таю>

Він rпопросив,

тре6а ж

лочав

ну дьгува:ти.

щоб дРУ'ЖИНа прине·сла

самоучок

якоїсь

чуІЖої

мови.

За ці два місяці добровdльної с,амотн
чомrусь

наrвчитись!

«ви

своїм

виховникам

неповинНІих дітей
хотіли
заглушити
стогони В 1 Мираючих людей. R пс!м'яті
учасників uього ·м.аршруr:гу, яких зали
шилось В !ЖИВИХ ЛИІШе J\ЇЛЬІКОХ, ще ДО
СЬОГО~Ні ос.тались картини вмираючих
селян понад берега'Ми Дніпра.

з тридцятих

В

акробат

здіб

Цей маршрут був СИЛМ-ІО ре"ІШЯІС\Ю
ваНИЙ, бо Від:6уІВІаІВСЬ саме В 'Ч'асі ·ГО
ло:ду і большевики такою кам.панією

кою.

швайцарський

шко.ту,

л:том 1933 р. тгrіс,а бере участь
у т.
зв. Всеуrкраїнському маршруті на чов
нах, Київ - Днітюшетровськ.

почс.ІЛа

всіми

~ні! ... В минулому році його

в

брики~, лазячи по дере:вrах не раз на

почала

пішов

ходила

незвичайними

Зо·кре.маt .1юбила різні

вона

слідами

неродил·ссь, саме
в
р. Вона виро·ста

1917

с,адках,

відзн:::чалась

ГІочавши

г. один італієць :просидів на

.в Римі
в
перемоги,

Я'КИХ не мог;и1 добитись жодна спортс
менка-гімнастка західнього с,віту. Го
роховська, Дерій, Шамрай, Рудько -ось найкр2tщі світовrі rімнастки, укра!
їнки. І це завдяки Таїсі Антонівні Де
миденко вони добилис,ь таІКих прекрас
них результатів, таІкої маЙ!же
•2бсо
лютної гармонії .в, їхніх гі•мнаrспrчних

В

пості.йню

«дина-

як і пізнLше на з.магаНІня.х
1954 р., з~обу ли •блискучі

денко

1954
М'ашті 62

ся

в ГельсіІ-жах, де украІінс1 ькі гімІнасткн,

Рекорд і самота ...

йому

КиївСрlКе

жіноча

ка'МИ її злrкві.довано, а
нок большевИJки розігнали!

Львові живе по сьогодні.
Деякі украrїнська пре.са на е•міrрації
реклямує

'Київська

больна команда, суто укр&'ЇІ-кька і од
на з найс,иль.ніших в цілому ·Світі, не

в нас"

вперше на еміграції <<Смолоскип» по
ча'в под!'с:вати хроніку опортового жит
тя в Україні
(і щойно з~годом
інші
українські газетИ почали робити те ж
саме). В 1950 р. ми дали 1першу згадку
про Віктора Чукаrріна, як українrсмю
го львівс 1 ького rімна·ста. Зразу піс~я
того ми дістали цілий ряд листів,
як
то <<таке пріз.вище», «він
не
yxpaJ.
нець>> і т. д. Але пишучи про нього,
ми з1нали, що Шктор Чукаrрін н~rродив
ся в Маріюполі, що .він українець
і
що після nійни він :був висланий
до
Львова
на
Фізкультурний Іи~титут,
там

в Москв·у, Ленінrра:д і інші рос;йські
міс,та, а• росіян присилають в: Україну.

не

-y·ccf',

навес.ти

мо», немовr воно прямо у~рс:'ін~ька на
ціональна репрезентація. А в
цьо.му
<<дина;,;іи є ОО% росіян, а не україн
ців, том.у нема1є iнrrepecy їх рекля·му
вати. Крс:щих українських футбошч
тш, які 1рають в українс 1 ьких футболь
вих ко•мандах, большевнки висилають

дruної

щu він українець, а ті.1ьки,
ЩО
він
«спортовець України», цебто
в зма
ггннях репрезентує Україну, чи рад
ше
але по національності
він
не ·мусить бути українrець.

Можемо

насток України.
Це воНІа
тренува:ла
підсовєтських гідшаеток на олімtпіяду

род·<:ми

1937

стирливого

рокіщ

захоплюватись

апорту.

Демимайже

Але

зокрема

захоплюватись

гім.начти

р., післrя постійного і на~
тре;нува.ння,

Де.миденко

сг<:·є абсолютною гімнtасіткою УІКраїни
і одною з найкращих цілого
СС
СР. Перед са:мою війною, вонщ буду
чи студенткою Київськоtго У.нівrерси
тету, с,та:є абСОЛЮТІНОЮ Гі'МН3СТІ\UЮ СС
СР.

Вибух

війнtи

перешко~ив

їй

закін

чити університет.
Ії
мобілізую'Ть
і
посил·С:Іють на фронт, де вона перебу
ває цілу війну. Після війни вона rпосвя
чується
ВІш~пючІно ·справі т:ре<ІІувавня
і виховує цід.у
плеяду
українс,ьких
гі·мнасток.
Бачучи
її
незвичайні
здібності,
большевики пер·еносяrгь П в 1952
р.
до Москви, де вона· примушенrа тре
ну:вати

МОСКОВСЬІКИХ

СІПОР'ГС:МеНОК.

Стор.

смолоскип

12

Чнс.ло

Союз Укр. Студентства Нанади
(В:.і.

І\ор.).

ваная

СУСК,

іспиту.

,І lерІШі

дн1а

роки

ісиу

буJlИ роками проби

У 1 мовини

серед

СУСК, бу.ти ~овалі

та

яюІХ ·Створено

несприятливі,

бо

ПОВЗ!ЖНа кількіСТЬ каІНаДLЙСЬКІІХ
СТ'У
ДtНТіВ українського походження цілком
не
відчувала
потреби
централі
відносилася
байдуи<е
до
ідеї її створеІ-шя.
Студентські ор·ганізацїі
існували
працювали цілком окрЄ4МО і ті.ть.ки НJе
велиК!а! чаІстина СТ.)~~еІнтів
цікав'и.1ася
пращею інших товариств. Першим кра
ком у напря.мі централізації буша ство
ре1-зня Канадійс1ької Федерації Україн

сь.ких Студентів Каrrоликів
<<Обнова»
в травні 1953 р., в якій
об'єдналиоя
t.;ОТІІри

окремі

товаристВ'а.

Від

тоді

думка1 про ,потребу централі В·Сіх укра
їnських с ту дент·ських організацій Ка
нади поч·алс: поширюватися і в гру~ні
1953 р. скликано Перший Конrрес
УкраІїнеького Студентс,тва Канади, u.~
нкому бу,в саме створений СУС.'К
Хоч в
Першому
Конгресі
взяли
уЧ'С::сть делегати всіх с;rудентських ор
ганізацій, за вийнятком однієї у Ван
ку.вері, і всі вони
ІПогод·жува.lися
з
ідеєю сиюрення СУСК, то
за\Jшша
лась певна. ча,чтина студеmі.вr у кож
ній організації, яка ін1~иферентно зід
носилася до тієї спра1ви.
Тому праця Управи СУСК у
двох
перших рок:<:•х його
існування
бу ла
більш е.кспериментального; далі ор

ганізаційного
ло

характеру.

наладнувати

зв'язки

Треба
з

бу

поодино

кими товарист.в;а:ми, нризвичаюваrги їх
до прис.и.1шшя зЕітів, статистичних да

них, тощо. lle вдєлос:я до певної міри
осягнути. Зацікавлення співпрацею по
о~иноких

студе.нтських

товариств

qло в,же до по.ВІ2;,Ішого ступеня,
виrляди, що нова· Управа СУСК

зро

і
є
вже

не бу де зустрічатися з труднощами, ~
якими зустрічалася перша Управа.
Організ.аuійна побудов.а СУСК є де
що від:мін,на від організаційної систе
ми IJ.ECYC-y, що є зумовлене в'ідмін
ними :канад•ійс,ьІшми обстzвина\1и. Чле
на1ми СУС,К-у можуть бути ~сі укра
ЇІ-]ські студентські орга1нізацїі Канади,
нез·алежно від того, чи ці організац·1ї

На Пресовий Фонд
На'

пресовий

фонщ

<<СмолосJ<ИМУ»

зложили:

Збіркова

листа

ч.

146.

Збір.ку

про~

вів
п. Дмитро Січ
(Трентон, ЗДА).
Жертву·ва.1и:
5 дол. - Дмитро Сч:
по 1 ДОЛ. І. rалик,
Василь Білак,
Городиський, Теодор Сущик
Збірков.а листа ч. 174. Збірку провів
п. А. На.клович (І\лівленд, ЗДА). Жерт
вували: 2 д.оол. О.1екса
Нак.lО•ВІИЧ
(юньйор).
Збірнова листа ч.
п. О. Врублівсьний

Збірку провів
(Ар голя,
ЗДА).
/Кертвувзли:
по
1 дол.
О.
Врублівський, Д. Міська.

15..9.

є

станові,

конфе~сійні,

чв

Одеиса

к р у т и
без

огляду на характер організації.

І JрактІІК!а· псжаза1.1ш, що цей пр11нцип
є найкращ11й длн канІЗдійських
У•Мо
'ВИНІ. .кан:адійські студети, за мали ми
ВИЙНЯІТКС:!МИ Є Ч,rrенами ТіЛЬКИ
ОДНІЄІ
оргаІ-]ізації і через те, майже, .кожна
організащія, яка б ,вона не бул·а має

становий характер.

'

Чисельний стан CYCt<~y

Звіти .на конrре·чі СУСК-у показали,·
що наrйбільші українські
·СТУдентські
організації в 'Канrаді це: Канадійсь·
К!а• Федерація ТУСК <<Обнов:а,», що
у
своїх чотирьох відділах у в:нніпеrу, 'І оранті, Саакатуні й
Е.LІJмошоні,
wає разом 232
ч.1ени;
Україн.с:ький
ітудоентський Клюб в Торонті ма1є 80
членів;
~' країнський
Студентський
Клюб при Сер Д. Віллія:мс 'Коледжі у
Монсреалі має 45 ч.1енів; «Альфа-Оме
r·а» в Сас кат уні має 4.5 ч леНJ1ВІ; У кра!

ї,нський Студентський Клюб при

Мк

чл. Число чле

35

нів інших організацій, що брели уча.сть
і зв:тува~ти на Конrресі є шrжче
30

(найшrжче 13, найви.жче 26).
Тепер оргаІНіз•<:ційна сис,тема СУСК
охоплює кругла 580 студентів і цей
висновок є базований на чис.1і члені.в
поодиноких студентських органdзацій.
Кілька с,тудентських організ<:цій
зна,.
ходяться

з

певних

оргаІ-]ізаційною

причин

системою

ще

СУС!К.

поза

Усі

ці організації ра зам .м:::ють прибvшз
но 70 членів. З того. виходить, що вІСі
українські c;ry ~ентсь·кі організації Кu
нади (ч.1еЩ1 і нечлени СУСК) мєють
ра.зом 650 членів. 1Коли взяти rпід ува
гу, що деякі студенти
є
рі.вІночасно
членами двох організацій, то
·:\ЮіЮJа
припускzти, що в Канаді є тепер око
ло 600 ст у ден тів, які належать до сво
їх ·С,Тj'ДСН1ГСЬІ<ИХ організацій. Це Є ПрІІ
бл11зно од. на третиІ-Jа студентів укра
їнсь.кого походження, що студіюють
в кс:надійс.Іоких університетах.
•••n••••••••••••••••••••••••••··~•••~"

Листування Адміністрації
«Смолоскипу»

Проф~

д-р

Мих:r:.йло

M-h:o

(ЗДА).

Поже']Уfву Ві СtУІМі 3.448 фр. (рівнов.ар
тість 10 дол.) ми одержали. Наrйщирі·
ше спасиб:!
Зенон Т~ів (Ді1'Ройт, ЗДА). Перед
плату в сумі 2 дол. ми одер·,кали. Щи
ре спасибі!
Дмrпро С~ч
п.1ату в с;умі

Сrефанович

ід•еолоrЁчні.

Іх чле;нс;гво в СУСК є однаІкове

Пл Університеті має

2(60)

(Трентон, ЗДА). Перед
дол.
·Ми
одержслJІf

2

Щире спа·сибі!
Адріян С-к (Нью йорк, ЗДА). І Jе
редплату в сумі 1 дол. і пожергву ШІ
пресфонд в сумі 4 дол. ми одержа.ш.
Найщир:rше спас.нбі!
П. Ф~к (Чікаrо, ЗДА). 1flо>жертву
в
сумі 10 ДОЛ. МІІ ОJ:•СРЖ'2ЛИ через ПрС;l,

СТЗІВ,НИЦТВІО
<<Украінського
Щире спасибі!

СлГJ!lа».

В мороці нелб•ду, в пітьмі rпі.длот
Ваші пі•сні молод!е'Чі,
Льот

В'2ІШ орлиний, нестриманий льот.

Льот кріз віт•ри і хуртечі!

Що там, що вперше з рушницею ти,
Що там, що тому п'ятна'дцять,
Так хороше вам на ворога йти,
Співом гучюr.\1 захлина тьс!Я ...

... Стрінулись. Каз,ять ворожую злість
Ваші роз·гукані .с,тріли ...
Пс·с:·ми~б .на вас позривалися б з місць
Трн.:кf1тні вкрай ·Сjкоростріли!
Сталі

не

стало.

Зостався

хрусталь.

Як з хру·~1алfІм nроти сталі?
Jfюто спіВ'ає ворожа:Я сталь,

Б'є

-

роз·биває хрус.талі.

Сніже, таіЖ .в. нього нема голови,
Нащо йому підголов'я?
... Як захлиналися спіВ'ами ви,
Гак захлинулися кров'ю.

Сходять нам- ваші невгаслі сонця,
Д3ВО!НПь серця ваші вічнd,
Ваші кнітневі, травневі серц.н,
Квітні, посічені :В січні ...

з істопії Фvтoonv
в Унааїні
Футбол в Україні
почав
розвива
тись з почап:о~\1 нашо'Го століття.
В
1912 р. від:булисtЯ змагаІННЯ по футбо
лу з~а ПfІршенство Російської ім,перії.
В розграх .мали брати уча•сть команди
Харков.а і Одеси,
але х·<.рківfяни
ці
роз•гри з:rнорували,
а одесити про
грали з Мос,квою 6:1.
'Колн
·було
формовано
російську
з6~рну ·!{ОМанду на олімпійські змаган
ня в Стсrкголь,мі, то росіяни не захо
тіли брати спортов,ців
з
російс,ьких
<<Перифер.й», а <<Периферійники» вЩмо
ви.1ись ·говорити з російськи,ми цент
ральни,ми ь.омандс:ІМи,
•бачучи
.вия.ви
росШс.ького шоніаіз·му навіть в спорті.
В 1913 р. сильн:о пuqинає 'розвива
тись футбол в Україні. Харків начис·
люв;ав 16 клюбів, Оде·са 8, Киї.ВІ 7, сильні rкоманди 6ул и в Микол!Z'єві,
Юзівці, ІКраматорс.ьку.
В цьому році в розграх за !Першен
ство <<Юfаі Рассїі», в яких відмовились
брати уч.а,сть ком·<.ІНди Києва, у фінал
вийІшпи з•бірні Харкова й Одеси. Піс
.'!Я надзвичайНtо гаря'ЧоЇ ~бороть•би пе
реможцем
внйш.1а
ко.м<2'НtдаІ
Одес,и
(2 :0). А в змаган,нях за першенство
в·сієї Рос.їі, перемоrл·а Одеса в змаган
нях з І!етербурrом (4:2). Це <J,ули ос
тzнні змагаНІНЯ за першенство бувшої
Росії до революції
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Тарас Шевченко
Шевченко поет народній
тому,
що він п.ноть од плоті і кість од кос

т•и свого народУ. Народній

поет

він

тому, що висловлював всі кращі пРаг
нення

і

сподівання

його бодями і

народу,

страждав

радувався його радо..

щами ••• Однак усе життя і вся
його
творчість підnорядковані одній
цен
тральній ідеї. Ця ідея вірність на
роду, зненависть до всього
гніту
і
сваnолі, діяльна .пюбов до батьківщи
ни. Служив Шевченко цій ідеї своїм
вогненним

словом.

Один із наскрізьних образів у твор
1 Ю'-ТЇ

матері

Шt-гченка -- це образ
матері,
- сrрадниці, матері - мучениці.

«І<атернна»,
«Наймичка»,
«І<няжніі"»,
«Відьма», «Марина», «Марія» _: не на
зиваю цілого ряду інших речей, це
пn сут·і широкі варіяції
на одну ж і
ту

1ему.

Такого

полу~t'яного

культу

материнства, такого апотеозу жіночо

го кохання і жіночої муки не знейти,
м&буІа, ІІі в одного з поетів світу.
Нещасний
в
особистому
житrі,
Ше~ченкn найвищу й найчистішу кра
су світу fіачив у жінці, в матері. Об
раз жінки-коханої, жінки-матері вили
ливаеrься в нього іноді в т•еж улюб
лений ним образ «Зорі»...
І ось оцю
кохану,

цю

матір,

зорю-святиню

цю

чистоту,

топчуть,

оцю

втоптують

в

грязь «З.ІJ.ії люди». Хто? іІ<онкретно, в

ше.'Jчt:ннівські

дні

пани,

-

паничі,

ситі й ласолюбні представники
юсюї кляси .••

пану

Жінка-мат·и...
В цьому
образі
в
усіх народів символівується і найдо
роrоцінніше, найрідніше для
людини

-

вітчизна.

Шевченко

називає

ма

тір'ю свою вітчизну Україну, і він
їй nрисвячує свої рядки, про неї він
несrримно

мріє

і

пише

в

лохмурому

солдатському засланні, про
говорить

жуючи,

потрясаючі

що

власна доля,

йому
але

неї

слова,

байдужа

дорожча

за

він

стверд

навіть
все

-

доля вітчизни.

Максим Рильський

1956

Україна напередодні 16-ої опімпіиди
За кілька
місяців
від бу дуть ся
в
Мельбурні (Австралія) ХVІ-ті
Олім
пійські Ігрища. Ндруге в історії цих
Ігрищ, в~зьмуть !В них участь також
українські едертсмени та спорт1:<мени
різних національностей, які живуть в
Україні, і які будуть ре:презенrrувати
УССР, чи властиво СССР у
збірних
совєтських

командах

Вся спортивна Україна запопадливо
rотуєтьс.я дю цієї
небу денної
:події.
Спортсмени України мають •всі
дані
на те, щоб завоювати передові місця,
чого доказом 6у.1а остання Олімпіща
в Гельсінках. Але цим разом,
перед
цією черговою олімІІІія·дою українські
спортс.мени і цілий ряд )'!Країнців-тре
нсрів поставили вимогу •виступати, нк
окрема національна з·бірна
команда,
яка репрезентувала •б Україну. Були
пропозиції, щоб в·они мали на гру~ях

замість <<СССР» <<Україна». Але на
це большевицький уряд не погодив
ся, тоді під дальшим тиском, больше
вики погодились, щоб ·qпортовці
ви
ступали під знаком <<УРСР». Цю про
позицію 6уло .пред'явлено Олімпійсь
ко.му міжнарощньому комітетові,
але
він її відкинув, м-отивуючи це
пере
nовненням прог.рами ОліМІпінди, а влас
тиво боючись конкуренції совєт:сь
кого бльоку держав.

Тоді большевики :nогодились,· щоб
наші спортсмени, які будуть
змага
тись в збірних командах СССР, висту
nали nід знаком Української РаМІНСЬ
кої Рес.п}пбліки, .с1ебто УРСР.
І якщо
не зайдуть я1кісь зміни, і СССР дійсно
візьме участь в ол~мпіяді, що ще не є
ціл·ком пе:вне через аферу Пе1·рових

то наші спортсмени повинні виступа~
ти 'Під знаком «УРСР».
До Ол~мпіяди наші чn'Ортсмени го
туються з великим фанатизмом. Але
їм ставитьая цілий ряд !Перепон, а
в
деяких випмках саботується та ~ри
вається їхнє т.ренУ'вання російс,ькими
відповідальними rчинниками,
які
ба
чать в }пкраїнцяос сильних суперників
і конкуреюів.

І так :Київський <<Будівельник», який
видав стіІшки блискучих чпортс.менів,

не має сьогодні ні свого. стадіону,
ні
спортивних заль дл.я тренування. Опор
тивний Харк~в. rЯКОГО легкоатлет'И бу
ли грізним суперником Мос,кви, зараз
в rnовному занепа~і. Зникли зі спор
тивного

овиду

бшюк-учі

рекордсмени,

як К. Шило, М. Підгаєцький, Д. Рут
нер, З. Синицька, О. Ярко, А. Михай
ленко, та цілий ряд інших.
В добре
обладнаному в ста:діони, спортивні за
прямо
лі і спортоне приламя .міс1ті саботується працю і тренування, зо
крема легкоатлетів. 11( заставляється
тренувати на засипаному попелом
і
вrснкою гряззю доріжках. <..:rане зро
зуІМіло, чому це так, коли
взяти
під
увагу, що за підготовку ,в,с,ього збір
ного колективу,
ві-дJІІовідає
відомий
україножер, го.пова тренерської ради
Ф. БарковІ
·
У ДніпропетровсьrКУ crnpaвa
mред1-

ставляється не краще. На стадіоні, д.е
мали ·б

тренуватись

с.портомени,

пов

но замерзлої грязюки, бетонні доріГtк
ки

nровалюються

і

є

вооад:ки

каліц

тва.

Одеський
в<:.якої

<<Спартак»

змоги

Коли

тенk

позбавлений

тренуватись.

завойовує

сьогодні

в ,е

більш почесне місце серед різних ви
дів спорту і саме tКоли ми можемо •пи
шатис,ь успіхами таких наших тенkіс
ток і тенісkтів, 1ЯК Валерія Кузьменко,

Юрій Ольховик, М. Воскресенська 1 Л.
ХороШ"rЮ

і

інші,

,с,аме

доОдні

Олімпіяди,

їх

змоги

тренувюись,

зараз

всіх
бо

на

наmере

ІПоз-бавлено
цілий

Київ

немає ані одного зимового тенісного
корту, а той що є ніби в Палаці Фіз
культури,

на

наказ

голови

респу,блі

канського КО:'Іfітету по
фізкультурі і
с·порту Раца (!) перемінено в залю
різних з.магань студенті•в, академічних
занять, тощо. А Ill.06 в
тенісі
добре
підготовитись треба цілого року наnо
легливих тренувань. Ясно, що в Києві

срботує

їх

сам

товариш !Р а ц

.

Але найбільш с·киндальна історія з
формування,м збірної 'Команди
Укра
їни з nлавання. Жіночу команду фор
муєт·ься з цілком новіоомих спортсме
нок, які не виконали навіть nершого
розряду. їхні дані на успіх
є
дуже

СтОр.

2

сумнівні. Ось в~они В. Винокурова,
С. Шапошні,ков:а, Л. Косарева, 1. Ле
уш ... Ці прізвища ніІчого не говорнть
українсью1!М пли,вакам. Таких відомих
наших апорт,сме.нів в плавrанню, як А.
Коваленко, Марі 1 я Гавриш, В. Юрчен
ко, А. Власов, 'А. Рибницький цілкQм
відсовуєть:чя і ї·м все 1менше дається
змогу не то що покращ)'Івати, а навіть
вдерж)'Івати свій фізичний ·стан. Так,
що великих надій, після таких умов,

в яких вони зараз перебувають, на їх
ні успіхи немає.
У Львові
справа
пре~тавляєтьс~
так само, ЯІКЩО не :гірше. Тут замість
дати п.ливакам qсновну фізичну пЩ.го
товк.у, їх в.же сьогодні заставІЛяєтьсііJ
<<Побивати рекорди», що, безсумнd,вно,
до

літа,

Число

смолоскип

цілковито

знизить

їхні

ус,пі

хи. Це робиtь•ся свідомо, бо відомо в
ціЛО!l\fУ світі, що без ос,нонної фізич
ної пЩготовки, .х,вилевий чи о~норазо
вий, часо:м цілком приrпа.Іщювий уапіх,
мусить провалитись. Це дуже добре
знаю:~·ь в Москві і в інших російс~ких
містах, тому там таких випадкі'в, як
у Львові немає. І ·Сього,дні такі З•ді·бні
спортовці Львова, ЯІК
М. Бович,
М.
Дудченко, Г. Прокопенко і інші, ста
ли жертвою росLйс,ької шовіністичної
спортивної політики.

Що це в дійснюсті так стане ще
ясніше, коли •ми д~овідає.мось, що з·бір
ну команду У.країни з пІЛавання готує
другий україно~кер і шовініс,т о. rrро
фімов, який робить все~ що ІВ його си
лах, щоб знизити сшортивну здатність

уtкраїнських

пливакіІв.

Для

цього

він

послуговується провокація,ми і шанта
жем. Ві·дома його кам,панія ІІІроти тре
нерів Б. Чижа і Мироновича, яких він
дис,кредитує на ко~шому кроці в очах
с:по.рт·сменів і влади.

Але такі і десятки под-ібних фактів
не ЗІJевірюють українських спортсме
нів. ІВани никористовую~гь кожну мож
ливіс,ть, щоб добитись асягів в першу
чергу в сnартакіяді України, а згодом

в спартакіяді народів ОССР, щоб та
ким чином 'Попасти на ХVІ-ті Олі,мпій
ські Ігрища в Австралії.
Але їхня завзятість в
оороть,бі
:1
різними труднощами, їхня самовідд-а
на праця, їхні наполегливі і вис,нажу
ючі тренування зобов'нзують. нас. Зо
бов'язують, бо сором палить нам об
личчя, коли згадаємо останню Олім
пінду ІіІ Гель·с)нках, в якій наші спортс

Зріст хуяіганства в Україні
На сторінки ~совєтської преси
в~е
частіше попадають вістки про
зріст
хуліганс,тва в' різних містах України.
З 'Преси можна :вичита~и, що хулігани
не ті1льки .роблять бешкети на всіх пу
блічних місцях, але що вони
'мають
свою «Сі1КУ» добре зорганізов'ану і їх
ні люди діють всюди, навіть в міліції,
в комсо.моль,с,ьких організаціях. Коли
супроти них приймається якісь заходи
- вони ІПро це зразу ~овідуються і
зникають ... Бороть·ба з ними стає •чим
раз

тіЯ:zюча,

а при

тому ще ІВана не

дає

б(Jжаних
результатів
>больІШевицькій
в:ладі, яка с,ама
·створила
хуліганів
і яка якраз є
·д ух о в и м
б ат ь ~
ком всякего ху~1іганства.
Якою загрозою
для
громадя нств·а
(чи для большев·ицької 1Влад~и?) є ху
лігани в 1Києві, ·свідчить найкраще той
факт, що протягом січня бюро ко·мсо
молу робило кіль,ка с,пеціяльних
на
рад •в• справі ·бороть.би з хуліганством.
Але досьогодні міліції, ні комсомоло
ві не вдалось їх
1при6оркати.
.Вони
всюди роблять скан'дали: НІа ,с,тад~іо
них, в кіно, в театрах, на •комсомольсь
ких зі·браннях, ,міт·ію·а,х. 7. і 8. січня
на київський стадіон «динамо» при
були цілі відділи міліції
і
'Мали теж
прибути qпеціяльні комсомольські бри
rади для >боротьби з хуліганством. На
стадіон з'явилась міліція на чолі з під
полковюшом Мартиненком і майором
Буненком, але КОМСОМОЛЬСЬ•Кі ·бриrа
ДИ Ніе прибули ... На місці поарешто'В'а
но масу людей п(д закид~о1м хуліган
с,тва, а між :ними цілий ряд комсомаль
ців і то прові,дних. По Києву !Ходять
чутки, що ху:лігани тісно співІпрацю
ють З КОМСОМОЛОМ, а
КОМСОМОЛЬ·СЬКі
патрулі д~уже 'Часто не добачають роз
бещених хулkанів на вулицях ·міста...
В цілому рЯІді ,моло~ечих
газет
журналів 'Підс.овєтсьІкої України закли
каєть·ся комсомольців~ до боротьби з
хуліганством. Нашриклад <<Молодь У·к·
раІни» в ·багатьох числах
присвячу
вала цьому питанню
свої статті.
В
статті «М.ужність» (передова у ч. З,
1956) закликається комсомольців ·бо
ротись з хуліганами, як їхні ІПОперед
ники борол!'Ісь з фашистами, курку

лями.

•капіталістами,

які

сСІJможертвен-

мени добилис1, блиqкучих уоспіхів і ко
ШІ про них Іписала світова преса, як
про росіян, а· не нк українціів. Блиску
чі
У·Спіхи
Чукаріна,
Горохов,с;ької,
lllaмpaй, Дирій, Бочарової, Денисен·
ка, ЦибуІJІеНІка,
Літ'уєва,
Буланчика
були записані на нонто росіян! І про
ти цього не запротестувала 111еред св'і
Іовою публічною опінією
ані
одна
українська у,с,танова, ані одна органі
зація, ані од~на у;країнська еміrраційна
політична газета!

Щоб не допустити
li!O
подібного
скандалу і цим разом, редакція <<Смо
лоскипу» рішила поробити ·своєчасно

...

__ _
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відповідні заходи, інформуючи ко.мпе
тентні чинники і ч~,жинецьку
прес.у
про участь в ОліМІпіяд~і
українських
спортсменів, з •поданням їхніІх
ІПріз
вищ.

Редакція <<Смолоскипу» бу ла б рад~а
почути в цій справі поради відповід
них укра'інськнх ·с,портових, громадсь
ких і політичних чинників, яких про
сить в цій важливій справі нам доІпо

могти. Все листуваюш просимо сла 1ТИ
на адре.су нашої редакції.
О. Зінневич

но бу,r;,•ували с,оці,ялізм...
Наво.дить·ся
принлади боротьби з
хуліганами
в
Донбасі. По цьому ІВидно, яких роз.мі.:.
рів доходить розклад сов~єтського сус
пільства, чого виразником є зріст Хіу
ліганс,тва, пияцтво, ·бандитиз,м,
амо
ральність.
Про розміри ХУіліганства
найкраще
свід,чить факт, що ця справа 6ула об
говорювана не. тіль•ки на 17-о,му з'їз
д~і KOMCOMO.JIY УкраЇНИ, але Й була !ПО
ставлена на обговоренІня 19-ому з'їз
дові комуністичної партії України. Цю
с.праву пі.дніс О. Корнійчук. У
сво
йому виступі він говорив:

<<Серед

деякої

частини

молоді

є

явища, які нас турбують, і про
них
ми чомусь. ·мало .говоримо. Часто
ми
чуємо, читСJємо в газетах про хуліган
ство, про rрабунни. Часом ці злочини
роблять учні дев'ятих і десятих нла
сів. Чому сере,д іМОлод~і поширюється
хулrrанство? Чи можна обвинУ'вачува
ти тільки .молодь? Ні, ви нІНі •в цьому
і батьки, і комсомол ми всі».

Корнійчук,
нює

ще

зрkт

такими

х,уліганст1 ва

пояс

фактами:

«З кожІним .роком збільшується .кіль
кість 'молоді, яка, закінчивши серед
ню школу, не може потрашити в інсти
тут. Багато мо.JІодих людей ·СІПриймає
це як велику образу, В'Важає уже
в
останні'Х ІКЛЯІ<;ах школи, що не .має ні
я,ких перспектив.
'r\ від цьо~го один
крок, щоб пі,щпасти під ВІПлив гуль,та
ЇВ».

От
rДЛ.Я молоді створюється
безперспектини а ситуація: вис,окі школи
влада закриває, с~кінчиш деоя~ирічку
- зразу в Казахстан або Сибір, ІВ
колгооп, або на шахти Донбасу. І по
що для цього 6уло
вчитис,ь
десять
років? Тому з розпуки (і це найбіль
ше оправдання д,ля зросту хуліганст

ва) молод~ь і йде на вулицю,

робить

бешкети, хуліганить. А коли про
це
в.же говоритьоя на з'їзді комуністич
ної партії, то можна буrrи 'певним, що
ЦЯ де.моралізація rМОЛОДі набрала за
ГаЛЬНИЙ моеовий

Дальше

харктер.

КорніЙЧJ1К

розплакавсь:

«Ми робили багато помилон. Ми час
тували нашу молодь Тарзаном
і
одержали нес,тршкені зачіски,
«СТИ

ляг»;

ми частували І її

трофейними
почали

гримуватися

зірок; ми
ними

годували

книжка,ми

да була не
лися

картиооми

та

під

безгюrздимд
і

-

дівчата

голівудІСьких

її сіренким...: нуд
й

наш'З.

nропаrан

на висоті, тому і доче·ка

невеселих

результатів».

Час,u,м і Корнійчук, хоч щуже рідкр,

говорить прав'дУ!
П. Варнан

Число
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ЗАКРИВАІОТЬ ВИСОКІ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

ne noninиcь міпьйони українсьних пітей 1

За осrанніх сім років большениць
ка влада закрила в Україні 25 Висо
ких Шкіл (ВУЗ-ів)! В кожній країні
світу за такий rкороткий ~час не бrуло
1
закрито стільки високих шкіл, а нав
паки ·мережа високих шкіл в кож
ній державі з бігом років 6іІльшає.
І
до цього признавсь у своїй доповіді
ніхто інший, а [!е.рший секретар Кому
ністичної Партії УкраїНІи О. Кири'Чен
ко, який :виступив на ХІХ з'їзді 1КПУ.
При цьому слід згадати, що за со
вєтськими д.ани:ми (давись <<Календар
Довідник» на 1947 р., Київ, У,країнсь
ке Видав11шцпю Політичної Літерату
ри) в 1940/41 навrчаJІьному році в Ук
раїні rбуло 166
Високих Шкіл
(ВУ
З-ів), в 1946 р. 156. В 1949 р. (дивись
брошуру міністра культури УРСР К.
Литвина <<Розквіт культури Радя!Нсь
кої України», Держполітвида'Ві УРСР,
Київ 1954, стор. Зб) - 159, в 1953
- вже лише 144, а в 1955/56 нав,чаль
ному році, за словами першого ·с,екре
таря КПУ О. 'Кириченrка 134 (див.
газету <<Радянська Культура»,
орган
міністерства культури УРСР, ,в~щ
20.
січня 1956 р., 'Ч. 8(112), стор. 2). Жод
них причин закриванНІя ВУЗ-ів в Укра
їні не подає ні Литвин, ні Кириченко.

'А дальше: за даними мініс11ш ос~і
ти ~'ССР в 1946 р. П. !fичини
!В

1940/41 навчальному році, ~~ Україні
було 29.831
початІКових
і
-середніх
шкіл і в них нав1чалось 6.491.519 дітей.
Ці дані підтвердіЖ·УЄ теж К. Литвин. В
1946/47 шк. році, за Тичиною,
в
Україні ·було 29.000 початкових і се
редніх
шкі,л
і
в
них
навІЧалось
5.650.300 дітей. В 1952/53 шк. році ·бу
ло, за К. Литвином, nонад
29 тисяrч
шкіл і в них нав~чалось 6.273.000 дітей.
В 1955/56 шк. році в Україні налічу

етЬОJ, за О. ffириченхом,

30.063

школи

і лише 5.500.000 дітей. Цебто за три
останні роки, в наслідок большевиць
кої шкільної політики, в Україні чис

JЮ

учнів

зменшилось

на

773.000!!!

А

~ ще nриродній приріст населення?
Так, що згідно з •в,ищенаведеними об
численнями ·і о6чис,леннями
природ
нього прпросту населеннІЯ в Україні
браку.s понад мільйон дітей! Ми за
питуємо, що з 1ними сталось?! Де во
ни могли подітись?

но

постановлено

~навчально

-

вихов

ну роботу, низька ще дисципліна уч
нів. 'Найважливіше завдання Полі
технізації школи досі не знайшло
конкретних

форм

·свого

практичного

· здійсненнІЯ. З рнду 1предметів ще
ствІорено стабільних підручників
ноцінних у•чбових посібникЬв».

не

і ,пов

Про молод-их спеціяліс,тів О. Кири
ченко говорив': <<Значна частина моло
дих спеція.JІістів
виявляється
олабо
підготовленою для робоrrи
в
рі 1зних
галузяІХ народнього
господарс,тва
і
!Культури». Про стан науково - дослід
нюї роботи він говориВІ: <<У нас
ще
є лНtбораторії, досліщні станції та ін
ститути, які працюють у відриві від
життя, роками нічого не. дають
для

<<Шановні Панове!
Ви:д:силаю
1вам
Вашу листу і 300 франків у ли<;ті. Зі
брати ІЯ нічого нигоден тому
що
я
лежу х.орий у шшпали. Прошу виба
чити,

сам

з

дорогої д'УІШі,

даю.

3

що

поважанням

можу

то

Л-к Григо

рій».

<<Ви

добре

робите,

що

нага~уєте

суспільству за нашу сту діюючу
мо
лодь, на їх матеріяльні потреби необ
Хі.!І:'ні для норммьної ,виживи при сту
діях, •бо для України потрібні здорові
люди з здоровим розумом. Тільки та
кі, інтелектуальні люди, зможуть на
с,тирливо й докладно нагадоувати Віль
НQМУ Сві1ові, що Україна потребу€,
що найскершої розв'яз.ки до Самостій
ности й Соборности в інтересах само
го вільного світу... Є. П-К.»

<<Зичу щаст,я та здоровля всій пре
зидїі, що в тяокких обставинах взя:ла
Юі се·бе І'ІfІЮСИЛЬНУ працю ДЛЯ до6ра
нашої молоді, яка стане на вірну !Пра

цю д<Ля нашої
ни ... с. Ч-ИЙ».

Страдниці Батьківщи

<<Пан В. З. до якого ви вислали ли
сту хворий і нічого не м01же зібрати,
тому я переве.д;у збірку на студентів,
бо знаю, що це 'Велике діло і їм тре

ба ~опомоги ... Наталія Н.»

карпатській, не виконується [ІОВІНістю
закон npo загальне обов'язкове нав
чання. В багатьох щколах не.задов'іль-

Пере'д нами цитати з кількох
лис
тів, аналогіч:ні до десяток, а то й со-

шкільної

політини

справжньо!Q
хто

науІGовою

Ідіяльнtс,тю, а

щось написав!, хоч це <<щось»

нікому і не потр~бно ... З 691 дисерта
цій медичного профілю, захищених в
1951-1954· рр., лише окремі присВІЯІЧе
ні ще нерозв'язаним і актуаль,ним те
мам. У Київському інженерню - буді
вельному інс,титуті з 51 дисертац~йних
робіт, за які в останні три роки при
суджено ступені кан~и~ата і доктора
наук, лише окремі tЯІВ~ять деякий на
уковий інтерес».

ДЕ СУСПІЛЬНИЙ ОБОВ'ЯЗОК СТУДЕНТА

«В рлді областей УРСР, ·ГОворив
в ·с,воїй промові на ХІХ. з'їзді
КПУ
О. Кириченко, і насампере~ у Дні
пропетронській,
Житомирській,
За

большеницької

то не знають ,про найновіші досягнен
ня наJ'ІКИ і техніrки ... ВчеНІі ступені ІJІРИ
суджуються не тим, хто
займається
тим,

<<Я перевів збірку •на Коду<; Студент
ський і зібрав ду.же ·маленьку Суму,
нас ту є мма частина ... Моя под-орож
до людей коштувала дорозше як офі
рував так само і я більше не
мо1жу
дати я вже каліка на ліву руку а пра
цювати ,мушу та і тяшко ... Г-ий».

Стан по 30-ти роках

науки і практики...
КеріІвники
ря·дУ
підприєм.с,тв, міністерств
і
відомств
віщ:рвані від наукових закладів і час

тень інших, які нас.півають
постійно
що КоДУС-у 1В Сар~елі.
Ми вибрали
нnйхарктерніші,
яю
є
праобразом
всіх л11стів і які віщоrбражаюrrь ІНастав··
лення українськото
суспіль<;тва
до
студіюючої молоді.
Десятки листів,
зворуш:ливих
до
'глибини ду~ші. Люди, з•вичайні
'УіКра·
їнські люди, робітники й r<;еляни (рід
ше інтеліrенrи) д-ають останній гріш,
запрацьоРаний

ІВажкою

мозольною

працею, їдуть за десятки кілометрів,
щоб з~брати його, з
одним
великим
бажанням:· допомогrи
українському
студентові вчитись, щоби він, здобув
ши високу освіту, міг краще служити
Україні. Вони знають з досв~ду і сві
.їЮМі того, що освічена людина на 'ЧУ
жині ,1\юже бі.аьше допомогти україн
ський справі, зокрема на зовн~шньому
відтинку, ІЯіК людина без освіти, з об
меженим знання1м. ТQму й з1бірка
на
КоДУС в минулому .році у
Франції
дала таку rc.':J~My грошей, ЯІкої після вій
ни не зуміла зібрати, протягом одного
року, аю одна українська громадсь

ко ·суспільна, професіJйна 'ЧИ навіть по
ліrична організація. Це було найкра
щим

показНІиком,

коrо

гро.мадянства

що

загал

·має

у1країнсь

а:ювне

зрозу

міння с,r1рави студ1й і що
воно
дає
українському сту~ентству повну,
не
тільки моральну, але
й
~матеріяльну
підтримку.

Але
J!іКраїнський
ст-ущент
мусить
пам'ятати, що це: йОГО
ЗОБОВ'Я
ЗУ€.
Зобов'язує супроnІ паневоленої Ук
раїни, яка вимагає 1Від нього віддатп
Визвольній Справі свій ум і
серце,
вссюди, в усіх його ділянІКах праці
і
життя. Ставить до нього S'имогу вив ..

Стор.

чати також українознавство, щоб моr
ти ще більш прислу~китись визволен
ню Ьатьківщини.
Зобов'язує його с,у1Проти
українсь
кого громад1янства, того у•країнського
робітника і сел·яІНина, який йому допо
магає здобувати знання.
Зобоn'язує супроти українських до
помогових установ 1 ~чипендійних фон ...
дів, які організують йому
допомогу,
виєднують 'Ч:ужинецькі стиІпендії, •вла
штовІують НІа СТУдіЇ і В ГУРТОІЖИТКИ.
І про це уІКраїнський студент мусить
пам'ятати! І зокре1ма .воке ті, і ми
це
наголошуємо, які
ІПокінчили
·СіfУдії.
Вони ІПО'Винні (та це їхній обов'язок!)
не тільки вкліючитись
в
українське
громадське, культурне, чи політичне
життя, але й мають дбати· і допомага
ти своїм молодшим товаришам з~обу
вати освіту.

СкільJш

і:НІженерів, лікарів 1

сьогодні

а .вчорашніх ;голосних,
тивних, з «іменами» в

рухливих, ак
стущентському

житті студентів,
осІЯгнувши
свій
фах, виїхавши за океани 111ропали!
11 р о п а л и! Пропали для україн
ської справи! Пропали для уІКраїнс.ь
кої су<;nільности, стали погноєм 'Чужих

націй!
І не сором с.ьогодні тим ІВ•сім, що
їхня <<активність» була ЗУіМовлена хіба
що тільки потребою одержати
сти
пен~ію, допомогу
почерез

них,

-

від українських, чи

чужинецьких устано'ВJ,

чи навіть JІИШ:е рекомендацію від сту.
дентсь,ких

товарис,тв.

Чи не сором в.сім тим, .які зобов'я
зv.JТись

Число

смолоскип

4

колись

до

ЗІВороту

стипендій

КоДУС-ові і їх не звертають?
А дальше чи не сором всім тим
(а таких є 1багато), які сьогодні, ІВІЛаш
тувавuшсь в
чужих. підприємствах,
чи наукових установах, не тільки що
не 'П'ропаrують
української
справи,
але взагалі не признають,ся дю своєї
у1країнськости, \Живучи 'Ві
постіійном·у

страху (!), щоб не
<<МЇСЦЯ» ...

втратити доброго

І таких та ІПОдібних випадків можна
наводити цілі десятки, можна й публі
кувати ці.1ий ряд прізвищ.
І тому українська суопільнkть 'Має
не тільки право, але й обов'я:зок ста
вити 'В<ИМОГИ

дО

ТИХ,

ЯІКИ'М

Унраїнська моподь в Арrентіні за працею
(Вл. кор.) Українська tКОJюн~я в 1Ар
rснтіні
нараховує до
100.000 осіб.
Н
·більшості це
старі
еміrранти,
SІКИХ число у повоєнні роки допов
нило багато нових. Українське життя
в Арrентінl ІПроявляє себе в:
цілому
ряді українс,ь.ких у·С:танов і організа
цій, тут є українські газети 1 церІкви,
доми.

Дуже 'численна тут є :молодь,
яка
в <більшості родила,сь, або виростала
в Арrентіні. Серед моло~ечих органі
зацій слід відмітити в
першу
чергу
САУС Союз Арrентінсько - Укра
їис,ьких Студентів, секції і молоді при
Товаристві <<Відро:дJкення», а дальше
Пласт і Секцію Молод:і nри Т -ві <<Про
світа».
САУС це ст·удентська організа
ція, яка має біл,я ~О членів, ·стущентів
Нисоких Шкіл Арrентіни й учнів ви
щих кля1с, гімназій. Основниками СА

УС були Михайло
А.
Р,УІбінець,
Ольга БіJШК і БогдаНІ Коваль. В сту
дентському товариtтві 6іJІ:я
20% з
нав·ої еміrрації, решта місцеві урод
женці. Діяльність Союзу роз:виваєть
ся хоч помалу, але солщно. Він с,та
вить собі за завдання в першу чергу
форм·увати студентський елемент, сві
~омий своєї українс,ької національнос
ти.

В програму !Праці
Союзу
входить
влаштовування
різних
національних
свят, концертів, конференцій, допові
дей,
документальних
фільмів.
Цим
шляхом молодь зблиокується, створює
дружню, ·бран'рсьК'у ат.мосферу, зна
ходить опільну ,мову
та з.магає
·до
СjllіЛЬНОЇ МеТИ.
САУС вдержує постійний зв'язок з
арrентінськими стущентськцми органі
заціями та, з самого
nочатку
свого
ос,новання, належить, як ~ійснІий член,
до ЦЕС/С-у. В останньому конrресі
ЦЕСУС-у він б~~в заступJ1ений трьома
делеrатами . .В грудні
1955 р. , САУС
ВЗ6ІВ активну участь в святі зак~пчеІн
ня шкільного .року .в Комерційній Шко
лі !В БуеноСt 'Айресі. Українську част'И
ну свята запові~ав і пояснював секре
тар САУС-у Олесь Хам, ЯіКИЙ у своїх
вист,УІпах

боротьsбу
В

говорив

теж

українського

про

визвольну

народу.

мис,тецькій частині вечора з

цями виступали:

тан

Р. Сірла, О. Бойко,

І чи той вчорашній студент,
який
сьогодні зарооояє по 500-1000 долярів
в Америці ІВ ~міояць, не
зобов;'язаний
С:,Упроти того хворого у Франції ро
бітника, який для нього давав
свій
останній rріщ, з одиноким
гарячим

бажанннм, щоб той студент був моз
ком нації і міг ·більше прислуІЖитись
українській оправі, як це може
він,
малоосв~чений селянин, чи
робітник.
І неха.іі цей ВІЧорашній студент, а сьо-

r.

І Іадучак, І І. Сухінський,
Сі рл а,
С. Гнусь, І. та М. Сарла, Jl. ~ Іалій, ~ь.
Ков2ль 1 ь. Вітошинський. Теж в груд
ні ,м. р. САУС в~зяв активІВу участь в
ІМtіКнаціональній забаві, я,ку
влашту
вав Комі'Іет ІВизв'оленНІя
Европи,
в

J1.

склад якого входять майже всі поне
волеНІі 6<мьшевиками народи 'СtХідньої
і цею·ральної Европи. о
українськи

ми пародніми танця:ми виступили
Коваль, О. ОльшанецЬІКа, О. Хам,
Палій, Л. Пащучак, М. Сухінс.ький.

студентські товарис,тва ІВ. інших висо
кошкільшrх осерещках Арrентіни. До
Управи САУС-у входять: Богдан Ко

валь голова, Ольга Білик .місто
голова, О.1есь Хам с,екретар, Осип
Грабинсь.кий скарбник,
Sсеволод

Мdгден.ко, Орест Веселий, Дмитро Шу
плат члени, Лідія Палій, Євген За
,щорсцький засту1пники члені:в, Бог
дан Ж:1б'юк, Марія Годована, Адріяна

Аврам

Про це повинен па1м'ятати

кожний

з нас, де ·б ми не були, в яких обста
винах ми не знаходилис,я •б.
І
лише
т;оді, і тільки тоді, ми виконаЄ'МО свій
обоВІ'я-зок СУJПроти •ПОНfеволеної Укра
їни і супроти української суспільнос
ти на е.міrрації

О. 3-ич

Ревізійна Комk,ія.

-

ІІри Товаристві <<Відродження»
іс
нує цілий ря1д молодечих секцій, інші
знову є в т,ракті організуваннІя. Про
відником секцій молоді ім. О. Ольжи
ча при централі <<Відродженню> є Кон
стантин
Вітков-ський,
заступник
Олекса Сущик 1 ·секретар Віталій
Карпук. Го"товою секції
Молоді
ім.
Біласа і Данилишина ·в Берkсо є Бог
дг.н Жаб'юк, і:м. сот. Ю. ГоJrовінсько
го в 'Авелянеді Ярослав Вітошинс,ь
кий, •в Кг.саНJОв'і Д. БоІДнар.

Секції Моло,щі .видавали в п·оперед
ніх роках свій журнал <<Юнак», а так
С3JМО .мали

свою

сторінку

в

<<Нашому

Кличі». Вони [Jроявл.яють живу діяль
ність. Беруть учас.т в різних .вистав
ках, Ї·МІПрезах, влашто.вую:ть доповіді,
забави і т. д. Останньо 'брали у•tшсть у
виставці <<Ой, не ходи, Грицю, на ве
черниці»,

філія в Авелянещі вJІаштува

ла <<Концерт МОJюді» з участю аv.юло~і
з Беріссо та централі, брала учас.ть .в
святочній зустрічі в честь
полк.
А.

Мельника,

як

рівнож

провела

патрі

отичні сход•ини 'В рі'Чницю смерти Бі
ласа і Данилишина. На схор;инах ви
ст)~пили К. Ві·rковський,
С. Мандзій
та Б. :коваль.

В біжучому ,році Секції Молоді за
плянували відбути
го

го~нішній лікар чи інокенер, знає, що
той селянин чи робітник не
sимагає
від нього звороту його Т!ЯVІскою пра
цею зароблених грошей, а хоче і ви
магає nраці дJЛЯ української оправи.

Б.

JI.

САУС робить заходи, щоб ПОІШирИ
тн число
·членства
і
зорганіЗУ'В'ати

культурно

ДО/ПОМаГаЄ.

Тому й зворушливі цитати з внще
наве~них листів.

3(61)

-

цілий ряд

виховного та

характеру.

імпрез

розривково

Число

3(61)

смолоскип

-

Література
Павло

НнІИзу Дніпро торкає струІНИ ...

Предки.
Предки встали з ·могил;

ПіШли по міс,ту.
Предки жертви сонцю 1принооять
І того золотий гомhL
Ах той гомін! ..

містом, плачуть,
Бо їх не помrчають.

-

Гомін золотий!
~

:,

Як Чумацький lllтr.я·x сріблисту куряІВ'У
простеле,

Розчини вікно, 'послухай.
Слухай:
Дес,ь
небі плинуть ріки,

s

Потужні ріки дз.вону Лаври
Човни золотії
Із сивої сивої Давнини

Софії! ..

причалюють.

Ласкою Божою 'В серце зранений
Виходить Андрій Первозв'анний.
Сту1пає на гори:

Благословенні бу дь~е, гори, і ти, ріко
,мутная!

І засміяли(1ь гори,
ЗазеленіІЛи...

<<Плуг», заборонена ціла збірка <<За·
мість сонетів і октан» та багато і>нших
поезіІй з різних з:бірок. Цілий ря;д по
езій Тичини >було сфшльшо:вано. Для

Писати П. Тичина починає
ще до
революції. Иого ранні поезії появля
ються 'ВІ різних дореволюційних жур
налаж. Нластивий й ого творчий ШІЛЯІХ
починається В' 1918 р., к·оли то вихо
.rщть його перша збірка поезій «Со
нsІчні І<ЛБрНеТИ».
Тичина дебютував знамеюпо. Опіс
ля появл:яютьс,я ІНе,повторні вже
ма
буть ніколи в Jioro твюрчості «Замість
сонетів і окпш»,
«Плуг»
(1920 р.),
«Вітер 3 Уh:раїни» (1924 р.} присвяче
ний Миколі Хвильовому,
«Чернігів»
(1931 р.) - присвячений В. Ел.лану.
І тут П. Тичина ,майже в цілості в;ми
рає для української літератури і пере
ключається ·на партійні
замов,лення.
І так •Іюя,нляються його збірки: «Пар
тія веде» ( 1934 р.}, «Чуття единої ро
дини» ( 1936 р.),
«Сталь і ніжність)>
(1941 р.).
В 1~1 р. виходить збірка його пу
бліцистичних, літературно - критичних
і наукових шраць
«Магістралями
життЯ». В післявоєнні роки
появля-
ється цілий рнд його збірок, в які вхо
дять д-еЯІКі його ранні поезії, в основ
ному майІЖе цілкО'В·ИТО ·е:фальшовані.

прикладу ми наве~емо в цьому чиспі
<<Смолочкипу», як буІВІ сфальщований

його <<Золотий гомін».
UJ,oб ознайомити українську мо1лодь
зі справжніми поезіями Тичини, наш
журнал бу де цублікувати кращі пое
зії Тичини, які були заборонені боль
ше·в,иками, а'бо сфаІЛьшо.вані.
З усіх поетів і
письменникЮв,
які
ЖИВУТЬ В ІПіДСОВЄТСЬ:КЇЙ
УкраЇ'Ні,

Тичина зробив найблис,кучі'Ш'У кар'є
РУ Від сина дяка ~він' дійшов до
nрезид:оента УССР. Але, Павле Г.риго
рО!вичу, скажіть, наrм, в
котрій країні
світу цензурують чи палять твори сво

їх 111резидентів п:aprrhй:нr ножаки? Не
вже вам не сором, ІІІрезидентові Укра
їни, щоб ваші знамениті поезії фаль
шували партШиї анальфабети?
Українська ІМоладь w<де від Вас не
поезій типу <<Парті!Я веде», а
нових,
С;ОНЯІШНИХ КЛарНІеТЇВ, НО 1 ВОГО
ЖИТТЕ
ТВОрЧОГО ·ВіТру З УкраЇНИ, ДОКіН 1 ЧеННЯ
поеми <<Сковорода»!

·

І ріка ІМутная сповнилася сонця і
блакиті

Торкнула ст'руни ...

Як Чу,м~цький Шлях срrблисту кряву
Вийди на Дн~про!
Бог проходить,

Бог засіває.
Падають
Зерна

КрІШІталевої 'М!УЗИJКИ.
З глибин вічности падають
в душу.

зерна

І там, у хра:мі душі,

Над Я'КИМ у недосяжній високости
в'ються ,fОІЛ'Уби-молитви,

У поннозгУ1чнім храмі а кордами
роз,цвітають,

Надхненними, як очі шредків!
Він був мов жрець с:п'я,Юлий вЩ

ІМОЛИТВИ-

за всю Україну

Прекрасний Київ.

-

За всі роки неслави благословлнв
хрестом

[Jростеле,

... Над Сшюусими небе·сними лана,ми

Голуби.
То Україну

Наш :Київ,-

Який 'Молив·<1ь

Уночі,

Там,

В 1946-47 рр. виходять три тоrми йо
го «Вибраних творів», в 1954 ,р. вихо
дит збірка «Вибране».
Цілий pяJL поезій Тичини виклю;qе
но з нов 1их його ЗІбірок: «ХоДЯІrь по
нвітах», «У собор», «Снор·бна мати»,
«ПО (і1JаІ<ИТНОМіУ СТеПу», «Війна», зі з:бірки <<Соняшні :кларнети»; «Між
планетні інтервали», «На могилі Шев
ЧеНJі'а», (ІІІ), «Мадонно МОЯ», «26 11 ( 11 - ІІІ)», «Гнатові Михайличен
ну», «Паліть універсали» зі З'бірки

який залишив на нього великий В'плив.

За ним не чути, що друг твій 'Каже,
Від нього грози, ІПролітають над

Човни золотії.
... З хрестом,
Опромінений,

мистецтво

В цьому році минає 65 ро·ків з дня·
народження ощного з найбільших на
ших поетів Павла Тичини.
Павло Тичина народиВ'СіЯ 27. січня
1891 р. в селі Пісках на Чернігівщині,
в родині сі.льського дя,ка, який працю
вав учителе.м <<школи грамоти». Пkля
бурси, 'В 1907 р., П. Тичина
вступає
до Чернічігівської духовної семінарії,
яку закінчує в 1913 р. В 1910 р. він
.знайомиться
з
М.
Коцюбинсь~им,

гомін,

Уночі,

5

Павло Тичина

Зопотий Го мін
Над Київам З'ОІJІотий
І голУ1би, і ·срнце!

-

наука.

Тичина

Стор.

-

~б~ря!

Стихійно очі ІВ·ін розкрив
І

-

,

всі

сміються як вино ...
-,блиск!
-:жах!
Розвивши ІЯСНі короговки,

Але ж два 'Чорних горба,

(І всі с,міються як вино),
Вогнем схопився Київ

0ДоИН СВіТ.'ІИЙ.
І навкр)'Іг

У т:ворчій високості!

Здрастуй! зДорастуй!

СИІПЛеТЬСІЯ

Тися1чі очей ...
Раптом тиша:

Слава!

-

з очей.

з тисячі грудей.

Каліки.
Пов,зають, гу,гнявять, руки
nросmгають

(0, ЯІКі скорчені пальці!) -

Дайте їм, дайте!

хтось говорить.
з тися,чі грудей.

Усти їм дайте -

І над всім цим в сrwйві 'с,онця

Слава! -

Опромінений,
Лас,кою Божою в серце зранений
Андрій Первоз.ваннІИй.
І засміялись гори,
Зас>еленіли ...

хай звіря в собі не
[!Л екають,

~дайте.

гол~~би.

Повзають, гугнявять, сонце
nрокщrнаю~ь,

Стор.

6

Чорний птах із гнилих закутків душі,
Із по~,я бою прилетів.
КрЯПІе.
~, золотому гомоні нм Київом,
Над всією Вкраїною Кряче.
О, бездутшний пташе!
Чи ·не ти розп'яттл душі людської
Століття доВІбав?
Століття довбав?
Століття.
Чи не ти виймав. живим очі,
Із серця віру?
Із серця віру.
Чого ж тобі телтер треба
В годину радости і міху?
Чого ж тобі тепер, о, безщушний
пташе?
Говори!
Чорнокрилля на гол)~би й сонце Ч орнокрилля.

Сонце і Христа!
Проходять·
бідні, багаті,

Чорний птах

Я

-

у нього очі-пазурі!

-

навалили,

Я так легенько ·скинув
Мов пух ...

Я

-

не'вгасимий Огонь

Прекрасний,

Вітай же нас ти з 'с.онцем, голубами.
Я д-ужий народ! з сонцем,
голубами.
Вітай нас рідними 'Піснями!

Я

....:...

,молодий!

Молодий!

дужий народ,

Вслухався в твій гомін золотий
І от почув.

Павло Тичина

-

( 1918

Боnьшевицьний фаnьсифікат
ІJольшевики безсоромно і ·бе.зжаліс
но фальсифікуючи · «Золотий
г01мін»
Павла ТичиНІИ, цим ще раз доказали
своє справжнє облиЧІчІЯ. Ось перед на
ми кілька збірок Павла Тичини. А між
ними дві найцікаІВіші. Одна Павло
Тичина «Золотий гомін», (Збірка з·бі

рок), Львів-Київ 1922. «Нов:ітня ~б1блі
отека» Ч. 42. Наклад! Ви:д. Опілі<и «Но

,-

-

Одвічний Ду!Х.

Я молодий!

Чорний п1·ах,

(( Зonoтoru

р.)

rомонv ))

РИ», rro.м 1, Дер::..І<. ВидавниЦТІВО
Ху
дожньої .1ітератури, Київ 1946.
Ми відкриваємо ці дві з:бірки і в першій на ст. 48 і в другій на ст.
69 ми знаход~имо той ·самий заголовок
«ЗОЛОТИ]/1 ГОМІН». Ми •читаємо там
і там і не віримо своїм очам. «Золо
тий гомін» з 1946 р. цілком ,с,фальшо
ваний (до збірки «Вибране», Київ 1954, він взагалі не ввійшов). Наво

ві шляхи». З друкарні НТШ. І друга
збірка Павло Тичина «Вибрані тво-

димо

<<Золотий гомін»
З·бірка з 1~122 р.

<<Золотий гомін»
Збірка з 1946 р.

••• З xpeCTQM
Опромінений
Ласокою Божою в серце зранений
Виходить Андрій Первозванний.

... Опромінений
Ласкою в серце з.раненИй
Виходить Андрій Первозванний.

факти:

птах кряче.

І навкруг

Каліки.
В го дини ра~о.сти і сміху
Хто їх поставив на коліна?
Хто

закохані :в хмари
й музику-

І в·сі сміються як вино:
І nci спіuа.ють як nино:

Це ж я, твtй брат, до тебе по-рідному
tпрОМОВЛЯІЮ

rорді,

,_ ідуть! Щ.уть!
Там на:д шлнхами, стежками,
обніжками.
Ідуть!

Брате мій, :пам'ятаєш дні ве{;ни на
с,вітанню вмі?
З тобою, обнявшись, ходили ми по
братніх стежках,
Славили ·Сонце!
А у всіх тоді (наВІіть у травинки)
сміялись сл.ь ази ...
- Не пам'ятаю. Одийди.
-Любий ;мій, чом ти не смієшся, чом
не paдiєllll?

Нев.же ж ти не вп1знав?
- Відс,тушись! Уб'ю!

Дививсь я в твої о·чі
І от побачив.
Гори каміння, що на груди мої

ГІр!7ХОДЯТЬ.

-

Чорний

Число 3(6і)

смолоскип

лрос;шгнуть

.сказав

Який безум:ний бог

-

'Lм

руку,

в години
радости і сміху?

Над Сувоусими

не·бесними ланами
Бог проходить

Бог засіває.

На:д Сувоуси.ми небесними ланами
Ча(1 nроход-ить,
Час засіває

вирост·ем! сказали тополі.
бризнем пkнями! .сказали квіти.
розіллємось! сказав Дніпро.
Тополі, квіти, і Днtпро.

І там, у храмі д·уrші,
Над~ яким у недосЯІжній високості
в"ються голуби-молитви,

І там, в озері д:УіШі,
Над! яким у недосmжній високості
в'ютьсіЯ :голуби-тремтіння,

Дзвенить, дзвенить, Дзвенить
І б'ється на шrматки ...
- Чи то н:е золоті дJЖерела скресаюrrь

То
За

Предки

з

жахом

• ...

одвернулись.

:
:
:

tпіщ землею"?

Леліє, віє, ла.скав.іє,
Тремтить не наче ·сон ...
- Чи то :не самоцвіти роСТJЛТЬ в
глибинах гір?
виростем! сказали.
розілл~:.-r.юсь! Дніnро.

Україну
всі роки

неслави

...

благословляв
хрестом

•

Опромінений,
Ласкою Божою в серце
Андрій Первозванний.
І засміялись гори,
Зазеленіли ...

зранений
І

зас,міялись гори,

Зазеленіли ...

Повзають, гуrнявять, сонце
Зоряного

...

ранку ІПрИІпали вухом

до

землі

проклинають,

_

Сонце і Христа!

ідуrь.

То десь

із сел

ІІІл,яхами,
І :б'ються
- ідуть!
Дзвенять

хуторц1в

ідуть до
'Київа
сте,жками, о·бніжками.
в їх серцях у такт
ідуrь! не•мов сонця у такт

Передплачуйте!

Читайте!

Поширюйте!

смолоскип

Чорним шрифтом
надруковані
ті
місця, які в·икинені в збірці з 1946 р.,
або змінені. Річ ясна, що пісиrя такої
фальсифі,кати поезія цілковито тратить

свою суть і вводить в блуд ·читача.

Лист до заВутого друга

ссМовчати заоорнено))
В. 1Vlинко після с.мерти Сталіна роз.губився. Розгубився і не з·нає, на
яку стати. Він був перший в У1країні,
який

почав

'Критику:вати

совєтську

бюрократію і партію, написавши п'єс,у
«Не називаючи прізвищ» (0. ,Корній
чук свої «Крила» написав щойно зго
дом). За Маленкова
вся
совєтсь,ка
критика оприйняла нову п'єс,у ІІОад!ЗВ'И
чайно прнхи.льно.
його
фотографії
почали містити московсь·кі
газети
і
журнали. Він спинивоя на вершку ела
ви і почестей.
Але це тривало дуже коротко. Прий

шов Хрущов Минко попав ·ВІ нела~
ку. Р'lого почали 1всі громити,
,п'єсу
зразу знято зі сцени, з усіх бібліотек
і з .магазинів. Минко <Присів і написав
нишком нову п'єсу «Мовчати заборо
нено». І >С,талась НІесподіванка.
його
«Не називаючи прізвищ» n:очали хва
лити, а «Мов.чати заборонено» гро
мити на В·сі лади, хоч частина газет в
Україні бере його в оборону. Зокре

ма сильно критикує його
культура ( ч. 3/1956):
«Ми

давно

«Радянська

,вимагаємо,

«Рад. Ку ль тура»,

пише

в'ід наших мист

-

ців і літераторів створення tПОІВНоцін
ного образу комуніста, образу лю~н
НtИ, яtка ос,вітлює своїм ·серцем доро
гу іНШИМ».

Образ такого комуніе1:а, який є вті
леннЯJм

комуністичної

партії

творить

власне В. Минко. Ось що а1ИІШе
про
нього і про такий о-браз ца ж газета:
«Такою ·спробою (створення обра
зу комуніста Ред., і треба ·сказати
невдалою) МО!}КНа вважати
і
образ
секретарІя райкому партії Дуная в но
вій п'єсі В. Минка «Мов·чати заборо
нено». '1\1и вже не бу демо
говорити
про схематичність, яку не в~алоая [Ю

долати артистові ОмелЬЧ)1КУ на •едені
театру ім. І. Франка. йдеться про ін
ше: про і.Щейну чіткість
авторсь'Кого
задуму.

«Хто такий Дунай? Судячи ІПО в<:ьо
му це ду~е поганий керівник,
у
якого під носом алькоголік Чобіт роз
налив господар~тво артілі, довів
до

ЗЛИ~НіВ КОЛ·Г'ОСП'НИКіВ.
Що Ж Ду!НаЙ
робить для Jюл~гшrення справи? Реко
мендує на голову

колгоспу О·сqбу на

багато гіршу 1від Чобота баз.іку, де
магога, сліпого телепня. БУ1бну, ·який з
благословення Дуная довів артіІль до
иатас,трофи.

«ІЦо ~ робиться дальІШе д..ля вряту
вання ·СПрав'и? А от що: 'ЧЛе:ни артілі
р~птом . вирішують обрати на голову
НІКОГО ІНІШОГО, 'ЯК дУ'Н3Я,
ЯКИЙ
ДОСі
пальцем

не

навпаки го справи,
злодіянІням
цього:

Orop. 7

смолоскип

2(60)

Число

ворух:нув

в

колгосnі,

а

своїм невтручанням у йо
С·Вої.м тюхтій:~твом сприяв
Чобота
і
Бубни.
Мало

•колгоспники

перетворюють

зу

стріч нового голови артілі у справж
нє НародНЄ СВЯТО:
ГОСДНИКИ доведені

КОЛ·ГООПНИЦЇ і J\ОЛ
до
розпачу
(не

без ВЮlИ Дуная), parfroм

починають

Ти,

напевно,

дуже

здивований,

що

після нашого повернення з Волги
ніби
«От,

я

забув твою адресу
і
телефон.
ду·маєш, людчька невдЯ'ч
ність: с.кив у ~моє-му ~омі, слав на мо
їй ІП'остелі, їв за моїм столом, моя M<l·
тн У1Падала коло
нього,
запобігал;1
кожному його ·бажанню, а повернув
ся і вІідразу зник ... Ні слова :здяч
нос,ти!» Ду1маючи так, ти неправий. Я

-

вже надіслав твоїй матері три листи.

Я поклонився її р~~кам, то легюь:\1 і
ніжним (пам'ятаєш,, як вона лікувала
мою обгорілу 'Під сонцем опину? /, то
вправним і швидким (пам'ятаєш,
як
вона з·бив<Jла піІН'У в ночвах, як поло
ла гря1дки за бу~инком?). Я пок.іЮНІІВ
ся її rолос,у, то тихому, що
боїться
розбу,дити на..с або перешкодити
на
шій шаховій грі, то дзвінкому привіт
наму («А у. мене вже й стіл
нс:крн
тий»). Я поклонився її оча:\1,
таким
добрим, во·ни так майстерно прихову
ють душевну тривогу і CJIIM. Я п<жло
нився її с,ерцю, яке любить весь сuіт,
тому що ти, її €диний син. живеш
у
цьому ·світі.

Так, я на~іслав твої.й мат

eri

т~·н ш1с

ти! Я написав їй і за ceue і :)а тебе ...
Адже ~ам ти, здається, майже ніJ{ОЛІІ
не пишеш їй. У шкатулці, нк Шlйбіль
шу дорогоцінність, зберігає 1\Іlіірія Пи
липінна твого єдиного за
цілий
рік
листа: «Я забув дома біліоте-шу кни
гу. Вона називається «Сага про Ф(~р
сайтів». Лежить, здається, в лівій nepx
пій шухлядці. Пришли якнайшвид;.uе.
rrїльки не загуби сторінки книга
стара і в:с.я розсипається»·.
От і все.
Пам'ятаєш~ ·виправд.уючись, ти
ска
зав, що не в,міеш і не любиш шtс<:пн
листів? Проте ти мало не щодня ата
ку,вав своїми nосланнями Марину. Во

на і читати напевно, не в·с,тигаJr.l. ::$т:~
чить, все-таки вмієш? ..
Сказав би вже точніше: <<ІІе .1юблю
писати матері». Між іншим, ад·же ти
не тільки писати ти й ооз:-.ювляти
з нею не дуW<е любиш.
Хіба можrш
назвати людською,
гідною
формою
звертання до ·матері такі-от, ні,би
в
простір кинуrі фрази: «Ех, якби заІШШІПІПІПШІШПШІПІІІІПІПІПШШІПШПІШШІШШШПІШ
по ...пейзанському

хоровод-ити

коло

но

воопечсного головИ 1 ~кий не по~ає аб

салютна жодних надій на те, що йо1·о
керівництво
буде
благотворнішим,
ніж кері1вництво Б:у,бни, на нього на
кладають вінок, його прославляють ...
Чому Ду,най не розвінчується,
чо,му

він стає у фіналі центром
апофеозу
колгоспного
добробуту?
Назрозумі
ло».

Для ·больше.вицьної влади це незро
зуміло (чи qправ~і?), для нас ясно п'єса Минка показує
в
правдивому
світ лі образ аправжнього комуьіст:1,
але такНІм як він є, а не таким як йо

го Х'Отіла б бачити партія.

раз
скатерт-самобранку!
Та
повну
страв! .. », «У!Іке ·північ наближається ...
От якби постіль сама собою розст·ели

лас.ь! .. » І постіль

розстеля,лнсь «сама,

собою, і «сама собою» випрасов'ува
лас,ь сорочка, і «сам собою» накри,вав
ся стіл. Тобі НJе треба було с.катерті
самобранки, золотої рибки ,і килима
~амо•льота: в·се це
замінювала
тобі
маленька, ху денька жінка,
яка
так
майстерно володіє чара·ми материнсь
кої турботи.

Пам'ятаєш, коли ми були на третьо
му курсі, твоя мати приїхала в Мос
кву? І якраз ·була зустріч Нов'ого Ро
ку. Всі ·сид•іли за ~~толом, а вона,
що
накривала цей ·Стіл, влаштову.вала все
це торжественно, ·була на кухні. Тіль
ки у найурочист~ший момент, о два
надцятій годині, ти милостивІо покли
кав її в кімнату. Ти сюрамив·ся її ... і

перед тим, нк покликати, дов.го попе
реджав НІас: «Все життя прожила
в
селі. Самі роЗумієте ... » І винувато по
глядав на Марину.
Але ти не знав· нашої Маринки! ..
Зараз ти нінк не можеш зрозуміти,
чому

Марина

[1ерестала

зустрічатися

з тобою, чому не від1п~і~ала 'на твої
листи. Скільки разі.в, гуляючи в ліс,і,
МИ ла:мали Г0•10ВУ Над ЦИМ ІПИТаН'НЯІМ!
Скільки разів уночі, ле~качи в посте
лях, перешіптувались ·стараючись зба
гнутн Маринине ·безглуздІя! А недав
но, зовсім недавно 1 вона мені все ро.з
повіла ...

Пам'ятаєш, тоді, nісля Нового Року,
здаєть<:я, через три дні, у твоєї мате
рі ~був тяж,кий серцевий приступ (Діу
маю,

перев'томилась,

готуючи

наше

новорічне торжество). І от того ж са
мого дня ви з Мариною повинні були
піти на концерт Гілельса. Марина, с,то
ЯІЧИ в ·коридорі, чула, як ти на ходу,
на·nягаючи пальто,
крикнув
'Матері:
«Якщо бу де дуtже погано, пастукай у
стінку до су·сіда. !Він дома! .. » Марина
нічого не зрозуміла. Тільки
1пізніше,
ІВ· консерваторії, ти їй
вІсе
поя,с,нив.
І того ж самого вечора ти її .втратив
назавок.'ІІи. rги захошr.ювався, з
якою
силою і з якою легкістю н~даряв ІПО кля

вЁшах Гілельс, а ІВана чула інші удари,
с~та·бкі і •безпорядні... Ій З·давалось, що
ось

зараз,

в

цю

саму

хвилину,

в стінку твоя мати, а ·сусід
не

чує

·стукає

заснув

і

...

І ще хочу ·с,казати: даремно ти со
ромишся СВ'ОЄЇ .матері·. Скільки
разів
за

це літо я

годинами

розмов1ляв

з

нею! І якби тИ тіль1ки знав, як добре,
як тонко вона .все ві~чуває і розуміє!
Вона кожного разу хвалила тебе і
найбільше за т·е, чого в тобі
немає:
за синівІську любов, за син~вську тур
боту і ласку. Ue була її м.рія, можли
во, найбільша і останНія. мрія в житті.
Ад1же як легко тобі втілити цю мрію
в життя! Чому ж ти :не хочеш? Чо
му? ..

Стор.

Кожного разу, як я заводив мову з
тобою про це, ти починав
про щось інше, відловідав

рювала за тво їм надІрваним

го

в'ям, за твоїми нервами. Я знаю, чо.му
вона вибрала са:ме нерви: :боялася, що
ти зірвешся, нагр~1біяниш їй у
:моїй
присутності, і ось заз.оолегіІдь ви'Прав
дувала тебе, заздалегідь вибачалась ...
Не зн&Ла вона, що цієї 1весни
ми
з
то·бою брали участь у спартакіяді, де
пр(І·Ходили

медогляд,

і

що

при

мені дікарка, ІІІоплескавши
тебе
по
плечі, сказала: «Моєму б синові таке
зд~оров'н!».
Між
іншим~
,марно
хвилювала:с,ь
твоя мати: ти за все літо ні разу не

зірвався, ні разу не наrгрубіянив

-

це

арrу

вже

в.важав

подвигом,

цим

і

менrтував~ відповід-аючі на мої
дорі
кання. Ти не кричав на •матір,
але l!K
на чужих, сторонніх, зовсіrм незнайо
мих людей ти те,ж не :кричиш... :Вони,
!Проте, не називають те~бе за це сво~м
сином!
Можливо, що там, у Кирицях, треба
було рішучіше
нападати
на
те·бе,
палкіше сперечатис1я, доводити.
Але
зрозумій:

є

говорити

го.,тrосно.

речі,

не

мо.жна

Є речі, які

ва'Жко

rnpo

які

д-оводити: такі вони зрозумі.лі кожно
му, в кого є людське
·Серце.
Важко
пояснити людині, що :вона не повин
на руйнувати стіни дому, який в:рятує
її від негоди, що вона
не
ІПовинна
спалювати поле, .я ке :принесе їй хліб,
що вона не .повинна вбивати
серце,
вірнішого і відданішого за яке
вона
не знайде ніД<е в світі.
Так~ все лі~rо ти був
гостинним
ду,же уважним. Але що це
змінює?
Чи ~можу я оцінювати .людину лише в
залежнос,ті ві1д її ставлення до мене?
Хіба це не є найогиднішим
проя:во.м
людсьrкого еrоїзму?

Ось я, зД<ається, і поя·снив тобі nри
чИну свого
збайд~І<іння.
Можливо

мій лист пере,конає те:бе в

чому-не:

будь, а можлиrво і ні. Я, ,в усякоrму ра
зі, регулярно писrат:иму твоїй мю·ері ...
Бажаю тобі всього, чого бажає Ма
рія Пилипівна. Більше побажати
не
мо~(ливо. І от дивно: я сердитий
на
тебе, а хочу, щоб з6улиая
всі
твІої
мрії, тому, що це так, о6рад'Ує д01бру
і .милу ст&ру жінку. І ще nам'ятай мій

колишній друже, що

матір'ю

~юди

зД<авна шіЗивають с:вою Батьківщину ...

Анатолій Аленсін

(«Молодь

України», Київ,

ч.

4/1956)

~

8
на

Напади бельшевицької
критики
капелю «думка» в Киеві останньо

посили.~1ись. Ій

закидується

низький

ідейний рівень в праці,
що
мало
б
сильно відбиватись на репертуарі ка
пелі і на художньому рівні його вико
нання. За такий стан обв'инувачуєть
QЯ секретаря .паJрторганізації капелі -

ПереІПльот'ченка.

МАРЧЕЛІНО, ХЛІБ І ВИНО

,всі

здоро
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З нінової залі

говорити
жартами.

І жарти твої :були :безгл~113ді, яrк і
недоречні ~Ішрти.
І ще Марія Пилипівна постійно

разом

ЧиСJІо

смолоскип
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Дивлячись

ється

на

твір

принц».

Тут

фільм,

пригаду

Сентекзюпері

«Малий

і

цей

там

д~итяоча rпросто

-

Вилізши
ре

наверх,

горище,

ку, велике

він

відкриває...

а д~альше вІ

Розп'яття.

одному

його

с,та
кути

огортає

ду:шність, бажання
все бачити,
ба
жання все пізнати. Малий
Принц
з

панічний жах і
rвін про!>когом
кида
ється вниз. Про свою Фпроrульку»
і

твору Сентекзюпері в таємІ-'мчий спо
сі:б з'являється біля летуна, яrкий по

від,криття Мщ:челіно не говорить ні- t.
кому. Непевюсть І вагання тривають
кілька днів. 1Врешті 1він озброюється

терпів аварію і з ним проводить в пу

стині кілька днів, щоб опісля покину
ти цей світ. Марчеліно з'являється
в
інший спосіб ...
Дія фільму «Марчеліно, пан і віно»
відбуваєтьоя
в
ес,панській
rірській
оселі. Коли в 1 се населення села йде з
процесією

на

горі,

недалекого

манастиря

молодий •с,вященик

до

сход•ить з

гори до села, що:б відвідати
малого,
хворого хлопчика. Він, починає йому
оповідати про походження сьогодніш
нього ВіJІ.ІПУСТу ...
Багато

наїздник

років

довіго

тому

наза~ жих.т::ивий

мучив

їхню

країну,

але народ, напруживши с.вої сwли, виг
нав його. Країна почала
відбУ'даву
натись, а разо.м і їхнє село. І о~ь од
І-!ЮГО гарного дня :в сел·і
з'являються
три ченці і просять в голови сішьсь
кого комітету
доз·волу
віщбуд':уlвати
пова:лений війною манастир. Од'ер.жав
ши дозвіл, всі три .приступають негай

но,

повні

енерr·ії,

до

роботи.

Селяни

посміхаються з «дитЯ'чої
наїв~юсти»
мJ.нахів. Але сильна людська ене.р
rія і завзяття! Вrіертіс,ть ченці:в і' пра
цьовитість
збуджують
у
населення
тепле на·ставлення, а опісля і допоrмо
гу. Після д~овгого напруження, вели

кої праці і

стру:мків пот·у,

приходить

день поСІІІЯІЧення .манастиря. Гурт чен

ців

поважно

З'більшився.

І ось, одного разу, один з них чує
дит~чий шла:ч за rбрамою .манастиря, і
ПОбІГШИ Т:уіДИ ЗНаХОДИТЬ, ОІПОВИТе
в лахміття, маленьке не.мовл.я. Мана
хам не ІЛишається ні·чого іншого,
ЯІК
забрати немовля до себе. Довгі роз
шуки за матір'ю, а згоД<ом за
роди
ною, яка ·мала б виховати дитину не дають бажаних наслідків, Марче
ліно, ІЯК його наз.вали при Хрис;ті, за
лишається на опіці ченців·.
Літа йдуть і хлопчина росте.
Він
вже має кілька років, бігає по мана
стирі і по городі.
І тут ІІІочинаю~ься
його пригоди.
Хлопчина знає, що є
багато малих дітей і що всі вони ма
ють своїх ,матерів. Він не має своєї.

великим

кийк01м

і знову йде

на гори

ще.

Тепер він пригля,дається уважно до

неібаченого раніше. Хлопець
бачить
змучені і сумні риси обличчя, терно
вий вінок на :голові, 'С1амітність. йому
робиться ж<1ль людини на хресті. Пов
ний ДИТЯЧОЇ :ПрОСТОд'УШНОСТИ, ХЛОПЧИ
на питає, чи людина не хоче їсти і ш
ту ж мить біжить
!до
їдальні, бере
похаrпцем скибку
хліба
і
!Підносить
людині. Рука з Розп'яття прос,тягаєть
ся і бере хліб. На наступний .день хло
пець приносить хлі,б і вино.
Історія повторюється
кілька
дні•в,
при чому Марчеліно розпитує у Роз
п'ятого про свою ,матір.
в
мuжча:сі
о1:римує від' РоЗІп'ятого
дРУ'Ге
ім'я:

Марчеліно Пан і Віно.
На 'КОТрийс,ь
згодом день хлопчина просить Розп·'я
тоrо сісти
на
імп.ровЇІзоване
крісло
при такому ж столі і kти біля стола.
Бажання 1\1арче,;Ііно Пан і Віно є ·qпов
нене і Розп'ятий питається хлопця чи

віР. хотів :би баrчити свою мамrу

і

з

нею бу'ш. Хлопчина поквашно ві~пові
дає потвердrженнЯ'м і Роз:п'ятий бере
його до себе на руrки.
В міжчасі :манах-кухар, що найбіль
ше був прив'язаний до хлопця, nомі
тив зникання хлі·ба, але в'сі
доІПити
Марчеліна не д.ають я·сної rвідrrовіді.
І ось одного разу, бачучи
краплини
вина

на

долівці,

манах

іде по с.лідах

і доходить на горище і через шnарку
дверей бачить сво1о уurюбленого Ма.р
че.JІіна на руках Христа.
Він ІПрожо
ГQ!'.~

кидається .вниз

і

клwче

нагору

в'сіх .манахів. іКали приход-ять всі ціле гuрище
є
павне
неземського
світла. Ро3п'яття
стоїть
на
своему
попередньому місці, а в ІКріелі сидить

усміхнений,

але 'Мертвий

Оповідання
священик
го

Марчеліно ...

скінчилось

виходить

з

і

!Молодий

кімІнати

хворо

ХЛОПQЯ.

Фrль:м нез:вичайно цікавий, особливо

Вона в небі. І. це по-е:воЄtму він пере

з ·боку психології дитини і
заслуrо
вує, щоб з ним зазнайомився Я'КНай
більший КРУ'Г українсь,кої ІМоJrоді.

живає. Він з;нає також, що вона бу ла
гарна і добра. Все це так просто, гар
но і майстерно шред-став~ено, що гля
дач перестає бути глядачем. Він п-ере
живає разом з М..арчеліно.

Гете 'ПрогуuІювався по парку в Бай
марі. На !доріжці, якою могла '"Jройти

Увагу хлопця ІПритягають
манастирі, що ведуть
дес,ь
Але коли в'ін з:бирається на

сходи в
нагору.
них зу

пинитись йому забороняють. За
бо,ронене стає завІЖJди
ще
більш
притягаючим! Хлопчина довго апира
єть·ся опокусі, врешті вона бере верх.

Б. Чайка

ГЕТЕ І І<РИТИІ<

лише

одна

тика,

щ?

людина,

різко

зустрів

він

відзиІвавая шро

ІJ\РИ

його

твори. 1\оли обидg'а пішоход-и зійшли
q~,

-

критик

пихато

вигукнув:

Я нuколи не даю дорогц дУ'РН\ЯrМ!
А я навпаки ... сказав Гете
і

з усмішкою ві:дійшов У1бік.
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ЧИСJІО

((ЛЮДИ В БІЛОМУ))
Проблема

лікарських

кадрів

широ

ко ;:щскутувалас,ь і дис,кутується в ін
телектуальних колах овіту. І угольним
каменем є 'не так кванті:гет, ХОІЧ і це
не є маловажне, 1брак л~карського
персошшу ·Гостро відчувається в Аф

риці, в Азії та і в Ев'ропі, йо.rо 'Кіль
кісний ·с 1тан ще далеко не ві•дповідає
потребам як квалітет, чи радше по
клшш.ння лікаря.
Цю .пробле·му ставиться в творі п. з.

<<Л є-з-ом ан блянк»

(<<Люди в

·біло

му») і вона я;сною ниткою тя.гнеться
і у фіJrьмі цієї ж назви, який накру
чений на основі цього т;вору. Як ав
тор твору так і режисер філь.му звер
нули головноу увагу на nс.ихолог~чний
стан, на так 6и ;мовити, духовий сим
біоз лікаря і його оточення-:паціє.нтів.
За тим вони 'вибрали лікаря в глухо
му ·селі дале;юї провінції.

Початок фільму прохо~ить и Пари
жі, де знайомимось з •МОQІОДи:ми інтер

нами однієї лічниці. Вже тут режисер
старається кинути ж.мут ~~вітла на ти
пи характерів і їхнє
оточення.
Але

головна

гра

в

другій

половинd.

'Кличе

його до

с,вого

~ворого

бугая) В·і!І виходить з належним гумо
ром.

Вміжчасі старий
.лі,кар,
nовертаю
чись з однієї консу.льтації, в:мирає
в
~розі і кінь !Привозить йо.го ІПід його
дом~в.ку. Так і застає його
молодиіі

лін:ар,

повернувшись

надранком.

Ос

таточно він: залишаєтьс,я в селі. Від
nовідну рол,ю віді1грає маленький ро·
ман, належно опрапьований і
вміло
долучений до ціласти акції.
Філь,м, як і
книгу
<<Лє-з-ом
ан
блянк» nоручаємо українській моло~і,
як твори позитивні і
конструктивно
фор,муючі.

Б. Чайна
ЯІ{ ПИШУТЬ СИМ'ФОНІУ

.

Диверсанти
... Пізня ніч. В чорнОІМорсько.му пор
ту, в ри;бальській сторопщі 1причаївся
диверсрнт. Через вікно сторожки вид
но море, в далині на рей~і сяють вог
ні 'Плавучого дока. !Jапп),м с1палахує
блискавка. Лунає приг луІШений вибух.
Густий дим обгортає док. Це д:ивер
санти висадили його ВІ повітря.
Большевицька влада не вс,илі со6і
дати раду. По чорноІморських портах
ШЛЯЮТЬС!Я <<ТіНі», це ріЗІІІі
ДИВер
СаНТИ і шпигуни, які .працюють
для
західніх розвідок.
Вони
ІВи:посажені
ниймодернішою
пі~,ривІною
зброєю,
ампулами з отрут·ою. Вони пролазять
поміж людей, .в сов,єтські
установи.
Вони знахо~Я1:ь цілий ря~д. підсовєтсь
ких л:юдей, які погоджують,ся для них
працювати. Вони підготовляють сабо
тажі, зриви ;великих війс,ькових об'єк
тів... Вони прибувають на територіЮ
СССР ,при помочі різних закордонших
кораблів, їх скидається з парашута1ми,
вони проходять кордони з
сусі~ніх

Одесі

в

держав. З ними зводя,ть бої цілі ба
тальйони вІійськ МВД і КГБ,
віл:діли
совєт:с,ь,ких парашутних війсь,к,
цілі
ескадрилі ·в.оєнних літаків. А дивер
санти все ж проlдІістаються!
Наш

Читач,

дивуєтьс.я,

!ЯК

большевицька

читаючи
·мо:же

влада,

цю

ще

за•мітку,
держатись

коurи

цілий

СС

СР пересякнутий ШІПигунами і див:ер
сантами. Дорогий Читачу, б)~дь ·СІпо

кійний, так само запитуооть себе мі
льйони ,підсовєт~ьких людей, я·кі •ба
чать на сотннх екранtв д~ва нові
со
вєтські фі.тьми один <<Тінь бі!.tтя пір
са», ВІ1111ущений Одеською кінос,ту.ді
єю і «В квадраті 45», випущений
«Мосфільмом». Тематика
цих
двох
найновіших совєтських фільм.ів бо
роть,ба большеницької вJІади з дивер
сантами і шпигунами, ~яких
буці·мто

засилаЄтьс,я на

територію

CCGP з-за

кордону.

( -Х-)

Тут

дія відбу,вається у .вищезгаданому се
лі, куід.и д-оля закидає молодого ліІКа
ря правдиве дитя ПарИJЖу.
Умови цілком інші від
паризьких.
Вну'грі лікгря
родить•ся
і
повільно
зріє почуття післаництва його звання.
Назо·вні він з цим не годить.ся і запев
няє •t;тaporo лікаря, я:кого застуІПає, що
тут ніколи не залишиться.
Чи дійс
но? .. Бувший інтерн енерrійно ІКида·
ється ~о праці. А nраці є .багато. Тре
ба ·боротися не тільки
з
ХJворобою,
але й із зс::.6обонами, недовір'іЯІм насе
лення до лікаря, до написаного папір
ця-рецепти. З комічних сцен (хитрий
дядько

Orop. 9

смолоскип

Якось один молодий 'Чоло,вік
спи
тав у Моцарта, !ЯК шисати симфонію.
Моцарт сказав:
Ви ще зна~rо ·молоді.
ЧоМ'у б
вам не почати з балад?
Юнак заперечив:
- Але ви почали лисати симфонії,
иоли вам було всього десять років.
- Так, - 'НідJПові,в Моцарт, - але
я нікого не питав·, як їх писаrrи.

Молодь

в

1\'иїв. На ХІХ-ому з'їзді ко'муністич
ної :партії Уrкраїни, перший секретар
комсомолу
Дрозденко,
заявив,
що

тільки

ВІ

останньому

році

32

тисячі

учнів вечірніх шкіл у,краЇНІИ покинули

навчання. Такий мас,овий відхід! моло
ді
від
науки,
Дрозденко
пояснює

т•нжким: станом,

ІВ

якому перебуває

загал молоді, та неприхильним став
леннЯ'м багатьох директорів'
'Підпри
ємств до навчання моло~і.
Львів • .Молоді робітники шахти ч. 1
Ново - Волинського шахтоуправління
- М. Гt.ш:Jло, А. Мельник і В. іКраус
жалуються, що !Коли їх було ·сю~и за
везено, то обіцялись дати 'ім rкварти
ри, опал 1 трансrпорт·.
Піс,ля
приїзду
сталось іна~ше: вони на .працю
хо
дять ногами 15-20 кіиометрів, 1живуrrь
в неопалених кімнатах, не мають ні по
стелі, ні •білиз·ни.
Вінниця. По;чалась нагінка на моло
дого веп~ринарного
лікаря
Віктора
Корчевеького ( с. Гран~·в·, Гайс,инський
район) за те, що він відмовився бути
комсомольським аrітатором і приходи
ти на комсомольські з~брання.
Щоб
його дис,кримінувати,
йому
робляоть
різні закиди і ;вишукують різних про
махів·, я·ких моло~ий лікар нікоurи
не
допускався.

Дрогобич. В центральній ·Садибі Чор
ноастрінеької МТС працює майже са
ма молодь і юнаки. Праців•ники в за
гальному

живуть

в

селах

за

двадцять

кілометрів і щодня м~ять ходити до
nраці і йти ~о .дому ногами, незалеж
ню яка б погода не ·бу ла і яка ІПо ра
дня чи ночі.
Ремонтники
траюорів
вже три місяці не одержують 'платні,

Унраіні

може в ньому жити. Напр. в кімнаті,
де живе юнак Роман ГринИІшин з дво
ма товщшшами, є ті.1ьки одне ліжко,
одна Т)І1:'116очка, оА·ин стілець, бру~НІа
ковдра і подушка, напхана соломою.

В

кімнаті

страшно зимно,

'бо

вікна

поламані, часто немає світла. І так в
цілому гу;ножитку.
І<ИЇВ. 3 КОЖНИМ рОКОМ
•ВtС,е
rбільш
поширюється в Україні е.коплуатація
дітвори. В останньому .році було при
мушено працюіііати ·в: окремих бриrа~
дах на 'КОЛГОСПНИХ ІПОЛЯХ ТИСЯЧі дітей.
Напр.
діти
Харківщини
обробляли
980 гектарів кукурудзи, Миколаївщи
ни -- ~ОО, Черкащини 680. Діти
шкіл Хмельницької обл. зібрали 36.652
кг. І~укуру~зи,
а
Чернівецької
18.700 кг.

Вінниця. На Вінничині ,молодь почи
нає все ·~ільніше бойкотJІвати rкомсо
моль.ські З·бори.
Навіть комсомольці
ві.д:монляються приход.ити на такі зі
брання. Те:..кі з.бори не rпритнгають мо
лоді тому, що Я1( го·ворить
се,кр.
комсомол·у
Вінниці
Д.
Загоруtйко,
ЯКИЙ об'ЇЗДИВ В>С,Ї КОіМСОМОJІЬСЬКі ОСе
редКИ, на зборах обговорюють ли
ше такі теми: <<Про сплату членсь•ких
В!'ІеСКЇіВ ІКОМСОМОЛЬЦЯ:МИ», <<Про 'ПОЛіТ
Н'аВЧаННЯ», <<Зав>дання комсомольської
органІізації на виробництві», <<ПідсуІМки
роботи і затвердження ІПJІЯІНУ».
Кожного року ті ·с.амі питання
на
поряд~ку ~денному. На коокних збора•х
виступає

трьох-чотирьох

комсомоль

ців «штатних ораторів». Всі їхні вис
тупи схожі до себе, бо ск~адають,с,я
з таких :висловів: <<Наше зав. дання ІІІО(Докін.чення .на 10-ій стор.)

Стор.

Число

смолоскип

10

студентами

ЛьвівІСЬіІ..:ої

зустрічаємо
пріз,вище -

тіль,ки
одне
Лу1ценко.

+ Талановита

Найсильніші
французькою

скороходи

світу.

спортивною

За

газетою

«Екіп», між ~есяrrьма найсиль.н~шими
скороходами світу є на третьому міс
ці Сакуненко, на четвертом~
Гонча
ренко, а на десятому ГоловчNtко. За
норвезькою газетою «Спорте мандею>
- на другому місці є Сакуненко, на
третьому Голов·чен.ко, на
Гончаренко найкращі

четвертому
українські

с,короходи.

В змаганнях шахісток України і Ро
сії, шахkтки У.країни •виграли з
ре
зультатом 17:11.
В команді України
грали: ГоЛЬд!бергІ за.харченко, П'ято
ва, Климова, Малинова,
Русинкевич,
Махиня, Дообровольська, Вайоберг, Віт
ковська.

Ольга Ткаченно встановила
новий
ренорд України -в запливі на 100
м.
вільним стилем, оснгнувІШи час 1.11,0.
О. Ткаченко,
сту.денrr.ка
'Київ.:ького
Фізкультурного
Інституту,
завдячує
свій ос1яг наполегливим тренування.м
і своєму тренерові
І. Вржес,невtько
му.

Ігор Петренно, 15-річний учень І<и
ївської ДСШ ч. 2, 1після наполегливої
праці в стрибках з 1Жердиною,
доби~~~

МОЛОДЬ В УНРАЇНІ
(ДuкіНіченнн з 9-ої пюр.)
лягає в тому, щоб добитися ... »,
«МИ
повинні доложити всіх зусиль,
щоб
виконати ІІІЛяrн ... » На зборах ніхто
з
молоді не хоче вис,тупати, а всі не
терпеливо чекають кінця ...
а працювати Му 1сять. Є тут гуртожи
ток1 але в ньому жалюгідно, ніхто не
Запоріжжя.
Большевицька
влада
приму·сила в.с,ю
~ітво.ру
Запорізької
обл. ІІРОТЯ'ГОІМ ЦЬОГО року ВИГОТОВИТИ 4
мілн.
торфоперегнійних
горшечків,
зробити і розставити цієї зими на по

лях

-

100

тися•ч щитів д'-'ІЯ

сніrоза

тримання; заготовити пташиноГо nо
сліду 100 тонн, попелу 100 тонн, гною
сипцю 500 тонн; вироестити по 50-70
це.нпrерів .кукурудзи на коІікному піо
нерському гею:арі; в кожній
ш:колі
вирощувати на •площі 2-3 гектари гіб
ридне насіІіня і rпе.редати його колгос
пам.

Експлуатація, нечувана
в ·СВІТІ,
не
має меж! А коли тоді •в•читись?
І<иїв. Прот•ягом цілої зими органі
зувалос,ь в У·країні «Недільники» цеб
то цілий ряд неділь, в які 'молод•ь му

сіла

6ез•платно

nереваж:но

або

пацювати.

•вивІ<}зили

пставлЮІВ·ано

Н!а

В такі

поле

протиснігові

дні

ІJІ.огній,

щити.

вавс,ь раз-у-раз таких ус.піхів: 3,46 3,65 - 3,80 - 4,05 - 4,15, що стало
його

В.

великим

досягненням.

І<омпаніець,

студенr

І<иївськог()

ФІзкультурного
Інституту,
ІПоліпшив
два юнацьких рекорд-и
України

.~1етнув молот (7,257 кг.) на 45, 31 м.
і uп·овхнун ядро на 14,39 м.
На змаганнях юних
лижнинів
за
першенство Унраїни, які відбулись
у
Харкові і Києві, .перші .місця з.до·були:
серед дівчат О. Ьондаренко (3 км.
за 12.41,0 і 5 ·К'М.
за 22.43,0);
серед
юнаків В. Авраменко ( 10
км.
за
41.45,0 і 15 км. за 59.19,0), в гірсько
му ~во6ор'ю перше місце здобув ки
янин Є. Козлов, в елаломі і швидкіс
ному спуску ІЗ-річний Юра Масло,
у швидкісному спуску серед дів•чат перемогла киянка Ол.я Стеринзон,
в
стрибках з трамліна киянин В. Вла
сенко (сітрибнуІВ :двічі на 31,5 м.).
Змагання дитячих спорт•ивних шніл
України по плаванню
(міст
Киє•ва,
Львова, Харкова, Сев'астополя, Одеси
і Сталіна) показали в цьому році гар
ні результати юних ·с:порстс,менів. Пар
ші мkця зд·ообули:
Л. Косарева
(за
плив 100 м. •вільним стилем за 1.19,3
і
батерф,lяєм
цю ж
дистанцію
за
1.14,4), Л. Коваль (проплила 100
м.
на спині за 1.35,7 і 200 м. вільним с,ти
лем за 3.18,2), Г. Успенський (проплив
100 ,м. н.ішьним стилем за 1.04,6), В.
Гнусин ( 100 м. <брасом за 1.24, 1), Ю.
Матковський
( 100 м. ·на с1 пині за
1.19,6), Л. Клименко (ZOO •М. вільним
стилем за 2.28,4), Ю. Сизоненко (100
м. дельфіном за 1.23,3),
Д. Шурляй
(про,пливла

100

м.

брасом

за

1.39,1).

Блискучі осяги показала харків'ян
на Ж. Чорна на республіканських зма
ганнях в зи.~ювому С.ПОJУГі, nробігши
на ~ювзанах 500 ·м. за 58,8; 1.500
м.
-за 3.12,0; 1.000 ·м. за 2.03,6; 3.000
м. за 6.51,9. Юний харків'янин
І.
rончаріз про·біг 500 м. за 50,7; 1.500 м.
за 2.43,0; 3.000 ,м.
за 5.45,6.

ХРОНІКА
8

РусифІкація Львівсьної

nаторії IJ·ce білЬІш пос.илюється. З по
чатко'М цього року відбувся у Львові
Іперший ІвідкртИйІ конЦJерт
·В1дділу
народнІх інструментів оркестров·ої 'ка
тед-ри
Львівської
rконсерваторії.
В
звідомленнях совєтс,ької преси
про

концерт,

мн

зустрічаємо

майже

самі

російські прізвища, а в· репертуарі
в
подавляючій білЬІшості російські піпИ

і .мелодії. Серед прізвищ Кольцав,
Сахаров, Сафонов, Клєвцов ... , які
є

консер.ваторії,
українське

балерина Алла Гаври

ленІ<() дебютувала в Київс,ькому те
атрІ оперн та ·ба.'Іету ім. Т. Шевченка.
А. Гаврилє.нко в мину лому році
за
кінчили Кнівське хореограф~чне учи
лище і від тоді вже нераз висту,пала
в балетних виставах
театру,
брала
участь в концертах. 'Київські критики

rшшугь, що А. Гавриленко «танцівни
цн яскравого і широкого обдарован
ня, яка володіє чудовими
професіо
юJльними даними. Вона покоряє вираз
ною мімікою, легкіс,тю і чистотою, не
вимушеністю і натхненістю свого тан
цю. Це, без•перечно
артистка
лірич
иего rклct,r:.•y ... Алл:1 Гавриленко тан

цює впевнено, чітко. Радує невимушс
ність сценrчнІ(JЇ поведінки молодої ар
пІс,тки, музикальність і головне ос
мнсл~ність
ко·жного
танцювального

РУХУ» СГ. Мар'янівсь.ка).
Виставна ху дожників

+

Закарпат~о.
тя, яка відбу,лась в Києві, ви1я•вила ве
ЛИ·КУ майстерність закарпатських ·мит
ців. Серед- цілого рящу полотен зокре
ІМа вирізнялись твори й. Бокшая ( ос
новопо.lожник
ужгород.с,ької
школ11
митців) «Зима», «Осінь ІВ ~горах»,
«JllayЛЬ», «ЗИМОВИЙ деНЬ»,
«ЛЬВіІВ»,
його учня А. Кашшая «Стоги взим

КУ»,

«Сонwчний ·день»,

«Під го роЮ»,

«Околиця села», «На гірському пасо
вись·КУ». Митці
З. Шолтейс і А. Бо
рецький

в

яких,

як

nише

совєтс,ька

преса реаліз.~1 витіснив
імпресіо
ні·стичний підхід до дійсности, nоказа

ли нові «Реалістичні» полотна. 'А. Бо
рецький

nоказав

образи:

«Зимовий

пейзаж», «Закарпатська ГЕС»,
а
З.
Шолтейс «Зима», «Зимовий вечір».
Високо оцінено такоок картини Г. Глю
ка «Лісоруби», «Весна в Карпатах»,
«Зима», «Сіль·ська .вулиця», <<Вулиця»
та інші. З цікавими картинами •висту
пили Е. Грабов:с,ь.кий, В. Габд-и, Ф. Хо
хлов,
М. Розенберr,
А.
Ерделі,
П.
Бедзир, Л. 'Кре м.ницька.

~ЗАГАJІЬНІ ЗБОРИ НЛІТИНИ

••ЗАРЕВА•• В ЛЮВЕНІ
(Вл. кор.). 11. лютого ц. р. в Люве
ні відбулись звичайні Загальні Збори
клі'1ини «Зарева». На зборах Е. Бро
дацький о·бширно зреферуваВ! діяль
ність «За рева». на зовнішньо·му і в'нут
рішньому

конеер

3(61)

відтин•ках

та

завдання,

які

стоять перед ним у ·с.учасну пору. Ок
рему увагу У'Часники зборів зверну ли
на «Розбу:довуj Держави» та співпрацю
з

нею.

Головою клітини «Зарева» в Лювені
вибрано Любомира Бачинського.
На
зборах намічено п:лян праці на най

ближчий час.

Рішено

!Від:бУ'вати часті

зустрічі, гутірки, дис,ку.сїі, щоб таким
чином ,підготовляти членів клітини до
дальшої праці 'ВІ ~ілових іКомісіЯІХ <<За
рева».

Число

3(61)

Стор.

смолоскип

11

З матеріялів «Білої книги»

ВИСОКА ОСRГ.ГА В УКРАЇНІ
Від .Редакції
«СмолосІшпу»:
Як
Ми в•же повідомляли на
Gторінках
нашого !журналу ЦЕСУС запrл•я
нував ви~ати «Білу Книгу» про зне
хтуІвюння університетських свобід в
підсоветській У'Країні. Уповноваже
ний ЦЕСУС-у по виданн.і цієї кни
ги О. Зінкевич.

ЦЕСУС
авертався
в
цій
с·пра
ві
3
кількома закликаІМи
до
У'К
раїнського громадянс;rва
в
уІкра
їнській
пресі
і
з
численними
.1иста1МИ
до
окремих
осіб,
Я'Кі б
могли
~ати
відповідні
свідчен

ня. Нажаль відгуків ·було дуже ма
ло, ·а матерінлів було надіслано мі
німальну кількіс;rь. Тому заrплЯІнова
І-3ої КНИГИ ПОКИЩО НІеМЮІЖдИВО ПіДГО
ТОВІПИ до друку. Натомість
упов
новІЗЖений
готовля•є

для

видання

рапорт

про

а<Jниги

ви

з·zш~речення

універсшетських свю,бід в Україні
і
·Список злікві~ов,аІних і репре·срв'а~них
большевиками українських
в~ченах,
професоріВ! і ВИІкладачів ВУЗ-ів, що

буде пред'явлено на наступну сту
дентську ~міwша1родню конференцію.
Редакція
<<Смолоскипу»
зв.ерну
лась Д'() ВШ. Л. Авторів надk~1.аних
матеріялів, дозволити ці
ІМ'атеріяли
оприлюднити ша сторінках
нашого

журналу

на що дістал•а

-

їх

лас

ка.ву згод'У·

СьогоJ{ні
вати

дуже

ми

починаємо

цінну працю

пуО.ліку

проф.

І. Розгана <<Bиr~Q!JШ Ос.в1іта в
ні». ВШ. П. ГІрофе·чорові щира

д-ра

Украї
Н!аша

nодяка.

1. Стан Внеоної Освіти в дореволю
ційній Унра,сїні.
До революції 19lї р., в Україні, у
різних її часпшс:•х, існували: 5 універ
ситетів: у J!ьЕОВІі, з,аІСНJОваний 1774 р.,
Харкові 1804 р., Києві - 1834 р.,
Од.ес,і 1864 р. і Чернівцях - 1875
р.; два Політехнічні Інститути: у Льва
ві, засноввНІий 1874 р., Харкові 1804
р., Києві 1834 р., Одесі - 1864 р.
і в ЧерНІівцях
1875 р.; політе~ічні
іпститути· у Львові, ззІсновений 1884
р.
і
в
Києві
1898 ,р.; Технологічю!й
Ін·ститут
у
Харкові, засноВІа•иий 1884 р.; дві
вищі
ветери
нарні .школи: в Хшркові Вете•ринарний
Інститут зс,снований 1851 р. і Ветеrри
нарна . Ающе·мія у Львові
З'ёіС~ІQвана
1881 р.; дв.і вищі сі.ТJЬ.сько - господар
ські школи: в Дубляна•х біля Львова,
заснова:на 1888 р. і факультет П'РИ ІКи
ївсько.му Політехнічному Інституті від
1898 р.; Гірничий Інститут в Катерина
славі, заснований 1899 'Р., Історично

Філо.'Іогі•чний Інститут в Ні:'..кині

ваний 1872 р.,

засно

Духовн1а Акад~мія

в

Києві, зз•снована 1681 р. Крім того k,нували Вищі жіночі Курси: в
!Києві

від

1880

р., n Харкові, Одесі і Катери

нославі ві~

1916

р.

Вс1 в•ищі школи діяли на
підставі
певних правов·их норм •ко.лишньої Ро
<1ійської і Австро - У~·орської і1мперій,
а .після першої світової війни нз1 під

ставі законодав.ства ІІІідсо.в,єтської Ро
сJї і України НІ• Пооьщі й РУJмунії.
Хоч в істоті речей, всі вищі школи
не були суто укра'інсЬІкі, п·роте си.лою

обстшвин, в них розвива,;шс,ь українсь
ка нау~а і ку.льтура, чи хоч би куль
тиВіувалися україІнські трщд.иції,
фор
м.увалися
уu<.раІїнські
нау'Кові
сили,
використовувалоа.сь

величезна

науково

і державно-творча праця. При уніве
ситетаІх ВІ Чернівця:х, Львові, Харкові і
Києві існували у1сраїнські катедри
і
доцентури. До самої революції 1917
р. вищі школи користу•валися ві~но<=t
ною а.кадеміrчною і
університетською

свободою, а це в свою чергу ~с;прия.ло
розгорта!Нню науко.вюї праці і .публіка
ції її
неслідків
в'
університетських
з·бір:никах, даr.ало можлн:вість
брати
уча•с;rь .в кра:йових і міжнародніх з'їз
дг.Іх і конгресах.

На Східніх УкраїнсьtЮІХ Землях ви
'ді школи, •головю~м чююм ун~верси
~!'ети і політехніЧІні інститути діяли на
11ідставі Університет·с,ького Статуту
з
1905 року, що забезпеічував внутрішню
автономію
і
не
обмежував
Н3·укового
конта•Іпу
із
Західньою
Европою.
Універс,итети
і Політехt;ічний Інститут Західніх Ук
раїнських Земел·ь ~безпосередньо на
лежали до Західв:ьої Евро,пи і с,тало

обмінюві<JІлися досвідом

східньо

-

українських

із

вЧеними

вищих

шкіл.

ПереваІЖна більшість молоді, а голов
вам

чнном

та,

що

залишалася

д.ля

на

уко,вої
діяльности
доповнювал-а
с,вою освіту і кваліфікацію в'
захід
ньо-европ~йських уніuерситетах, пра'
цюючи там кілька р<жів теред почат
ком наукової дія.льности.

Все залежало від ,матеріяльного ста
ну кс.нндидата і його ба"маІНнІь. Правно
та~а· традиція не лише не
обмежува
лась, 'а! вс,іляко підтримувалась і зао

хо'чув.шлась. Багатьом кандИ%J,там ую
ра'шrін•ш вищих шкіл вида;ва:Jrи так зв.
<<маrістерпкі» або <<докторські»
сти
пендії. Свідомі уwраїнrці, хоч не ду
же були il пошані,
як
«МдІЗ,е:nинці»,
ще таки, це небуло перешкодою
до
використання всіх мо,ж.ливостей'
для
набування вищої кваліфікації і не•уко
вих знань. Майже всі від1омі українсь
кі вчені користува.лис,ь тими
,можли
В·ОСТЯ•МИ. Безпосередньо перед револю
цією в Україні буда уже плеяда ку.ль
турн.их діяrчі.ВІ, відомих вчених, слав

нозвісних педвтогів) ~мистців.

Стан в пері(}ді відновлення
У нра ЇНСЬІіО Ї ДерЖаІВМОСТИ
В періuд віщнов.лен1ня
У'Краінсь.кої
Державности, спочатку чинники Укра
їнської Uснтраurьної Ра.ди,
а пізніше
Директорії Української Народ.н•ьої Рес
публіки при співучачті широких 1кіл ук
раїнеького громадянства (На,рою1іх Уп
рав., мk.цевого
·Самоупра·в.лішня,
ко
операції, культурно - освітніх і п·ро
фесійних О'б'єдн•ань) ·е;пільно взялися
за відбудов у освітньої справи в ціло
м·у, від1 народніх шкіл до ушівер·сите
тів, на аових заса)ІJг.Іх, .використовую

чи дсщuід •минулого не .лише Росії 1

а

й Західньої Европи і Америки. До цьо
го уже був добре підготований rрунт
украЇНСЬ'КИМИ
іКУЛЬГГJ1РНО - ОСВіТНhМИ
дія,ча:ми і відомими педа,гогами, як '.К.
Ушинський, Б. Грінченко, М. Драгома

нов•, М. Сумцов, О. Поте~бн,я, О. Єфі
менко, О. Ла·заревський, Михайло
і
Олександ1ер ГрушевсЬІКі,
Д. 'Аюоно
вич, В. Біднов, В. Гнатюк, Ст. Смшль
Стоцький, В. Симович, С. Ру•срва, Г.
Шестюк, О. Пчілка, і багато,
ба·га'То
інших.
Звертаємо ув~а:гу, що ці діячі активно
прг1цюва.ли на всіх українських зем
лях, неза.лежно від політичних кордо
нів -- твори.ли одну велику У'Країнсь

ку кульпру. Крім тогv, на місцях

повінших і гу,берніильних ценrrра·~
навіть

малих

.містечІКах,

в

і

•провадили

С,!ЗЮЮ МураІВЛИННУ роботу місцеві КУЛ•Ь
т~рні діячі, головним ·чином
педаіго
ги, але не М'ало солідНІИХ вчених в різ
пих Архін:пих ·Комісіях, як Археоло
гічна Комісія тощо.

Особ~шво щшчну пі~готовчу ро·боту
внконаJю Нау1кове Тов.а•риство і.м.
Т.
Шев~Іенка

у

Львові

і

Наукове

Тов·а•

риство в hиєві. Багато чпричинилиоя
до розбу~дови всіх форм
культурню
освітньої справи гшлицькі і буковин
ські українці, що в період перщої сві
товюї війни, ЯіК полонені або звк.лад
ннки ~б>ули пербс 1елені російським цар
ським урядом
на Східн~
Укра"і'нські

Землі.
Процес

відбудови

освіти,

що свої

ми КОрЇШШІМИ СЯІГ3ІЄ ДО
Н<:ЇЙ.МJJВНіШИХ
часів укргїнської історії, в ІІІеріоді від
нов.лення У країНІської
Держави
.В!И

лився ~ стихійн~rй рух, що nродовжу
ється

1

Сhогоднl не

лише на

Батьків

щині, а й скрізь, де лише до.л.я за·ки
нул.а, ~кр:а·їнІс,Lких культурних і науко
вих

ДШЧІВ.

(Далі бу.де)
Проф. Іван Розгін

«Smoloskyp» Journal de la Jeunne
ukrainienne. Edition speciale de la
«Parole Ukr.:», 3, rue du Sabot, Paris бе. PIUF, S. А. R. L.

Стор.

А ДЕ Ж СВОБОДА
Серед
ницІіого

советеького
в

ансамбJUО

Брюсселі.

Наші

П'ят

розмови.

Летючки ОУН в руках артистів.
Совєтські делеrації заливають краї
ни Еро.nи. Сьогодні по ба чи ти советсь
ких громадян, чи це в ск.ладі делеrа
цій наукових, спортових, професійних,
мистецьких, чи навіть в тисячних вій
ськових формаціях, перестало бу
ти рідкістю. 'Франція, Швеція,
Нор

вегія, Італія, Швайцарія, БеJІЬгія, а на
віть західня Німеччина
попали
під
удари нової, найбільш вирафіно.ваної
пропаrанди.
Всі
відвідини супрово
дять

гучні бенкети

на

честь

«друж

би», офіційні прийняnя в міністерст
вах, rратуляції президентів, принцес,
королів... А дальше за цим слідують
виступи чи зустрічі
серед
тисячних
мас комуністичної
і
скомунізованої
черні! А які наслідки?

І Т'УТ заговорила ОУН. Большевиць
кій пропаrанді
ОУН
поставила
правдУ. І ця правда доходить до всіх

підсоветських де.JІеrацій.
Летючки
і
література ОУН були знайдені на со
вєтських воєнних кораблях
в
Сток
гольмі і Портсмуті, Вони дістались до
рук і до серць цілого ряду членів де
леrацій, вони дістались в нашу Бать
ківщину.
Нижче Містимо репортаж про пере

бування
Бельгії.
Палата

ансамбJUО

**
<<Бо-з-арТ» *в

П'ятницького

БрюссеІl!і

-

в

пе-

реповнена сотнями цікавих
гля:дачів.
На перерві ми під1ійшли до ·бельгійсь
кого

-

СіГОt= ожа:

Скажіть будь лас·ка, д1е тут мож

н 1 дkтати
тис'Ііtв?

-

автографи

совєтських

Це ніяк неможливо. До них

ар

ні

кого не иу.скають. Навіть нам не ніль
но підходити. ІЦоб артисти не були
в контакті з юублікою забльокова
но пів залі ... Між нами 1кажучи яка
це ,qвобода?

Нарешті скінчились вистути.
Піз·на
ніч. Побіч стоять автобуси з <<аІНгелами
хоронитеJLЯІМЮJ.
Совєтських
артистів
75, а разом з К·ГБ-исіf&.\Ш •понад 100.
Біля автобу·сів нагромаджується заці
кавлена (Публіка. Але артистів д-іжда
тись не можна. Бельгіійці розходять•ся,
залишаються совєтс,ькі аrенти і куІПа
еміrрантів з совєтськими пашІПортами

ВІ КИІШ(;Ні. Вони че1кають <<СВОЇХ». Але

не тільки вони, 'але й ми, 6о між <<Ни

МИ» Є Te.>f{ і <<НаШі».
Підходимо до сексота. Говоримо ла
оманою росJйською мовою, питаємось
коли юrйдуть артисти. Він ра:до всту.
пає •В розмову, говорить, що незаба
ром.

А .ви теж артист?
-Ну, да.
- Але напевно в іншому театрі гра

-

ете? ..

Число

3(61)

сателітними

краї

смолоскип

12

НаDешті появляютьс.я артисти. Одяг-

?

нені бЩно, ·по-зимовому. Ми під.ходи

їн, тільки з СССР і

мо до

розмови, .про·

нами

до

ради. Приступає хтось з артистів, в.мі
шується в розмову. Накінець ·прихо

них,

вступаємо в

сима автографів...
Артис,ти всміхаються
про<:тя·гають

руки,

Наші

1нас.

підписують,

Ра:до
Іllідпи

-

В яко;му ви готелі замешкали?
ХвІИЛина надуми.
вас.

зупинялис,ь

на

:до

соrбі

не
за

ворити

-·

а

чому,

ноли ми до

них

го

ВІОримо .російською .мовою, вони 'Від
вс ртаютьс.я і не хотять говорити. Чо

го вони бояться? Чи я ,мk ·би заІllро
сити декого з вашого ансамrблю ог ля
нути міс:то?
- Це є приватна

·СІправа

ко:жного,

але ми маємо дуже мало часу, а ·наші

нас.

Опісля ми nерейшли

дають

rx

Мовчанка.
Ми скоро
знайомимось,
обмінює
мось пам'ятканими речами ...
Gвоєї оftіця.нки ми д.<одержали.
На
на<:тупни~ .3,ень ;ми rпішли до готелю,
щоб <<Спільно» їсти обід. Нас
зраз.у
пізнали артисти. Іх:ні очіІ ·час-до-часу
таємничо

не

корд~оном.
є аж ТРЬОХ, а один з
них сту д.іює навіть на Сорбонd.
- Ви говорите, що з усі•ми 'Членами
вашого а1-:самблю можна (1Вобідно го

В <<Космополіт».
відвідаємо

с.півроз,мовці

дить якийсь шеф і заЯІВЛ·ЯЄ, що це
правда, що СОІВ. сту:дентів немає

сують.

- Ми
-?

немає.

ІЖ.дальні,

артисти

не

знають

МОtВИ.

- А В'И не !\tЯ ли її взяти з собою?
Цікаво rбуло •б раЗОМ ОГЛЯ')~ТИ захід

l\1и можемо ·буrrи за перекладачів.
Ні, ми пішлемо СІВОЇХ.
Вени нJапев 1но 6у:дуть краще ІПОчу.ва•тись без ваших nере·клад1ачів.
-- Ми Hf: маємо ·часу.
- Всі артис,ти, які вистУJпають в
Брюсселі за.в~І<ди знаходять час, тіль

НИЙ

кн ·Баші не мають часу.

почали

розмовляти

з

-

артистами.

Ви •Самі н ансам1блю чи з дру:жи

ною?

-

Моя дружина залишилась в СС

СР.

світ.

-

Не можливо, не пук:~ають разом ...
Хтось з артисітіНІ відкриває
я1кийсь
rбсльгійський журнал, ЯІКИЙ лежав на

-

стоJшку. Він якраз попадає на летюч
ки ОУН 1 я·кі бу ли всередині
журна
лу. До нього ·підходять інші, всі вІнбу
хають чмі•хом, відходять.
Через хвилину згори с.ходить шеф
ансамблю. Ми підход•имо до нього.

-

друІ)кности

.

Адреса

Адреси

і ІЯ,кусь жінку.

.

:Ви є певні того? Ми читали

в

советській пресJ, що молодь все .біль
ше захоплює'ть·ся ними.
- Так, але... це ваЖJко з',ясувати ...
Переходимо до іншої теми.

-

Чому соsєтський У'РЯ.до не

хоче

ви-мін;и сту~ентів з іншими країнами?
Наші співрозrмовці довго круТІЯть з
цим питанням. Ми все сильніше ата
куємо.
•
І

-

Тут е виміна ·студентів всіх кра-

взаєм1ного

**
*

розуміння.

Редакції

і Адміністреці:

Kobyllko
Boite Postale 9
Argenteuil (S. et 0.) FRANCE
Представництв

«Смоло-

скипу»:

ємо стандарт·ні віщповіді про tвихов'ан
ня
молоді,
материНІСіfВО,
культурне
rжиття, які можна вичитати з КОІЖНОГО
числа совєтської газети.

-

і

А.

Ми ·ставимо десятки ·питань і діста·

дерних танців.

ХО'ЧУ

Серед всіх членів ансамблю
П'ят.
НИЦЬКОГО •бy,JJO рОЗП'ОВ·СЮдІЖеНО ЛеТЮЧКИ і літературу ОУН.
(-Х-)

Чи не ІМОІЖНа б nросити у когось

- Що танцюють у нас ·ПО селах
тс.пер?
- Різні танці.
- Чи є зацікавлення .модерни.мн
танцями?
- Ні, наша мо.т:юдь не любить мо-

залежить від шефа, я

артисІтrtми. Розмов 1 и іНІ.І110ГО
характе
РУ і •В іншій атмосфері.
В атмосфері

з вас інтерв'Ю?
- Що rвас цікавить? Про що хоче
те питатись?
- Нас. цікавить виховання молоді
в СССР..
- А ви хто будете?
- Ми бель,гійці ...
Він погоджується і за хвилину ІПри
силає нам nеДагога

U.c

щоб 'вони відпочивали.
Шеф, побачивши 1 що з на·ми не до
говоритьсІЯ, відвернувся і ·пішов.
Мн почали розмови зі
звичайними
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квітень- травень

Зв'язкові перехопить
Зв'язковий!

ІМЕНА

RBA

кордони
Скільки в цьому ело

на тортурах чи в застінках тюрми.
Гине, але не зраджує. І маJИже не

має випадку, щоб зв'язковий укра
інського підпілля зрадив. Коли він
іде раз
назавжди
відкидає це
слово, він його не знає. Він знає

Два ІМЕНА сполучує у вічність,
у
віки ОДНА ІДЕЯ. Імена нерозрив
ні, нерозлучні ніким і ніколи. Бо велич
їх у боротьб~ яку вони вели безком

величнього,

змісту.

Тут

скільки

глибокого

велич відваги,

самопо

святи,
безкорисносrrи,
відданости
справі, героїзму.
Зв'язковий про
ходить кордони н е с е і п р и
н о с и т ь ! Буває він іде і біль
ше не вертається. Буває він ги

не на кордоні, від куль МВД-истів,

пройти,

або

ходу немає.

загинути,

третього

ви

Тому він йде і прохо

дить.

Больш.евики

проголосили:

дон на замку»

-

«Кор

неправда, брехня!

Для українських зв'язкових кор
дон відкритий!
БольmевИАи гово
рять: «Тісною дружбою з прикор

донниками зв'язані робітники, !КОЛ
госпники, комсомольці, піонери, мо
лодь прикордонної смуги». І це не
правда, брехня! Нашим зв'язковим
саме допомагають робітники, кол
госпники, молодь,
а навіть комсо
мольц~, піонери і навіть • прикордон
ники!

Ви даєте три приклади (більше У

вас немає?),

коли

піонери,
і навіть
наших зв'язкових.
десятки прикладів,

ни, ваші вихованці

комсомольці

і

прИкордонники
Ми вам
дамо
коли саме во

-

комсомольці,

псонери,
і навіть
прикордонники
(так,
навіть
прикордонники!) до

помагали на1uим зв'язковим прохо
дити

кордони.

промісово, ціле життя, з тими

Після вбивстrза Симона Петлюри Євген Коновалець не став ні Голов
ним Отаманом, ні Президентом УНР

на чужині,
але СТАВ тим,
чим був
Симон Петлюра за
свого життя СТАВ ПРОВІДНИКОМ боротьби, очо
лив . її на І:><е~х відтинках, боротьбу
Читайте, почавши з нас,тупного чи
сла «Смолоскипу»:
«Процес вбивнина Симона Петлюри»
Розділи:
1. Останнd роки життя С. Петлюри
в Парижі.
2. Атентат на Симона Петлюру,

3. В. Вннничеrшо
Шварцбарта.
·

нам допомагає.
лише одиниці.

бути озброєним

руся Кіщак,
Микола Мазур?
Це
все? Дуже мало! Сержант Акулов,
рядовий Мочалін, собака «Вшnня»

-

і ви

це

називаєте

героїзмом?

в

обороні

Еспанець мстить смерть

rлюри.

Толя Котенко, Ліза Малець, Ма

стає

Вирок суду.

Передчасно говорите «Кордон на
замку».
Для нас він
завжди від
критий, бо з нами весь народ і він
А вам допомагають

самими

ворогами
Нерозлучні,
бо
служили
Україні, негозлучні бо однаково ві,.
рили в НЕї, нерозлучні бо однако
во
боролисІ>
за їі визволення,
не
розлучні бо загинули від руки то
rо самого ворога!

4.
5.

Героі~м?

С. Пе

маrrи заміновані

-

від ніг до

поля,

голови,

мати
десятки
«Вишнів» це
по
вашому героїзм? По нашому це
crpax.
страшний
божевільний
страх!
Бійтесь і дрижіть, і знайте
одне

-

ку, він

для

-

нас

ІRЕЯ

(Симон Петлюра й Євген Коновалець)

Коли ти .вимовляєш імена Симон
Петлюра й Євген Коно,валець, перед
твоїми очима мимоволі виринає з не
давньої давнини славна епопея
бо
ротьби 1917-20 рр.
Ти бачиш Арсе
нал, Білу Церкву,
Українські Армії.
Ти бачиш Січових Срильців, бойови
ків УВО й ОУН. Ти бачиш вибух бомб
і постріли серед ночі ... Аж ос;ь серце
розри:ьають: сім куль, кров на бруку
Париж :у... Вибух бомби в Роттердамі.

ві

- DRHA
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Рtк

1956

кордон

ВІДКРИТИЙ

не

!

на

зам

зі зброєю в руках, боротьбу в підпіл
лю,

працю

на

дипломатично

-

полі

rичному відтинку, боротьбу за ідею
нації за її соборність! Те, за що бо
ро.всь і що очолював Симон Петлюра,
re продовжував робити тільки і· тіль
ки єв,ген КоНОІВалець
і
ЙОГО
УВО

ОУН.

Частина наших міністрів і політич
них діячів зраджували ідею українсь
кої державности, зраджували ідею со

борности
га, або

-

переходилИ в табір воро

співпрацювали з

ним.

Хто н найчорніші хвилини, коли не
стало сл. п. Голааного Отамана, ска
зав ворогові НІ? Хто вів безком
нроміс,ову боротьбу з ним? Хто не мі
няв своїх .віх? Хто орієнтувавсь
на
вдас,ні сили народу?
Хто не плямив
своїми вчинками прапорів
боротьби
Симона петлюри?

На всі ці питання, тяжкі як олово,
пад ае одна, . одинока відпоиідь: єв,ген

Коновалець, УВО-ОУН!
Якби не ОУН, якої творцем бу,в. са
ме ВІН, ми б знову мали сьогдні змі

новіховство, ми б знову мали розба
зарювання українських земель.
Але

сьогодні в,сі соціяліс.ти, демократи,
монархісти, навіть націошш - комуніс

ш(!) звуть себе НАЦІОНАЛІСТА1\\И! Сьогодні жоден українець, на те
перішньому етапі нанюї боротьби, НІе
може себе не називати націоналістом.
Ідеї українського націон2лізму
стали
~;агальноукраїнські,

вони

сприйнялись

усім народом, вс~мн уІ~раїнськими по
літичними угрупуuаннs:rми.
В цьому і велич Єпгена Коновальця.
Боротьба, яку очолюва11з, С. Петлю
р,а, була в,сеукраїнська. :деї, які пропо
ІЗіду.в~ІЛа ОУН і за зд1йснсння,
яких
вона боролась, стали теж всеукра
їнські!

Тому й І!ерозривність liJВOX ІМЕН
Симона Петлюри й Євге.на Коно

--

вальця.

Як

не можна розірвати ідеї,

за яку вони боролись і боротьбу, яку

Вони

очолювал11 і

втілювали, так

і

не можна розірвати того, що є нероз

ривне.

ІМЕН!

Не можна

}Jозірнати

ДВОХ

Ві1пор Пилилець

Число

смолоскип

Z

Стор.

в УКРАЇНІ

ШКОЛА
Директор школи Ковтуненко
Р?бив
різні заходи, щоб nоширити бущвл~о

ходити до школи за
5-6 кілометрів.
В кількох інтернатах району бруд,
немає теплої їжі, зимно. В районі не
ОХОШІЄ.НО ШКОЛОЮ 130 дітей.

школи, але цей задум саботує вже вщ
1953 р. начальник відділу капітально
го 6удівництва культури
УССР, Ря
занцев. В музичній школі бажає нав
чатись біля 300 юнаків і дівчат.

ства освіти УССР навча.-Іьний
рік
в
усіх школах сільської молоді, почав
ши з цього року, кінчається 31.
бе
резня. Це для того, щоб можна буJю

НікопОJІь. Тут

якій

є

музична

школа,

може навчюись лИІше

100

в

учнів.

Рівне. В Рівному відкрилось чотиро

річне музичне <<училище»

з відділом

дириrентСjhКО - хормайстерським, на
родніх інструментів і духових інстру
ментів. До училища допускається ли

ше

випробуваних

після

закінчення

культурию

комсомольців,
школи

мають

які
вести

виховну роботу .в комсо

-

молі.

Вінниця.

У

Вінницькому

педагогіч

ному інституті на,вчається в цьому ро

ці на і·сторико
зико

філологічному та фі

-

математичному

-

факультетах

·студенті,в. стаціонару та 2412 сту
дентів - заочників. В інституті викла
дає 112 науко,в:их працівників, серед
яких 27 доцентів і кандидатів
наук.
Досі інститут підготував 6427 вчите
лів з вищою
педагогічною
освітою.

1201

Інститут відзначаЄться тим, що в :ньо
му спеціяльну увагу звертається
на
комуністичне
виховання
майбутніх
учителів. За найменший «УХИЛ» ·СТУ
д<'нтів ус;увається. За повоєнні
роки
інститут випустив три томи
«Науко
r.их записою> та підготував до друку
ще

два

томи,

випустив

два

!Видання

тез- доповідей. Інститут сильно крити
кується за недостатнє розроблювання
питань політехнічного
навчання
та
дисципліни учнів.

Херсон. Молоду учительку
Марію
Ф. Кравченко (станція Біла Криниця),
викинено з і .школи з забороною вчи
теJrювати за те, що вона дала наЙ!ви
щу успішні·сть з української мови
у

клясах. В офіційному наказі про
викинення ч. 495 подано причину, що
вона «заочно ніде не навчається». Піс
ля того М. !Кравченко почала
вчити
заочно російську мову, щоб мати пра

5-7

во навчати в школі, але й це не
по
могло і вона посьоrодні сидить
без
праці, маючи на удержанні немовля.

Київ. В

110-ій 'середній

школі

м.

Києва, з загальної кількости 1.569 уч
нів 1.130 схоплено в різних гурт

ках.

Найкраще

працюють

юних

натуралістів,

історичний,

гуртки
тех:ніч

ні (автомобільний та кінемеханічний),
<<Умілі руки»:~.... Ое1анньо учні переста
ли відвідувати
політосвіти.

і

бойкотувати

гуртки

Харків. Б Ше-вченківському районі
(Харківщина) в таких селах, як Без
м'ятежне, Сподобівка, Федорівка, Но
во-Олесандрівка, Ново - Степанівка,
Новий Лиман немає взагалі шкіл.
Дітвора

'В1

багатьох

випадках

мусить

Київ. Згідно з по·становою міністер

молодь прикріпити до праці в колгос
пах весною і літом. Згідно з
цією ж
пос:rа:новою іспити з російської мови

є обов,'язкові в усіх школах України,
з української лише в школах з укра
їнською мовою навчання(!).

Київ.

За

даними

<<Радянської

осві

ТИ», в Україні може лише 74,2% зага
JІу учнів, навчатись в одну змін~. В
цьому навчальному році 15,7% загалу
учнів живе в гуртожитках, 1.000 шкіл
України :не має фізичних кабінетtв·, а
3.000 - не -має кабінетів біології і хе
мії, 5О тис. учителів, які мають лише
осніту за учительський інститут, пра
цюють в 5-10 клясах.

l{иїв.

За

матерія;Іами

7-го

з'їзду

профспілки праці.вників початкової
і
середньої школи УССР в Україні
до цієї профс,пілки належать 547.680

учителів

4-5 (62-63)

(майже

1GO%),

з них

197.900

постійно навчається у системі партій
ної освіти, 9.445 є працівниками-пропа
r<:шдиста.ми в. системі партійної осві
ти, а 27.307 аrітаторами.

Житомир. В житомирськш
області
на 20. вересня 1%5 р. не було охоп
лено шкільним навчанням 1.708 дітей,
в береЗні ц. р. поза школою знаходи
лось ще 516 учнів. Головна причина
цього те, що батьки нес,проможні
посилати дітей в школу і .вони мусять
працювати в колгоспах.
В багатьох
селах і хуторах немає взагалі шкіл
і
діти мусять щодня ходити ногами за
6-7 кілометрів до школи.

Інститут психооогії Міністерства ас
r.іти УССР, який дотепер був у вели
кому занедбанні, плянує на найближ
чий час працювати над ровв'язанням

таких проблем: ших ол огія мислення і
мови, питання психології навчальної
дtяльно<;ти учнів, питання психології

політехнічного навчання,

формування

особистости дитини, вікові особистос
ті психологічного розвитку дітей,
JІивості психо.тогічного розвитку
мальної дитини, питання історії
хоJюгії, виготовлення підручної
ратури з

особ
анор
пси
літе

психології.

Науково - дослідний інститут педа
гогіки УССР працює тепер :над виготов
ленням посібників для педвузів, пед
училищ і середніх шкіл: хрестоматією
з історії педагогіки, педагоrічними тво
рами І. Франка,
підручниками з ро

сійської та української мови і літера

тури,

методикою

мови

в

викладання

дитячому

садку.

рідної

Інститут

під

готовляє підручники для спеціялізава
них клясів та з питань тру дової діяль
ности учнів, виховання,
позаклясної

роботи.

, ; : !.і)

Ужгород.

Стан шкільництва в За

карпатс,ькій області настільки жахли
вий, що ·сюди було вислано в березні
ц. р. спеціяльну
«Рейдову бриrадУ»
з визначних партійців, які мали прові

рити ситуацію та тягнути до відпо,ві
дальности винних. В школах области
навчають
російською,
українською,
молдавською і угорською мовами.
В

області є 102 середні, 322 семирічні і

початкових шкіл, навчаєтьс.я 135
тис. учнів. Багато дітей не охоплено
навчанням. За офіційними даними їх

380

повинно бути 629, а властиво їх нара
ховуєтьс.я кілька тисяч
(досі навіть
немає точного обліку населення гірсь

ких районів). В самому Тячівському
р<::йоні вибуло зі школи 500 учнів
і
невідомо де вони поділись... Між ви
булими є діти 9-11 років. В інтернаті

Тячівської школи ч. 1 холодно, бруд
но,

незатишно. Тут

логічну»

з уваги

нестійкість

на «ідео

учителів,

їх

ду

же часто викидають з праці або пере

кидають в інші місцевості. :В багатьох
випадках вrлибину Росії.
Тільки
за

1955 р. в Іршавському районі перемі-
щено 151 учителів, а 26 викинено з
роботи. За останніх десять років у Бе
дсвлянській сьомирічній школі, Тячів
ського району, змінилось 13 директо
рів.

Кіровоград. 'Тут завершується ру
сифікація Кіровоградського педагогіч
ного інституту. В інститу1 і на кожно
му кроці вис."Ііюєтьс,я українську мо
ву, літературу, історію. Всією русифі

кіційною роботою проводить З. Міні
на, сексотка і МВД-истка.

В інституті

заборонено будьяку лекцію чи допо
відь з українською тематикою. БіJІЬ
шість студеНУТів це місцевий,
або
приїжджий
чужонаціональний
еле
мент. Українц~вІ є мало і ті, щоб мог
ти

залишитись

мовчати і
кість.

в

інституті,

закривати свою

(Докінчення

на

7-ій

мус.ять

українсь
с1тор.)

Число

4-5 (62-63)

смолоскип

Orop. 3

РОЗНЛАД ПОГЛИБЛЮЄТЬСЯ
В СССР після смерти Сталіна,. все
більш помітний
розклад.
Розклада
ється МВД і КГБ, розкладається вла
да, партія,
комсомол,
C<lMC суспіль~тво.

розкладається

Такий розклад був і за Сталіна, але
зараз
нього

-

або він побідьшився, або про
почала більше писати совєтсь

ка преса, зокрема

провінційна.

Цей розкJІад посилюють,

на нашу

думку, два найосновнішІ фактори: піс
ля розпарошенІня і відкритої критики

МВД, народи втратили почуття стра
ху, а тим самим почали відкрито ви
словлювати с,вої почуття нев•доволен
ня, критикувати владу,

уряд, цілу сис

тему. Дальше після проголошення
амнестії було випущено велику кіль
кість дрібно - кримінального елемен
ту,

).!КИЙ

не

включився

в

нормальний

триб жипя, а йшов і йде дальше сво
їм второв•аним
шляхом,
посилюючи
цим неGувалий зріст
хуліганства.
І
я~раз ці два моменти характеризують
політичний і суспільний розклад під
совєтс,ького

населення.

Зокрема цео відноситься до молоді.
Молодь, виховувана в комуністичній
системі, ма,тш б бути тим найкращим
елементом, на якому мала б
спира
тись большевицька .влада. :Вона повин
на б стояти в ава:нr·арді всієї суспіль
ности, проведення в життя кожної іні

ціятиви, кожного задуму партії і уря
ду. Але стається цілком протилежно.
Це факт, що є молсдь фанатично від
дана большевицькій владі.
Але цієї
молоді дуже мала гор~тка. Загал мо
лоді, масив є ворожо наставлений
до .влади, зовсім пе(ивний, або здемо
ралізований, хуліганський.

У Київській школі ч.

21.,

на вулиці

СаксагаJDСького, на цілу зиму заквати
рувала молодеча банда хуліганів.
підлітки 14-20 років. Вони сидять
в

Ue

коридорах

школи,

rрають

в

карти,

ви

пивають, нападають на дівчат і хлоп

ців. Ввічливо
кланяються
вчителям,
міліція їх толерує, комсомольські ак
ти:еісти їх не добачають... (<<.Молода
Україна» ч. 31/1956).
У Вінниці тероризувала
населеннЯ
молодеча банда,
до
якої
належав
учень технІікуму, ком~омольський ак
тивіст(!) Микола Волинець. По місту
ходила чутка, що це <<Чорна кіш
ка», яка діє від закінчення війни
в
широких маJІUтабах (в 1949 р.
вона
діяла на маршруті .Москва-Київ-Варша
ва-Берлін і навіть Мюнхен!). Такі бан
ди поповнюють учні середНІіх шкіл та
ремісничих училищ (<<М. У.» ч. 47/56).
У Сталіно діє вІДень і вночі

трид

ких бриrад є в кінотеатрах <<КомсtО
.молець», <<Победа», <<дитячий» у се
лищі

шахтобудівників,

ного

заводу і т. д.

рудноремонт

При

райкомі ЛК

СМУ створено нпаб таких
патрулів.
До його складу входить теж рейдова
бриrада з 30 комсомольців, яка на ав
тих і матоциклях саняє по всіх заку
тинах Сталіно. В таких рейдах взяло
участь

ців(!).

вже

кілька тисяч

комсомоль-

так

зараз

використовуєть

ся бувших хуліганів і бандитів у ком
сомольських

патрулях

(приклад

був

шого хулігана В. Масюріна). Під кіно
театром ім. Шевченка люди дивлять
ся <<КОМСОМОЛЬ•СЬКИЙ телевізор»
(що
за оозва комсомол, замість буду
вати комунізм, веде боротьбу з кому
ністичними вихованцями!). Диктор го
лосно запо·відає: <<ІКомсомuдьський па
труль іде 110 місту» і
демонСtтрують
мов фільмових зірок, бандитів і хулі
ганів, порушників порядку.
І ,ви мо
жете побачити інженера шахти,
сту
дента індустрійного інституту,
учня
сталінського(!) фізкультурного техні
куму,

постійну

відвідувачку

рестора

нів ось зміна партійних активістів,
вихо:ванців большеницької влади, які
сьогодні опинились на дні життя. Спі
кер .в телевізорі закінчує: <<В кінотеат
рах і магазинах, в трамваях і тролей
бусах, на вулиці вСtюди
пильнує
наш комсомольський патруль»
( <<М.

У.»

справді є чим больше

51/56) -

викам нахвс.лятись. Воістину великі до
снгнення

в

сррокріччя

жовтневої

ре

волюції!

в

шахтарських

-

мовляв

ред засуджений на неуспіх. Для того
Москву перемінюється в червону Мек
жав і урядів, міністри, парляментарис

ти, цілі делеrації.
Влада є примушена йти ІНа уступки
союзним республікам поширення
їхніх автономій, а в деяких випадках
ставить·ся акцент на
ус,амостійнення
їх (зокрема
цілий
ряд
міністерств,
культурних інституцій).

~/казом президії БР СССР від
резня

вводиться

шостигодинний

8.

бе
пе

р<::двихідний та передсвяточний робо
чий день. Для підлітків
14-18 років
мають повєриутн шостигодинний робо

чий день. Вся совєтська преса з 11.
березня приносить на перших Сtторін
ках обширні репортажі про <<блага»,
якими смудра» парrія і уряд обдаро
вують

тру дящих

...

Молодеча преса
України
починає
дискутувати питання <<Як зробити збо
ри цікавими?» (проблема поставлена
Юрієм Логушем).

Молодь починає вчитись <<ЗахіДньої
культури»

-

по містах і селах, за іні

ціятивою Одеси, починають організу
вати КЦЗ Клюби Ціка:вих Зустрі
чей, в яких навчають поведінки в то
варистві і з жінкою, дають лекції про
любов, дружбу, подружнє життя, ви
ховання дітей.

На травень 1957 р. готуються рес
публіканські фестивалі, які мають бу
тн виявом культурно - масової робо
ти молоді. На цей рік підготовляється
теж б-ий В•Сес,вітній фестиваль молоді
і студентів в МосІGві, який большеви
ки хочуть зробити найбільшим ЗJІJВИ
гом мояоді в історії.
Лише молодь
Одеси зобов'язан1а ,вироСtтити 20 тисяч
голубів(!) на фестиваль.

Є й випадки, коли сталінці ще воСt
таннє

стараються

силою

терору,

по

страху вдержатись при владі. Голов
ний бухгальтер киї.вського обласного
відділу тресту <<Укрфото» і секретар
парторганізації Самуїл Новофастівсь
кий кричать до працівнІиків: <<де це в
законі написано, щоб народові волю
давати? Я не можу дозволити. Якщо
я не

буду їх розганяти та карати, то

хто ж бу де? Тільки я один знаю, як
поводитис,ь

ня ... »

з

людьми

простого

(<<Рад. Культура» ч.

зваш

9/1956).

Таких і подібних випадків про роз
клад суспільства, з одної сторони, і ос
танні борикання представників влади

натуризм

розросту

що

з большеницькою владою ціла 'Азія
і всякий виступ проти в-лади є напе

20/1956).

ли

великого

СССР задемонструвати,

""""':'

На <lіто цього року підготоіВІЛяють
ся спортивні республіканські с.партакі
яди і вс.єсоюзну, які мають змобілізу
вати та «Захопити» до праці спортив

ні допомагати міліції в поборюванні
бандитизму і хуліганства, що набра

містах і селищах. Пости комсомольсь-

пос,илити свої впливи там, але й для
того, .в першу чергу,
щоб
народам

~в селі Гавронщипі ('Київщина), мо
;юдь (хуJІігани) зірвали комсомоль.сь
кt: зібрання, на якому мала бути чи
тана лекція, і на місце зібрання, влаш
тували
танці
(<<Рад.
Культура»,
ч.

з другої можна наводити багато.
Навіть в літературі і мистецтві це по
мітне.
Художники замість портретів
Сталіна переключаються на
жіночий

цять комсомольських патрульних бри
rад, які по наказу влади є примуше

сптуацію.

Хрущов і Булrанін не
відв·ідували
азійські країни лише для того,
щоб

ку, куди їдуть президенти, шефи дер

·

Як
колись
використовувалось
.в
<<істребітельних батальйонах» бувших
повстанців•,

опанувати

...

Влада не може не

ба:чити

такого

ну молодь.

Большевищ.ка влада передає ком
сомолові шефство над будів:ницт.вом
атомних сле.ктроста·нцій і найбільшою,
як твердять болше·вики, ІВІ світі Брат
ською гідроелектростанцією.
На ос,танньому з'їзді комуністичної
партії було піддано думку про скасу
вання т. зв. ОJ,гнабору- цебто мобілі
зацїї і висилан:ня молоді по камсомоль

ських •.шутівках» на різні роботи. Цю
пропозицію мотивувалось
тим,
що,
стану речей. Вона бачить його і з пе

реляком робить останні зусилля, щоб

Стор.

наприклад, ,в лісову промисловість за
місяців 1955 р. було вислано
209
тисяч робітникі,в, а втекло звідти 205
тисяч(!), що більш як в 600 лісових
в

кожному

з· яких

живе

до

тисячі робітників, немає ніяких куль
турно - освітніх закладів, а в тисячі
лісових седищ немає шкіл.
Всі ці заходи новоі влади, з
тими
самими стврими іменами її вождів. це ?станні борсання. Влада теперішня,
як 1 попередня
за
Сталіна різними

обіцянками (<<казками про Щастя» -

як це влучно називає молодь)
хоче
за в•сяку ціну прихилити молодь
на
сною с1орону. Але такі обіцянки вже
не захоплюють молодь, бо її корми
лн такими ж ·СамимЕ сорок

наслідки fіули ті ж самі

років

а

мо~одь

-

«шефствуr.;ала>"
над
,Комсомольськом
J.Ia Амурі
і
це її коштувало 100.000
жерт.в, молодь шефствує над цілинНІи
ми землями 'Казахстану і це її коштує
тrж десятки тисяч жертв, буде <<шеф
ствувати»
над
б}·дівлями
атомних
електростанцій __;_ це її буде коштува
ти нові десятки тисяч жертв.
Гfому «шефства»
не
захоплюють.
Не захоплюють гучні обіцянки.
Сьогодні Бже не ~.беруть» молодих
людей, які знають
підбольшевицьке
життя, знають всі його нюанси,
такі
слова: «Пиртїі слово і юнаки
та
дівчата Rирушать електрифікувати за
лізниці, на бу дівиицтво атомних елек
тростанцій і промисловИх підприємств.
Партії слово і молодь перетне нео.
зорі стени лісовими с.мугами.
Партії
слово і руки юних зводитимуть най
потужніщу .в світі Братську ГЕС. Пар
тії слово
і
комсомолія
виконає

будьякий наказ Вітчизни»

( «М.

Р.» ч.

45/1956).
Приходить час, коли ми стаємо сві.J:
ками, що своє СЛОВО починає гово
рити сама молодь. Молоді вже дос,ить
«Слів» партії. Вона їх відкидає вона

воліє дно життя, як ці сло'sа. Ми ба

чимо як десятки, а може й сотні ти
сяч молоді відмовили послух партії,
урядові, МВД і міліції. Ні влада
ні

мі.~.~ція не може вже опанувати ~иту

ацll, тому й запрягає до цієї .праці мо
лодь, творячи різші комсомольські охо
ронно - поліційні бриrади.

Ситуація, яка витворилась і яка ви
творюється в. Україні і в цілому СССР
Іюсилює
молоді і

до
го
ми
ни

-

зріс,т революційности серед
загалу населення.
Сьогодні
нас доходять вістки, що не всі, ко
большевики охрищують хулігана
і бандитами є справжні хуліга
і бандити. Велика частина
з них
це ідейні і активні борці з uольше

-

Як сонце піднімається вже ген ви
соко над вашою головою і ви, вслу
хуючись .в протяжний крик чайок, рап

том

чуєте

пахом

свіжий

срли,

то

це

подих
вже

вітру

час,

з

за

коли

мо

ре починає припли:~ати. Звідкись зда
лека, осяяна полиском сонця, дрібно
переливаючись хвилями, спішно прибі
гає вода. Ви можете бачити, як скоро
покриває рівний

гладенький пісок, як

гнучко обвивається кругом
горбків,
спершу оточуючи їх, тоді поступово
завойовуючи, поглинає .в свої х,вилі.
Так горбок за горбком, камінь за ка
менем, поки все зникне під
владно
нашшлою
водою, а тоді вона легко
розкидає свої хвилі по рівній п~верх
ні, ніби бавлячись своєю силою в вели
чезному просторі. То підкине
білим
гребнем високо під камінну стіну бе
рега, то знов побіжить десь далеко в
безмежний простір, щоб за хвилинку
ЗlіІОВ nернутись
і
розбитись
ВІ білі
бризки .висоJю в повітрі.
Стаї чайок, голосно вигукуючи свої
протяжні с,піви, втішно бавлять·ся
з
хвилями,

то

,гойдаючись

і

поринаючи

в них, то зносячись високо в повітрі,
махаю1 ь
білими
кри:шми,
сміливо
кружляючи

над

морем.

Але ось хвилі стихають і ніби
слаблені
зупиняють
свій
біг.
якийсь час море
вітру, полискує

під

промінням

жоржини, гвоздики, дикі рожі захоп
люють .вас барвистою
красою.
Тут
гарнІ) сидіти тихими вечорами або со
няшними ранніми ранками,
радіючи
сr~ітові і його красі. Тут забуваютьс,я
турботи й наьіть
ваше
еміrраційне
скита.lhське життя і віриться в гар
монію цілого мудро сотвореного сві
ту.

Але є місця, .'{е ви можете
знайІІІ
Щf. більше втіхи. Це там, де над мо
р~м зносяться високі горби, зарослі
шсами, а поміж них широко простя
п:ються зе.1ені яри з глибокими про
зорими о~:ерами.
Там .ви можете чу
ТІІСh ЯІ< вдома. Зелена заросль
лісу
тихим

ш:е.т[естом

бігають на водопій дикі полохливі зві
рята.

Тиждень вашого відпочинку
серед
того храму природи пробігає швидко.
Вам це не вірить·с,я, що далі за тим
всім існують старі, величезні закурені
димом міста, галасливі фабрики, одно
машт.ні бу дні
вашоr о
еміrраційного

стихає і коли нема
блискучою
гладдю

невсго

А

тоді

поволі

скелі, піскові горби, каміння. В гли
боких місuях, обезсилені хвилі ще при
плива~ть до берега, але щоб розби
тись

1 полинути назад, лишаючи рів
ний, гладенький пісок, що шелестить
кругом вас в~сисаючи воду. Море від

Шtило і ви не боїтес,ь більше його мо
гутньої сили,
можете сміливо бави
тись ·В його водах, що тепер тихі
лагідні.

й

Це море, а ось і його береги. Бере
ги uдн~го звичайного містечка, ку ди
ви прюжджаєте на відпочинок.
. Білі або світло сірі камінні будин
ки ;:~ рясними вікнами і димарями зни
зу вгору піднімаються у вашому .вид
нокрузі, облямовані зеленими дерева
ми, а як nідійдете ближче розкіш
ними квітниками, де цвіте багато рож,
ромашок, айстр і різних інших, незна
них вам квітів.
На берегах ви зустрінете й багато
іншого гарного. Ось тихі чудові пар

всі

над прозорими берегами озер блука

життя.

с,онця.

заколихує

ють с гада uвсць та час від часу при

зі
На

непомітно, ніби спадаючи з сил хви~
ля сідає; одна по одній показу'ються

листя

ваші турботи, а хори пташок звучать
ю: ясні мрії про все найкраще. В ярах
і на Jtyгax соковито пахне сіном
а

Зате к"ртини, винесені вами з тиж
вщпочинку,

залишаються

ми. Ух 6JШГОД ЇЙ На Краса

з

ва

СКріПЛЯТИМе

ще довго вас у дрібних життєвих тур
ботах, а морський
солоний .вітер
з
гарячим сонцем зробить ваше засмаг
ле ті•ю відпорним на них.
Лише час, від часу цього року, за·
дJMD.IIO гуркочучи в небі, пролітають
літаки. Ви з тривогою й надією прислу
хуєтссь до їх гуку і думаєте про змі
ну. Прюїде інше життя?
Вернемось
додому! .. Але краса англійських бе
регів і тоді залишиться з .в.ами ...
Віра Квітка

+

Киїuеьких

художників

сильно

Іфитикуеться після останньої вистаu
ки їхніх творів за те, що «окремі
з

н~х намагають·ся віднови1и імпрес~о
НІстичну розпливчатість живопису, ви
пра!$дуючи звернеНІня до формалізму
nр:::вом на «Вільне ш.укг.шІЯ» індивіду
ального творчого шукання» (А. Шпа

ков). Jlартія, в зв'язку з цим доручи
ла СРХУ ширше проводити
ідейно

Поширюйте!

бІЛоспюJІі берези і rусті кущі дбайли
во обрізаних зарослів. На тихих водах
плавають качки і зr раї білих
чайок.
Вон-и всі річні і звикли до своїх чем
них відвідувачіп та радо приймають
від ннх пожиtву, граціозно плаваючи
по тихій nрозарій воді.
Рівненькі доріжки з привітними лав

виховну роботу серед художників ...
8 Випус1< нових фільмів в Україні.
Зразу після війни ,вс~ кінопродукція
була зцентралізована в Москві і Ле
н~ю·раді. В 194 7 р. Київська кіносту
дні l$Ипустила лише
один
фільм ( !).
Зараз мається збільшити випуск філь
мін в різних республіках. В минулих
двох роках в Києві було
випущено
19 довгометражних фільмів, а після
г.{~іJедачі «МосфільJ\ЮМ» Одеської кі
ностудії Україні, продукція
фільмів
цих двох студій за кілька років має

смолоскип

.~ами r:усто обсаджені квітами. Великі

зрости до

вицькою владою.
днем
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На берегах Англіі

9

селищах,

Число

смолоскип

4

запорука

зближається,

чого

rx

зріст

упадку

не

з

кожним

влади,

з2вжди

який

ми

є

свідомі.

О. Зінкевич
Передплачуйте!

Читайте!

ки

з

прозорими

водами

чистих

став

к~в·, в які с,хиляють гілля рясні верби,

25-30

річно.

Число

Література

Василь Насінн

МАДОННО МОЯ ...
моя»,

Павла

Тичини

визначного

«Мадонно

українсько,го

пое

rа, а
зараз
Президента
Радянс,ької
України, заборонена
большеницькою
Еладою. Всі збірки,
які
вміщувалн
цю поезію, бу ли знищені большевика
ми і зняті з усіх бібліотек.

1
Мадонно моя, Пренепороч:на Маріє,
прославлею=t в

віках!

На наших самотніх вівтарях
Пройди над нами з омофором,

Уже
не

над селом:

ми Тобі ані

воспоєм

-

пісень, ані псалом

диким хором.

Жоші відважна, діва гріхо.в.на

гряде

до

Нагая

-

нас.

без одежи, без. прикрас

Ч<lрує, МОВ Та рожа П()ІВНа.

Схились, Мадонно, на причілок
останньої хати

Усміхнись

в

і

-

селі.

пійди

собі

геть

по ріллі,
одганяючись од куль, як од пчілок ...

2
Вже славлять,
нове ім'я.
(Аве, Марія,
Ка ливо моя!)

співають

у

танок.

На бедрах, як струнах,

.пежить

Василь Касіян народився в
в

рука.

на СтанисJшвівщині. Художню
осві
т у В. Касіян здобув у Празькій Акаде
мії Мистецтв ще перед першою світо
вою війною. В часі :Визвольних Зма
г~шь, віНІ залишивсь на
Наддніпрян
щині, де перебуває й сьогодні.
Про
ранню

творчість,

-

не

скажу я;

усіх, твоя ...
(Аве, Марія,
Ка.rrино моя!)

кри

а:шого формалістичного мистецт.ва».
Про тверчість .великого художника,

визначний український мистець Олек
сандер Пащенко
пише:
<<Ху дожник
широкого пюрчого діяпазону,
майс,
тер, який досконало володіє мало не
всіми графічними техніками, В. І. Ка
сіян працює в галузі станкової графі
ки, книжкової ілюстрації, політично

го пляката.
З
його
багатогранною
творчістю зв'язаний великий і зміс
товний період роз.вrитку українського
графічного мистецтва. 1Крім того, В.
І. 'Касіян -- ьидатний педагог, вихова
тель цілої плеяди українських худож
ників графіків і плякатистів.
1Він
відомий також і як мж:тецтво~навець
і художній критик автор багатьох
досліджень з іс,торії образотворчого
мис1ецтва, критичних і публіциqrичних

•

Закордоном

В.

NJсіян

найбільш .ві-

Дзuенить залізо. Мовчать бет<ти.
За літеtми літа.
Gрени ж у ·серці, Мріє Золотз,
наріжні тони ...

4
Не з каменю, не з
з простого заліза.

-

мармору

Ніжна, від:важна,

о, де ж твій хитон?

3
1\lадонно моя, Мати Пречиста,
мій Цвіте Голубий!
Вступає в вік новий
душа

совєтська

тика висловлюється, як про творчість,
яка була під сильним впливом «буржу

Здрастуй, дівчино, чия ж ти така?

Скажу

189б р.

с. Микулинці, Снятинеького району,

статтей~

Іде і смінься:
жипя! квіток!
Со:нце на скрипку
хмари

Васи.ть Касіян оди:н з найвизнач
ніших українських графіків, с.вяткує
в цьому році бО-річчя з дня ЕІароджен
ня і 40-річчя своєї творчої діяльности.

його

лиш вітер віє ...

заридай

чис,та.

Замість лелії рожу
цілую в уста.
А все ж, як Петро від Христа
відректися від Тебе не можу.

5

мистецтво

наука

Павло Тичина

Поезія

Стор.

смолоскип
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Де риза золототканная,
скорбні ної очі? -

CтPJ-ІtІUl

осанна,

волошковий

З піснями, з поцілунками
ст рінуть

нас

Піз1-1ій ...

МОЛОДИЙ ВіДМОЛОДІОСЬ?
Невже ж нераз не помолюсь
за моє кохання, ;щ людину?

над

мадони.

залізний .. .

перс~ми

сон

ції до <<Гайдамаків» rгараса Шевченка
і вазагалі до <<Кобзаря», а дальше його ілюстрації до творів його земля

ка В. Стефаника, 1. Франка, Л. Укра
їнки, М.. Коцюбинського, О. Кобилян
ської, А. Тесленка та ін. У ·своїх с,тан

кових гравюрах він в~дтворив величні
образи
Т. Шевченка,
І. Франка,
Л.
Українки та
українських

цілого ряду
письменників,
торів, науІювців.

.. .

Паnло Тичина
(Зі збірки <<11 луг»)

визначних
компози

Твори В. :Касіяна бу ли експоновані
на цілому ряді ,виставок rв• Україні
і
закордоном.

Зараз державного

він професор
ху дожнього

Київського
інституту,

працює як художник, педагог, вчений
і ДОСJІЇДНИК.
Нашому великому графікові бажає
мо багато успіху у .його творчій пра

uі!

ИУПЬТУРНе ІНИІТИ
в Україні
8

ЗО-річчя з дня народження Хар

нігського
Державного
академічного
театру опери та балету ім. М. ІВ. Ли
сенка, відмічено ювілейною декадою,
на закінчення якої пос~та·'ВІ!Іено оперу
М. Лисенка «Тарас Бульба».

+

Іван С. Паторжинський, видатний
український .співак, відмітив бО-річчя
з дня народжеНJня. Він народився на
Катеринославщині. Співати почав
в
церковному хорі з п'яти років, а зго
дом в духо~вній семінарії. В 1922
р.
він закінчує :Катеринославську
кон
серваторію, в 1925 р. стає солістом
Харківq,кої опери, в 1944 р. стає
професором 'Київської
консерваторії
ім. Чайковського. Паторжинський ви
ховав. ряд талановитих співаків, се
ред яких в першу чергу слід відміти

ти Є. Червонюка, Д. Гнатюка, .В. Га
расимчука.

8

тон.

До ночі працювапrмем
в полі, як у храмі.
Спій наливайся,
житам вунісон.

Із ким тепер, в яку годину

домий, як книжковий графік, зокрема
його неперевершені, дотепер, шюстра

А.

Штогаренко, один з найбіль

ших сучасних українських композито
гів, написав кантату-симфонію «Укра
їно моя» та концерт-с,юїту для фор
тепіяно з аркестрою: <<Картини з по
буту народніх месників». Цей концерт
сюїта присвяченнА боротьбі партизан
і користується в Україні великою по
пулярнkтю. Твір складається з шости
самостійних картин з партизанського

життя, пов'язаних між собою.
Най
більш захоплюючі
і
могутні друга,
н' r.та і зокрема шоста частини.

Стор.

6

Число

смолоскип
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Раїса Шило-Бакум

3

ПО р·о

НА

І

(Юність Максима Рильського)
Молоді роки, прот·.ягом яких на
креслюється й формується внутріш
ній силует людини, були централь
ним

складником

життя

ОДіНОГо

з

най.видатн'іІІІИх
сучаоних
україн
сЬІких .поетів Максима
Рильсь
ІКого. Чудова природа рідного краю,

з яким Рильський ніколи не •В'J1Ра
тив органіЧІНого
зв'язку, з ентузі
язмом прочитані твори світової ела
ви nоетів і письменників, та в пер
шу чергу,

rвплиrв

вида'ІmИх людей,

з якими РилЬСМGІй маrв щастя зу
стрічатись замолоду в.сі ці фак

тори

дали

'11В0рчості

рішалЬІНИЙ

nоета

та,

зробили його rrаким,

ІВ

наnрЯJМОк
основному,

лким він є й

залИІШ1тьоя, ломимо довголітнього
деструктивного натиску болЬІШеви
цької системи. Саме про ці важли
ві молоді роки та людей, нерозрив
но зrв'язаних з ним, ЗІНаходИІМо ба
гато цікаrвого
в автобіоrрафіЧіНИх
спогадах Рильського.

Цен'І'ральне місце в rцих спогадах

лодими людьми.
І саме
цей факт
кидає цікаве й праJВДи:ве світло на

написав свій перший наївнмй вір
шик. За ним Микола Лисенко, в

Рильського, як: людину, хоч больше
вики й ІНаJМагалися зробити ІЗ ньоrо
nоета «трудової іІнтеліrенціі», з на

родині

скрізь

«пролетарськими»

ваннями;

.таrких

у

замилу

Рильського

до

ш~ватись за:йіво.

Особливо nриємно 'Читати

рядки,

присвячені
гі:мна:зії і викладачам.
Хоч гімназіІЯ була
приватна й до
рога, значить наскрізь
«бур~уаз
на», і хоч 'директор її,
визначний
мооознавець
НаУІМенJКО,

і

в

педагог

1918 р.

Володимир

nриймав

участь

Ще в студентські роІШ Тадей Риль
ський тrвердо !Вирішив
віддати всі
сили на службу :українському на
родові, і ріщенНІЯ сзоє чесно вико

нав. Віщомий

суспільний діяч і ет

ІНОІІраф, він багато писав, вистуnав
у тодішній пресі,
і його
nраці
з
поля етнографії та політиЧІНої еко
номії ще й сьогодні цікаво по'tшта
ти.

Характеристику

товаришів,

якими зв'ІЯзані опогади

з

Рильсько

го, подає
поет влучно і тепло,
не
вагаючись відзначити вплиІВу, який
мали вони на його життя. Були це
здебіЛЬШОГО ІСіЛЬСЬІКі ХЛОІПІЦі
(бож
РильсЬІКИЙ
своє .ДИТИІНСТВО
ІІІР<>Вів
:на селі), і, ІПЁзніше, •СИJНИ заможних
громадян,
lfiKi разом з МаJК·симом

відвідували приВатну [Іімназію !Во

тично-популярного

налрямку.

Ось його слова: «Заведено в спо
минах лаяти стару 'llliКOЛY··· Я цим
уторованим

[llJIЯXOM не ni~y.

спом'ЯІНути

шому

шкільну

Пуш

свою лавІКу».

перечно ІВпливали
ІНа формуваннІЛ
естетичного світогл·яду РилЬІСЬ·КОГО,

розбудили :в ІНІОМУ rв~ічну любов до
ШевчеНІка і Мііцкевича,
і як каже
сам· nоет,
роз•кривали
перед ІНим
щирDІКі обрії - 1м він складав най
кращий rгрибут ІКраоного ІСВО['о теп
лого слова. Художне "tШТ,ання того
чи іrншого літературного твору, вла
штоване о~им з професоріів,,
ве
чори україrн·СЬІКОЇ
музики й
пісні
були слрав·жнім сrвя.том для Риль

ського та його ровесників і ІМОраль

імена,
які не вrгратили
ГИ і
сьогодні.
ІВ nершу

ня

друг

ДО !ВСЬОГО,

ЩО

прекрасне,

впливали на

лювання з такими

ЯК

прияте

чи іншими !МО-

тистики, відомого українського ет
нографа і ,громадського діяча, лю
дину,

яка,

за

словами

РильсЬІКого,

ної насолоди,
зачерп:нутої з таких
вечорів, було стільки, що на.снажу
вала ВОІНа поета і nротягом більше
зрілих років.
ОдІначе чи не найбільший вплив
мали на Іпоета зус.трі:чі з rвідОМJИми
людьми.

І

тут· РильсЬІКий

батька,

на·зиває

своєї ва
чергу -

вида'І1НИй український

історик і археолог, Володимир Ан
тонович, в домі .яко~о
Рильський

зрештою,

і

rнаwому

В молоді роки, іКоли 'п1Д впливом
згаданих високоякіоних людей, бу
дилася й укріплялась в Рильсько
му йоІІо основна чесн<>Фа любов
до правди й
краси формувався
і .той іРильеЬІКИй,
.якого ми ІЗНаємо
сьогодні з його прекрасних віршів.
Ні політиЧ!НИЙ режим,. ні несприят

ливі

:життєві УІМОВИІНи

(!Неможли

вість подорожувати, знайоми.тися з
сучасною літературою \ВілЬІНоГО еві

ту тощо) :не змогли викорінити ві
ри ІВ ідеали, ~Яким служив і служи
тиме nоет.
Правдивим і
мОІНоліт
ним є його, талант,
:ЯІКому молоді
роки
М. Рильського
дали
такий
прекрасний 1початок:.

!Се:рцю.

Викла•дачі,
які своею
здібністю
та В'Міло 1веденими леКІЦЇІЯМИ
без

лодимира Науменка в Києві. Одна
че ні в одному, :ні в другому випад
ку не кладе Рильський натиСІКу на
соціяльне nоходження цих товари
шів, вирізнюючи,
скаж.імо, одних
чи rзасуджуючи других саме на nід
СТ8іВ;Ї
ЇХІНЬОГО
ІПОХОДЖеІНІНЯ.
ВОІНО
для нього без значення, а пі~рес
лює ·РильеЬІкий rrільки вдачу, тала
новитість,
rцирість rra замилуван
фактори, Щ·о

ною», З ЯКОЮ ЙОМУ ДО'ВОДИЛОСЬ Ву
с.трічатись.
Також з признашmм згадУє поет
Олександра ,Руоова, nрофесора ста

притаманною,
поетові.

Оця внугріпmя сила Рильського,
ця безстрашність і абсолютна чес
нkть, з якою вЇІн дає вислів своїм
переконаНІНям.,
і роблять Рильсь
кого в наІІtИх очах не тільки поди
вугідною, ІМОНОЛіТІНОЮ ЛЮДИНОЮ, але
й поетом,
особливо близьким
на

словами сІИНа,. наnоєним добром.

го називає
«бездоганним лицарем
ук:раЇІНСЬКОЇ ПЇС!Ні», nрекраСНИІМ КОМ
позитором і пі:ЯІНістом
та, поруч з
усім цим, «найчаріівливіішою люди

РильсЬІІКИй хіба чу.цом лише не опи
нився на засланІНі поет з теплом
згадує саме шк.ілhНі роки і зовсім
не думає гнути хребта
в бік полі

ЖІНім

за

•Рильський

відзначалася
nри всіІй своїй еру
дитності надЗІВи·чайною скромністю,

кЇJн носив у серці
крізь
все своє
тривожне життя
ооогад про милі
са\д!И Ліцея... хочу і я, в ці хоро
щі слідИ с.тупаючи, добрим словом

духа, з серцем,

nроживав

в
гетьманському
уряді факти,
За
об'єюrивне
насвітлення
яких

належить батмtові поета, nr.ляхти
чеві польського nоходжеrн:НІЯ Тадеє
ві РильсЬІКому. Поет зовсім не кри
ється з тим,
що б-атько його
був
шляхтичем і, ще ва2Кливіше, спра.в
аристократом

якого

на початrку гімназійної науки і яко

* • *
Роз-ійшлися ми та,к несподівано...
Не забути ту осінь мені!
О, чому обірвав ти тоді давно Наші юні, :неrвизрілі ~і?
Ти стійкий бу;в розвагою,

силою,

В'яли, никли у листі ...слідИ···
Зупиняти тебе не хсліла я,
ПрошептавІШ1 востаНІНс: не йди!
Загорілися роки -і вигасли ...
В тебе, ЗІНаю, дружина ... С·ім'я.

І мабу~І"Ь саіМота твоя виросла,

Що моє пригадав ти ім'·я?
І мабуть за піснями осін1німи
Зат)'Іжив

ти,

за чаром розмов,

Що на стежщі, між листЯІм і тінями
Ти шукаєш колишнього ЗІНОВ?

Не ходи, не блукай попід вікнами,
На знайомому місЦі не жди!
Розійдемося, дРУже мій.
ЗнИКІНемо
Назавжди.

Раїса Шумська
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Олександер

Orop. ,

смолоскип

Довженко

ДЕСНА

ЗА ЧА РОВА НА
Олександер Довженко -- найбіль
ший український кінорежисер.
його
фіJrьми тридцятих років здобували на
городи на міжнародніх фестивалях

користунались

велвкою

і

Популярністю

в j.'країні. Перед ос,та1нньою війною про
Довженка rне: було чути, у часі війни
він перебував в Уфі, а опісля повер
нувсь в Україну, але цілковито його
від:сунено від фільму. В останніх ро
ках ПОЯВИЛИСр ЙОГО ТіЛЬЕИ дРа СПОМИ

НИ

Минули трохи

згодом

Доспіли

груші

косовиця

й

яблука

на

й

Спаса. Малина й вишні одійшли даз
но. Штани мені пошили нові з довги
ми холошами і повели до школи.
Учитель Леонтій Созонтович
Опа
насенко,

·~тарий

уже,

нервовий

і

сер

литий, очевидно, чоловік, носив золо
ті гудзики і кокарлу. Він здавався ме

величезним

паном,

не

справника чи судді. На

меншим

зріст він

од
був

вищий од бать·І•:а, що також НІадавало
грізної сили.

Ето твой?

зиркнувши
утомленими

на

-

спитав він батька,

мене

з-під

окуляріl3

очима.

Так, звініть, ес мій х.1опець, чи,
сказати б, ребятьанок мtншенький, r.ідпов.ів батько тихим голосом сми-

-

ренним, як у церквІ.

'

-'А как зовуть?

Сашко.
- Тєбя нє спрашую. Пускай сам отвє
тіт, сказав тоном слідчого учитель

і знову зиркнув НІа мене СіЮМ сірим
оком.

Я мовчав.
якось

трохи

Навіть

батько,

той

злякавсь.

-Ну?

.

~.'І І

Я вчепився одною rукою в батько
ві щтани, другою за шапку і
хотів
був сказати с,воє rм'я, ·ra голосу не
вийшло. Рот опустів і висох.

Как? нахмурився J'·читель.
Сашко, прошелес 1 тів я.
Александер! гукнув учитель

-

невдо.вюлено гляну,в

на

батька.

По

тім знов перевів .на мене. очі і задаз
мені найбезглуздіше і найдурніше за
питання, яке тільки
народній учитель:

міг

придумати

А как зо в ут пюєго отца?

-

Батько.
- Знаю, что батько. Зовут как?!
Ну, що ви скажете? Ми глянули
з
Gатьком один на одного і зразу дога-

-

що

трохи

не

за

батькові штани. Якась. нудьга підсту
пила мені до горла. І так мені стало
погано-погано.

· - Ну, кажи-бо, не крутись. Чого

жнива.

-

одвераJ всь,

мr•вчиш, ну? бdтько хо ria відказати
мені своє ім'я, та, .видно, теж
пос 1о

ній розділ зі спомину.

йому

круто

нпав, коли б не вдержав.::я рукою

одноіменний фільм, і в
цьому
- черговий спомин «Зачарована

Десна», який появивсь в <<дніпрі» за
березеНІь ц. р.
Сила вислову Довженка є така велн
ка і така захоплююча, що його мож
на кваліфікувати, як одного з наших
найбільших письменників.
В
цьому
числі <<СМо,JІоскипу» ми містимо остап

ні

Я одчайдушно закрутив голов.ою
так

про

в минулому році <<Землю>

-

його
році

дались, що діло наше nрогране. Про~
те в батька була ще, певно, якась кри
},_ітка надії:
- Ну, скажи, синку, як мене зовуть.
Кажи-бо, н.е бійся, ну!

ромивсь. Не скаже, з.'Виняйте, малий
ще. Соромиться.

Ми з батьком пішли геть.

Було ее в далекі старі часи, коли ми
не

мали

ще

не

ще

знав

здорового
я,

що

все

розуму.

гроходить,

Тоді
все

минає, забуванься й губиться в нев
г.:инній зміні годин, що всі наші при
годи
і
1вчинки течуть, як вода між
берегами часу.
А не занадто вже
я
славо9ювлю
старих своїх коней,
і село,
1 стару
свою хату? Чи· не помиляюсь я в сrю
гадах

і

почуттях?

Ні .. Я не приверженець ані ce;ra ста
рого, ані старих коней, ні старовини
в цілому. Я син свого віку і весь на
лежу сучасникам своїм. :Коли ж обер
таюсь я часом до криниці, з якої пин
I(Q,!JИCb ·ВОду, і ДО МОfЇ бідОЇ привіт
ІІОЇ хатини, роблю .1ише те, що роб
лять і робитимуть скільюr й світ сто
ятиме душі народні живі всіх епох і
нD.родів, згадуючи про незабутні чари
дитинства. Світ одкривається
перед
яqними очима перших літ
пізнання,
всі враження буття зливаються в не
Івмирущу

гармонію,

людяну,

дороrо

цінну. Сумно і смутно людині,
коли
висихає і сліпне уява, коли, обертаю
чись

до

найдорожчих

джерел

дитин

ства та юнацтва, нічого не бачить во
на дорогого, небу денного,
ніщо
не
гріє її, не будить радости, ані людя
ІІІОго суму. Безбарвна людина ота,
і
труд її, не зігрітий теплим промінням
часу, безбарвний.
Було в минулому житті моїх бать
ків багато неустройства, плачу, тем
ряви й жалю ... Тільки було це так дав
но, що майже все •вже розтануло
.в
далекім мареві часу, ш, сон, і потону

Jю. Одна лише Десна зоста.'І;кя нетлін
ною у стомле:ній уяві. Святая чистая
ріка моїх дитячих
rнезабутніх літ
і
мрій.

Десна, а я здивованим мале1ньким
хлопчиком із щироко розкритими зе
леними

очима.

Благословенна будь, моя незаймана
дівице Десно, що, згадуючи тебе вже
много літ, я завжди добрішав, почу
нав себе невичершrо багатим а щед
вав себе нев.ичерпнu багатим і щед
КЇ'В· на все життя.
Далека красо моя! Щасливий я, що
народивс~ :на твоєму березі, що пив у
незабутні роки твою
м'яку,
веселу,
сиву воду, ходив босий по твоїх каз

кових

висипах,

слухав

рибальських

розмо~, на твоїх човнах і казання ста
рих про давнину, що лічив у тобі зо
рі на перекиНІІутому небі, що й досі,
дивлячись

часом

униз,

не

втратив

щастя бачить оті зорі навіть у буден
них

калюжах

на

життєвих

шляхах.

Шноnа в Унраїні
(Докінчення з 2-ої стор.)
Чернігів.
ласти

Учителям

зроблено

недостатньо

Чернігівської об

закид,

що

опану.вали

вони

основи

ще

марк

сизму-ленінізму,
а
серед декого
з
них навіть викрито прояви <<українсь
кого буржуазного націоналізму».
Діпропетровськ. В селищу
Орлів
щанс,ькому,

rолова

колгоспу

примусив

всіх учнів працювати в колгоспі. Уч
ням було приділено зібрати кукуруд
зу з 200 гектарів і зобов'язано заси
лосувати

180

тонн початків кукурудзи.

Ніжин. Випускницю Ніжинського пе
дагагічного інституту С. Литвин, яка

дістала ·спеціяльність

'уЧителя

їнської

призначення

мови,

в

Новоярлицькій

місці

укра

середній школі,

-

заста

вили вчити у вос,ьмих і дев'ятих кля
сах російську літературу, а в шостій
клясі алгебру і геометрію, а укра
їнську мову читає людина, яка не має
lіідповідної освіти. С. ЛиТІвин вже май
:ІІ(е рік добивається, щоб їй дозволи
ли читати українську
заходи є даремні.

І{иїв.

Видавництво

мову,

але

всі

Киї.вського

уні

верситету випустило збірник студент
с.ьких наукових праць історико-філо
софського
факультету,
присвячений
революції 1905 р. в Україні. Зокрема

цікаві статті про події в Києві та ре
волюційний рух серед студентст.ва, не
зважаючи, що вони представлені
в
багатьох випадках фальшИ)во. В збір
нику беруть участь Л. Нагорна,
Я.

Тоді Десна була глибокою і бист
рою рікою. У ній тоді ще не куnавсь
ніхто. Дівчата не купались
навіт
в

Ссрищев, З. Ямкова, Л. Мазова.
Дніпропетровськ. При· Дніпропетров

свято,

тів

соромлячись

скидати

сррочки.

Чоловікам з давніх-дінен
не личило
купатись по з.вичаю. Жінки ж бояли
ся водою змить здоров'я.
Купались
тільки ми, малі. Була ще тоді дівкою

ському

університеті

створено

J-•уками

історичний

сту ден~

музей.

Сту

денти універс,иrету та заочники роз'
їжджають по селах, історичних МІС

І~ях та збирають експонати. Вже зібра
не багато ціпних речей.

Стор.

З

Число

смолоскип

8

матеріяліВІ
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книги»

ВИСОКА ОСВІТА

R УКРАЇНІ

( Про!ЩQвІЖення)
Від серпня 1917 р., цей рух очолив
Гснераль}JИЙ Комісаріят Освіти на •чо
JІі з І. СташеІНКОІМ і Тов·а1риство Шкіль
дова, вс 1іх форм, в те11му числі і в·ищої,
ос~ти розвивалася у двох напр~мках:
творення ІЮВ'ИХ шкіл і
перебудова,
чи пристосув•ання до
нових
потреб
старих, уже да.'шю існуючих. Рівноча·с,
но з тим перебудованю колишні Шкіль
ні Окити і всю систему інсtпекції на
У·країнс,ь•кі Ко,місаІрі,яти Освіти Ки~

їнqький в
кінький в

1917 році, О~еський
1918 році.

і Хар

Одним
з
на'йважливіших заІХодів
.була організаці,я .в Києві, як столиці
~ержави, і іtнших гу.берНІіяльних і по
вітових центрах Курсів Українознаrв
ствІа •дJІЯ учителів в•с 1 іх типів шкіл
1
для

урядовців

дер.жа•вних,

громадсь

ких і ІК<.юперативних установ, .що ба
Ж2tли доповнити свої знанtня, або про·С

українознанСІТ'Ва в учительсь1ких семі
наріях і інститута'х,
в
Педагогічній

Академії і на українознаtв1 чих фа ку ль
тетах всіх діючих університетів шш
qання велось виключно
у•країНJською

мовою.

жовтня

5.

1918

року .відкрrло

Перший
Українс,ький У1ніверситет
в
Києві ( перетворенrа
з
Укра·їнсьІ~.хо
ІІароднього Університету, що пuстав
в. 1917 році), з факультетами: ІСІорич
но-філологічним, фізико - матсмати'І
ним1 :пр3 1 ВНИЧИМ і МедИЧrНИМ.
Ще пе
ред тим, 11. листопада 1917 року від
крито в Києві Українс,ьку
'Акаде:мію
Мнстеuтв з чи:сленними майс;rерня1ми
визначних українських
мистців:
М.
БойчукаІ,
Ф. і В. Кричевських,
!Гр.

Нар:бута,

О.

Мурашка.

ж о Ін ня

22.

тет. В л'ипні 1918 року ві~рито уні
верситет в Катеринославі (r:epeopг:l~
нізовано з rВи.щих Ж~ночих
Курсів)

Мудрий, В. Богаць•кий, о. Т. •Туркшло,
Ів. Розгін і інші.

філологічно ·- правІничим і

ІМову.

В кінці 1917 року, опеціяльна Комі
сія організоноана Мініс,терство1м Осві
ти У~раїнської Наро~ньої Ре.спуr6ліюІ
почала У'КЛадати .пляни і програми для
Єдиної
Української
Національної
Школи. Вони tбули затверджені Дру
гим
Всеукраїнським
Учительс 1 ьким
з'їз:дом і Директорією в к.в,ітні
1918
РОІКУ.

Згі.ruно з прийнятим 'ПЛ1ЯІІ-JОМ
ШкоJІа м<юІа ·бути по-будована
ких

Єдина
на та

принципах:

Нав.чання в Трудовій Школі тршз·::J.є
12 років і д-ілиться на три ступ~ю:
1. Молодша основна школа 1-4 к:шси;
2. Старша ОСІНОВНаt школа, 5-8 кляси;
З. Старша основJШ школ·а або Колеrія,
9-12 кля·си. Після того, абітурієнт мk
в•стул~и

до

вищої

школи,

академії,

університету, аtбо інституту.

ло

утворюв!а'ти

професійну

школу,

як

над:будову нижчих, середню і ·c:rap
шу. ЗаІгальні засади школи 6улн; на
ціональІНий хоара,ктер, реалізація
і~ей
Єдиної Ііlколи,
себто,
забезпечення
В·Сім учням можливости
пройти
всі
с,тупені НІавічання .відJпо.від:но
до
іх
здібностей; ;виховаІнНІя активности, іні
ціятив и й творчих здібностей
учнів;
ініціят·ива шедагогічнІИх рсrд і батьків
ських комітетів в організації навчаль
но-в'нховиого процесу. Велику ува,гу
nридіJІЯЛО1С 1 ь принципові естетиз.му
в
систеtмі навч•а:ння і виховання.

В

короткому часі

но

з

сільська

фізико

-

-

гооподарський

матеtм•аrrичним,

факуль

історично

медичним

факу льтета,ми.
Започатrковано органі
зоацію унінерситету в ПолтаІВі, покищо
з одним іщорично - філософічним фа
ку льтето:м.

lll.o

до давніх у1ніверситетів і інших

вищих шкіл, то при перших 'були ор
ганізовані нові українознавrчі каrrедри
(kторії, •мови і літера~ури, .мистецтв'а,
прав.а•), в других прово~иJr,ась підго

товча робота для їх українізації.
на
Західніх Українських Землях,
ос 1 в1т

ІНІ.ою спраrвою
займ2:вtся
Державний
Секретаріят ЗУНР, але
в зв'нзrк:у
з

воєнними подіями

і

окупацією Гали

чини полЯ1ка:ми, БукавИІни
румунами,
а Закарпаття чехослова:каІми, на'
по
чат·ку була з•бережен ·стара
Австро
угорська ·с,истема, :пізніше пристосоваr
на до нових YJMOB, оаІбо •ВІведена своrя,
розроблена Міністерством. Освіти цих
дерІЖав.

Профе•сJйна освітЗІ за цією схе.мою
бу,дувала,сь ;в той опосіб, що на кож
ному СТУ'пені Єдйної ІІІколи треба бу

на в1сіх

!Курсах

і

ЧехослоrвІаччина,

території

с,воїх

своїх столицях

корінних

-

земель,

в

Варшаві і Празі.

Проте, ні московський большевизм,
ні польський націоналізм, ні румунсь
кий царизм, :ні чехословацький
«де
мократизм» не спромоглися цілком.
спинити, а тим більше викорінити на
ціонально - культурний і
державно

творчий рух. Окупаційні влади чи ре
жими на окремих українських землях
ліювіду.вали в першу чергу здобут

ки української
революції
та
певні
форми цих здобутків, але не викорі
нили самого руху, бо він продовжу

·ким факультетами, ·пізніше орг.:ші~ова.

укра·їнську

Польща

-

не доз.волили жити і діяти
еміrрації
на українських землях в Галичині
нrа Волині; чи Закарпаттю, а лише на

-

року
від-крито
Уні.в,ерс,итет
в
Кем'янці Лоділь,сько.:-;~у
з
історично
філологічним, ноавничим, богословсь

На

опанувати

rрації

1918

цих ·курсах читали: М. ГруІШевський,
С. Русов1а, В. Науменко, М. іВа,силен
ко і інші, а на пров~нції •місцеві діячі.
Наприклад, в Проокурові читали: В.

то

роботу далеко поза
межами
рідної
землі. Ціюшо відмітити,
що
навіть
держави, які дали приту лак цій емі

В такому стаІНі організаційної пе,ре
бу дави с1тарих форм освіти,
іПІрихо
дить окупація України Московськими
большевиками.
Стан

після

окупації України.

Окупація українських земель після
революції 1917 р. чужими й ворожи

ми українському :народові чинниками
(московськими большевиками, поляка
ми, румунами і чехами) не лише при
пинила нормальний процес відновлен
ня державних форм, а й
припинила
розвиток і зруйнувала всі
культурні
здобутки минулих часів.
Навіть самі
носії і творці культурного
процесу
були примушені виеміrрувати й про
довжувати

свою

творчо

-

ІНаукову

вався кожнш·о разу в нових формах
і відмінах. Навіть білі рос,ійські оку
панти не наважилися заборонити ук
раїнські школи, лише .відмовили їм в
державній субсидії. Не ліквідувала .всіх
культурно - освітнtіх здобутків і боль
шевицька uшща, а лише поступово їх
змінювала і пристосовувала до своїх
потреб.

При цьому, через низку причин, як
Е1сезагальний і довготривалий
спро
тив укрс:їнського народу, нова влада
мусїла тr·лерувати деякий час, навіть

~країнські революційні здобутки. Ви
нищивши
всіх
аюив них
учасникі,в
збройної боротьби і явних політичних
противників,
большеІБики
не
зразу
взялися

опановувати

культурний про

цес. Ще довгий час українська стихія
діяла

на

всіх

ді.тІянках

народнього

життя.

На цій підставІ tснs,вали в·сі вищІ и
інші укрJїнські школи, продовжуючи
завачаткопану в перші роки
творчу
працю.
ТребG. також відмітити,
що

перебували воБи
вих

матеріяю.:них

градовжували

в той час в жахли
умовах,

активну

а

працю,

проте,
твори

ли націон.~tльні, і культурні
вартості.
Такі щячі, ю.; С. Єфремов, А. Кримсь
кий, Геr)майзе,
Корчак • Чепурківсь
Ішй, Ол. Грушевський, П. Тутківський
і інші I-tt на хвилнн'у не покидали сво
їх кабінетів, своїх авдиторій.
Та інакше і не могло бути, бо Укра
їна була на той час не лише
фізич
ною силою, що виявлялася в бороть
бі. чи то реrулярної армії Української
НародНІьої Республіки, чи то в спон
танних всf:народніх по:Е·с,таннях,
але
також і державно - правним суб'єк
том.

Проф. Іван Розгін

Число

Orop. 9

смолоскип

4-5 (62·63)

-

танні
ва,

С.

В. Сбитнева,

М. Кузнецо

Бурдуленко.

Серед дівчат 17-18 років
Л. Ли
сенко встановила в 1953 р.
всесо
юзний рекорд в бігу на 800 м., (який

вона поправила :в ІМИ:НУ лому році)
і А. Курушина в п'ятибор'ю,
на
бравши 3.892 пункти {1955 р.). Гар
ні осяги показували рекордсменки
України Н. Хникіна, С. Онищен
ко, іВ. Хаймович,
Н. Гордієнко, о.

З ЧИМ МИ ІДЕМО НА
Вже іНебагато часу залишається
до 16-ої Олімпіяди, яка відбудеть
ся літом ц~ого року
в Мельбурні.
Перед кожним українцем, як в Ук
раїні,
,так і на еміграції,
виринає
питання:
з чим
ми йдемо
на цю
чергову Олімпілду rra яких рез у ль
татів ми зможемо добитись?

Хоч
дуть

українські
виступати

спортсмени

в

бу

загальносовєтсь

18- ТУ

Кошелева,

ОЛІМПІЯДУ

кіЕ), в. Давидов

(Сталіна),

ва,

С. Криц

штzйн (Вінни'ЦЯ), Ф. Марулін (Дні
пропетровськ), І. Ярмиш, к. Само
хвалов, к. Валешко
(всі Київ), але

тільки

Є.

Буланчик

встановив

всесоюзний
рекорд
в бар'єрному
бігу на 110 м.
(14,1 в 1952 р.), але
він вже старrпий віком і
хто зна
чи зможе повторити ·свій рекорд.
В.

Голубничий

(Киї,в)

відзначає

Ж.

Л. ,Іщенко,

Мала,

Гордюта,

П л а в а н н я

.

В.

Баннико

Г. Гулевата,

В плаванню се

ред гчоловіків ми дійСІНО відстаємо.
Наші пливаки не встановили в. ос
танніх роках
ані одного світового
чи навіть рекорду СССР.
Хоч се
ред пливаків маємо таких талано
витих, як А. Драпій, Р. Білодід, в.
Юрченко, Ф. Дос.яєв,
І. Засіда, в.
Мартинчик, Ю. Власов. Серед юна
ків 15-16 років маємо два всесоюз
ні рекорди А. Заверта:ного (Київ) в
запливі вільним стилем на 100 м.
(59,4) і 200 м. (2.16,3). Серед юнаків
вирі'зняют:ься львів·ські пливаки ;в.
Римар,
Б. Сенін,
Г. Андросов.
та
київський- В. Слюсаренко.

ких збірних командах (може тіль
ки з емблемою
«УРСР»),
то вж~
сІ>огодні
ми повинні ·знати, хто є
наші ІНайкращі спортовці, чи спор
товці, які у різних всесоюзних зма
ганнях репрезен:тують Україну (У
РСР).
Це дасть нам змогу, порів
нюючи рекорди спортовцін інших
народів, передбачити наскільки Ук
раїна готова до цієї Олімпіяди та
наскіл~ки зможе на :ній покращити

ну лому

чJИ погірІШ1ТИ

ду не зумів поправити,

ан і відто~і

р.

повторити. Ю.

(Львів) над

О. Ткаченко, А. ВведенсьІка, Л. Ко
валенко, Л. Кліпова. Серед дівчат
15-16 раків~ А. Алексеева (Київ)

осяги

попередньої

Олімпіяди.
Зараз в Україні
підготовка
д?
Олімпіяди в
повному
розгар1.
Українські
спортовці
докладають
всіх зусиль, щоб добитись найкра
щих успіхів,
бути допущеними на
спартакіяду народів СССР і таким
чином попасти на Олімпілду в Ме
льбурні. З ·другої сторони, росіяни
і різні інші
чужонаціональні еле
менти,
ІЯкі :вороже ставлятьсн
до
українства,
роблять всі перешко
ди, щоб понизи.ти вартість україн
ських спортоІВІців.
В багатьох ви
падках тренери і керівники
спор
тинних товариств ІВ Україні свідо
мо
саботують
підго.товку
наших
спортовців.
Ми
з подивугідністю
ставимось
до тих,
які знаходять
тільки сили волі, щоб протистави
тись цим воро}І{ИМ нам затіям.
Не

·зважаючи

на

в.сі

перешкоди,

:в останніх
кількох
роках
наші
спортовці добились
пова:жних ус
піхів,

хоч вони ще не є задоволь

няючі для так:ої великої

нації, як

Україна.

Переглянемо

найважніші

види

спорту:

Ле гка

атл етик а

.

В

легкій

-з.тлетиці
м.и маємо таких
добрих
бігJ7Інів,
які
нстановили
рекорди
У,країни,
ІЯК Л. Бартеньєв (Київ),
П. Чевгун

(Київ),

О.

Іванов

(Оде

са), М. Білокурів (Щні:пропетровськ),
о. Онуфріїв
(Київ),
Г.
Басалаїв
(Дніпропетровськ), П. Жарий (Хар-

ться своєю загартованістю в ходь
бі на далекі дистанції (в минулому
році вtн встановив світовий рекорд
в ходьбі ІНа 20 км., час 1 :30.02,8).
В. Ситкін (Київ)
встановив в ми
році

всесоюЗіНий

скочивши

:на

2,05

Денисенко

у

скоку

1954

р.

(4,46

цього

п.

з жердкою

в

м.), В. Цибуленко (Ки

їв) в меті Гранатою
але

рекорд,

м. у висоту.

свого

(89,39

м.

1951 р.),

всесоюзного

Кутенко

рекор

звичаЙІНо талановитий п'ятиборець,
встановив ІВ минулому році
всесо
юзний рекорд, :набравши 3.513 пун
ктів.

Серед юнаків
мо

цілий ряд

років ми має

17-18

талановитих

спротов

ців,

ІНе мо2ЮШ
поминути
мовчан
кою .таких імен, як І. Мер, Стадни
ченко, в. Омельчук (:всі Одеса),
В.
Чечиц,
1В.
Басенко,
Клімовський

(всі Харків),
А. Мацулевич, Г.
Горбенко,
Л. Тригуб,
В. Компані
єць,
І. Каптюх,
В. Шабленко,
В.
Байгуш, А. Капеляс
(всі Київ),
Ю. Фокін,
О. Балута
(Львів). Се

Серед жінок
ситуацію !РЯТУЄ М.
Гавриш (Вінниця), яка встановила
в

р. рекорд СССР в запливі на
батерфляєм
(1.19,9) і в 1954
році в запливі брасом на ІЦЮ ж ди
станцію (1.21,9)
та на 200 м. ІВ 1952

1955
100 м.

(2.54,7).

Гарних

успіхів добились

встан:овила в 1954 р. рекорд СССР
в
запливі
батерфляєм
на
100 м.

Відзначаються
І. Ребрик,
Безкровна., А. Пруднікова.

(1.25,,3).
·т.

В а ж к а

а т л е т и к а. У важ

кій атлетиці маємо тільки одІюго
чемпіона .СССР півсередньої ваги
- Х. Ягли-Огли (Харків), .який в

нови ли: в естафеті

минулому році, в пourroвxy двома
руками,
підніс 160,5 кг.
В тяЖJКій
атлетиці
від,Еачают·ься
чемпіони
України П. Кіршон, З. Абрамов, в.
ТимошеНІКо, м. Меркулов, Ф. Оси
па, І. Рибак, М. Рудман,
Ш.
Веn:
ринський, А. Філіпов.

мов в мину лому році ІВ потрійному

справа

ред юнаків всесоюзні рекорди вета

:кий «Буревісник»
стрибку

-

15,42

4 Х 800 - одесь
(8.12,8), Д. Єфре

:м.,

стрибку з !Жердиною

І. Пеrренко

-

4,15

в

800

м.

ІВ гімна.стиці

представлятись

дУ

і Н.

1954

мо Горохонську, Дир~й, Рудько,

м.

Коняєва (Київ), яка метнула в

починає

же погано. Серед чоловіків за вий
нятком в. Чукаріна
ми ІНе
маємо
аІНі ОД:НОГО
j7іКраЇ'НЦЯ,
ЯКИЙ був би
хоч чемпіоном України (!).
Серед
жінок дещо краще, бо тут ми має

Серед жінок
найблискучіші ус
піхи мала НіІНа Откаленко,
світо

ва rчеlVШІіонка в бігу на

Г і м ІН а с т и к а.

році спис на 55,48 :м:., побивши сві
товий рекорд, якого відтоді не мог
ла ні поліпІІІИти, ні повторити. Гар
них асягів добились рекордсменки
України
в бігах К.
Адаменко,
В. КреПІКіна (обидві Київ), П. Ла

зарова (Одеса), Л. Лисенко (Дніnро
петровськ),
в
бар'єрному
бігу в. Пугаченко
(КиїІв).
у
стрибках
- J'. Сегень (чемпіонка УкраїІНИ з

п'·ятибор'·я), О. КудРалвцева, в ме-

Бо

чарову й інших,
але доросту теж
не ,вид1ю. НайІGращі в цілому СССР
школи гімнастики Фізкультурні
Інститути в Львові, Києві і Харко

ві переснкнуті на

80

0/о ро.сіянами і

іншими зайшлими ЧУЖИ!НЦЯМИ, які
як студеІНти українс:ьких інститутів
виступають під емблемами
УРСР,
а по суті дуже часто наскрізь
во

ро*о

наставлені

до

УJКра,їнства.

(Цокінчення на 10-ій стор.)

Стор.

+

СПОРТ

В

Першість України з лещатарсь
кого спорту. Н перших днях березня
відбулись республіканс 1 ькі змагання за
першість України, в лещатарстві. Се
ред жінок дистанцію на 10 км. пер
шою пройшла киянка Р. Лушникова
(48.55,0). Серед чоловіків, в перего
нах на 50 км. з траси зійшли
через
слабу
фізичНtу
підFотованість
ЗО

спортсменів(!).
цію
пройшов

Першим цю дичтан
киянин
О.
[ризлов

(4:08.50,0). На 10 км.
нии 10. Масталигін, а
змаганнях на 5 км. тушкіна (21.32,0).

переміг харків'я
серед жінок
в
киянка Т. Ма

8

Бурхлиний матч
баскетболістів
Киева і Ленінrраду.
На
закінченrня
другої тури зимових змагань
СССР
з баскетбала зустрівся
«БуревісниК>>
Києва і Ленінграду. Ходять чутки, що
цей матч був такий
бурхливий,
що
ро~;іяни почали робити закиди укра
їнцям за їхній шовінізм... Матч закін
чивсь

піt;ля цілого ряду інтриг,

пере

могою росіян (56:68).
В українській
команді грали: Баглей, Виставкін, Ку
равський, Гецько, Кононенко, та інші.
Тренер команди В. Шаблінський.
Легкоатлетичні змагання спарта
ківців України. В Одесі, в республі
канських змаганнях «Спартака» за пер
шенство України, в яких ·взяло участь
250 учачників представн.икі.в
18
областей, осягнено
такі
результати:
Ф. Ткачов (Київ) метнув молотом на
58,57 м.,
Дибенко (Київ) на
52,30
м., М. Ефімов (Дніпропетровськ)
у
едортинній ходьбі на 10 км. показав
результат 46.52,~,
Р. Окуп
(Ль.вів)

+

r.

3 іnемо на

Опімnіиду

(Докінчення з 9-ої С1тор.)
Зате в. ЧукаріІН
добивається
все
кращих і кращих ІУ.ОО•іхів, .побива
ючи на люгrнев.их ІЗІмагаІННЯх
гім

настів за першенетІВо УІКраїни .та-·

ких своїх грі'ЗІНИХ
СJІПерників
як
Шахлін і
ЛеонкіІН.
За
Чукаріна

можна

бу:rи певним,

що й на цій

ОліМІПіяІДі він здобу.де зва:ння абсо
лютного ·чемпіона с·віту.
Незабаром відбУJдеться спарrrакі

яда

народів СССР,

в

яІКій

бере

участь теж
nідсоветсІ::JКа Україна.
Може :вона виявить
нові таланти
серед ІНаших спортовців, на що, за
вийня'ІІком ·Гімнастики, ми великих
надій
не покладаємо.
!Коли: свого
nротивника,
україІНсЬІких сnорт•ов

ці:в,

Число

смолоскип

10

росі.я:н:и не ІМожут•ь

перемогти

в чесному ·змагу,
тоді ІВОни йдуть
ІНG підступ, []!)Овокації, .шантаж,
а
то й терор, щоб собі ·запевнити nе
ремогу.

Але наші 1ооортовці і цим .разом
докладуть
всіх ·зусиль,
щоб
здо
бути
осяги ІНаше
•завд~я,
в
цьому ІВиn.адку, щоби вони не піш
ли на rконто Росії, а Ук.раїІНИ.

о. Зінкевич

УКРАЇНІ

Від Адміністрації «Смолоскипу»

подО.'J:ав 100 м. за 10,9 сек., киянки Л.
Макошина пробігла 100 м. за 12,4, В.
Пугаченко за 12,7 сє.к., харків'янка
К Письменна пробігла 200 м. за 26,7
сек., киянин
П. Чевердюк
стрибнув
на 6,69 м. в довжину, херсонець
Буренко метнув
диск
на
44,73 м.,
львов'янин І. Ліпман і киянин В. Ар·
хинчук пробігли 100 м. за 11,0 с 1 ек.

r.

8

Новий успіх Валерії Кузьменко.
Наша знаменита теннісістка
Валерія
Кузьменко
в
змаганнях совєтських,
угорських
і
норвезьких теннісисток
зайняла З місце.
Лише
недостатній
досвід у міжнародніх змаганнях не до
зволив Валерії здобути кращий рез у ль

тат. В зустрічі з угоркою

Є. Ердеді

яка зайняла перше місце вона ви
грала першу партію 6:0 і вела в
другій партії 6:5.

+

Юнацький рекорд Г. Андросова.
!Оний львов'янин Г.
Андросов
про
плив 400 метрів
вільним •стилем
за
4.55,8 шо новим республіканським ре

До наших читачів в Англії
Оцим повідомляємо всіх наших Вш.
Читачів у Англії, яким досі
слалось
окре:'Ію ВІщання «Смолоскиnу», що як
що ·вони не виріпняють своєї забор
~ованости і не вн:есуть персдплати на
біжучнй рік ми будемо
змушені
здержати їм дальшу ІВИС 1 илку нашого
журналу. Хто не бажає одержувати
окремого видання -нехай
зверне
іїдШ журнал на адре,су нашої редак

цїі. 'Ко.ш хтось приймає журнал від
nоштаря це його зобов'язує зипла
тити

в

за цей журнал, як це
ціло~ІУ культурІЮ~іУ світі.

8

Олега Гончаренка забралfІ в Мо
скву. Чемпіона світу в бігу на ковзу~
нах, українця Олега Гончаренка (Хар
ків) останньо перенесено до Москви,
де його приділено
до московського
«динамю.... Про Гончаренка совєтс,ька
яка

ще

до

неда.вна

виразно

за

знач:увала, що він українець,
остан
ньо почала писати, що він «русский»
та що репрезентує АСФСР!... На ,все
союзних змаганнях, з швидкістю бігу
на ковзунах, які .відбулись в Сверд
лонську, він зайняв перш~ місце і с,тав

абсолютним чемпіоном СССР.
Федір Осипа (Харків;) став абсо
лютним чемпіоном України, піднісши

+

за три рази підряд

450

кг.

Українські гімнастки
М. Горо
ховська, й. Бердиєв, Н. Бочарова
в

8

складі совєтської команди
гімнастів
nеребувають в Індії, де вони
дають
показові вис1тупи
у
ряді індійських
мkт.

...+

Виміна спортсменів по наказу пар
тн. Як приносять повідомлення совєт
ської спортоної преси, ,в Україну
прис~ано цілий ряд російських спор
товцш,

зокрема

до

футбольних

і

во

ле~больних команд, а в заміну, з Ук
рс:нни

висилаєть·ся кращих наших гра

чів в

різні закутини РСФСР.

D~~~~~~~~~c~~~~cc~~~~~~~~~~

водиться

В ІНаступному числі нашого жур

налу буде
опубліковано
сnис'Оік tжертвода.вців
на
фонд '«СМОtЛОСКИПУ»·

дальший
пресовий

Ми звертаємось, цим шляхом, до

всіх,
листи,

кому були вислан.і
розчислитись до

або повернути листи.
Адміністрація

збірк:ооі

20.

тр·ааня,

«Смолоскипу))

смолоскип

кордом для юнаків.

преса,
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Журнм Українсьної Молоді і Сту
дентства.
Появляється
3
початком
КОЖНОГО МісЯІlЯ.
Ред~rуе Колеrія в скл.а:ді:
Осип Зінкевич, Іван СілецЬІІ<ий,
Аскольд Кобилко, Василь Михальчук.
Редакцік зберігає собі [J:рав'о скоро
чувати і випраІВЛІя:ІИ рукописи.
Ц~н3' о~ного чиС;JІа: в Франції 25
фр., в усіх інших ІКраїнах ~ рівновар

тість 10 ЗІМ. центІв.
РіЧІНа передплат31 :в ФраНІції: 300 фр.,
в ,УІсіх· інших кра'їнах ріВІновартість
1 ам. доляра.
Всі передnлати
просимо
слати
на адреси НЗJШИХ представників.
Адреса 'Реда1щії і Адміністрг.ці:

А.

Koby]ko
Boite Postale 9
Argenteuil (S. et 0.) FRANCE
Адреси

Представництв

«Смоло-

сиипу»:

ЗДА:

N adia Zinikewytch
304-1, Elliott Str.
Baltimore 24-. Md. U. S. А.
Канада: А. Kryworutchlko
І 33, Balmoral Ave No
Hamil~on, Ont. CANADA
Бельгія: Roman Ripak
58, rue de L'Agueduc
Bruxelles, Belgique
Арtентіна,

Чіле,

Параtвай:

Olha Bil~k
с. Maza 150
Buenos Aires
Rep. Argentina ·
«Smoloskyp~"' Journal de la jeunne
ukrainienne. Edition speciale de la
«Parole Ukr.~, 3, rue du Sabot, Paris 68 • PIUF, S. А. R. L.

Число

Ст'Ор.

смолоскип

4-5 (62-63)
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Українське студентство і моnодь на чужині
Нью йорк. В Зд!А помітна активі
з<:щія праці МУН. Голова ГУ МУН Р.
Шраменко відбуває поїздки по різних
ос 1 ередках,

де

дає

доповіді

для

наці

оналістичноі молоді і організує ноsі
осередки МУН. Сторінку МУН в «Сво
боді» «Промінь», яка появляється від
року що п'ять тижнів, почав від лю
того ц. р. редагувати А. Домарацький,
який в мину лому році переїхав з Па
рижу до ЗДА. Сторінка дає обширні
інформації про діяльність МУН в ЗДА.
Ст. Пол (ЗДА). Тут відбуjшсь. За
гальні збори місцевого відділу М.УН.
До нової Управи обрано: П. 'Каркоць
-- голова, О. Чайників - заступник,
Р. Рибак секретар,
П.
Шайда культосвітній референт, Т. Петрусь фін. реф., С ГГеліга реф. доросту.
Голова Контрольної Комісії О. Се
ник, члени І. Петручок і Б. Миро
нюк.

Нью йорк. При віддіді МУН віднов
лє:но груток «джерело», який
виро
щує молодих танцюристіВ',
хористів
та акторів. Лекціями
танців
право

проф. Р. Петрина, а хору проф. Не
дільс1ький. Керівником гуртка
є
Д.
Серна.

8

Українська дійсність на рідних
землях»,
на цю тему плянує СУСТ А
влаштувати ще цього літа Літній Курс
Українознавства (ЛУ!КС).
Вашінrтон. У Вашінгто·ні створено
Уь:руїнську Студентсрку Громаду дис
трикту Колумбія. До перщої Управи
увійшли: В. Андрюк- голова, М. Го-

+

Скульптор Віра Мухіна. В Ки
ївському ~ержавному музеї росій
ського

(!) мистецтва

булася виставка

недавно

творів

ловецький,

-

І.

Прибила,

Б.

Ясінський

члени.

+

УСІ< при Іллинойському уні~rер
ситеті. При Іллинойському універс 1 и
теті (ЗДА) створено Український Сту
дентський Клюб. До но,вої Управи ви
бран о: І. Каменецький голова, М.
Новосад заступНJик, І. Сидоренко секретар - касир. ~'СК
став членом
СУСТА.
Дітройт. В Дітройті відбулась кон
ференція

північно

-

західньої частини

Зlli\, яку зорганізували СУСТА і сту-

В жовтні ми

·наймолодших

студентських

~ представлено величе~у кіль
кість оригі!Нальних, майстерно ви
конаtних малюнків і начерків, ху
дожніх виробів з фарфору, фаян

дання, слухає порад членс,тва та спіль

ню

намічує

плян

діяльности.

Це,

нах ОбГОВОjJЮЄТЬСЯ і ДИСКУТУЄТЬСЯ різ
ні студентські проблеми,
виголошу-

Захід сонця
Поглянуло сонце ІНа ювіти
Ще раз;
Вечірню молитву творити
Вже час.

Рожевої заграви світло,
Немов
Осінні
І знов

троя:нди,

розквітло ...

Гойдаються тіні на в.ітах,

Вже путь.

І

ніч

неспокійну,

мандрівче,

І тінь

Не йди, коли день догорів віЖе.
Опочинь.
Спокоєм нажийся, во гrн.ями
Гори;

Десь тиша рожева над нами

тистки

Вечірню молит·ву творити

ПОЗИТИВІНО

•ВПЛИНути

на

їrнської скульптури.

ять перед
еміграції.

ється
но

українським

доповіді.

подавати

студентом

на

Останньо

Вгорі.

Пролилося сонце на квіти
Ще раз ...
Вже час.

Раїса ПІумська

на

кожних

заплянова
сходинах

ін

Громада в короткому часі свого іс
нунання

ми

в.тшштувала,

молодечими

спільно

з

інши

організаціями,

Свято

'Крут
і
самостійно студентську
забаву та доповідь О. Зінкевича «Ук
раїнське студентство на чужині і йо
го проблеми».

На
взяти

місяць

траІв,ень

уча~ть

у

громада

спільному

плянує

святкуван

ні р;.чниці смерти Симона Петлюри й
Євгена І{С'новальця.

Доповідь

на

відмічення сотих

ро

ковин з дня народження Іва:на Франка
готує молодий студент Юрко Ілінсь
кий.

Зо!{рема <СЛід відмітити
діяльність
студента Меrнляндського університе
ту Теодора Царика на міжНІародньому
·відтинку

і

та

ж

цього

Тараса

Хархаліса,

уніr;ерситету

в

с 1ту ден

зорганізу

нанні таfщювиІ ьної групи, яка
дала
вис,1упи на Мериляндському універен

теті і на киолицькому університеті у
Вашінгтоні.

Виступ УСГ
на
Мериляндському
університеті.
14. квітня ц. р. Міжна
родній Студентський- Клюб цього уні
верситету,
двадцять

Ініціятори виставки творів. В. Г.
Мухіної мали на меті познайомити
широкі
верстви
громадянства
з
яскравим, самобутнім талантом ар
Та

ма

буть, одннока громада, яка практикує
такий спосіб праці. ~На таких сходи

су окла.

дальший уооішний ро$иток укра

СУС-у та nредставлено проблеми сту
дійної політики та завдань, які
с,то

тов.а

риств в ЗДА, але одне з найбільш
активних. Члени громади це в за
гальному молоді студентки і сту ден
ти, які щойно закінчили середН!ю ос,
віту і почали студіювати. Є теж кіль
кох сту дентііl - сеньйорі)в., які й нада
ють тон жуттю та діяльності громади.
Надзвичайно позитивним моментом
в житті громади це щомісячні схо
дини всіх членів громади, ,в присут
ності яких Управа робить свої засі

В мереживо темне ооовита

На вистав

від ~самого почат
ралю в
ньому
ЦЕ

ку по сьогодні,

дих членіБ громади.

з

ІВідомих
екскізи

Москві.

студентського руху

Ярос.тшва Шав'яка. Це не тільки одне

Ростуть;

ново11о ;моста в

Ен

формації Ііро с,ту дентське життя, які
по •1ерзі підготовляє кожний з моло

коти в дереві, гіпсі й склі, nроЄІКти

монументів ·і пам'\Ятників,
скульптурних
груп
для

Дітройту

ну лаго року
створено ;в,
Балтіморе
(ЗДА) Українську Студентську · Гро
маду, на голову якої вибрано
д-ра

від

ньої ді'ЯЛЬІНости
цієї
української
худо~иці, включивши навіть про
екти статуй,
зроблені
в ос.таНІНій
рік її життя (1953). Критики відмі
rrили , rна:д;ЗІВи·Ч:айну ІРіЗІНомані тніс.ть
жанрів,
\ЯК!ИМИ володіла
МухіІНа.
Були
.там і портрети
сучасІНиІКів,
.виконані у брОІНзі й марморі, тера

т<шарис,тва

Арбор.
Балтіморе (ЗДА). Заходами Укра
їнської Студентської Громади ВІ Бал
тіморе відбулась доповідь О. Зінкевича
на тему «Українське студентство
на
чужині і його проблеми». В доповіді
представлено розвиток
українського

Унраїнсьна Студентська ruомада в Балтіморе
(Кор. «Смолоскипу».)

скульnто

ра Віри Гнатівни Мухіної.
На ви
ставку зібрано твори з сорокаліт

дентські

до

f!кoro

входять

чужинецьких

понад

студентських

клюбів, р;лаш:тував міжнародню фієс
ту, на яку бун запрошений не тільки
~.:есь Сіlронейський склад, але й чис
ленні нредс,тавншки різних амбасад
і
консуль,ств з Вашінгтону. Піс~я захо
дів Т. Цnрика було запевнено участь
і виступ української ,групи під керів
n.иц1 вом •Т. Хархаліса.
В танцюваль
ній групі беруть участь молоді талана
ВІпі rанцюрист;ш і танцюристи: Ок

сана П'яс.:ецька, Богданна Борис, Тереса
Соловій, Параня Ц::зрик, Тарас Харха
ліс, Юрій Котик, Іван Корж, Іван За
рубайко. Українські танцюристи під
рясні оплє.ски присутніх відтанцювали
«Гопаю> і «Запорожець». Опісля .вони
були представлені президентові
уні-

Стор.

·верситету

д-рові

Елкінсові,

дорадни

кові чужинецьких студентів д-рові Ф.
А. Бріджерові, професорові соціоло
гії Б. Мелвінові, який зокрема
ціка
Ішвс,я українською справою, та дирек
торові канцелярії
університету.
Ви
ступ, який
був
першим
в
історії
Мериляндського університету,
прой
шов з nовним успіхом.
Виступ на КатодицьІюму універси
теті у Вашінгтоні. Після виступу
на

МершІЯндському університеті, УСГ бу
ла запрошена до
вис 1 тупу на Міжна
родньому

Студентському

Фес,ти.валі

який щорічно організує 'Ка
толицький університет у Вашінrтоні.

-

1956,

був теж перший в історії
цього
університету український виступ.
В
програмці фестИІБалю, серед цілого ря
ду особистостей, ЯКІ спричинились до
його з організування, бу ло зложено при
знання теж Т. Uарикові, представника
ві УСГ-Балтіморе. У фестівалі були ви
ступи таких народів: Еспанії,
Індії,
Італі, Мехіко, Голяндії, Філіпін, Перу,
Ліберії, Гватемалі, Ірляндії, ЗДА, Ук
раїни, Португалії, Німеччини, Колюм-

Ue

(( Стан
доповіді

дана

коротку

характе

рииику молоді в Україні від 1920 р.
·по 1945 р., а дальше перейдено
до
власти\Вюї теми характеристики ста
ну молоді .в ·сучасній Україні від 1945
р. по сьогодні. Доповідь складається
з розділів: характеристика молоді (в
підпіллю, селянська, робітнича, шкіль
на, слортова, звичайна), стан молоді,
молодь і релігія, формування
світо
гляду молоді,
зріст
революційности
серед молоді, ствердження ) виснош
ки.

На закінчення, доповідач, характе
ризуючи е1ан молоді в сучасній Укра
їні

та її

бії, Японії,
Росії
( еміrранти), Ель
СалЬІБІадор, Мадярщини.
Українські танцюристи Т. Хархаліс,
Б. Гірняк, І. Зарубайка й І. Корж ви
конали танець
<<Запорожець»,
який
викликав бурхливі оплески чис.ченноі
публіки, що бу ло виявом симпатій до
України.
Ганьбою для росіЯІІІ був їхній вис
туп. «Ррсію» репре3ентував
справж
ній німець (до чого він признався на
uюму кореспондентові) В. Дерк, який
виконав «Гей, да ухнєм))
(на Като
лнцькому університеті!) на гітарі та
І. rai\IOR, який танцював український
<~Козаю>. Ганьба для росіящ коли во
ни

не

мають

своїх танців,

а

крадуть

чужі і коли п'ослуговуються чужинця
ми!
Фестиваль тривав два вечори 20. і
21. квітня. На другому вечорі Б. Гір
няка заступив Ю. Котик.
Ui пtрші успіхи УСГ в Балтіморе є
запорукою,

що ця

молода

громада

силить ще більше свою активність та
добиватиметься нових ще кращих ус
піхів.

ралю,

звернув

увагу

на

по

трЕбу української політичної еміrра
цїі координувати всю її
діЯльність.
Він відмітиr: потребу:

1.

Створення українського політич
ного центру, яким могла б бути Укра
їнська Національна Рада. Такий центр
мав· би за:вдаІНіЯ не тільки кермувати
українс,ькою політикою на чужині, але
й стати школою української диплома
тії і політично вироблених кадрів для
майбутньої української держави, чо
го не може, чи

майже не

може

дати

молодь сучасної України.
2. Створення українського револю
ційно - визвольного центру, який мав
би не. тільки кермувати і посилювати
визвольну боротьбу в· Україні
всіми

шляхами і можливими ·способами, але
який мав би також узгіднювати
всі

наші дії, щоб ми не ·вертались колись
в Україну з
десятками
розс.варених
партій, числеІшими інтриrа· ш і брато
вбивствами.

З. Створення всеукраїнської вихов
ної ради, яка мала б не тільки
роз
працьовувспи проблематику національ
ного виховання молоді 11а
еміrрації,
але й студіювати стан моподі в сучас
ній Україні, розпрацьовvнати методи
ку виховання і перевиховання укра
їнської підбольше;внцької молоді, спо
соби дерусифікації,
відкомсомолення
т::1. відхуліt·ане·ння тієї час.тини нашої
молоді,
яка
пішла
неправильними
шляхами супроти української справи,
чи навіть в особистому житті.
В центрі уваги такої ради мали
б

бути такоп-.

студії освіти і шкільниц

тва ,та nідготовка

шкільних

реформ в

майбутній українській державі та під
готовка кадрі'в для

національного

ви

ховання.

4. Створення

центру

українських

мшюдечих організацій на
еміrрації,
який мав би не тільки координувати
СІЮЮ діяльність на
зовнішньому
і
[ШутрішнІьому
відтинках,
відбувати

спільні зустрічі і конrреси, але й пс.и
хологічно підготовлюватись до зустрі
чІ з молоддю сучасної України.

Ue мзли б бути ті заіВ•дання, які має
мати на увазі
українська
еміrрація
сунроти стану молоді в сучасній Ук
раїні.
Доповідь, яка

після

першого внету

пу в Нью f-'1орку, була доповнена ви
кликає зацікавлення у с,луха чі в,
які
підкреслюють потребу розпрацьовуван

ня

цієї проблематики.

4-5 (62-63)

З гумору 1 сатири
в

УкаїнІ

Позашкільна

наука

Негідний ти хлоnчисько, С!Кіль
ки я тебе вчив., що брехати не мож
на!
Я ж бачу, що ти йдещ не з
школи,

з

а з

:катка.

Чесне піонерське, тату, ІЯ йду

школи.

Ось навіть приніс тобі заnрошен
ня ІНа бат·ьківсЬІКі збори ...
Отуди! .. Невже ти не міг сказа
ти, ЩО Я •В іКО:Ма!НДИрОВЦі?!

*І
Директор ІЗаводу до робітни,ка:
- Ви говорили вчора на зборах,

ніби

я знімаю

критикує tмене.

це не так:

з роботи

всіх, хто

Я доведу вам,

ви подасте мені

що йдет·е ·з роботи

що

заяву,

.за власнИІм 'ба

жанням.

по

моnоді в суцасній Україні »

(Кор. «Смс:лоснипу»). ·Голов•а ред
колегії «Смолоскипу» О. Зінкевич дав
доповіді на вище названу тему в Нью
йорку, Філядельфії і Балтіморе. Допо
віді влаштоєано з рамени
ОДВУ
й
МУН.
В

Число

смолоскип

12

*І
Чого жона допікала? ..
У поетовім ш:паргалі
Вірщ новий жона найІІLЛа,
В НЬОМУ ДО ЯІКОЇСЬ Галі
Б'є любов, як з .ц.жерела.
Та поет не потерпає -

Він жоні Доводить ІС.Тав,
Що для ревнощів немає
В данім випадку під·став.
Бо любов і образ Галі
З ІПальця виссав нашвидку
Думав може, у журналі
Надрукують річ таку.
Та жона й -rепер.. я:к завжди,
Допікає гірш вогню
Не за те, що каже прав,ду,

А що nише він брехню.

'
М.Б.

Як

**
*

іноді складають приміт.ки
до творів клясиків

Автограф

невідомий.

Друкується

вперше за копією. Дата і ІМісце на
писання не відомі.
Орієнтовно да
туємо між 18-20 ст. На тій підставі,
що

за

неперевіреними

відомостями

саме в цей період жив. і творив ав
тор

ли-ста.

**
*

«В ч о р а

м с н е

НН»

п р и й ш. о в

-

д о

особа невідоІМа.

Є

припущення, що НН реакційний
ліберал ~емократичного
напрямку.
«Сьогодні
під час роботи
я ба
гато курив ... » Що
саме
курив

письменник, не відомо. Мож.на при

ПУСТИТИ, ЩО курив він не СИГари (ЇХ
курять

переважно реакціюнери),
а
співзвуч:ні
його
демократичному
світ-огляду дешеві цигарки (очеіВид

но, з махорки). Я:к. вст,ановлено вче
ними, куріння шкідливе для здо
ров'я. Отже, цілком вірогідна дум
ка,

ІЦО

письменник

ПО'Чав

!Курити

під ворожим впливом буржуазно
ліберального оточення.
Ю. Івакін
(«Перець», Київ,

-

1956)

Journal de. Іа Jeunesse ccSMOLOSKYP~~ 'Journal oyf thuethUkrainian
0
Ukrainienne
червень

Закарпаттв починає ОоротьОу

Олєг Ол~жич
І{оли на І{иївських бульварах цвjли

кuштани, коли просторі поля України
були поrіриті
весняною
зеленню прикутий залізними ланцюгами, вми·
рав в німецькій тюрмі, Олег Ольжич.
Олег Ольжич, для української мо
лоді, не тільки поет, науковець, рево
люціонер він JІюдина повн.а жит
тя. Людина, яка вміла пов'язувати по
езію, науку й nідпілля з життям, з
жипям своїм, з життям людей, серед
яких він жив, серед яких діяв і для
яких

працював.

Він знав сидіти годинами і днями
в бібліотеках, творити поезію повну
життя, і бути серед свого народу.
Народ творив пі~.пілля він був
в

його аванrарді. Наr'од почав бороть

бу він був провідним учасником
її. Він любив цвіт І{иіівських
кашта
нів, але ·й любив небезпеки, які йому
несло життя в столиці. Ні на хвили
ну, ні на мент не відріІВавс.ь від жит
тя, яким жили мільйони йосо братів.
Ні на мент не Замикавсь .в своїх ля.--бораторіях. Він їздив в Америку за
своїм званням археолога, але він ста

вин там основи молодечого

націона

Jtістичного руху. Він студіював підсо
ветську діlісність., щоб піти ВІ Украї

ну й ·ставити там основи й вглиблю

вати в народній rрунт ідеї українсь
кого н.иціона.ІІізму.
Олег
Ольжич поет і науковець, але заразом не те
оретик, а практик революції. А прак
тик революції мусить бути у народ
ній гущі, жити її життям, жертвувати
своїм особИСJИМ, бути всюди, де RИ
магае добро справи.

І таким був Ольжич. Він був всю
ди. Не тільки писав, але й діяв. По
в'язував працю лябораторії з. практи
кою життя. І в цьому велич Ольжича.

І в1 цьому його Заслуга бути постаттю
гіднею
до
наслідування. Постаттю,
якої слідами повинні йти всі, вся мо
лодь і sснрема молоді інтелектуали,
дослідники, науковці. Людини з таки·
ми рисами характеру, з такими світ

ШіМИ ідеями, з такою чистотою душі
і задумів, не видало до сьогодні жод
не українське політичне середовище.
І тому українські націоналісти повин
ні бути горді за Нього за Ольжи-

РІК

1956

Ще з початком березня
ц. р.
до
нас долинула вістка про стан ~ Кар
патській Україні. Не маючи змоги її
провірити, ми здержались від її опу
блікування
і
коментарів. Сьогодні,
коли стан в іКарпатській Україні під
твердила

сама

совєтська

преса,

ми

можемо пов·ідомити
наших
читачів
про ту nі~тку.
Стан в Карпатській Україні, зокре
ма серед молоді став для большеІВиць

кої влщщ дуже загрозливий.
псч;а.:Іа

масОіво

виступати

з

МслоДь
комсомо

лу,
нищити
комсомольські
квитки,
щоб не залишити жодного сліду про
СІЮ€ ЧJtенство в
цій
комуністичній
організації. Серед всього
населення

ширитьсіІ ·віс1тка про скору зміну. Го·
вориться, що .цо і надалЬІше
зали
шитr,ся підлабузником большевиків
і
будє. їм прислужуnатись буде по
караний. Вістка блискавично поширю
ється по цілій: області. Ще вчорашні
запdлені комуністи і комсомольці опус
кСJюп. руки і з переляком дивляться
ІВ невідоме заВІра. Є помітні
виїзди
буВІших активісті.в. в глиб Росії. Хо
дять

Ч)'ТКИ,

ЩО

Б

ГОрах

ПОЯВЛЯЄТЬ..:,Я

все
більше
озброєних
повстанців.
З'являються десь летючки і протиболr,
шевицькі написи.
Про ціКJВИЙ стан, ЯКИЙ ІВИ'ГВОРИВСЯ
181 Карп.пській Україні написав довгу
статтю ор1·ан
ЦК Л:КСМУ
«Молодь
~·криїни» (ч. 70, за 6. квітня 1956 р.).
Нижче ми даємо довші, дуже цікаві і
характерні цитати, з цієї статті,
яку
підписав А. Котляр, спеціяльоой ко
реснондент «М. У.~.
«Зі! минулий рік обласна комс 1омоль
ська ·організація (Закарпатська обл.
- П. В.) змt.ншилась на кілька тисяч
чоловік. 56 процентів первинних орга
нізацій не прийняли в ряди ВЛКСМ
жодного юнака чи дівчину, Більше тре
тини сільсL·КИХ комсомольцtв не бере
ча. Повинні гордитись,
що саме
їм
призначено йти його слідами і пам'я
тати, що це їх зобов'язує в:иконува
ти свої обов'язки супроти нації,
як

це робив Олег. ОльжИч.
.
Віктор. Пилипець

учасrи

у

колгосшrому

Сотн~ комсомольське

-

виробництві,

молодіжних ла

нок, із створеНІих
торік,
розпалися.
Можна 6у.1о б
продовжити
перелік
цифр. Кожна з них свідчить про знач
ний кроі\ назад порівняно з 1953. · і

навіть 1954 роком. Вони свідчать про
пе-вну
занr.дбаність
організаторської
і політико - масової роботи... Є три
вш а. Пrше відсутня справжня ор
гаІїі::>аrорська ·роfіота, спрямована
на
виправлеш:я

становища,

УІ)іГородський

район

-

що

склалося.

на

одному з

оаанніх місць по росту рядів ВЛКСМ

(c.1oJo <:оріст» тут умовне,
кі.н.,.. ість

комсомо;tьців

оскільки

тут

тільки

зменшується) ... »
По Закарпаттю вганяла
спеціяльна
«бриrада» чи «бриrади»
на
чолі
з
Ігнатом але їм не .вдалось нічого зро
бити.
Бюро
комсомолу
Закарпаття
відмовилось виконувати БІсякі .накази
«Згори». І Jpo це 'в етапі пишеться:

(Останнім часом бюро Закарпатс,r,
кого обкому ЛКСМУ не погодилося з
жодним

проектом

у

принциповому

пи

пшні». А дальше: «Але ж обком, на
певно, посилає бриrади в райони не
для того, щоб побільше зібрати фак
тів, не для цього, мабуть, великі кош
ти витрачаютьtя. Цінність поїздки в конкретній· допомозі НJа місці. Важ
ко ж гов.орити про її корисність, ЯК·
що людина юзІвіть не розібралась,
в
чому, власне, вона має помагати?».
«Згори» прийш01в наказ вимінювати
комсомольські квитки. Але їх в моло
ді немає, вона зі страху перед не
відо!Іlим завтра понищи:rа.
Спеці
яльні комсомольс,ькі . активісти мусіли
ходити від хати до хати,. п~реконува
ти,

просити,

грозити.

~rx роль у цей день була НІе дуже
ПРІfІВ,абЛИВОЮ
ВОНИ
ВИКОНУ'ВаЛИ
обов'язки nосильних. Ходили з хати
в хату і скликали комсомольців ... Чим
rюяснити таку байдужість комсомоль

ців колгоспу до свого комсомольсь
кого квитка?~.
« В Закарпатті понад чотири тисячі
сільських комчомольців не працюють
у

колго(:пному

виробнищші.

Значна

(Докtнчення на 2-ій стор.)

7

Стор.

2

-

життя
Один наш співробітник
запитавс.ь
в. цьому році члена однієї совєтської
делеrації:

--

Яке у ва:с тепер справжнє життя?

Співрозмовець

іронічно

відповів:

Життя у нас, зараз, як малина ...
І почав розказушати про зріст Сан

-

РОСТУТЬ

«<

Ми не раз чули питання,
що таке
<<Стиляги»? Хтось почув про зріс\ їх
і хуліганів ІВ Україні. Українська ем1rраційна преса мовчить, намов
щю
мовчує їхнє існузання. А ми колись з
ним зустріF,емось напевно.

Слово
с. т и л ь.

<<стиляга»
походить
від
А <<стилягами» большеви ·

кн назвали частину звироднілої моло

ді. Ue діти совєтської бюрократії, си
юі й дочки член~в парт_ії, служGовців
МВД, високих севєтських урядовців.
І Іереважно це мі1ський елемент, вuілr,
шості
неукраїдського
походженн>І,
хоч -між ними й є діти
украї~ських
совбурів. Ue молодь з
ню~нижчими
моральними почуттями, якій
питоме
влаштовування різних орrій, розпра·в
з

невинНІими,

п:рипадковими

людьми.

Були відомі кілька процесk3 розбеще
них <<стиляг». Стилягоманія блискаr.ич
но поширюється по цілому СССР. До

образів
е:амою

ними дослідами встановлено, що роз
повсюдники стилягоманії таяться
ІВ

зі

звихненим

зацікавленням».

-Про стиляг було багато дискутова

но на 17-ому з'їзді Комсомолу Украї
ни

в,

грудні

минулого

року,

як

і

на

19-ому з'їзді КПУ.
В журналі UK комсо\юлу України
«ЗМіна» за березень ц. р. письменник
О. Копиленко про ·стиляг писав: <<Що
о;шача~

це

слово

~-

пояснювати

не

треба. Стиляги впадають в око ·пере
д~ с_ім своїм неприєNшозухвалим зов
нішнім ІВиглядом. lіtтани
у
такого
франта

особливі

(що

за

вислови

письменника Ред.) вузенькі внизу,
з широкими закотами. Під;,как світло
синій, до .самих колін,
пошитий
за
якоюсь потворною модою (на еміrра

:.tії таку <<молодь» називана <<Факіра
МИ» Ред,). Галстук яскравий, як ка
жуть, аж гавкає. Світложовті чсреви
щr на тавстій rумі. На верхній
губі

-

тоненька

смужка

підголених

вуси

ків, а на голов,і кок. Що таке кок?
'), це річ І-Іадзвичайна! Одноrо разу
я спостерігав, як перукар робив кок

чиним лобуракою. Він. саме збирався
на футбошний матч. Мене старшого
вразив обмежений словник цієї моло
дої .11юдини, такий же обмежений, як
її обличчя.

підсовє"Гського

совнською

побуту

Що ви робитимете, Всеволоде,
як закінчите школу? с.питав я.

за

пресою.

- Піду вчитись мабуть на факуль
тет журналістики, відповів він, за
чісуючи перед дзеркалом сtвій кок.
А вас цікавить саме журналістика?
Та, бачите, кажуть, що там най
легще ..вчитись. Ну, і тато зможе мене
ту ди влашту!Вати, бо я ж катастрофіч
ний трійочник, посміхнувся хло
пець, ніби вихваляючись цим.

СТИЛЯГИ>>
одному з своїх молодих клієнтів-с,ти
ляг.. На тім'ї вистри:r волосся, а спе
реду, над вузьким лобом, залишив дов
гу чуприну, потім заJвив П гарячими
щипцями і заклq 131 назад, на вистри
жене. тім'я. Ось і !Вийшов кок. /Клієнт
коверзував, вимагав, щоб перукар зро
бив· кок ще вищий, і потім милувався
собою ІВ дзеркалі. Але без сміху
на

нього. не можна було дивитись...

·

приятеля
ним

-

-таким

опудалом,

ось

Га:шо, Сє:ва сцухає. Так, так, за
іду, А кадри в? Зюзя прийшла?
OJI райт, rільки піджак накину, і
він поклаІВ, трубку і одЯігнув с,вітлоси
іНІЙ нідЖЗІ\. Взяв грошей з сумки ма
тері, навіть, не спитавши її ... ~

Ось баг·атопромовисті слова О. Ко
пиленка. Коментарі,
як то
кажуть,
зайві.

Росте прекрасна зміНJа комуністич
ній партії, прекрасні бу дvвничі кому
нізму, наслідок сорокрічної комуніс
тичної

матусень-

мид ср~

виховання.

яких но закінченні школи ІВ подаJВJІЯ
ючий бі.1ьшості висилається поза ме
жі України.

Занарпатт nоqинає ...
(Докінченнл з 1-ої стор.)
частина з них взагалі ніде не трудит:.

якому нарікається на тяжкі умавини
життя, навt.;ання і. праці студентів. В
лнсті пишtться: <<А в яких несприят

ся ... Занедбана організаційно
на

робота і

бів ... :.
Uіла

працюнати

нам, диnломантам. У майстернях ніде
П')Веj•Н'УТИСЯ, ~~d.ІВ*ДИ ТісНО і стnЇТЬ rap

системи

Львів~ В квітні-травні проведено в
усій Україні шtбір до шкіл ФЗН. Ук
раїна мала дати до цих шкіл 60 тис.
дінчат і юнаків у віці
14-26 років,

+

_доводитьt:я

взяв

голос

-

І<иїв. Серед недавніх
ІНипускників
консерваторій !Києва, Харкова, Одеси
і Львова, визІНачаються _молоді компо
зитори Вал. Кнрці:1t~ь, Ю. І11уровсь
кий,
Марко Копитман,
Л.
Колодуб
( <<Велш ий _Каменяр» - · симфоніінш
ниема), Ю. Знатоков, В. Підгорний.
Група студенті01 Київського Ху
дожвьо.-о Інституту Іц-rсrупила в <<Мо
лоді Укр3ЇНИ» з відкритим листом, в

умовах

Всеволод

манірним

І><lЗ

Мопоnь в Унраїні

:;,иннх

телефон.

і ·промовив

ком:

Не

розцяцькова

·випещеним

Задзвонив

трубку

шукайте 1131 стиляг на обличчі рис ін
тtлекту. Uя порода молодих людей не
читає нічшо, ран10 кидає школу, ціка-'
виться лише закордонними nікантни
ми фільмами, кохається
:в
західніх
бальних танцях (а звідки на те гроші
бере прим. -с1 кладача), навіть ходу
собі виробляє, ніби весь час танцює
ІВаЛЬС· бОСТОН,
Якось я розмовляв з синком свого

Вірменська комсомо~шська газета <<Ста
линец» в статті Галзетяна «Психічне
звихнення мозгу» писала:
<<Стиляго
манія, або психічне звихнення мозrу
-- інфекційно - пс,ихологічна хвороба,
ще мало вивчена медицчною. Клініч

з

6(46)

}1К МАЛИНА

дитизму, хуліганства, стиляг, про міс
та, в яких порядна людина
увечорі
не рішається сама перейти
вулицю.
Ми не будемо публікувати розповіді
цієї людини, ·бо вона ·просила,. щоб
цього не робили. Але ми дамо кііrьюl

ходить до того,
що совєтські :вчені,
зокрема псих~тр~ починаюrь робити
досліди над цією
частиною
мо.1оді.

сvб'єкті

Число

VMOJIOVKИD

,

серед

стаття,

молодих

ВІ якій

-

вихов
лісору

наводиться

ба-

гато фактів,
ілюстрована
графіком,
який пре~ставляє <<зростання комсо
молу» і «МО.1одіжних ланок»
двома
снрямованими вниз лініями, перед яю1
ми смієтьс.я веселий працівник обко
му, з портфелем 1& руках, на
якому

видніє напне <<обком ЛКСМУ».
Стан в :Карпатській УкраїНІі витво
рив-ся для большевиків дійсно загроз
ливий. •Але він не тільки в Закарпат
тю, він поширюється на всю Україну

.

й СССР.

Доходять .nістки,
зуютьс>І

малі

що всюди

повстанські

органі

групи,

які

ще не rведуть відІфитої боротьби, але
вона

скоро

може

початис~

П. Варнак

Число

Orop. 3

смолоскип

6(46)

Росте зміна номуніетичної партії, оудівничі комунізму
Зб:шжається е:орокрtччя
жовтневої
р(~волюцїі. Сорокріччя російсько - ко
муністичного ВtИХоваНІНЯ молоді. Про
своїх вихованців rоворять
самі
большевики. Великі досягнення
Світ
ле :.:айбуп:є! Виростай молоде на бу
дівничих комунізму. Він перетворить
тебе в те, :в що вже перетваравІ тво
їх tipaтin, знайомих, друзів. Ось чи
тай:
<<Хто ж він, цей порушник громадсь
кого nорядку? Володимир Іванченко,
уt.:ень 10 кляси Великодимерської се
редньої школи, Броварського району.
Непристойно поводить себе і десяти
КШ!СНИК цієї школи Микола КомаріВ··
ський. Він любить <<РОЗtВажатися:і)
в
поїздах (звичайно їде без квитка) ...
Rce цt: добре вщомо дирекції, комсо
мольській організації школи, але ІВани
С"айдужі до негідної поведінки учнів.
Випадки хуліганства, пияцтва, азартні
ігри, зрив стоп - кранів, виключення
електроосвітлення стали частими яви
щr:ми у поїздах ніженського напрям
ку. Неда!Вно ~rpyJш безбілетних паса
жирів учні Мринської (1ілськогос
подо1рсиюї Ш'КОJІИ (Носівський район,
Чернігівської обл.) І. Терещенко,
М.
Пузирний, М. Барабаш, Г. Петренко
та інші вчинили бешкет в одному
з вагоніr: поїзда Київ-Носіївка ... »

(<'Молодь Унраїниl~,
J<иїв, ч. 76, 1956 р.)
Російсько - комуністична влада при
мушує тебе красти!
Вона
створює
для тебе такі умови життя, які приму
шують тебе поповнювати злочин:
<<Обабіч насипу, біля будинків, ме
тущшшсь

люди

з

відрами і

мішечка

ми. Коли з-за гостронерхага кургана
nиринали вагонетки, на них
злізали
х:Іо:гшкr:, швидко насипали у
відра
вугшля 1 зникали. Через кілька
де
с,sпнів метрів карrиНіа повторювалась:
чорна

маків,ка

у

ІВагонетці

танула ...

Лише за дІВа місяці нинішнhого року
в дорозі порозтаскували ешалон (не
во.гонеток, залізинчих плятформ!) па
лива

... »

Це відбувається
по сьогодні
на
шахті <<Комсомолець» в Донбасі!
(«Молодь України»,
І<иїв, ч. 72, 1956 р.)

Тебе влада доведе до розпуки і ти
w~ будеш знати, що робити. Ти будеш
<<хуліпшити»,
як це роблять
тисячі
молодих на ТІВІОЇХ очах:
<<Це було на одній з вулиць Києва.

Після

зустрічі Нового

Року

у

-

кінотеатри, в клюбах, на стадіонах
в усіх 1 ромадСІ.ких міщях з'явля

тини мо.юді, особливо підлітків, інко
ли ·Іsюнниє думка, що той, хто нава

ються юнаки з червоними пов'язками

жився

на. рукава:~ -- комсомольські патрулі ...
Однак є ще й такі
<<сміливці»
(на
жаль, і з
комсомольськими
значка

норм

маJ;о
не
~герой;
тгаr.ляється, його вчинки виклика
ють навіп. заздрість і бажаН1Ня наслі

ми) ... вони не: за хуліганів.,

дуrшrи».

що ви?!

нtхай !ВТручається хтось інший,
а вони постонть збоку, подалі від грі
ха. Ця боягузлива міщанська
'поtве
дінка
норо,!Іжується
неправильним
унвленням про сиJТу хуліганів, про те,
що tБОНІИ начебто обов'язково <<Відом
стять». !Je в.игадка, міф, вигідний ср.
мим його творцям ... Серед деякої час-

AJie

Гtіти

Виnози молоді, ,в;
першу чоргу
з
Унраїни, вже почались. Молодь везуть
п пш.і місцевості: на ріку Ангару, де
будується т. зв. Братська ГЕС, на бу
Jн,ву юtнaJJY
Північний Донець-Дон
ба", на спорудження металюрrійного
завuпу в Темір-Тау, Соноловсьно-Сар
байського збагачувального комбінату,
на бСВйt!ння Голодного степу ,в Узбе
ністані.
Протягом останнього часу вивезено
13 тис. молоді на будівництво І<уйби
щевсьної, Сталінградської і Горьнов

сьної' ГЕС, 13 тисrtч на будівництво
заводів залізобетонних нонструнцій і
дета~!ін. і 100 тис. на будівництво в
рt:йони ці.'Іннних і перелогових земель
(шсля з'Ізду молодих
будівельників
в l{ремлО.

По всій Україні, зонрема по серед
ніх школах відбуваються збори мо
лоді, на
яких
пояснюється
дирек
тиви ХХ з'ЇЗ·дУ і{омуніст.ичної партії,
3rі~ду «ЦЇ.ТІИННИНіВ» Та МОЛОДИХ буді
ВеЛЬНІJНіВ. На зборах з «ентузіязмом»
молодь зобов'язується їхати на нові
будоuи н Азійській частині СССР. На
зборах комсомолу
Киева
прийнято
рішення, що вся десята кляса ниївсь-

курсант

r;ійськового училища Зайцев повер
тався додому. По дорозі
зустрілась
компанія <<Вес1еJІИХ» молодих
людей,
що зачепили дівчину, яка йшла поряд
з ними. Коли ж
він
заступився
за·
свою сотrутницю, блиснули
ножі,
і
курсант Зайце:в~, обливаючись кров'ю!
впав на землю...
В багатьох
мkтах
реп;убліки створені і успішно діють

·Страшний занепад шкільництва на
Дніпропетровщині. За даними київсь
кої «Радянської Освіти» ч. 13, 1956 р.
- в першому шnільному пі:вріччі ш1
Дніпропетровщині
«JJід'сіялось»
від

бриrади сприяння міліції, біля входів

шкіл

школи ~.ООО учнів, а

765

не було oxon

лено школою. В са!.Іому Дніпропетров
ську не було охоплен:о школою 118
дітей, а понад 1.000 <<Від·сіялось»,
зі

робітничої

молоді

свідсіялось~

загальноприйнятих

-

Міф npo :всемогучість МВД замі
нено міфом про в.семогучість хуліrа
нів·! Приклад
насліду1вати
«Героїзм»
кшvс:омолу -- замінено на
приклад
з.-ючинних вчинків.
(Передова в «Молоді України»,

!І<иїв, ч.

ПОЧИНАІОТЬСЯ
Ра;Ф> й преса принесли
тривожні
віс11<и. Больш{;вини рішили вивезти з
УІфаїни нові со1ні тисяч молоді. На
нараді мо.,lодих будівелІМинів яна Еід
буJІасІ. 11. квітня в Москві,
Хрущuв
зажадав, щоб комсомол дав
300-50U
т~с. мо.тюді для нових будов в Сибі
рі і в азійських республіках СССР.

проти

повt~діІ•ки,

-

р.)

63, 1956

ВИВОЗИ
в ДніпропетрDІвську

400,

-

112

уч

нів, \ВІ Нікополі 143.
ної 74-о'а шноли мае поїхати в липні
ц. р. на будівництво ГЕ{; на ріці Ан
гарі. Таю збори вже відбулись в чис
леtJНІіХ lІІНо.ТІах.
зо}{рема
Західньої
У t<раїни, на яких :юбов'язується, пе

рева,іШо 10-і кляси, до виїзду.

Диверсанти
в СССР
Орган UK комсомолу України <<Мо
JLсдь України» ч. 58, 1956 р. приніс
т<:;ку вістку: «Ворог і rепер не збира
ється <.:класти зброю.
І
сьогодні на
кошти, що :відкрито асигнуються аме
рикан<:ьким

сенатом,

засилаються

в

нс.:щу країну зрадники, шпигуни і ди
версю-'ти, f:Ki роками в за(1екречених
шко.шх

вивчають

нашу

мову,

зІВичаї,

гстують\·я до вбивстз і диів,ерсій. Са
ме про боротьбу з ними і розповіда

ють фільми «По слідах ворога», «Слі
дп на сніr У», «В дорозі», «В ювадраті
Ч. 45», ЩО ОдИН За ОДНИМ ПОЯВИЛИСЬ
на f.Кранах наших кінотеатрів. До цьо
го

жанру

належать

також

фільми,

<.rворені Одеською і Київською кіню
С1Удіями. Фільми «Морський
мисли
вець», «Багатир іде в Марта»,
«Тінь
бі.ТJя пірсу» ... Думається, невдача цих
фільмtв пояс~юється тим, що правда
життя підмінена !В них підсолодженою
напівправдою, зовнішньою правдопо
дібністю... Боротьба з озброєним
до
З.) бів, хитрим, натрє.нированим воро
гом

-

не

гра,

розписаНІа

задалегідь

по кадрах, не завжди обходиться вона

бt-з жертв, не завжди вдається знешко
дити

ворога

с.вою

чорну

до

того,

як він

зробить

~спраьу2-.

п. в.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Передплачуйте!

Читайте!

Поширюйте!

смолоскип

Стор.

Число

СМОJІОСКИП

4

В тридцяту

річницю

смерти

Головного

6(46)

Отамана

Процес вОивника Симона Петлюри
Українська молодь сучасності вза
га.лі, або дуже мало знає про останні
дні життя Симона Пет л юри в Парижі,
про обставини, в яких <Бідбулось вар
варське вбивство про те я~ відбувсь
процес і яи був
пімщений
вбивнии
Головного Отамана
Шварцбарт.

Щоб запізнати наших ЧитачіЕІ з істо
рією трагічних обставин, в яних від
бувсь цей злочин, ми й рішили опублі
кувати

цю довідну,

яна

є опрацьова

на на цілому ряді документів, зонре

ма французьної преси, запису перебі
гу процесу і інших документів. Спра
ва процесу шварцбарта є надзвичай

но болюча для ножного

унраїнця

і

мабуть тому й до неї не поверталась
дотепер уr{раїнсьна преса. Ми хоче

мо, щоб про це знала унраїнсьна мо

лодь, бо саме їй мабуть ІЕrипаде обо
в'язон змагатись за регабілітацію С.
Петлюри

компетентними

французьни

ми чиннинами. Ми будемо

щоб

була

вимагати,

відповідно

насвітлена

участь у пrюцесі В. Винниче.нха. Автор
цієї довідки гостро відноситься до по
ступку Винниченка, але ми радо дамо

місце чи сніднам того процесу, чи ін
шим

особам

яні зможуть внести сут

тєві і об•єнт~вні докази, яні насвітлять

докладніше, негідний українця, посту
пон В. Винниченна. Може тоді й укра
їнсьна молодь краще зрозуміє, чому
українська суспільність була майже
Ецілості відвернулась від нього. Ми
цінаві

рівнож

почути,

якими

мотива

ми нермувались ті українські
чинни
ки, яні в післявоєнні рони регабі.'Ііту

ючи його, оправдали його
ний

вчинок.

Редакція

жалюгід

«Смолоскипу».

Голова Директорії Української На
родньої Республіки й Головний Ота
ман "Військ УНР, Симон Петлюра, який
в часі
нащих
Визвольних
Змагань

1917-:21 рр. організува.БІ і очолив бо
ротьбу й який накінець став найви
щим шпоритетом Української Держа

ви, ставши її Гожиюю, після всіх
спJ:уоб зберегти і продовжувати бороть
бу збройним способом, був примуше-.
ний переїхати зі своєю
родюrою

дружиною

і

дочкою,

до

Франції,

в

шенн~ до часопису
«Тризуб»,
який
появлявсь у Парижі, роблячи різні за
ходи, щоб ьіНІ був гідним, на високо
му рівн;, голосом
українських
виз
вольних

С.

змагань.

Петлюра писрв свій

формі

заПИІСОК,

але

він

щоденник ·у
не

зберіr·ся.

Він мав і своє приватне життя.

В

нього була дружина і
дочка
Леся.
ЛеІСя ходила до ліцею. Але ·він бояв
ся за її життя, тому з дружиною,
май:ке щодня, проводив її дО· школп.
Вкоротці після переїзду в
Париж
він псреконавсь, що за НІИМ
слідку

ють.

Але

Снмон

Іlетлюра,

якому бу.

Шl питома відвага, його бажання бути
всюди там де повно небезпек, беру
чи І~ t,~,ci Визвольлих Змаrанt, безносе
редню участь в цілому ряді бої!в він цьому не присвячуван багато ува

Одного разу Головний Оrаман був
в товаристві проф. 'Коваля і поляка 11.
ЛеБлцького, в кафе на розі
бульв.
Отей і пул. Данфер-Рошро rв БулЬН'Ь
сюр-Сен. Проф. Коваль помітив двох
мужчин в товаристві
однієї
жінки,
Яі\Ї нрислухувалнсь до їхньої розмови
і слідкували за ними. С. Петлюра звер
ЕУв увагу, щоб говорити тихіше,
бо
за lіим ві:'. якогось часу
слідкують.
При аиході вони поміти.тш велике чор
нє ~вто, в якому сиділи ті
мужчини,
які були звернули їхню увагу на себе.
Проф. Коваль почув, як шофер ска
зав, коли вони ·всідали до
трамваю:
«Жак,
вони вже СІЛИ>>.
На
процесі
проф. Ковr.ль впізна, 81 в одному з цих
мужчин Шварцбарта.
В травні 1926 р. з нагоди Великод
ня, С. Потдюра написав с·вяточне звер
неНІня до земляків, яке
осталось його
останнім заповітом.
З кінцем травня цього ж року кін
чалІІІСь шкіль.ні вакації
його
дочки

Лесі. В трагічний день 25 травня, дру~
жина Головного Отамана разом з Ле
сею пішли купити шкільне приладдя.
Дружина nросила Головного ОrамаІНа
ніУ.у ди самому не ffі.иходити, бо знала
що за ним слідкують і може статись
якесь нещастя. Але Симон
Петлюра
хотів

У ЖОІВтні 1924 р. С. Петлюра замеш
кав на авеню
Бельrран.
З
rрудня
1924 р. і на початку 1925 р. rоловний
Отаман :rюш в готелю <<Ідеаль» на аве
ню Доменіль, а згодом персніс.ся на

знав, що кожного дня за кожним йо

7,

де замешкав

на

Прибувши у Францію, С. Петлюра,
ні на мить не покидав розпочатої ди·
пломатично - політичної праці. Він за
попадлнво ви;вчав французьку й ні

мєпьку мови, посилював свої особис
ті :::в'язки, відбушав чис.іенні зустрічі
зі своіми співробітниками. Мав rвідно-

ПО··Уі\раїнськи:
1\ЮН Пєтлf(Jра
СВОГО !ІбШщі.

в цей день взяти

учас,ть

в гру

зинпкому національному святі.
відчуtв>Зв, що за ним слідкують,
го

рухом

стежить

сам

Він
але

llІварцбарт.

В обідову пору, відмінно як
кож
ного разу, вінr пішов сам на обід до
ресторану Шартьє
на
вул.
Расін.

llІварцбарт слідкуючи за ним,

помі

тив, що Го.1овний Оrаман сам.
І він
рішив скорис1ати з цієї нагоди і ви
конати свій злочинний задум. З ним
мусів бути ще його спільник,
через
якого він передав лис.т для своеї дру

жини, який б)1В вкинутий до шrевма-

<<Пане

Петлюра».

повернувсь

ІВ

Си-

сторону

На близькіtі вежі годинник видзво
нював 14 1·одину 15 хвилин.
Ол. Димирець

··~·································
Читайте в наступному числі

ги.

Париж.

вулицю Тенард ч.
4 поверсі.

тичної скриньки на пошті біля Оrель
де· Віл ь о год. 14.
С. Петлюра скінчивши обід, вийшов
з ресторану. Він йшов хідником
по
вул. Расіна в порону бульвару Сен
Мішель. За ним по противній стороні
В) лиці крок- в· крок йшов большевиць
ЮІЙ аrент, висланніИк Мос~ви, Самуїл
Шварцбарт.
На розі вул. Ж.
Расіна
і
бульв.
Сен-Мішель Головний Отаман
зупи
нивсь біJ:SІ кнш<1рні Жібер. До нього
з ·заду наблюивсь у білій блюзі і прос
101юлосий Шварцбарт. Він звер·нувсь

<~Атентат

«СМОЛОСКИПУ»:
на Симона Петлюру»

•••я••••••••••••••••••••••••••••••••••

Павло

Тичина
(.,)

В І ИН А
1.
Кладусь я спат·ь.
Три янголи в головах стоять.
Один янrол все бачить.

Другий янгол
Третій янгол
І приснився
Син.

все чує.
все знає.

-

мені

Наче він сам

проти ворога ставає.
А той обступає, просто в гру ди
рубає!
(Перший янгол ІВИД свій закриває).

І ніби nоле рівне, рівне та зелене.
І

вітер стеле спів:

«Прощайте,
нене!»
(Другий янгол із хрестом до мене).
І

вітер

Хто за
(Третій

стеле:

«Не

сумуйте,

смерти

той не знає,
Вкраїну помірає!»

янгол

серце звеселяє).

І приснився іМені
Син.

2.
Праворуч
Ліворуч -

сонце.
місяць.

А так зоря.

-

Благословляю,

синку,

на іворога.

А він: матусю моя!
Немає, каже, ворога

Та й не було.
~льки й єсть у нас ворог
Наше серце.
Благослов,іть, мамо, шукати

зілля,

Шукати зіллЯ на людське божевілля.

Число

6{46)

Література

дні, оглянувши «Мойсея» Мікель Анджело, який мені нагадав Вашу
чудову поему. Коли я стояв перед
ним, я чув ті сильні,
повні вогню
промови, які слухав у Вашій хаті ...
Зараз уявляю собі Вас, як сидячи
за столом, ПЛе'l"ете сітку мотузя
ну на рибу й словесну на людські
душі. Коли б та сіТ'Ка плелася дов
ше,
може б, ми мали не одну ще
таку гарну річ, як «Мойсей».
М. КоцюбІШський

Рим,
«Невеличкий,

хоч

28. 5. 1905
сильний

Р·
муж

чина. Високе чоло, сірі, трохи хо
лодні оrчі,
енерrійно за черчена бо
рода, рудувате волосся нешжірли
пнеться,

вуси

стирчать.

Скром

но олягнений, тихий і непОІМітний,
nоки
мовчить.
А заговорить і
вас здивує, як ця невисока фігура
росте й росте

перед вами,

мов

у

казці.
Вам стане тепло й ясно
од
світла rйого очей, а його мова здає

ться не словом, а сталлю, що б' є об
кремінь
і
сипле
:іскри.
Сильна,
уnерта натура, яка цілою вийшла
з житєйськоrо бою! Не можу забу
ти одного
образу,
ІЯКИй
врізався
мені у пам'ять.
Це було два роки
назад,
:коли я востаннє бачився з
ним. В своїй убогій хаті сидів він
за столом босий і плів рибацькі сі
ті, як бідНИЙ
апостол.
Плів сіті й
писав поему «Мойсей». Не знаю чи

nопадалася риба

у його

душу мою він полонив

сіті,

але

своєю пое-

МОЮ».

М. КоцюбШІський

190'7

р.

«Ще й нині тямлю це вис{)ІКе яс
не

чоло,

поза

котрим

переплило

стільки світлИх та
сміливих
ду
мок, обдане ясним буйним волос
сям,
сумні,
працею перевтомлені
сині очі та ву:зькі у.ста, в котрих
при писанні завзяття, уnертість,
або радше рішучість переконання
вираЗІно

.зазначувалася:

уста

ста

вали тоді
ще вужчими,
а поміж
бровами nоявлялися прямовисні за
глибини. Велика ні"жність
в пове

денні,

Лагідний

м'який

голос

та

особлива враЗливіс'N>
на людську
недолю oue риси, які лишилися

в моїй пам' яті по сім великім
ловіколюбцеві».
Ю. Панькевич, художник,

чо

1924.

«Франко
меІІІІКав
«на Байках».
Коли я зас'ГУ1Кав
до дверей з його

{Докінчення НІа 6-ій стор.)

І. 'Франка

ПЕЧАТЬ ДУХА

про І. франка
«Я все збирався подякувати Вам
за ті приємні незабутні
для мене
дні, коли
ми
разом побували
у
Львові та на селі. Роблю це сього
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МІІСТЄЦТВО

наука
У 100-річчя з дня народження

Сучасники

во

Стор.

СМОJІОСКИП

Вклоняючись пам'яті
й

задумуючись

над

Івана Франка

чарівною

силою

йn1n ноетичного слова, не е. необхід
ним проводити наукову аналізу <<Мой
сея», збірок поезій чи белетристичних
творів. Палка любов Франка до всьо
го, що рідне, в рідкому поєднанні
з
пр<нщивим поетичним
обдаруванням,
говорить містикою їІрекрасного, хоч
би в невеликому й безпретенсійному
оповіданні <<Малий Мирон». В цьому
ж, власне, і є невга~аюча іскра Фран
ко~ого· духа,

що з

простотою

й

щи

рістю, з г.юбов'ю до рідного
слова,
в -силу якого 1вірив завжди, він зуміз
у мініятюрі СТІворити незабутнє. Не
хай заговоrить до нас така картина:

Західня Україна... Частина
собор
но·J Укриїни, повна глибокого чару і
бегмежІюЇ кр<Jси, оспівана поетамн
і
народніми піснями. Родюча західньо
українська 3емля, вкрита темними лі
сnми, м'якими,
соковито - зеленими
луга'-tи і яс,кравим золотом
збіжжя.
А над прекрасною землею благо
дюнє небо Україин. глибоке, бездон
не. Чудова Західня Україна ... Тихе за
хідньо~ крпїн•ське село,
мов
квітка,
вплетенn в барвистий вінок мkт і сіл
Ук~а·І~ни. ІІазовні рай. Але коли захоп·
лений чудОІБ·ою природою мандрівник
з.:;гляне під стріхи білих хаток жах
неться він. Не знайде він там краси й
гnrмонії~ так, як в природі, а знайде
довгими роками ярма і недолі гніче
ний люд, темний, забитий,
забобон·
ний, ще лиш ле.д>ве торкнений вели
киr.; різцем культури. Люд примітив

ний, бе:тросвітний, обездолений.
Ось в тr.ких обставинах, в хаті од
ного західньоукраїнського господаря,
виростав с,инок, на ім'я Мирон. Дити
Н1 ~ізно прийшла на світ і стала улюб
ленцем батька. Малий Мирон хлоп
чик 1 ЯІ<ИЙ зовнішньо нічим не відріз
няв•сь від своїх ровесників, хіба
чо
лом,

на

яке

раз-у-раз,

наче

весН1яна

хмарина, нСІбі•rала думка, що воруши
ла його розум і дитяче серце. Цього
не було у
інщих дітей села. Мирон
- надзвичайна дитина. Між сільськи
ми хлопцями rвін був тихий, несміли
ІВИЙ, .11едв.е помітний. Не цікавили йо
го дитячі іграшки й жарти; зarre він
любив рахУІвати, чого не любили йо
го товариші. І добре рахував
малий
Мирон. Та найбільше любив віНІ заби
тись у високу траву, або між кущі,
що

рос.тти

над

водою,

слухати

шуму

гірської річки, вди1влятися у блакитне
небо і думати. Розум у нього бУ'в
не такий, як в інших дітей; ІВЇН
не
давав йому сидіти спокійно:
щораз

нові питання, нові думки ворушилися
в його дитячій голівці.
Коли Мирон
звертанея

до

старших

за

виясненІНям

незрозумілих питань вони не .вдо
вольня.1а його цікавости, не знаходячи

відповіді нп запити хлопця. Ще й ди
вувалися з його допитливости. Врод
жені здібності Мирона допомагали йо
му відповісти собі с.амому на1 деякі з
цих rтитань, але не на В·сі. І коли він
не знаходив відповіді, тоді допомага
ла йому фаІатазія. А вона була у ньо
го глибока, тільки що не завжди ве
ла йоr о по правдивій стежці, а часто
спихала вбік. А коли він, радий з роз
в'язки якогось важкого питання, хо
тів подіJ':итися цим з батьком або ма
тір'ю, натрапля:Б< на сміх, а мати час
то й на•сварила добре. Те ж саме
й
слуги, і сусіди. Зрозуміло, що с,лова
Мирона, зачерпнуті з джерела
ЙОГ()·
буйної фантазії, бували часто дивні,
непрDJШ.ТІЬІІІ, а навіть смішні. Ніхто ж
не допоміг х.rюпцеві,
ІНе навів
його
думок і міркувань на добрий
шлях,
не •виявив У.ому того, l'to б;ло йому
незрозумілим. ОточеНІня не розуміло
глибоких інтелектуальних
здібностей
хлопця і його оригіна.1ьности; ІІЗСі на
зивали бідного малого Мирона
дур
неньким, мовляв, він <<якесь не таке,
як люди». 'А Мирон дійсно не такий,
я;с заrал; його розум, цікавість, фан
тазія і жадоба знання стаr.или
його
високо понад рівень розвитку
ЙО·го
ровес~шк~в'.
Яке ж порівняння наводить нам на

думку характер і доля малого Миро11Jа? Візьмім життя Т. Шевченка. І він,

як малий Мирон, любив забитися

в

кущі і там шукав вияснеНІня на
пи
тання, що глибоко його цікавили. І в
нього грала фантазія, і його не розу
міло темне суспільство, в•важаючи його
днвним. Але доля на с:воїх крилах ви
J-Jесла його rна вершини
народнього
духа, де чу дов о замерехтів його ге
ніяльний талант.
А дру.гий
великий
українсь.кий поf:т, той, кого
пам'яті
віддаємо
належне
сьогодні Іван
Франко? Чи не так ·само склалося і
його )'k.Ипя? І він зріс серед важких
обс.т<ІJвин, і він відзначався великими
здібностями в темному, забитому селі,
і його талант тільки внаслідок щасли
вого сприяння долі, розвинувся,
мов повна, прекрасна квітка.

Таких малих Миронів багато було
на налnій благословенній землі. Рости
ла їх чу дов а українська природа, лес
тило благородне ·сонце. Але важкі об
ставини,

і

неморальність

<:оціяльних

(Докінчення на 6-ій стор.)
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З'їЗД КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

про І. франка
(Докінчення з 5-тоі стор.)

візитною карткою, відкрила їх ме
ні ро·зхристана~ боса 1Постать, яка
на моє питання,
чи мо:жна бачити
Івана Франка,

впустила

мене

до

середини і повідомила
nісля кло
nітливої хвилини
мовчання:
«Та
це ж я Франко». Я був немало
здивований цим повідомленням. За
хвилину
сидів я
вже в кабінеті
Франка,

розмовляючи

з

ним

про

бШкучі справи Галицької Русі. На
перше

враження

на

поро

зі мешкання Франка було швидко
від'ємне,
настільки розмова з ним
майже осліпила ІМене. Я знав,
що
матиму

оправу

з

видатною

люди

ною, дуже розумною і всебічно ос
віченою, але дійсність перевищила
моє сподівання».
Польськи\й діяч Л. Василевський
«Франка
дуже поважала
(Лec:fl
Українка) і любила з ним розмов
ляти, вважаючи його за дуже інте
ресного, розумного ·і дотепного роз
мовника

і дуrже

.тІЯмущого

порад

ника... Подивляла :його розум,
ве
ликі знання і незвичайну nрацьо
витість.
Справді, ее був дуже єди
ний чоловік на Україні,
що пере
важав Лесю в знанні
західньоев
ропейської лі те ратури. У від:ношен
ні її до Франка було
багато звич
ної пощани молодшого до старшо
го, і через те, коли вже й знаходи
ла, що в його творах не до ладу, то

виславляла ее якось обережно не
наче з ніяковістю і соромливістю...
Дуже високо ставила вірші і пое
му «Мойсей», з при:знання.м відно
силась до дрібних прозаїчних оnо
відань... Окремі ча.сті
великих по
вістей
приводили її в захват
як,
наприклад,
встуrший опис повісті
«Великий шум»... Журило її те, що
молодші галицькі поети
не йдуть
вслід Франка і
не вчаться в нього

... »
М. Квітка

«Нічого в нього нема ~доктораль
ного.
З ним може nочувати
себе
добре всЯІКий,
бо цей серцевидець
якимось чуттям вгадує ваші інтере
си і вміє себе nриноровити до них.
Франко відзначається повною від
сутністю всякої пози і фрази, як і
виділяється від всіх
своїм убран
ням

-

виІІІИтою

пишних комірців і

ренькимJ
емушевою

сороrчкою

шапкою

1

серед

Недавно

з'їзд композитарів України, на який широко відгукнулась

українська

підсовєтс,ька

преса.

ше

драматичному

~узичному

жанрІ,

ренні баппих своїм змІстом І формою
творІВ; з опери мало б зникнути г~.~.

зики.

Підсумовуючи
думки
українських
музикознавців, які !Висловились у зга
даній ·'ресі з нагоди з'їзду, та роблячи ІІИQНовки, доводиться з
сумом

роїчне, мав би, зрештою, з~икнути н
зовнішній блеск, який, будучи складо.вою частиною її чарішної сили, так

багато зн,а•шть щоб зробити місце
відТіюрсrшю сірого життєвого
рівня
сірої радянської людини. Сдід запри-

ствердити, що стан української музики є незадо:вільний. Не тільки немає

мінгш, що при вичисленні існуючих
чи ще незакінчених опер, твори, що

щоб

охоти

творів, на які ми сьогодні могли б вка
зати чужинцям з окликом: rслухайте!
Ось ·співає чи грає талановита українська душа! Але
сумнівно
також,
у

недалекому

майбутньому

поя-

вились твори, які е:воєю красою

rеніяльнюю

своєрідністю

чи

зробили б

чес,rь нашому народові. Та й годі че-

кати появи чогось монументального,
якщо наших визначних композиторі!В
_ . а вnни е., цього заперечувати не
доводиться _
nолітич-ний напрямок
партії втис:кає 11.> неможливі рамки обме
ження

творчого

духа,

чи

придушує

нзnис::ті на історичні теми й казкові
с;южети, ~азначеНІі на другому місці.
(стаття К. }lаньке•вича, <<Рад. Культ.»,
ч. 27, 1956 р.) без коментарів, без закомпозиторам

працювати

ше в цr,омv напрямку.

даль-

Ще гірше

в

симфонічніЙ музиці, де tвідзначаються

лише твоrи з гучними пропаrандивни-

ми наз1:1ами, як «Колгоспна комсомольська
увертюра»
П.
Глушкова,
<<Сла:в·а партії комуністичній» А. Што1 аренка,
<<Слов'янський концерт»
Б.
Лят01шннського та інші.
Проте,

відрадним

фактом

являється

вільний ІВнлив їлнього нзтхнення накиненою тематикою, часто і будемо надіятись, переважно зовсім
чужою, нснрнтамdнною духовості даноro композитора. Так П. Козицький~
гол01ва правління СРКУ, боячись відступити вjд <<І є неральної лінії», з'аяв-·
ляє (<<Рад. КуJrьт.», ч. 26, 1956 р.), що
<<В галузі музикознавчої роботи є ще
багато істотних недоліків. Дуже відстає нrаукGІВа розробка проблем марксистсько - .1 Іенінс,ької музичної естетики~. І сгме шляхом розробки цієї
неіснуючої <<естетики» мали б іти укра'{нські музикознавці, а за ними
й

r:ідважне внступлення молодого музикознавця М. Гордійчука, який з обуренням ·вказав на неправильне насвітлеНІня взаємовідносин української
й
російської музики, де <<:весь процес
розвитку української музики показувався з позицій пасивного копіювання українськими композиторами хуР.сжніх
явищ
російської
музики»
(<<Рад. Культ.», ч. 27, 1956 р.). Це, зро
зуміло, не згідне .з дійсністю, і проти
цього явища треба боротись. Дальше
М. Гордійчук бажає
бачити
появу
праць про українську музику, поя,ву
підручника з історії укра~нської му

ПЕЧАТЬ ДУХА

зики, вивчення архівних
матеріялів,
ноширеНІня музичної фолкльористики,
тощо. Такий ,виступ молодого музико

(Докінчення з 5-ої стор.)
відносин забивали ці здібні, визначні
одиниці, не розуміючи їх і не даючи
їм змоги стати понад загал. Лише. ті
щас~JІиві, які зуміли перебороти
всі
людські слабості, піти шляхом
мис
тецтва і залишити нашому
народові
перлини свого генія. Одною
з
ню(
<<Малий Мирон»; на ньому у доскона·
лій нро~тоті й простій
досконалостІ
....

І!t' 1 13ТЬ

Щ·.ТІИКОГО

дуХ3.

тярі, агітатори, а всі такі затроєні
і злі.
Один Франко
ІЯкийсь люд-

М. Лисенко

•

і заміток, які насвітлювали з'їзд, дотеперішні надбання, суч;з.сний стан та
вигляди на майбутнє української му-

церемон

«Був у Львові,
не
nодобається
мені, як все не подобається. Люди
- не люди, а !Я!Кісь літерати, газе-

u

В опері, наприклад, цьому наибІЛь,-

кладеться особливl!и натиск на
музи•шю - сюже~не вщображення сучасних тем. Зо'Б'с~м не зал.ежить. на ство-

Р. Ш.-Б.

них циліндрів. Саме тому до нього
тягне всіх приrжджих
із Наддні
прянської України,
~ля всіх
він
здається своїм, з ним легко, гарно».

українські композитори!

Зокрема
,в
<<Радянській
Культурі»
(орган Мін. культури YCGP) було помjщено цілий ряд статтей, коментарів

костюмом,

серед

відбувся

. ста

крава"Dок,

\. І поношеним

6( 46)

Раїса Шило-Банум

Сучасники

скільки

Число

смолоскип

знавця

вказує

В. Стефаник, 1899 р.
«Спитаєте, може,
•яке враження
зробив на .мене Франко? Вели·кого
астрального тіла, що гріє всю Ук
раїну, а світить далеко дальше».

М. Черемmина

те,

що

мимо

всього

щt:

жива

українська

співоча

душа! І

хочеться вірити, що таки скине ІВоона
пута, і тоді поллється нестримно, мо
гутньо, рідн'а чарівна пісня та україн·
ська

музика.

**
ж

На з'їзді Композиторів України !ВИ
голошено кілька
доповідів·,
широко
дискутоr.:ано

СЬКИЙ».

на

натиску політичних органів на
мис
тецьке змагання українських музиків,

справи

музичного

мис

тецтва в Україн1і та обрано нове прав
ління СРКУ в с~ладі: президію і прав
ління СРКУ. До президії обрано:
К:
Данькевича,
Б.
Лятошинського,
Г.
Майбороду, ·Ю. Майтуса, Л. Ревуць
кого,
Г. Таранова,
Є. Юцевича. До

пранліннн .К. Данькевич Г. Тариюв, Г. Майборода ники, С. Творун секретар.

голова,
заступ

Число
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смолоскип

О. Довженко

Бу~хпивий з'їзд художнинів Унраїни

верІаєтьсн в Уираїну
Найбільший

укра~ський

режи

сер, один з кршцих nисьменників і
rрафіків
Олександер
Довженко,
:н:к
повідомляє
совєтська
преса,

повинен

в~юротці

nовернутись

в

Україну.

В часі другої світової в1ини
О.
Довокенко nеребував в У фі, згодом
дуже к·оротко в Україні, щоби бу
ти знову насильно висланим :в глуб
Росії.
«·Радянська Україна», орган міні
стерства
УРОР ч. 31/1956 р.,
про
правдоподібне повернення О. Дов
женка

писала:

«Учасники
ців УРСР ворять,

що

у

конференції (кіномит
Ред.) справедливо rо
нас,

на

жаль,

ще

ма

ло кінорежисерів, які знають ку ль
туру українського народу так,
як

знає і любить її видатний майстер
радянського кіномистецТЩІ. О. Дов
женко, і правильно
ставлять
пи
тання про те,
що треба шову
за
просити його працювати ua. Украї
ну.
Адже зараз,
коли виробнича
програма

з;начно

розширена,

ко

лектив, як ніколи, потребує високо
кваліфікованого худо~нього керів
ництва, яке не можуть замінити ре
жисерськіі ради.
Студія (Київська
кіностудія ·Ред.) повшmа ІНареш
ті
знайти свій
власшШ
творчий
«почерк», своє обличчя».

В останніх повоєнних роках nрі
звище о. Довженка ніде не фіrуру
вало, за вийня.тком, хіба, його двох
оповідань
«Землю> і
«Зачарована
Десна», Я1 Кі свідчили, що наш вели

З початком
квітня
відбувсь
в
Києві,
по
майже
двадцятирічній
перерві

-

України.

другий З'їзд художників

Цей з'їзд

ІВідбувсь

під

знаком
гострої
критики
«КУльту
особи» і йоl'О ВІПливу на мистецтво.
Численні делеrати
в надзвичайно
rос~ій формі
критикували доте
перішнє правління СРХУ
за їхнє
потурання вnливам «культу особи».
Зокрема гостро
критикувалось М.

Лисенка, керівника секції оку льп
тури, та М. Хмелька, голову СРХУ.
Після гострої критики, обидвох ви
кинено з правлі'ННЯ та на ЇХіНє міс
це обрано
нових людей.
Головою
СРХУ обраний М. Г. Дерегуо,
за
стуnниками О. С. Пащенко і
в.
в. Сизіrков.
Ми не будемо переповідати ціло
го пер€6ігу з'їздУ, ми тільки заци
туємо декілька виступів,
які самі
не потребують
за себе говорять і
коментарів.
На з'їзді було сказано:

В. КАСІЯН

з'їздом

кілька

писав:

днів

перед

«Слід оказати,

що

протягом багатьох років питанням
національної'
своєрідності
:мисте
цтва у нас на Україні
взагалі
не
приділялося потрібної уваги... Ми
стецтвознавці
не
від:важувались
глибоко вникати в питавІНЯ націо
нальної
своєрідності ІНашого
ІМИ~
стецтва, боючись,
щоб їх не обви
нуІВа чували в українському буроку
азиому націоналізмі».
На з'їзді:
«Там
(у Міністерстві
культури УРОР)

про

nанує думка, що
радянсІ:rКих
мит

українських

ців лиса ти ще раІНО».

кий мистець десь ще живе. ЗОІКре
ма його спомин
«Зачарована Дес

М. ХМЕЛЬКО:
«Дехто
цтвознавців
і
критиків

на», останнш
розділ
з ІЯкого
ми
!ПублЇ'кували в попередньому числі
«Смолоскипу», свідчив, як глибоко

ІВузько, по-начотницькому РQІ'JtУ1Мі
ІОчи питання ку ль турних традицій,
закликав художників лише до ви
користання національних традицій
російського ' мистецтва та
мисте
цтва братніх народів
нашої краї
ни... Але в своїй творчості
радян
ські митці повинні
опиратися
на
все краще, nрогресивне,
що
його
створила
світова художня
куль
тура... Не рідко мали
у нас :місце
тенденції нівелювати творчість ху
до.ж:ників, рівняти її під один ран

втрату

України він переживає.

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

···~··

Орест Гаврилюк

ПОРТРЕТ СТУДЕНТА
Портрет студента

Задумавшись, похилений сидить
Понад рядками чарівного друку,
Що вічно з пристрастю його манить

Збагнути

Правду;

пізнати

Науку.

Царює ніч.

Життєві тихнуть звуки.
Далеко десь годинник північ б'є.
Він спер чоло на свої бліді руки

І з книг старих знання жадібно п'є.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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з мисте
невірно,

особи... Художники ще ма.л;о nрацю
ють над засвоєнням націОІНВЛЬНИх
традиції клясИчної
опадщИІНИ ук
раїнського
образотворчого
мисте
цтва».

УКАДЕР: «В ,талу зі ску JWПтури
це Білостоцький,
Фрідман, Ли
сенко, Олійник,
Вронський... Про
тягом багатьох років ·ця група дик
тувала свої погляди і смаки, що не
могло не привести до нівелювання

-

художника ...

індивідуальностей

сильних,

талаНіОвитих

дожюІків велИкого
кої дУШі?»

молодих

польоту,

В. МОНАСТИРСЬКИЙ:

«Є бага

дивідуальності

як

кожний

майстра,

художник,

в той час,

кожний твір

повииен мати
9JІасне ~
Приноси'І'Ь іноді :ва сеІЩІІо ...ор
свій новий ескі'З.
його обговорю
ють, рекомендують те або
результаті виходить,

стає

механічниrм

жих

думок.

про

Де

виконавцем
вже

тут

Орест Гаврилюк

ВЕСНА
На стріху вже

вернулися лелеки

Фіялки криє живуща роса,
До сонця, вгору горнуться смереки
І ліс .цілий чарівнан краса!
Леди зневіри тануть в серці мому
І дух мій лине до верхів небес!
Здається радість в святі, у
цілому
Я п'яний трунком весняних чудес.
~~

Павло Тичина.

Ходять по квІтах ...
Очима чесними,
Христовоокресними

пропаtували

Поеми тчуть.

Т. ЯБЛОНСЬКА:
«Сила впливу
мистецтва на маси
залежить
від
того,
наскільки
воно
відповідає
культурним і естетичним запитам,

сподіванням ї'та

інтересам

народу,

А сонця, сонця в їх красі
На чуть.
Царства.

Під mів: крови:

без пісень:

Вмер чорнобривий день.
О лицарі без)'1много лицарства,

Львів.
Г. Андросов встановив
новий
республ~канський · рекорд
(який до тепер
належав В. Рима
реві) в запливі на 100 м.
ІНа С!ІІИНі

щих вимагає від худо!ЖНика rлибо

Троянди:ий!
МОJІодий!

(1.10,8).

кого усвідомлення

БіrйІ

наскільки широко і повно воно вl
дображає життя народу... Відобра
ження в мистецтві
:життя
трудя
шкоди

культу

чу

говорити

індивідуальніdrь ~!»
І. Білоус

Ходять по квітах, по росі.

які

інше... в

що художник

жир ... Ми повинні глибоко й всебіч
рочність творів,
с<культ особи».

ху

вели

то картин, подібних одна на дРУГУ
в кольорі, тональних відноІ.ІJJенн.ях,
начебто вони виконані
одною ру
кою. В таких творах не помітно ін

но роз'я.снити

художникам всю по

Що

зава·жало Лисенкові поставити пе
ред собою і
своїІМи
вихованцями
завдання дати
Україні nлеяду

З

прокляттям вас ІНа nерегній!

СтоР.

3

8
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матеріялів «Білої Книги»

ВИСОКА ОСВІТА В УКРАЇНІ
(Продовження)

січ·ня 1918 року Четвертим Уні
всреалом Україна була проголошена
Народньою Республікою, а 4. берез
нп цього ж року український маріо
нетковий большеницький уряд також
проголосив Укра·їну <<Самостійною Ра
дsшською Н;:;родньою
Республікою».
22. січня 1919 року особливими акта
ми було проголошено злуку Українсь
ких Земель
,в
Соборну
Українську

22.

Державу, а весною цього ж року, Тре

тій З'їзд рад проголосив <<Українську
Соціялістич:ну Республіку». 2.-4. груд
ня 1919 року, на VII конференці Ро
сійської ,Комуністичної Партії
було
ухв·алеНJо

постанову,

окупаційних
зІ::учала

як

чинників

в

директиву

для

Україні,

що

так:

<<домагатися усунення всіх перешкод
для ві.JІІ.>.ного розвитку української мо

вr(і культури, оскільки на rрунті ві

~-:овоrо пригнічення
серед
відсталої
чаоини українських мас
·спостеріга
ються націоналістичні тенденції, ста
витися до до них із найбільшою то
лерантністю і обережністю. Здійсню
вати право труДящих мас учитися
і
порозум~ватися рідною мовою».
Проте, ужf:. в 1920 році, особливо

пkля відступу уряду і військ УНР по
за межі :Ікрзїни, большевики
поча
ли натиск на .вищі школи. До кожної
з них призначено чвоїх політичних ко
місарів, і почали обсаджувати своїми
JІюдьми вищі адміністративні посади
ректорів унtв·ерситетів і директо
рів інс1итутіи. 'А тому, що серед укра
їнської університетської інтеліrенцїі не
було ані комуністів, ані прихильникі,в
большевизму, то, як правило, коміса
рами і першими призначеними новою
владою адміністраторами бу ли не
українці, а чужі українс,ькій культурі
функціонери.

Іх призначували або безпосередньо
з Мосююю, або політичні на той чіс ді
ючі організації військоших частин (по
літвідділи), а після того затверджува
ні
,вищестоячими
організаціями.
У
всіх вищих школах бу ли
зорганізо
вані комуністичні і комсомольські осе
редки, члени яких му.сіли допомагати
адміністрації, а головне політкомісtСІ
ру, <<перебудовувати» вищу школу на
нових

засадах.

На самому початку було запровад
жено ще одне міроприємство, що вия
вилося

дуже

придатним,

хоч

для

НІьо

го ніде немає писаних правильІНиків,
втручання органів безлени у :вНІутріш
не ~киття вищої школи. Разом із ін
ститутом політкомісарів, бу ло запро
ваджено

так

ЗІВане

<<таємне

листуван

Ня» із політичними чинниками, голов

но Надзвичайною

Комісією

(ЧЕКА, а

пізніше Державним Політичним Управ
лінням (Г:ПУ). В році 1929 були ст.во
рені в кожній вищій школі <<Спеціяль
ні Відділю> або як їх звичайно нази
•вають <<Спецвідділи», які діють досі,
хоч ніякими офіційними приписами во
ни не передбачені.

Uей період характеристичний
пев
ною відносною свободою длЯ націо
нальної українс,ької
культури,
або
точніше кажучи, вільним
змаганням
української культури
з
росшською,
хоч остання протеrувалася всіми пар
тійними і державними чинниками.
З
тих

причинt,

у

вищих

школах

жувалося готові форми, що
були ·в Росії своїх традицій.

впрОІВ·ад

уже

на

Большевики почали перебудовувати
українські вищі школи, маючи не ли
ше світоглядові основи, а й дворічний
даовід практичного здійснення
своїх
програмових засад Б· ділянці культури
і освіти. 'Але і •в даrнюму випадку ви
явилася незрозуміла тенденція. В. Ро
с,ії, большевики, чито завдяки автори
тетові першого їх комісара освіти А.
Луначарського, чи з інших •Нам неві
домих причин, а до перебудови
.ви
щих шкіл підійшли обережно, можна
Н<tвіть сказати послідовно, застосову
ючи чи змінюючи правні основи,
не
руйнували системи вищої освіти. Пе
ребу довуючи початкову
і
середню
школу, розбудовуючи різні спеціялі
зовані інститути, залишили не
зруй
но·ваннми уні8ерситети. В Україні, Ко
мі<:,аріят Освіти на чолі з
Г. Гринь.
ком не прийеяли системн ні
Єдиної

Трудової школи РСФСР з 1918 року
(А. Луначарського), нІі системи вищих
шкіл, а створив свою, що була
об
rрунтована в 1920 році <<доклярацією
про соціяльне .виховання дітей». На

томість, в Україні
запров·аджено

ВІ

було прийнято

життя

1

світоглядові

З()гальні напрямні, що декляровані де
декретом в Москві
з 23. січн~
1918
року, згідно з яким школу
відо
кремлено від Uеркви,
запроваджено
активне
протирелігійне
сrшховання,
БІІроваджено
до
н31вчальних пляні.Ів
суспільно - політичні дисципліни як
<<Азбуку комунізма», пізніше осно
ви діяж·ктичн.ого і історичного матері
ялізму, історію
клясавої
боротьби,
тощо. Нова схема освіти в
Україні
була така:

Соція.тьне виховання від 4 до
8 років, дитячий садок і перші спроби
Г{JаМОТНОСТИ; 2. від 8 ДО 15 ЄДИНа Тру
ДОВа школа, спільна для хлопців і дів
чат. 3. Професійна освіта від 15 до 18
років. Після професійної освіти 1 рік
практики.
4. Вищі школи різних ти-

1.

пів, а саме а)

2-3 річні технікуми, або

б) 4-річні іf;ститути для спеціялізацїі
з якоїсь вузької ді.'rянки знання; ·в)
2-річНІі академії для
спеціялізації
шнршоі' галузі знанРя.
З ІВеснн

1920

року

почали

з

практи•т

но персбу.:Іовувати всю систему осві
ти за цією схемою, зруйнувавши гім
назії, семінСІрії, універс,итети, політех
нічнІІй ін~титут, технологічний інсти
тут, комерuійний іститут тощо.

В 19Q2 році Третя Всеукраїнська На
рада в crrpaвi освіти, ухвалила зали
шити
бе3
змін
загально - трудошу
школу (від 8 до 15 років), але реор
ганізувала і скореrувала професійну
СЄ'редню і нищу освіту. Переорганіза
ціЕю
нрофЕ сійної
освіти
займався
Укрголаш~рофс,, або Головний Відділ

Професійної Освіти при НКО, на чолі
з Я. Ряппо. Розроблена ним нова схе
ма

в~rлядала

так:

Над першим ступнем єдІшої трудо
вюі' школи (шід 8 до 12 років) тимча
сово організувалася масова професій
на шк(;лз; над семирічкою (після 15
років) єдиноі трудової школи орга
нізува.rJс;(·я

профе-сійна школа вищого
типу, і постійний технікум, що три
вав ТРІІ роки (до 18 ро кін). Ue нор
мальІшй ІШІЯХ до набування фаху, або
до вступу до вищої школи. Як тим
ЧіJСОt~лй зас~б, для робітників і селян,
що бажають вчитись у вищій школі,
- творилися 2-3-річні робітничо-се
лянські факультети, робітфаки по ти
пу РСФСР. Дальший ступінь вищі
школи, за схемою Я. Ряппо мали бу
ти а!Іfериканського типу коледжів п·хнікуми,
що
·готують
масового
вузького фаху спеціялkтів, вищі ін
ститути, що готують обмежене число
інженерів - організаторLв та
адміні
страторів з різних діЛЬ'ІЮК практично.
го

та

теорt:'тичного

знання.

Здійснюк.·чи цей проєкт, Київс.ько
го Пслітехnічного Інституту були зор
ганізоІв,ані інститути: сільська - госпо
дарський, Бетеринарно - зоотехнічний,
.r:ісовий, еJ1ектротехнічний,
будівель
ний, цукровий, керамічний, шкіряний,
механічний, інженерно - бу дівельний
і хемічно - технічний. Те саме сталося
і з Університе1ами.
Окремим типом
інститутів о:ули ті, що готували педа
гогічні КСІЛри, ue Інститути Народнь-ої

Ос:віти

(ІНО).

Вони пос1тали ІВ

наслі

док реорганізації колишніх універси
тетів, і увібравши в себе всі колишні
учитеш.ські семіІІарії і учитсльскі ін
ститути. Кожний
ІНО
складався
з
трьох факуJ!ьте1 ів.
(Далі бу дое)

ПрЄІф. І. Розгін

Число 6(Ч6)

Orop. 9

смолоскип

Росінни саОотують нашу підготову до опімпівди
В Україні підготовка до олімnія
ди відбувається в повному розгарі.

Вже

почалась

ресnубліканська

сnартакіяда України, в я.кій беруть
участь
СІІІортив:ні
колективи
сіл,
міст, підприємств. Вона закінчить
ся ~магом
найкращих опортовцін
України в Києві, щоби згодом най
кращі наші спортсм·ени могли взя
ти

участь

у

змаганнях

на

спарта

кіяді народів ССОР, де й відбудеть
ся рішальний бій за те,
хто поїде
н:а олімпілду до Австралії, яка від
будеться у в.ересні ц. р. в Мельбур
щ.

Що слід
відмітити в nідготовці
до олімпіяди це саботуваШІя на
Іl~.ої лідrотовки
зі сторони
росій
ських
:шювін~стичних
:великодер
жавних
елементів.
Де в Україні
очолюе
спортиІЩий
rоолектив
якийсь росіянин,
оом обов'язково
праця не йде, спортовці взагалі не
ведуть,
або
незадовільно свою
підготовку. Є випадки, коли ці на
ставники тренують так, щоби спор
товець
ніколи
не
міr
здобути
ЯКИЙСЬ

В

рекорд.

Запоріжжі,

тувати

sк:е

най:к;ращих

повинно
наших

б

го

плива

ків, цей вид спорту
свідомо сабо
тується. Пливаки не мають де тре
нуватись, тому сама молодь
зобо

в'язалась

у вільний час

будувати

басейн.
ка обл.)
на спортивюи
площадцІ
садиться в цьому році помідори, а
спортовцям робиться
всі моокливі
в

зайнлттях.

В Ваг лійському районі
<дніпро
петровська обл.) немає ані одного
спортивного стадіону. Багато лиха
тут накоїв якийсь Петров, який ро
бив все можливе, щоб перешкоди
ти молоді в будові стадіону по не
ділям і у вільний час.
У

Львові

саботують

опорт в се

редніх
школах~
зокрема
Волков
(ШІКола .NH) і Першін (школа .NH 7).
В ·Закарпатті
відкрито
сабот·ує

mдrотов~ до

опартакіяди

голова

т-ва «Червона зірка» rорбnюв. На
його наказ,
в розгарі
підготовки,
прмпи:ни.ци

1тренування

велосиnеди

сти, плавці, легкоатлети. Цілий ряд
спортоних секцій,
я.кі мали неnо
гані уооіхи взагалі
розв'язано.
В
Закарпатті є цілий ряд
таланови
тих тренерів
(яких прізв:ища
ми
свідомо не будемо називати),
але

їхня праця

цілком утруднена різ

ними наказами і

директивами при

їІждЖИf{ сюди московських началь
ників, серед яких плентаються теж
деякі свої
(як Малетич, ІКривец;ь
кий і інші).
На
Миколаївщині
~ліквідовано
спортивне

присилається в наші спортивні тех
нікуми і інститути, які ніяк і в ні
якому разі
не є репрезентантами

сібне.
•
У Верхньодніпровському

ки, як «українців»,

районі
(Дніnропетровська обл.І розnались
цілковито сnортивні: т-ва «Буревіс
ник» і «Червона зірка».
Анісімов, голова райвиконкому на
Миколаївщині всЬми способами са
ботує розвиток спорту.
Стало відомо, про що навіть пи
ше

совєтська

т-во

нараховувало

«Харчовик»,

цілий

ряд

яке

колекти-

спортивна

преса,

що

українські гімнасти
вихрдять
на
змагання такі подене.рвовані і схви
льовані, що в багатьох
виnадках

це дуже відбивається на їхніх ося
гах. А відомо є, що наші rімнасти
є найкращі в еві ті.

В ХарrкQІВі сл1д відмітити свідомі

сабот•ажі
сnортивних
керівників
профс:Щлкових товариств Плоткі
на, А. Чиркова і Л. Шнайдера. На
Ха'рків.ському Тракторному Заводі,

де працює

десятки тисяч

молоді,

на велозаводі, на заводі ім. Фрун
зе, ' .«І]оршооь»,
«'Dетлоавт·омат»,
«Поліграфмаш»,
«ГідРОпривод»,
«Серп і молот» та :на ішпих, ціл
ковито занепали, або зліквідовано

цілий

В колгоспі «Новий ~лях» (Одес~

перешкоди

.

вів, з 13 тисячами сnортовців! Тим
самим всім цим
спортовцям
унеможливтено підготовку. До такооо
довів
спортове т-во
самого стану
«КолгосrІник» голова облради
да
нилов, який зробив
все можливе,
щоб товариство було не життєопо-

них

ряд секцій

товариств.

різних

Майже

спортив
всьому

бітництву не дається змоги
тись

ро

займа

спортом.

В Одесі зривають підготовку до
олімпіяди тренери Лукашин і Лу
повер, голова облради ДСТ «Буре
вісник», А. Мелкумов та голова ве
лосекції Мордвінцев.
В Києві саботують спортові зай
няття
наших пливаків
та інших
спортовців, які працюють
на про
тяжності Гомель - Херсон - Савель
єв, а в Запоріж:жі Винокуров, Риков.

В м. Шnола (Черкаська обл.) са
ботує працю сі.льqьких спортовцін
голова райради
«Колrоаnника»
І.
Крам ер.

До цілого ряду міст і сіл саботує
ться довіз
спортивного інвентаря,
без якого є
немислимі тренування
чи

проводжування

сnортивних

зма

гань.

Можна навести
ще
цілий
ряд
фактів, які промовисто доказують,
що російська большевицька влада,
як і окремі росіяни, які
живуть в
Україні і ЧУJЖОнаціональний
еле
мент, свідомо саботують
спорт · в

Україні і зокрема зараз нашу nід
готовку до олім:nіяди.
За наrп1ими обчиWJеннями і серед
217 рекордсменів Украіни навіть
половини немає українців! Є це пе
реважно
зайшлий елемент,
який

українського сnорту, а навпаки вони до нього як і до наших спор
товцін ставляться
наскрізь воро

rx

же.
них

всіх підсовують

пресконференціях

З 'ЧУЖИНЦЯМИ

равно»,

що

большеви

а вони на різ

ГОВОрЯТЬ,

і в

зустрічі

ЩО

ТО «ВСЬО

вони репрезентують

Ук

раїну, але вони «рускі», що в Укра
їні немає жодних :національних різ

ниць.
І це є найбільша диверсія й
інтриrа
росіян
супроти
наІІЮго
спорту. Факти говорять, що в Ук
раіні
немає
ма.савого
рQЗвитху
спорт·у,, що його всюди большевики
саботують і підмінюють його свої
ми присла:нцями.
Є відомо,
що
в
наші фізкультурні інститути моІЖе
бути прийняте лише обмежене чис
ло
спортовців-студентів
україІЩів

понад 60°/о

-

студентів

це

-

ро

сіяни.
Тому й для нас не буде несnоді
ванкою,
коли ми будемо мати ще
менші успіхи на олімпіяді в Мель
бурні, лк це ми мали в Гельсінках.
О. Зінкевич

СПОРТ В УКРАЇНІ

+

Київ.

У

змаІІаннях стрибунів

у воду
п'яти
республік
СССР Україна зайняла
nерше місце.
В
команді України виступали Л. Іва
нова,

к.

Дрьомова,

Г. Хижнлк,

Б.

Зельманович, З. Василюк, Р. Дячен
ко,

В.

Хаханов.

У спортсменів Ук

раїни помітне
ще слабке викону
вання стрибків у воду.

+

Львів. Тут відбулись nливаць

кі змагання п'яти областей Украї
ни. Перші місця зайняли: в запли
ві на 100 м.
серед дівчат, вільним
стилем Я. Закала (Львів, 1.22.8),
і в запливі на цю дистанцію «дель
фіном»
(1.416,5), серед юнаків В.
Якушев (1.02,8). У запливі на 200 м.
- А. Коваленко (3.09,6), серед юна
ків Рибаль'Ченко (2.54,8). 100 на спи
ні львов'янка
·В.
Силантьєва
(1.30,8), киянин Петриченко (1.18,0).
На 400 м. вільним стилем ~ Дани
лова (Дніnр., 6.10,3), у юнаків- :ки
янин Владимиров
«дельфіном»
(Харк. 3.08,0).

•

Харків.

У

(5.13,3).
Ю.

На 200 м.
Сизоненко

весняному

матчі

юних волейболістів Харкова, Оде
си,
Дніпропетровська і Львова перемогли
команда дівчат Львова
і юнаків Дніпропетровська. У зма

ганнях баскетболістів
п'яти
міст
СССР команди Украї:ни дівочі і
юнацькі

зайняли останні

місця.

(Докінчення на 12-ій стор.)

•

Стор.

Число

СМОJІОСКИП

10

смолоскип

МУН ВІннІпеrу за працею
На rерені Вінніпеrу
(Ка1нада)
іс,
нує юлька молодечих
організацій
кожна з них 1веде працю
по
своїй
спроможності. В цьому дописі ми хо
чемо подати інформації про діяльність
однієї з шtх Вінніпезького Відділу
Молодих Українських Націоналістів.
29. січня ц. р. Відділ відбув свої
річні Загальні Збори, на яких
голо
вою Управи Відділу вибрано Богдана
Климкова.
У попер~дньому році головна праця
місцеього МУН-у бу ла
зосереджена
на діяльності хору. Завдяки понадпе
ресічній жертве.нноGті віддан01·о
ди
ригента Володимира 1\лим&юва,
хер
дав цілий ряд успішних кенцертів. З
них у Він:ніпеrу на святі Крут та
академії в честь
·Т. Шевченка.
Дав

При
треба
лодь,
своєю
ських

кіІщі, щоб бути
об'єктивним,
признати, що роджена тут мо
хоч ніколи не бачила України,
жертв.енною працею в україн
орг~нізаціях дає приклад ново

щшбулій мо;юді,
ЮІЙНЯТКОМ,

і

завжди

за

свою

яка,

за

невеликИм

стала «ЗОЛОТОЮ

знаходить
неучасть

якісь

в

МОЛОДДЮ»

оправдання

громадському

жит

ті.

Е фаю ом, що одній українській мо
лодечій організ;щії, яка має свій
док у ВіlіНіпегу, вроджена тут
ледь,

иуснп-.

кpirv.

l'ести

аниІ!.йської

теж

осі
мо

секретарювання,

і

українською

м'JІвою, бо члени заступленоі там но
вmІрибу.1оЇ молоді Ее володіють
в

письмі дсбре українською мовою. То
му батьки тих дітей, яких діти радже

теле-ві

ні в І\анаді, крім англійської, зра.зко

зійній передачі,
улаштував
концер1
колядок та ходив з колядою під час
Різдвяних Свят. Поза Вінніпеrом від
діл МУН· у дав концерт у Міннеаполіс,
Ст. Паул, Саскатун, Риджайна, Кенара
й Гімлі. ТанцЮІвальна група Відділу ви
ступала теж 1В теле-візії.
Було .влаштовано показ моди, один
фестин, дев'ять різних гутіркових при
йнять і два маланчині вечори. Вся ця
діяльшість дала не тільки великий мо
раль~ний успіх мунівцям, але й фінан
с.оьий прибуток.

вu вивчили українську мову та жерт
венна праuюють в українІСьких моло
дr~чих оргаr~із;щіял П•Jви;:ні
бути

весняний

концерт,

виступав

у

Троє членів Відділу брали активну
участь на з'їзді МУН-у Західньої 'Ка
нади, який відбу.nся n Едмонтоні. Бу
ло сплачено всі довги Відділу з попе
редніх років і вирівняно всі грошові
зобов'язання у 1955 р. Прихід за ці
лий 1955 р, ІНИНОСИВ 2.059,07 ДОЛ., роз
ХОДіВ 2.007,54 дол. При цьому слід
відмітити, що Відділ
має
дише
65
ЧJJенtв.!
В цьому році хор вспі:в ви~тупити
ьже три рази у Він1ніпеrу, крІм того
є заплянована ряд виступів в
інших
мі·сцевостях.
Побіч сис,тематичного ведення проб
хору, Відділ
жертвує
багато
часу
підготовці до 19-го Крайового З'їзду
Л\~'Н-у, який 1Бідбудеться в днях 29.
червня по 2. липня 1956 р.
З резолюцій
останніх
Загальних
Зборів Вінніпезького МУН-у слід під
креслити, ·;очку
в якій
говориться,
що один з дуже важливих засобів в
організуванні і в.держуванні зорганізо
вана українську молодь є
часте
влаштоз1УІВання на :гарному поземі то
вариських забав виключно для моло

ді. Тому Збори постановили, що мk
ц<:.Еий Відділ МУІН-у, через с 1 воїх прс;t
ставників до Вінніпезького Відділу Ра
ди Українськоі Молоді Канади, доло
жить зусиль, щоб усі українські мо
лодечі організації ВінІНіпеrу
спільно
•Влаштовували забаІВИ.
Є сподівання,
що

старше

громадянство

в

цьому

до

nоможе. Таким чином наша
молодь
різних товириств і організацій наших
сбидвох цєрков, мала б найкращу змо
1·у себf; взаемно знайомити.

осблива горді, як і МУН КанадІІ за СІВій Відділ у Вінніпеrу.
М. К
Виправлення помилок

В
НУ»

попер[:.дНІ>ому
вкраJ1ись

числі

прикрі

<<Смолоски

помилки,

за

що

вибачаємось у .наших .Вш. Читачі·в.

У

rтатті

<<Розкльд
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Журнал Українсьної Молоді і Сту
дентства.
Появляється
з
початном
ножного місяuя.
Рещ;.rуе f<()J)eriя в складі:
Осип Зінкевич, Іван Сілецьний,
Аскольд Кобилко, Василь Михальчук.

Редакція зберігає собі 'правю скоро
чувати і випра:вл,яти

фр., в усіх інших .країнах
тість 10 3JM. центів.

-

-

25

рівновар

РіЧІШl передплата, в ФранІІ.tії: 300 фр.,
в УІСіх інших кра•їнах рі.ВtfІовартість
1 ам. доляра.
Всі
на

передплати

адреси

наших

просимо

слати

представників.

Адреса 'Редакції і

Адмінісrргці:

А.

Kobyliko
Boite Postale 9
Ar gen teuil (S. et 0.) FRANCE
Адреси

ПредстаВІІІицтв

«Смоло-

СКИПУ»:

ЗДА:

N adia

ZinІkewytch

3041, Elliott Str.
Baltimore 24. Md. U. S.

А.

Канада:

А.

Kryworutchlko
І 3 3, Balmoral Ave No
Hamilron, Ont. CANADA

Бельгія:

Roman Ripak
58, rue de L' Agueduc
Bruxelles, Belgique

поглиблюється»

всюди має бути <<Молодь України», а
не <<Молсда Україна», як це помилко
во написано. Третя колонка цієї стат·
ті, згори має звучати так: <<Влада не
може не б<Jчити такого стану речей.
Вона бачить його
і з переляком ро
бить останні зусилля, шоб опан~вати
ситуацію>.'.
Кінець uієї колонки маs бути
та
кий: <<Цю пропозицію мотИJвують тим,
що, наприклад, в лісову
промисло
вість за 9 місяців 1955 р .... » і т. д.

рукописи.

Uіна' о~ного чис,~~а: в Франції

Арtентіна,

Чілє,

ПараІ'вай:

Olha BilY,k
с. Maza І 50
Buenos Aires
Rep. Argentina

ПовІдомлення АдмІнІстрацІї
На

пресовий

фонд

«Смолоскипу»

зложили:

ЗбірІ{ова листач. 129. Збірку врове
ла п-ні Ірена
І<мс·шк
(Нью
йорк,
ЗДА). Жертвуша:ш: 2. дол. Андрій Гу
баль, по 1 дол. Петро Кіра, Гриць
Яремчук, інж. Петро Байба, інж. Но
вицький; Дмитро Фурманець, Ярослав
Гайвас, Ірена !Кметик, Григоривч,
С.
Стецик.
Збіркова листа ч. 150. Збірку проьів
п. Л. Стеткевич
(Нью йорк,
ЗДА).
ЖерJ1вуш;ли: 2 дол. Лев Стеткевич,
по 1 дол.
Сендецький
(нечіше
нріз.вище), П. Шуган, по 0.50 дол. Андрейко, К. (нечітко),
Григорович,
І. Поліщук.
.Збіркова листа ч. 106. Збірку про
віз п. А.
Мельнин
(Чікаrо,
ЗДА).
Жертвували:
по 1 дол.
Андрій
Мельник, Мирон ДехніЕський, Дмит
ро Пілецький, Волод. Притоцький.
Відділ МУН в Нью йорку. Збірку

прові Андрій Губаль. 12.35 дол.
ВіддіJІ ОДВУ в Балтіморе
(ЗДА).

Збірку провів п. Петро
4.35 дол.

Войтович

ЛИСТУВАННЯ АДМІНlСТРАЦП
М. 1<-ій (Вівніпеr, J{анада),
перед
ШІату в сумі 1 дол. ми одержали, щи
ре спасибі.
Р. С-ук (Вінніпеr, І<анада), залег
лість і передплату в сумі 3 дол. ми
одержаІrІІ,

щире спасибі.

А. М-ик (Чікаrо, ЗДА), передплату
в сумі 2 дол. ми одержали, щире с,па
сибі.
.3. Т-ів (Дітройт, ЗДА), передшшту
в сумі 1 дол. і 1 дол. на пресфонд ми
одержали, щире спасибі.
Р. 1<-ин (Балтіморе, ЗДА),
перед
плату в сумі 2 дол. ми одержали, щи
ре спасибі.
Т. Х-іс (Балтіморе, ЗДА), передпла
ту 1В сумі 1 дол. ми одЄ:ржали,
щире
спасибі.
І. Г -як (Нью йорк, ЗДА), передпла
ту в сумі ! дол. ми одержали, щире
с,пасибі.
(Докінчення на 12-ій стор.)

Число

Crop. 11

смолоскип
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Союз Арrентінсько-Українських Студентів
Обставини, •в

яких

знаходилась

Кс.нrресі n Лондоні.
Друга Управа САУС-у, яку
знову
очолив Бог дан Коваль
(с.екретар студент архітеюури Олесь Хам), по

сту

діююча молодь на терені · Аргентіни,
згуртована в таких організаціях,
як
<<Відродження», «Просвіта» й Пласт -

стшла з·в'язки з ЦЕСУС-ом, та бра.тш
участь в його 19-ому Конrресі, який
відбу•вся в минулому році в Лювені.
З важливішої
діяльності
САУС-у
cлi.Lt нідмітити: відзначування річниці
бою під іКрутами та
проголошення

вимагали створення окремої студент-
ської організації.
Відч~ валось потребу с,ередов.ища, .в

якому М('}ГЛа б проявляти себе інтелі
rентська

молодь,

виконуючи

ті

важ

ливі обов'пзки, які виконує 1В·Се укра

їнське

студентство,

Арrентінської

розсіяне по ціло

Ця потреба бyJJa завершена 20. ве
ресня 1953 р. ст.вюренням в
Буенос

Айрес Союзу Арrентінсько - Україн
с,Ьl{их Студентів САУС. До першої

нукових

Управи були обрані: Бог дан Коваль,
студепт права ["олова, Ольга Білик,

студентка

економії

секретар.

-

По-

чесним головою САУС-у бу1в. обраний

до:~нню

Упра1ва

роботи

студентства,

В

всІ.ого

вже

чаJІИСh

·

нараховував

26 членів, які в більшості були

місцевими

вини,

Союз·

в

уродженцями.

яких 'Вони

небt:зпекою

Обста-

виростали

позна-

цілковитого

від-

останніх місяцях помітна діяльніс,ть

Секцій' Унраїнської МолоДі при

яке

«Відродження» ·В Арrентіні.

вперше входило в українське організоване життя.
Під шо
пору

то-

Буенос Айрес (Кор. «Смолоскипу»).

спрямув~-

ла свою працю по ділянці культурновиховної

влаштовування

В Арrентіні

перших труднощів; орrаніза
характеру,

фільмів,

М

впорядкуванні

САУС та в його організувашні. По по-

ційного

свят,

Унра·І·нсьна MOflOПb

Михdйло А. Рубінець, яки:й багато до-

поміг у ·,внутрішньому

Незалеж.ности,

якил не :відзначує жодна українська
оргаінізація, участь у ІВ:с,іх українсь
ки.х націоІ•С'.JІьних святах,
влаштову
вання різних науко'в'их, патріотичних,
інформатиJЗних відчитів, висвітлюваІНня

му світі.

т-nі

Відбулись

Загальні Збори Секції ім. О. Ольжи-

·

ча в І>уено·с Айрес, та ім. Біласа й Да
ІНилишина в Беріссо, як рівнож Союзу

Арrt.nтінсько

ті,в.

- Українських

Студен-

·

СеІ{ція 1\\олоді ім. О. Ольжича.

На

загальних зборах секції, які відбулись

далення їх nід української справи та
Іtасппенну асиміляцІю серед
арrен·
тіЕського оточення, при задержанню

24.

ового інтелектуального поrенціялу та
здібt-юстей.
На самому початку і згідно зі. стаrуrом, САУС поширив
свою
діяльюс.~ь і на студентів - середньошкіль-

ступник, ІКонстантин
Вітковський секретар, Роман Дрібниця та
Петро
Сосо~ський чле.ни Управи. Зборами проводин Богдан Коваль, секретарюн.ав Ярослшв Вітошинський.
Після

ю~ків.

Lil•

()уло· велике

застереження

березня ц. р. вибраню нову Управу в такому складі: Віталій Карлук провідник, Олек~j3:ндер Сущик за-

Зборів відмічено річницю

проголошен

зі сторони деяких громадян, які уважалн, що середньошкільники
не
є
стvдентами і вони не повинні належа-

ня самостійнасти КарпатсЬкої України. Доповідь виrолоси! 81 Б. Коваль, а
В. К<Jрпук відчитав Марш Карпатсь-

ньму слід зазначити,
що
згідно
зі
сист~мою освіти в- Арrентіні,
учtнь
може всту•шти до гімназії, комерційної, технічної чи іншої школи щойно

чено відспіванням українського націО'ІІаЛЬНtІГО гимну.
Сенція М()лоді ім. Біласа й Данилишина в Беріссо. На Загальних Зборах

ти· до сту ден,тської організації.

в И році життя,

І іри

а за статутом

СА-

ких Юнаків. Святочну частину закін-

Секції, які відбулись

10. березня ц. р.

УС-у, кожний член стає активним чле
ном, щойно пі,.ч.тtя з:.tкінчення першого
pr ку, навчання ·в середній школі, або
б~ ду1ш студентом високої. школи.
- САУС, 1ВКІ1ючаючи студентів - серед
ньошкільників в свої ряди, кермувався в першу чергу бажанням .зберегти

вибрано нову Управу ;В такому складі: й. Шевчук голова, М. •Гроза заступник,
І. Білобран секретар,
Анна Демкович, С. Фаренюк,. Г. Петрен
ко, 'Н. Гроза члени
~'прави.
На
Зборах промовляло цілий ряд визнач~
ЮІХ уh:раїнських громадсьІшх діячів.

ту

Після зборів Івідбувс,ь

молодь

в

українському

середови-

щі та підготовити їх, як до праці

студентській дІяльності так і
їн:t кому

е;успільно

-

в·

в укра-

громадському

бава. В концерті, який

концерт та

складавсь

за-

з

виступів танцюристів, співів та гри на
народніх

інструментах

браJІИ

житті в майбутньому.
участь: М. Грuза, Н. Гроза, А. ДемкоПерша Управа САУС-у
на самому·
вич, п. Дуг.;лів, Л. Кашуба, Р. Кучвара,
початку сrюєї діядьн:ости була пора- ' п. Кампанистий, Р. Лутчак, брати Фибила заходи !В\ справі своrо члеrнства
лоненки, Г. Петренко, й. ІlІе,вчук,
п.
в світовій
українській
студентській
Сантеліз. СпраJвжньою сенсацією був
централі ЦЕ.СУС-і, ставши формаль
nиступ бандуристів з Гуд,сону Ю.
нп прийнятим ІВ його члени на 1·8-ому
Примака і п. Сенrm.(И~-ш.

.оориських
трічів.

забав

та

розвагових

зус

. САУС давав. виступи свого танцю
вс:льного гуртка неред арrентінською
та. чужинецькою публікою,
які були
дуже успішні і вдалі, бере участь
в
nраці Укр<.І.Їнс ької Uентральної Репре
зснтації, вдержує дружні

зв'язки

з

українськими
молодечими
організа
ціями, як рівнож з приязн.ими органі

з~щіЯми хорватів, чехів-, болгарів.
Внутрішньо САУС значно скріпивсь
в останньому часі його
членсrnо
нараховує зараз близько сто членів,
між якими є студенти Буенос Айресу

.Ла Плята.

1. квітня ц. р. відбулися треті з чер
ги ЗагаJІьні Збори САУС-у. До нової
Управи, великою більшістю
rолосів,
бу ли обрані: Бог дан Коваль, студент
права голова, Олесь Хам, архітек
тура міс 1тоголова, Олег Яхна, інже
нерія

секретар,

.....,..

Єв,ген

Задорець

кий, гімназія скарбник,
Всеволод
Маг де нко, медицина референт з, в' яз
ків,
Бог дан
Пожар,
інженерія
культ.-освітній референт, Орест
Ха
муляк, архітектура реф. імпрез, Лю
бов Корбутяк, право й архіте~тура бібліотекар, Володимир Сосенко, тех

ніка

адміністратор. Ревізійна Комі

-

сія: Михайло Феняк, дентистика го
лова, ОJІьга Ольшанецька, rімна,зія і
Павло lІІуплат, право члени.
За ці ДІва і пів, року праці слід ·ствер

дити, що САУС

-

організація дійсно

чисто· студептс1 ька, вільна від
будь
яких сторонніх впливів, а її головна

мета

-

з'єднати 1Все україНІСьке

деІ-<тство,

ре.ТJігійних,

без

чи

різниці

. інших

сту

віровизнання,

відмінностей

-

що знаходить все більше зрозуміння
серед загалу високошкільної молоді,
як чужинецької, так
і
української,
яка ще не охоплена організаційними

рамками САУС-у.

·

САУС хоче працювати в порозумін
ні та дружt-:ьо з усіми іншими україн
ськими націснальними
організаціями,
нє.допус;каючи •внутрі жодного
полі
тичного rюрізнення,
уважаючи
що

тіJ!ЬКИ t'C.J!Їд<Jpнta праця,

яка

~рова

диться у взаємній піддержці і у
ємному порозумінні може
дати

вза
по

трібні .наслідки і
наблизить
нас до
здійснення ідеалу
наших Батьк~в побудови Вільної Української Держа
ви.

Олесь Хам
(Буенос Айрес)

cSmolo~kyp~ Journal de la .і eunne
ukrainienne. Edition speciale de la
cParole Ukr.~, 3, rue du Sabot, Paris 6'. PIUF, S. А. R. L.

Стор.

Число

смоJІоск.ип

12

•

- О рrаНІЗУЕТЬСЯ

Українська мояодь у .Франції
Пролунали величні слова з уст мо ..
ладі на останньому З'їзді Української
НаціоНJаль.ної Єдно<: 1ти:
ми
хочемо
організу.в·атись! І ці слова мають тим
більше значення, тим більшу питому
ІВагу, коли взяти до уваги, що їх ска
зала. сама, справжня молодь. Це не
була

псевдо

-

молодь,

молодь,

яка

має по 1сорок років, одягає уніформи
й шобить машерувати
ву лицями але це була справжня молодь, молодь

за с•воїм
ним

ІJіком і

своїм

інтелектуаль

розвитком.

Ініціяпnв.~: організування молоді
у
ФІі<Шції в повоєнних роках не ·но
nа. JЦе ІВ 1949 р. ініщйовано ~творен
ня безпарІШнюrо СУМ-у, на базі укра
кра·шських громадських організацій і
при їхtйй тісній співпраці. 'Але не зва
жаючи на добрі починання, тоді
до
того не дійшло, бо на перешкоді ста
JІО питання загальноукраїнська . моло
деча організаціи чи тільки прибу
діькаr однієї організації · у
Франції.
Знаючи, який сумний стан є в діяль
ності цієї ор-ганізації, яка .властиво май.
же цілковито перестала бути молоде
чою організацією, а стала організаці
єю дозрілих громадян.
Організовано у Франції
і
Пла.ст.
А.1е й туr ІІічого не вийшло, бо
до
того діла були призначені невідповід
ні люди, які любшш хіба носити плас

тові однострої, але -'ВЖе ідеями Пш1сr
ти

не

,

жнли.

Тому і в такій ситуації, 1юли Фран
цузький терен опинивсь без україн
ської молодечої організації, ідея ство
рення такої є надзпичайно на міс
ці, вона не тільки потрібна, але й не
обхідна.
З самого початку зрадження ініція

тиви ми бачимо цілкошиту серйознkтt,
підходу до справи. Без гучних слів,
без самохвальби, без посягів за чимсь
неможливим

до

осягнення

......,...

гурт

мо

лоди~ людей, взявGь за працю.
Па
ризький гурток, який зродивсь на ба

зі школи української мови, яку

в

·ще

мннуJюму році започаткувала УНЄ,

продов}І{ує навчання і веде курси ук

раїнських народніх танкL'В•. Ось
лад,

як

конструктивно

прик

започатковува

т~ конкретну працю. Без голослов'я,
шуму, крику, без вн-сокопатріотичних,

а з аравам і порожнdk ·слів, а з Іюнкрет
ної праці. Молодь починає з того, з
чого може вив'язатися: «Ми хочемо
працювати на)J. собою, поглиблювати
наше знання минулого
й
сучасного
7
пол()жеиня ~ країни
та
української
культури_.
а
рівночасно
знайомити

французьке
ким

середовище

питанням».

сJю,в,ах

і

статут,

Ось
і

в

3
цих

програма,

унраїнсь

це трьомісячне ведення якраз пєt шко
JІИ НІавчання української мови для мо
лоді народженої в Парижі. Щотижне
ва зустріч з тою молоддю не тільки
приносила велике ІВнутрішнє
задово
лення, але й заохочувала до дальшої
праці. Пригадуються •симпатичні, зав
жди точuі і солідні у виконуванні зав
дан Калина Гузар, Катерин,а Гуменюк,

Ольг_а _Бо~дар., Марина Цюпак, В. Бог
дан 1 шни,
Сьогодні приємно читати, що Кали
на Гузар, .якраз очолила rгимчасовий
Комітет, і ми віримо, що во:на може і
напевно вшв.'яжеться зі с 1воїх обо,в'яз
ків, бо вже 'В так короткому часі но
ва заплянована організація має сво
їх представників у шістьох дсп:1рта
ментах місцевостях
найtіі:н,шого
скупченнях українців. Все це цілком
молоді люди -- Є. Гавур, Мару.:я Ка
линов.ська, Одьга :Крунн:1цьк.з, О:Іек
сандер Музика, Борис І{.ш'sшснький.
І якраз їхня молодісТ!> є запорукою,
що вони зуміють поставити організа
цію на ноги, її розвинути, розб у дува

ти та знайти належве міс,це в сім'ї ці
лого ряду українських молодечих орга
нізацій в країнах нашого розсіяння.
Говорячи про молодь у Франції не
можна поминути й доповіді Є. І'авура,
яка бу ла виголошена на З'їзді
УНЄ.
Иого схоплення суті справи є наскрізь
пра1вдиве й цілковито відповідає дійс
ності, в якій живе українська молодь,
які моменти мають на неї вплив і що
її відштовхує від українського ~ере
довища та кидає в обійми акруження
(воНІо
є
характерне tie тільки
для
Франції, але й для всіх інших країн,
де жІnве українська еміrрйція, зокре

ма передвоєнна).
«Треба ство

~

Пмстуванни АдміНістр.
€.

(Докінчення з 10-ої стор.)
Д-)'1~
4,Гамілтон,
Канада),

1

редплату в сумі
щире спаси6і.

М. К-іч

дол.

пе

ми одержа.ли,

(Філядельія, ЗДА),

перед

плату в ·сумі 2 дол. ми одержали, щи
р~ спасибі.
О. Г-юк- (Ст. Шарлес, ЗДА), перед

плату 'в сумі

1 дол. ми одержали, щи

ре сг.2сибі.
Jнж. К. Т-ло (Нью Иорн, ЗДА), пе
редплату 1В сумі 2 дол. ми одержали,
щире шасибі.
Ю. К-ий (Філядельфія,
ЗДА),
пе
редплату в сумі 2 дол. ми одержали,

кількох

щире ·~пасибі.

і

Хр. П-в (Мотреаль, Канада), перед
плату в сумі 1 дол. ми одержали, Щи
ре спасибі.
Б. Т -юн (Мотреаль, Канада), перед
плату в сумі 1 дол. і 1 до111. на прес
фонд ми одержали, щире спасибі.

плян

праці. Сказано ясно
і
недвозначно.
Мету не тільки намічено, але її вЖе й
реалізують ділом.
Авторові цих рядків залишивсь най

кращий спомин. з побуту в Парижі

-

рити організацію, що цікавитись буд~
ті.ІJьни вихованням мол~ді, що
поне
руе М().іІоддю так, що сама молодь бу

де працею зацікавлена».
І ярказ в цих словах найбі:rrJша вa
ціЄ\ доповіді. Ми знаємо, що існуе
цтий ряд прерізНІих організацій
на
еміrрацїі.
Але в багатьох
ІВипадках

r;:_t

молодь

'

не

має

зацікавлеп:ня

в

прапі

тих організацій. Організації ніби існу.
ють, десь .вони зареєстро,sані

ти во. їх

немає,

діяльність

-

а влас

жодна.

-

І таких прикладів можна навести ду
же багато, зокрема кqли говорити про
ЗДА чи :Канаду.
І в тому відмінність поч1шу у Фран
ції. Тут молодь сама хоче кермувати
собою, сама хоче орган.ізу,вати
с,воє
жити і .унапрямлювати його.

Ми ІВіримо, що тій мо,лоді і допомо
же Укра·їнська Національна Єдність,
rо.•ювно 131 часі ць·огорічних літніх .ва

кацій. Тут напрошується відбуття літ··
нього

к;урсу, на

якому

можна

б.

до

юшдніше обговорити ці справи і від
бути ос.новуючий з'їзд та
покликати
до

життя

вову

молодечу

організацію

rм всім, яким в більшості ще й н~

сnовнилось

двадцять

рокtв,

бажаємо

якнайкращих успіх~в у' їхніх починах.
О. Зінкевич

СПОРТ В УКРАЇНІ
(Докінчення з 9-ої ·с1тор.)

+ .Київ.

к~

н1х

В доповіді говориться:
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Вперше за повоєнні ро-·

Україна

виступала

сrюртових

ва міІЖнарод

змаганнях,

.як

окре

ма <;амостійна одиниця. Це ~сталось
в першій половині квітня ц. р. на
міжнародніх ~маганнях
важкоат
летів, в яких взяли участь Австрія,
Іран, Польща,
РСФСР
(Російська
Федерація) і Україна. На цих--зма.;..
ганнях важкоатлети УКWЇІНИ зай
няли друге місце.
Відомо ~. що до
тепер :в усіх, міжнародніх спортив.
них змаганнях наші спортовці ви
ступали
в збірних советських ко-.
мандах і їх закордоном nереважно
називано «росіянами».

8
ків

Львів. Команда фехтувальни
Львівського nолітехнічного ін

ституту

перемогла

зультатом

з

команди

великим

ре

фехтувальни

ків Московського енергетичного ін
ституr1у і Академії бронетанкових
військ.

•

Киів.

Команда

ватерnолістів

України в складі: Ю. ДИмирець, о.
Селіванов, м. Едельман, С. ДИкий,
В. Шульженко,
іВ. Фурманюк,
Г.
Колесников в змаганнях
з коман
дою Східної Німеччини
одеррКала
результат 2 : 2.

•

Journal de Іа 'eunesse
Etudiante Ukrainienne
ч.

в

надзвичайно

цікавий час, повний
непередбачених
подій, бурхш-ших зривів, в добі, коли
на політичних картах світу повстають
і зникають народи і держави. На на
ших очах комунізм охиплює
сьоїми
впливами все
но,ві
простори.
Захід
роз'їдає чума коекзистенціі, яка мо
же ЗЮ{іНЧt1тись трагічними
наслідка~
ми для ціJюго людства. І в такій ситу

ації, в такому укладі сил у світі і ви-·
нІжають

завдання

української

емі

r·рацН, а в тому і українського

сту

дентства.

Шд

сучасну

пору,

одне з

найбіль

ших завдань нашоі студіюючої М<Nю
ді і молr•дих інтt:лектуалів -це бороть

ба, всwди, де це можливо, з коекзис
тенціею. j,~и на КG·жному кроці у віль
них нраінах
зустрічаемось
з
ціею
вЬtІВчою бооьшевиЦLІкою
прог.аган;~
Дfло, шш -на жаль, -має ще в е.а

гатьох БиІ.адках вшшв на західне сус
І:ільство. Вона
послаблює
стійкість

Заходу, во:~а послаблює нашу
виз
LuЛLНУ
бс-ротьбу,
боротьбу
цілог()
ряду паневолених народів за свобо
ду. Тому з'ясовування облудної бо.JІь
шевицької про.ІіаГанди і їі правильна
інтерпретація,
шкільних

зокрема

nругах,

серед

у

висок<J

чужинецько

го академ~чного середовища і чужн~
Ш'ЦьІшх інтелектуалів, являється
sa-

pa::>

основним

завдавnям

на:.::ої

.

Позиції

з комунізмом
жити

Г"1

липень

на боротьбу
довеJюсь

s. . . OLOSKYP
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Студентство

Нам

с:с:

LІИс.u

Іюшнільної молоді на чужині.
Кожна студентська організація по
винна ааініціювати і підготоВ'ИТИ
на
nисоких школах місцевости свого ді
яння, відп&відні дні чи конференції·,
присвячені новій большеницько-кому
ністичній політиці. І це по~о:!инно роби
ти якраз студенство, що його політи
ка коекзистенції почала заторкуr.ат;;І
в його діяльності на
міжнародньому
Dідтинку, коли большевики,
знахаб
нівши ус.-.іхами своеї
коекзистенцій
ної політики, почали виразно ставнти
І:имоги про ВИh:ЛЮЧNJНЯ ЦЕСУС-у, на
шої світової студентської централі, з
усіх
міжнародНІіх
студе~пських
ім

пр'~з, зі студентського ІІ{~ття взагалі.

Jou гnа І of the U krai n ian
Studying Youth

~~

РІК

1956

QECYC-y

НА МІЖНАРОДНЬОМУ ВІДТИНКУ- ЗАГРОЖЕВІ
Нижче містимо довшу статтю Б. С.

Мардана

кільнарічиоІ·о

керівинна

Шд

ДІЛУ м.:Ннаридніх Зв'язків ЦЕСУС-у.
в. Мардак ~шляеться сьогодні най-

Ііращим знавцем міжнароднього студеШСЬКUГО ЖЮ ТЯ, ВіН орав участь [;
Ч~СЛеННИХ

студентських

міжнародніх

конференціях і імпрезах. -його стаття

шої

п~:..тt:тичиої

Іа.tдничних

еміграції,

сtредоuищ,

в<;іх наших

всіх

громадсь

к~.~ і допомогових установ і інституц~~· UECYC мr5ить взяти ~часть . ~
юи пр~важливш І{онференціІ .на яюй
буде рtшаПJСЬ ДаJІЬ·~а ДuOJl~ ДІЯЛЬНОСти

нашого _студентства и

чення в

__ сватову

ного

~КЛІО-

студе~тсьІ<у сшльно-

повинна по 1 рясти всіею українською
еміrрац1ею: больше!Jіики, побачили ак
ти&tзащю
уІ<раїиського
студенства
I-Ja чужині і зокрема його успішну пра

ту. Украшська делеrащя повинна бут.и не одпочле_нна, _як це доте~ер було,
І.lерез ~рак ФІнансш,- а.І!е кшькачле~
н~, щоо могла се~е ~сещло вІ!я~uити 1

цю

з ясувати

серед

чужинецького

середови.u.._а,

ставлять вимогу виключити ЦЕСУС з
міжнародніх студентських конференцій. Це вони заявили і 8 Едінбургу, і в
С1расбурзі. В заміну, вони обіцяють
«едніс1 ь еа у дентства світу», чого так
сї;раг лі деякі керівники міжнародньо·
го студеюського жипя, які

підпалrІ
під. BllJ1Иfs пролаганди коекзистенціі.
у верf·сні цього року відбудетьс)а
на ЦейJюні чергова Міжнародня Сту·

дентсьІ<а Кокференція. В. С. Мардю<
:.:;аяІ:дяе
своїй етапі, що ЦБСУС не
зможе взяти в ній участи через фінан
coni несnроможності. Коли б ЦЕС~С
дійсно не міt· вислати своїх делегатів
- це була б вина не його, а цілої на-

v

Відповідь
нашого ·зорганізоваІ:.о.rо
студенстса повинна бути одиостаїн а:

ПОСИЛИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ
НА М:Ж
НАРОДНЬОМУ ВІДТИНКУ! Сьоrtдні
не повинно відбутись ані одної l\1i}І~
~~ZІ~~c-~:J:..vJ:
студентської
імпрези,
в
якій не взяли б участи nрЕдставники
УІ<р<lЇt-!с :СК( го вільного студентства
і
на якій не !'О3крива.1Іи б спраБ.жньогu
бr..льшtшицьІ~ого обличчя!
~'н.раїнсьхі
тати,

що

студенти

воrш

е

мусять

студентами

пам·г.

ПvJІ:тич

НО·Ї еміrрац:ї тому й мусять виконува
ти
свою
політичну
місію
cyr.p'- ПІ

Укрnїни. І·,ожний мусить
пам'Jпати,
що українська робота між чужинц:::
ми

-

це боротьба

:;

коекзистенц:є.о,

а боротьба з коекзисте; .ціею це б:>
рuтьба
з КРМУ(:ІЇ3мом і з російськш.І
~мnеріялізм?м!·

·

на праЦІ рІзних

комІСІН

!~а-

ше стано~ище та на~·~ бачен~~ МІЖнародньоІ студентськ~н ситуацн. І тут
слс:во залишається ри::но~ .за СУСТА
8 ЗДА, ~У.GК-ом в КанадІ І САУС-ом
в Арген!ІНІ.
.
Це сп.шьн~ u СПJ?.ава сту.дентства І нашоа

емtrраюиноа.. сусшльности.
Ми
в.zримо, що украшська ем.іграцfя від:
1 ~кнеться на потреби
мІжнародньоІ
дtяльно.сти ЦЕСУС-у.
Ред.

Примітка .Редакції: Статтю В. С. Мар
дака

редакція

«Смолоскипу»

дозво

ляє передруковувати, повністю чи час
тннІ-ю та коменту.иати
її, на. іть
не
подаючи

джерела.

ЦЕСУС на 4-5.
Конrресі УНЕФ-у
UьогорічІ-~ий
С"І у дентстnа

5.-9.

конrрє.с

відбувся

французького
в

Страсбурзі

кві·1 ня. Вже саме надзвича.йно ве

лиh:е

цьому

число

чужинецьких

кош·ресі,

бачувати,

давало

гостей

на

право

перед

що тут відбудуться

рі:шен

ня певно:· Е•аги для міжнароднього сту
дентськrл·о

>l,Інтя.

На каш·рес прибули
предс1тавники
кемуніетичного Міжнароднього
Сту
дентського Союзу (1\1.СС), СССР, всіх
сателітних країн, комуніспІчного Ки
таю, ~}tA, Бельгії, Канади,
Еспанії,
Іт<:іJІії, JІюкс(·мбvрrу, Німеччини. Швай
царїі, І{)rосла~::їі,
України
(UECYC,

}\оординаційного
Секре\'СФ~ту
4•
jf,.;нтствu (КОСЕК).
'

Сту-

7

На
цьому
конгресі
комуністична
пропагандивна
офензива
осягнула

с,вою кульмінаційну точку. Після від
кинення 5-ою Міжнародньою Студент
ською Конференцією (Бірмінггам, сер
нень 1955 р.) пропозиціі МСС-у про
Т; зв. «конференцію єдности», базова
ної на приципах
паритетности
мі)!\
КОСЕК-ом і МСС-ом, і після відкинен
нЯ"''Ш\Е.аІЇ'царським союзом пропозиції
буп!, господарєм такої
конференції,
комуністам
вдалося
переконані
французькі студентські кола перебра
ти на себе таку функцію, на частинно
змінених основах.
В цьому напрямі
був
підпис,аний
спільний меморандум МСС і УНЕФ-у,
який

доручає
французам
скликати
конференцію кооперації, яка б не бу

ла зв'язана нІі з КОСЕК-ом ні з

.

Число

СМОЛОСКІІП

Z

Стор.

M>GC,

а яка стала б першим етапом в осяг
ненні т. зв. «єдности студентства ці
Jюrо світу» і ліквідації двоподілу студентського організованого життя. Цей

комуністично - французький меморан

дум бу13 прийнятий французьким кон
Гресом, та ба, щобільше французи
пішJrи ще дальше,
йдучи
назустріч
комуністам: рішили відноІ2ИТИ техніч

ні зв'язки з МСС!

· Конгрес

прийннв

з

захопленням (!)

проєкт С!йuєтського делегата відбути
французько - совєтський тиждень сту
дентського братерства з радіопереда

Град,
Ліль-Харків,
!'ренобль-Казань,
Страсбург - (арато:..).
Цей тиждень
передбачений H<l жовтень цього року.

Під час конгресу відбулося кілька
інформатиr.;них нарад IJcix чужинець
ких гос,пй, щоб знайти шляхи спів
праці між Сходом і 3аходом. Всі пред
СТ<.J!:НШКИ КОМУНlССі'!НОГО бльоку
ВИ·
слоплюuам:сь (за щ;рективамн з Мос
кви) за <<співпрацею» та необхідніс1 ю в;дбути «конференцію кооперації».
Після
зая.з
західніх
представників,
французи побачили, що влаштування
т<Ікої <<конференції» бу де
нелегкою
снравок•. Комуністам: іде лиu1е
про
rюширеrшІя с.rюїх впливів у вільному
світі й вплив у всіх рішеннях СіТУдент
ського міжнародньогu життя.
Кульмінаційвою . точкою цих неофі
ційних нарад чужинецьких предстаu
никіи був fфіпест советсьfіоrо деле
І"ата проти дальшої присутности пред
ставшша вільного українського
сту
дентства, делегата ЦЕСУС-у, на цих
нарадах

й

nогроженhя

французам.

господарям.
Західні делегати рішуче
осудили цей жалюгідний крок СССР,
а предсіТаР.ник німецького сту дентсь
кого

ня

союзу

заявив,

совє1ськОІ'О

що

це

делегата

поступован

доказує,

1У.

міною делегацій поміж поодинокими
університетськимп це1нтрами (Париж

Москва,

повну підтримку політики ЦЕСУС-у.

й

пресавою

пропагандою,

.Київ-Ліон,

Марсей

-

з

ви

ЛенІі.н-

Після інцинденту делегата ЦБСУС-у
з совєтським представником в Страс
бурзі) Німецький Студентський Союз

Іюспішив запросити ЦЕСУС на свій 8.
річний конгрес, який відбу:вся
7.-12.
травня ц. р. в Бад. Греміц, над Балтій
ським

морем.

Число
чужинецьких
делеrатів на
цьому конгресі було менше, як
на
конгресj УНЕФ. Проте сюди прибули
й делегати Скандинавських країн, які
в

міжчасі

довідались

Страсбурзі.

Німці

нредставника

ських

про

НІаради

в

рівнож

запросили

алжирських

музулман

студентів,

що

довело

до

про

тесТаційного опущення Конгресу фран

як

СССР і його сателіти
представляють
собі <<єдність» студентетва цілого свіПісля цього
випадку
бу ли
майже Есіх західніх делегатів
їнському представникові· про

чами

як

дуте ·Вітром

заяв н
~.кра
rхню

зі сходу.

Перебування чужинецьких
делега
тів на цьому ІКонгресі було менш ціка
ве. Присутність
одного
референта
МСС (німця) не давало цікавих роз
мов, бо цей кемуніетичний емісар не
мав ані компетенцій, ні відваги висло
r.ити якінебудь заяви офіційного, 1 На
півофіційного, чи наt;ть
приватного
характеру. Тому й чужинец~:кі целе
ГDти ставилися до нього байдуже, а
цілий німецький конгрес ворожо.

ПропагандивНІІ1Й
них

с,оюзіR

ll

н<1ступ

комуністич

сьогоднішньому

міжна

родньому студентсІ,кому ж~:тті й

кон

Бірмінггам, в липні минулого
року,
Lзяли участь представнJІки понад .SU
національних
ст:)дентських
союзів.
Але не можна сказатн,
що всі,
чи
хоч би велика більшість цих студент
сьr~их оргаІ-:·ізацій, були трrшкими обо
ро::цями та прихнльн:іі~ами КОСЕК-у.
Азайські, африканськІ, деякі латино
американські та кілька еВІJОШ:йс.ьких
національних союзів, беруть
участь
тvксамо в конгресах комуністично1·о

МСС-у.
Не зважаючи на це, вплив 'КОСЕК-у
став постійно зростати і зараз MCl,
який його спочатку іrнорував, є ври
мушений ЙОГО LИЗНаТИ lВИСИЛКОЮ СВО
го делегата на Істамбульську конфе

рt:;нцію), а востаннє, в Бірмінrгам, ста
раІУся пропагандивними своїми
про
позиціями <<єднанню> підмінуваТ/І
КОСЕК.
Комуністи відчули вимогу дня й по
чали

загравати

Р.а струні двозначного

й нерє.алLнюго клича <<єднання студент

ства світу», який став після останнt:ої
війни улюбленою темою міжнародніх
студентських зустрічей. Під цим кли
чеl\! і бу,в створений МСС, який ошr
ниrкя повністю в комуністичних ру
ках.

Предстаr:ники МСС
заявишr,

нн цієї
працею
ких

Вони

організацій

На з'їзді шкотсr ких студентів, яю~іі
вlдбуІ=ся в листопаді минулого
року
в Едінбурзі і ,в якому взя.1и
участь,
ЯІ< гості, теж делегати з-поза залізної

союзів пере.водити виміни
делегацій
та подібних практичних аспектів спів
праці зі Сходом, грозить німцям, че
рез їхнє дотет~рішнє становище, пов
ною ізоляцією на Заході.

чому

боротьбу

на

міжнародньому

сі:'кому відтинку
сб'стоює ЦЕСУС

СУС-у та

його

за

його

студент

за ті принципи, які
і за підтримку ЦЕ

студентс~:кої політики

на· міжнародніх. конференціях, пре
зидент німецького сту дентет па
зая
r:ив, що німецьке сту денство і надалі

(.уде

підтрим)1Івати

наміру

ких.,

здати

ЦЕСУС і

оборону

індивідуальних

не

має

університетсь

і

націоНІальних

во.fІЬн6стей за с,умнівну «єдність сту-

·'-J.Деtіпів світу» ...:_ гасло, яке зараз ро.1)

.

Стан на Rіnтиннv м;ж
ІНН1. стvоентсh. нr

rn життя

Н.а останній 5. Міжнародн~й Студент
tькій Конференції, яка
відбулас~
в

МСС.

щоб так:п.т '!Ином
бу.т:о
заступлене
студентство всіх країн св;ту. Річ ясна,
кnмуністнчні союзи таких запрос::н не
могли прийняти, бо це було б рівнn
значне з лію: ідацією МСС і об' єдшш
ням всьоr·о студентства в КОСЕК-у».

нання

союзові

й

загальни ..

ську Кон-ференцІю (ш~J має ~::і;:..бут::а
у ~~ересві ц. р. н<І ll~Нлоні) сту е:нтсІ,
кі союзи з усіх. комуніст;rчні;х країн,

б.'ІЬОКУ ЗаЯВЕ.і!И,

німецькому

кілька

прийня.1а, зат:: pi·c:trzлcl запроситrr
1-1а
СRОЮ черго~у Є. М:жнаро,r..ню (тудент

заслони,

Відділу Міжнародніх

КОСЕК-у

кових точок 1Адносно спільного орга
нізування «конференцій єдности»,
в
пІдготовці якої 'КОСF:К був би рівнn
рядний з М.СС. В 'rакій
конференції
мала б бути запеrшена участь членіа
обидвох міжнарод:1іх срганізш:lй, як
повноправних де.r;сr"<JТ:в. Цих пропо
зицій Еірмінrгамс; ка конфеІJенuія не

ною. Велш'е бажання деяких західніх·

Керівника

-

запропонували

~ іме·ні укІJаїнського стУдеР.тс,тва приз

Слід згал.ати ТуТ, що на привітальні

Бармінпамі
для осягнен

<<ЕдноСТІ1», конкретною спів
двох міжнародніх .сту дентсь

Зв'язків ЦБСУС-~, r. яких висловлено

·

слова

в

що прийшоn час

цесії вільних союзів все це дове
ло німціz, до неприємної необхідности
ре~ідувати своє неrативне становище
супроти всіх коt:rrактів зі Сходом, і в
trepшy чеrгу зі схі.г.ньою
Німеччи

цузЬf{ою делегацією.

7(65).

·Вони

вредставники

не

совєтського

ЩО ОДНОЮ

можуть

взяти

З ПрИЧІ:Н,
учас,ти

в

МіжЕзроднШ Студентській Конферен
ції Ц·е участь в f<OCEI<-y унраїнсь
них (ЦЕСУС) і балтійських
онзиліІЗ.
Ініш три причини були: брак
запев
нення їм «а пріорі» пасного делеr"атсь
кого статусу в:,ке в запрошенні (беру
чи участь 1Е такій конференції
бу де
підірваний авторитет і престиж МСС),
тенденція КОСЕК-у стати міжнарод
ньою організацією з
екзекутивним;,!

кnмпетенuішш· (в Страсбурзі вони до

дали ще й п'яту причину

-

неба".:ан-

Число

7(65).

смолоскип

Стор.

ня західніх союзів •включитись в сис
І·ему МСС). На цьому з'їзді шкоти
і
їхні сусіди були готові зробити пер
ший крок до порозуміння з комуніс

них, 10-11 комуністичних.
Набільш суттєЕим в ідеї відбуття
цієї конференції <<кооперації» є знех
тування існування КОСЕЖ-у, який піс

тами,

ли осягнення <<Єдности» фактично пе
рестав би існувати, тоді, як МСС за
лишив бн за собою і надальше без
коІшуренційні позиції в країнах поза
заліз·НІОЮ заслоною та свої
функції
комуністичного екзекутИІвного студент

запрононуваJЕши

викинення

з

Міжнародньої Студентської Конферен
ції і КОС:rЖ-у екзильних .·студентських
організацій, щоб легше домовлятись
в інших точках. Ця загрозлива ситуа
ція для ЦЕСУС-у іс1 нувала до лютого
ц. р. Управа ЦЕСУС-у рішила
крім
різних заходів, довести до відома за
хідніх союзі.в про нереальність їхніх
задумів та докласти всіх зусиль, щоб
вислати делеrацію І ЩСУС-у на черго
.в. у Міжнародню Сту де,нrrську Конфе
ренцію (МСК), на Цейлоні.
ВміжчаЦІ. ситуація на міжнародньому
студентському
полі
змінилась. Але
сама ідея викинення <<екзильних» сту.
дентських організацій існує далише,
бо ті самі ·Союзи, які ІіІОСІІдись з нею,

щоб н такий спосіб рятувати

!KOGEK

і зробити його більш сприйнятлиІвим
для комуніс.тів, не зміниди свого ста
новища. Різниця хіба в тому, що цей
арrумент

став

менш

промовистим

для

ського

центру.

На думку УНЕФ-у, до підготовчого
комітету конфєренцїі <<Кооперації» ма
ли б увійти:
комуністичний
·китай,
СССР, Челословаччина, Бель.гія ЗдА,
Туніс, Італія і Франція. Правдоподіб
но, крім нездицидованого становиша
ЗДА, всі запропоновані союзи
візь
муть участь в цьому комітеті. Такий
його скл::.д пок:вує бажання францу
зів виелімінувати переважаючий ан·г
ло-саксонський

1вплив

К-ові). Як на

це

цікавлення зі' сторони

західніх

сту

дснrrських союзів (крім французів) і
італійська - індійського, який пропо
нував насамперед видати <<Білу ~ни
f'УJо про сьогоднішній стан студентсь
ких організацій цей французько
комуністичний договір примусив
за
хідні союзи призадуматис.ь над даль
шою долею КОСЕК-у, на 'випадок ко
ли б цей договір був зреалізований.
На жаль, не всі західні союзи свідо
мі насJІідкін і самих цілей комуністів,
добачаючи в них добру волю, не го
ворячи вже про азійських і африкансь
ких ·студентів, які :в більшості свято
вірять в щирість кожної
советеької
ініціятиви.
Згідно з мемурандумом, французи
мають Gтьорити підготовчий комітет,
до якого увійде шість до вісім різних
національних союзів, які мають устій
нити

порядок

нарад

та

виготовити

ли

сту дентсько

зареаrують

англо

саксонці ще не відомо, але скандинав
ці добачають в цьому створення <<сту

Сьогоднішнє

положення

ЦЕСУС-у

на міжнародньому 1відтинку є досить
В3Жке..
Іро участь в конфереНІЦіЇ <<КО
операції» немае мови. По-перше, ЦЕ

r

СУС відкидає концепцію т. зв.
«€·д
ности» студентства світу (разом з ко
муністами) і цю свою концепцію об
грунтОІву.Б>ВБ

в

одній

статтей в своєму

з

редакційних

фран,комовному бю

летені, ще перед трьома роками. Ста
новище UECYC-y у цьому відношен
ні
не змінилось
і
сьогодні.
Якщо
участь ЦЕСУС-у мала б братись під
увагу (в такій конференції), то лише
з

ясною

метою

-

виказати

справн\~

не обличчя советСЬІіо - комуністичних
намірів, а ніколи, як акцептацію ~ети,
в імені якої така kонференція
буде
зорганізована. По-друге, є ясно,
що
llECYC, як і ніякий інший союз •віль
них студентів Центральної і Східньої
Европи не бу де запрощений, тому що
представники СССР і то в першу чер
гу вони, будуть <;тавити, як пере.!{у

мову своєї :участи і своїх сателітів в
такій конференції, безумовне
ключення з неї екзилі,в.

ви

конференці <<кооперації» чи
<<єднос
ти». Хоч французи ще тоді не знали
кшо пропuІ1увати в підготовчий комі

тет, то всі майже західні союзи
не
були захоплені проектом такої конфе
ренції. llони
уважали,
що
наперед
слід видати <<Білу книгу» про стан сту
денп:ьких організацій і пропонували
совєтськи~і і сателітним делеrатам ВЗ>І
ти участь -е Міжнародній КоНІференції
на Цейлоні і там, в рамках цієї кон
ференції, ;;аднати всJ справи.
З другого боку, інцидент совєтсько
го д~;.r1еrата з представником ЦЕСУС-у
nриніс hомуніпам дуже неrативні на·
rлідки. Західні союзи мали нагоду пе
рсконвти всіх, що ,вони проти будь
якої дискримінації і що совєтське ба
жання

виключити

з

нарад

делеrата

ЦЕСУС-у е незручним прикладом спо
собу ·СОІЗЄТС,ЬКОЇ реалізаціЇ
<<ЄДНОСТИ
сту дент.ства

світу».

заявили,

що

погодяться

•На

участь,

в

такій конфере,нції, колон'іяльно - за
лежних країн, коли совєтський бльок
погодиться на участь екзилів.
Цей факт доказує, що денкі західні
екзилями, щоб добитись від комуніс
тів деяких концесій, але їх в кожний
моменrt· покинуть, коли побачать, що
цим ніяких концесій не дістануть, або
одержать малу сатнсфакцію.
Усміш
ка совєтських делеrатів, у
багатьох
випадках, вистачає, щоб зредукувати
всякий опір західніх сту дентQl:.ких ді

латwно

ячів!

союзи

хочуть

послуговуватис,ь

т.

Позиція ЦЕСУС-у в. КОСЕІ<-У почи~
нае бути, в зв'изІ'У з таким міжнарод
нім положенням, заrрожена. Виглядає,
що біJrьшість захі.rtніх
союзів
(про
колоніяльних і нентральних не мож

на говорити, бо в багатьох випадках,

вони старають·ся якнайбільше зблизи
тись з комуністами) не є, в принципі,
за виключення вільних союзів,
але
ВОНИ, щоб ДОГОДИТИ С()ІЕЄТСЬКОМУ бльо

кові, вважають, що було б найбільш
доцільним змінІити їхній статус на не
значних <<обсерверів» без ніяких прав.

Вони рі•внож думають завести в Між·
народніх Ст у дентчьких Конференціях
лише два статуси: делеrатів і обсер
ваторів.
З огляду на те, що чергова конфе
ренцін від бу деть·ся у вересні ц. р. на
Uейлоні, куди <<екзилі»
через
брак
фондів не зможуть вичлати своїх деле
rатів, зміна іхнього статусу буде пе
реве_цена легко і бездискусійно,
бо
тоді скрупули щодо принципів віль
ного слова й права репре.зентації зни
кають, то~у що оскаржені неприсут
ні.

Тяжко сказати, наскільки
відпові
дає правді інформація, що французи,
коли переговорювали з комуністами,

сту запрошень. Така <<конференція ко
операції» передбачається на літо 1957
року (час ІВ якому комуністи зможуть
заюивізунатись, зокрема в
пропаrу
ванні ідей <<Коекзистенцїі») .в Пари
жі. За розподілом на бль.оки можна
передбачити, що в конференції взя
до б: 22 західні союзи, 15 колоніяль
них і бувших колоніяльних (на яких
мають великий вплив комуністи), 10

- американських 3-5 неоаначе-

дентських об'єднаних націй» ...
Інформативні розмови між делеrа
тDми західніх і с;хідніх союз~в в Страс
бурзі, на wастя, дозволяють сумніва
тись в уснішності
про1ведеrння
такої

Становище ЦЕСУС-у

інших.

Ця зміна, яка грозить розвалом ·ко
СЕК-у, посилилась ще більше .з момен
том підписання в лютому ц. р. в Па
рижі президе:mом МСС, .бувшим пре
зидентом УНЕФ-у, і теперішнім зов
НІішнім
віцепрезидентом
УНЕФ-у,
спільного меморандуму в справі орга
нізації міжнародньої <<конференції ко
операції» першого етапу до осяг
нення <<єдности сту деюського ·Світу»
(м. і. обидва фрацузи соціялісти).
Пі411я провалу швайцарського про
єкту з серпня 1955 р., через брак за

у

му житті (це те, що закидують фран
цузи, італійці
й
юrославці
КОСЕ

3

зв·.

Усе більш байдуже й частинно не
прихильне ста)Еіllення західнdх союзів
до вільних ·студентів зі східньої
Ев
ропи є логічним результатом тен·
денції все більшого хотіння, на захо
ді, зблизшися до комуністичного схо
ду. Ці Jtюди починають зараз все біль
ше закидати нам брак глузду ( !)
й
брак лоцілиюсти (!) н•3Ішого існуван
ня, Я!< організації, заявляючи, що це
правно взпr.ши подвійна репрезен
тація 'І их самих людей на міжнарод
ньому форумі: один раз через націо
нальний союз даної країни, а другий
- через екзильні організації. ВоІНІи за
являють, що з гуманітарної точки по
гляду,

1вони

симпатизують

з

<<екзиля-

(Продовження на 4-ій стор.)

Стор.

Процес

Число

смолоскип

4
вбивнина

Симона

Петлюри

7(65).

(2)

Атентат на Симона Петлюру
На близькій вежі І'ОДИІНІНИК видзво
нював 14 годину, 15 хвилин. На за
пит ІНварцбарта,
ГолоБІНИЙ
Отаман
навернувсь 1'. його сторону. Шварц
барт, не чекаючи на відповідь, крик
нуu нахаё.но й жорс,токо:
«Боронить
каваІЙ». Симон
Петлюра
обороннии
рухом підняв свою паличку, але в ту
мить в руках большевиць1юго аrента

блионун автоматичний пkтоль і поси
пались ку.1і. І Іерше
Шварцбарт дав
один поqтріл, опіслн два підряд. Си
мон Петлюра впав на землю і за сло
вами свідків, які виступали на проце
сі, мав би сказати: «Боже мій, досить,
досить». Але Шварцбарт не перестав.
Він стрілИів ще чотири чи п'ять разів.
Після сьомого пострілу зброя
пере
стала функціонуr:ати.
Прохожі, почувши постріЛІІ почашt
розбігатися хто ку ди мі1·. Коли втих
ла, до Шварцбарта кинулась
гурм<l
людей

а

серед

них

чужІшець,

з

ес

ланським виразом обличчя, яюІй вхо
шш його з-зпду за ковнір. ІІІварцбарт
ЗВИІІНІІІМ

руХОМ

ВИ)JІЕ~lІВСЯ

Надбіг поліцай Мерсьє,
(Докінчення
за

а

З

рук.

через

ХВІІ-

з 3-тьоі стор.}

ми», але правно, вони

ють

ЙОМУ

цей стан

В·Важа

ненормальний.

Вишукуванrт
студентськими

деякими
діячами

західніми

такІІХ

причнн,

щоб позбутися ·«екзилів», є сьотдні
зв'язане з фактом, що вони ·стоять Зп
ходові на перешкоді у збл11женні
з
Совєтами і їх сателітами. Але як дов~
ro ЦЕСУС може посилати своїх пред
стаьвиків на всі міжнародні
імпрези
- існують завжди шанси перенона
ти неодних в помиJшовості їхніх по
зицій. LJe саме те, що ЦЕСУС
доте
пер робив, стараючись включип1ся з
реаліс.тичним підходом в нове міжна
родне ·студе,нтське положення, інтер
претуючи зі здор01вої і реальної точ
ки поІ ляду всякі нові тенденції захід
нім союзам й висказуючи праіБ'д!Ші на
міри комуністів. ЦЕСУС тим
самим

рятуе. позиції всіх інших союзів віль
них студентів Східньої Европи.
Все ж тё:Jки uш·лядає, що неможлн
вість вислати делеrпцію ЦЕСУС-у на
ЦЄ:йлон чt:рез фінаЕсову неспромож
ніс,ть, і в такому випадку
неможли:
вість в деuидуючій ситуації обороня
ти своє становІІще приведе безсум
НЇВНО ДО СИЛЬНОІ'О ПідірваННЯ ПОЗИЦІЙ
ЦЕСУС-у в його міжнародній
діяль
ності. Цейлонська конференція бу де
децидуючою в дуже багатьох преваж
шши.х 111-ІТаннях. Ulкода буде, коли МІІ
в ній не візьмемо участи, бо доіА-о
літній труд і суми грошей, які
бул11
витІJпчені на нашу міжнародню діялr,
ність, можуть бути ::,марновані в нпс
JІідок цієї одНІоЇ нашої неучасти.
Всеволод С. Мардак

лнну другий,
Меньє,
яким
здався
іUварцбарт і дав свій пістоль.
На ~уді Ulварцбарт дав такий опис
сеого

злочину:

«Так, я стрілив 5 разів. я
стрілив
пеЕІю, як солд<lт, що вміє с;Іріляти, а
я цілився добре ... 'Коли я побачІІВ, що
він уппв, то вже з·нав, що всі
п'ять
куль л.оf.ре влу•Іили, бо я добре стрі
Л5JВ. Тоді я розрядив свій револьвер,
стріляючи n землю ... Далі я
1·лянув
ще на С. ІІетлюру, що лежав 1·орішщь
вбік тротуара на вулиці: і ще здріІ·ав
сн КОНВУЛЬСІІВНО, І'ЛЯІІУВ, щоб пере
КОНаТИСЯ, Ч 11 Я ЙОІ'О Вб І ІВ. ~ ПОМіТІІВ,
нк закопІ.тнся йо1·о очі ... Потім вже,
КОЛІІ я кінчив стріляпІ, до мене під
скочив ноліціянт і ЗdПІпас: «illo вже ?'t.>
-- «Таю>, одповіи я. - «То давай сю
дrІ сr>ою зброю». ~
йому
віддаr:J
револьвер».

!36ІІВНІШ3 6у.110 3сІбраІІО 11(1 бЛІІЗЬКІІіі
поліційНІІЙ комісаріят квартплу
Оле
он.

Тіло в;:ш,ко порпнеІного СІІМСІШ Пе
тлюрІІ, в с,упроі:оді поліцая Меньє, бу
ло перевел,ено л.о шшпалю
ІІlаріте,
де він кілька Х!ШЛІІН опісля ІJOMt:p.
Перші1 куля
НІвар1~барта
поп<1лп
спє.рl·ду в праве нлече С. Петлюри,
і
дру1·а в підборіддя з прпвого бо
ку;

з

трtтя

n

вдарнла

нраІюІ·о

боку,

і

черевну

йдучн

в

полость

нппрямі

__ >

ЧУЖИНЦі

llPO

С.

ПЕТЛЮРУ

«СІІмон ІІетлюра В'Війшов ЖІІВІІМ
у
.1еrенду. Він став кумІІJЮМ українсько
1·о нарол.у. Нийшовши з лавІ 'Ніароду,
він г.jюцюв~ш, sш рсrхівннк
з
фаху;
НЛаСНІІМІІ ЗУСІІЛЛЯМІІ ВіІІ Щmдбав собі

:tуже високу загальну освіту. Ця лю
дина

зпхопилась

нерейняласп

веJrикою

нею

ідеєю,

вс,я

виЗІ: ,ошпі1

40

МіЛЬЙОІІОВЕЙ ІШрід З .. Під МОСКОВСЬКОГО
пануваІІІІЯ. Ця ве.1ІІЧІІЯ мріЯ ЙОІ'О Ні
КОЛІІ не кидала і віНІ ніколи 1не тра
ТІІВ нпдії у будучпісп. УкраЇІІІІ.
Іlя

ідея онанув;1.1а йоїо життя борця
та патріота.
Ajie він мав геніяльну
інтуїціІ{і), що зможе нсревеспІ
її
в
ЖИТТЯ ТЇ.1ЬКІІ iipll УМОІ~і, ЩО УТВОрІІТЬ
нанеред ое:'єднання лv,дей, хто б во
ІІИ не б~"'іІ -- українці чи ЖІІДІІ. Виз
нолити

народ

є

ве.,ІІ!іНІМ

завданням.

ВІІконап1 це можна .було, на його дум
ку, тільк11 об'єдн<1вши ьсіх: одно сер
не, одна національна совість і впс
ред за РідНІІЙ Край ... Лише
істщJіїІ,
сувереюш історія, суд[пиме.
Си~ЮН;J
Гkтлюру, і я маю тверду
надію, що
нонад партіямІІ та людьми, вонп по
верне

йому

його

сг;раІзжню

пос,тать

героя, що в,війнюв у ;и:і'енду, що без

м~ж·но
м-ять

гою

любш;
якого

рідІ;иН

повинна

край,

чиста

зостатись

па

доро

кожному україн;:ькому серцю».

З прuмови здв. І<ампінЮ

зправа на.1іво, спереду назад, і злег
ка лори 1~аниз, зробила скрізьну ра
н•у в черевному полости і вийшла на
рівні лівот клубу; четверта попалd
в череь:ну Jюлость зліва, і,
йдучи
в
нанрямі евереду нпзад лор11
НШІІІЗ,
uийшла т<1кож на рівні ліво1·о клубу.
Ці чотир11 кулі не були
смертельні,
з ОІ"J•яду на ту скорість, з якою н'ята
куля вбил<1 СІІмона І Іетлюру. Нона вда
р1;ла в 1рудну ПОЛО(ТЬ спереду, зліва,
майже на НІІСоті 1·рудей, йдучн в •на
прямі злі11а направо, спереду назад і
дуже

з

лсІ·ка

зІ·орІІ

на низ,

нройшпа

~~ l'ількох місцях ліву легеню та сер
це і нийtt,ла на рівні останнього мі}k
ребр;1. Uона ВІІКЛІІІ(<lЛ<l веЛІІКУ втрпту
КрОВІ! і СІ<!Л'-1 ПрІІЧІІНОЮ ШВІІДКОЇ емер
ти.

Jloктov ІІоль, я1шй провод11в екснер
ТІ·Ізу тіла І Іокійнот, доказав, що ЛІІ
шс ОДНа КУЛЯ булп,
І'ОРНЗОНТаЛЬІІО,
І~сбто JШІШС: одна була
випущена
в
стоячо1·о l"олоІПІІОІ о Отамана, а всі ін
ші в лежп•ю1 о, цебто зверху вш1з, то
ді як І LІв<1рцбарт, обороняючись
ІІа
суді, докг..зував, що він стрілнв н'ю·ь
р<1зів у с1ончшо Снмона І Іетлюру, а
решту стріJІЯВ наруч, в землю. lle йо
І·о викрутне сгьердження, крім лікаря
ІІоля,
занереч1ш
ІІОЛіІ~іянт
Мерсьє,
який в часі атентпту знаходивс,я ІІеда

ЛС'КО від місця злочину, а інж. Бесе
ньє докаsущш, що С. І Іетлюрп
впав
нісля третього стрілу, а
UІварцбарт,
нахишшшІrсь
над
лежачим, стріляв
дпльше. св,ідок БvІ-дайджан і
аш·лі

єць Сміт теж докіІзув<lЛІІ, що ІІ1в<lрц6а~п

стрішІВ

у

лсжачоІ·о.

Неясною
досьоІ·одІІі
залшшІЛась
справа останніх слів l"оловного Ота
мана Снмона І ІетлюрІІ.
Одні -свідю1
тверд11ли, що чули якіс,ь слова
ни
віть по-фр<1нцузьк11, інші що ІВ не
ЗJ_;озумі,tН< мовІ, цебто по-українсью!.
Сс1м Ш·::<1рu,барт впевняв на процесі, що
С. І Іетлюrа жоднІ ІХ слів :не
крІІЧ;JВ,
Хіб<l ВІІКРІІКІІ болю. В- акті обВІІІІуВа·
чення іІІварцбарта скпзпно, що С І Іе
тлюра, робляч11 блш·альні рухІІ ска
зав: «і)оже МіЙ, ДОСІіТЬ, ДОСІІТЬ !»
Можнп нрІшускатн, що С. J Іетлюра
і не мав Ч<ІС.У -ПрОМОВІІТИ ЦИХ слів, бо
був нападений моментаЛЬ'НО і кулі нu
СІІПаЛІLсь на нього з ,ьешІкою скаріс
тю

з

автомапІчноІ·о

револьвера.

Прокурор Рейно акт злочІІНУ в свu

їй обВІгнувальній промові подає так:
«і Ієтлюра падає і в той час, як с,еред
передсмертНІrх конвульсій з· йоІ·о раа
бухає кр01в і розливається по .трутуа
РУ, цей ХІІЖо, жорстоко, бутпльно щю
довжує стріляти й далі в. свою жерт
ву, лежачу на землі жертву, кажучи:
- Ось за вб1шства, ось за погроми!>-'
І . лише папсування зброї
припинидо

цей жорстою1й розстріл .. 1!оді вбивцю
\Докінчення на 11-тій стор.).

Число

7(65).

Література
--------------

------ -

-

Павло Тичи:на

2 ( 11 -

«26 Поезія

,Павла Тичини

1.
Там на 11ОР·і за Дніпром
кричать

пр,апори:

честь йому, слава, хвала!
Грають оркестри, церкви,

Котиться

спів

ж,

у стеІDІ,

менші

брати,

стріпем пророка свого. Там па горі за .Цніпром
честь йому, слава, хвала!
Прийшли

z.

попи,

диктатори

(о

со-

ром!)

якраз всі ті, ко11о Ти не любив.
І

хтось

Твоє погруддя

встановив

nоміж ІМонасТІИрем~ пом~ж собоJЮм.
Стоїш. У далеч дивишся з докором...
Який ОІ1ОПь в Твоїй душі 11орів,

коли будив 'I.'Jt, кликав кобзарів
з ПІасильством битися, з царствами,

з тероJЮм!

Ну що ж, Т.арасе! Ра ,в; єси, не рад

дивись, який

в 11оеподі вашій вад?

в сім'ї вел.икій, у

11ромаді волЬІНій.

Дивись. Мовчи. Хоча б cxorriв і
істи

пічого не

кажи !Первопрефоль-

вій,
Бо ще й Тебе пошиють в шовіністи.

~~'-''''"-~'~X'"f~~~
Раїса Шумська

*І
В тобі

-

житrя моє ... Може не
зватимеш,

Може віколи й раз
Ти не спитаєш

-

змін не шука
тимеш

В топі

знайомих фраз.

Я не розкажУ··· Дні зачаровані
Квітами

за,цві~~ь...

В тобі прШІада ВООНJІІІІОЇ повенІ,
Ясна з тобою путь.
І
В

ЗПОІВ

•••

задумалась

куток

дума ...

покинутий,

убогий,

На близькі споминам дороги
Думки
Там

вертаються,

певно ·ніч

спішать.

тепер,

тумани,

Стоять акації сумні
І не вклоняються мені

Крізь

соШІі марева

омани.

;шачення,

як

для

науки

про літературу, так і для виховання
молодих rшсьменників.
Літератури~ переклади
це
не
тільки засоби познайюмлення читача
з 'ГВ•орами ін,шомовними; в перш·у чер
гу це шлях до пізнання ме,нтальнос
ти, культурної і національної
окре
мішности, психіки інших нІарод~в. Од
ночасно це й збагачення с,воєї куль

'Йде від села до села:
~сть ,.ому~ слава,, хвала!
Встанемо

Проблеми високого мистецтва
пе
рекладу дедалі більше
привертають
унагу письменників, дос.:Іідників літе
ратури, критиків та широкої громад
ськости п сучасній: Україні. І це тому,
що творча .rrябoparropiя
перекладача,
досвід його роботи над с,южетом тво
ру, який він збирається
перекласти,
над композицією, формою,
нюаНІса
ми •С"І илю, словом всіма комппонен
тами, з яких
складається
художній
твір, має не
ЛИІШе теоретичне,
а й
щ;актичне

в квітах вітають порІІ'J)ет
там на горі за Двіцром.

-

наука

мистецтво

Ропw мистеqькоrо перекпаду

3)

«26-2(11-3)»,

визначного украіпсько11о поета,
а
зараз Президента Совєтської Ук
раІни;,
заборонена ІбольшевицьіКОю
владою. Всі збірки, які вміщували
цю поезію, бу ли знmцепі больш1еви
ками і з'няті з усіх бібліотек

радо

Ctep. 5

смолоскип

тури

та

мови,

поширення

кругозору,

зміцнення взаємозрозуміння між
на
родами. Переклади мають, крім есте
тичної й пізнаваль•НJОЇ, ще й функцію
навчальну. Але перекладач сам пови
нен

досконало

знати

власний

слов

ник. Переклад справа творча, ка
зав МаІОСим Рильський. Тому,
якщо
переклад

мистецького

буде

твором

жати,

що

зусилля

че1ні марно.
ІоНІує два

ліс,тичний,

твору

художнім,

перекладача

способи

творчий,

сам

не

мо~СІJ 'ВВа
витра

перекладу:

наслідком

реа

якого

правдиво передається оригінал, і дру

І·ий спосіб буквалізм,
послідовне
копіювання слі'В. У ,qв,іті немає двох
uілком однотипних мов, тому букваль
ний

пере.клад

завжди

невідповідний

оригіналові. Він випадає з художньої
сфери. Об'єктом перекладу завжди є
образ, дух оригіналу, а не копіюван
ня текстів. Тому переклади букваліс
тичні зав·дають тільки шкоди. Буква
лізм метод канuелярійний,
реміс
ницький. Це безпорадне переход
ження від слова до слова, яке
веде

до перекручування змісту, неточного

відтворення мичтецького образу, 'не
схопленІня rtсюрчої думки, і вrеш1і -засмічення мови. Він ма€ безліч якіс
них розгалужень, але по суті все ue
формалізм, позбавлений живої душі,
сЕіжого голосу.
Важко пере.оцінити велике значен
ня традиції, обміну літературними цін
нюстями
між
народами.
Переклади

..~~~
На мить зійтися б на межі!
В слова розніжеві і мрійні
Вплітати знов палкі обійми
І розійтись
у диі чужі.

Шекспіра,

rете,

Шіллєра,

Байрона,

Міцкевича на українську мову є од
Ііим і::1 способів
збагачення
рідної
мови, відточування майстерности пись
мсньика. Звичайно, у перекладі
ми
маємо суб'єктивІне відбиття художньо
го твору. Але надмірна віль:нdсть по
роджується не талановитістю, а без
порадністю. Пере.кладач поІвинен пе
редавати не тільки дух, а ,наскільки
це можливо, і форму твору, елементи
його •Стилю: характер епітетів, внут
рішню мельодику, римування,
син
таксис.

Основне за,вдаНІня перекладачів
не тільки знати досконало рідну мо
ву, але й мову оригіналу, а також по

бут, історію, звички народу, з життя
якого написано твір.
ПерекладачеІВі
слід було б пожити й попрацювати в
тій країні, твори письменників
якої
він
перекладає.
І
тут
вирочтають
серйозні труднощі для перекладачів
поневолешоі України: зовсім ясно, що
при теперішніх політичних умовах їм
неможливо здійснити пшши бодай ко
роткатривалого перебування у,
ска
жімо, одній з західніх
европе:йських
країн, чи в Америці,
хоч давно вже
назрів час
поставити
пита:ння
про
серйозну підготовку перекладницьких
кадрів, про вивчення ними мови, іс
торії, культури того чи інІШого наро
ду. При загальнов,ідомому обмежено
му знанні чужинецьких мов в сучас
ній Україні, виринає небезпека пере
кладів не з первотворів, а з
інших
перєJ\ла.r:ів,
здебільшого
ро·стських.
ГолОІВІНІе завдання реаліс,тичного
пе
рекладу .зробити твір генія іншого
народу своїм, залишаючи одночасно
його твором того іншото народу, цеб
то зберегти 113, якійсь мірі національну
специфіку для іншомовного
читатtа.
Коли ж робиться переклад з перекла
ду, то ці риси, звичайно,
губляться
зовсім. А це не допустимо.
Зразковим

перекладом

можна

вва

жати той, в якому читач не відчуває
перекладача. Це можливо тоді, коли
перекладач вміє пройматися думка~и
й

почуттями

автора

та

передавати

ІХ

за 'Нормами ріднюї мови. Серед таких

мистецьких перекладів можна б наз
вати досконалі праці Рильського, Ти
чини, ,Бажана,
Сосюри,
Яновс,ького,
та інших.
Проте ІНа українській карті світової

літератури

є

ще

чимало

білих

~лям.

Розкрити їх справа важка й ВІДПО
відальна але потріnна й почесна. ~~а

ли:шаєть~я побажати, щоб українські
ш:рекладачі

відкрили для ·свого

наро

.ду цілий ряд велетнів
худож,нІьої
(Докінчення НІа б-ій стор.)

і

Стор.

6

Терень Масенио

Друзі, xopoLLІi

мої

(Пісня)

1. Друзі мої,
Нас у тру ді і дозві.1лі
Кличуть гаї,
Кличуть сади сніжнобілі,
}Кде нас широка земля,
,кличуть дороги й поля,
Друзі хороші мої!
ПРИ СПІВ:
Так хай же дружба наша зроста,
Часом споuита прекрасним!
Широl'а земля
Наші мрії, наш труд окриля:
Ризам з народом іти,
Змолоду честь берегти! ..
Так хай же дружба наша
В наші юні літа!

2.

Да.rп,,н,і

зроста,

Всюди в житті

Б~дем Вітчизни синами:
Скрізь ;.::ля народу нам

жить,

Рідні дороги любить,
Дальні широкі путі!

ПРИ СПІВ.
Юні серця

Люблять Вітчизни простори,
Степ без кінця,
Ріки,

Україні· буржуазні

практика М.
Хвильо
lЮГО так само, як і стиль творів очо
люваної НJИМ націо,налістичної групи
письменників, чужа,
ворожа
соцін
ліетичному
будівництву.
Україlіські
мовоЗІнавці - націоналіс.ти вих.Еаляли

Идіть на ШJІяхи далини,
йдіть у ро'змаї весни,
Юні відг,ажні серця.
ПРИ СПІВ.

ЖУРАВЛІ
Журавлі

ку.рлИЮІ.ють

летять,

та

летять

Народна

пісня.

Ти не ЗіІІаєur, :незабуnІій дРуже,
Як над степом в rолубJй імлі
Моє

серце

непокоять

Переливним

співом

дуже

журавлі.

Я пригадую... Малий хлопчJПІа,
Босоногий, біrав по стерні ..•
А в руках сопілка із калиІПІ,
Та, що ти подарував мені.
Понад

лісом,

зритим

крутояром,

Йшла весна, мов дівчина в вінку,
Серце юне обсипала жаром
І родила жадобу п'янку До життя, до "rnЮрчості, науки,

До Вітчизни

...

-

Хвильового тому, що вони разом
з
ним здійснювали диверсійну акцію в
гиrузі ку ль турного бу дівиицтва n Ук
J•с;їні: буржуазно - націона;ІістичНІі мо
вознаrці намагалися створити штучні
бар'єри між українським і російським
народами, зорієнтувати розвиток укра
і:нської мови на <<Західні» зразки; Хви
льовий
проголосив
контрреволюцій
ний лозунг <<Подалі від
Москви»,
від її культури, рівняння НІа <<психо
логічну ЄRропу». Ней лозун·г, природ
но, був підтриманий
і піднятий
на
щит
петлюрів<:ькою
еміrрацією ... »

(стор. 135).
<<Стиль творів

Хвильового

і

його

групи це було буржуазно - націо
Шілістичне мас,кування засобами мо
ви,

з

метою

прота<:кування

конrгррево

люційних,
націоналістичних
задумів.
Показово, що в творах Хвильового не
має жодного персонажа робітника,
колгоспника, радянського
інтеліrенп
з їх нормальною мовою. Таким чи
ном, приНІципи мовної практики Хви
льового і йому подібних,
принципи

<<мовознавчої» писанини Сулими, Сме
речинського, Курило, Гладкого є яс
кравим прояІВом
боротьби
класово
ворожих соціялізму елементів·,
спря
мованої на те, щоб загальмувати роз
виток соціялістичної культури
укра
Їf-1ського народу, його м ави, зробити
цю мову знаряддям затемнення с,відо
мости

трудящих

єї ворожої

мас,

знаряддям

політики»

(Стор.

сво

136).

В такому
насвітленні
большевики
представляють
свош
громадськості
<<Комуніста» М. Хв,ильового.

Бандура наша, і тjльки наша

Леонід Куліш

Та

націоналісти

на чо~ з
Скрипником,
Хвильовим,
Іllумським своїми зрадницькими дія
ми намагались підірвати братні з,в'яз
ки українського ІНІараду з
пародами
інших радянських республік, насг.мпе
рел з великим росій~ьким
народом.
Українські буржуазні націоналісти, на
магалися відірвати Радянську Украї
ну від Союзу РСР і перетворити
її
в колонію іноземних
імперіялістів»

(Стор. 114).
<<Стилістична

озера і rори:

7(65).

БОЛЬШЕВИКИ ПРО М. ХВИЛЬОВОГО
В розмові з одним запеклим еміrра
нійним ворогом ·Миколи Хвильового,
ми почу ли від нЬІого припущення, що
незабаром
болЬІше,вики
рє.габілітува
ТІімуп, Хви.1ьового, бо він був <<ЇХ
нім чекістом і вірним служакою». Мн
не можемо передбачувати
ближчих
чи дальших
потягнень
теперішньої
большев·ицької влади. В тепсріШІНьому
часі, коли вони ошшились перед емер
тельною загрозою розвалу російсько
k.омуністичної імперії, у них все маж·
ливе. Тут ми наведемо декілька ци
тат, які ІВідносять~я до М. Хвильово
го, з книжки
<<Питання укрзїнсько·І
гадянеької .lітературю> (<<Рад. Пись
меНІнию>, Київ 1955 ), 1 які свідчан
про незмінне відношення
большеви
ків ДО Х\ВІИJlЬОВОГО ще В МИНУЛОМУ ро
ці, таке яке було цілий час, а
може
ще й більш вороже і різке.

<<На

путі

СтеJJить Дніпро перед нами,

3.

Число

СМОJІОСК:ИП

еопячну любов ...

Я сопілку взяв несміло в руІUІ
І лісенним у ЖJІ'rІ'Я пішов.
Де б не був я, де б я не про::s:о.ц.в
По своїй нескореній землі
Все солодкий викликають ,,аwдив
І бентежать серце журавлі.

Бандури роботи україн<:ького май
стра Олександра Самійловича Корні
євеького дають кожному
українцеві
підставу бути гордим з нашого народ
нього мистецтва. За свої
68 років
Корнієвський виготу.вав. близько двох
сот і·нструментів.

Остання бандура роботи Корнієвеь
кого свідчить, що в особі її майстра
ми

маємо

неперевершенш·о

художни

ка бандурного виробництва, чнї ро
боти сміло .можна
експонувати
'На
нершій - ліпшій міжнародній вистав
ці
Перші qвої три бандури Корнієвсь
кий sробНІв ще в 1905 р., будучи уч
нем реміоничої школи.
Від тоді Корнієвський весь час на
nолеІ·ливо

удосконалює

ність.

не

а

й

Він

Лl1JU..re

композитор

-

свою

майстер

майстер

і

артист,

винахідник.

йому

належить пріорітет застосування пів
тонів на банлурі в діятонічному ладі
інтрумснту, що сьогодні
ВІ~кивається
майже всіма бандурис,тами - виконаtв
цями, професіональними і самодіяль
ними.

Бандури

Корнієвеького

-

широко-

1·о наспінаного тону, а серед них ба1·а
то інструмеІнтів просто в ийняткового
звучання. В 1910 р. Корнієвський зро
бив дв,орядну українську
ліру,
яка
значно поширює діяпазон
звичайної
ліри і технічно - в~иконшвчі її можли
вості. Передостання робота
майстра
оцінена на 5.000 карбованців.
Бандура, зроблена майстром остан
нім час,ом, перевищує ху дожнім оз
добленням всі попередні:
вон;а,
має
м'який, приємний і сидьний ;івук. Бан
дура ·Корнієвського це справжній
мистецький твір, який гідно
увінчуЕ:.
багаторічну скромну працю
справді
народнього

тиста.

талановитого

майстра-ар

За М. ПоJютаєм

Роля мистецькоrо

перекладУ

(Докінчення з 5-ої стор.)
філософської мислі, зробили духовим
надбанням широких мас багато най
кращого, створеного геніяльними си
нами інших народів. Тоді тільки .1іте
ратура залишиться дітеритурою, коли
в її заrальному плнні не
пере.стане
Йl и течія мистецького перекладу.

Р. Ш. Б.

Чиr.ло

Orop. 1

смолоскип

7(65)

л

ю

о

Б

R

(Оповідання)
Нижче

передруновуемо

з

«Дніпра»

(J<иїв, ч. 4, 1946 д.) оповідання тала
новитого унраїнсьного підсоветсьного
nисьменнина
Юрія Збанацьного.
Ю.
Збанацьний відзначається написанням
велиної ніJІькости оповідань, новель і
повістей для дітей
та молоді.
його
оповідання «Любов», яне друнуемо в
деяному снороченні, яснраво харанте
ризуе його стиль і силу вислову.
Ред.
По· різному
складається
людська
любов правду кажучи ... Перед вій
ною зустрів я дівчину. В од!ному ін
ституті вчилися я на факультеті ме
ханізації, вона ~ на
аrрономічному.
Боже мій, як я її полюбив! Мені зда
валося,

що

все,

що

є

найкращого

на

нашій планеті, вмістилося саме в ній.
Ми ходили по місту, мов
маленькі
побр<lІвшить за руки, нічого не чули
й не бачили нікого. Я слухав лише
її
дзвінкий голосок, бачи1в лише її очі.

Ох, і сині ж вони в неї були- не по
мічаю щось зараз таких дівчат.
Одружились ми.
Ні, мабуть,
не
бу ло в той час, щасливішої людини за
мене. З дипломом інженера - механі
затора,

з

молодою

дружиною,

сту

денткою останнього крсу, приїхав
я
до своїх батьків~. Радощам не
було

ні кінця, ні краю ... І раптом війна ...
Вже під Львовом я був у бою.
І
відразу ж поранення. 3годом зібра
лося нас чимало таких, що мо,гли йти,

почали вириватнея з оточення. Дов
го йшли за фронтом, а він усе відда
лявся. В о.д:ну з ночей прийшов я
з

-

товаришами

майже

околицею

нашюго

села якихось чотири кілометри
в
сторону і міг би побачитись з бать
ками, дружиною. Але навколо гримі
ло, чути було своїх, і я не зайшов.
Минуло довгих два роки. І ось
я
знову в с,воєму селі. Та моїх старень
ких ·Вже не було в живих. Про Ната
лю теж нічого не довідав-ся де во
на поділася, ніхто не міг скавати. Дов
го я розшукував дружину. Після вій
ни в інститут заїздив кілька разів вона ж останній І{урс мала закінчити.
Не бу ло. В Міністерство оборони пи
сав може, •в армії служила, ·в штаб
партизанський ІНІе знайшов ніде.
Потяг лис я роки. Робота, но,ві друзі.
Поступово загоїлась рана. Вже не так
яскраво уяnлялася мені дружина.
І
ось, якось ідучи по ву лиці, я несподі

вано

побачив

її.

'Аж

захитався,

бо

кров ударила мені в голову, а серце
мало не обір•Е•алося. Побіг їй на зуст

річ.

І

тільки

наблизившись

побачив

не ·вона. Дуже-дуже схожа, але не
вон1а. Дівчина на мене
не
зверну ла

-

уваги. Пройшла. І ноги, здається, самі
повели за нею. Я йшов до того дому,
куди зайшла дівчина . .Було це в над

вечер'я.

До

пі•Б•Ночі

проходив,

мов

сонний, по тротуару, ждучи чи не вий
де. Не вийшла.
Другого дня від самого сходу сон
ця я вже вартуваR біля її
дому.
І
ЗІ-ІОву побачив с,вою дівчину. І зноІБу
йшов за нею. Разом їхали ІВ трамваї.
Довідався, де працює. 1Ввечорі супро
водив з роботи. І так з місяць, аж по
ки 1 вона, ~арешті, звернtула на ме,не

І ось покінчив я з ·Своєю самотніс
тю.
З'явились у нас дітки.
Син
і
донька -- близнята. Жили ми друж
но, 'весело. А тут заклик: механізато
рІ!! на село. 'Кажу своїй Вірі: <<Поїду».
<<Тобі нидніше:.- відповідає. Вона в
мене розумна і чу ла дружина.
Приїхав я в один з районіІВ·. Зайшов
у райком. Першого секретаря не бу
ло. Був другий. Постукав
у
двері.
<<Зайдіть··· -· чую. ВідчиtнИІв двері
і
мало не зомлів від нес,подіванки. За
столом сиділа моя Наталя.
Вона
з
розмовшJЛа,

не

встигла

гляну

ти на мене, а я механічно якось за
чи·НІиtв двері.
Першим моїм бажанням було ви
бігти з приміщення і втекти авіт
за
очі. Але я відчув і інше ніяка сила

не відірве мене тепер віД неї:
адже
це моя Ноталя, дружина моя. Скільки
разів пюна мені снилась, кликала до
себе, я не йшов, а біг їй на зустріч, за
дю:аючись,
і ніяк не міг
відшукати
її. В мене вже була нова ·сім'я я лю
бив овою дружину, цінував її, і одно
часно інколи на мене находило таке,
що йшов би с,віт за очі, шукав би не
знаю кого й чого. Я знав то сум,
1-tеJв.имовн,а туга за нею, за Наталею.
Я не знаn, де вона, що з нею. То ме

ні здаь:алося, що її немає в живих, і
я намагався уя.пити собі її в останні
хьилнни життя. Намагав.ся і не
міг

уявити. Що мог л J
Адже коли б була
лась б~і б(•зслідно.
їхала, написала б.
шукала

трапитися з нею?
жива -- не згуби
В село б моє при
По всJх
фронтах

б і знайшла

забула? Ні,

б. Щоб любила,

не могло того

бути ... Ці

д~ мки ятрили ме,ні ·Серце, стиску•'В·али
його жш1ем і болем, і я не знаходив

собі місця. Інколи я навіть
доко:Jяп,

сам собі

що зрадш~ пам'ять дружини,

і тоді )1\Шtкував, що одружшвся вдру
ге. Але 1 t; все проходило. Я тверезо
ДИВИВСЯ

На

думати

про

р<::діСН•J

ба'1ИТИ

ХОДИТИ
лею

Серце похолонуло від тієї думки. Так
воІНо, певно, й є. І мені захотілося пі
ти звідсіль, і на очі не потрапляти їй,
не

увагу.

к11мось

ніхrо з нас не винен
у тому,
що
так жорстоко насміялася над нами до
ля. Та враз мене
ошелешила
інша
думка. А може, Наталя не захоче на
віть признатис.я·? Може вона свідомо
не шукала
мене,
свідомо
забула?

ь

ЖИТТЯ:

ній

живі

ЖИВИЙ

справи.

поруч
шось

ПОІВИНеН

Мені

друЖИ'ІУ,

спільне

з

було

ЗНа
Ната

...

І ось тепер я побачив її,
живу
й
здораву. ІЦо ж діяти?
Моя
голова
ішлє. оборотом, а мозок відмовлявся
пр:з.uюs.ати.

Я зрозумів: тепер, коли я зустрів її,
уже чіяка сила, нdщс н~
розлучить
мене з нею. Адже вона моя дружина.,

знати

гірко·l

праш,ди.

Х<lІй

краще

образ її залишиться в моїй душі чис
тим і ~езаплямленим, таким, як
усі
ці поперетщі роки, коли мучив мене
і цією мукою приносив щастя.
Саме в ней час з кабінету вийшов
відвідувач і знайомий голос
покли
кав:

-

Зайдіп.. , будь ласка.

Вже

й

не

пам'ятаю,

як перест~п~~

поріг. Нат~ля глянула 1 На мене, 1
11
очі враз стали великі і перелякані, що
мені .здалося, ІНіби Ів~она зараз закри

чить таким голосом, як би до неї вва
лив~я розбійник з ножем. Повільно
звелася на ноги, мов ·едіпа розводячи
перед собою руками,
похитуючись,
пішла назустріч.
Степан? прошепотіла з
болем.

я.
Вона скрикнула, н-емов
поранена,
впала мені на груди, обівила мою шию
і заридала.
(Кінець буде)
ІОрій Збанацьlіий
СТУДЕНТСЬКІ ВІСТІ
День» відкрив голова
інституту
:П.
Пущпарай, а цілою мистецько - свя
точною імпрезою ІБів проф. Казіямор.
В програму імпрези входив
виступ
хору <<Боя•н», танці у виконашві моло
дої талаІНовитої танцюристки
Мотрі
Макар, доповідь
о. проф.
Горошка
<<Совєтська - російський імперіялізм»,
виконання пісень гуртка с,тудентів та
танці окремих :виконавців, студентів
і дітей. В програму дня .в.ходила теж
!'.4.истецька

виставка

писанок,

вишивок,

різьби і кераміки.
Балтімор (ЗДА). Захода~ми Україн
ської Студентпкої Громади було зор
гапізонано мистецький виступ гуртка
дівчат - студенток і плачтунок на ді
вочому Коледжі l\1т. Ст. Еrнес. Група
дівчат, яку зорганізувала і очоJІювала
Оксана Пісецька, культ. осв.ітній ре
феречт УСГ, вико1-шла пісню <<Мере
жі» і танець <<Коломийка». В українсь
кій групі брали участь: Оксана і Мар
та Пісецькі, Оля Осташ, Марійка Ла~
зарко, Марійка Притула, Люба і Яро
слава !Купчик, М. Шермункіс.

Дітройт (ЗДА. В Дітройті, на Католнцькому
Університеті,
влаштованю
ззхол~ми
українського
студентства
<<Український День», якому патрону
ван Міжнародній Інститут при Дітройт

сr.кому

Університеті.

<<Український

Стор.

Число

смолоскип

8

7(65).

Дискусія, яка не розв'язапа проОпеми
В Унраїні диснутовано
В грудні

р.,

1955

питання

відомий

в

«Ян

Захід

ній
Україні
комсомольський
діяч,
ІОліян Лоrуш з Тернопільської облас
ти, з-вернувсь до редакції
«Молодь
УкраїІ-:и», органу ЦК ЛКСМУ, з лис
том. Ю .• rІогуш одинокий на цілу Укра
їну знажився написати правду в своє
му Jшсп, не боячись, що його
змо
жуть нритягнути до дисциплінарного
порядку. В листі віНІ писав, що камсо
мольськг ор.ганізація його
колгоспу,
за звідомJІеннями, уважається за од
ну з найІ,ращих. 'І{омс.омольці акурат
но сплачують внески відбувають ко\1сомольські збори. Ю. Логуш
пише,
що на перший погляд ніби 1все га

разд. Алr r::ластнво так· не є. Всі збо

ри
во,

відбуваються надЗІ.в,ичайне неціка
І:рисутніх роз'їдає страшна скука.

<<Як нам уникНІути ну доти, як зроби
збори цікавими, корисними, пере·

зробюи
суттю

збори молоді

спраши,

цінавими»

різнились

хіба

факта

ми, прізвищами і назвами місцевостей.
1\1олодь почала критикувати існуючий
ст ащ повторяла одне й те саме:
всі

КОМСОМОЛЬ·СЬКЇ збори ну ДНЇ, нецікаві.

Віктор Лебедь (Велико - Лопатинсь
кий район на Херс,онщнні)
жалієть
ся, що в його організаціІ <<Внески за
rv<ісяць треба два місяці збирати». Пе
'JРО

Горбаренко

просить

допомоги,

свій допис він називає
«НУд'НО і на
комчомольських 3борах».
«Молодь
України»,
нідсумовуючи
днскусію писала: «Про те, що і у них
молодь RJe охоче йде на збори, що і

у них вони не мобілізують на хороші
справи, пишуть з багатьох КОJІ:rоспів,
підприємств, установ, учбових закла
дів, ряду областей».

ністичного ниховання?»- писав в сво

У дискусії, як стверджує <<М. У.»,
в з яли участь сотні 1\tолоді. В самій га
зеті було надруковано протягом п'я
тьох ос1танніх місяців, яких два де·сят

єму

ки листів, а взагалі в молодечих жур

тн

творити

їх у

листі

спро.вжню школу

Ю.

Редакuія

Логуш.

«Молодь

України»,

нувши думки партії, лист

ла,

кому

відкриваючи

над

засяг

опублікува

ним

дискусію.

До редакцП почали напливати сот~ і
тисячі листів, всі однакові за своєю

xoqe

Паотіи
В

винрити настрої моnоді

щирість диску,сії пашірило багато

молоді
J Іlщали
те, що
ня до

й Бони почали писати
листи.
листи, щиро, розповідали про
їх хвилює і яке їхнє ,відношен
всіх комсомольських ватажків.

Деякі .тшсти

попали

-

си, але це рідкість

відповідних
~служити,

архівів,

як

вия.в.

на

сторінки

пре

всі попали

і

ко,тись

до

бу дуть

незадоволення

«ра

дянською владою». В пресу
попало
баr ато самохвальби, як в деяких осе
редках преJ.>расно відбуваютьс~
збо
ри і як ними задоволена вся молоди.
Але це не розв'язувало пробJІеми. Ile
розв'язувало бо виринуло пита,шня,
що є комсомольці першого сорту упрl&Бі,тейовані, і другого сорту,
які
мають мовчати, підносити руки й апло
ду вати.

Виринула справа «штатної
верхів
КИ». Один юнак говорив членові пар
тії: «ЇЇ панування (штатної верхівки)
завдає великої шкодн. По-перше, то
му,

що

менrше
за

там,

таких

мольціІВ
мовляв

жемо

де

.вузьке

твор,rого
умов

основІІа

втрачає
так

не

коло

розмаху.

віру

можемо,

активу,

По-друге,

маса

в
ми

коJІІсо

·себе:
так

<<1"vlи

не

ска

... »

ЧлеНІ партії ГІ. Ленченко, забираю
чи слово н дискусії, пис.ав: <<В прак
тиці комсомольської роботи
склало
ся таке. Коли
треба,
щоб
рндоrшй
ЧЛеН

КОМСОМОЛУ

rЕІІСТУШІВ,

хоче <<керівництво»,

ють

заздалегідь

то

ЯК

йому

НёJШХ і часапнсах України біля сотні
відгуків. Хаvактерне і цікаве,
що
в
дискусії RІІступили на цілу Україну
лише номсомольські працівники. Всі
інші моrчали!

ЦЬОГО

підсову

заго'ІовлешІй

папі-

рс:ць і кажуть: «Розбери і прочитай,
шоб потім не спотикався». Виходить
хлопець на трибуну і починає читати
текст. Здаєть·ся 1Він говорить про хо
рощі діла, але ні голосом, ні рухом, ні
поглядом ніяких
почуттів
ау диторіі
не передає. Всі знають, що цей това

риш може говорити тепло. і дохідли
во, якщо у нього в руках нема папір

ЦЯ» («М. У.», ч. 56, 1956 р.).
«Молодь України», побачивши

.в.е

личезн:ий наплив листів, злякалась.
У редакційній замітці
вона
мусїла

підмітит и: «>В багатьох
організаціях
збори провадяться тільки заради фор
мв, щоб поставити зайву
галку
в
пляні, на них не вирішуються
ня, які хвилюють молодь».

питан

ЦJ,об знайти якийсь вихід з неперед
баче~юго повороту дискусії,
мо
лодь не ;щв,ала рицепт, бо їх не ма
ла, а щиро критикувала тридцятиріч
ну працю комсомолу. У Киє:ві заініці
йоІ :ана нараду комсомольських орга

нізаторів (комсоргів) Київських вели
ких підприємств. І так проведено збо
ри,

з

ншн:ред

заготовленими

вис,тупа

ми Є. Лобановського,
В. Письменно
го, Я. Фастовського, М. Клименко, Н.
Дзюбенко і О. Тереховського, які на
перекір а;rярмам з цілої України, до
казували,

Але

це

що

була

у

них

«все

брехня,

в

порядКУ>.•.

замилювання

о•rеИ.

Властиві керівники комсомолу, чле
ни Ц'К ЛКСМУ, численні обласні керів

ники, аrітатори, праuів,ники молодечих
комсомольських редакції в диску

сії участи не взяли. А вони якраз ма
ли б бути тими влачтивими лікарями,
Е•они мали б розв'язати цю
складну
проблему. Бо вони, сидячи на теплих
місцях, маючи високі ш1атні, можуть
присвячувати час розробці і правиль
ному

поставленню

нієї

справи.

Тому зразу ІВИдно стало, що . ціла
щ.1 дискусін була провонацією парrії
і теперішньої влади. Зокре.ма у блуд
увів молодь ХХ з'їзд партії зі своєю
критикою <<культу особи». <<М. У.»
з
цього приІВоду
писала:
<<Безумовно,
висвітлити

вс~

питання

не

вдалося.

Не вдалося надрукувати і
багатьох
.rшсті•в, потік яких, особливо після ХХ
з'їзду партії, з кожним днем збільшу
вався» (<<М. У.», ч. 67, 1956 р.).

Що сназапа Ноейменова
Листи, які були опубліковані, як ми
г.же

згадували

самохвальба,

-

це

.в'

деяких

першу

чергу

комсоргів.

В

інших листах буJю порушувана дру
•·орядні питання,
суто
формального
Х:<Jрактеру,

як

наприклад:

чи

готува

ти збори, чи ні, чи організувати <<Спон
танні» виступи, чи ні, чи rотувати на

перед резолюції чи 'На зборах, чи го
ту~ати доповідь, чи ні, чи збори про
водити з гармошкою чи без, і т.
д.
Річ ясна, це важлщві питання, але во
ни не існ·ують у вільному світі, де не1\tислима є 1:1 молодечій
орГанізації,
яка·сь
імпровізація,
~<оргаНІізування
ьиступів» і т. д.
Це можливе лише в
СССР, де 1все штучне, де всюди
па
нує штамп, де вбитий
всякий
вияв
свобідної і зродженої з зацікавлення
і многогранного життя молоді, ініція
тиви, де все проводиться по графіку,
щоб виконати лише плян і директиви
Шtртіі та уряду, не дивлячись на зміст
нраці, на зміст зборі,в і їхню доціль·
ність.

Тому й мусів
бути
опублікований
переказ лис1 та комсомолки Віри Клей
менов.ої,

яка закінчуючи його, пропо

нує молоді взагалі не готувати зборів,
ніяких рішень не ухвалюв:ни, допо,ві
дей не робити все це мовляв не
потрібно. «Як дійшла ком·сомолка до
подібної думки», запитує <<М. У.»,
і !Відповідає: <<Вірі, як видно з листа,
набридли збори, де все
розписано.
Один знає, що ось після
цього
1Він
має підвестися і запропонувати
спи
сок президії, інший обов'язково гово
ритиме про значе1ння фізкультури. Се
кретар

же

зачитає

проект

nостанови

з кількома за,гальними пунктами. Та
кі збори, що провадяться за сценарі
єм, є примушена
ствердити
<<М.
У.», і є причиною міркуван·ь,
яні
висловлює не тільки Віра .Клеймено
ва, а й деякі інші комсомольці».

(Докінчення

НІа

11-тій стор.)

Число

Orop. 9

смолоскип

7(65).

Українська моподь і студентство на цужині
------------

Напередодні імпрез ЦЕСУС-у
Думка Іфо скликання
ного rKoнrpec 1y ЦЕСУС-у
з

відсІвяткуванням

Ювілей
(рівночасно

20.

іншого

ювілею

-

ліття іlнування Центрального Со
юзу Укра:інського Студентства) з ши
рокuю про! рамою, що виходила б да
лекu ноза рамки ст) дентських імпрез.
зродилась ~на 19 Конrрбсі 8 , Лювені.
J'часники поставились до неї з уьа
гою, а виміна думок дозволила ствер
дІни доцільність пляну.
Jlискус~я виявила його всю широ
чінь і стало видно, що для переведен

35

ня

шшну

буде

в·

життя,

приневолена

Управа

ЦЕСУС-у

запросити

дuпuвІ

до.чів

з-ноза
студентського
середо
вища. Це, зрештою, не: вказує в НІія
кій мірі на слабість студентських кру
гів (границя між студентами і тими,
які перестали фактично ними бути ос
тшшіми роками, до речі, щораз більше затирається).
·
З метuдичного боку така постановка крім позитивноі уваги не виКЛІІК<lЄ
М<lЙЖе НіЯКИХ зауваг. Ма~йже НіЯКИХ,
крім незначн:ої у підборі допонідачі•t:;
Управа
повинна
виюшти
макс,имум
oG' єктивности.

Темою Конrресу

є:

«ДЕСЯТЬ РОКІВ

УІ<РАїНСЬІ<Ої ЕМІГРАЦІї І її ПЕР
СПЕКТИВИ». Він відбудеться 2:З.-2G.
се{Jпня ц. р. в Мюнхені.
Є rJере;tбачені такі теми доповідей:
1. Великий вихід з Батьківщини і
його місія. 2. Суспільний профіль укра
їнської еМІrрації по другій світовій
.війні.

:з.

Пемоr·рафічний

ської еміrрації,

кої.

4.

спеціяльно

Соціяльно

дарський

стан

стан

-

україн._

европейсь

правний

українс,ької

і

госпо

еміrрації і

нроблема

економічної

екзистенції.

5.

Культурний дорібuк еміrрацїі. 6. Ак
туальні культурні прuблеми еміrр<1цїі
і справа украінської культурної
по
літики. 7. 1~алянс по.тітичнюї акції емі
r·раціі. !). Іlроблеми і завдання укра
їнськuї політичної акції сьогодні.
~
Дві

українські

і заокеанська
rрація

і

е.врuпейська

конфронтацІЯ.

внзволення:

раїнської
ріод

еміrрації:

-

визвольної

10. CA·li

перспектива

політики

в

ук

пе

коекзистенцїі.

JLo

деяких

передб<Ічені

lІомітно, що р<1мюr цьо1·u кон•rресу
є багато біль.ші ·Е·ід ,вс 1 іх тих, в
яюrх
відбув<J.лись
дотеперішні
Коні'реси
1~І::СУС-у. Шн є д<1леко нrирше з<жро
єний від Студентськuгu lдеолоІ·ічноІ·о
Конrресу в 194S р. Тематика Конrус
су намагається охuпити
нроблематику еміrрацїі.

майже

всю

llls кати,

навіть теоретично доціль
Н<lПрЯМН!ІХ На .М<.JЙбуТНЄ, ОЗtНа Ч<lЄ

них

дати

правильну

оцінку

щюйде,ногu

і r: об'єкпшному, а не суб'єктивному
дзеркалі бачити сучасне.
Перед конrресuм відбудеп,ся п'ятий
Високош·кільний Курс
Українознавс1В<l (I01JKY) на тему: «АКАДЕМІЧНЕ
}t\ИТТЯ. В ~'РСР СЬОГОДНІ».
Не
сsмн~ваємось,
ЩО
українське
студентство
н.. ироку
ніх

в

Еврuпі

участь

імпрезах

в

-

цих

візьме

дІйсно

своєріл.них

інститутах

лі1·

студій

Н<l
ших проблем всеуЕраїнського зн<J.чен
ня. Українське сту дентешо з обидвох
Америк поюrнно б знайти мажлиність

лоді

з

метою

виховувати

Мо
в

:національному дусі,
боронити
та
nлекати свої
наці,ональні традиції
і КУ'Льтуру, т:а пропаrувати
їх се
ред

В

чужинець~ого

оточення.

перших

засновання,

лод.ь

роках

JаКТИІВно

працюІВа~а,

мо

;зюІКрема

у підготовці та влаштовуванні ку
льтурно-мистецьких
іМІІІерз:
зюр

гані:зування оркестри. ГУР'ІЧШ тан
цюристів, хору, аматорського гурт
ка,
~лашт~ання
ІНа,ц~оІНальних
св.ят та цілого ряду розва,гових ім

ли,

що

трібна

праця,

і

яку

менти

денкого

ности. Але

В. Мих.

На

надано

-

першому

їй ім' я

З'їзді

одного з

найбільших
діячів
У:країдсьКРто
Націоналістичного
Руху Олега
Ольжича.
При Секції
було
зорганізовано
спортовий гурток відбиванки, який
свого

часу

виграв

лиці А~ентіни,

по

док

ЦІЛКОМ

перпІенство

сто

виграючи ЗjМаган

перешкоди

ЛОГІЧНИХ

приЧИJІ:

ОДНі

з

персональних

причин.

вати,

працювати

та робити україн

ську роботу так довго, як дов·го бу
де· існу:ооти українська еміrрація.
З сумом треба
ствердити факт,
що багато новоприбулої молоді ві
дійшло від Секції і в біІЛьшості в
ній залишились місцеві уродженці,
які тут і родились, і виховуІВались,
і які, не зважаючи на працю в сво

єму

с·туjде:нтtському товаристві,, ра
і

працюють теж в

ТІеперішні
:провідники
Секції
зокрема багато уваги на
національне .виховання молоді, щоб
завтра Україна
мала ідейних і
в
rздоровюму tнаціональ:нюму ду,сі ви
звертають

хованих .·одиниць

не покоління,
зум і
серце
справі.

та

ціле еміфацій

яке могло б свій ро
віддати
українсМ{ій

В попередніх числах «Смолоски
пу;» вже бу.ли інформаrції про пра
цю наших Секцій. Ми хочемо до
знову

командами.

це є

в наслі

Так завжди
було і наnевно
буде.
ЗаJtишається
один факт,
з якого
ми всі можемо
бути горді Сек
ція
Молоді
в Буенос
Айресі
не
вмерла, а від самого свюго постан
ня живе, діє і напевно
буде існу

дати,

іншими чу

nостає

юнаки і дівчата мають шІколу і ін
ші зобов'язання, інші знову мають

горії з

арrентіІНцями та

актив

нашу думку,

норма-!Іьне і BOil;IO

ня в першій, другій та третій кате
жинецькими

є

української

ПОtМеншеІН!НЯ

на

нашій Секції.

«Відродження».

ведемо,

для

В самій се,кції бу ли
також мо
менти веmикото
піднесеІІіНя і
мо

ливі подіі .н Европі.

Секції

ми

корисна

до допомагають

Ольжича в Буенос Айрес
<<Від
та відбуто чотири З':ї~и молМі

молодь

можливостей, але всі вони працю
вали, бо хотіли працювати і віри

та прибути на ці непересічні і превшк

Секція Молоді ім. О.
В 1940 р. при Централі т-ва
(юдження» засновано
Секцію

стоголова.
Активно включились в
українське життя брати Пославсь
кі, Ольга Білик, та інші був:ші ЧІЛе
ни Се1кції. Всі інші залежно від
часу і обстtавИІН, вкладали більше,
чи менше праці, залежно від їхніх

справи.

доrюuідей

кореферати.

-

-------------

валь та Олесь Хам активно працю
ють в Союзі Арrентінсько- Україн
ських Студентів,
як голова та мі

що ця:

праця

розвивається

що вона

буде

в цьому
і

ми

році

віримо,

постійно крі.ПІ!]jати.

Члени Секції їздили
з виступа
ми
майже
l1P всіх Філій «Відро

На членів нашої Сеюції приnада
ють великі завдання в майбутньо

през.

дження»

По
закінченні
другої
світової
вІини і з напливом нової українсь
кої
еміrраJЦії
до Арrентіни для
.новоприбулої молоді від}{)риrrо ІШІ
роко двері і
дана їй
всю можли
вість проявити
себе в конкретній
праці.

цюристів). ІВ Секції вирощувалось
цілий ряд осіб, які сьогодні займа

му перебрати працю від наших
батьків, які ведуть зараз црацю у
«Відродженні».
Ми молодь,
які в
більшості
виростали
в Арrентіні,

Праця Секції була сильно nоІЖва.
вилась, В\ЛЩІ.І_товано 6aтarro імІІІрез

(хор, орквстра, гурток тан

ють
різні
пости
в українському
громадському
~итті
Арrентіни:
Михайло Рубінець, бувший голова
С~кції, е зараз генеральним секре
тарем Української Центральної Ре
презентації, Леонід Філь є ген. сек
ретарем «-Відродження», Богдан Ко

завжди пам'ятаємо слова Батька і
tВи:З:Вольника
Ар~ентіJщької . Дер

жави ген. й. Сан Мартіна: «Будеш
тим, чим масrц бути,
будеш н1чи,м».

або взагалі :не

:К.. Вітко

Стор.

Чис.11о

СМОJІОС:КИП

10

Конференція активу молоді в Буенос Айрес
25.

в Буенос Айресі,

травня ц. р.

відбулась конференІЦія членів Уп
рав Секцій Молоді при Т-ві «Від
ІРОДJКенн.ю>.

Головною

фереtЩіЇ
було
праці до кінця
нація її.

метою

кон

намічення
пляну
1956 р. та коорди

КонфереІЩію ві~рив провідіник
мододі при Централі
«Відроджен
НЯ»
В. Карпук,
приві'Dавши
всіх
прИІСутніх
уч:асникі1 в
:конференції.

В Конференції взяли

участь:

й.

Шевчук провідник
молоді,
М.
Гроза .містопровідних, АнІІІа Дем
кович Надія :nроза члени Упра

ви. Б~гдан: іЖаб'юк - реф. молоді
- Сещії Молоді в Беріссо; Яро
слав
Бітошинський nровідниІК
мол.;
рет·ар
неді;

Богдан ВітоШИІНський,
сек
з Секції Молоді в Авела
.Ярослав Хом'як секретар

-

Секції Молоді
Молоді
ня»,

при

були:

з Мунро;

Централі

В. Карпук

з Секції

«Відроджен

-

провідник,

К. ВітковсьКИJЙ, Роман Дрібниця

-

члени Управи Секції. Від Головної
Управи «lВідроджеинЯ:» був Богдан
Коваль.
По відкРиттю
Кова.ль пояснив

(.Вінніпеr,

.Відділ

Вл.

Конференції,
значення дати

Кор~)

МУН-у

Б.

25.

Вінніrrезьки:й

Ізі<Щочаткуваз вес

няний сезон своєї праці ,цуже вда
лим вистУІпом хору і танцювалЬІНої
ГРУІІІИ у Давфині, Ман. Надзвичай
но зіграний хор
під керівництВОіМ
Володимира КлиМІКова виконав, на

діlйано виюооrому ІМИСТЕЩЬІrоМУ рів
Ю, ціІлий !Ряд українських народніх
пісень. В концертовій частині ви
ступив теж coлicrr
ЯІрослав
Шур,
якому акомп:аніювала на форr·епі
яно

Альма

Коссар.

пала танцювальна

стецькими

Окремо

груnа,

керівниками

Воло~м.ир

Ка:птій.

висту

якої !МИ

є

Леся

Музичний

і

су

провід до танці.в виконував на фор
тепіяио Богдан Климаш. На закін
чення

кQІІЩерту

виступив

з

сольо

танцем
один з найталанови,тіПІИх
наших танцюристів в Канаді,
Ро
ман Стойка,
якого вист·уп
супро
водив хор піснею «Кину кужіль».

До виступу

Відділу

ВіНІНЇ!п~КQго

МУН-у в Давфиrні
багато спричи
нились і допомогли
ІІІі:І. П. Гаври
люк, М. Шевчун, в. Савицький.
ПровіJЩИЦькі

наді.

Згідно

!Крайової

з

Курси

МУН

в

Ка

постановою минулої

КонфереtЩії

МУН

-

Крайова Улрава МУН
влаштовує
з.
22. ЛИ!ІШЯ ц. р. курси активу

-

відділів Молодих Українських
ціоналістів.
Кожний
Відділ
вислати

ника

хоч

свого

nредстав

на т·акі к~.

Кра.йова

нади.

одного

На
має

Конфереиціа

ІКра·йова

МУН

.І<)онференція

Ка

МУН

..-.;

Відкритий лист

травня для А.Jр:r'ентіни і зокрема ва
гу цієї дати
для українського на
ро.цу.

Однохвилинною

мовчаН1КОЮ

при.сутні віддали шану
сл. п. Си:
моиові Петлюрі :й
rюлк. ЄвгеновІ
Коновальцеві.
в діловій частині нарад слово за
бирали
всі ,присутні,
виявляючи
тим велике зацікавлення далЬІІІою

працею Секції та їхнім ростом і по
жвавлення.м діяльности. Конферен
ція намітила плян праці
До кінІця

1956

р.,

ставлючи

наголос на влаш

тування націоиЗJІ'ЬНих свят та роз
вагових імпрез.
Окремо обrоворено справу ближ
чої с:півпраці зі «Смолоскиnом»,
з
метою зробити його органом брат
ніх молодечих організацій по різ
них країнах, в тому і Секції Моло
ді при т-ві «Відродсжен:ня» в Ар:r'ен
тіні.

ВСі наради проходили
в друж
ній атмосфері, а учасники роз'їха
лись повні віРи в дщілЬІНісrrь їх
ньої праці та в правоту вибраного
НИІМИ :ІІІЛЯХУ,
ЯКИМ КОЛИСЬ
ЇШЛИ
молоді українські
націоналісти
в
боротьбі
за Українську
Держав
ність.
Нестор ПуХВатий

Канади
КОЛИ

вЩбуваеться

ЛИПН·еве

виходить

з

відбувається
вистУJІlИТЬ

друку.

\Конференція

Вінніпеtу,

промовою

Добрянський

тепер,

«СМОЛОСКИІПУ»

у

з

саме

ЧИСЛО

зі

ЗДА.

ІНа ній

проф.

В

Лев

~

!Конференції входить теж веЛИЮfИ
бенкет з балем і концерт. Доклад

ний реіІІортаж з конференції
в

наступному

числі

нantoro

буде
журна

лу.
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(Замість

фейлетону)

J(o
Хвальної Редакції Журналу
Української Молоді <<Смолоскип:.
у Парижі
Шановні Друзі Редактори,

Так, ось tюлос берете,

Ви мені дорікаєте, пі.Іt
ба навіть! сенtrи

ментом

хочете

У~-яти

...

<<СЛОВОЛОМНИМ», «оНесерЙОЗНИМ», «ПУ

сп1ком»- називаt:т~ ... За мої, мовля11:
<<СОЛОМ'ЯЕИЙ 'ЕОІ ОНЬ» і <<МОЛОдечу Не
СТіЙККТЬ» хапаєтеся, немов за якісь
там <<арІ·:умt:нти:;,... Безсердечно
гріх
на душу мою накидаєте, з болотом змі
шуєте, r.огні палите й холодною во
дою з<Jливаєте... Ще тільки: на сво
їй, тани рідній, найвищій тополі за
вісили б гайворонІНя полохав' би ...

Усе ц~ тому, що-· <<про Вас і жур

нал Ваш забуваю» ...
Усе тому, що надсилаю:.

«Фейлетонів

не

...

Нехай... НеАай же воно буде по-Ва
шому, Шиновні Друзі Редактори!
Зі знш<і:в питання (?) розмальовуй
те інтриr·и, з 3построфів (')
стройте
провалля, із ком (,) ш~куйте роздо

ріжжя, із рисок

(-)

ворожі;ь ~а буття ...

Не забувайте теж, наприюнщ, у лап
ках (") ноетавити мене, Черешню, Ва
шого

друга,

'ВЧорашнього

...

Т;жа Ваша професія, для цього
Ви й живете та хліб жуєте на
світі
ц1..ом~ .. IJJ,oб ш1ямувати сусідове сум
ління та і! тільки!

-

Одне забули Ви, Ша1новні Друзі Ре
дактори: провірити, «За лаштунки за
глянути», мої справжні зайняття вив
чити!

Отже скажу Вам я, в цьому «ВідкрІJ

Нью йорк. В часі з'їзду ОДІВ'У і
Браwіх: ОрганЩацій ЗДА,
відбу

ТОМ\' .'ІИСТі»;

деться

вересня ц. р. в Ді~і--: з'їз~ ~о
лодих Укра~Інських
НацюналІстш

тон писати, а прямо думки зІбрати,
бу дьяк у речення сплести, на пашр пе
релити... Зайняття бо в мене великі it

(МУН).

,'В,ажливі! Багато їх та всі пильні! Гро

так само

черговий

-

1.-3.

Дирентиви про J1ірину. Поети суча-с
ної України Л. Білоус, Л. Вищеславсь
кий, П. Дорошко, Н. Забіла, В. Кон
дратенко, М. Нагнибіда, О. Підсуха,

Г. Плоткін, В. СосКJра, В. Швець,
Іllпорта,

О.

Ющенко

<<коЛективним»

звернулись

Я.
з

листом до гуморнетич

ного журналу <<Перець»,

n

тро

дир~ктив

виступають

проти

якому гос
ч.

З5ї5 заступника міністра культури УР
СР, Т. Білозуба, якою ці.lКовито нех
тУєтьс!Я

закон

В директиші

про

між

авторське

інІШим

право.

пишеться:

<<Стихоп.орньІй мап:риал
(рифмован
ньІе болие ломань1е или интонацион

Годі. Часу не стає! Не то -

мадські Рони, ждати не дають... Фей
JІетон на задsій плян відставили.
Ось і 1все! По-щирості скавав,
а
Ви розцінюйте, за граматикою, чи за
почу:ваннями. Мені однаково.
Привіт,
Остап Черешня
П. С.: А коли в правдивість цього
4'Відкритого J;иста» не вірите, заходь
т•· до мене, nереконуйтесв:
В с.гду, н холодочку, на спині ле
жу зубочисткою
у
зубах
граюся,

зге:дкою про обі;1_ові борщ та варе
ники вілr аняю... А фейлетона
не писав, так і не пишу!

строк не влияют». Характерно, МІНІС·
терство культури України видае свої

директиви

в

російській

мові!

як

о. ч.

НL>Іе' стихи) посчитьшается по числу

стихотворнь1х ритмических строк. Вну
тренние рифмЬІ (цезурьІ) на по~щ_ет

~ейле

ПередІUІачуйте!

Читайте!

ПоширюАте!

смолоскиn
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Число

~

u

l\1

u

.іі

с іі

стор.

п

ll

11

Гурток «Джерело» при МУН в Нью Йорку
В українському Нью йорку
реог-рафі,rч!ний

~урток

який існує при

жди в nодібних випадках, що кіль
кох молодих людей
з.аініціювали

хо

«Джерело»,

1-му Відділі

підготовити виставку
ди, Грицю».
ВирИJНув

«Ой, не хо
цілий
ряд
турбот -- треба було молодих лю
дей, а що найважливіпrе режи
сера~ який би зумів
знайти час
і
вивести цю п'єсу на сцену. Молодь
скоро зацікавилась виставкою, вже
незабаром
зібралось
.30 молодих
дівчат та юнаків,
охочих
працю
вати.
Пані Мазуркевич перебрала
режисуру і так через два місяці
стару п'єсу, яку ставили цілком мо
ло ді люди, можна бу ло подивитись

МУН,

загально відомий з йоrо численних
вистуnів, а ост,анrньо з майже одно

годинного виступу
Офіційно

новано

в телевізії.

гурток

«Джерело»

10. лютого 1951 р.,

ос

хо·ч він

працював і раніше, знаходячи від
повідні
форми і рамки
для своеї
ді:яльносrrи.
Почалось з того,
як бувае
зав-

nтеит~т на С. ПerntJUV

в школі Св. Юра в Нью йорку, яка
пройшла,

()lокнченнн з 4-ої стор.)
бу ло роззброєно, арештонано, одібра
но рево:ІЬІ!Зер І\алібру 7.35 мм, марки
Мсліор, і т. д. Бистрілено було 7 куль,·
що

арештували

оборонят~І
пу,

який

його
хотів

злочинця,

мусіли

обурення

натов

від
його

на

горизонті

ся

проф.

загальну

лінчувати».

ді,

а

ства

чепурНІого

ших
І

не

докоряв,

коряю
щю

і

ось

месника

але

чому

мене

не

ними н

в<ЗІша

вам до

байка

спокушує,

ні

про
не

313Орушує».

**
ж

Мину ло кілька днів післи стр<ЗІшно
І·о злочину і вістка облетіла ціш,й
світ. Україна глибuка клонила спою
голову перед Найбільшим своїм Си·
ном. Не пе;Jед зр~дІШЮlМІІ ВинЕ'ИчеJ:
ками, а перед І Іетлюрою, який вовіки
З<'РІН''і!ИТ'-СЯ Л.ТТ\1 Ук;•аЇНИ і CPlTY, ПСС'
Т~1ТТЮ

Kj):!ШГD.Л~li;J

'ІJІСТСІС,

?.Юl

зум,:.<І

В нaйG:a~LJ іJУ;).,Л-!І. і рОЮ! HZ.ll:Ci істо
(~.і .:тi.lJ<TJІ змаг нації, ст:хш і заш;ш,;
ї 1І:.:ь

назавії:,.... ;і її

тут

посоJІження:

за злочинства про

пра:~ а:

CH!\a:OciGivl.
Ол. Jимирещ,

---------------------------

Чї-па;ітс: в 1:::tст.ул.ю1ІІУ чис"'1;

«СМО.l..;СіСШ) ».
«il ~na р:tбарт бu Jl t. u. с::...-•. _l.ний

ar ент»

з' явив
який

працею р\цобув
серед

моло

громадян

-

ре

з найкращих

околиць

на

'\родилась

думка

осну

НЕ ~J:its'fi3ki1J
погляди

дискут:..іlі·

тш бу ли захоuані, опублікувати лист,І
преса побоялась) не при1несла нічоІ·u.
Комуністичне виховання молоді, йо, J

система й методика
опрацьована
недаг01 ами,

•

вже давно

різними
але

ик

була

комуністичю:".. І

видно

з

тих

нєв-:

лнчких проблескі,в,
які жевріють
в
опублікованому, ціла та
систсмJ,
або вже цілhовито с,краху uала, або t>
стадіі такого краху. І то .. 1у нова бою,
шевицька

влада,

шукає

нових

шш;'"~u

нового способу,
SІкби захопити
r.ю
лод і поставити її собі на службу. t .і
хто з молоді не дав рецепту, як
п _,.
кращити Сlан. Всі нарікали на існую
чий і безІІmхідний. Не дала такого ~->~·
цепту ні редшщія <<Молоді УкраїЕ:;і",
І.і кvr.І::о;,юльські :>атажки.
Не дс::ш,
бо самі не мають такого рецепту і І:с
зf:<Jють на яку ступати в цій
дию~.І·
ситуації, яка витворилась.
Тому цн диl:,кусія не розв'язала пг;о
блеми і не розв'яже нкби була
за ;о4,:J.С) .. ~І;_а
щ.:
uJ.\.JiJ, J·~y1·a ч,І дt:,нта.
Н :.'ІІсте:-.~і ~!:са іс;rує n lCCP, І3 умm,~ ...
li<..!X і OU--T<:.I;.;H3.A, t; Н.~;1Х Жt1 1 l"e мо:юд:,
цю

щюu ·,е;,;у

)I< Т..>

рqз. 'я .. ,.Іпr

гурток,

виступом

вже весна

ня

1952

р.),

який

назва

ХореографіЧНИЙ
при 10-му Від
гуртка

вс:;егко.

N\n-

•. утн

cпpo\J;r, але не
завсрше
ІІ.С> .
ТС! . .! ДЕ' Є CTjj<.X, de МО)І.;е (у
"'' пр:;r;ї; ,;о,,) u .. }шу JVr,·ло;~счої цyUil

r=,/

і серця.

О. Зінневич

була

(18.

воскресла»

трав

яка С!Кладалась з тан

цюваJіьних точок. У вистуnі ВЗІЯЛО
У'!асrь 25 юнаків і дівчат.
Відома
наша прімабалерин:а ІІІ-ні Пере:яс
лавець,

подивившись

цей

виступ,

скі.ізала: «Н:к на аматорський гур
ток, краще зробити
не можна бу
ло».
Цю постановку
повторева в

Ньюарку,

Філядельфії,

нраця

не

ліні1

гуртка

роблення

ьедено

також

робоrу.

Три

і

Алентавні.

велась

репетиЦій.

лише

В

по

гуртку

ІКУ льтурно-виховну

більше

проб тижне
по три і більше годин
хожна,
t:yro в українському оточенні, з

вv,

у1r;.раїнською мовою мали ріша
J.:ьний вплив на формування світо

l'JJЯДУ молоді, в переважаючій біль
шості
13-16 років, nід доглядом
С'Гарших,
які присвятили
багато
вечорів цій праці.
«Джерело» дало цілий ряд висту
пів з різних нагод nригадУЮТЬ
ціЇ, О,цБУ, УКК, СУА. Свої, хоч і не
ОДВУ, УКК, СУА.
Свої,
хоч і не
ІНадзвичайнJо великі, доходи сДже
призначувало

цілі

-

на

різні

доб

Літературио-Мисте

цький Клюб в Нью-йорку,

Дискусія, якщо 11 взагалі можна так
(справжні

'":іергоdим
«А

родійні

Г.РС'БЛЕМН

наз1.,ати

окремий

но
Драма ТИЧІНО l'уртvк «Джерело»
ділі ОДВУ.

рело»

(JІокінчеНІнн з 8-ої стор.)

роля месника, ролн Брута та
Kaci>r
зовсім вам не підходила і бу.1а
вам
не під силу. Брут і Касій були чесні
люди;
ви ж безсовісний
злодій,
який ховається під іменем Вальсбер

зшичайного

гуртка

Диснусія, яна ве розв'язала проблеми

ред його сторожі, серед йо.го rабору,
с,~рє д його війська... Я і:ам казав: Тре
ба було вбити ІІетлюру в його краю,
коли він був серед сІюїх козакііl, с,е
ред С:с.·ого 1війська. Роля царевбивця,

ти

вели

хореографів.

К1дита,
бю:;аючи
вбити Олоферна,
прокралась в табор і вбила його се

І-Іам

одного

саме

Шварцбzр

ара, блукаючи сюди й ту ди, переслі
дуваний всякими поліціями, не за ва
ші політичні переконання, ними б
я

з

Петрииа,

популярність

Нью йорку і

lС, бу.;Jа жінка, яка вам дала приклад
та

нашого

Роман

серед українського

путацію

їй обвинувальній промові,
звертаю.
ЧІ,сь до L! Іварцбарrа говорив:

смілИІвости

початок,

сВJОєю нев-сипущою

Так загинув з
руки
найпідлішого
большевицького
ш·ента
І Ірезиде+п
Українс,ької Держави, І'оловний Ота
ман її військ, Симона І Іетлюра. Заги
ну,в убитий підступно, не маючи змо
ги боронитись. І Ірокурор Рейно в с:._.о

4:Сере;{ ваших предків,

на

ким успіхом. Але щоб вистава бу
ла повнотна, її треба було доnов
нити хором і таіНЦЮристами. І rгак

І І' ять попало в жер цу. Поліційні аrен
ти,

як

вати

Укра

їнський Технічний Інститут, інва
лід.і.в тощо.
Лише на закуn строїв
бу ло видано 400 дол.
В рості й активності
«Джерела»
дУже допоміжним і конструктивним
бу ло поєднання в nраці цілком мо
лодих з дещо
старшими.
Зараз в
гуртку залишились майже самі дів
чаrа
13-15 років і бракує дещо

старших. В цьому році вже
чина

з

групи

старших

-

14

дів

вийmла

зам1ж, що і не дуже позитивно від
бивається на nраці гуртка. Але не
зважаючи
на свій дуже
молодий
в.к,
молодша група
набирає
все
більше інтенсивности
в праці.
2.
червня

ц.

р.

вона

спромоглась

дати

майже цілогодинний
вистуn
(ук
раїнські гагілки) в програмі укра
їнських телепересилань
Р. Мари

новича.

Крім того,

останньо

«Дже

рело» виступило на імпрезі
СУА,
прийнятті
Українського
Виставо

вого

Комітету. Цього літа передба

ча(:ться виступи на
на «союзівці», оселі

nікніку
УРС.

ОДВУ,

Колись дуже цікавим виявом ді
яльности

гуртка

бу ла

стінгазета

«Джерело»,
яку редаrував
Борис
Фесак, яка вносила багато цікаво
го в щоденні будні молоді. Окремо
треба відмітити надзвичайно вели
кий вклад nраці інструкторів гурт

11ra

проф.

Романа

Петрини

і

проф.

ІІ ":~ільського,
не
зга~уючи
nfJ J самих організаторів.
.
~ :. ..JІ~іl!ЧСІ-ШЯ і!а 1.:-·:Й C"J:!'p.)
~·.

вже

ДЕlІЕШІ
Тайнег

(Формоза).

Молодий

ки

таєць
втік з комуністичного кон
центраційного табору і проплив 12
кілометрів, щоб д .. статись до націо
нал1стичного
о.строву біля затоки
Амой.
Три інші його товариші за
гинули.

Будапешт.

Кардинал

Міндсенті,

після короткотривалого
побуту на
волі, був знову
заарештований
і
посаджений комуністами
в тюрму
за відмову ошвпраці з ними.
Відень.
За інформаціями з Від
ня, вся світова преса й радіо пода
ли вістку, що в Україні біля Ше
пеrівки
українські
націоналісти
вивели

з

рейок

советський

ковий поїзд і звели
в.йськами

Вlйсь

сильний бій з

МВД.

Мельбурн.

До

Австралії

прибула

тричленна совєтська делеГація, яка
перевела переговори в справі побу
дови цшком окремої оселі,
в якій
мають ,мешкати підсовєтські спор
товці в часі 16. Олімпіяди.
Боль
шевики дістали згоду австралійсь
кого уряду
на охорону цієї
оселі
Сіпеціяльними

сов~"Т,ськими

агента

Львова
серця

до

товців в часі
Вашінtтон.

олімпійських змагань.
В
ЗДА
перебувала

дев' ятичленна

делегація

оовєтеь

ких «церковників», ·на чолі з т. зв.
«митрополитом» НііІколаєм.
Всюди,

куди прибувала
делеГація,
її зу
стрічали
протестні
маніфестації,
інщійовані україtнцями і піддержу
вані

лиrо:зцями,

ця~нr,

лотишами,

б.лоруса.ІІ-rи.

Такі

есrон

маніфеста

цї від3улись в Нью йорку,

Філя

.цеJІ.~Фії, Нью Гейвен.
Прага.
В Празі
відбулись чис
ленні зібрання студентів,
на яких
ухвалено домагатись від уряду по
кращання умов життя студентів та
політичних свобід
для всього на
селення.

В

окремих

точках

вимага

с. ться проведення вільних виборів,
.д тJ·ще.ння інших ПJ.ртій, незалеж

носrи преси,
ДО

рад.о

З<lКОрДОІІ~іОЇ

й

кіпа,

преСИ

Й

доступ
КНИЖОК,

дозвіл слухати
закордонні
авди
ції, вільний переїзд до інших кра-

ГУРТОІ< «Д}КЕРЕЛО» •••
(Докі,нчення з 11-ої стор.)
Праця в гуртку тяжка і невдяч
lЦl~ Але вона не тільки корисна і

n'6.1'рібна для української еміrрацій
ної
.для

спіЛьноти,

не тільки

Збереження

потрібна

ра

В.

Морозенко

на удар

а

в

перехід на

і

зраду

повідомленням

r:понсь

ЯКі

ПОВер

НУЛИСь у свою батьківщину, в Ха
баровському конценІраційному та
борі вибухло бу ло повстання,
яке
тривало п' яrь місяців. Большевики
здушили
його к1ріваво
військами
мвд.
Вар,шава.

1.90u

В Польщі «вичищено»
моряків, щоб запобігти дезер

ціям з торговельних
ких кораблів.

і

пасажирсь

самому

С М О Л О С І< И

українсько:со

1:

ЖурнаJІ УІ<раїнсь.ної Молщtі

московське

дентства.

Ііоs;~шяеться

~

і Сту-

1;очатнuм

ножноrо місиuя.

Uталіно. В Донбасі відбулась най
більша від двох десятків рок.в чи

Ред::rу€ l<oлerir. в шладі:
Осип ~інневич, іG.ан LілецьІ,ий,
Асноль.д І{обилно, Ьасиль МихаJіьчуи.

стка. З праЦі викинено
'l'Орів копалень,
ну начальників

ниць і

дирек

35%

більше як полови
копальняних діль

40% головних інженерів.

А:нн.ар,а.
ка

Турецька

викрил:-1

кюнтррозвdд

совєт·ського

l\1иколу

Василевського,

Gував

Туреqчині

в

совєтського

в

шпигуна,

який

ролі

пере

військового

атта

Коли

до столиці Вірменії

прибув

-

міністер

закор

донних справ
Франції,
Піно,
до
нього прорвалась крізь МВД-івсь
кі загороди, група вірменів,
які в
перші

повоf:<fШі

роки

були

виїхали

на «Родіну». Вони з великим звору

шенням і сльозами на очах проси
ли Піно,
щоQ він поробив заходи
для їхнього повернення до Фран
ції.
Одеса-Хсрсои.
До Одеси приїж
джають з Арrентіни поворотці, які
підпали під вплив своєтської пропа
rанди і
массво
повертаються
на
«РОдіну».
Після гучних зустрічей
в Оде.::і,
прийшло перше розчар~

вання

де~жання

днів

на

поворотців

совєтському

кі

паропла

ві «Грузія». rм бу ло заборонено ви
ходити

в

ІІІісто,

по-одинцс,

де

зате

викликувана

списували
докладні персоналії і вимагали під
пису, щоби їх направлено на пра
цю не в рідні місцев::,сті, звlдки во
ни походять, а в рі:?ні м :ста СССР.
Групу по:sоротців вислано до Хер
сону.
С.:ім'ї
Миколи Берестюка
і
Петра
Смітюка
одержали
по дві
юмнат:-1...
Українqьке
населення
ставиться до поворотців
наскрізь

rx

вороже.

МВД-исти

не люблять, їм пе дові

ряють і бJяться до них підходити,
що5 після
совєтського
«лібераліз

їм Ее

Ш'.1игунами.

нує

закидувана
Сер?д

загальна

ьанr.:rя,

депресія

підсилювана

зв'язок

поворотц в

ще

і

зі

«Р~діпу».

виправл,яти

рукописи.

фр., в усіх інших країнах
тість lU а1м. цент;в.
в

-

-
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ріuноuар

Рі•ІІНU передплата в ФранІЦіЇ: 300 фр ..
усіх інших крс:їнах ршновартіс1 ь
ам. доляра.

Всі передплати просимо слати на
адреси
наших
представників.
Всі
матеріяли, дописи і вимінну пресу
просимо

слати

на

адресу

нашого

бюра в ЗДА:

О. Zinkewytch ( «Smolos.kyp»)
104І, Elliot Str.,
Baltimore 24. Md. U S А
Адреса Адміністрації
ського Бюра Редакції:

і

Европей-

А.

Kobylko
Boite PostaJe <)
Argcntet1il (S. ct О.) FH.ANCE
Адреси

.GредстаІ:Іrицтв

«Смоло-

скипу»:

ЗДА:

N adia Zinkewytch
3041, Elliott Str.
Baltimore 24. Md. U. S. А.

Н.анада:

А.

Kryworutchko
3 3, .Вalmora] Ave No
Hamilton, Ont. CANAJ)A

І
Бельгія:

Roman Ripak
58, rue de L' Agueduc
Bruxelles, Belgique

Арtентіна,

Чілє,

Параtвай:

АрГентіна,

Чіл є,

ПараГвай:

Constantino Vitkowskyi
Maza І ~о
Buenos Aires. Rca Argentina

П'l

розчару
й примусом

писати листи в Арrентіну до своїх
знайомих і закликати їх до пово
на

і

Цін·а• од-ного чис,па: в Франції

1

Ерівап:.

лька

Редакція зберіІ·ає собі праІю СКОJ;u
чувати

заступ

ше.

;1;ту

· Андрій

помер

За

ВОЄІННОПО<ЛОНеНИХ,

1аароду.

праці.

'

за

православ'я

МУ'>

культурно-мистецької

Києва

Куновський,

Божа

на
шої
молоді,
але вона й
залишає
~рекрасний спомин на ціле життя
та почерез неї готується працівни
ків для української суспільно-гро

мадської та

українськости

9.

Токіо.
ких

Киl:ві М. Ме.льн.ик. В народі шири
ться кстка, що це зустріла їх ка

Ерівану

утримувати

совєтських \.:ПОр

день

Львів. Зі Львова наспіла слізне
на вістка про загадочну смерть єп.
:Михайла Мельника
і
прот.
Вол.
1->.:уновського, як1 везли до Москви,
:u пuдарунок московському патрі
ярхоВl,
о'браз
самбірської
Чудо
творної l>ожої Матері. Подарозі зі

який

коштами

лише в

по
сс.

травня.

ника

запропонував

СВІТ

амнестії для
вивішуванн-1

вєтських прапорів

ми КГБ.
Совєтські
представники
відбули кількаразові розмови з ав
стралійським мільйонерим Маєром,
власними

31

їн, проголошення
літиqних в'яЗіНів,

7(65).

Число

смолоскип

Стор. 12
-----------

«Snю!oskyp»
Journal de la 5eunne
ukrainicnne.
Edition speciale de ]а
<< Parn!e Ukr.»,
-'' rue du Sabot, Par '" r1•. РІ Ul'', S. А. R. ~-

Journa/ of the Ukrainian
Journal de Іа _eunesse
. .~ OSKY
Etudiante Ukrainienne
« 5 ...-.OL
Р>>
Stud уі ng У outh
ч.

8 (66)

серпень

В оОороні української моподі

Творче літо
Цьогорі,чне літо, здається,
особ
ливо заповнене посиленою діяльні

Україна

стю української молоді й студент
ства на еміrрації. За нами активна
участь

українськоrо

Арrен~іни

в

.студентства

протикомуністичних

маніфестаціях

та влаштування

ним

У

ший

літніх табо

Франції відбувається

з'їзд

Німеччині,

української
на

Р1f.ЯХ,

В

nочинаються

у житті молоді й

замирення і

студентства

спіазпрац.я.

-

ганізаціями.

є

В наслідок

ЦЕСУС

остаточно

ському в~дтИіНКУ

і

на

в організаційній системі

ЦЕ-

Ми віримо,

що ц.я

буде

поглиблюватись

тись

на

життя,

користь

сnраві.

всі прошарки
що

може

і

співпраця
nоширюва
молодечого

тільки

українсь~ій

принести

визвольній

в

Красноярську,

. Ново

молоді.

ані однієї

СУС-у.

металюргій

падає на Україну. Себто з Украіни
буде насильно вислано 600-700 тис.

студентської організації, .яка не бу

ла б

Карагандинський

і дівчат. Mafuкe 80°/о висланців при

за

студент

сьогодні немає

в цілому вільному оо1т1

Абду"лі

дл.я
розбудови
хемічної
індустрії
має виїхати в цьому !і. наступному
році нових 200.000 молоді, хлопців

молодечими ор

вершив консолідацію

-

урожаю 200.000 молоді, на всі ви
щезгадані будови
протягом
цього
року
має виїхати
500.000 молоді,

льна Академія Крут в Нью Йорку,
всіми

Маrніто~орськ

В червні і липні ц. р. мало виїха
ти в Казахстан дл.я збору
нового

цього могла відбутись цієї зими спі
влаштована

вивоЗів,

частину
СССР,
за Урал.
нацравляється на будови

сибірського, Павлодарського,, Омсь
кого заводів і rкомбінатів,
на роз
будову вугільної промисловости
в
Донбас.

Відрадним і по'І1іщаючим .явищем

·

Здержання

азійську
Молодь

Канського,

видах.

1.

ВИВОЗіаз

нат,

імпрези ЦЕСУС-у: ХХ. Ювіле:йІний
Конrрес і V. ВЛКУ. В інших краї
нах поселення українців
помітна
теJК сильна діяльність молоді і сту
дентства, .яка проявляється у різ
них

потр.я

ний завод,. розбудову Атасуйських
рудників, на будову т. зв. Братсь
кої гідроелектростанціЇ на Ангарі,
Красноярської на Єнісеї,
Вухтар
мінської в Казахстані,
на будову

nер

молоді.

нове

но, СталінсЬІКе - Абакан, Барнаул
Омськ,
на Союоловсько-Сардайсь
кий
гірничозбагачувальний
комбі

рів, готується студійІІі дні, присвя
чені проб.лематиці сучасної Украї
ни, З'їзд МУН-у Америки та ЛУМ
ПА.

переживає

сенн.я:
рішенням
большевицької
влади
нові тисячі
молоді
мають
виїхати
в
найближчому
часі
в

залізниць

імпрез на дОІПомогу студентам в Ев
ропі. В Канаді відбувся величавий
З'їзд МУН-у.
В ЗДА відбувається

цілий р.яд молодечих

РІК

1956

Завданням
української еміrрації
є стати в обороні нових тисяч мо
лоді,
.яку вивозиться з України в
Сибір та
на примусові
роботи
в
Донбас.

Укра1нськ~

політичні,

суспіл?но

громадські і зокрема
молодечІ та
студентські організації повинні до
магатись в ОН,
в Міжнародньому
Червоному Хресті,
в різних гума
нітарних організаціях:

ПО

Т.

всіх

ЗВ.

примусових

«КОМСОМОЛЬСЬКИХ

путівках».
!Встановити !І'vtіжнарод
ню контролю
над організувашшм

усуваючи

всяке

несилл.я

моральний тиск.

''"

Вислати

міжнародню,

ш~втра

льну
комісію,
.яка б
розслідила
життя вивезених в Сибірі, Казах
стані і на Донбасі, побут, медичне

забезпечення, культурне обслужен
н.я, соціяльне 'Забезпечення..
З. Знесення праці дівчат,

жінок

та підлітків в шахтах.

Українська молодь в Україні по
винна боротись за три основні cnpa
ви:

1. Щоб українське вугілля, :Яке
видобущсться
тткким І зу<$1лл.ям
української молоді, йшло на підне
сення

життєвого

стандарту

україн

ського народу, на скріnлення і роз

будову української держави,
а не
на іНТереси
ІКО/МУіНіСТ!ИЧІrоУ
Росії,
скріплення ССОР та його експан
сії.

Українські

природні

багатства
мають
йти на благо У~раїни,
а не по
неволювача і експлуататора Мое
і труд українського народу

кви.

Щоб Донбас не був центром ру
сифікації в Україні.
Майже
іВСІЯ
преса Донбасу видається в російсь
кій мові, цією мовою ведеться все
діловодство,
її насильно накидає
тьс.я засобом радіо й телевізії,
її
вживається
на
мітінrах,
зборах.
Донбас,
де трудиться
українська
молодь, має бути українським, а не
російським
nромисловим і
куль
турним

центром.

з. Щоб ус.я молодь, .яку насильно
вивозиться з України, жила в сво-

ВІТАЄМО ХХ. ІОВІЛЕЙНИЙ КОН~РЕС ЦЕСУС-у
Привіт І. 3'іздові україІrсь:коі моJІОДl у Франт~11

7

Стор.

їх

!

смолоскип

окремих

національних

групах,

мала свою українську пресу, бібліо
теки, мала nраво на зборах кори-

ЧИСJІО

стуватись у~раїнською мовою і не
була перемішувана з росіянами та

ції до сотень

насильнq

лу Віктор Байдак, якась виїжджа
юча дівчина гукнула йому: «Ти ви
силаєш і
аrітуєш інших,
а чому
сам не їдеш?»
Один чужинецький

русифікоsаJНа.

Ідуть і їдvrь нові 1исsці
Накопичення поїздів, машин, ти
сяч людей. І все нові тислчі приїз
дять.
Всі з пакунками,
задумані,
(зtневірені.
: Найсумніший вигляд
представляють
дівчата.
Ось вони
16- і 20-річні дівчата, ще підлітки,
діти, відірвані від своїх родин, сіл,
друзів.
Одинокі в світі,
кинуті в
підземелля шахт, нарівні з чолові
ками. Вони уявляли собі !ЖИТТЯ ін
шим, світлі,шим, а воно кінчається
темінню шахт,
JКИ.ттєвого
бруду.
Щоб за якийсь час

люю:rь :тисячні комсомольські бри
rади ло вулицях Сталіно і Горлів
ки, в посьолках і селищах Донбасу.
А нОІВі транспорти приїжджають і

приїждЖають.

3

цілої України~ з

усіх закутків, тислчі й тисячі дів
чат і хлопців.

в травні цього року, з Ук[раїни в
Донбас виїхало багато тисяч моло
ді: на 12. травня з Київської обла
сти виїхало
1250 дівчат і хлопців,
з Хмельницької обл. цього дня виї

150. 14.
травня: з Черкас 100; Вінниці 85, з Рівного - 44. На 19. травня зі
Станиславівськоі:
обл.
виїхало 1.500, Черкас - 200, Криму - 100,
Мукачева 200, з Чернігова -125.
хало

-

200,

з Чернівець

-

За місяць травень
з
!Вінницької
лише обл. виїхало 515 юнаків. і дів
чат. 21. травня з Тернополя 480,
за місяць травень-червень
з Хер

сонщини виїхало
чат.

25.

юнаків і дів

500

травня: з Чернівець

-

110.

31.

травня виїхала з Запорі~кя
вже третя група в 300 чоловік (дів
чата і хлоnці), з Тернополя 133,
з Одеси 700. 1. червня: з Києва
- 1.114, Вінниці - 655, Станиела

вова

-

630,

Полтави

нець-Подільського
300. 2. червня з

-

560, Кам'я
- 500, Львова
Харкова 2.500,
-

з Рівного 85. 6. червня: з Харко
ва 550, з Сум - 800, Станиславо
ва 150, Ужгороду - 300. 8. черв
ня: з Полтави 400.
:Від

ц. р.

1.

4. липня
вивезено в Донбас 31.000 дів
юнаків. До початку серпня ц..
понад 40.000.
березня

1956

р. до

чат і
р. Вивози ще не заКJінчились, вони
ще навіть, за понідомленнлм совєт
ської преси, не осягнули своєї ку
льмінаційної точки.
Вся молодь їде за т. зв.
«комсо

мольськими путівками». Це відбу
ваєт·ься в той спосіб, ЩІQ кожний
секретар комсомольської організа
ції, в порозумінні з партійними ор
ганами та місцевим відділом МВД

і міліції

місцевости має виїхати в Донбас, а
КJого

nризначується

визначують,

хто з даної

на

вивіз

за

мовляв

людей і молоді про

секретар

міськоrо

комсамо

матрос, який був в Одесі в перших
днях червня ц. р. і випадково по

Урал.
Кожний виїзд є повний трагізму
і розпачі рідних. Ще ніколи Укра

пав на станцію, з якої виїжджали

їна не правожала своїх дітей так,
як це робиться зараз. Десятки ти

промовляв

сяч людей збирається на станціях,
щоб може востаннє побачити своїх
найближчих.

стувати його.

Цікавий
іІЩидент
відбувсь
~1.
травнл в Тернополі. Коли на стан-

ня

зневіритись до

кінця і впасти на дно життя, нк це
ставалось з їхніми поnередниками
і попередницями, за якими патру

8(66)

сотні молодих хлопців і дівчат, ono
відає, що в сторону трибуни, з .RІКОЇ
якийсь

чоловік, .полетів

камінь, а маса людей почала висви

В

багатьох

місцевостях

відбува

ються менші або більші заварушен
та

вияви

ючих

і

негодУвання

місцевого

виїжджа

населення.

3dМЇСІЬ В ІНСІИІУІ - на НаІDРЖНі ~nОьІИ
6.

червня

СССР
вала

ц.

р.

.Рада

спецілльним
оплату

за

Міністрів

указом

навчання

скасу
у

На перший

погляд

виглядає,
що ніби влада
дбає та
УМО•ЖЛИВЛЮЄ ВИЩУ ОСВіТу ДЛЯ МОЛО
ді.

Але коли взяти під увагу, що
згідно з рішенням
20. з'їзду кому
ністичної партії,
на будови
rr. зв.
шостої п'ятирічки має бути висла

но сотні тисяч молоді з різних рес
публік СССР, при чому більшу ча
.стину з України то стане
ясно,
що велика кількість молоді
18-22
років, не буде мати змоги продов

жувати своє навчання на вищих і
високих школах,
а буде
вислана
підступом і примусом чи то в Дон

бас,
чи на числе'Н!Ні
ІЮІВОбудови
азійської частини СССР.

Від самого початку вивазів
мо
лоді в численних десятир.ічках
України, зобов'лзується цілі деся
ті клясй молодих дівчат і юнаків,
які щойно одержали посвідки за
кінчення
десятирічки,
виї·здити
«добровільно» на чорні роботи.
ДесяrrикляqнИІК':Цв
Київська~ 5-ої
середньої 'школи
протягом довгих
місяців тероризували різні больше

!В\ИЦЬКі

atiтafl\qpи,

'ЩОб

ВіИМУСИТИ

закінчити

свого

наперед

ком

заплянованого виступу,

і

зійшла з трибуни з очами повними
сліз.
;Вимушено виїзд
Х-б кляси

стар

ших клясах
середніх шкіл,
у се
редніх спецілльних і вищих учбо
вих закладах.

гла

сомолом

Одеської 83. середньої школи. Май
же всі випускники
десятих
кляс
Дніnрjопетр01всь~ї
95.
середньої
школи примушені виїхати в Сибір.
Виїхали б. учні десятих кляс Хар
ківської 112. середньої ІІШоли, Лу
цької 2. середньої школи. Бурхли
во
відбувалися
збори
учнів
10.
кллси
Різдвянеької
сер.
школи,
Ново-Миколаївського району
(За
порізька обл.):
на зборах
комсо
мольський групорг Люба М'якуш
ко прочитала звернення партії, пе
ред кож.ним учнем і ученицею по
ставлено аркуш білого паперу. Ні

хто не дискутував,
ждали. Ніхто
нала година,

всі мовчали

і

не писав заяви. Ми
друга...
Всі чекали,

перша написала Люба,
а всі інщі
відмовились. Тоді nочав їх молити
учитель математики
Дробот.
Він
болвсь скандалу, обіцяв, ·що теж з
ними поїде,
лише,
щоб наnисали
заяви.
Одна дівчина не видержа
ла: «Пощо ж тоді я вчилась десять
років?
Я хочу поступити в інсти
тут... Я хочу бути вчителькою... А
ви нас пасилаєте в Сибір!»
В цьому році

в Донбас і

має виїхати понад

Сибір

60°/о всіх деся

їхній виїзд в Донбас і на Сибір.
Надя Курінна,
яка виступила на

тиклясників України.
Решта,
пе
реважно діти совбурів, одержавши

комсомольському rзtбранні, і яка з
запалом говорила про новобудови,
цитуючи Чехова,
що
«На
Єнісеї

звільнення з оплати за школу, змо

життя

почалось

стогоном

... »,

не мо-

Поноас
Справа Донбасу і
ринула на 20. з'їзді
шевицький

велику

уряд

частину

новобудов ви
партії.
Боль

рішив

своєї

перенести

промислово

сти й концентрувати її в азійській
частині СССР,
щоб на всякий ви
падок. маючи д10свід останньої вій
ни, мати сильне запілля. ЦК партії
і рада міністрів СССР
звернулась

жуть

спокійно студіювати. В біль

шості

-

льний,

це росіяни і чужонаціона
неукраїнський

елемент.

v uиф~ах
з rзакликом
до
ких організацій

між себе в

всіх комсомольсь
виділити
з-nо

1956-57

рр.

400-500

rrиc.

юнюdв і дівчат, які повинні працю
вати на сnорудженні
нових заво
дів, гі,дроелектростанцій, вугільних
шахт,
рудників,
ємств, залізниць.

різних

підпри

Акція виїздІв почалась в У краї-

,

число

ні вже в березні. Почали організу
вати масові виїзди молоді в Донбас,
ІЦО сильно посьогодні реклямують

ПР€Са, радіо,
совєтська
телевізія.
Прот ягом чотирьох найближчих ро
ків. має бут:и збудовано в Україні
159 нових шахт. В 1960 р. Україна
має давати 593 мільйони
тонн ву
гілля.
:В цьому році
Україна має
дати
200 міл. тонн вугілля, себто
два рази більше,
.як дає Франція,
Бельгія,
Голяндія й Італія
разом
взявши («Рад. Укр.» ч. 118(56), в гір
ничу промисловість
України
має
бути введено додатково 1.100 гірни
чих комбайнів і 1.500
навантажу
вальних
машин.
Зараз ІВ Україні
видобувається вугілля і розбудову
ється нові шахти крім Донбасу, на
Волині і Львівщині, в Черкаській,
Житомирснкій,
Кіровоградській
і
Закарпатській
областях.
Викрито
вугілля
теж
в
інших
областях
(«Мол. Укр.», ч. 105(56). В 1955 році

в Донбас привезено

16.000

дівчат

і

юнаків. В найближчих двох роках
має увіллятись в гірництво
nонад
100 тис. молоді.
При

накопиченні

тисячних

мас

людей, машин і будівельного мате
ріялу в Донбасі, відчувається nов
ну розгубленість та несnроможність
міністерства вугільної промислово
сти УРСіР (міністер А. с. Кузьмич)

організувати

Працю

та

!ВПорядку

вати відносини.
Шахти

і

Ворошилов

рів, ,60°/о виробничих дільниць очо
люють практики, JІІКі не мають тех
нічної освіти.
При наnливі нового
людського

поповнення,

третина

всіх шахт Донбасу знизила серед
ньодобоБий видобуток вугілля, по

ловина шахт ІЗІменшила швидкість
:посування
очисних ІЇ nідготовчих
вибоїв,
всі трести і
багато шахт
nока:Jники

nродуктивно

сти праці.
Виробництво
і
якість
будівельних ІМатеріяліІВ
відстаюrrь
від
потреб будівництва.
Це при
зводить до затримки
будівельних
робіт, переробок і великих неnро
дуктивних

витрат

(«Рад.

Укр.»

ч.

121(56).
Не зважаючи на такий жалюгід
ний стан в Донбасі, на
виїзд в
Донбас

мобілізується
сячі молоді.
Кожний

центральна
преса.

виrзд

і

Цьому

комсомолу.
2. червня про це
говорив в Москві Хрущов.. В поло
вині травня відбувся черговий пле

нуми

нум ЦК ВЛКСМ, на якому обгово
рювано, як найкраще аІ'ітувати мо
лодь до виїздів, та які методи за
стосовувати («Мол. Укр.», ·ч. 99(56).

r

все нові

ти

сильно рекл.ямує

шжрема

льокальна

присвячується

пле-

3

ських організацій, до комсомольців
і комсомолок,
до всієї радянської
молоді». В зверненні перемелюєть
ся вже десятки разів сказане про
«великі будови», світле tМайбутнє і
т. д· В загальному, як видно з пре

давала
бажаних наслідків, ЦК
КПСС і рада міністрів СССР
ви
ступила 18. травня ц. р. з~ спеціяль

си і листів, які поnадають з Укра
їни на еміtрацію, молодь дУЖе не
радо їде, є випадки явного спроти
ву і відмови, з ентузіязмом їде ду
же незначна кількість
справжніх

ним

ідейних комсомольців.

Коли

вся

пропаrандивна

злива

не

зверненням до «всіх комсомоль

А ик живуІь в По ноа сі 1
На

пленумі

травня

ц. р.),

ЦК
на

КПУ

(22. - 25.

якому

першою

точкою дня був жалюгідний стан в
Донбасі,
після закритих дискусій,

в
офіційному
nовідомленні
про
пленум, було стверwкено дві речі:
в Донбасі страшно
відстає будова
ноІВих житлових приміщень (ново
приїжджі
живуть по
кільканад

цять

в

невеличких кімнатах,

або

люгідний,
що туди
було вислано
багаточленну
робкорівську рейдо
ву бриrаду на чолі з ~. Тарасовим,
депутатом Верховної іРади
УРСР.
іВони підтякували на всі скарги
і

нарікання, від'їхали і на тому скін
чилось. А стан не кращає, а навпа

ки. з новими приїздами
ще більш
гіршає,
деJЗОР$н~зація :поглиблює
ться.
!Видобуток вугілля
помітно

uід шатрами. Хлоnці й дівчата npa
цюють в підземеллі,
що доводить
до
поширення
аморальности),
в

з:моошується,

усіх майже шахтах, селищах і мі
стах відчувається брак питної во

що «сталі кадри підприємства бу
вають лише там, де щодня дбають
про побут робітника, про його жит
лові умови, навч<tння, дозвілля, де
не проходять байдуже мимо таких

ди,

не

будується нових ІВодоnрово

дів.

У гуртожитках і шахтах такі не
стерпнl

умовини,

що

молодь

при

мушена масово тік а ти. Справі утеч
мусїла

Сталінської

градеької областей
не додали
на
nочатку цього року
2,5 міл. тонн
вугілля, в цих областях не виста
чає 17 тис. метрів очисної і запас
ної лінії вибою,
із 36 шахт і
167
тис. кв. метрів
житла,
які треба
було здати в першому кварталі ц.
р., введено в житт.я лише 12 шахт
і 128 тис. КІВ. м.
За
минулий
рік
змінилася
третина
начальників
шахт і половина головних інжене

r.знизили

Стор.

смолоскип

8(66)

присвятити

свою

передову

му

а

прорив і»

«шахти
(«Рад.

Преса

118/56).

мусїла

«Ні, не справлюсь.

Ті, що працюють на шахтах,
міц
ніші за мене і вміння в них біль
ше». 16-річний, ще безсилий юнак
не може виконувати ті самі норми

і робити
лять

ту саму роботу,

дорослі

рі.

Донбас

-

найбільший

і

це

що роб

загартовані

на

цілу

робітНИ;ч:ий

шахта

Україну

центр,

де

найбільше поширена аморальність,
хуліганство, бандитизм. Тут день і
ніч патрулюють сотні міліційних і
комсомольських бриrад. В Сталіно
на центральній вулиці, Плеханов
ській"
біля
райкому
комсомолу,
безперервно діє
телевізор
«Гово
рить
комсомольський !ПОСТ».
Тут
nока:зується . «аморальні
вчинки,
безпорядки, неподобс~ва в стосун

ках між молодими людьми,
дя

на

підприємствах,

(«Мол. Укр.»

ч.

в

безлад

установах)>

113/56).

Зі
сторони
влади
«ІЗІІІамените»
відношення до новаків: «Деякі ке
рівні працівни.ки вдаються до ок
риків і грубості ... (вони) часто з'яв
ллються на наряди
напідпитку
і
«повчають» новачків
такими сло
вами, від яких
гасне навіть
най
тривкіша «лампа - надзорка» «Рад.

Україна», ч. 124/56). А між новака
ми, в підземеллях
є
теж
велика
кількість

дівчат ...

Стан в Донбасі був і є такий жа-

глибоко
ч.

ствердити,

справ,
як водопостачання, торгів
ля, МЕДИЧНЕ ОБСЛУіЖУВАНН.Я:»
(«Рад. Укр.», ч. 123/56).

О. Зінкевич

«Молодь України» ч. 111/56~
Вона
вІКладає в уста
одного юнака-ІВті
кача такі слова:

в

Україна»,

Нороткі

в іст і

Відень. Союз Совєтських Студен
тів запропонував австрійським сту
дентам відбути двотижневу поїздку

по С~СР.

Австрійські

студенти від

повіли, що так довго, .як в rкомуні-:
стичних

країнах

немає

універси

тетських вольностей і nошануван
ня людської гідности, вони не бу

дуть вступати з ними в жодні зно
сини.

Мехіко. Мехіканський уряд від
мовив
в 'їздову візу
провідникові
комуністичної молоді (т. зв. Світо
вий Союз
Демократичної Молоді),
Ж. Дені.
Панама. Національний Союз Сту
дентства Панами відкинув заnро
шення МСС (комуністичний Між
народній Союз Студентства), ;моти

вуючи це тим, що «МСС є ніщо ін
ше.
як маріонеткова
організація,
якою користуються
тайні
аrенти
міжнародн~о~о комунізму,
москоо
ського

nоходження».

Індонезія. В Бандунrу відбулась
конференція азі:йських і африкан
ських студентів,
.яка багато уваги
присвятила питанню
чужинецької

домінації в колоніяльних і залеж
них країнах. Конференція прийня
ла батато резолюцій і стверджень.

Стор.
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Процес

вбивпика

Симона Петлюри

Найболючішим
фактом
ІВ
часі
процесу
·, большевицькqго аrента,
Шварцоарта, є те, що в його оборо
ну стали майже всі жиди, які tюго
зробили своєю

справою.

- больІПевицький

гляд кімнати,
безнадійний
одчай
старої жінки і плач старого :жида
знайшли шлях до мого серця через
мою червоноармейську шинелю».

Де

В

1925 р.,

листопаді

коли з Шварц

як1 жидівснкі ді.я:чі, що стали в оtю

бартом

роні світлої пам'яти
Симона Пет
люри, не вплинули на рішення су

на вістку,
що С. Петлюра приїхав
в Париж, Шварцбарт сказав: «Ну,
так що, нехай в Парижі». Він тоді

дУ і суд не вислухав їхнього голо-

'

су.

Навести

факти

стороні, що

був

дійсно

Приблизно

большевицнким аrентом,
оуло ду
же важко,
бо французька поліція
не досліджувала цієї сторони меда
лі Шварцбарта, а українська сто
рона не мала на еміrрації ні своїх

детективів,

ні

стеми,

могти

щоб

цілої

nоліційної
цю

сnраву

щі до влади

-

до

говорив
у своєму за
слові адвокат Вільм, -

час

книжку

про

погроми

в Україні,
які nриписувалось
с.
Петлюрі. На 17. стор. книжки опуб
ліковано фотографію погромів, яка
ще далеко nеред анкетою
Лекаша
була опублікована в одному альбо

'мі в Моск.в.і і той погром припису
вався Денікіну!
Значить, больше
вики вишукували всі можливі до
кументи, фальшували їх і всі зло
чинства, які робили вони самі в, Ук
раїні, денікінці і
різні
анархічні
елементи,
приписувалось
україн
ським арміям.
В своїй книжці Б.
Лекаш признається, що всюди йо
го правожали
совєтські
Qзброооі
аrенти,
які охороняли його перед
пімстою українського нарюду.
Сам Шварцбарт напередодні про
цесу
опублікував в пресі
статтю
«За що я вбив Петлюру».
В одно
му

місці

він

відкрито

:признається,

що він був в червоній армії.

Опи

суючи один погром, він пише: «Ви-

якого

нізувати

Нехай!
вибирає

ілюстровану

tpiнбf:Wr,,

не

шукав,

в цwму часі в

Поль

приходить й. Пілсуд

джає в одному виступі
про діяль
ність С. Петлюри
та її небезnеку.
14-15-16 січня 1!126 р. відбулось за
кордоном
тайне засідання
комісії
пропаrанди совєтського уряду,
під

си

Кожна раса, кожен нарід
собі
національного героя.
Жиди схотіли вибрати собі Шварц
барта. Боюся, що цей вибір не nри
несе щастя .Ізраїлеві. Цього героя
ніхто у нього не відбиватиме!»
І ці пророчі слова Більма
неза
баром сповнилися.. Шварцбарт по
казав своє справжнє обличчя боль
шевицького аrента він був
ви
сланий до Еспанії в часі громадян
ської війни і загинув
з руки мес
ника, еспанця, nриятеля України.
В обороні Шварцбарта неабияку
ролю відіграв жиді.вс·ький журна
ліст Бернард JLекаІ.Ц,; якому боль
шевики дозволили поїхати з Захо
ду в Україну і збирати
свідчення
жидів в оборону Шварцбарта, про
ти Симона Петлюри. Лекаш, повер
нувІШ1сь
з
СССР оnублікував
при досюмозі большевиків
багато

М.

ський.
На Україні Чубар,
голова
большеницького
уряду, \ :поnере

кладно розслідувати.
«Добре!
ключному

зустрі.н;увс.я

за Головним Огаманом
ані ним не цікавився.

оскаржувальній

Шварцбарт
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Шварцбарт
справу

число

було

постановлено

закордоном

терористичні акти.
Н справу вбивства

ний Володін, якого
шевицьку аrентурну

орга

індивідуальні
був
заміша
за його боль
роботу
висе

лено з Чехословаччини і
він осе
лився в Парижі та
часто
зустрі
чався зі Шварцбартом.
Бін
захо
див часто до відомого діяча Шапо

·

вала

1 иого

люру,

розnитував
про Пет
за його адРе

зокрема питав

сою і рестораном, де обідає.
День
перед атентатом,
Шварцбарт
обі
дав разом з Володіном в ресторані
Шартьє.
Жінка Шварцбарта зая
вила на слідстl3і,
що в день вбив
ства, себто 25. травня 1926., Шварц
барт так поспішно вийшов з дому,
що

не

мав

му вийшов
шапки. !Вся

часу

передягнутись,

то

в робочій блюзі і
без
преса принесла вістку,

що
Шварцбарта
було
викликано
телефонічна в момент, коли атентат

був можливий до виконання, себто
за С. Петлюрою
постійно
слідку
вали.

Поліція ствердила,
що
атентат
був виконаний о год. 14.20 хв.
А о
год. 14.35 Шварцбарт мав би нада
ти

власноручно,

на

досить

далеко

віддаленому поштовому бюрі, лист
до дружини r(пневматично), тоді як
поблизу е цілий ряд
ін1Ш1х
бюр.

Висновок
ясний і
недвозначний,
що він мав спільника, через якого
і передав лист і лист був Ітинутий
вже тоді, коли Шварцбарт був у ру
ках поліції.
Але суд
прийняв до
відома версію, що це бу ла помилка
на поштовому штемпелі, чого дото
ді ще не знала історія
французь
кої пошти! Поліційний аrент Доре
і цілий суд не хотіли (напевно сві
домо)
допустити думки
про спів
учасника Шварцбарта, що мусіло б
довести до розкриття цілої больше
вицької аrентури у Парижі,
чого,

аrент

як виходить, , французька поліція
собі не бажала, вносячи до прото··
колів ствердження, що бу ло зроб
лено помилку на пошті...
Тим са
мим суд прий.JЕІяв версію про само··
стійність виконання :злочину Швар

цбартом,

відкидаю~

:пред;'ІЯ.Вленj

д~Жа'ЗИ
ПJРО .' .й]ого
6олЬ!Ше:вицьк;у
аrентурність і
не роблячи
в ~ому
напрямку жодн:их досліджувань.
Самуель Соломон Шварцбарт на~
родився в 1886 р.
в Смоленську, в
Росії. Виростав він в Україні і дов
ший час жив у Балті.
Згодом він
вступив
у чужюземний
леrіон
у
Франції, будучи , раненим, 1
повер
нувся назад в

'Україну,

1908

В

р.,

живучи у Відні,
він був засудже
ний і сидів три міс.яці
в ~юрмі за
вломне злодійство.
Згодом він ne-·
реїхав до

був

Буда·nешту,

осуджений

ва власности,
слано

з

за

де в

р.

пра

за що його було ви

Мадярщини.

Шварцбарт

1909

порушення

виїжджає

1917 р.
французь

В

з

кою місією до Росії.
Свідок Шар
пантьє зізнав, що Шварцбарт вже
на кораблі «Мельбурн»
вів аrіта
цію на користь большевиків, а зго
дом,
як він сам признався і nисав
в своїй статті,
був в червоній ар
міі.
В 1920 р. він виїхав в Париж,
де скоро натуралізувався і займав
ся годинникарсоrвом,
будучи зара
зом на службі ЧК та nіддержуючи

постійно зв'ІЯ:зок
ми

з

большевицьки

аrентами.

Чер~зі свою

комунісТІИчну

с~тку

в жидівських юрганlІ1зацшх,
боль
шевикам
вдалося
змобілізувати
майже все ~дівст.во
на оборону
Шварцбарта.
Жиди вибрали його
за свого національного rероя. Оди
нокі американські жиди .здержали
ся,
а на 'Жидівснко-американсько

му з'їзді 19. листопада було відчи
тано звіт, в якому го~зорилось м, і.:
«Є 1глибокою помилкою та неспра
ведливістю
впливати на
рішення
французького суду
в справі вста
новлення відповідальности .]]ет11JЮ
ри

за

погроми,

оправдання
нального

...

робити

немає

:жодного

з нього націо

герою>.

Ми, україНІці, оправдали б Шв.ар
цбарта, ми ОіІІравдали б організава
ну акцію жидів в його обороні, ко
ли б Симон Петлюра був організа
тором погромів, але він ніколи ним
не був,

а

навпаки

завжди

боронив

прав жидів в Україні, на що є де
сятки промовистих документів. Ми
оправдали б жидів, коли б Шварц
барт не був большеницьким аrен
том, коли б він був справжнім жи
дівським патріотом, а не людиною
з

найнижчими

моральними

почут-

(Докінчення на 8-ій стор.)

число

-

Література
(До
Творчість Лесі Українки бага
те й
досі
невичерпане
джерело
найцікавіших проблем.
Зупинити
ея б хоч на питанні, зокрема близь
кому українському :жіноцтІВу:
які
жіночі постаті представила жінка письменниця, Леся Українка, в сво
їх творах? БлизЬІКе та цікаве воно
нам,
бо в творах
Лесі
Українки
виступають

на

першому

пля

ні жінки, як героїні твору, або виз
начні 1партнерки героїв.
Навіть в
ліриці, де поетка !за:й:маетьсІЯ більш
думками

та

настроями,

як

живими

людьми
та
nодіями, створила
Леся Українка сильЕ1і постаті та
ких жінок, як Грішкиця чи Іфіrе
нія, трагічну матір
з грецької мі
тології Ніобею,
чи rrрагічну релі
гійну 'матір
Рахиль,
чи
Дантову
Беатріче
та
«забуту тінь» його
дружину.

В своїх епічних 'l'ворах

мах,

дала

Леся

-

в пое

Украінка

також

кілька більших жіночих постатей:
леГендарну Білу та ;ц;ві Ізальди Білоруку
й
Золотокосу.
Одначе
найбільше
слід зосередити
увагу
на драматичних твQІРах. З цієї най

багатішої та найбільшої ділянки в
творчості поетки
вийшли всі
ви
значні

та

характерr~стичні

постаті,

створені чи перевтілені Л. Україн
кою: Міріям, Тірца, Кассандра, Ай

ша, Прісцілла,

йоганна

(з

«Йоган

на, жінка Хусова» ), Оксана («Боя
риня»),
Мавка,
Донна Анна і До
льорес («Камінний rосподар» ), Не
рісса й Євфрозина («Оргія»).
Леся Українка належить
пу письменників, що мають
ну точку
своєї
творчости
ідей, а не в дійсному житті,
основною

рисою

її побіч Шіллєра,

мож'На

до ти
вихід
в світі
і цією

окреслити

як протилежність

!ете. Отже, Леся Українка не бра
ла своїх
жінок-героїнь
з життя,
що її оточувало,
а творила їх для
того, щоб втілити в них якусь ідею.
Це важне
зОІКрема
тоді,
К'ОЛИ
розглядаємо

постаті

з

драматичних

творів Лесі Українки.
\драматичні
твори пишеться звичайно для того,
щnб їх представити
на сцені.
Ця
мета твору ставить певні технічні
та композиційні вимоги щодо будо
ви ·драматичного творv. Нам відо
мо, що Леся Українка писала ли
ше свою одну драму і то першу,
під

назвою

«Блакитна· троянда»

-

для театру. Дальші свої драматич
ні поеми, етюди та діялаги
nисала
вона тому,
що драматична форма

-

на уна

річниці

смерти

5

мистецтво

neci

Про духову спадщину

всюди

Стор.

смолоскип

8(66)

Українки

Лесі Українки)

була найбільше відпОІВідною,
щоб
в ній представити
свої
думки ідеї у формі боротьби, отже, в дра
матичній дії.
Через те не можемо
ставити до п'єс Лесі Українки тих
вимог,
що їх ставимо
до дійсних

ред кріпацтва, солдач"ПfНИ,
зубо
жіння та морального упадку (Мар
ко Вовчок, Панас Мирний),
чи
її
долю у вищих
верствах
суспіль
ства,. серед денаціоналізації
ч.:и в

драм,

«Приrчепа» Лев~оrо,
Тетяна
в «Непримиренній» Кониського,

та

шукати

постатей.

в

Поdтаті,

них

життєвих

сmорені поет

кою це носії, втілення .ідей, а не
представники побуту, дійсного жит
тя.

Ряд постатей,
зокрема. жіночих,
що їх знаходимо в духовш спад.щи
ні Лесі Українки,
помітний своєю
одноразовістю в нашій літературі.
Дієві особи,
історичні доби,
ро
динне
оточення все це
засоби
поетки,
щоб у мистецькій
формі
представити ідею в її боротьбі. Мі
ріям,
Кассандра,
АЙІІІа,
Оксана,
Донна Анна, не є жінками, взяти
ми з життя, хоч проблеми їх жит
V

тєві й вічно живі: всі вони тільки
втілення ідеї ідеї жертви в ім'я
любови,
ідеї пра:вди,
ідеї
влади,

ідеї

активної борот~:~би

за

батьків

щину.

У новій
українській
літературі
жіночі постаті творів Лесі Україн

ки

займають

окреме місце.

Наші

романтики .змальовували українсь
ку жінку серед народнього побуту,
реалісти представляли її долю ее-

Юрій

Буряківець

ПАРТИ3АНИ
Яструб над нивами лине
З тупотом кінським від трав.
Пугача зойки невпинно
Вітер хлюnоче на став.
Ніч

в

ситиЯках

воруШІИлась,

Си!ЗИЙ підводя'Чи дим.
Нишком у плавнях
З хлопцем, як цвіт

nрисіла
молодим.

З лугу підводяться коні,
Гриви у них, як вітри.

йшла
Ген

за

повстанцем погоня

за стрункі явори.

Бив обрізан його влучно,
Гадів спочити nоклав ...
Лози притихли край кручі,
Місяць ·сховавсь, сріблогла:в.
Постріл з кущів серед тиші
Вдарить в поля від ріrк:и.

працІ

на

Катерина

користь народУ

в

«Ооняшному

(«Хмари»,

промені»

Грінrченка). І еманцинація акінок
знайшла в творах
Кобринської та
Кобилянської.
Там усюди давало
письменникам жіночі постаті само
життя, що їх оточувало.
Підхjд Лесі Українки до її nоста
тей був зовсім інший. У високоми
стецькому
оформленні,
з палким
елавам на устах,
входять
:жінки,
створені поеткою, :в нашу літераrrу

-

ру яrк: постаті вічні, не пов'язані з
жодною добою, до жодних сустіль
них вер·ств.
З постанням Міріям і
других жінО'К в

їrнк:и

творах Лесі Укра

приймаємо

назавжди

вічні

ідеї великої жінки-поетки і тим по
казуємо своє найбільше зрозумін
ня того, що вонd хотіла нам устами
Міріям і других сказати.

....

Леся Українка це один з най
вищих виявів українського
духо
вого
життя.
Поруч
Шевченка
Франка. стоїть вона
на вершинах
осягнень нової української літера
тури і разом з ними належить до

духових

провідників

нацЩ

яких

слово носить nечать вічности.
Леся Українка піднесла на пере

ломі

і

19

20

століття українську лі

тературу на світовий рівень. Ії лі
ричні поезії, поеми, драматичні тво
ри це гармонійні цілості ідейно
го змісту,
сили слова та мистець
кого оформлення. Вихована на за

хідньо

-

европейській

культурі та

ознайомлена із старшою
та сучас
ною їй світовою літературою, при

своїла украlінській <Літеrр'ат)'1J)і віч-'
ні світові теми.
майже одинока
світових

тем»

себе казала

-

-

Вона у своїй добі
«Кидалася в нетрі
ІНК оона

і дала

сама

про

нам ІВ зовсім

своєріднrй інтерпретації грецькі мі
ти про ІсЬігенію та пророЧИІЦЮ Кас

сандру.

германський міт про Трі

стана

Ізольду,

й

представила

дУ

Вийде опівночі в сад.

шевнv боротьбу біблійного зрадни
К::l Юди,
перевИІЦИла
незрівняна
Кvлішевv поему щю Магомета сво
їм діялогом
про Магомета та Ай
шу, оформила
своєрідно
леrенду

Знає, він прийде до хати,

лро

Кулями

Болі
Буде

хлопець

воmенні
сестра

напише

рядки!

дожидатись,

в славі із ліоу назад.

Дон-Хуана.

Крім того старо-

(Докінчення на 8-ій стор.)

Стор.

6

Число 7(б5).

смолоскип

~рій Збанацький

ЛЮБО В
(3 акінченн.я)
Вона с~рикну ла, немов
поране
на, впала мені
на груди,
обвила
мою шию і заридала. Л пригорнув

її

безтямно, цілував у мокрі огчі.
- Наталю, рідна моя, любима

моя

...

-

Степане, Степаночку ... з бо
лем шепотіла воиа. -Ти- живий?
Ну, .як же я так? Степаночку ... Чо
му я повірила? ..

за ці осташІі десяток з лишхом ро

чика,

Розповідаю, не поспішаючи,
все
до по.цробиць.
Я
ще блукаю
по
складних · і : нескінчених 1 !ІІLЛ.яхах

Я

війни, а вже з острахом
заглядаю
в післявоєнні роки. Це ж обов'яз
ково

доведеться

говорити

про

свое

одруження.
Але .як на це подиви
ться На таля? І говорю й говорю -

Так, ми знову обняли одне одно
го. І знову гарячою любов'ю били
ся наші серця.
Ми сиділи
поруч,

ніяк не хочу розставатися з бурем

трималися

заливається веселий дзвінок.

і

не

за руки, дивилися в очі

могли

надивитись.

Переді

мною була колишня Наталя,
моя
вес·ела
дівчина
ІЗ
синіми-синіми
очима. Лише змужніла та блакить
в

очах

лина

помітно витиснула

задума

Дов:r1о ми

і

проник

допитливий

не знаходили

розум.

слів

дЛ.я

ним військовим часом.
Проходимо повз школу.

Я не повірила, говорила На
таля. Побігла до штабу вия
вилось, це дійсно бул:а твоя части
на. І командир мені підтвердив те
ж саме. Другого дня померла з го

-

ря

твоя

матуся,

захворів

батько ...

І я пішла на схід. Але в моєму сер
ці ти завжди був живим, Степане.
tВже не пам'ятаю, скільки ми так
проговорили.

В двері

спочатку

сту

кали, Наталя :аікому не дозволяла
заходити і зчасом нас і турбувати
перестали. Нараз вона сполошила
ся,

звелася

на

ноги.

Що ж ми тут сидимо?

-

додому

...

Я слухняно

·

йшов із нею.

Пішли
Мені

було дивно десь була в мене ін
ша домівка, сім'я, .яку я зчасом зби
равс.я забрати на нове місце робо
ти,
і ось раптом неждано-нега
дано

-

жнього

потрапив

дому.

~

Адже

свого

справ

Наталя

сказа

ла: ходімо додому. Так, .як говори
ла

колись,

коли

ми

допізна

заси

джувал:ис.я з нею у наurому селі на

березі невеличкої річки.

Йдемо вулицею. Наталю тут зна
ють усі вітаються, вона ЗМУІІІе
на весь час спинятися, відповідати
на питання. Але й мені не дає мов
чати: .я змуnrений розnовідати про
свое життя,
про
службу
в армії,
про все те, що зі мною
rrрапилос.я

З две

ну потрапляє Наталі в обійми, до
вірливо тиснеться
рожевим
лич

до жінки.

В мене

йо~нуло

Донька.

задумливими

серце.

-

Хіба ти цього не знала?
Зідкіл.я могла про це я знати?
І вона розповіла про те, .як в
один із важких днів сорок першо
го року до моїх батьків зайшов мій
однополчанин і ро3[1о:вів
про мою
загибіль.

Дзвінко

кою летить нам назустріч. З розго

ком

-

хлоп

поцілувала в рожеві щічки.

бачив,

як

Наталиних

з

очей

напівзаплющеІШх
нестримно

лилися

сльози.

Вони мене й прикували до

місця.

Коли б не помітив тих сліз

ніяка сила не втримала б мене в
кімнаті, де .я, .як виявилось,, міr бу

-

ти лише гостем, та й то тим, що не
приносить

Наталя

радости.

поставила

хлопчика

на

ноги.

рей вибігають шІКол.ярі. Одна із дів
чаток відриваетьс.я од гурту, пташ

розмови.

Ти живий, Степане ... - згодом,
вже спокійніше, сказал:а Наталя.

Наталя підхопила на руки

ків.

очи

Татко швидко прийде, -ска

-

зав хлоnчик і nідстуnив
до мене.
- Ти - шофер? - питає.
- Шофер, - кажу.
- А я відРазу вгадав.
я розумів На таля
давно вже

не моя, вона мати сім'ї і дружина
іншого. Ій, певно, не легко було все
це показувати мені. Та вона чесна
і відверта, .якою .я знав її колись.

-

ма зиркнула на мене Наталя.

Нічого не сховала

НевІЖе? Невже моя дитина стіль
ки років жила без батька? А .я був
майже поруч, жив з ними на одній
землі, в одній республіці, і не роз
шукав їх,
не придумав нічого ін

хати: дивись, :мовляв, знай про все.
Я хотів було приголубити хлопчи
ка,
але він рішуче відіпхнув мою

urого,

.як

одружитися вдруге і

покликала до

руку.

Я не маленький.
Скільки ж тобі
років?

за

-

пи-

жити собі тихим та спокійним жит

таю.

тям.

Чотири.
А ще
коли не було
Нового року -було три. А ще ра
ніше мене зовсім не було.
Наталя ніби й не чула нашої роз
мови, мов сонна, снувала по кішш

Мамо, а я на співанку лиша
юсь, сказала дівчинка,
з :поди

вом і настороженістю глянувши на
мене синіми оченятами.
Я шукав у дівчинці чогось свого,
а на мене дивилась
Наталя, така,
.якою вперше
побачив її
в сорок
першому році.

Дівчинку

кликали

як підлетіла,
в

подруги.

Вона

так w:видко і зникла

гурті.

ті. І мені захотілося сказати все і
про

мое

життя.

А в мене теж е такий

-

чик, .як ти.
А тебе .як?

-

А мене, коли куnили,

панком

-

вавс.я

не хотіла про це говорити

знаєш, синху?

пев

но, в душі була ображена на мене,
не могла
простити моєї байдужо

ла

-

Ось ми й
прийшли, сказа
ла нарешті Наталя.
Зайшли в квартиру.
Тут
було
прохолодно,

тихо

-

я від,разу ві~

чув подих тієї затишности, .яку так
любила Наталя.
Не встиг і оглянутись, .як відчи
нилися двері і з сусідньої кімнати

хлопчик

років

чотирьох-л' .я

ти. Біловолосий, пухкенький, з кру
глими карими оченятами й носом
гудзичком.
Штаненята тримались
на одній переюрученій шлейці, дру
га тяглася позаду, обірвана.
- Мамо! Мамусю! - зрадів він.
- Ти вже прийшла?
- Прийшла, СИJНку.

-

мимоволі здиву

я.

А
на

чому
мене

Степанком

-

-

ти

промовисто

не

гляну

сумавитими очима На

таля.

-

сти.

вибіг

Степанком?

-

то Сте

назвали.

Ми йшли далі. Мені хотілось роз
питати про дівчинку, але я не смів
цього зробити. Наталя чомусь те!Ж

-

хлоп

Максимком його звуть.

Бо так гарно,

-

знизав плечи

ма хлопчик.- А в мене й сестрич
ка

е,

-

похвалився.

А твоїй сестрwщі скільки ро-

ків?
Не знаю,
хлоnчик

на

-

з жалем зиркнув

маму.

Наталя зрозуміла мое питання.

-

:В

дилась

сорок четвертому вона наро

...

Я важко сів на стілець. Задумав
ся. Треба було йти, але ноги не не
сл:и,

не

слухалися

мене.

іВ

моєму

серці знову спалахну ла
любов до
Наталі, та любов, що ледь жевріла

під

попелом часу і лише

інколи,

коли
вітер спогадів
роздмухував
жарину, nекла воmем -і .ятрила.
Я

число

8(66)

відчував, _:що безсилий відстуnити
ся

від

не1,

вона жива,

зали:щити,
що вона

знаючи,

що

З матеріялів «Білої І<ниrи»

ходить по зем

Висока освіта в Україні

лі, дихає одним зі М!Ною повітрям,
дивиться на rre ж
саме сонце. До
тоrо ж, а мав моральне право бу:rи
з

-

нею

адже

вона

моя дружива.

(Продюв:ження)

Наталю!- кажу.- Сядь на хви
линку,

подУмаємо.

Вона

покірно

сіла

напроти,

з

острахом і занепокоєнням дивилась

на мене. Мені чомусь здалося: ко
ли б я лежав
мерцем на лаві певно, з такою ж любов'ю і мукою
дивилася б вона.

.Як же нам

-

жити даді?

-

пи

таюся ніби сам у себе.

-

Не знаю, Степанку, відпові
дає задубілими устами.
- .Я ніколи не переставав люби
ти тебе, Наталю, кажу,
дивля
чись у її ПОВіНі муки очі.
- І я тебе, Степане, - відnо.в.іла
вона

.

.Я бачив в'Она говорить прав~
і їй так само важJКо, мо~е, ще важ
че, ніж мені.
- А... його? - питаю, не відри
ваючи

поглядУ•

Вона безсило опускає очі.
- Дітей люблю. І він теж... не
чужий. На тебе схожий ...

іЇ здригнувся.
стала

Біра.

Перед очима по

Довірлива,

добра,

ніж

на. 'І .я відчув, що вона мені теж не
чужа. Мені не хотілося завдати їй
болю, РО/Збити її спокій і щастл.
Наталя читала мої дУМКИ.
- Мені моторошно, Степанку• .Я

-

знаю

в нас

розстатись.

довелося
ною

6

не

іВистачить

сили

Але ж свое щаст.я нам

повернути

такою

ці

..•

.я мовчки киваю в знак згоди го

-

Ось що поробила війна,

-

ти

говорить Наталя.

Ми мОіВчимо.

Мозок мій працює

напруженно. Ось воно щастя

-

бі

льше не палитиме мені серця гаря

чим вугіллям,
прикритим попелом
часу. Але хіба від того спокійніше

буде на душі?
Чи не
розкидаємо
ми власний біль по чужих серцях?

А

розкидавши

чи

-

йоrо сам?
Рішення визріває
поступОіВо,

в

позбавипrоя
моїй

але впевнено.

ся на Наталю

-

голові

.Я дивлю

вона сидить зів'я

ла, задумана,
ніби
приголомшена
своїм щастям. Але хіба щастя при
голомшує?
Ні, видно, пізно, дуже
пізно ми зустрілися,
щоб усе по
чинати

Соціильного виховання (соцннх),
r·отун.а.тш 1вчителів - вихователів;

для України. Найперше, що при ліквідації університетів бу ли цілком лік-

2.

Професійно·! осІ:Ат и (профос), що
ГО1ували кадри викладачів для техv.;ікумів; J. ФакуJІьтети політичної освітн (ІоСІ.lJТос,), що r отували фахівЦі!'
ІVІасової г.о.:rітичної роботи.
Інститутн Н;:.родю.ої Освіти
булн

в ідовані юридичний і історично - філо"югічннй факультети Одеського, Хар
1.:.і:,•ського ун·іверситетів,тощо. Багатю,ці, віками надбані наукові
колекції,
м.узеї, ботаніч ні сар,и тощо бу ли
просто знищені, змарновані.
Будучи

opr анізован: 1Е Києві, Харко~і, Одесі,
Катеринославі, Вінниці, Кем'янці - По-

на перший погляд демократичною, бо
~~~шала доступ робітникам і селянам до

1.
що

1З:Нову,

спочатку.

Рішуче зважуся на ноги.
Підхо
джу до Наталі,
рвучко цілую її в
холодні уста, в гарячі щоки.
- Прощай, Наталю!
Вона враз пружно
зірвалась на
ноги, тривожно дивиться в очі.
- Ти що надумався?
- Не можна нам... Не можна,
Наталю.

-

дільському, Ні:жені, Полтаві, Черніr оні,

ІНІщої школи

)Кип,;мирі, Луганськv. Внаслідок такої

ципові

роздрібнено;сті

s

НІої і с:ередньої освіrи і спрямув<шням

де

внwої освіти на суто утілітарний бік,

число

Україні доt:ягло
вчилося

88.8:21

в

вищих

році

1929

студентів.

В

шкіл

239,
1930

році

вона

хиби,

знизила

ця система мала прин

бо

занедбанням

рівень

загаль-

ооніти В· цілому.

dtавіп, ІНО були ще роздроблені
нг
<'І-:ремі інст11тути соцвиху,
інс,тіпут:і

Зовсім занедбушала науково - дослід'!У ді.:шнку нrrших :шкіл.
Uей період

ТІ~·офос~іти 1 1!-!СТИІ)ТИ політосвіти. В
цій схе:'І1і допускались різні типи ,ueчірніх і денних професійних
курсів
для роnітників і селян, вечірні робітІШчі Tf. хнікуми; вечірні робітни•rі факулr-тtти ;1ля зайІштих 1-~а виробниц-

історики вважають <<періодом шукання нових схем освіти і методів виклад:зння». Тоді на наш rрунт були приспішсню насад:;.[{еНl різні <<Акти:·НІі ме-

тві. При Пі·DМИІслових підприємствах
;снували Ф<1брично . заводські школи,
1ікі дава:ш лише фахову
Еиробн11чу

плексно - проєІ\тні системи» тощо. Диференціяція вищих шкіл дійшла до ди
во.ни:жних ме:ж. Творилися так~ дива

ОСІвіту.
В цій відмінній від РСФСР системі
освіти, починаючи від 1920.
а:ж
до
1933 року було багато цікавого, разом
з тим курйозного, але не
корисного
•""'· .., ......... ~,_,,~,,...,,, ... ,~, ...... ..,..,, .... ~

як: <<Етіологічний факультет» в
меДІrчному інституті, а с~теціялізація л.охо
ДlІЛа до того, що r·отувала
<<Поетів»,
<<Критикіь», <<пис,ьменників». В сільсько-господарській ВІІсокошкільній полі
ти ці дійшли до організації окремих ін

Вона безсило опустилася на сті
лець.
Тяжке ридання рвалося з її

с1 итутіе для Еивчення <<Коней», <<Крі
лію>, <<Великої Рогатої Худоби», <<Пта

грудей.

-

ловою.

хо

Orop.. 7

смолоскип

.Я ніколи не забуду ~ебе,
На.;.
талю... Не винні ми з тобою... Про
бач за все, рідна.
- Ти мені пробач. ..
Чужими ногами я прямую д0 две
рей.
На таля просrrягае
услід мені
руки і, певно, не має сили звести
ся на ноги.
З сусіДіНоЇ кімнати ви
глядає малий Степанк о.
- Дядю шофер! - гукає він. Ти куди ж утікаєш?
- Будьздоровий, СтЄІІІанку,-ка
жу, відчиняючи двері.
Побачив тільки,
як упала голо
вою

на руки

Наталя,

лк

затрясли

сл її плечі в !РИданні, але вже нія
ка

сила

не

могла

поіВернути

мене

наза~.
Поривно зачиняю двері
і,
немов боІЖевільний, вибігаю на ву
лицю

...
*І

З

середини неба

блискавкою
мого

зірвалася

зірка,

прописала слід до

виднокругу,

лише

одну

са

неіВЛО

виму мить
багряніла
та жива
тремтлива смуга в нічній пітьмі
так

тово

само

ЛІК

сnалахну ла,

й погасла.

так

і
і

рап

Блимнула жа.рина

у вогнищі.
На сході ледь nомітно
розгортаІВ завісу
новий
бадьорий
ранок.
ЕОр~ Збанацький

тоди»,
пові

<<Лябораторні

методи»,

методи»,

<<Дальтон

плян»,

<<Гру<<Ком-

хів» ТОЩО.

Само соGою зрозуміло, ноЕостворе
ні інс,титути не мали ні матеріяльної
бази, ні ІіfJтрібноі кілмюсти квалифіко
ваНІ-ІХ кадрів. Як правило,· в одному
бу дИН){у ту лиJшся по кі.1ька інІститу
тів, а rrрофесорсько - викладавський
склзд -- мусів перебувати <<На коле
С:JХ» в повному розумінню цього сло
ва. Такі сполучення як Харків-Полта
в.а, Харків - Дерегачі, ;Київ - Житомир,
Кн їв - Біла Церква, Київ - Ні:жищ бу ли
як правило. Ііавіть сполучали працю
в іJ-Іститутах на такому
•ві;ддаленню,
як Дніпронстроп=;ське - Біла
Цt::рква,

Киї•з

-

Кам'янець

-

Подільський.

Від РСФСР була запозичена ще од
на ВЛZІС1Ішість підсовєтських
вищих
шкіл, строга централізація в управлін
ню щкош1 і
пролетаризація
.вищих
шкіл.
13 Україні було застосовано

<<Г Іоло;кеннн про вищу школу РСФСР»

з листошща 1921 року.

На підставі

йuго, всі r:ищі школи підлягали Народ

ньому 'К('МЇС3ріятсІві Ос)sіти
України,
але рівн·очасно їх діяльність контро
лювалася
місL:.еВІІМІІ
губерніяльними
комітетJ;vш, а ф;штично
партійним'1
сJr;г;:,шізаці,lми, і органами безпеки
з
початку через ПОJІІТичних
комісарів,
а після лjІшідації цього інституту, че-

Стор.

8

ре~: ком уніс 1 тів

смолоскип

членів правління ви

-

КОВБАСА

щОЇ ШК~)J!И.

J(Єhpl'.TOM Ради Народніх комісарів
РСФС!l з 2. вересня 1921 року в·сі ЕИ
щі школи дістали перший радянський
статут, згідно з яким, ректор
призНІа

чуrВШІІ1Й НКО ставав абсолю·:ним ке
рівником університету чи
інституту,
а

до

мими

які

ну

керівництва
курсами,

катедрами

допускалися

чи окре
студенти,

п предметавих комісіях мали рів
кі.Іькість голос~ІЗ з професорсько

ьи:о.•адовським

складом.

1lJЖ ректорі бу ло правління, що
складалося з 3-5 оrіб (ректор, полі
коміс<lр, декани, пре;~став.ники партій
но·; і студентської організації),
яке
вризІ.ачалося НКО на один рік. Голо
~увзв 1В прзвлінню ректор,
що
теж
признач:.:;вся НКО. Факу.тьтетами
ке
РУЕ<:і.'Іа президія
з 2-4 членів,
яких
ПfІ!1JІІ!tЧRЛС! ПраІЗ.lЇННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ і
;~~:твер,цжу_.ав НКО. Ні загальні збори
факультету, ні загаль.ні збори
цілої
вищої школи, а TtiM більше, ніяка .на
укоІ;а f•ада ___: Не ісnу1вали.
На підсте:ші цьоr о <<І Іосюження»
1В
.v І•Р<йні було в 1922 році розроблено
і пр111'шя1 о 1свr. є <<'Тимчасове положен
ня про ь.ищі школи УССР», згідно
з
Я1ШІ\і вси іс 1 от на частина бу ла
взята
з <<Гlо:южеш:я РСФСР», але з деякими
РЇJомінноLпІми в дрібницях.
Наприк
.1іlд, було ·сказано, що ректора приз
Іі.JЧ<Іє I-11\(J, а політкомісара l_lJ{ КП
Ь ( \'), ;~і .1сбирається ще
<<дщщцче
бк•ро». Ф~·ку ль тет очолює декан, яко
го призначає НКО,
але
прІ-r нІьому
створюється <<Факультетська Комісія»
як дорадчий орган. Порівнюючи цей
лерший статут чи <<Тимчасове
поло

Число

Шваоцоаот оопьш. аtент

(ФейлfІІ'ОВ)
Один із приятелів моїх (ім'я його
тут згадувати хіба не важно!) при
їхав по оправах,
ковбасу
привіз,
кіло мабуть п' .ять бу ло...
І так вона почалась, проблема:
Бо був це для мене голодний рік!
Не перший,

ній...
те! -

напевно,

На фейлетонах
не переживе·ш;

гострого,

не

самі знає
пера, навіть

жуватимеш,

проковтнеш і
меш

й не осrrан

-

чорнила

паперу

не

не

nити

...

А приятель мій, що ковбасу

при

.еіз:

-

Не для тебе вона ... Для автора
с-щ т~ей: серйозних-. црИІЗІНа чен а! А,
що

вдома

не

застав,

переховаєш

длл нього. Прийде~ забере...
Так, rrenep, і висить вона, ковба
са, в моїй кімнаті, під стелею (ви
соко завісив, щоб кіl.UКа не 'дісrrа
ла!).
Гладенька, рум'яна не[І.fов
дівчина,, аж очі крутить, запаш.на
така, смачна дУже! Ну, бо ковбаса
це важно знати! не будь.лка,
а наша, дома:ІШlього фабрикату, з
часником,
салом
замаєна... Немає
вже ковбас таких,
не роблять, за
дорого обходиться!

-

Та,

нехай

висить

-

:к.овтаю

слину л - щоб мені не перебивала.
Не л їс.тиму ж її, а автор стат

*І
Думав
забути
про
ковбасу.
Зібравсь фейлетон писати.
теми

не

-

находжу.·~·

Наприкрилось філософуваннл,

nо

старілась

m::>-

політкоміlар, СJле це зовнішня форма,
ще.' до істuти спра1ви, то вона була та
сама, заборона
ЕІсього,
що
носило
б_уд1 які оЗнаки автономії вищої шко
ЛУ І, чи індивідуальне··: сtвободи науко
вої думки.

статті

Після доби існувJ.ння 'l•ідмінних зав
нішніх ознак в українській ·вищій шко

. 1і,

і деяких прйвно організаційних
форм, що при цьому супрошоджуна
лиrя так зваНІою <<українізацією Укра
їни» нас,тала Сталінська доба, або
доба посиленого наступу на все укра
ЇІІське ж нтт я. І Іочш;3ючи від 1930 ро
ку, а особливо від 1933., з часу діяль
ности МОСКОІВСЬКОГО еиісара В Укра't·
Ні Л. Постишес:а. Народній Комkаріят
Освіти України, на чолі з В. Затонсь
ким і А. Х~внлсю, під
безпос,ереднім
керівництвом ! І. Постишева розгра
ми1в все кулr,турне життя УкраЇНІи в
тому числі і вищі школи. Тисячі вче
них, адмі:1істраторів були
ув'язнені,
nислані, або знищені. Укра]нську мо
:в у і культуру намагаються поста-

Адвокат Кампінкі
в своєму за
ключному слові звертаІВсл до ПІ.вар
цбарта: «А ви, Шварцбарте, хто ви

такий і
чи вашrі рухи були
такі
чисті, щоб ставати сьогодні в ІІІОзу
національного героя та
месника?»
1926 рік залишивел великою, не

затертою
посьогодні,
пллмою
ІВ
історії' Ізраїля. І~сторіл чекає, щоб
ця пляма була стерта. А вона буде
стерта тільки тоді, коли самі жиди
регабілітують
Симона Петлюру
і
осудять жалюгідний вчинок Швар
цбарта.
В інтересі наших :народів
є, щоб міrж нами не було цієї плями.

Ол.

Про духову

романтика,

l.UКандибала
плач,

кудись

фантаtзіл.

Хоч

голова пустарем ДИllle!

Невже ж

ведетьс.я

--.

на

аж злякавсь л!

старі роки

складати?

Димирець

спадщину Л.

Українки

(Докінченнл з 5-тої стор.)

ження про вищі школи УССР з 1922
року» з царськими статутами 1849 ро
ку або 1884 року, то мимоволі требіl
зробити внсІювок, вони мало чим різ
ш;ться між с,обою, хіба тим, що тоді
був куратор~ чи інспектор, а
тепер

Період. стабілізапії в розвитку
українських. вищих шкіл

(Докінченнл _з 4-тої стор.)

тями, при:ч;етн.им до грабунків і зло
,ційств..
Народ,
лкий
мститься за
свої кривди, висилає своїх месни
ків прозоро-чистих,
без
наймен
шої плями. Бо месник є ві~обра
женням найблагородніІШих змагань
даного народу,
він є його втілен
ням,
nраобразом.
Чи
був
таким
Шварцбарт? Сьогодні вже не тіль
ки ми, українці, але самі 2КИди ви
рікаюrrьсл
його і
уважають,
ІЦ<>
справа Шварцбарта бу ла в.еликою
помилкою •жидівства.

тей серйозних!

КJруть-вергь,

7(65).

-

до

серйозні

·Грузнути в

кни

гах розумних,,
щоб і собі про !РО
зумне вихвалятись? Ні! Смертю
голодною покінчу маццруваннл,
а
сорому цього не наберуелІ
Хто ж
бо сприйме мої,
Чepeumi, писання
серйозно?

Тут із-під стелі ковбаса:
Відважно, Остапе! Тільки ру
ку простягни, от мукам твоїм кі

-

нець!
Ну,
ще довго
.цуматимеш?
Ще довго шлунок до хребта тули~
тимеш?
Я -зирк ... Це вже не nриятеле

ва ковбаса, а сама душа мол до гу
би проситься!
- Спробуй :кусок. маленький,
непомітно буде нашіnтує...

вина єгипетська,
ізраїльська, гре
цька, римська, nерші віки христи
Я1НСТІВаU ' лицаІрське серед:ньов.і~.

французька революція,
козаччина,

народні

українська

повір'я

Волині

та Сербії творили тло її твор~в,
лк ліричних та епічних, так і дРа
ма тичних,

на

предсіавллла

·якому

'.

вона

сучаснИІЙ

світ.
З ідейного боку

1

часто

і',Ціе:йJний

поставила

Леся

Українка на перший пллн рішуче
принциn боротьби, лк основи ІВСЬО
го духового
життя,
боротьби
:на

життя і смерть, і смерть таку. що
дає вічність ідеї,
за яку ми боре
мося.

І цим власне Леся у,країнка особ
ливо близька
нашому поколінню,
що поставило собі метою боротьбу.
Боротьбу,
що
героїчною
смертю
своїх борців увіковічнює ідею.
Раїса Шило-Бакум

-

Ех, не видержу!

-

скри:кнуІВ л

та очі жмурю, уха затулюю. -За
бути ковбасу, що над головою зра
ду
готов.ить,
хитро
всміхаєтьсл,

підманює безстидно!
вити в становише чогось ніби
непо
трібного, зайвого, політично - непев
ного
і
ІJІ()віть небезпечного. Побіч
1\Іарксівської ідеології, ІВ центрі уваги
полпичних чинників
стіlє
росjйська
культура.

Проф. Іван Розгін
(Да.lі буд-е)

Таки

проблемі

·~

тривати довго

не

довелося:

Ще сам не знаю як

-

коІВбасу зі

шкУ!рою nоїв,
а наnисав... фейле
тон!
... Про ковбасу, звичайно.
Остап Черешня

число

Orop. 9

смолоскип

8(86)

Українська моnодь і судентство на чужині
(Едмонтон).
З сольо-співом висту
пив відомий баритон Андрій Гала

ХІХ 3'їЗП мvп нnноnи
(Власна

- 2.

червня

29.

пац

коресонденція)

липня ц. р. відбув

ся величавий З'їзд Молодих Укра

В неділю ЗО. червня, ІНа пленар
ній сесії виступили з короткими до

їнських Націоналістів Канади. Май
же всі осередки бу ли репрезенто
вані на З'їзді
овоїми делеrатами й
членами, які виявили бажання взя

повідями відносно дальшої діяль
ности
МУН інж.
Бол. Коссар,
мrр.
в. Гультай та
В. Клишсів. З
гостей
виступав
інж. А. Кішка з

ти

участь

На

в

ньому.

З'ї.зд

наспіли

привіти

від:

полк.
А. Мельника,
Митрополита
Іларіона, ЦЕСУС-у,
РУМК-у,
СУ

МК-у,, СУМ-у, Пласту, Зарева, JІУ
МПА, «Смолоскипу» і інш.
Напередодні ІНарад від бу лось при
йняття для делеrатів~
влаurrоване
ВінніпезЬІки.м відділом МУН і Брат
німи Організаціями.
В

суботу ЗО.

червня почалась пер

ша
пленарІНа сесія.
До
Почесної
Пр~зидії
КонфереіНІЦії'
покликано
Президента
УНО мrр. В. І'у ль
тая,

почесного

Президента

УНО

-

інж. Вол. Коссара,
ред. М.
Пого
рецького і n-ні Тетяну Кошиць. До

ділової

Президії

ОрихівськЦіі
ник,

обрано:

Михайло

-

предсід

(Торонто)

Анна Балка

ступник,

(ЕдмоІНтон)

Наталія

Павличенко

-

Бундза

-

і

признання

зидентові

Люся

секретарі.

уступаючому

МУН-у,

пре

Володимирові

Климкову.

Увечорі цього дня, відбувся в ре
презентативному готелі Роял Але
ксандра бенкет, при великій участі
українських особистостей. З вели
кою промовою виступцв ІНа бенке

ті президент УКК проф. Лев Доб
рянський, який з' ясував теперішнє
подітичтне положення,
суть
коек
зистенції та положення
українсь

кої визвольної справи. Його промо
ва знайшла живИй відгук в місце
вій канадійській пресі. На бенкеті
з.

привітальним

словом

виступив

теж Президент КУК А. Яримович.
Бенкетом вів Остаn Шах,
а дяку
вав
за вистуnи
почесний
голова
МУН, rB. Гла~. Під час бенкету,

виступив

відомий український спі

вак М. Мінський, Лідія Хоменко та
чоловічий хор під орудою Володи
мира

Клишсова.

який

за

ність.

В

зложив

його

цей

день

призІНання

корисІНу

діяль

передано

прапор

МУН-у
Вінніnезькому
Відділові,
який відзначився найбільшою ак
тиВІНістю в rrопередній каденції.
Увечорі відбувся великий конфе
ренційний концерт,
найбільший
і
найкращий у Вінніпеrу за останні
роки. Вистуnали мішаний хор МУН
і чоловічий під орудою В. Клим
кова,
пеrу,

танцювальні груnи
з
Саскатуну, Реджайни.

Вінні
З со

льо-танцями виступили Люся Пав
личенко
(Саскатун),
Р. ОІ'інський

На Конференції рішено
перене
сти осідок
Крайової Управи МУН
до Торонто.
До нової Управи ви
брано:
почесний президент ва
силь

Гладун (Торонто),
президент
Михайло
Орихіпський
(Торон
то), перший віцепрезидент Вол.
Климків (Вінніпеr), другий віцепре

-

зидент

-

Ooran

кретар Торонто),
розник

-

Шах

(Торонто), ее
(Зах.
Пово

Богдан
Климаш
скарбник Ілля

(Гамільтон),

Орест

члени

Орихіпський

Управи

(Монтреаль),

Ярослав lФабіян
~оронто)~ . Анна
Балка (Едмонтон), Богдан Климків
(.Вінніпеr).
Конrрольна
Комісія:
М. Лис (Мус Джов), Ярослав Білак
(ТороІНто),

В. Ничка (Реджайна), М.
(Гамільтон),
Н. Бундза

Ольховий
(Зах.

Торонто).

з діRЛЬН~СJИ MV~ у

за

Зі звітами про свою
півтораріч
ну діялЬІИість вистуnили
Крайова
Управа МУН, П~овінційна ЕКізеку
тива Сх. Канади (голова Іл. По
ворозник) і делеrати від всіх Відді
лів.
Звіти ви.казали велике піДІНе
сення серед членства, ріст органі
зації та
активізацію її на
різних
ділянках
діяльности.
За
заслуги
перед організацією і велиший вклад
праці у вдержанні її на висоті зав
дань Конференція висловила особ
ливе

Еспанії,

МУН-ові

(Реджайна).

У понеділок учасники конферен
ції зробили прогульку до оселі МУН
у Сенді Гук.

Пщеред,ня

Н,

вибрана

Крайо~

Управа МУ

18. Крайовій Конфе
(Торонто 22.-24. травня
1954

ренції

на

р.) була в такому ,складі: Володимир

r

Климків президент, Василь
ла
ду:н почесний президент, я. Ві
лак і
С.
Шах віцеnрезиденти,
А.
Григорович се:юретарка,
М.
Наконечний скарбник,, А. Балка,
Б. Цірка, Б. Климаш

-

члени.

Від 1. січня 1955 р. до 31. травня
1956 р. КУ МУН видала 15 «!ІНфор
маційних
Бюлетенів»,
10 чисел
«Проміння МУН-у»
(в англійській
мові), ·4 «Сторінки Молоді» в «Ново
му Шляху»,
цілий ряд обіжників,
комунікатів, листів.
«Проміння МУН-у» редаІ'ують В.
Климків_ Б. Климаш, Р. Стойко, Р.
Громада. Як за оформленням, так
і міщеним матеріялом, цей журнал
є дуже оригінальний і є
наочним
доказом, що з рядів МУН-у виби
лось

цілий

ряд

~алановитих

моло

дих журналістів,
яким питомі,
в
дуже багатьох випа"щках,
ІІІОшуки
за чимось новим, цікавим, оригіна
льним, чого майже не помічається
в журналах і
публікаціях
інших

молодечих

9. -

ж;урналів

ЗО. липня

1955

і

публіІКацій.

р., МУН

зор

Б. Цірка відбували часті органі:за
ційні поїздки до осередків МУН.
1. - з. ЛИІІІНя .1955 р. відбулась
Конвенція МУН-у
Сх. Канади,
в
якій взяло участь 6 осереДків. Пре
зидентом провіщійrної Уnрави МУ
Н на цій Конвенції
був
обраНИ!Й
~:лля Поворозник.
В
часі
Західньо - канадшської
провінційної Конвенції УНО відбу
лась теж сесія МУН,
в якій взяло
участь

р.

1956

націоналізму.

МУН

2.885

існують

дол.

в

таких

лянд Лейк. В 1955 р. до МУН всту
пило нових 69 членів.
В осередках МУН діють гуртки:

Едмонтон
кер.

Ч.

-

хорі

Куць),

ток (12, кер. Г.
Віліям хор
танцювальний

хор

В. Климків, с. Шах, в. Климаш,

осередками

місцевостях Канади:
Калrарі, Ед
монтон,
Форт Віліям,
Гамільтон,
Монтреаль, Муз Джов, Ошава, Ред
джайна, Саскатун~ Содбур1і, Торон
то, Зах. Торонто, ВіІНдзор, Вінніпеr,
Руйн,
Ст. Кетрін-Торольд,
Кірк

Канаді,

інтерпретація

до Крайової Управи МУН

Осередки

тичний

МУН,

осередків.

вплачено

ганізував
четв~і
річні провід
ницькі курси. На курсах виклада
но такі дисципліни:
ведення і на
вчання хору, історія України, УІК
:раїнська
..ліТфаrгура,
украіJнці в

проблеми lЩ)росту

5

За 1955 р. всі осередки МУН Ка
ІНади мали 18.135 ІЦОЛ. обороту.
Від 1. січня 1955 р. до 22. червня

Пиріг),
аль

-

{15

учасників,

тан'Цювальний

гур
і В. Гладун);
Форт
(14, кер. А. Пронич),
(11, А. Пронич, М.

драматичний (12).
Моитре
(20, Давидович), таІЩЮ

хор

ва.Льний

(11,
(10),

П.

Марунчак), драма

(53); Ошава
С. Сальмерс), танцювальний
(12, М. Юркевич), спортові (32), до
ріст (40); Содбури хор (20, М. Ни
(28,

спортові

Стор.

смолоскип

10

Панство Каптій), спортові; Реджай
на танцювальний (18, п. Корпус),
спортові;
Саскатун танцюваль
ний (8, М. ПерЧИШИІН), спортові (1З),

кільчук),
таН!ЦЮвальний
(15" П.
Бендик, Є. Глиська), драматичний;
Торонто танцювальний
(9, С.
Джуган), спортові (80),
доріст (25);
Зах. Торонто хор 1(25, Л. Коссар),

доріст;

Калrарі

-

танцювальний

тон

спортові

(28),

(19, Б. Климаш), до
ріст (29); Віндзор хор (20, А. Зе
лена),
танцювальний (18, М. Мар
тинюк), доріст (13); Вінніпеr хор
(45, В. Климків), танцювальний (10,

ЧВСJІО

-

-

клянд Лейк

спортові;

доріст

rаміль

(15);

Кір

доріст.

Осередки в

Моитреаль,

Торонті і

Зах. Торонті видавали свої окремі
бюлетені, журнали, одноднівІКи.

Н~м;сії ХІХ. З'із.~v Мі ~-V
В часі ХІХ. Крайової Конферен
ції МУН діІяли такі Ділові Комісії:

1.

Каптій,

ма

Коссар.

2.

-

Верифікаційн.а

ся

Наталія

Номінаційна:

Микола

Ілля

Ольховий,

ків, Володимир

в

складі:

Климків,

Ле

Аль

Поворозник,

Богдан

Ничка,

Клим

Анна Бал

ка.

З. Фінансова: Степан Шах,
Яро
слав Фабіян, о. Орихівський, Ми
хайло Семанич.

Михайло Лис.

Пресова:
Боб Климас, АндРій
Григорович,
Михайло НакОІНечний.
5. Uта тутова: Степан Срубіцький,

4.

Оксана

Гриценко,

Галя

Крук.

Бундза,
Маріян
Козій,
Михайло
Наконечний, Надя Несторовська.
Кожна Комісія
пред'явила Кон
ференції звіт зі своїх праць, в яких
порушунано цілий ряд аІКтуальних
справ МУН,
його праці і пробле
матики.
Пресова К10місія дискуту
вала,

між іншим, справу створення
центрального органу націоналістич

ної молоді.
В цій
прийняла
4 точку
якій гооориrься:
«Уважається
центральний

справі
Комісія
свого
звіту,
в

конечністю

мати

націоналістичний

ор

ган української молоді світу. Є да
ні на те, що журнал, видаваний до
тепер

у

Програмова і Резолюційна: Ва
силь
ладун, Володимир
Климків,

винен

бути поширений і

М.

Конференція МУН Канади заявляє
свою
готовість
qпівпрацювати
в

6.

r

Сенюк,

Ярослав

Білак,

Ілля По

ворозник.

7. Доросту МУН-у
Михайло
ОрихівсьКИІЙ,

Членства:

на~галія

3 uезоnюц1й

ка~ани

ПІоневолеиим

наРіо

дам та вможливлює Їй поширюва
ти своє панування
на інші вільні
країни.
2. На основі повищої резолюції
ми звертаємось до уряду
Канади
дальше непохитно стояти в обороні
принципу свободи
усіх народ1в та
змагати

ПІляхом

розчленування

мое

конеької
імперії
до
.визволення
всіх паневолених Москвою народів,
а зокрема українського, без свобо

ди якого ие може бути миру в Ев
ропі. а тим самим і в цілому світі.
Дозволимо собі підкреслити, що іРе
презентація
України в ОН є зна
ряддям Москви і не виявляє справ
жніх бажань українського народу.
З.

Ми

протестуємо

проти

органом.

такому
го

«Смолоскип»,

по

стати та

Тому Х!Х. Крайова

органі

та

піддержувати йо

морально і матеріяльно».

ХІХ. ~'Ізду tvtJИ

З уваги на телерішию політич
ну ситуацІю
в СВІТІ и
у наслідок
иовоDо тактичного підходу Кремля
до міжнародніх відносин, ми пере
стерігаємо
уряд та
вільну опінію
горожан Канади, що всякий ком
проміс із комуно - большевизмом,
в якій формі він не був би, є шкід
ливий і пасобляє Москві закріплю

1.

вати

ким

Парижі,

намаган

ня комуністичної
аrеитури в Ка
наді присвоювати собі
національ
них
поетів
українського
наро,цу,
справляючи святкування їхніх юві

леїв, що є лише засобом поширен
ня шкідливої роботи
юомуністич-

ної
п'ятої
колони
в Канаді.
Ми
стверд)Куємо, що український nоет

Іван

Франко боровся

за свого жит

rя, своєю творчістю за визволення
українського
народУ
від
усякого
імперіялізму,

зокрема

московсь:ко

го.

4.
в

МИ ві та є мо україІНську молодь

Україні,

~продовQКуе

ак

-

мое

тивну боротьбу з окуnантом

:ковсько - комуністичним
імперія
лізмом. Ми закликаємо всю україн
ську молодь
вільного світу
дати
всес'!1ороннІС моральну і матеріяль
ну піддержку борцям в Україні.

5.

Ми шлемо
привіт
tПроводоrві
Організації
'Українських Націона
лістів, який стоїть на чолі револю
ційної боротьби за визволення ук
раїнського
народу
з-nід
комуні
стичного ярма. Як

в

минулому, так

і ІНа майбутнє заявляємо свою все
С'Горонню nі,ддержку цій боротьбі.
8. Ми стверджуємо, що праця й
діяльність організації МУН nовин
розливатися

у

трьох

головних

напрямках·

а)
Культурно-виховному пле
кати і
поширювати
українську
культуру
серед
членства МУН
і
тим

створити

в

дости до свого
дження.

Uvмки зі З'їзпv МУН
Це

бу ла

ренція

найбільш

ділова

Конфе

МУН-у за останніх п'ять ро

ків.
Особливо тому,
що не було
жодних рефератів,
'l.ЦІ() мучать та
роблять делеrатів
менш зщібними
працювати
иа сесіях 1 в
дІлових
комісіях.
Промови інж. Вол. Кос
сара і
мrр.
В.
Гультая
тривали
всього по 15 хвилин. Бувший голо
ва КЕ МУН, Вол. Климків мав ду
же
вартісну
і
цікаву
доповідь,
всього на 30 хв. це його біогра
фія,
в якій він вказав.,
в чудовій
формі, чому він став мунівцем.
Бу ли цінними nраці оrоремих ко
місій.
Зокрема звертає увагу пра
ця :комісії Доросту і Членства. Во
на рекомендує новій Крайовій Екзе
кутиві покликати до життя відnо
відну комісію, яка мала б протяrом
найскорішоm

часу

~ тальну програму
Доросту

МУН.

пропазиції

виготовити

де-

конкретної праці

illpи

вив'язалась

обговоренні
надзвичай

но
жива і
ділова
дискусія.
Цій
справі
за цілий час
Конференції
присвячено найбільше часу.
Ріше

но
поділити
Доріст МУН
на дві
групи: молодший
(6 -12 років) та
старщий

(12- 16

років).

Рекомендовано, щоб авт·ори про
грами взяли nід увагу і узгллдни
ли психіку тут ро,цженої молоді та
обставини,
серед яких вона живе.
Копіювания деяких молоде,чих ор
ганізацій,
особливо віддосІНо уні
форм, відзнак, маршових nарад -

не захоnлює ді твори тут родженої.
Особлива увага nовинна бути звер
нена
иа пллнові
1Заінтересовуючі
забави, які мали б виробляти у ді
Тей товариськість та задовольняти
гарно проведеsим часом. Це зможе
притягати дітвору до Доросту МУН,

яка в .таких несприят

ливих обставинах

на

8(66)

ньому

nочуття

гор

українського похо

б) Суспільно-громадському бра
ти якнайактивнішу участь у кана
дійському
громадському
житті й
тим позитивно впливати на форму
вання публічної опінії у віДІНошен
ні до української визвольної сnра
ви.

в) Політично-виховному брати
активну \ участь .у
канадійському
політичному житті й таким сnосо
бом впливати на формування зав
нішної політики Канади
у відно
шенні до України.
9. Стверджуємо потребу створен
ня стипендійного фонду спілЬІНо з
братніми організаціями в цілі уді

люванн я стипендій
нашій !Здібній
молоді в часі вищих студій.
10. Звертаємось до Президії УНО
Канади з закликом створити сnеці
яльну Комі·сію
для простущіюван
ня й опрацювання виховної програ
ми Доросту МУН та РідіНОЇ- Школи
для

систематичного

рів організації УНО.

виховання

кад

число

її

виховувати

патріотизму та

Croop. 11

смолоскип

8(66)
в дус·і

українського

лояльности

111>

Наша моподь в Арrентіні

Ка

нади. Тут відчуваєтьс.я nотреба зор
ганізування відповідних курсів для
провідників і
провідниць Доросту

Курси

українознавства.

В

Буе

МУН. В конкретній праці серед діт
вори дОІПоміжним і рішальним чин
ником може бути жіноцтво ка
тері та співпраця з учителями Рід
них ІІІкіл.

нос Айресі відбуваються під патро
натом Української Центральної Ре

чої управи,
дискусії
над ними
і
у ділення абсолюторії,
вибрано но
ву Управу у такому складі: Михай

црезентаціІї,

ло Полотн.янка

Дуже важливою справою, яка бу
ла піднесена
на Конференції є
наобхідність
видання
підручвої

Ситник історія України, україн
ська мова, література, ю. Богаць
кий географія, в. Левицький -

книги МУН, .якою могли б користу
ватись МУН Канади і ЗДА.
В rrа
кій книзі
мали б
бути
з'ясовані

етика.

1

в

. домівці

т-ва <<!Відродження»,
нознавства.
Лекції

Централі

курси украї
читають:
М.

пан tнусь

-

провіднИІК,

заступник,

-

Сте

Анна Ро

стоцька і
Богдан Бітошинський секретарі, василь Деркач скарб
ник,
Sорис Полотнянка і Ярослав
Бітошинський члени Управи. На
закінчення, представник з центра
лі,
Богдан Коваль,
вказав на го
ловні напр.ямні праці молоді «Від
родження» та її координації, а Ві
талій Карпук привітав ІНОВУ Упра

питання українознав

Пам'яті Олега Ольжича. Захода
ми Секції
Молоді
при
Централі
ооВідродженн.я>> відбулось 24. черв

ства, завдання. і цілі МУН rra мето
ди праці. Така книга повинна бути
в англійській і українській мовах,

жича,
патрона цієї Секції.
Свято
відкрив секретар Секції К. Вітков

ву

ський,
корот.ко з' .ясувавши
діяль
ність
Олега
Ольжича.
Святочну
доповідь, ~обре опрацьовану, виго
лосив
Провідник
Секції
Віталій
Карпук.
На закінчення, ІКУ льтур
но-освітній референт Головної Уп

вав пл.ян праці молоді «Відроджен
ня»
на др~ге півріччя 1956 р.
та
поінформував
про
с:півпрацrо
зі
«СМОЛОСКИПОМ»,
ЯКИЙ СТ~іі'Є офіцій
НИМ органом
теж молоді
«ВідРО

рави «Відродження», п. Мушинсь
кий, запросив всіх учасників взя
ти участь у відкритті курсів укра
їнознавства і таким чином вшану
вати пам'ять Великого Сина Укра
їни.

його

найважливіші

бути зброєю
молодого мунівц.я
в
дискусіях,
зокрема ,:J чужинЦями.
Живу дискуфю
викликала nро
блема шукання способу зацікавити
українську молодь справами студі
ювання політичних наук,
права й
журналістики. Озброєна цими нау
ками, наша молодь
змо~е
брати
активну
участь
в
канадійському

політиЧJНому житті, здобувати різ
ні державні пости і
таким чином
допомагати українській визвольній
справі. Одна така особа зможе біль
ше зробити,
.як сотня лікарів
чи
інженерів! Добрі наші :журналісти,
.які покінчили місцеві університети,
зможуть багато допомогти в прОІПа
rуванні української справи в анг
ломовних публікаціях.
Відм і чається,
що
по
Відділах
МУН в ~закріплюванні українсько
сти серед ту.т народженої молоді є хори і
танцювалЬІНі
гуртки.
В
зв'язку з цим відмічається потребу
зоргані·зування відповідних інструк
торських курсів.

Для більше нормального ведення
праці централі рішено вдержувати
одного платного праціВІНика, JІ1КИЙ
міг би :вчас полаго~увати всі бі

жучі справи та кореспонденцію.
На пропозицію Пресової Комісії,
Конференція рішила звернути біль
шу увагу на видання

МУН.

«Про

міння МУН» буде і надальше

по

ЯІВл.ятись, .як дотеnер, в незмінено
му оформленні і всі члени МУН-у
будуть одержувати цейжурнал да

рово,

а видатки,

друком,
ських

зв'язані

з йоrо

будуть покриватися з член

владок.

..

..

МУН вступає в ІІІОвий період своєї
діяльности Торонтонський.
Ос
тання Крайова Конференція покла
ла на нову Управу більші завдан
ня, .як це було дотепер.
Це й нор
мальне в кожній організації, в дія
льності .якої
є постійний рух впе
ред. Тому й вимо·ги до нових управ
будуть завжди більшати,
.як і бу
дуть більшати
rвимоги
lW всього
членства і до цілої організації. По-

ня ц. р. свято в честь

Олега Оль

Концерт Молоді «Відродженню>.
серпня ц. р. відбувається захо
дом
молоді
т-ва
«Відродження»
Концерт, дохід з .якого призІіаче

18.

ний на будову Українського Націо
нального Дому
в Буенос
Айресі.
До виступу на концерті
приготов
ляються Секщії Молоді в Беріссо й
Авежанеді.
При цій нагоді відбу
деться малий з'їзд молоді, на .яко
му буде обговорено
актуальні пи
rrанн.я
дальшої
діяльности.
ТаІКі

з'їзди вже відбулись

(15.

липня)

і

в Авежанеді

Беріссо

(29.

ЛИПІНЯ).

Вони є
надзвичаЙІНо
корисні,
бо
nри
сnівучасті
nредставників
з
Централі можна !Обговорювати всі
біжучі питання та
полагоджУВати
цілий р.яд аправ зразу намістці.
Загальні Збори Секції Молоді в
Авежанеді.
17. червня відбулись

Загальні Збори Секції Молоді при
З-ій Філії Т-ва «Відродження»
на
Авежанеді. Збори відкрив уступа

ючий (провідник

Секції 1 Нрослав

Вітошинський.
Зборами проводила
Президія в складі: Роман Дрібни
ця предсідник,
Анна Ростоцька
і Всеволод Магденко секретарі.
Після

заслухання

звітів

уступаю-

передня Управа вив'язалась зі сво
їх завдань дуже добре, ми віримо,

що й новообрана Уnрава
(на що
має всі дані) піде слідом поперед
ньої, і в постійному та природному
змагу за nершість і кращість, доло
жить ще більше зусиль дл.я спра
ви зросту МУН-у вглиб і вшир.

м. к.

та

ці,

закликав

дження»,

ти.

до

nосилення

пра

Константин Вітковський з'ясу

тому

вс.я

молодь

пренумерувати

й

nовинна

поширюва

Після Зборів відбулося спільне

прийняття,

.яке

приготовили

члеІН

ки Секції.
Студенти в
ністичної

аванrарді

антикому

маніфестації

в

Буенос

Айресі. В організації масоіВих ма
н~фестацій протиакції
за поворот
«на родіну»,
взяв
участь
також
Союз
Арrентінсько - Українських
Студентів (САУС). Зокрема в орга
нізації маніфестації, у влаurrуван

ні пресконфереІЩії.
багато зусиль
і праці вклали
Михайло Рубінець
(колишній активний діяч САУС'у,
а зараз секретар Української Цен
тральної Репрезентації
ІВ Арrенті
ні) та Богдан Коваль, голова САУ
С-у, як рівнож
багато
студентів,
які розповсюджували
серед пово
ротців летючки та виста:Вили про
тикомуністичні трансnареити в ук
раїнській і есrпанській мовах. Ма
ніфестації знайшли широкий від
гук в світовій пресі.

Гамільтон
(Бл.
rКор.)
Пластова
група в Гамільтоні (Канада), після
величавого
ня

ц.

р.),

«Дн.я

Пласту»

продовжує

йти

(3.

черв

вперед

в

праці над собою і над загалом ук
раїнської молоді. Відбувся новаць
кий табір
14.-28. ЛИІШ.Я Ц. р. під
гаслом
«Пізнаймо . свою Батьків
щину». Одночасно відбувається виш
ІКільний курс для членів місцевого
гуртка кадрів виховників.
Командан~ом
табору і керівни
ком курсу є
пл. сен.
1М. Павлюк,
допом<агають йому

баневський,

пл.

пл.

розв.

сен.

Л.

М.

Ру

Криворуч

ко,

пл. розв. О. МатушевсМ<:а
(пи
сар і хронікар). Крім того відбува

ються табори шнаків з інших ста
ниць.

Стор.

смолоскип

12

число

СМОЛОСІ<ИП

Вепина імпреза САУС в Бvенос Art~ec

Журнал

Союз Арrентінсько - Українських
Студентів
'Сильно
зактивізувавс.я.
В р\Яди СУАС-у
вливаються
ІНОві
студенти,
які раніше стояли осто

Біля. Всі молоді артисти були щед
Ро оплескувані присутніми,
одер

іРОІНЬ.

чок.

Великим позитивом у

ді.ялЬІНості

САУС-у є не Тtільки
nраця на ар
rентінському терені, але й живе за
цікавленн.я сnравами студентства в
Европі. Як відгук на потреби сту
дентів в евролейських країнах відбувсь
виключно С:{ІІлами самого
студентства
великий І Іфщерт
і
баль, чистий дохід з .я.кого nризна
чено для наших друзів за океаном.
(в Европі Ред.).
В мистецькій частині вечора ви
ступила ycnilll'Нo молода,
але в~е
загальновідома співачка
(сопрано)
Марійка Балюк,
.яка здобу ла собі
симпатію
усіх присутніх.
Григор
Сени1І1ИН, при власному акомпані.я
менті на бандурі, відспівав кілька
українських пісень. Анна - Марія
Ру дик виконала на пі.яно дуже в мі
ло «Революціонер» і «Чопина~>. Лю
бов і
[рена
Корибутяк
з чуттям
виконали на дві руки композицію
Ліста «Мадярська Рапсодія». Відо
мі наші танцюристи Лідія Палій і
Богдан Коваль
~голова
САУС)
з
життям
виконали
танець
«КОІJІО
мийка», а сам Б.

Коваль

нець «Гонта».
На закінчення
грами

концертової

виступила

кестра

під

сольо-та

про

студентська

дириrентурою

ор

Ярослава

жуючи

ле і

заслужену

нагороду

за

вда

мистецьке виконання своїх то

Сл.ід відмітити, що між заnроше
ними гістьми був також присутній
популярний арrентінський фільмо

вий артист

Рамон rарай,

відомий

під псевдонімом Сапорітіс.
По закінченні концерту відбула
ся товариська забава.
Ціла імпреза була дУже солідно
підготована
(ОІголоwеНІНя
в пресі,
летючки,

програма

оголошеШІями

nід іКш1ічем

з

тощо)

рекл.ямними

і

проходила

«Доnоможіть учитись

своїм братам за океаном,
приємно
забавляючись».
З признанням треба відмітити, що

в

праЦІ9 САУС-у

вкладає

багато

праці і зусиль його голова Богдан
Коваль. Коли переглянемо пройде
ний шлях
САУС-у,
то бачиться,

що він щораз більше приєднує собі
симпатії української громади в Ар
rентіні.
САУС вже 'l~епер ІПід,готовл.яєть
с.я до відповідного відмІчення три

річчя

свого

існуваннл,

дає на вересень ц.

.яке

припа

р. Проєктуєтьея

влаштувати великий банкет і то
вариський баль.
САУС організує
дві студентські
філії в Беріссо і Кордоба, де є
поважне число студентів українсь
кого

кореспонденція)

Нарешті діждались
ми. До Арrентіни
при1хали совєтські
спортовці.
Це було небуденне
.явище
дл.я арrентінської публіки.
Нам відомо
про приїзд
різних
совєтських делеrацій
до европейських і інших країн.
Але Арrентіну ще
такою
подією
не було
«ущасливлено».
Аж ось далеко до
приїз~у
се!НІзаційне повідомлення!
Чекали на цю подію
арrентіІЩі,
чекали «наші»
й інші комуністи,

доступ до делеrації був
неможли
вий. Навіть журналістам не дозво
лено з ними говорити. Декому вда
лось сфотографувати їх за снідзІНням.
- Чи міг би я з деким говорити
з делеrації?
- Нєт! Вони снідають.
- То нічого, Jl мо!Жу присісти
разом з ними.
- Нєт! .. Нєт!
І
Арrентіна
побачила
свободу,

але й чекали ми.

.яка панує в

В неділю 10. червня на летовище

Есейса приїхала команда
баскетболістів у складі:
С. Босанов -

шеф делеrації,
капітан,

грачі:

К. Петкавічіюс

-

л. Решетніков, м.

Вальдманіс, в. Торбан, С. Стонкус,
А. Бочкарев, І. Круміс, М. Семенов,
А. Лаурітінас,
Ю. Озеров, В. Власов, В. Харітонов,
Е. Казанов,
В.
Муйзнікс,
технічний
директор Нікітін, , ,адміністратори.
!Велика
кількість грачів литовці.
На наступний день ми довідали-

с.я,

що делеrаці.я замешкала в го-

телі «Трес· Сархентос». Але ІВСЯХИЙ

Українсьиої Молоді

дентства.
Появляеться
ІіОЖНОГ\) МЇСЯUЯ.

СССР.

«Нєт!»

з

і

Сту

nочатиом

Peшrys І<олеrія в сnладі:
Осин Зіш~еЕнч, Іван Сілецьний,
Ас1ол:.д І<обнлно, Василь Мнхальчун.

Редакція з.берігає собі ·право скоро
чувати

і

випра·вЛ'ЯТИ рукописн.

Uіна· о,4оного чис,ла: в Франції 25
фр., в утіх інших ,країнах рівновар
"І ість lU а,м. цент~в.
в

1

Річ,ни передплата в Фран,uії: 300 фр ..
усіх інших країнах рівновартість
ам. доляра.

Всі передnлати просимо слати на
адреси
наших представників.
Всі
матеріяли, дописи і вимінну пресу
просимо

слати

на

адресу

нашого

бюра в ЗДА:

О. Zinkewytch ( <<Smolosikyp»)
~041, Elliot Str.,
Baltimore 24. Md. U S А
Адреса Адміністрації
ського Бюра Редакції:

і

Европей-

А.

Kobylko
Boite Postale 9
Argenteuil (S. et
Адреси

О.)

FRANCE

Представництв

«Смоло-

с:кипу»:

ЗДА:

Nadia Zinkewytch
ЗО4І, Elliott Str.
Baltimore 24· Md. U. S.

А.

Канада:

..-\. Kryworutchko
І З з, Balmoral Ave No
Hamilton, Ont. CANADA

Бельrія:

Roman Ripak
58, rue de L' Agueduc
Bruxelles, Belgique

походженнн.

Совєтсьні сnортовці в Аоrентіні
(Власна

8(66)

Арrентіна,

Чілє,

Параrвай;

Арrентіна,

Чілє,

Параrвай:

Constantino Vitkow&kyj
Maza І ~о
Buenos Aires. Rca Argentina
«Smoloskyp:. Journal de І а .1 eunne
ukrainienne. Edition speciale de la
« Parole Ukr.~,
з, rue du Sзbot,
Paris 68 • PIUF, S. А. R. L.

І ІВ цьо-

му слові сказано все. Не вільно ні

чого. Навіть говорити з людиною.
Тисячі арrентінців запитували ее

бе: чому не можна говорити? Чим
може грозити така розмова?

По обіді тренування. З готелю в спецілльний автобус, на стадіон,
ізольоване від публіки
тренуваrн
н.я,
знову в автобус і до
готелю.
Увечорі знову
до автобусу,
.який

~упинивсь

біля

кінО'l'еатру

<<!Амба-

садор»,
де
йшов
французький
фільм «Френч Кан-кан».

Але спортовці не самі. Іх супровод,жають

працівІники

совєтської

амбасади, з ними «адміністратори»,
«блискучий» перекладач і
ще де
хто, хто з них ока не спускає і в
кіно, і в готелю, і на стадіоні.

У вівторок
дебют.
Зма,гання
в
«Люна Парк». Між :публікою сотні
сnантеличених «'зІе-мл.ячків».
Дехто
з квітами. Публіка в більшості зор
ганізована до аплодУВання та вла
иrrовування овацій...
(Юнець
6уде)

Нестор Пухватий

journal de Іа Jeunesse SMO OSKYP
Etudiante Ukrainienne
<<
L
»

rnal of the U krai n ian
Studying Youth

рересень-жовтень

Рtк

1956

Розпочався новий шкіпьний рік
3 МІСТ
Борис Чайна

В. М.

Перед дзвінком

-

[J<.JІ<JТe і творче літо

-

Перед

Олімпіядою

В. Квітна Оригінальні думки в тво
рах Бер1-юрда Шова
Б. Боднарун

--

Р. Ш.-Б.
Ос1ап

Вовк у ,шкірі ягняти

Вишня

Іван Розгін

Ремінісценції (поезія)

-

Сповідь

-

-

болільнІІК;}

Висока осві·!а в

Укра

їні

Нестор Пую-:атий
тоІ-щі

в

Со,нєтські спор

-

АрІ't:·Іпіні

І. Вовн

-

(Р.)

Стежками українського балету

-

В. М.

Сучасна географія

Jleщo з археології

-

Помер Остаr.

Юрій

Вишня

Бурянівець

-

Сокіл

Спорт
М.

1<. --

І. Г.

-

Жнття й краса

В Лондоні й Москві

З техніки

(поезія)

7

Стор. і

Число

СМОJІОСІІИП

9-10 (67-68)

ПЕРЕД ДЗRІНКОМ
(на порозі шкільного року)
На

зміну

холодної

зими

приходить

тепла весна. Біле покривало повільно
щезає і дає місце свіжо заленому.
Але свіжість зелені не є вічною. При
ходить гаряче літо. "І тоді скрізь стрі
ча:єте молоді всеелі обличчя. Вони, ос
малені сонцем, сміються назустріч ві
трам, природі і вам.
Вони щас~шві, життєрадісні, бадьо
рі.

Та й не могло б бути інаюше. Ue ж
молодь, це ж пора її ві.ttпочинІКу: від
починок для всієї молоді шкільної
і

позашкільної.
Чи то вирвавшись

із душної кляси,
чи від станка, чи від праці в полі, мо
лодь спішить забути хоч на
деякий
час

пляни,

теореми

чи

модель.

Ue ж молодь! Вона всеціла віддаєть
ся своїй праці й обов'язкам. Але й «З
душею» також бавиться. Хоча б
це
мало тривати протягом одного тільки
вихідного д:ня.
lЦаслива молодь!
З такою самою бадьорістю і радіс
ними обличчями вона переступає сьо
годні поріг нового шкільного року.
Ви розумієте її, ви всі, які на дале
ких і давно пройдеНІИХ
роздоріжжях
покинули цей радісний, але скоро про
минаючий період вашого життя.

Ви, які байду:·ке споглядаєте на В·Сі
труднощі життя, бо ви озброєні знан
нями, досвщом, ·витревалістю і невгну
тою волею боротись із труднощами.
Ви, які суворо

споглядаєте

нз

кож

І"юий неразважний
крок
майбутнього
·громадянина, начебто
ви
подібного
кроку не робили в минулому.

Гляньте на цю спонтанність ось-там
тої групи, що так живо розмовляє про
щос,ь ось там на лузі, або на веселість
ось-цієї, що виллюскує в озері. Вони
сповнені добрими
намірами.
Бачать
життя в приємних кольорах і
готов
ляться Пір НІ~ 1 И В НЬО·ГО і ПЛИСТИ даль
ше,

як

ось

плесом

цього

озера.

Допоможіть їм n цьому. Ви це мо
жете. Ось тепер перед дзвінком,
на
порозі шкільного року.
Бо літо ~:>же проминуло. а з ним

всі відпустки. Тепер знов до праці!
Праця б)де ·важкою. Бо треба гото
витись до всіх обов'язків, які
прий
деться стрінути в житті. Бо треба пле

кати характер і силу. Силу фізич1ну і
духово

-

моральну.

В цьому очі молоді звернені на с1тар
ших. їхню працю і
поставу,
спосіб
розв'язуванРя, мзлих і великих проб
лем вона .>,оче вивчити і наслідувати.
зобов'я:.~ує наше старше громадян-
ство до уважної оцінки
всієї
його
діяльности на. відтинку
спільнотного
життя, культурно - громадських і по
літичних відносин.
Слід мати на увазі, що часом
наш

Ue

жест,
ча.ть

звернення
на

наше

можуть

класти

пе

завтра.

Це останнє ще в більшій мірі зобо

в'язує і українську молодь. На шкіль

зовнішнього чужого
світу ховається
LІСЯ небезпека, що намагається поста

вити всю свою сіть.

Вмійте засвоїти

Ue

ті.r1ки добрі стпрінки, відкидаючи nci
злі.
І:> у дьте діючим
чинником
нашого
псликого руху, який ведеться за збе
rеження і з'єднання всіх укvаїнських
сил. Озброюйтесь всечтораннім знаН··
l~ям, а головно плекайтс в собі ри
си здорового характеру і чистої укра
їнської душі.

Вашою найбі.1ьшою ціноtо є ·~дооо
r;а українська душа. І за неї ви повин
ні змагатись всіми силами. В блескові

Пам'ятайте, що ви є спадкоємцями
нашого багатого минулого,
нащадt<И
слrнших предків.
Готовтесь до нашого великого Май
бутнього!
Борис Ч~йка

ній лавці, чи за робочим станком,
в
чужому оточенні, чи в крузі найближ
чих друзів воно наше завтра по
винно присвічувати нашій молоді яс
ним сяйвом.
Вам, молоді друзі, прийшлося жити
й рости в складні часи, докладати ве
ликих зусиль, щоб шукати доріг.
не легко. 'Але й не важко д.:ІЯ того, х ro
хоче іти вперед. Ваші бажання новиа
ні перемогти всі перешкоди!

УкРАїнський ОлІМПІйський КомІтЕт
Комунікат
22. листопада 1956 р. починаються в Мельбурні (Австралія) 16-ті Олім
пійські Ігрища, в яких братимуть участь спортовці 70 ~раїн. В цій небу
денній зустрічі різних народів, рас і віровизнань бере участь теж СССР,
в збірній команді якого, силою комуністичного терору і залякування, му
сять так само виступати найкращі сnортові представники народів, які
знаходяться зараз в російсько-'большевицькій неволі. Серед цих спортов
цін вирізняються своею чисельністю і знаменитими здібностями пред
ставники українського народу, яких успіхи, на жаль, ще по сьогодні сві
това преса і публічність зараховує на които їхнього поневолювача ім
періялістичної Росії.
Щоб стати в обороні спортовці.в паневоленої України,

щоб домагатись

визнання української національности на 16-тій Олімпіяді Міжнароднім і
Національними Олімпійськими Комітетами та всією світовою пу<блічністю,
щоб інформувати чужи:нецьк.у пресу і пресові аrентства про їхні успіхи,

щоб пропаrувати український сnорт і українську nравду
Олімпіяди

-

серед учасників

для цих завдань і для цієї мети постав на чужині, в серпні

ц. р., УКРЛІНСЬКИЙ О.Ш.МПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ з осідком ІНа час Олім
піяди в Мельбурні і
у Вашінrтоні.

з діловим секретаріятом та постійним осідком

В склад УОК увшшли представники зацікавлених

організацій та ок

ремі особи з АВСТРАЛН, Арrентіни, Канади, ЗДА, Франції і Німеччини.
До ОУК

може належати

кожна

українська

принципі самостійности і суверенности
заінтересована працею УОК.

організація,

української

яка

стоїть

державности

та

на
,яка

Український Олімпійський Комітет звертається до всього Українсь
кого Громадянства в країнах вільного світу, до всіх 1українських мецена
тів на чужині, до всіх Організацій і Установ дати йому свою моральну
і матеріяльну підтримку. За всіми інформаціями просимо звертатись та
всі пожертви і коресnонденцію слати на адресу:

UКRAINIAN OLYMPlC СОММІТТЕЕ (UOC)
2146 F.lorida Avenue, N. W. WASHINGTON 8, D. С.
Український Олімпійський Комітет

Число

Orop. 3

смолоскип

9-10 (67-68)

БАГАТЕ І ТВОРЧЕ ЛІТО
(нільна думон з приводу літніх ноиrресів)
Коли говоритимемо про багате лі ro,
то не матимемо Н'а увазі конкретни.,,.
асягів в тих чи інших діяльностсвих ді
лянках
української
націоналічтичноі
молоді в с~віті. Перше, що кидаєтJ,ся
у вічі, ко.1и переглядаєі\~о діиюJніr.:т:, і
П рух в минаючому літі це перш
завсе глибока оцінка пройденuго rта
пу; відтак постанови на май6утт;І.
Бу де незвичайно важливим і
це
нже бу де видно внедовзі ян ті пu
оанови переводитимуться в життя! Е
підстави надіятись, що якщо і не всі
вони, то веш-ка їх частина буде здій
снена.

Якщо хоч п кількох слова.х затрима-

·rезоnюції

16.

Української

Держави

та трагічного бою під Крутами ком української націоналістичної
Jюді.

на

пройденому,

то

не

можна

не

відмітити, що воно с,тояло під знаком
шукання чі1 кого поставлення ·uнутріш
ніх основ.
Не хочемо нікого уразити, коли ·СКа

жемо,

що

часто

виявлялись

в

діяль

ності. деякі дисонанси. То тут, то там

зривались часом безпідметні дискусії
або панувала повна мовчанка
навhь
перед

обличч5tм

преважливих

справ,

що перед нами часто з'являлись.
Коли і нє. дава;ю нічого с,холястич
не

перекидання

словами,

то

просто

вбивчаю виявлялась
мовчанка.
Тим
більше, коли вона мала місце в рядах
нашого акти,ву. І це янище не було рід
ким.

З'їзду МУН

16. З'їзд Молодих Українських На
~іоналістів 3ДА проголошує 1958 р.,
рік сорокової річниці
проголошення
Самостійности

тись

в

ЗДА

та. Міжнароднього Червоного Хреста:
1. ІнтервенііUвати в справі здержан
ня масових
винозів молоді з України
в Сибір і (Казахстан.

ро
мо

2. Вислати міжнародню комІсІю,
яка б розсліднла жахливе життя виве
зених в Сибір, Ка.захстан і на. Донбас.
їхній побут та медичне обслуження.

Боротьбу українського героїчно
го народу за .визволення з-під росій
сько-большеницького панування.
- Всіх членів ОУН, які борятьсЯ а
окупантом в Україні, які страждdнль
та караються по большеницьких тюр
мах і концтаборах.

праці дівчат, жінок та підлітків в шах

1.
16.
-

З'їзд МУН в ЗДА вітає:

- Всю молодь України, яка непохит
но стоїть на позиціях
самостійности
української держави
націоналізму.

та

українського

Інтерпеніювати' в справі знесення

тах.

3.
16. З'їзд МУН ЗДА с.хвалює:
1. Створення Українського Олімпій
ського Кuмітt.ту та занвляє йому пов
ну моральну і матеріяльну підтримку.
2. Від!\~. і чає потребу створення Ко
ординаційН(}ГО tекрt:таріяту
українсь-.
ких наuіоналістичних молодечих

орга

нізацій.

- Керманича Українського Націона
лістичного Руху полк. Андрія Мельни
ка та заявляє свою всецілу моральну
і матеріяльну
підтримку
українській
визвольній
боротьбі
та
ОргаНІзації
~·країнських Націоналістів.
- Ієрархів Українських Церков, ген.
хор. Миколу Капустянсркого з ·нагоди
його 75-річчя
та
проф Олександра
ГршювсьІюго з нагоди 20-річчя його
головування в ОДВУ.
- Члені1~ псіх молодечих та братніх
націоналістичних ~рганізацій.

2.
З'їзд МУН в ЗДА звертається до
Комісії Прав людини Об'єнаних Націй

16.

З.

З. Доручає ГУ МУН взяти участь в
редагуванні і розповсюДжуванні жур.
нс;лу укрнїнської молоді і студентс,тва
<<Смолоскип», який перетворюється в
цtнтральний орган молодечих націона
лістичних організацій.

4. Під1rшмуt ініцінтиву МУН Кана·'
ди в підгото,вці посібника МУН-і·вця та
розnр:щюваннн

проблематики

дqросту

T::l :!2ЯВ.т1ЯЄ ЙОМУ СВОЮ ДОПОМОГУ В ЦЬО
му

напр~мку.

5. Увюкає за потрібне розгорнути ді
яльність Стипендійного Фонду ім. О.
Ольжича та таким шляхом нести допо
могу українській націоналістичНІій .сту-
діюючій молоді.

Резолюційна Комісія

16.

Осип Зівневич
(Голова)
Оленсандер Чайнинів
(Член)

З'їзду МУН:

Це не було· з причини якихсь справ
ді

ти).

принципових

розходжень

3о~сім

ні.

Часом якісь

особисті

nодр<.цдення або неоправдані
прС\явн
інертности були причиною. Це виста
чало, щоб прояв в якійсь найменшій
ділянці відбився на в·с.ю діяльність
в
цілості

і кдав свою печать

на молоде

довкілля.

Не мале значення, може не безпо
середнє, мал~;~ часто зовнішні політич
ні умовини.
Т. зв . зміш1 генерального курсу крем
ЛіlіСЬКОЇ ПОJІіТИКИ і різні відЛИГИ мали
сній вплив на чужинецьке
оточення,
в якому живемо.
Це не. влеrшувало
пгаці українс1.кої молоді на
зовнішньому відтинку.
.
Відчувалось понажне утруднення в
зовнішніх акціях зокрема українського
студентспа. І якщо замарку,вались де
які у<:піхи, то з прюнанням треба від
ЗР.ачити rіддану r:рацю тих на1пих дру
зів, які вперто її переводили.
Перед нами матеріяли з 19. Конфе
ренції МУН-у Канади (29. б. - 2. 7.),
Ос,ноuоположуючоrо З'їзду Організа
ції У'І•раїнської Молоді у Фра,нції ( 10.
8.), 16. З'їзду МУН-у ЗДА (1.- З. 9.).
Спо~нені гордощами, з щораз
біль
шою увагою слідкуємо за зростаючим
розвитком
динамічної
праці
наших
друзів при «Відродженні» в Аргентіні
та їхніх співдрузів в САУС-і.
Найважнішим в. працях Конгресів є
ёІщентування координації
діяльности
української націона;Іістичної молоді і
о:валенни потреби створити, щоб ус
пішно перевести координацію в пшття,
центральний секретаріят
чи
комітет
(не в назві його суть) українськоі на
ціоналіL,тичної молоді. Успішним є по
СТ?влення цієї справи на денпнn по
ридок діяльности і важним бу де її ре
алізація. Значення цього кроку таке
велике, що наразі
здержуємось
від
всяких коментарів і прогноз. Вміло по
ставлений, такий орган зможе
ради
кально зміцнити позиції мшюді, нада
ти небувалого розмаху всій її праці і
можливо зобумовити позиції завтріш
ньої дії українського націоналізму
в
загальному.

Другою з черги, але ще більше важ
ливою пс своїй суті, є справа духо
вого стану молоді. І тут навіть найкра
щі концепції педагогічних заходів
і
бригади виховників будуть беуспішни
ми, янщо сама молодь не побачить ве
личини і далсносяжности проблеми.

Багатонадійним в цій ділянці є яви
ще, що у всіх згаданих З'їздах
їхнє
ядро

Дмитро Січ
(Член)

глибоких

{може того й хотіли б наші опонен

становила

молодь

народжена

;На

чужині. І .саме вона підносила справу
плекання 1 збереження здорової укра
їнської дуШі В МОJІОДОМУ тілі.

Стор.

Явищем, що сповнює всіх нас гор
дощами, являється заклик Організації
Української Молоді у Франції, в яко
м у між іншим говориться: « ••• Справа
молоді це справа майбуття народу.
Організація
Унраїнсьної
Молоді
у
Францїі бvреться (і ноапевно бороти
меться В. М.) не тільни за унраїнсь
ну душу молоді, але й за те, щоб ця
душа отримала необхідний для неї на
ціональний
норм.
Подруго,
Друже!
Іlленай свою унраїнсьну душу! .• » Ми
не сумніваємось ні на мить щодо рос
ту цієї наймолодrшо1 молодечої орга
нізації. Всі учасники Основоположую
чого З'їзду буди у віці, який ще
не
знає пустої фразеології. йому є при
таманна молодеча динаміка і
бажан
ШІ працювати. Багато працюнаrи.

Наступною рисою, якою відзначив
ся З'їзд МУН-у в Канаді є
виразна
постава націоналістичної молоді
су
проти всякої облудної т. зв. коекзис
тенції: « ••• ми псреt:терігаемо уряд та
вільну опінію горожан Канади чита
f'MO в резшrюціях 19. З'їзду що
всяний номпромі із номуно - больше
визмом, в яній формі він би не був, є
шнідливий і лособляє М.оснві занріп
.ІІювати найдани поневоленим народам
та вможJшвлює їй поширити свое па
нування на інші вільні нраїни». А то

му « ••• ми звертаємось до уряду Кана
ди дальше неп~хитно стояти в оборо
ні принципу свободи та змагати шля
хом розчленування мосновсьної імпе
рїі до визволення
всіх
поневолених
Моснвою народів».
В цій же ділянці чинно проявилась
уІіраїнсьна мОJюдь в Арrентіні.
У великих і масових маніфестаціях
в Буенос Айрес, що були відповіддю
совєтським агентурам на їх пропага:н
дивні зусилля за т. зв. <<Поворот
на
родіну» що є в дійності нічим ін
шим, як намаганням мораJІ»НО селаби
ти українську еміrрацію українсь
ка молодь •В Арr·ентіні взяла активну
участь. Uим вона виявила не
тільки
сnою духову силу й патріотизм, але
й глибше розуміння небезпеки, яка ви
rшиває із •стану сучасної коекзистен
ції.
На всіх згаданих З'їздах проявля
лась ясною канвою у всіх їх пращ1х
головна і дорога нам nсім риса моло
ді: її патріотизм. І на всіх цих З'їздах
більшість молоді уродженці чужих
країн. Вона, висловлюючи своє обу
рення з приводу політичного насилу
вання української молоді
в Україні,
вивозу в далеку Азію, заnроторюван
ня в шахти, под1шляючи її стійкість,
лисловлює їй признання
і
закликає
дальше

непохитно

стояги

на

спиках

спротиву Москві. lJe ·говорить багато.
Ue .говорить про те, що культурно
освітня працs< наших громадських ор

ганізацій

не

була

марною.

застановитисJ.,

КОJ'И

інським національним фронтом пооо
рювати зазіхання ворогів укrаінсько
rо народу на його суверенну й собор
ну державу»? На таку моJюдь, якщо
її подум'я не тільки триRатиме, а
й
ще більше зросrатиме можна покла
дати великі надії!
В ділянці
шкіJІьництва
украї.нська
молодь відзначується всезростаючими
успіхами. НормаЛІ.ним є, що в країнах
поселення сt.юїх батьків вона вчащає
дu чужинецькил шкіл. Ue ставить
11
в рівнорядність із її
чужинецькими
співтоваришами і заставляє до особли
вих зусиль. Не зважаючи на всі труд
нощі, перемагають все якості її пра
цьовитости. ІЦораз частіше стрічаємо,
як в Европі, так і в 'Америках, спеці
яльні нагороди, включно до медалів і
почесних дипльомів за працьовитість
і успіхи молодих членів
української
спільноти.
Але чужинецькі школи
не
дають
на.йосновні&ного · Есестороннього укра ї

нvзнавсJІва:

І цю прогалину

повинні

запевнити наші громадсьно - нультур
ні організаціі і унраїнські внеоні шно
ли на чужині.
3 цією метою З'їзди,
головно мунівські в Канаді і ЗДА, під
несли справу розбудови допомогового
фонду. Справа є преважливою і укра-.
їнська націоналісrична молодь повин
на б поважно застаІювитися над не
обхідністю пожвавити діяльність Фон
ду ім. О. Ольжича. Про це пови:nно б
подумати і наше громіlдянство, не за
буьаючи, що допомо1 а є в прямій за
лежності ·Від наянних фондів у Фонді!
Коли в конгресових матеріялах ба
чимо такі розділи, які говорять
про
необхідність брати активну участь
в
політичному житті даних держав, щоб
таким чином впливати на їхню
зов
нішню політику у відношенні до Укра
їни стає наявним глибоке розумін
НSІ ПОJІітичних завдань організацій ук
раїнської націоналістичної молоді. Не
диво,
мунівські
організації
мають
сuою дов1·у і багату традицію. В їхніх
рндах формувааись
відомі
сьогодні
наші політичні мужі і діячі Канади

ЗЛА.

Окремсю

студеІ-.тською

цьому році (ув серпневий

поДією

20.

в

Ювілей

ний Конгрt:.с українського студентства.
В своїй тематиці він може перейшов
студентсисі можливості, але був під
готований в·се таки студентським се
редовишем.

чуємо

арель

молодLз яким вона звертається до ук
раїнських політичних чинників, до ·осі-

9-10 (67-68)

ПЕРЕД ОJ11МПІЯДОІО

єї публічної української ошн11 всеці
JІС· об' єднатись, <<щоб спільним укра

Джере.ІІа
1радицн
Олімпійсьних
Грищ треdа дошунувашся у відда.ІІе
них. часах аншчно ї Греції, ноли то, по
ширений в ціJІій Грещї, сnорт знаходив

свое найбільше вивищення в часі вели
І<ИХ СВИТ.

Але спорт не був там на службі бо
гін. ВіІ-І (•ув нероздільною
частиною
висоно! І\УJІьтури гренів.
Модерний світ
перебрав
традицн
Оолімшйсьних Грищі на взірець грець

них П(."'Іав їх організувати у себе.

Opr ошізонані щочотири рони, вони
відfіудуться н Jшстопаді цього
ро:іу
16-ий раз. їх місце буде на спеціяJІьно
для

цього

при.:шдженому

стадіоні

в

Мельбурні.
В них братиму rь участь
найнращі
cпt.. p1oLti п;ли цілого світу. Але в них,
н~ жа.'Jь, не віз.ьме участи номанда ун
раїнсьних спортовців. Бо не зважаю
~и на те, що ~·нраїна в розумінні між
ІІароднього

нрава

є

онремою

держа

nuк: (іі ;.t.елеrат е в міжнародній орга
І'<ізації д~ржав, вона має свою нонсти
туцію, свій уряд і пардямент), вона
не має права давати назовні ознан су
веренної і самостійної держави. Вона
примушена робити тільни те, що
ба~
жає Моснва.

Ця •>Стання бажає, щоб в Мельбурні
вист} па.1а тільни збірна номавда мое
новеької імперії, а не онремі номанди.
Tatl само, ян вона бажала, щоб її влас
на, мосновсьна,

ше

номанда здобула пер

мkце на сnартаніяді СССР.

Унр11їнці цілого світу повинні розгор
t:}lИ

і

яннайжвавішу,

сноординовану

добре

анцію.

обдуману

виявляючи

весь імnеріялізм Моснви.
Для цього
напрошується рідна нагода Олімпійсь

ю•х l'риац в Мельбурні.
Смолоснип

резолюцій:: <<Конгрес рекомендує звер
нути уваrу на високоякісну
виховну
літературу та виховний фільм, як
на
успішні засоби виховання молоді
на
еміграції>.') бу де вимагати не
тільки
пшшоLоЇ праці українського студент

сТБа

-

НЕСУС-у

-

того чи

громадського
об'єднання,
а
всіеї уkраїнської еміграції.

інІШого
зусилля

~·країнсІ: ка І'!оціоналістична
молодь
дшш найбі.1ьший вклад в бу дов у і роз
будов) студентського руху і його цен
тралі. Вона дає його й сьогодні. Вона

В його підсумках в ділянці
справ
української молоді і студентства, з де
що заакадемічними кон~епціями с11верд
джень і висновків, порушено ряд ак
туальних справ. Переведення в життя
постулятів (зацитуємо одну з багатьох

повинна і\Іати На увазі, що її обов'язком
є дальше С1О»ти на сторожі студент
СLk.ОГо правопорядку. І йому допома
ппи В ЙОГС РОRВИТКОВі.

Просимо вибачення у В. Ш. наших
Співробітнинів, матеріяли яних не бу
ли ломішені в цьому числі. Вони бу
дуть надруновані в слідуючому.
Реданція

старші товариші з громадськими орга
нізгціями на чолі повинні вам в цьо
му JІ.опомагати. Тільки з таким настав

Сьогодні

ьона приносить свої овочі. Послідов
но ·вона принесе їх ще більше.
Чи це не заставляє нас всіх поваж
І-ю

Число

СІІОJІОСК.ИП

4

Вами, дюЗі, були опрацьовані під

сумки і їхні резолюції на ІВаших Кон
гресах. Гkред вами стоїть тепер обо

в'язок П!.реuодити їх в життя.

лt.нням

ми

виконаємо

супроти Нації і

наш

Ваші

обов'язок

Батьківщини.

В. Михальчун

Число 9-10 (67-68)

Orop. 5

СМОJІОСКИП

-

Література

на уна

-

мнстецтво

В. І<вітна

Ориrінаnьні думки в творчості ~ернарда Шова
(враження)

В цьому році в

історії

ангдійської

літератури відзначаєть,ся 100-ліття на
родження великого англійського дра
матурга Бернарда Шова.

Англійська

критика

характеризує

пюрчість Бернарда llJoвa загально та
кими короткими словами: <<Не читати
Н1ова, значить бути поза часом,
так
далеко, як він завжди бу.в перед ча
сом».

Для
з

дня

вілзначення
народженНІя

100-літньої
uвого

річниці

драматурга

бритійська радіовисильня Бі-Бі-Сі
на
r::ротязі кількох днів надавала
авди
цію його найбільшої драми обіймаю
чої час <<Назад до МетузеJШ» (Бекту
Мстузела»).
Починаючи дію від
перших
днів
життя вигнанців раю Адама і Еви, да
ючи психологічний розвиток людства
на протязі тисячеліп., пророчий г~ній
а~тора

приводить

нас

на

тисячу,

а

РозцінюJ<.:,чи так, цікаво перенестися
з ангшйським автором на тисячі років
в майбутнє.

Перша проблема людства є людське
життя, його збереження і розвиток.
1 як не дивно, - ця проблема роз

·в'язує всі інші проблеми людства.
Бо на протязі тисячЄ:літь створюєть
ся новий тип людини: людини зрілої,
повновартісної, .1юдини вс.тюдаря
:~1.ІІТТЯ з усіма здобутками психіки, фі
зики і техніки, що їх здобуває вона
досвідом свого життя на протязі трьох
століть, які природа дозволяє цій но
І~ій людині прожиrи.

Бернард Шов залишається ангJrійсь
ким консерватистом
і
імперіялістом.

Иого одинока на сRіті раса л.ов-rо-жи
на

тія

колоніяльна,

острова1

Англії і хоча з Лондону вже не оста
лося навіть руїн~ а назва його стерлась
:і пам'яти, зникла й вічно r~'рбуюча

Англію боротьба ірляндців :іа с~сю не
з<J.лежність. Їм призначення лається та
Ірляндія здобуває незалежність,
повертається нарід до своєї землі і в
радості каже дітям, які тої землі ні
коли не бачили, цілувати рідну землю,

на що діти відповідають: <<1Цо ж цілу
ІНіти

-

камін.ня?~~.

1

на другий

день

змі

шуються з англійцями. У своїх же по

літичних світоглядах раса довго-живу
чих людей англійських
два

напрямки:

парпя

островів

використовуючи

спою силу і перевагу над коротко-жи
вучими людьми інших частин•
світу,
хоче завоювати і підкорити собі цілий
СhЇТ.
Але пuминаючи
цей
консерватизм
та імперіялізм Бернарда Шова, де він
залишається англійцем і письменником
ющіонального значення, цікаво опро
міftитись прогнозами інших його
ду

В наступній дії цнх людей вже так
багато, що нони станювлять
окрему
расу (мина€ між діями тисячеліття).
1 що за .\\раса -- ця нова довершена
людина!
Яку сиду і владу посідає
.вона
на

мок.

Продозжсннsr
життя
людського.
Щось смі.11ивого і відкидаючого тягар
з JІюдства в цій мрії. Герої Бернарда
Шова живуть 9-5 років і не
відчува
ючи жодної старости, щоб не дивува-

землі!
Якими досконалостями духа і техні
ки вона користуєть-ся!
Нема більІШ фізичного вмирання ані
фізичних хворіб. Одинокою хворобою
і причиною смерти стає духова хворо
ба, 1. зв. <<діскарідж», ознакою якої є:
сум, журба, приrнdчен.ня,
відсутність
волі, небажання жити і всі
негативи

Б. Боднарун

Ремінісценції
Uя щіJшна
була вузька і темна
(смерти щілина),
в

має

консервативна,

нашого

глянути

дано;

3ичне зниЕ~ення.

Крізь неї бачили:
в камінних ребрах
гір
зеленим пСІлум'ям

Ti.1hiOt
люди

теПЛОМ.

**
:1<

бачили,
як у розбитих банях
rас;ш очі,
як умирав в руїнах
стиснений діточий
крик,

як

пороху

торкалися

ус 1та жіночі,
як на заржавідих
хрестах заліза
розпиналося

життя.

М.и ЙШЛИ

**
~

думали

про ідолів, що сплять
на вицвілих полотнах,
втиснені у р::tми;
про ідолі.в,
які не бачили ніколи
по"1ум'яної весни.

Не ба чилн любйви.

життєздатні,

право жити

радісні

серед

НІової

їх життя, форми і звичаї такі інакші

вtota горіла;
доторкну~ися долоні наші,

Ми ііш:ш

смі.тшві,

мають

рdСИ ЛІ')ДеЙ.

1

ЗJІУ'ШJІИСЯ

духа.

Лю.ІJ.нна з симптомами цієї хвороби,
~кщо не зробить прогрес,у у вилікуван
ні їх, щчtзначсна на смерть або
фі-

яку

нам

r,e·:

втікають із своєї рідної землі і

яка

ти здинований світ, <<умирають», пере
ходячи прщ:то в інші околині і продо;J
ж~ючи жипя л.алі, як псвноцін1ні лю
ди. Відвідуючи свої власні
поминки,
вони. з ~·сміхом розпочинають nивчен
Ш( нових професій і доживши до 279
років, мають таке велике
багатство
знань і такий великий життєвий
до
сьід, що на звичайних смертних зму
шt.ні диеитися як на дітей.

да

лі й на дві тисячі років вперед.
Фантазія уяви може бути нездійсни
ма, але сміливість мрії може бути про
менем в майбутнє.

nучих людей перебуває

s•ка хоче обмежитись •володіннями ос
тровів і своїм Бласним життям, і пар

.

від сучасних, що коли до них попадає
Jrю;шна з іНІшого краю з коротко-жи
гучим населенням і відомими нам фор
м:1ми життя, нова людина маrйбутнього не розуміє навіть половини слів і

фразів звичайної смертної людини, бо
вони давно віджили у вжитку і понят
ті.
50·пr.:rітня людина з країни коротко
ж.и.іlучи.х

;rюдей для рівня нової лю
дини здається лише дитиною в своїх
поняттях і розуміннях.

Зрілість нової людини є

настільки

nисака, що такі проя-ви духа, як при
с.трасть, бажання наживи, страх, заз
дрість, ненависть і т. ін.. є лише проя
вами

дитинства,

дитячо1·о

стану

дюди

ни в проце.сі її духового розвитку
і
рос1у, що мають зникнути
беслідно.
Ui пориви, як і всі негативні почуття,
тільки руйнують життя, фізично шко
дять людині, скорочують її -вік, отже
є симптомами хвороби, що припиняє
JІюдське

життя.

Відвідувачі краю довго-живучих лю
дей приходять до них шукати порад

(ДОКЇІНЧення :ва 8-ій стор.)

і

Стор.

6

Р. Ш.-Б.

Серед відомих <<крилатих СЛІВ»
uі
каве твердження німецького філософа
поета про те, що бажання ПОJ.юджує
думку. Часто доводиться при:шати, що
в житті воню спрсtвді так. Тому, якии
наJШі оптимісти завзя-то
намdr dЮТЬ(Я

перекон~ти українське еміrрdційне су
спільст.во, що вор(jЖИЙ натиск на релі
гійне життя в сучасній Украіні пос.1а
бився протягом останніх років і ко
муна, мовляв, ше <<Навернеться до Бо
І-а», то дієть.r~І це тільки під впливом
неликоІ о й щирого
бажанюі
бJ.•-t.ити
речі в іншому і яснішому ,с1 вітлі, а не
Н<t осІ-юві дійсних явищ.
Факти, мусимо признати
з
бо.1ем
серця, говорять нро зовсім інше. Ось
розгортаємо напр.

одНІ'~ з

цьогорічних

чисел <<Радянської Культури». l::) ньо
му знаходимо
обширне
звідомлешш
про видання збірника...
<<украшс'Jкої
народньої антирелігійної
творчоС1ІІ»,
який появився з блш·ословення держав
ного видавництва художньої літерату
ри.

Що ж представляє собою цей <<збір

Ile -

наконичення кіjtькох-с,от

антирелігійних гуморесш=, казок, анек
дотів, частушок, приказО!-: і т. п. Тlе вульrарне тенденційне викрнвлення на
роднього

гумору,

це

-

деморалізую

чий засіб спрІІтних демагогів, скеро
ваний проти чистого, ще не скривле
ного і не засміченого кутка українсь
кої душі. І, як пипра,вдання
випуску
такого збірника, ворог кидає
тверд
ження, що атеїзм це характерна ри
са усної творчости українського наро
ду.

і коли ми знаємо, що це не так, то
знаємо

також,

що

ворог

наполегливо

хоче, щоб його слова перетворилися
в дійсність. Тому він •всіма силами на
магається руйнувати українську духо

вість. Комуністи відкривають своє ре
лігійне обличчя такими словами: <<Не
зважзючи

иа

те,

що

клясова

основа

релігії •в СРСГ ліквідована, у нас і до

сі є люди, які ще вірять в бога (під
кре·слення

наше).

З

такими

людьми

необхідно вести роз'яснювальну робо
ту. Велике значення має виховання в
атеїстично:чу дусі підростаючого
по
колінню> (<<Радянська Культура», 1956,
ч.

38).

~апВИШНЯ
Мене дуіІ<е часто запитують, чому
ц~:: я, нормальний київський болільник
з десsпилітнім ст<J.жем, що мав постій
не: СіЮ€ лнадцптьдев'яте місце в секто
рі <<Б» у шістнадцятім ряді перевер
нувся на болільника заочника ·г
Вн не розумієте, шо можна боліти
заоч1ю? Тоді дозвольте пояснити об
ставини тої печальної історії, що тра
лишкь

повідає вона літи ще не час.

Я їй ка:>hу.
Ми, значить, супротивники. Ot:v
бнсто я динамівець.
-- А і виглядаєте! - говорить вона,
повертаєть,ся до

мене спиною і дуж~
чс прнтискає дитину до себе, ніби
){,

Як диНё!\•іьець, можу ~урочrпн їУ немо
ВJІятко.

знов

ударити

в

в дуrші нашого народу. Тому нам ха

четься крикнути оптимістам Gеред нас

і ·серед чужинців: не вірте вовкові в
ягнячій ІU:кірі! Не ждіть переродження
віл вчорашю.ого ката! Разом з нами

н відповісти, аж бачу:

спартаковський

напад
проривається
на штрафну до динамівців.

Ну, гадг.ю, все! Буде нам <<штучка!>>
Але тут суддя прrшиняє гру і призна
удар

на

користь

<<ди

І-J3Ма>>. Радість яка! Для мене, звісно!
А сусідка підск<J.кує і, розумієте, прос
то кидає мені свою дитину. Я щпину

підхоплюю, а молодичка, проба1пе, як
засвистить! Та як свиститть! Я, при
міром, такого свисту зроду
не
чув.
Х!ба сирена швидкої
допомоги
так
свистить. Та й не кожна сирена так
сuиснути може...
За
цей
ху доzІ\НЇіі
сгист :увесь сектор їй аплодував.

СЕОЮ

щоб

а за футбол йому бо

-

штрафний

Від овації молодичка трохи отями

жу

зніяковіла

і

вихопила у

мене

ДИТИНу.

Пробачте, говорить, але я не мо
спокійно

СJ.•ужуєнся

дивитись,

як

суддя

ви

перед <</{инамом»:

Не будемо сперечатися я ій
нідказую але штраф був таки пра
вильний.

-

Неправи.тьний!

викри;вайте фальш і злодійські наміри
комуни. І разом з нами готуйтеся pn

що днтш:а буде знову у мене на ко

Rраще завтра вільній

ліР.:ах. А '!'УТ якраз nроривається <<Лн
намо». Я підскакую. Сусідка теж. Су-

боротьби, з якої

мусить

зродитися

людині.

те,

матt::риної

ласки,

свою дtІ

пробач

натур<J.льно,

по

чинає плакг.ти. Я його як можу заб_ав
ЛSІ ю

і

rюни

на:.1с;гаюся
мені

віддати

молодицІ, а

кричить:

Жорстокеt ж людина з вас! .\\ені ж потрібні вільні руки!
.
знову овисппь, заклавши в рота вІ

Тут я помічаю кінооператора, що по

лода мати. Вони по воротах мажуть.

чає

- сусідка кидає меш
т;:ну. Немовлятко від такої,

сім пальців із десяти можливих.

(Київ)

І тут я бе: чу: очі в неї повнісінькі
сліз.
UЦо трапилося? -- запитую.
- І я ж кажу: що трапилося з спар~
такшщями? серйозно говорить мо

Хотів бу1в я

сідка кричить, я теж. Не вст_иг я ознр
И\ТІІСЯ

l

року.

Дитина ваша теж боліє?
Анrін•а минула- серйозно від-

-

лося,

моменту,

МИНУЛОГО

Я сиджу, болію, кричу малощо не
на повні груди. А поруч мене, на двад
ЩіТЬВОСЬМОМУ місці,. боліє МОJІОДа Жі
НОЧКа з не:човлям на руках. Доки по
дсшали м'яча, я її запитую:

спить, а тільки притаївся і жде слуш

найболючіше, найбільш затаєне місце

ІЮСеЮІ

Змагаються
<<динамо
«Спартаю; (Москва).

Слова ці нічого доброго не віщують.
Вони свідtіать про те, що ворог не
ного

9-10 (67-68)

Сповідь болільника

попи У ШИІРІ иrнити

нию>?

Число

смолоскип

Я дивлюсь: справа йдеться до того,

ч1шає фільму1-:ати мою сусідку.

Я

її попереджаю:

Гро~Іаюн;ко, майте на увазі, вас
для кіно фільмують. Вийміть рукІІ
з
рота і відразу ж візьміть
1
себе,

-

свою

дитину

в

руки

...

Куди там! І не чує навіть! ULe б пак:
біля воріт <<Спартака» купа, на три
бунах грім і блискавка. Сусідка втра
тила голос. Свистіти більш не може,
тільки руками махає.
Алr м'яч іде на свобідно, і на трн·
бунах зЕову мир і любов. Я повертаю
ДІЛ ИНУ сусідці, і ЯКраз В ЦЮ Х1 ВИЛИНУ
підходить до мене кінооператор і за
питує:

Скажіть будь ласка, ваше пріз
вище!
- Артеменко - кажу- дуже при
ємно

познайомитись.
Мені теж відказує кіноопера
тор, ТІІсне руку і йде собі.
Я тоді под~ мав, що він мені, як од
нодумеuь, руку потиснув: як динамі
вець лю-шмівцю.
Перед
перервою
наші
забивають
голя. Що зі мною було, не пам'ятаю.
тільки мою радість сусідка не пере
несла, пішла геть, поміня,вншсь міс
цем з якимось чоловіком. Більше я її
ШJ стадіоні :не бачив.
Піьроку минуло з того незабутнього
д;ІЯ. Настав квітень. Іду з робІ)ТИ повз
кінотеатр <<Новини дНЯ>>. Дивлюсь на
афіші оголошено новий фільм: фут

-

больний матч <<динамо»

-

<<Спартак».

Смішно мені сtало: ЯJ{а ж це <<Нови
на»,

подумав

я

-

це

ж

<<старовина».

Але прийшов до дому й упросив дру
жину піти подивитись і, так би мови
ІІІ,

ще

раз

пережити

чу десну

мить.

Пішли!
І справді, ми знову побачили вели
ку Gипу на спортовому полі. Поба
чили радість болільників <<динама»
і

сльози болільників <<Спартака» на три
б:унах.
Раптом ... на трабуні з'являюсь персоналt--но ... я!
- Хто не? - запитує дружина, і го
лос у неї не

Я

з

приємних.

відповідаю:

(Докінчення на 9-ій стор.)

Число

3

Orop,. 1

с_м о л о ск ип

9-10 (67-68)

матеріялів «Біл()Ї Книги»

ІЗИСОКА ОСІЗІТА

R УКРАЇНІ

(Прод•овження)
В роках 1931-1934, настала чер1 ОІШ
реорганізація шкільної справи, в то
му числі і t,ищих шкіл. Найперше, по

біч шаленої русифікації
під
тиском
партійних органів почали ліювідува
ти всі особ.'!ИІВ·ості
системи освіти
в
Україні супроти РСФСР і централізу
вати сис,тему вищої освіти в єдиному
дерективному і ідеологічному центрі

н Москві.
Від 1933 rюку запроваджен'о систе
му освіти ту сгму, що й в РСФСР
а
саме, дошкільне і початкове rвихован
ня, цілком стало
підпорядковане
комуністичним засадам; від 3 до 7 ІЮ
ків дитячі садки, основи грамотности,
від 7 до 18 шкільний вік;
ОСІБіта
в

цьому віці поділяється на три щаблі:
1-4 становлять початкову і обов'язко
ву школу; кляси 5-7
неповно-серед
ню школу; кляси 8-10 повну сере;щю
школу. Від 7. кляси кожному бажаю
чому можна вступати до професійних
щкіл, технікумів. До вищих шкіл маж
на вступати лище
після
закінчення
повно - середньої школи.
Лік'Еідова
но було також
і
робітфаки, отже,
практично, nідновлено старий
поря
док підготовки і комплектуrвання ви
щих ШКіJІ.

В 1934 році ІНО зноsу переоргані
зоєані на JНіверситети, в Києві, Хар
кові, Одес,і, Дніпропетровську (тепер
в Україні ще діють
університети
у
Лььові, Чернівцях і від 1946 року
в
Ужгороді). Одначе, педагогічні інсти
тути залишаються спеціяльними
ви
щими шко.тJо.ми і діють самостійно, не
в о•сте.мі унішерситетів. Середні шко
ли, мис тtuькі і вищі пелагогічні шко
ли підпоряді<ОВУ ються I-lKO України,
а всі шші,
передаються
відпоrвідній
галузевій промисловос,ті, центри яких
знаходяться в Мосюзі. Для
методич
ного ідеологічного кер,вництва .н
1936 році ·в Москві при Раді Народніх
Комісарів,
ствоrює1ься
Комітет
r::
Справі Вищої Освіти, а при нwму Ви
ща Атеспщійна Комісія. Від того ча
су, фшпнчно Украіна втратила всяку
свободу в високошкільній слраuі. Роз
робленнн і апробація кожної програ
ми, піщ.:учника, призначення адмініс
траторського

керівників

персоналу,

кюедр,

призначеннп

надання

кваліфіка

цїі (~вчених зван1ь і 'вчених ступенів)
все відбувається в Москві, в Комітеті
в Спрашах Вищої Освіти і Вищій Ап~с
танійній Комісії.
Професор чи викладач кожної дис
щшлінн Рід тепер мусІІТь тпритриму
Ратнея

з;пuердженої програми і <<Ста

більного

нідручнико.».

Для

контролі

професора, час :в,ід часу його лекцію
стенографують, а після того звіряють

Проф. Іван РОЗГІН І
з nроrрамою і обговорюють на прав
лінню, чн професорському зібранні.

З

1936

року запроваджується стро

гий режим для викладовців і студен
тів, з<:~стосоІІуються ті с~мі
приписи,
що іі в промисловості, кара за
спіз
н~Ішн, чи прогули. 23 червня 1936 ро

ку видано історичну постаноtву
ЦК
ВІ\П(б) і РНК СССР <<Про роботу ви
щих шкіл і про керівництво вищими
шко.'ІаМИ». В ній докладно подано прс
недоліки в дотеперішній практиці ви
щих шкіл, і настанови д:Ія всіх діля
нок життя: як вриймати нових студен
тів до виших шкіл, як
організувати
нав·чання,

як

керувати

вищою

шко

лою і прс порядки та внутрішню дис
циплін~ н вищій ш:колі.

Відrюна університетських титулів

Постановою РНК

GCCP

з

березня

2.

року відновлено
знову
титули:
вчені звання і ·вчені ступені. Впровад
жено вчені звання: професора, доцен
та і асистента відповідних спеціяльнос
тей, і вчені ступені кандидата і докто
ра наук. Відмінно від загально прий
нятої системи в Европі і 'Америці,
n
Україні (як і іНШІІХ республіках СС
СР) від того часу існують вчені сту
пені (доктора і кандидата) з таких га

1937

лузей наук:

фізико - математичних,
хемічних,
біологічних, геолого - мінералогічних,
технічних,
сільська - господарських,
історичних,
економічних,
філософс,ь
ких, філологічНІИХ, географічних, юри
дичних, педагогічних, медичних, фар
мацевтичних,

ветеринарних,

мистец

твознавства, архітектури.
З того пе
ріоду всі науковці опинились в
без
правному стані. Треба було всім зно
ву ІНабувати колись втрачені наукові
ступені.
11. листопада 1937 року, постановою
РНК СРСР введено штатно - окладну
систему,

скас.овано

попередню

пого

динну оплату, а впроваджено п'ятиго
динний день, з обов'язковим наванта
женням спеціяльно викладовою
пра
цею керівника катедри не менше
2-2,5 годин денhіо, професора катедри
не менше 2,25-2,75 годин денно, до
цента, старшого викладача і асистен
та не менше 2,5-3 годин денно.

llією ж пос.танювою встановлено та
кі штатні посади у вищих
ш;колах:
професор - керівник катедри, профе
сор

kатедри,

доцент

катедри,

асистент

катедри, старший викладач і викладач

з

окремих

рант,

дисциплін,

і ляборант,

старший

старший

лябо

препаратор

і препаратор. Постановою заборонено
сполучати більше як у дво~ . ви~~и~

школах і то для вищих квашф1кащи 1
з дозволу народнього комісаріяту, при
чому,

за другу посаду

мувати лише

-

можна отри

винаІгороди.

50%

Постан() ВИ •••

траьня 1938 року відбулася по
дія, що мала велике значення для май
бутнІього ·вищих шкіл: в Москві
від
булас,я Всесоюз:на Нарада
робітників
вищої школи. 'На цій нараді, В. Мо

15.

л~лов, як Голова РНК виголо~ив ·свою
вщому

промову,

що

стала

шдставою

для повсякденного керівництва і даль
шого скріплення стану вищої школи.
Нарада ухьалила резолюцію, що ляг
ла в основу наступних змін і законо
давttих актів в справі вищого шкіль

ництва. В серпні 1938 року РНК СР
СР заТІвердила <<Типовий устав вищої
школи», яким

керуються

всі

вищі уч

бові заклади tВ~'З) України й до·сі.
В 1940 році с,касовано стипендії для
студентів і введе1ш оплату за навчан

ня. Між іншим, ця ухвала РНК СРСР
була прийнята на ш:рекір Конституції
СРСР і союзних республік, в якій бу ло
зазначено, що навчання безплатне,
і
що студенти користаються стипенtдія
ми. Відповідr:у зміну, тексту Конетиту
ції буJІо зроблено пізніше.
2. жоьтня 1940 року було видано

<<Наказ про трудові резерви СРСР»

і

організацію системи ремісничих, заліз
ничих училищ, і шкіл фабрично - за

всдського навчання

(ФЗН). Встановле

но зовс,ім новий порядок примусового
фахового нввчання молоді, а разом з
тим і перешкоди для вступу до вищих
шкіл.

Від цього часу, вся молодь від 14 до
років, примусово
набиралась
до
ремісничих, залізинчих училищ і шкіл
фабричного навчанн~ Навчання в цих
закладах так побудоване,
що
учні

19

своєю

працею

в

майстернях,

оплачу

ють своє )'1римання, бо всі Іюни зна
ходяп,с,я Б спеціяльних закрнтих ка
сарнях, на мізер:них харчах і уніфор
мовані. В 1946 році в Україні існувало
113 ре~1існичих закладів, 195 залізни
чих і 118 шкіл фабричного навчання,
де навчалося 136.566 учнів.
Вищі шноли

-

для соварист()кратії

Як бачнмо, І~ід 1934 року українські
r::ищі школи втратили окремішну на
uіона.тІьну ознаку, як також всі правні
підстави
незалежних або навіть ав
тономних
вищих
учбових
закладів
другої в СРСР республіки. Вони нічим

Стор.

уже не різнилися від шкіл РСФСР, хі
ба що моrюю викладання. Вищі- школи
н:1 той rн~ріод уже опановані не лише
адміністративно, а й світоглядово, чн
мtтодологічпо, або як прийнято було
тоді висловлюватися <<політично» ко
муніс,тичною партією. Минула потреба
в про.1етаризації вищої школи, нато
мість настала потреба
пристосувати
шнолу для вимог нової аристонратії.
Скасовують нищу систему
партійної
освіти, т~пер :уже єдиний шлях до здо
буття rшщої освіти НІормальні уні
верситети і іІ-:ші вищі школи, а не різ
ні <<комуністичні університети», <<інсти
тути

червоної

професури»

і

тому

по

дібні с,урогати, які існували від почат
ку не реб~ до ви ,вищих шкіл.
Як завершення всього, в
~ні~ерси
тстах відновляються колись шквщова
ні юриднчні факультети, орга:нізують
сн філософські, журналістичні, та між
народніх зв'язків факультети.

В

1946

році, в зв'язку з перетворен

ІНІМ Нс:1rюлніх Комісаріятів на відповід
ні Міністерства, в Україні було ство

рено .1\\іністерство Освіти. В
Мос.кві,
Комітет в справах вищих шкіл пере
творено було на <<Загально союзне мі
ністерство вищої ооіlіТИ>>.

Від того НІіби нічого не змінилося,
але IV Сесія Верховної Ради СРСР злі
квідувала Міністерство вищої
освіти
прилучивши
його
до
Міністерства
Культури, яке бу:ю Союзно республі··
канським. Таким чином, одноіменне мі
ністерство в Украї.ні мало б перебра
тн провід і керівництво всіма вищими
школами, але того не сталося, бо че
рез місяців шість, знову було віднов
лено Міністерство
ІВ!JЩОЇ
освіти
в

Москві, як Загально Союзне. Так три
вало до кінця 1954 року, коли в rруд
ні місяці, Міністерство вищої осніти в
Москві було перетворене в
Союзно
Республіканське
і
одночасово бу ло
створене 1\'lіністерс.тво
вищої
освіти
на Україні. Отже, ніби то .від того пе
ріоду Україна знову набула незалеж
ного становища у справі вищої осві
ти.

В

році, згідно з ухвалою

1954

ХІХ

Ш:Jртійного з'їзду КПСС запроваджено
політехнізацію початкового і середньо
го шкільшнпва. В школах за рахунок
скороченнн загально освітніх дисцип
лін, в тому числі і за рахунок скоро
чення, на П().іІОШІНУ, політичних дис
циплін введено фізичну працю в май
стернях, досвідних ділянках, колгосп
ному внрС'бництві тощо.

Розш~діл вищих шніл на Унраїні
Б

зr/s:;зку

з

перманентними

реорга

нізаціями вищих шкіл, визначити точ
не чисдо їх в той чи інший період, та
навіть і номенклятуру надзвичай
но тру дно. З офіційних матеріялів ~ві
домо, що кількість високих шкіл піс
ля окупації України то збільшувалось

ТО ЗMeHW~·ItaJIOCb. lx ЧИСЛОВИЙ образ В
Україні вигJІs;дає слідуючо:
В 1921 році в У країні бу ло 20 ви
щих ШKiJf із 56,000 студ., 1924 р. 38 35.000 студ., 1929 р. 239 - 88.821,

(Докінчення з 5-ої стор.)
роз,в'язки
складних
проблем
скромного

скороминучого

свого

жипя.

Могутні королі, президенти й мис.
лителі відвідувачі настільки безси
лі в овоїй гордості і
владі, що при
найменшому порусі волі новоі JJ.юди
ни хилиться з усією ганьбою своєї ве
Jшчі, безсилі встояти перед її перева·
гою.

ці могутні

вступvють

в

володарі

суперечку

з

ае~rе.ль

новою

лю

диною, вони хотять заперечити ідею
довгого віку життя, проставляючи ій
велич вічности, де сотні рахуються но

литовцtв

-

стів. Вони довідались,
ними

хоче

говорити,

антикомуні
що хтось з
земляки

ж

можуть

ЗШ1І.?ре

реконашtй

Чудова

казка?!

Чи

далека

мрія?!

А все ж r·еній автора дав низку смі
ливих думок, життєрадісніх ідей,
цілющих ліків на завчасно
старіюче
ЛЮДСТ'ВО НаІШОГО ВіКу.
Для тих хто любить мріяти
це
мрія.
Для тих хто любить казки haJюJ.
Для всіх же разом промінь у май
бутнє нашого життя і життя .!Іюдства
на Матері-Землі.

слектрифікаціІ,

лісомеліорації,

господарства,

лі

землевпорядку

вання; Самостійні інститути: сільсько
го rocrюдt:~pc:т.IJa, гідромеліорації, бо
рошно - мел:ьного і елеваторного гос
подарства, садівництва і городництва,
ветеринарні, зоотехнічні тощо.
Та~ само група
медичних
вищих
шкіл вк.пючає в себе інститути, стома
тологічні, фермацевтичні.
(1\інець буде)

Проф. Іван Розгін

мо до спортовців,
їм
rратулюють
всі, ми теж.
Комуністи дають їм
квіти, ми летючки.
За плечима ми почули слова llJJY-

тючки

басади.
- Що .ви хочете? - питається
МВД-ист.
- Ми хочемо бачити своїх зем
ляків, литовців.
Нельзя!
Бони відпочивають.
- Та може опісля, ми підожде-

...
-

мо

Нельз.я!
І литовці пішли, з чим приЙШJІJИ.

В четвер знов~ змагання. Цим ра

Резанова.

не

ціі,

сового

кликають урядовця з совєтської ам

І>ИМИ.

ванн

Якщо розшифрувати
ці групи
ви
щих ШКіЛ, ТО RИЯБЛЯЄТЬСЯ, Що на Ук
рUЇНі є в цей період найрізноманітні
ші вищі школи, які потрібні для кож
ної
модерної
держави.
Наприклад,
група Сі.1ЬСЬКО - І'ОСПОдарСЬКИХ ВИЩИХ
шкіл нключає Сільська - Лосподарсі,
ку Академію в Києві, з 10 факультета
ми ·- агрономічним, агро - хемічним,
грунтознавства, економічним, механіза

Ти знаєш,
мені tратулювали
українські націоналісти, дали
ле-

чити переваг життя нової люди:ш, і пе
герой залишаt:ться іІ\ИПt з

але

11'ї.000 3<!0ЧНИКіН.
В 1955 році діють такі вищі школи:
Університетів 7, Технічно-інду
стріяльних 45, Сільська - rос,подар
сr,ких 11, Медичних - 14, Педаго
гічних 52, Мистецьких - 9, Правни
чих і є кономічних б.

приїхали! І :наївні ще литовці, шу
кають контакт~, йд~чи цілою
де
леrацією... В готелі замішання, ви

зом большевицькі аrенти дещо за
вор~шились. В~ла помітна поденер
:вованість і білл самого амбасадора

ментами,

1939 р. 148 "'-- 126.і00, 1941 р. 166 128.000, 1946 р. 160 - 130.000, 1950 р.
15 7 - 176.000, 1954 р. 144 - 27 5.000.
В числі студентів s
1954 р. було

(Докінчення з попереднього числа)

делеtаці.я
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СОВЄТСЬКІ СПОРТОВЦІ В APrEHTJHI
На наступний день до готелю йде

~

О так,

Число

смолоскип

8

На nерерві ми підходимо до спор
товців.
- Чи є ~Іq>аїнці серед вас?
-Нет!
-А литовці?
- Єсть, но вони теж русшиє, rоворять

тепер

по-руски.

Наuюго
співбесідника
кличе
якийсь «адміністратор».
Він нера
до відходить.
Після змагань ки знову підходи-

гa

до

друга:

-

ся.

..•

Тихо, дивись,

-

Нікітін дивить

..

Після двох ІВиступі!в баскетболі
сти виїхали до Чілє, а через !І"ИЖ
день знову повернулись до Буенос
Айрес, де зустрінулись з
дружи
ною клюбу
«Рівер Пляте».
Після

цих змагань ми цілком відкрито
роздавали летючки. Дехто зі спор
товдів вспів заховати, коли немов
з-під землі виринув всюдиприсут
ній Нікітін.
Він накинувел на вас
з грубою лайкою, а до спортовців,
немов до своїх рабів закричав:
- Нічого вам не вільно брати
від них! Зто не дл.я вас!
- Ні, це дл.я них! - хтось rух
нув

до

нього.

~ Нелю.я!- л~ав Нікітін.
Коли до амобусу
ІВСідали сnор
товці, вони знаходили на своїх .міс
цл.х летючки ОУН.

•••

Автобус від'їжджав, ми
декому
ми.

махали

на

.цружm,о

прощання

рука

Число

~}LокіНЧЄ.Н:НІЯ З б-ої С.ТОІ}J.)
Це я, Га.1очко! Чоловіка не впіз
наJІа?
~а ( нрані, якраз, слава Богу, кадри
змшилиси і уже замість трибуни пі
шло поле, де йде боротьба за м'яча.
І дуже добре все видно. Дружина моя
і
не розуміє.
футбопа не полюбляє
}{ ХІ:НІ.'ІЮЮСh, а BO:t:a СВОЄ:
Хто сидін поруч тебе? Ти ще
до
\'СМЇХ~1ВСЯ.

--Не знаю -

кажу -

нте помітив.

Дружина холодно відповідає:
Нічого, помітиш. Ми на другий
С(:аНС

~ЗсlИ'ШИМОСЬ.

І якраз v цю мить на екрані знову
з ВJ!яюсь я плюс моя сусідка з дити

,

ною.

Оператuр 1 вияіlляється, встиг зафіль
мувати :H·Ct::'. І як вона мені своє немов
.'111 кидає, і як я те немовля ловлю
і

ЩС' найдин.нішс, при цьому посміх'аю~

ся.

.А диктор в цей час так переконли
во поясаює, що 1Бідбувається на екрані.
·- Подр)%./1\Я Артеменко·вих - гово
рпп, той самий диктор гарячі при
хильники футбола. Вони не пропуска
ють

жодного

змаган1ня.

Дружина піл.водиться, простягає до
екрана руку і виголошує:
-- Будь jtacкa, прокажіть ще раз
те,

що

1

ЗИ

сказали.

ЛалочІ'о шепочу я їй ну,
люди1"а помилилас:І, сідай, на тебе кри
чать усі, починають гукать на тебе ...
Дружина -спршзді сідає, і так мовч
ки ми з нею висиджуємо всі п'ять се
ансів ...
... Ну, а головне, звісно, почалося
вдома. Дружина, як прийшла, скину
ла шляпку і оголосила:
- Іди ло тієї! Утриму,вати тебе не
буду. Там у тебе дитина, а нам Бог

-

не дав

...

Я, розуміється, заприсягаю, що ди
тина чужа, розповідаю все, як було.
А вона мені:
- Ти -· ІГоварить - після цього дві
чі мерзотник, і мене обдурив, і своєї
дитини цураєшся. Звір говорить
і той від своїх дітей не ховається
а

ти, бач, як с.'Ііди заплутуєш.

'

Вислухавши це, я ІВИЙІшов з кімнати
в коридор нашої густо населеної ко
мунальної квартири. Іду на кухню при
курити і раптом чую розмову -сусідів:

Ні,

-

який

хлюст

це.И

Артеменко!

говорить жіночий голос.

-

прикидається,

а

в

самого

Дідком

-

дитина

на

стороші ...

--

У нього їх троє

вічий голос

-

говорить чоло

-

два хлопчики і дівчин

ка.

Хто б міг подумати? зновv
говорить жіночий голос. - Сам недо
рікуватий, хирлявий,
тини в моїх літах.

-

а

мати

його

Що ви! Nlолодша за вас!

-

ди

од

казує ЧО.'ІОВЇЧИЙ ГОЛОС.

-

То по-ваш:ому я стара!?

З І<онrресу в Ріо де Женейро
(від кореспондента «Смолоскипу»)
В серпні цього року в столиці Бра
зілії відбувся вісімнадцятий міжнарод
ній конгрес географії. Він притягнув
до участи по1над 1.000 фахівців цієї ді
лянки людської науки, профес,орітв
вчених дослідників з цілого світу.
хоча приблизно
половина
де:Іегатів
були бразілійці, то все таки незвичай
но високе число другої половини -вка
зує на рівень УіЕаги, яку присвячує су
часНІий науковий світ цій галузі науки.
Інавгураційну промову виголосив на
конгресі пре.зиде1нт [)разілії Кубічек,
а пост прt::'зидента всіх пленарних се
с\ій спочивав на англійському професо
рові Дадлей Стемп.
Вже перше участь голови держа
ви в.rазує на рівень ваги, яку при
свячувалось і надії, що покладзлись з
бразілійського боку не тільки на кон
грес, а й на гео1 рафічні науки в цілос
ті. З дру,гого боку, чисельна участь в
конгресі бразілійських географів вка
зує на жадобу бразілійських вчених
сконтактуватись і еконфронтувати с~ої
погляди

з

чужинецькими.

Діяльність

бразілійських

географів є

носить голос жінка, і вже чути брязкіт
ЯКОЇСЬ JJOCV}IИHИ.

На такиіі гамір виходить з ванної

учень реJ\·:існичої школи Федьо, помі
чає мене і говорить пошепки:
Не красиво ьи, товаришу Арте
менко,
попаJІись.
Тепер
вам
один
шлях: :на себе самого заяву в суд на
писати.

Та що там довго говорити ... На дру
гий день дружина переїхала до тещі.
Сусіди квартирні перестали зі мною
розмовляти. На роботі ухвалили поста
Еити

справу

про

мою

аморальну

пове

дінку на спеціяльнім засіданні місцев
І<аму. Нахмарило надо мною, нема чим
дихати.

'А час іде. На перше травня повер
Т<.1ю додому, іду завулками, щоб зна
йпмих не стріти! Про те, що другого
тра~ня починаєть~я футбольний сезон,
навпь не думаю 1••• натикаюсь на неї,
на мою згубницю. Іде вона разом з ма
і-1<.-ром і дитину за ручку веде.
- Нгренrті! - говорю я і перети
наю їtі шлях.
;3драстуйте, тонарищу Артемен
ко 1 оворить uона. Підвів нас кі
нооператор і тут же знайомить
зі
своїм чоловіком-майором.
Найняв я таксі і привіз усе це по
сімейст•во до овоєї дружини.
... !lружин:а до мене повернулась то
го ж дня. Але з цього часу я болію за
очно Га.rія моя наказала стежку на
стадіои забути.
Ось до чого може довести зовсі\І
І!орм~:Іьну людину

помилка

юнооперd

тора.

-

9

Сучасна географія

СПОВІДЬ.

не·і·

Стор.

смолоскип
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під-

Остап Вишня

незвичайно
б:1гатuгранною.
З,гадати
хоч би їхню участь у державній про
грамі по боротьбі з ендеміями і епіде
міями, в
опрацьоіlаннях
економічних
і соціяльних структур країни.
·кальо
сальним є їхній ·ІЖ.'Шд в організацію
інтенсифікації рільнин.тва (до
цього
~станнього багато причинилась укра
шська колоні в ьразілії).
Не можна
поминути мовчанкою їхньої ролі в ттво
ренні
металюргійного
осередку
у
Вольта-Редонда чи в плянах викорис
тання Сао-Франціс.ко для гідро-елек
троенергії.
Не є тайною, що бразілійські гео
графи ставили надії на конгрес ще й
з другого боку: завдяки йому кон
гресовІ чи радше його працям ве
личезна країна, якою є [)разілія стане

краще відомою. Наслідком цьо~о нау

ковий світ зможе
значно
допомогти
Бразілії ,в успішнюму і раціональному
використанні її кольосальІних природ
ніх багатс1В. Цікавими були під цим
оглядом два експозе, присвячені сту
діям савани і вкладові географії в ді
лянку регіональної пляніфікацїі в тро

пічних країнах.
Картогj)афічна виста~вка конгресу ви
явила щораз більший зріст точности і
винахідливости в предстаЕленні геогра
фічної морфології. Не ме.нше помітним
є вклад кожної країни для всебічного
пізнання себе: поширення
атласових
видань і топографічних карт
різних
форматів.
Праці конгресу ~виявили незвичайно
великий зріст геоморфології.
Майже
чверть нсіх наукових комунікацій бу
ла саме їй присвячена. І тому іІнші ді
лян·ки географії, як гідрографія, біо
географія, кліматологія ба навіть гео
грс:фія людська виглядали
дещо
бідними. Але не зважаючи на своє по
ширення, геоморфологія не видається
в ніякій мірі прос,тою наукою. Одна
комунікація •відносно формування гео
морфологів виявила незвичайну ском
плікованість цієї ділянки: добрий фа
хівець повинен опановувати 12 до 14
зв'язаних з цією ділянкою різних ін
ших

наук.

Якщо англо-саксонський
географіч
ний світ ·виявляє цікавість до економіч
ної географії, то японці, бразілійці й
німці присвячують велику ува,гу
ме
дичtній георгафії, а французи з бель
гійцями геоморфології.

У в-сіх цих ділянках географ не вдо
вольннєть·ся констату,ванням

він надає

успішні санації. Саме тому 'може пре

зидент Кубічек, в з1гаданій на почЗl··
ку мові,_ .. підкрес,лив, що сучасна наука
географн

мічною.

є

У

передовсім

всіх

наукою

випадках

сучасного географа є

-

дина

завдаJНням
віднайти як

найкращі співвідносини між природнім
середовищем і дією людини.
І. Вов 1 ,

Стор.

Стежками
vноаїнсьноrо oane1y
Нашому читачеві, силою
обставин
по5бавле:ному змоги точно слідкувати
за розвитком сучасно1·о хореографіч
ного мис.тецтва на Україні, мабуть ці
каво

буде

довадітися

про

досягнення

Київського і Лм3івського балетних те
атрів. Обидва театри, з:гуртувавши бі
ля себе здібн·их танцюрнс,тів добилися
в цьому сезоні неабияких успіхів.
Київський театр опери й балету ви
ставив неда,вно новий і величавий ба
лет під назвою <<Лілея», створений на
основі мотивів ряду творів Шевченка.
Балет цей користається в ийнятко.вим
успіхом і успіх цей не ·випадковий.
В <<Лілеї» щасливо з'єдна.пися вагнен
ні образи великого Кобзаря, майстер
ність та драм:атурІ·ічний хис,т хореогра

фі в, глибока вдумлива робота лібре
тиста, зроблена
з великим
знанням
справи хореографічна
експо.зинія
вистави,
натхнення
балетмайстра
і,
врешті, неlІересіч.ний талант і темпе
рамент виконавців. Всі вибрані теми

як авторські так і народні, створюют~

фундамент музичної драматургії <<Лі
леї», розкривають ідею балету, думки
та почуття його героїв.
Хореографічний зміст вистави
зба
гачений ь~ародніми та клясичними тан
цями, хороводами, іграми, ліричними і
фантастичними сце1нами, які органічно
пов'язані із с.южетом. Ефектовне освіт
лення, мальовничі декорації та, в пер
шу чергу, майстерне виконання роб
лять <<Лілею» перлиною, вкладеною в
скарбНІицю українського ба.1етного роз
нитку, а праця Київського театру ви
кликає почуття
снравжнє

Селище грецьких давніх
богів
Олімпія -. займає видне місце в грець
кій мітології. І кожний ,що прибуває
до І'реції з метою з нею ближч:~ по
знайомитись,

скеровує

увагу.

зацікавлення

не

смерть

дали

меншим

1

натхнення

не

одному

ось врешті ми Gачимо Франческу
українській сц~ні, в
майстерНО!\'У

хореографічному оформленні. Очевид
ці підкреслюють талановиту гру-ти
нє.ць львівських арти:стіа.
Пrекрасно
підібраний акторський СІ:лад з г либо
ким чуттям пєре_тщє ідею ба.1ету. Не
забутні хореографічні картини лірич
ної емоційної і щирої Франчески, пал
кого й чесного Паольо, складні партії
віддані реалістично і тактовно. Ці
єю цікавою новаторською
виставою
Львівський театр безумовно
збагачує
надбання українськОІго балету.
Нашим молодим балетІним театрам
бажаємо
щасливого
і
плодовитого

ШJІяху

ще

свою

збіль

шилось, коли ми вже в Дельфах дові
дались від німецьких археоло·гів
про
закінчення

ними

праць

в

нових

роз

копках в Олімпії.
Навіть не маючи ніякого відношення
дС' археології, а просто з людсьІЮІ о за
цікавлення старовиною і її
величчю

ми бу ли з-ворушені розповідями німец~

ких фахівців.
Німецька
археологічна
експедиція
була очолена д-ІJОМ Кунце і мала зав
дання перевести розкопки Леонідайо
ну і зробити докладні дос:лідІІ робітні
Фідіяса в тому ж сеjrищі.
Ця остання, як і JІеонідайон, знахо
диться в південно - західній
частині
руї.н Олімпії над берегом теперішньо
го річища ·К.1ядсоса. Праці
не
були
легкими з огляду на те, що на її міс
ці була побудована в 426 р. візантійсь
ка церква, рештки якої є видні сьогод
ні. Саме в цій робітні архітект і скульп
тор Фідіяс, змайстрував гігантську ста

тую (висота 12-ІЗ м.) бога Зевса для
святині тогож бога в Олімпії. В почат
ках

турецького

панування

ця

статуя

була перевезена до КонсІ'антинополя,
де воша й пропала ~в часі одної з по
жеж цього міста.
Леонідайон
це
найбіл~:>ша
будова
Олімпії. її розміри 80,20 м. на 7З,51 м.
Самий атріюм виносив ЗО на ЗО м. Все
бу.1о оточене почвірною лінією йоній
ських колон із загальним числом 1З8.
Сама середина перістиль мала

реходовий

тям, які

притулок

визначним

гос

прибували до Олімпії як па

ломники.

В періоді середньовіччя будова зник
ла під грубим шаром землі внаслідок
великої поuені. Все таки ті
чи
інші
рештки клясІІЧІ-ІОЇ доби чи римського
періоду (з прибуттям римлян Леоні
дайон був дещо модифікований) зали
шились і ДОЗВОЛЛЮТІ> ПОдИВЛЯТИ ЇХНЮ
архітектуральну красу. Завданням нім
ців і було відкопати ті, що зберегли
ся найкраще. їм вдалося відкопати
з
півд.-західньої сторони непошкоджені
основи

чотирнадцяти

колон.

Відкопш:о також цінні керамічні ма
теріяли. )~еякі речі вказують на їхнє

походження зі святині Зевс,а. Вони да
ють певні свідчення про направи і ре
конструкції,

які

проводились

в

иада

ній святині.
Біля Леонідайону з пі<вд.-зах. сторо
ни відкрито нову бу дов у правдаподіб
ню з третього стал. після Христа. Влас
ти во ця бу до ва бу ла вже дещо унаяв
лена після 1880 р., відколи почалися
археологічні досліди цієї сторони. До
тепер,

одначе,

не

вдалося

вчеІНим

зде

фініювати призначення
цієї
бу дави.
Можливо, що німецьким вченим
вда
сться кинути промінь нового світла на
стару Олімпію.
Крім цього знайдено срібні монети

з яких деякі є з клясичної доби інші
з часів Марка Антуана, себто 'з пер

-

шо,го стал. п.

Хр.

В. Мих.
(Орій

Помер
Остап ВиUJня

досягненням.

великому мистцеві.

на

нього

дорійські колони. Мета будови, яку
побу дуuав IfaкciJC, Леuнідас в четвер
тому столітті п. Хр., була давати пе

44

Бурsшівець

мистещво.

Тут
важливу
ралю
відіграє
балет
<<Франческа да Ріміні» на музик~ Чай
ковського. Ім'я Франчесn.и, що
жила
тому біля семи століть, донесли до нас
безсмертні твори
поета
італійського
Ренесансу геніяльн·ого Данте. · Палка,
чиста і віддана любов Фра:ачески
і
f Іаольо, їх романтичне життя і жахли
ва

Наше

на

радости, яку приносить

високе

9-10 (67-68)

ДЕЩО 3 АРХЕОе.~10ГІЇ

Львівський балетний театр може по
хьалитися

Число

смолоскип

10

в хореографічному мистецтві.

СОКІЛ

.. Київський часопис <<Ращшська Укра
ІНа» (29. 9. 56 р.)
повідомляє
про

Надвечір'я 3аколише трави,
Упаде рос!<} і'>· віт поснулих,

наступила

А до мене в гості із-за хмари
Сокіл прилt:1ить до всього чулий.

письменника. Повідомлення підписали
Спілка І Іисьменників України,
Мініс

Блискавиця в під:небесся вдарить,
Згасить громовиць в огненні ку лі.
Сокіл щиро другові розкаже

смtрть

Остапа

Вишні,

яка

28. вересня ц. р. на 67 -му роц'і життя
терство Ку ль тури УРСР і Академія На
ук УРСР. Місце смерти не подане.
Дійсне ім'я Вишні є ПаІВло Губенко.
Народився він в селі Грунь на Пол
таРщині. І Нс.1я сільської кінчає війt:ь
копо - медичну школу, відтак учиться
в Київському Університеті.

Остап Вишня відомий
сатиричними
фейлетоними. В початках моско,Бської
окупації України, ба навіть в тридця
тих роках їхньою тематикою була кри
тика

совєтського

ладу

головно

в

еко

номічній ділянці. Не диво, отже,
що
письменник опинився на засланні. Там
він був зламаний фізично, а може хто

зна

-

і духово.

Зі смертю Вишні українська літера
тура втраrила найбільшого гумориста
й сатирика.

Про

зимівлю

у

чужому

краю.

Тінь від крил городами проляже,
Втоне у замисленому гаю.
Розповіо ь він про тайгу чимало

На біду бездольним виростала.

'

Аж від неї хлопці утікали,

rм сова із кедрів прокричала.
Х.1опці ті в заметеау годину
Мандрували

у .думках додому.
А Байкал човен їм перекинув,
Щоб не мучились на світі цьому ...
Линув мій соколик над будинком,
Де гніздо з ломаччя височіє.
Там r.ес.на хлюпочеться барвінко:н,
Дівчина понад рікою мріє.
Задивилася вербиця в воду,
Молодь спів у вечір розливає

Дівчину ту кличе на колоди '
Щоб забула милого з розма~.

Число

Crop. 11

смолоскип

9-10 (67-68)

СПОРТ!... СПОРТ!...

Життя й краса
Ми, молодь, любимо життя, любимо

Лю.З.Мl1Ла Лисенно -- пробіг ла 800
м. за 2'5''3, випередивши Ніну {}rка

Через місяць часу, б о в другій п~ло
вині листопада, розпочинаються Ошм
пійські Грища. Це є показ націон•аль

лt:нко, яка була
цій віддалі.

них асягів в царині спорту і рівночас
ню зма.га:ння між національними екіпа

Італія. На змаганнях в Міляно італі
єцьК онсоліні метнув диск на 53,71 м.,
а відтак у Вероні на 56,85 м. Джова
нетті в
Больонії
метнув
молот
на
55,94 м., а Мекою штовхнув ядро на
16,20 м.

кv

А. Каплун

університетами

змаган

переможцем

ВИІ;f

шли студенти Оксфорду. На 880 ярдш
(804,6 м.) першуном вийшов д?Консон
з часом 1' 51"9. Біг на три миш ( 4.827
м.)
виграв А.
Бойд,
пробігши
за
13'5З"б. В Уолтоні англієць Фред Нар
ріс пробіг
за
одну
годину 19 клм:
376,4 м.
Зах. Німеччина.
Лію·нау штовхнув
ядро на змаганнях
у Валфсбург
на
16,44 м. і його краянка Вагнер - на
14,87 м., здобуваючи першенство Ні
меччини. Г. Фютгерер, чемпіон Евро
пи, пробіг в Гамбургу 200 м. за 21"7.

Васліди спартаніяди СССР •••
До неї,

що

JОЇДГОТО!>КОЮ

Сt~!Іекцією

була

нічим

СОВЄТСЬКИХ

НОВИХ

іншим..

СПОрТОВЦlВ

СПtJрТО!ШХ

СИЛ

я~
І

ДО

Олімпійськнх Грищ у Мельбурні (Ав

стралія), СССР гот<онив.ся. біл~ше,

перемогJТа

українку.

-

харкіnський

Ге

.Nшйстер

спорту зайняв перше місце в с І·рілян
ні на круглому стенді. Із стu мuжли.вих
І>ін зробив 96 пункті3.

НSJХ між Оксфордським і Кембріджс~
ким

московка

г.ер переможцем вийшла українка.

Франція. Француз Маке метнув ра
тище на 79,1 м. Це один з кращих ре
кордів в світі за всю історію леt~·кої
атлетики. йо.го краян М.імун на легко
атлетичних змаганнях в серпні у Вар
шаві пробіг 10.000 м. за 29'13"6.
ле,гкоатлети•ших

на

змаганаях з вислідом 7:5 і 6:4. Гра була
тим більше цікавою, ll•.o це є найсиль
ніші тенісістки Союзу і минуло1·о ро

Перед Олімпійсьними Грищами •••

В

с.віту

Валерія ):{узьмеНІ{о перемогла мо
сковку Л. Преображенську ·ll тенісових

ми. Тому вже від місяці'в 1В цілому сві
ті йде завзята до цього підготовка.

Анr лія.

пеrшуном

як

rік. l3она тривала 12 днш 1 заюнчилась
Ні. серпня. Відбулась, очевидно, в Мо

rІші.
Ко!'Ішндам України було дозволе:но
зайняти Ш1 внелідній дошці... чет,вер
тс місце і'цоб три перші могли зайня

ти кома~да москвичів, t-'осійської рес
І:убліки і ленінградо.ка КОМаНда. Bse
таки Україна одержала ЗО нових ман
стрів ~порту, як також 28 золотих ме
далів, 3:3 срібних і 36 .бронзових.
Нижче подаємо висшди деяких укра
ЇНСЬКІІХ лершунів.

Г. Гамарнин заслужений борещ. і
майстер спорту України поклав на ло
патки В. Манєєва (РСФСР).

Люба Сивцова на слартакіяді
н
l\иєьі штовхнула ядро на 13,87 м., вета
новлюючи рекорд для CGCP, а в Мо
скві поліпшила його на 2 цм.

Волейбольна

номанда

Уnраїни

вий

шла переможцем на сnартакіяді і здо-

була звання чемпіона Союзу.
.
Іlікаrю додати (поза спортоними звІ
дJмленнямн), що <<Радянська Культу
р<.!)} --- орган міністерства
культурІІ
Ук{:·nїнп, коментуючи спортові осяги,
зеt1пиється до спорт01rщі.в
Союзу
і
аокрема до спортовців Украї1:и (не
вже )J: :\lосква пробачить
їй
такий
ухил?) не задовольнятись здобут11ми
усnіх<lми, а все змагати до нових.

.. J

рух,

це

невпинне

змагання

до

доско

шшости, до краси, до Бога. І тому .во
но манить нас. Ми
простягаємо
до
нього руки, кидаємось йому в обійми
і черпаємо з нього повними пригорща~
ми

все,

що

гарне,

Життя ·сталит ь
но

вливає в

чування,
или

та

та

корисне.

наш і серця шJІяхетні по

вказує

що ними

миле

наші характери. Во·

визначає

для

нам

нас високі

правдиві

іде

шляхи,

ми повинні ступати.

З радістю приймаємо накази життя:
<<Не вимагай від другого більше,
як
сам можеш дати. Не роби другому то
го, чого ти не бажав би, щоб тобі і!Н
ші робили. Пам'ятай, що найкращою
чсс,нотою

молодої

людини

-

це

лю

бов до ближнього. Тому плекай чесно
ти любови та всспрощення».
Ці дві
чесноти, що їх диктує

це бальзам

-

це

нам життя

-

на людські збо.1ілі серця,

лавровий вінець на головах юна

ків, це запорука криштаJ1ьного харак
теру.

Для нас життя це вічна, зеленrа,
1шітами замаєна весна. Як кожна вес
На

викликає

в

нас

веселий

настрш,

додає си.r.и до життя, родить нові що

ленні турботи,

інше

позбутися

кволости,

безрадности та злих почувань, а бу

Вміжчасі, у вересні,
відбулися
в
Парижі ~:11агання
волейбольних
ко
манд за нершенІСтво у світі. Зовсім не
сподівано переможцем вийшла Чеха~
с.:rовач•шни, здобувши 18 пунктів і ін
касуючи 9 перемог (~вступні
квитки
глядачів дали організаторам 3.900.000
фр.). Слілуючі місця зайняли: Румунія
16 пунктів і 7 перемо·г, СССР 16 пунк.
і 7 nep., і1ольща 15 пнк. і б пер., Бол
гарія 14 пнк. і 5 пер., ЗДА 13 пнк. і 4
пер., Франція 12 пнк. і 3 пер.

10.000 м. В тому ж часі у Варшаві від
булнея
легкоатлетичні
змагання,
в
яких перше місце зайняв поляк Хро
мік з часом 29'10" і француз Мі:\tун дру
ге з 29' 1~~''6. Кілька днів пізніше укра
Їnс-ць Володимир Куць
(наші читачі
пригадують репортаж з розмови з

його красу, різноманітність та много
надійність. Для нас життя це вічний

ним

Редакцїf <<Смолоскипу» під час
його
побуту н минулому році в Парижі) до·

~"'~~~~

ти доброї гадки та погідного настрою.

Ми, молодь, хочемо жити так, як вка

зує нам
кий:

у

своєму

вірші

Богдан Леп

Ми хочем жить, хоч попепом, димами,
Р_уїною покрився рідний край,
Хоч <<Вічную» співають вже над нами,
Ми віримо, що йде нам май.

-- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ми віримо глибоко й безконечно,
Що правда і добро, і наш народ
не

вмре.

М.1<.

~~~''
бився g Москві нейм01вірного рекорду
на цій н іддалі: він її пробіг за ,28'30" 4,
побиваючи мадяра Ігароса, який віі;.

15. 7. ц. р. був світовим першуном на
цій віддалі з часом 28' 42"8.
Браво
Куць!
,Маратонсьний біг. Подібно, як і ан
тичний
маратонський
грек,
німець
Еміль Кноц впав обезсилений тоді,
юс грек добіг до мети-- не добігши З
клм. ло rшзначеної мети. Він помер
в .r1ічниці два дні пізніше. Біг відбувся
біля озера Тегернзее в Баварії.
А. І>ойзен норвежець, що осяr
ІП'В цього літа найкращий час у світі

на 800 м. (1'·іб''4), иідмовився

внету

ГіИТИ в Мольбурні, тому що,.... не є в
його звичці держатись суворого режи
мv пk.1я жовтня і виконувати ще су

ВІ~•рІ·JJІ вправи.

В щоденному

житті

Бойзен є шефом персоналу одної фа

брrки в Осльо.

Стор.

Число

смолоскип

12

смолоскип

В ЛОНДОНІ І МОСКВІ
З

життя

советсьної

Початок

вересня

пройІШов

сузір'ям неабиякої і

тут

під

небувалої в ана

лах історії Лондону сенсації: 27 -літня
Ніна Пономарева, член с,овєтської гру
пи атлетів, оскаржена одною крамни
цею на Оксфорд Стріт за покражу п'я
ти жіночих капе.т1юхів!

Такий

початок

лощо не

цієї

афери,

перетворилась

що

ма

на майже ди

пломатичний скандал. йдеться про те,
що згідно з карним кодексом Англії
совєтський атлет-злодій підлягав лон
донському судові. Тим часом інтервен

ція Москви почерез її агентуру чи пак
амбасаду в Лондоні апрокинула прин
цип компетенції англійських юристів
в цій с,праві. Згідно із заявою речника
амбасади, Ніна має бути суджена не
тут, а в Москві.
Ба, він навіть нама
гався переконати публічну опінію про
те, що ~все це є витівки західньої бур
жуазії, щоб підкопати славне ім'я мос
ковської 1\ЮJЮДі.

Ue

набр<шо

такого

заогнення,

що

вся лондонська преса з обуренням ви-

3
Газ

смерти. Полковник Бернетей

військового

Німеччині

американського

подав до

відома,

уряду

що

з
в

<<І. Г.

Фарбеншдуqтрі»
війни страшний

продукувала в
часі
вбивчий газ, досі ні
кому невідомий. Перед цим газом, за
я.вив один з німецьких хеміків, не охо
роняє ніяка з досі відомих протигазо
вих

масок.

Асфальтовий
чорна

смола,

панцер.
якою

Асфальт

вимощують

доро

ги, знахсдить ширше як досj застосу
вання. В часі війни асфальтом, зміша
ним з гранітом і вапняком, покривали
rанки. Вш;вилось, що такі тан,ки кра
ще відбJ1Івnли ку лі, як панцери не по
криті асфальтом.

Діяльність радіоантивного проміння.
Американс~::кі вчені займалися
дослі
дами

радісактив.иости

одного

роду

трав у півд. Іллінойсі, що були скоше
ні 23 дні nісля вибуху пробної бомби
в Новому Мексику. І Іісля відповіл.н·аї
псрерібки ці трави послужили для ви
робу пашру, нким обгорнуто фотогра
фічні плівки. Виявилося,
що
фільми
покрилися плямами і стали нездатні до
нжИl ку. Uc свідчить про велику радіо
актиннісп,. Uей факт ще стає ціюші
ший, коли взяти під увагу, що віддаль
згаданих піль Іллінойсу
від
Нового

М)ксику пс·ревищує

16.000 клм.

1\ОЖНОГО МіСЯЦЯ.

ступила

проти

апрокидання

совєтами

основ всякої логіки. У відповідь група
с.овєтських атлетів, що прибула сюди
для змагань з англійською екіпою, ,від
мовилась від виступів. Uя штука від·
билась в першу чергу, очевидно,
на
кишені організаторів
змагань
(вони
втратили біля 15 мільйонів).
Uя
над

подія

заста•вляє

совєтським

коли

що

відірване

не

є

призадуматис?

вихованням

Тим більше,
це

взяти

молодІ.

під увагу те,

явище

в

рисах

совєтської молодої еліти.
Кореспон
дент <<'Нью йорк Геральд Трібюн» по
дав 15. 8, що подібний
(але 'в дещо
більших розмірах) випадок мав місце
ніде інде, як саме в Москві.
Згідно
та,

з

сцена

Колеrія в снладі:
Зінневич, Іван Сілецьний,
Кобилно, Василь Михальчун.

Pe;wrye
Осип
Аснольд

в Лондоні)

твердженням

відноситься

корес.понден

до

совєтського

вершка, її аю арами є <<Кращі» з <<кра
щих». Ось деякі дії з неї.

Московські
багаті
батьки
Бориса
Варламоnа, повернувшись
з
валснюї
дачі десь за Москвою, помітили вели
кі кражі в домашніх родинних шафах.
Виявилось, що Барка з
товаришами
запросив до ~~ебе на
вечірку
Елєну
Кузнєцову
професора
Максімову

ТЕХНІКИ

Журнал Унраїнсьної Молоді і Сту
дентства.
Появляється
з
початном

молодІ

(від власноr() нореспондента

у

-

доньку генерал-майора і
воєнній академії, Аллу
прибрану доньку підпол

Редакція зберігає собі правю скоро
чувати і випраІВЛ'ЯТИ рукописи.

Ціна' о~ного чи~чла: в Франції
фр., в усіх інших .країнах
тість 10 ам. центів.

в

1

пиятики цим дівчатам

вдалося <<потяг

Н\'ТИ» ключі з кишені Борк11, щоб по

тім повернутись і <<Вибрати» собі від
біжутерію і одежу.

На цьому не кінчилось.
Слідуюча дія вказує нам нових мист
ців: тим разом це брати Женя і Міша

Кабанов сини міністра
зовнішньої
торгівлі і члена UK партії. Вони у сво
їй власній машині, ціна якої 18.000 руб
Jitв (це, безумовно, дарунок
папаші
своїм мальчікам), поїха.'Іи з повищи
ми благородними дівицями на
<<про
катку» до Ленінграду, Пскова і Смо
ленс.ька, продаючи по дорозі вкрадені
р('Чі щоб купити горілки і лік~рів.

Ще інша дія вказу є, що від них

не

відставав і Сєрьйожа Пєтухов син
міністра індустрії по бу дов і машин.

Що про це можна подумати?
По-перше, що московська молодьож
перескочила с~оїми
спроможностями

<<гнилий захід». Що ті, які мали б бу
ти приміром
в Совсоюзі, поводяться
найгірше.

По-друге, і то найеажніше
ючим

є

в

яких

розкошах

-

вдаря

купається

маса уприnілейованої касти. Тоді, ко
ли мос,квичі крадуть, п'ють і роз'їжд-

-

25

рівновар

-

Річша передплата' в Франщії: 300 фр ..
YJCix інших кра'їАах - рівІновартість
ам. доляра.

Всі пере.щплаrrи просимо слати на
адреси наших пр€дставників. Всі
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адресу
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жають у ВJІаСНІІХ <<Побєдах», українсh
ю1 молодh часто позбавлена
можшІ
востей покінчити школи. Вона приму
шt:на заселювати
азійські
простор11,
підписувати <<добровілhНі»
занви
на
внїзд до шахт, щоб тільки дати змогу
масконським злодіям більше І..Юзкішно
ЖІ1ТИ. І в 'Jому ж часі Хрушов їде на
Україну
і
домагається реорганізації
адміністративної схеми українськоі ін
дус,трії, щоб доGІпись більшої видай
ности, а тим самим і більшої викачю1
з Україн,и.

1.

r.

Journal de Іа jeunesse
Etud iante U krai n ien ne

«SMOLOSKYP»

ч.

листопад-грудень 1956

11-12 (69-7Cj)

'Journal ofthe Ukrainian
Stud уі ng У 9uth

МІСТ

3
Наші nозиції:

О. Зінкевич Україна
ські Гршца
М.

З

Аlнанич

дійсности

В. М.

Співай

Бояне!

повертається

Irop

з

полону.

Земля цвіте нід подуву весни,

Мо.Jlодь в Україні

-

Розгін
їні

Іван

Гончаренко
рі

в

думки

Канчак

і

Сза,

В. І{вітна
лич

Як заманиrи сокола в тенета;

Укра

і

()Лиси:

Простота в величі

-

у

жінки-мате

родІІНі

ве-

простоті

Сnорт:

Бо на степи упала тінь грізна
Князевого

Роля

-

українській

Оnовідання

снують

Вичока освіта в

-

Проблематика:

І прапор наш тріноче над простором.

Дарма

Україні:

Ще одна ліквідація
іВан

Співай, Бонне, гордії пісні;
Князь

в

Олімпій-

16.

Аскольд

грізного <:илуета.

І{обилно

українських

-

З

минулого

альпіністів

Поезія:
І вже втікає половецька рать,

..Див

кличе,

Підвівся
І

і

лисиці злісно

княз1,

степом

брешуть;

у стременах:

пролетіли

перші

<<Пора!»

М. Аснанич

***

Гайнріх

-

стежі.

Гайне

Бсянt:,

гордії

пісні!

Минули дні Бідчаю і покорІ І:

Земля

щ:іте

від

поду,ву

Посольство

(переклад Остапа
Бажання

Спіuай,

Співай Бояне

-

м. АСІ<аНИЧ

Грицая)

в'язня

З життя української молоді:
В

весн"ІІ,

Арrентіні

У Франції
І прапор наш тріпоче над простором.

З

життя

Надя

чужинецьної

Ріnак

Б. Чайна
ська

-

молоді:

АмерІІканська

G.

Міжнародни

І~онференція

молодь

Студент-

РІК

7

Стор.

Україна
Україна, яка з точки погляду міжна
роднього права і ''1татуту Об'єднаних
Націй, являє собою самостійну
і су
веренну державу, ще й тепер не бу
де виступати, як
окрема національна
одиниця на Іб. Олімпійських Грищах

ЧИ

велшшх,

цілий

ряд

малих,

лочисельних народів
і країн.
с1тійно виступають
домінії
і

ма

Само
навіть

визнання

таю (в Олімпінді бере участь теж на
ціоналістичний Китай), не допустили

до такої уча·сти ні України,
ні Біло
русїі, ні інших підсовєтських ре•спуб
не

дозволили

зорга

нізушати окремий Національний Олім
пійський Комітет в підсовєтській Ук
раїні, то.ІJі як такі комітє.ти існують і
є членами МОК-у навіть в таких кра

їнах, як Трінідад, Голляндські Антілі,
Багама, Кенія, Монако, Ліхтенштейн,
Бермуди,

Бритійська

(уяна

і

т.

д.

РозбІІПЯ
збірної
СССР на окремі
команди, які репрезентували б РСФСР
Україну і Ьілорусію

зі

інші

(поминаючи нара

підсовєтські республіки, які

ще не нвійшли в міжнароднє політнч
не }ЕІптя) позбавило б
росіян мож
лиrюсп здо5ути
першенство
і ванн

t

мусіли

задовілL-Нятис!ь, якщо, не ос

танніми, то в кожному разі не перши
ми

MiCШJMil.

Росіянн

піонів

історії

--

Gез

наших знаменитих

В. Чукаріна

•спорту

чем

(який вперше в

одноразово

здобув

п·нть зо;:отих медалів), Н. Откаленко,
А. Кс•валенко, В. Кузьменко, О. Гон
чарені<а,
В. 1\.уця М. Гороховської,

Н. Бочароuої, Г. Рудько

втратилІІ б

-

цілковито С'ВОЄ значення і питому ва
гу на Олімпійських Ігрищ<:tх і в світо

вому спорті. Визнання України і Бі
лорусії Міжнароднім Олімпійським Ко
мітетом

і їхніх окремих національних

спортовнх репрезентацій
ду бу ло б підірвавням

на Олімпія
престнжу
і

спортової ·с 1 или росіян в спортовому
укладі сил 'серед народів світу.
Тому,

якраз

зараз,

стало

ЧаІСОВО

членом

MU!K

ОПИНІ!ЛИСЬ.

змоги

треба

України та україНІського народу.
2. Щоб u команді СССР, яка є пред
ставющтuом І<Омуніс,тичної Росії, ни
ступали лише
спортовці
росінІСької
національности. Всіх інших неросійсь
кої націоналмюсти, а в тому і україн
ців, трактувати як представників сво
їх респекпшних народів. Така сепа
рація є не лише згідна
із
загально
~НІЗНаним принципом про національну
репрезентацію на Олімпійських
Гри
щах, але й буде згідна з нес 1овміснk
тю між інтересами комуністичної Ро
сії і її невільними <<партнерами»
неросійськими підсовєтськими респуб
лікамн. lVI.и просимо не уважати до
чок і сшіів неросійських, паневолених
республік речниками ідей агресії, ко
лоніялізму і поневолення, які є пито

ни

(яю1И
не
збі
«державнні1»)
Олімпійський Комітет, u якому буЛІІ б
заступлені ті види спорту, які є вклю
чені в програму Олімпійських Грищ.
Маючи такий статут, МОК яuляєть·ся
борцем проти всякої
дис:~римінацїі,

Міжнароднім
Олімпійським
Комітетом (МОК) нрава участи в Олімпійсь
ких l'рі"Рцах
для комуністичного Ки

Ьольшевики

ВОНИ

ти свій національний
гається з
поняттям

не буде матн своєї окремої національ
ної репрезентації, хоч він має на це

лік.

стати

конати одну і оснанну передумову: ма

колоніяльні народи. І в цей самий час
сорокмільйоновий українсьЮІЙ
народ

повне і законне право.
Большевики
домігшись

СИСТеМІ!

актуаль

зокрема національної, що 11 застосо
вують росіяни, які бояться кожного
націоналt,нсго прояну. J:-Іавіть в спор

ті!
.В інтересах червоної Росії, яка нрп
крила свої імперіялістичні інтенІtії
т.
зе. <<добронільною федерацією наро
дін» під наавою <<СССР», є недонус
ТИПІ до не тільки політичного, але на
віть свартового відокремлення Укра
ЇІ-НІ, Білорусії і інших піл.совєтських
республік. Тому є не лише доцільно,
але й ІБеликою конечніс,тю
хвилІІНІІ,
щоб пред·<.:тавники паневолених Росі
єю народів творили на чужині
свої
Олімпійські комітети, які хоч не мо
жуть мати формального права
бути
членами МОК, зате вони мають пов
не моральне праuо бути оборонцями
і речниками rправжн4х інтенцій і аспі
рацій СВОЇХ народіВ, ЯКі ОПИНИЛІІСЬ В
комуністиІJно - російському
понево
лснні.
Беручи під у вагу те, що 'Київський
уряд не може і не буде робити жод
них кроків, сс:мостійно, без директнв
з Москви, u справі репрезентації Ук
раїни на Олімпійських Грищах і вза
галі н мі:tІ.:народньому ·спорті, тому не
лише

й

повнІІМ

мораш,нtим

ОБОВ'~3КОМ

правом,

української

але

політич

ної еміграції є змагатись за таке пра

uо для I-fAJ 001-ІАЛЬНОї України. То
му Й ВІІМОГОЮ ХІІНІJІІІНИ і обов'Я3КОМ
української еміr·рації було теж СТllО
гення Українського Олімпійського 'Ко
мітету, якнй поставиu собі заuдання
бути речником українських спортов
ців паневоленої України перед між
народніми спортоними чІІННіиками.

УкраїнсІ,юІй

Олімпійчький

Комітет

знернунся окрtмим листом і
мемо
рандумом JJ,o 63
членіu
екзекутиви
МОК, до 81 Національних Олімпійсь
ких Комітетіu та до деяких Міжнарод
ніх СпортоІ>ІІХ Федерацій (за вийнят
ком тих, які перебуr;ають під комуніс
нrчною домінацією). УОК звернувсь

Таке право Україн~ може надати ли
ше Міжнародній Олімпійський Комі

до всіх цих чишшкіu з такими вимо
гами (цитуємо за мемораІНдумом):
<<Тому, що українсJ,кий народ є по
неволений російсІ,юrми комуністам11 і
українські спор·! оиtі,
які
братимуть

тет,

учасп,

ним питання визнання української на
ціанальности і праІВа України на ок
рему і самостійну уr:асть в Олімпіяді.

який є

найвищим авторитетом

в

міжнародю,ому спортовому житті. Він
є побудований на цілком інших прин
щшах, як Об'єднані Нації. 'Коли до
ОН

належать

окремі

самостійні

дер

жави до МОК мають право належа
ти всі народи ~віту, ІНе зважаючи
в
якій, чи під пан,Уіван·ням якої держави

тоНІХ

в

11-12(69-70)

Оnімпіісьні rоища

16.

Щоб

н Мельбурні. В Олімпінді бере участь
поруч

Число

смолоскип

Z

1агальшІх

ком;_шдах,

не

совєтс,ьких
мають

спор

змоги

го

uорити в сноєму імені, із-за
страху
за жахлнві наслідки, які можуть їх зу
стрінути після повороту до СССР, ми
українаі в:.;rьного сніту домш·аємось:
1. Бідсеnарувати спортовців УкраЇ·

НІІ від командІІ СССР та надання

їм

мі

внетунати

як

представниІ<ам

комуністичній Ро<:Д.
Щоб на Олімпійських стадіонах

3.
буu
ний
ний

нивішений український національ
прзпор і герб та був виконува
український національний гимн.
Щоб при подаванню асягів спор

4.

товців заг<Jльної команди СССР не бу
ЛО Р./ЮШаНО НаЗВИ <<РОСіЯЮІН» ЧИ <<СО
НЄТ», а було подавана їхню справж
ню І',аціон.альність, як українець, бі
лорус, естонець, латиш, литовець, нір
менин, грузин, і т. д.
5. Щоб в:сім спортовцям, які при
будуть з СССР, України і
Білорусії
було забезпечено повну
свободу
і

від
які
тю

них

відсепарова1но

охоронятrіМуть їх
з вільним
світом

агентів

МВД,

перед стичніс
і
свобіднимн

людьми Заходу.
fіуло б Не ЛОЯЛЬНО і ВеЛИКИМ ПОНІ!
ЖеННЯМ, кол:н б вільні спортові органі
зації вільного світу, українських спор
товців, які через систему постійного
комуністrІчногр терору, насилля і за
:Іякування,

не

маючи

змоги

говори

ТІ! в сноєму імені, було
утотожню
uано з їхнім поневолю~:::ачем ро
сійськими комуністами і неправно бу
ла їм надавана російська чи совєтсь
ка національність».

Вимоги

Українського

ОлімпійсJ,J<О

го Комітету і його ясна та непримири
ма л.о комуністичної
Росії
постава
І;же здобули •собі признання і симпа
тП в деяких спортових кругаL
Бкоротці почrшають,ся 16. Олімпій- __
ські Грища і перед УОК
ще 1велика
нраця до вююнання. Ми віримо, що
rюн:а знайде зрозуміння і попертя не
лише

серед

українського

громадян

сша, але й серед Національних Олім
пійських Комітетів та провідних ке~
рішшкі·u світового спорту.
Ген сеІ<ретар У.О.К

Примітиа: За uсіми інформаціями в
справі праці УОК проситься з.верта
тисJ,

на

адресу:

Ukrainian Olympic Committee
Р. О. Вох 7іі4
Ben і amin Franklin Station
Wachington 4, D. С. ~ U.S.A.

Число 11-12(69-70)

Інтернат

смолоскип

Спос 1трежливий ЧІаЛ:Lч,

слідкуючи

ре

гулярно за київською пресою, яка дов

ше зупиняється на справах молоді в
Україні, помічає дві справи, що їх ма
ють на увазі керівні круги: в діляшtі
технічній всебіч:не т. зв. політехнічне
виховання молоді і в ділянці ідеоло
гічній накинення за .uсяку ціну форм,
випрацьо,вшшх в Москві для нсієї мо
лоді в московській імперії. Uп остан
риси
інтернаціонального
ня носить
кuмунізму в суміші з
московським

націоналізмом і є позбавлена наймен
ших рис, які мали б дати державі українській держа>ві громадян, еві ..

домих своїх націон,альних обов'язкіі~
в зш·альнюму маштабі і
економічно
І·осподарських в конкретному. Звід
си випливає і доцільність накинено1·о
режимом політехнізму: виконання за
всяку ціну накниеного пляну в даній
діJшнці, не оглядаючись на
наслідки
в с,усідніх ділянках, між якимІ-І у вся
кому держаІНиому будінницпзі є щілh
не пов'язання.

Слідкуючи

за

політехнічним

НdВЧШІ

шrм
і
практикою останніх років
в
Україні, треба ствердити, що вони
є
далеко посунені. Молодь України
є
краще узброєна до розв'язк11 окремих
питань на нижчому щаблі технічних
справ, ніж її
ровесники
західнього
сnіту. Коли в західньому світі і зо
крема у Західній Европі акцент кла
деться на теоретичний підклад
(до
щ ого є пристосована шкільна систе

ма), то в Україні натwск кладеться на
пов'язання теоретичного
сектора
з
його неразривним с!усідом практич
ним.

Позитивний насдідок є той, що
в
України матиме до діла з практично
І'О роду керівниками.
Але це тільки
на нюn:чому щаблі. Молодь України
є цілковито позбавлена
теоретичних
осr-юв; головно на вищому щаблі ад
міністрації, в чому її переважає за
хідня молодь. За прикладами цього
твердження не слід іти далеко.
Ви
стачить заглянути до будьякого чис

да

«Радянської України»,

зу

мати

перед

очима

щоб

відра

статистичний

пе

регляд усіх недоліків адміністрації

в

сучасній Українd. Правда, в цьому
є
випадки, не слід забувати, коли пар
тійне керівництво хоче позбутися не
милої чобі постаті в керівниц·гві. Або
в керІвництві знаходяться не україн
ці, це буває мабуть найчастіше. Але
і це останнє підтверджує брак в них
адміністративного хисту. А вони ж так
є

продуктом

в·сесовєтського

ви

ховання.

Але

З

виховання

Молодь

само

Orop.

яка

з

українських

високих

шкіл може порівнятись із Паризькою

УкраІНИ

ІІолітехнікою, чи Ііаризькою Uентраль
ною Школою чи ІІолітехнікою в Uю
ріху? А їхже завдання ідентичні! Ме
тою ІІолітехніки в Києві, чи Гірничо
го Інституту в Дніпропетровську не
є навчати своїх питомців правильно
закручувати ту чи іншу
гайку,
чи
швидко НШ.іантажити залізною рудою

вагонетку. їхнім завданням
є
дати
державі високоякісних керівників
з
повним знанням сво1·о і всіх
сусід
ніх відділів. І тут Україна знаходить
ся перед поважною небезпекою.
З
хвилиною, коли північні кордони за
криються,

буть

недоліки

в

керівництві

ма

ще збільшаться.

Коли

так,

то

постає

питання,

чому

такий ·стан існує
чи заіснував?
Чи
иричиною є ,взагалі наша слабість на
відтинку ширшої адміністрації?

Не можна сказати, що ми є без xm~
ту

на

цьому

преважливому

відтинку

державного будівництва. 'Але не мож
на рівнож сказати, що ми є в ньому
генії. Наш сучасний стан це
тільки
підтверджує. Ми не мали наших На
полеонів, Фошів, Клємансо чи
Ата
тюрків. Бо не мали нашого
Вашінr
тона.

Наша велич була
в Княжій Добі,
був спалах 'Козацької Епохи. Але не
було запевнення тривалого, твердог~
ритмічного віддиху. Яко·сь так
скла
далося, що наші осяги переходили до
московської скарбнІИці. Навіть в
де
фініціях. Руський чомус,ь
помандру
вав на північ, щоб перетворитись на
російський, а відтак прийти до нас і
ласка.во

дозволити

нам

користуватись

його маленькими від.тйнками, як
лий російський. Так, Малоросія і
лоросійський народ!

ма
ма

Рідкими є круті повороти в історії
людства. Такий
поворот
переживає
~ьогодні Варшава, а ще крутіший Будапешт. Такого саме повороту нам
бракувало 'В
нашому
недавнюмІІву
лому! В країнах, де цей поворот
за
раз проходить, Москва не 1встигла ви
полоскати молодих голов своїми мос
ковськими помиями. В нас вона випо
ліскує їх вже триста років! Ue дово
лі довгий час, щоб давати свої наслід
ки.

Та й сьогодні це виполі•скування не
припиняєтьс,я. Воно приймає найбіль
ше вирафіновані види. Один з них це школи-інтернати в Україні.

Qя проблема була піднесена в Укра
їні приблизнtО тому рік. Але цього лі
та, головно на початку шкільного ро
ку, її була відведена спеціяльна ува
га. Про неї широко говорила вся ки
ївська преса, що має таке чи
інше

(Докінчення на 4-ій стор.)

Ще одна
ЛІКВІДаЦіЯ
Недавно Держбуд
УРСР
пропозицію ліювідувати всі

висунув
а?х_ітек

турні факультети в Україні, яю Існу
вали при різних інститутах, творячн
єдиний архітектурний факультет при
Київському Будівельному Інституті.
Іііеля проголошеНІня цієї пропозиції,
у Київському ДеріІШвному Художньо
му Інституті відбулас,ь
нарада,
яка
уповноважила

ряд

професорів

цього

Інституту вести переговори з Держ
будом в, цій справі, а коли всі розмо
ви не дали жодних позитивних наслід
ків, Рада Інституту уповноважила ряд
професорів звернутись з цією
спра·
вою в пресі. Зі спеціяльним закликом
зпернудись

такі

професори

й

викла.

дачі: проф. О. Пащенко, доц. О. Буд
ников, проф.
Є. Катонін,
проф. О.
Шовкуненко,
проф. 1В. Заболотний,
проф.
проф.

В. Кас,іян, проф. С. Григор'є,е,
М. Лисенко, проф. В. Чу дно в
ський, проф. М. Галко, проф. К. ·Три

хименко.

Н. заклику відмічається, що причи
пами, які породили недоліки в буді
вельній прс.юиці і архітектурній осБі
ті в УкрСІЇНі є
відрив
архітекторів
від безпосєредньої участи в будівниц
тві, відсутність спеціялізації в підго
товці архітекторів для різних
видів

б.У діІшицтва

та

невисокий

рівень

ар

хі1ектурно - художнього виховання.
Зараз з«мість того, щоб поліпшип1
стан в Україні, приходить наказ вла
ди лін;Б,ідувати архітектурний фа ку ль
тет в Київському Художньому Інсти
туті (який хоч частинно зумів задер
жати с.вою уураїнськість) і організу

вати єдиний -."'.\ всю Україну

хітектурн~й
інженерно
(який

-

майже

Вже в

1955

(!) ар

ф~ ·ульrет в :Київському
будівельному
інституті
вповні

русифікований).

р. на факу.'Іьтет архітек-

1ури Художнього Інституту був припи
нений набір студентів. 'Але тоді
ще
нрофесори не мали від,ваги підноси

ти цієї справи в пресі. Сьогодні воНІи
це роблять, гостро осуджуючи
таке
незрозуміле доручення влади.
Авто
ри заклику наводять приклади подіб
них експериментувань з 1930 р., коли
то
було
доведено
большеьицькою
владою до повного занепаду архітек

турної освіти та до ліквідації архітек
турних факультетів в Харківському і
Київс1ькому
Будівельних
Інститутах.

В заклику пишеться:

•

«Треба чуйно ставитись до підготов
ки

архітею урних кадрів і порушува
не про закриття існуючих

ПІ питання

архітектурних
факультетів,
а
~міцнення їх, про допомогу ІМ,
усунення недоліків у їх роботі».

про
про

Стор.

(Докінчення

відношення до шкільних
справ.
На
сторінках <<Радянської Освіти»,
«Ра
дянської Культури», «Молоді
Украї
«Радянської

тягом

серпня

і

України»

вересня

і

ін.

про

повторювався

один і той же самий ·~логан: побіль
ше шкіл-інтернатів! Коли поруч вид
ніли такі наголовки, як «Зміцнити ле
нінську програму комуністичного ви
ховання», чи
<<політичні завдання
всій молоді», або <<пропаrа:нду на

вищий рівень», не перечисляючи ці
лого ряду інших їм подібних то
стають ясними завдання
шкіл-інтер
натів.

Вони

будуть

вле~шити

далекі

працю

від

учня

і

того,

щоб

уприємнити

ЙОГО побут у ШКОЛі, ЩО ЯВЛЯЄТЬ·СЯ дій
сним завданням інтернатів. Вони бу
дуть далекі від того, щоб уче:нь
міг
спокійно відпочити після лекцій,
'В
крузі
ти

найближчих

кілька хвилин

щі, а

відтак в

забратис;ь

до

товаришів
на

праці,

самому

яку

йому

гри

крузі
дик

тує його ділянка науки. Вони будуть
далекі від того, щоб приготовJtяти від
найменших літ людину - суспільника!
їхні завдання юке виднd із наголов
ків, які ми зацитували раніше. Зреш
тою, большевики зовсім tHe таяться із
завданнями, що їх вони ставлять пе
ред інтернатами. Із
школи-інтернату
має вийти
інтернаціональний
кому
ніст, позбавлений всяких оснюв
ду
мання, що є питомими кожній вільній
людині. Виконущпи це
основний
закон-правило

совєтського

режиму,

який будуть силоміць впихати в мо
лоді голови. Совєгський Союз це
одинока свобідна
країна,
говорити
муть меrафони із кожного кутка. Ми
окружені смертельними ворогами,
а
тому ненавичть до окружаючого сві
ту ОСНОВНИЙ імr.ераТИВ
СОІJЄТСЬКОЇ
людини повторятимуть
політруки
щохвилини (до речі, в цьому остан
ньому

вони

правдою:

не

дуже

совєтський

розминуться

режим

з З-ої

стор.)

повідна д.їІЯ нерс·ведення плянів в йо
го політиці. Jlли московської гегемо
нїі ие треба високосвідомого елемен
ту, не треба високоякісних керіІJникін
а треба низького позему викон3Jвців,
людей, які н·е роздумували б
довго
над способом виконаш1я чи його до
цільністю. Школи - інтернати в Укра
їні мають дати Москві автоматне зна
рsrддя.

з

акруже

ний ·ворогами, ворогами, які ненави
дять знущаннn над людиною, які не
Н>авидять
оплюгавлювання
людської

дущі!). Дальше, вони повсякчас пов
торятимуть, що 1Найбільшим
завдан
ням юнака чи дівчини після закінчен
ня середньої освіти є іти
добувати
вугілля в шахті, чи доглядати корови
в колгоспній стайні.
Чи треба дивуватис,я такій ситуації,
що панує в школах-інтернатах в Ук
раїні? Зовсім ні. їх встанювив в Укра
ЇНі МОСКОВСЬКІІЙ режим
і піддав
ЇМ
таку програму, яка є найбільше від-

ні комісії Москви накидали насильне
притягування української мододі
до

праці поза школою. Основна мета це духове вихолощення молоді. Jlо
помоtГОю для цього є відібрання в неї
її всього вільного

часу,

відтак

да

-

тн їй постійне фізичне зайняття і ним
довести

до

фізич;-юго

Найспокійніше

є

з

виснаження.

людиною,

хоче нічого, лише Х1 вилину,

яка

не

щоб від

почити!
Лишається тільки знати, ш< далеко
ці намагання перейдуть в
дійtс,ність.
<<Національна проблема кадрів в Укра
ї.ні буде зокрема трудною, бо не слід
забувати, що майже всі керівники
є
совєтського випуску і їхня національ
на овідомість не є великою» ска
зав в нс;tавній розмові один
чужІІ
нець, знанІІ·я якого сучасної України
є велию. І 11.ютс нам не здається опран
даним подішпи його песимізм.

провес

спортовому

тому ж
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Що
жена

молодь

в Україні є

фізичною

працею,

рить сама преса. Але
рить,

чи

осягнена

вихоІJання. Це

нам

переванта

про

це

гово

прес;а не

гово

совєтська

метода

приходиться ствер

джуІJати самим у контактах із совєт
ськими туристами,
що
від минулого

року почали прибувати 3ахідню Ев
ропу.
При цьому не треба забу,вати,
що

кандидатів,

заки

вони

попадають

на остаточну листу тих, що виїжджа
Всі згідні з тим, що молодь Украї
ни несприймає всі подихи Мос;кІJи за
любки. Оскільки так, то весь москов
ський духовий корм
не є
повністю
стравлений. Це певне.
На це тверд
ження .дозволяють всі зіставлення із
різної київської преси.
Заклики
до
молоді виїжджати добровільно
тому
два роки на т. зв. цілинні
землі,
а
тепер так само добровільно покидати
десятирічкУ! і ВУЗ-и, щоб йти на пра
цю в шахти, не увінчались ус~іхом. І
то в самому комсомолі, себто т:верди
ні совє1ської методи виховування мо
ладі. LЦойно тоді прийшло до насиль
них вивазів у пустелі Азії чи на шах
тарські роботи.
Цю проблему нримусової праці уч
нівської молоді України
поставлено
рівнож перед 3'їздом учителів Укра
їни перед початком навчального року.
Клався тиqк на кожного учителя, ще
його завданням є виробити якнайбіль
ше трудоднів в сусідньому
колгоспі
Чі'' підприємстві. Коли взяти під ува
гу, що в минулому шкільному
році
учні України виробили кілька мільйо
нів трудоднів фізичної праці, не пе
рериваючи шкільних зайнять, то мож
на уявити, якого надщерблення потер
піло навчання учнів. Коли ж розва
жити, що все економічне плянуванпня
виготовляється 1В Москві, після якого
В·становляються республіканські б'юд
жети,

стає

ріяльного

наглядним,

визиску

до

змагає

якого

.

совєтський

І

на хвилину не треба вірити, що тільки матеріяльні моменти
брались під розвагу, коли пллнуваль-

H!l

Один український студент в Пари
жі мав нагоду кілька днів перебувати
в одній груні совєтських туристів
в
Парижі. Розмови мали характер пов
ного довір'я
і було прохання не по
давати їхнього
перебігу ні
пріз:вищ
туристів. З них виникає певність, що
молодь в Україні здає собі справу з
того,
що її підгодовують
брехнею,
що поза кордонами Совєтського
Со
юзу існує інший світ, де свобода лю
дини не є іІустою фразою, що добро
бут людей у Західній Европі переви
щає добробут людей qовєгських! Бу
ли випадки,
коли загонисті туристи
намагались

нереконати

нашого

сту

дента про вищість Сов. Союзу
над
Заходом, тоді інші відвертались, або
відходили геть.
Це дозволяє нам бути
і оптиміста
ми, не забуваючи рівночасно, що роз
мовники
з .нашим
студентом
були
двох видів: ті, що намагались переко
нати, і ті, що відвертались. При цьому

В>сі

були перес.іяні два рази

(першу

листу кандидатів на туристів в
<<ГНИ
лу»
· Eвrony усталювали льокаль1ні
нрофспі~Іки; вона відходила
до <<ТУ
ристичІЮГО» центрального комітету ІВ
Москві, де
усталювалась
остаточна

листа).

мате

режим.

о дначе

ють, кілька разів пересівають
поче
рез партійні ·сита. ос,ь один епізод.

Справжнє обличчя молоді виявить·
ся
тоді, коли вона відчує зов
стати
на оборону своєї батьківщини, як це
зробила польська і мадярська молодь.

В. Миха.'Іьчук
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С М О Л О С К И П

ЛІТЕРАТУРА

МИСТЕЦТВО

НАУКА

ПРОСТОТА В ВЕПИЧІ І ВЕПИЧ У ПРОСТОТІ
ни мають nраво бути в цих розкішних
володіннях природи цілий день з ці

ВОЛОДІННЯ ПРИНЦЕСИ РОЯЛ
ГЕРВУД.

-

лими ової:ми родинами.

Якщо ви перебуваєте в АнглЧ,
в
районі йоркширу, в_~м треба.. тшьки
заплатити ніну

одно1

робочоІ

Але куди ж веде ця дорога? Ос~
вже скоро півгодини ви йдете нею 1

години

все тільки зедсні простори левад. На

і автобус вивезе вас з б~удної ~іль-

них спокійно папасається худоба, ве-

ниці потемні.тtиХ вулиць
шдустрІЯЛ';>·
ного міста в розкішний зелений свІТ
околиць Англії.
А якщо серед простору тих окоJшць

село ·співають пташки і все.
Але ось ви чуєте подих деревного
диму і ви бачите як синім прозорим
оерпанком він розісла~вся понад близь

кавого,

ків і з-за дерев

г.и схочете побачити щось більше ці-

КОіА.

вЕажайте

аnтобусу,

т~льки

ким до вас уже лісом. Ще кілька кра

напрям_-

піносить-

а

на

м'якому

вільно.

Пізніше ви ше зможете піти в ліс,
оглянути могутні велетні - ·дереваі
багаті зарuслі свіжих лkових квітів,
трохи дикі й лнкаючі підземні туне
лі

в

каміннях яких водяться величез

ні' птахи, що випурхають над вашою

головою, як тільки ви наблизитесь до
них

і ше багато різних таємниць при

род~ в cy:vtiш з багатством володарів,

що дикий ріст її ·зуміли
підтримати
там, де треба і покласти владні зна

ся палац.

ки

Справжній палац королівської родини, в який для вас є відкриті двері.
Вас чемно вітаюп, елегантно вдягне-

на с,коритись людині, а ,велич і прос

госпидарства, аjІе ви їдьте й не спиняйтес~~ пр!-! виді тої краси природи.

палацу і за не.вєлику оплату ви вільні оглядати вс.і розкоші його багатих

Щось

кімнат.

те,

на

кондукторовІ,

величньо

розкішні дерева,

куди хочете їхати і їдьте. Поп~и ваші вікна бу дуть мелькати зеленr кра:
євиди англійських полів, ліси, озера І

розкидані

·с,кажпь

за

муть

травнику просторо і

зелених лугах

чепурні

ні

краще чекає вас, коли ви знає-

куди

їдете.

Властиво

ви

маєте

намір

порт'єри,

пропонують

:вам

плян

І ось ви мандруєте з кімнати в кім-

відвідати

нату і перед вами

встае

розкішний

сьогодні па.тшц королівrської
родини
- Рщж:ширські володіння се·стри покійного К()роля Юрія VI і тітки тепе-

світ багатств англійської імперії. Роз
кішні сві1Jrиці, багаті галереї, величаві й затишні бібліотеки,
маєстатичні

ял.

хом старовини, хоч

рішньої королеnи Елисавети П, відо·
маі в Лн:глії, під іменем Принцеса Ро-

сла.'!ЬН~, сріrгінаJІьні приватні кімнати
окремих членів родини все з ду-

Не пробуйте уявити наперед, що ви

поба•шrе, бо :вся ваша
й розвіється, як тіJІьки

рігають

його

як дбайливо обе-

сучасні

руки.

уява
зникне
ви, заплатив-

Вас захоплюють цінні картини-оригінали виденних малярів світу, вас ди

ши невелику оплату, зайдете в браму

г.ує розкішна архітектура стін і стелh

володінь Принцеси.
Перед вашими очима

світлипь, r.arc чарують вази і елегантні в розкоші своєї старої краси меблі,

просторами

розстелиться

величезними
зелене

мо-

'
·

а

все

ра3о:м

переносить

вас

в

казко-

ре левад, що ген-ген далеко кінчають

вий світ дитячих днів і вам не

ся високим темним лісом. Лиш де-неде в тім морі залені пишаються роз-

чсться Р.ірити, шо ось тут ви стоїте в
прекрасній музичній залі з велетенсь

простором, Івани ростуть такими велет

і

нями, що очі ваші не можуть схопити їх розміру й краси.
Буки, каштани, білі
липи і
кедри
маєстатично розкинули _вшир і ~гору
свої могутні руки-гілля 1 у величІ сво

малось не одну велику людину краю
цього на протязі кількох 'століть.
Над усім панує тиша. Лише годин·
ники спокійним
тиканням
віщують
про життя, відбиваючи час:.
Бідвіду-

їй навіть

вачі

кішні

велетенські

не

дерева.

рухають

Огорнуті

зеленими

коро-

ха-

кими люстрами, елегантними меблями
живи!\ш

ІВ:Зорами

спокійно

оrлядають

прий-

ціннощі

па-

творін:ні

краси.

Лісона л.оріжка
приведе
ваrс
до
церкви.
Невеличка,
поміж
густими
деревами стоїть вона
з
відкритими
дверима і ви мо>Кете зайти й огляну
ти її. На зразок англійських церков,
всередині ІВана пуста і бідна. Сірі ка
мінні стіни мають лише де-не-де. білі
мармурові плити з написами
комемо
рації пам'яти видатних осіб.
Скром
ний Престол з ознаками королівської
корони і свіжі квіти перед Розп'яттям
Христа є всією красою церкви.
Хіба що в стороні ваш погляд нри
куюп дві бокові гробниці. гrам ста
не

nам

моторошно,

мармуру,
перед

коли

з

мерт:вого

з-під тонкої різьби майстра,

вашими

очима

оживуть

поста

ті минулого. Ви з пошаною оглянете
їх, з труднощами перечитуючи
ста
ро-римські написи. Там ви
відчуєте
доторк віків і не зможете не подума
ти про вічність ...
Лісова доріжка виведе вас з цвин
таря на широкі простори зелених ле
вад. Сипце схшштьІС!Я до заходу. Темні

Jtepeвa
рий

далеких лісів

серпанок

синього

сповиває ПРО'ЗО
деревного

ди

му. 'Шн пахне і нагадує. вам щось да
л~r<е і л:авнє вашу батьківщину ..
нього

ку ви можете купити картки і альбо-

Укра;·ну!

ми з

но і леп-:о.
І 1оді раптом, у вечірній тиші зда
леку пролунає дзвін. Це з палацу спо
вітпаютr.,, шо час відвідин с,кінчився ~
о 6-ій рівно велика брама палацу бу

ціла

історія

левад

оживає

духовим

Англії,

раптом

кругозором

живими

палацу й

володінь

нього

спільнім

повин

с.воє враження. На дверях їх вітають
знову привітно порт'єри і на пам'ят-

вашим

з

·~/

природа

має навву, рік посадження й ім'я осо
би, що його посадила. Тут на цім зевросторі

виносfпь

поєднатись

де

.тшцу,

перед

розмов

де

тота

там,

нами своїх голів. Кожне з цих дерев

ленім

без

килимів,

панування

Принцеси.

свідками

Ви скінчили оглядати палац, що до-

ЯІ<ОЇ 'стають ці дерева: столітІ-ІІі й однорічні, свідки доби с,воїх панів, жи-

рогоцінним камЕ:нем лишився в склад
ках вашої пам'яти. 'Але парк, ці роз-

ві носителі їх славних імен,
що
й
після смерти їх лишились
розростатись, маєстатичністю і величчю своєю, дивуючи сучасні покоління, що
приходять їх оглядати.

кішні володіння природи є ваші
на
цілий день. Обійшовши всі
сади
й
квітники, налІVбувавшись красою віддаленого в затиншшх деревах озера,
що чистим лю·стром блищить поміж

Через зелений
простір
розкішних
лrвал. веде кудись
з•Бичайна вузька
польова дорога. Нею раз-у-раз вас
минають авта. Ви подумали б, що це
королівська родина. О, ні! Це звичайні люди їдуть собі до парку на пікнік. Заплативши невелику оплату, во-

зеленими
лугами горбів,
ви вибиrаєте собі місце в парку, лісі чи на
просторому травн,ику левади і в про
міннях ясного с,онця можете спочипr.

Здалека Fам видно буде сірі мури
палацу з великою чергою :відвідУ'вачів, навколо вас
таємно
шелестіти

Іlей чистий запах в свіжости вечір
повітря

ної прнроди,

де

Нам

захрита

Вам

серед

-·

простору

як же

раптом

він

зеле

натадує

зробиться

віль

..

час

до~о~у.

Да~rеко

десь

ждуть на 1вас псн1 вулищ камінного
міста і повне турбот життя
будніг..
Але не нічого. З собою ви взяли такі
розкішні картини величі і краси при
роди

й

будуть

людини,

що

прокладати

вони

шлях

ше

вашим

довго

дум-

кам.

(ДоІ<іНЧСІНІІЯ

буде)

Віра 1\вІтка
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І<ниги»

•

Висока

ОСВІТа

Укр.Uні

в

(Докіьчення)
виток.

Мистецька група включає:
конtе.ер
ваторії,
театраль:но мистецькі,
кіно
режисс·рські, художній, з факультета
ми; архітектурним, графіки, живописі
І

Проф. Іван РОЗГІН

І<иївс~.инй Державний

кові 35, К11еві 22, Одесі 16, Льво·ві
13, Дніпропетровс,ьку - 11, Вінниці 4,
Полтаві 4, Херсоні 3, Сталіно 4, Кам'ян
цю-Подільському 3, тощо.
На закінчен·ня
цього
розділу,
ще
треба звернути }вагу на дуже важли
ву обставину, що не всі вищі школи,
які знаходнться в Україні,
належать
Україні; більшість з них належать різ
ним промисловим міністерствам Моск·
ви. Згідно з офіційними даними, що
були оиубліновані в Радянській Укра
їні за 17. червня 1954 року, ї8% ви
щих шкіл підлягають Москві, а лише
22% Україні. Інша справа з техніку
мс.ми, з Я.h.ИХ 64% підлягають Україні,
всього :.Jlio/o Москві. А якщо взяти до
ун:1ги, що до 19.55 року розподіляла
молодих ·слецінлістіrз спеціяльна комі
сія Міністерства Вищої Освіти, то ста
н~ зро3умілим, що більшість випуск
ників з уІ{раїнських ·вищих шкіл на
правлялись до інших республік, а не
за.шшались в УкІJаїні. Тому, хоч кіль
кість uишнх шкіл в Україні
значна,
ШІе І\орнсть від то1го для нашого на

Університет

Спеціяльно слід •сказати про універ
ситети України. Вони поступово
на
бувають коJшшнього значення і пи
томої ваги. Найбільший
університет
Київський ім. Т. Шевченка, що скла
дається з 13 факультетів (історично
го, філологічного, фізичного, механіко
математичного, філософського, еконо
мічного, юридичного, хемічного, гео
логічного, біологічного, rрунтознавчо
го, географічного, міжнародніх стосун

ків і журналістики). В Київському уні
верситеті навчається 6.000 студентів, а
щороку випускає біля 1.000 молодих
спе-ціялісті в.

Факультети мають

82 катедри, до скла
516 професорів. З них
5l цокторі•Р. наук, з того 250 виклада
чів самостійних дисциплін, 215 доцен•
тів, 13 дійсних членів і 17 членів-ко
ду яких ІВходять

роду мС:Іла.

Україна в порівнянні

з іншими

респондентів Академії Наук УСРС. Ло

Показовими

Університету належать як навчальні і
науково

-

мічна о6сІер.ваторія, інститут
фізіоло
гії твариНІ, ботанічний сад, музеї по
рівняльної анатомії геолого - мінера
логічний, археологіїї тоцо.
При Уні

інститут підвищеннЯ

ститут

аспірантури

і

дисциплін,
інститут

ін-

;юкто

рантів.

Інші університети
і їхне розташування

Приблизно такуж будову мають всі
інші університети, лише різну кількість
факультетів. Наприклад: Одеський
і
Харківський по 9 факультетів, Львівсь
кий 8, Чернівецький і Дніпропетровсь
кий по 7. Кожний університет має ве
Jшкі наукові і студентські бібліотеки

музеї, біологічні станції, спортові май~

дани, rюдні станції (Київський

Одесь

кий, Дніпропетроrзський}, rур~ожитки
для студентів.

Як що говорити,

про

географічне

розташування вищих шкіл на Україпі,

то вони здебільшого зосереджені
•В
головних містах, наприклад в Хар-

про

•

муніст».

Не мt:нш показові дані про кількісп.
осіб з вищою і середньою освітою
і
про

кількість,

МtJ.r:дапія

Як ба•шмо, Україна стоїть на другому місці, що до кількості ·вищих шкіл

і числа студентів в них. До того тре
ба, ще зробити таке зауваження, що
в РСФСР uищі школи були і протего
вані, і ніколи не переслідувалис,я
ні
rюдітично ві національно. Отже,
там
відбувався нормальний їх ріст і poq~

одну

Кількість осіб
з с·~р.

РСФСР

На

1.000

З ІВИЩ.

осв.

8.319.706
2.928.212
434.526
234.481
401.407
104.480
57.856
40.287
241.903
368.316
47.348

Україна
Білорусія
'Азербейджан
Грузія
Арменія
Туркменія
Таджикістан
Узбекістан
Казахстан
Киргизія

населення
з

Білорусія

Азербей.JІ.жан
Грузія
Арменія
Туркменія
Таджикістан
У:'!бекістан
Казахстан

't6,8
99 G
78:0
73,0
113,4
R1,5
46,2

з

вищою

освітою

6,5
7,2
4,5
6, 7
11,2
5,R
3,3
2,0
3,1
4,5
2,2

2ї,1

38,6
59 9'
32:0

hиргизія

ОСВ.

706.653
222.154
25.005
21.592
39.689
7.505
4.032
2.982
19.421
27.822
3.250

припадає:

середн.

освітою

РСФСР

474.795
157.160
17.870
17.631
24.745
10.124
3.390
29.281
4.247
18.117
5.257
10.063
9.625
6.801
914
4.828

припадала Н3

Пр11балтійських країн.

Україна

480
159
28
19
19
14
6
35
9
25
7
9
11
R
2
8

що

тнеячу населення в 1939 році в різних
республіках, бє.з Західньої України і

1949/50

Україна
Білорусія
Азербайджан
Грузія
Арменія
Туркмrнія
Узбекістан
Таджин:істан
Казахстан
Киргізія
Лепвія
Литв2
ЕстuІіін
Карело· Фінлиндія

про

сенням столиці спочатку до Харкова,
а nізніше знову до Києва, вищі школи
заЗІ-іавали значних перетурбацій (Ко
с.неративний, Ветеринарнv.й, Зоотехні'!
ний, Художній Інститути тощо). Одю
з них перен10сили в інші приміщення,
яr.: Вє.теІjинарний, бо його приміщення
зайня·в Штаб Військової округи, другі
до інших міс,т, як наприклад Зоотех
нічний, бо його приміщеІ-Іня забрали
під друкарню партійної газети «](о

дентів,

РСФСР

кваліфікації викладачів суспільних на
мовознавчих

дані

що
в
них
навчаються.
В
навчальному році в ньому від
ношенню CTdH був такий:
ВИЩИХ ШК.
СТУ Jl.

ук, курси підвищення кваліфікації ви

кладачів

республіnами
порівняльні

кількість вищих щкіл на Україні і рІЗ
них республіках СРСР і кількіс,ть сту

дослідні установи: астроно

верситеті діють:

є

ми

шкіл ~6о перенесення з місця на міс
це, ~к наарик.ішд в зв'язку із перене

rкуJІьптури.

Навіть існують такі вищі школи, як:
інжtнерно - морська, мореплавна, ко
рабt:л ьного будівництва,
бібліотечна,
авіяційна, гірничо't промисловости, хар
чової техЕології, тощо.
Немає ні одної вищої духовної шко
ли, нІі. факультету при
університетах.
Існує лише три духовних семінарії (в
Кнєві, Одесі, Луцьку).

На Україні

тилежне нвище. Перманентні переорга
нізації часті скорочення сітки вищих

Як бачнмо,
Україна
nід
оглядом
«густоти» населення із середНІ. і
ви
щою освітою стоїть на третьому міс
ці, пісш: Грузії і РСФСР,
і
то при
умовах

несприятл11вих

для

розвитку

вищої освіти так до революції, як
і
ПіСJ!Я ІНеЇ.
Вс,е це говоритh, що Україна таки
насправді своїм
І.:ультурним
рівнем
стоїть в аванrарю народів, що тепер
об·єднані в ОРСР і що вища освіта на
Україні не є щось штучно НІ3салжеІіе
окупантськ11м

режимом,

а

навпаки

-

вищі школи України, їх стан, є наслі
док властивоІГО українському народові
історичного розвитку культурного про
цесу.

Число

На

смолоскип

11-12(69-70)

соціологічні

теми

Ропи жінни-матері в vноаїнсьній роnині
зр~_кався своєї долі, де в чому відмін

На цьому місці даемо цінну статтю
Івана Гончар~нна, яна обговорюе cnpa
ви nершої ваги. Відомий клич, але не
завжди бачений в щоденному житті

--

nочере~

здорову

вого суспі.nьства
увазі теперішні і
батьки.
не

родину

nовинні мати на
майбутні українські
автора,

nрацювати

що

nоза

мати

домом,

а

nосвятитись своїй родині, е дуже важ
ливим, але дуже часто різно коменто
ваним. ГоJювно тими, діти яких, бу
дучи в nl'чатновій школі, цілий день
nеребувають поза домом. Радо nоміс
тимо думнн в цій сnраві молодих, або

майбутніх

унраїнських

матерів.
.Реданціq,

ДО ДЕФІНІЦІї
Передовсім

слід

РОДИНИ

уточнити,

що

таке

родина. Звичайно під цим розуміють
наявність
фізичних
складників
її:
батько, мати, діти. Але наявніс,ть цих
складників

ще

не

творить

родини

у

властивому розумінні. Бо родина
є
наймеrnша суспільна клітина
особли
вої суті. Цю родинну суть становить
особлива духова атмосфера, атмосфе
ра інтимно·{ близькости, любови, від
даности

бути
ка

й родинного тепла, яке

тільки

у

справжній

атмосфера

джерелом

-

Та

альтруїс

характері чоло
атмосфера

виховання

альтруїзму

в

дітях. А це є особливо важне.
зу

В часах, в яких живемо, маємо кри
родинного життя.
Зазнає
кризи

ЯІ{раз ота родинІна атмосфера, щ 0
новить,

як

я

сказав,

суть

ста

родинного

життя. Причина цього: переважне за
цікавлення матеріяльними благами
в
зв'язку з поширенням соціялістичних
навчань на переломі 19. і 20. століть
і разом з тим
занедбання
духових
проблем.
Звідси посилення еrоїстичних
на
хилів у природі людини, які, за ви
с,ловом К. Ушинського,
«ростуть
і
кріпнуть, як усякий бур'ян, і не по
требують для свого буяння жадного
JТ.огляду і піклування, навпаки,
коли
їх вчасно не притлумити, то
скоро
заглуш~ат? і задушать найкращі, бла
городНІШІ прояви душі людини». 1)

Коли молоді ЛІСди вступають у по
дружнє

життя,

ІІІОНИ

повинні

до

..

щлюбу.

Крім

добре

усвідомити собі ціль
цього.
Такою
ціллю є бажання продовжити свій рід.
Це нілком природно. Тому вони хо
тіли б бачити своїх дітей здоровими
як фізично, тш.: і психічно. А що діти
успадковують від своїх
батьків
(а
через батьків і від попередніх поко
лінь) їх природу, то звідси буде зро
зуміло, як важно молодим людям 'Вза
ємно себе пере~вірити раніш, ніж іти

здорових

еладкових.

якостей, на добре родинне співжиття
впливають відповідність або близька
тотожність характері1в чоловіка й жін
ки,

спільність

мане

зацікавлень

розуміння

та

проду

взаємостосунків

у

родинному житті.

Надто велику вагу має добре впо
рядковане родинне життя ~не
тільки
для цієї родини, а й для громадськос
ти і нації в нілому. На жаль, ця най
важливіша проблема в житті кожної

людини вирішується, здебільшого, ви
падково. Потім скоро молоді люди роз
чаровуютьси, бачать, що не відпові
дають

одне

спільних

одному,

інтерес,ів,

що

що

них

мало

занадто

в

різ

няться їх погляди на життя. І ось ма

ємо родинну драму. Скільки їх є і все
то через неусвідомле,ння ваги пробле
ми одруження, через випадковість• йо

го!

РИСА МАТЕРІ

може

родині.

зроджується

тичними нахилами в
віка й жінки і сама
є

Іван ГОНЧАРЕНКО

здоро

--

Твердження

nовинна

до

ноІ,

Питання

родини

сК:ладне,

багато

гранне. Центраш,не мІсце
в
цьому
комплексі займає жінка-мати. її ролі
я й хочу торкнутися ·В цій статті, ма
ючи на увазі українську родину з
її

національними особливостями.
Місце
й роля жінки в родині
визначаються
особливостями її психіки.
Із
трьох
складників душі в природі жінки пе
реважає чупя. Вона живе переважно
ним. Оцінку життєвих явищ
і
своє
ставлення

до

них

визначає

теж,

вихо

дячи з чуттєвої стихії. У мужчин, на
загал, переважає воля,
чwн.
«Муж
ність» мужчин одна
з
головних
їх ч.еr.нот.
Але чуттєвість української
жінки
не є nасивна. Зпоміж
жінок
ін•ших
спільнот вона, можливо, найбільш ак
тивна. БУJває, що ·ця активність може
перейти в аrресивність, і це в родин
ному жнтті може бути причиною не
порозумінь. Отже активність з чутлн
вістю дають деяку
матріярхальність
української родини, як це зазначає д-р

Б. Цимба.тJістий, в протилежність па
тріЯJ).Х.<Jльности родин
англосаксонсь
ких. 2)
Інстинкт м<перинс,тва
у
високому
ступені прюаманний українській жіrн·
ці. Матер!ІІнсню ж означає не тільки
бажання мати дітей, а також піклуван
ня ними, цебто виховання їх. Отож в
українських родинах справа вихован
ня дітей переважно в руках
матері.
Чи це зле? Ні, добре і цілком прнрод
но, aJ1e при умові, щоб і чоловік не

а

також,

щоб

українська

мати

буда теоретично підготована для гід
ного виконувmtня почесної ролі вихо
вательки дітей. Вона повинн1а розумі
ти :-Jакони фізичного й психічного рос
ту дітей і знати особливості нашої rна

ціанальної педагогіки. Тільки тоді во
на виховає своїх дітей на повноцінних
громадян, :їдНіІХ ttленів с,воєї націо
нальної спільЕоти. Без цього ж,
як
каже О. Теліrа, дітей своїх (а часом
і

чоловіка)

пихоБає

вона

«ПО

своєму

образу і подобію» на 1героїв боротьби
за життєві вигоди і за всякі, для то

го

потрібні,

компромkи».

Тільки

3)

знання свогс) народу, його історичних
стремлінь збt:рєже її вщ цьо·rо.
Щоб ІВизначити
ролі
чоловіка
й
жінки в роднні, виходимо з природ
них залажень їх вдачі.
Приз>начення
мужчини добувати матеріяльні за
соби

п.)ожиття

родини,

мати

стосун

ки з наr~колишнім ·світом поза роди
ною, бути представником своєї роди
ни назоВ'ні. Поле діяльнос,ти ж жінки
ннутрі роднни. Як матка в вулику дає
лад бджо.:чшій сім'ї, і добробут цієї
зале,юнь від якостей
цариці-матки,
так і українська мати пооинна поряд
кувати у своїй родині. Заве>сти
·най
кращий порядок і режим у родинно
му житті, вирощувати дітей і то
не
так фізично як психічно, тотуючи
з
них поr:ноцінних громадян на
втіху

собі й своєї нації, епюрити родинну

атмосферу затишного тепла,
радости
й любови, в якій і чоловік і діти по
всякчас знаходитимуть приємний :від
починок і нка все притягатиме
їх до
неї, яка це почесна роля, як висо
ко ві;щовідальна і яке велике значе-н
ю1. вона має!

Під уміJіим
дина

живе

керівництвом

повним,

матері ро

здоровим

пізнає радість тоді, коли

життям

українськ~

}!;інка - мати глибоко розуміє свою
ро . 1ю й 1відповідальнkть і наставлена
на творчу роботу у своїй
родинL
в
ній бачить здійснення природного по
кликс:ння свого материнства і тут же

знаходю·ь

задоволення.

Велике

зJro і

великі руїнні наслідки для родинно
го життя, коли жінка - мати не розу
міІ- своєї ролі в родині, залишає
її
і йде ''І~<щювати на фабрику. )tіти то
ді, здебільшого, виховуються на вулн
ці, чолс·вік не знаходить у своєму ро
динному

гнізді

ні

доброго

ладу

ні

тешш, всі взаємно відчужуються, вза
Емпо не задоволен1і. Родина
руйну
ється, бо не має справжньої
матері,
яка всіх в'яже, всіх
огріває
своєю
лас1юю й любов'ю.
Розумна
жінка
повшtна пам'ятати, що природа наді
лила її особшІІвою жіночою ніжністю.

{Докінченнл •на В-ій стор.)

Стор.

Число

смолоскип

8

Гайнріх

Роля жінки-матері ...
( ДокіНІчеrНІНІЯ

з

7-ої

яка так потрібна мужчині для
зміц
нення його мужности. Бо
в
«Силь
них» мужчин бувають хвилини елабос
ти, коли розмагнічується воля до чи
ну. Любляча дружина розуміє ці хви
лини й зуміє прийти на допомогу, мо

пізнання. До своєї ІНареченої він пи
сав: «Друже ніжний, безцінІНий! Про
одне ще прошу тебе: вивчай мене
і
себе,
ІіСІJеконайс.я
перше
думкою~
що ми, як і кожний для
себе,. варп

білізуючи

його міць.

О. Теліга,

КОІН

не

статуючи

народження

нового

типу

української жінки каже: «Роля жін
ки величезна. Але це
роля
Хадіджі
прн Магометі,
яка
носила
в
собі
«щос,ь віч·не;;/ (Л. Українка). Це роля
королевої Прусії, що гартувала волю
свого мужа ІВ боротьбі з Наполеоном
за визволенІНя нації. 4)

ПІЗНАННЯ СЕБЕ
РОЗУМІННЯ ДРУГОГО

в

пєвних

рамках,

від

такту

чоловіка

й

у

жінки.

Часто із-за дрібниць люди вибухають,
дають повну волю своїм страстям, не

опановують себе, а опановані
тями, ранять ·с,ебе взаємно
й

страс
часто

безпідставно. Оrакі непорозуміння, ко
ли вони бувають часто, руйнують ро
динне щастя.
Щоб уникнути цього,
треба знати причину і мати добру во
JІЮ

н•е

допускатись

того.

І

то

взаєм

но. Треба пан)'Івати над собою,
над
своїми страс,тями і ніколи не
вирі
шувати

r·о

чогось

під

поденервуFання.

впливом

Не

крайньо

слід

зм.агати

до того, щоб було обов'язково «ПО
мойому». Не особисте я повинно рі
шати, а здоровий глузд і рація спра

ви. І доводити її с~rід не образами И
лайкою, а переконлИІвими аргумента
ми. Так можна уникнути
родннних
драм. Одна моя знайома в розмовах
на цю тему оповіла про власний ви
падок. Траnи.ТJось непорозуміння з чо
ловіком. (У щоденному
побуті
це
може трапитися). «Я йому хотіла «На
ГОВОРИТИ»,

а

ЩО

ЙОГО

ІНС

було

дома,

то вирішила
наnисати
листа.
Лист
вийшов на 8 с1орінок, бо багато було
на серці. Але зараз же н.е могла віді
слати того листа, бо не було під ру
ками поштового з·начка. Лишила
на

завтра.

На

другий

день,

заспокої•в

шись, зноrt nеречІпала сіЗій лист і бу
ла зднвовава: там зовсім мало
було
нереконшJвого, лише крайнє обурен

ня

водІІло

гшrбше

моїм

пером.

Я

в поставу свого

11/)ІІЗ'На.ііа

ЙОМУ

раціЮ».

вдумалась

чоловіка

Але

В

і

ХВИЛІІ

ну обурення треба було «Відве•сти ду
шу», об:rегчнти її. Добре це робити на
mmepi, але не добре на нtайблнжчій
люднні, бо таке внладован11я
серця
залишає свій слід, яюrй кожний
раз
fірнвавиться

при

•вивчання,

може

хоч

1

«Мій
І
У

труд

відfірити

мене,

а

для

ясннм і скритим».

СИНТЕЗА

мене

самого

-

повторенні.

Відом11й російським педагог
Пipo
ron ос9блh~ІІЙ наголос клав на само-

яке

допоможе

приємних

До

подружжя

при

уникнути

в•с.яких

Не

не

Отож, коли ми хочемо наших дітей
виховати на добрих демократів,
то
слід це починати з родини. Українсь
ка родина, згідно з нашими національ
ними традиціями, повинна бути шко
демократизму.

Де

мократизм же означає свободу воле
виЯ'влення, свободу думки, а не сва
волю й анархію. Тому, маючи повну
свободу висловити свою думку, кож
повинен

навикати

до дисципліни, підпорядковуватись рі
шенням авторитету. Найвищим авто
рІпетом у родині повинен бути авто
рвтетний батько. Авторитетний то
значить такнй, який своїми даними ін
телектуаш)ннми і даними •с,вого харак
теру зуслуговує на авторитет. Жінка
мати

повннна

пильнувати

авторитету

fіатька в родині (теж саме і наІВпаки).
Діти, виховані
у
певному правопо
рядку,

в

послуху

і

свідомі

вапr

цьо

го, будуть у майбутньому дисцнплі
нованимн членамн національної спіль
ноти. Тільки таке виховання дасть змо
гу Побороти нашу а•нархію, горезвіс
ну

шіши,

якНІебудь,
поведуть?

вість мені;

Коли ж русявую 1він назве,

отаманію.

Нарешті, слід З•гадати тут про одну

поспішайся,

-

ні!

У поворозннка мерщій

сутичок.

родини

шлюбу

Дай ~араз

БАТЬІОВ

психологія і психіятрія ствердили, що
структура особистоти, зокрема її на
с.танова до світу, до життя, до інших
JІюд.ей витворюється підо впливом пе
реживаНІь у ранньому дитинстві. Під
час перших п'ятьох рокі.в житти кла
дуться основи для пізні!ШОЇ
постави
в житті: для оптимізму, для
довір'я
до себе і до життя, або песимізму
й
зрезиrнованости. Так само типи емо
тивних стосунків дитини з батьками,
з братами і сестрами та іншими чле
нами рідні •с,тають прототипамн май
бутніх відношень дорослої людини до
шефів, до підвладн•их, до авторитетів,
до приятелів, до своєї дружини,
до
жінок і п.» (Родина і душа народу»).

член

Дункана
короля.

не

Ііlнура ти
І

попрос~

тихо-мовчки

Мені шнур

яскраві. Вони лишають слід на
все
життя людини. Згадуваний уже д-р
Б. Цимбалістий
каже:
«доглибинна

ний

за.мку

А скаже паж: «Чорннвую»

РИС

справжнього

коня,

Яку із Дунnана дочок

І ще слід одно мати на увазі. Вра
жіння дитячих літ особливо сильні й

лою

царство

й дізнайся

5)

знаНІня

Сідлай

А там до ·стайні підкрадись

гих і, що ,найважливіше, до Того, хто
вище нас і світу. Як давно уже уваж
ІІІІ~ І.ІІ·шчанням себе я найшов у собі
те, що для всіх здавалось не існую
у

встань!

ліси й поля

ню1

щ~рі стосунки наші взаємно і до дру

чнм

джуро,

крізь

До

уважному ставле!ННі бу де тим кермqм,

важи.ть у родинвім житті, залежить
не пльки від у•свідомлення
подруж
жям своєї ролі. У великій мірі вона
залежить ще й від уміння
тримати
взаємостосунках

таке

можливе,

Взаємне

Родинна атмосфера, яка так багато

себе

що

але

Гайне

посольство

стор.)

цього,

11-12(69-70)

з

ним

·вернись,

принеси.»
Перенлав

Остап

Грицай

(з посмертної спадщини)

28. 3. 1947.

нашу національну
шластивість,
яка
повинна проявитись і
в
родиююму

житті. Маю на упазі здатність

наш~

до синтези. В родині протис:r?ять собІ
мужеський

і

жіночий

первш

людсь

кого роду. В жінючому перв_~і -

б~:

гатство благородної чуттєво1
стих11:
глибоке
релі·гійне
чуття,
естетпзм,

ласка,

ніжність,

альтруїзм.

Натомість

~.ІУжеський первень повинен бути но

сі€м мужности, витривалости, сті.йкос

ти, взагаJІі сили. Синте·зуючись МІЖ со
бою вони взаємно себе доповнюють.

у в~сліді буде прекрасна

атмосфера

для повноцін'ного виховання
с,амопочупя
батьків.
Така

дітей
і
синrrеза

забезпечить
розквіт
і'ндивідуальних
сил обох первнів і найкраще діиння
їх, а також збереже ІВЗаємоконтролю
поступова'!ШЯ подружжя. Ue є вища
форма

культури

родинного

життя,

ви

ща від патріярхату
чи
матріярхату,
при яких наявна одн10бокkть, перева
га

якогось

одного

первня

на

школу

другого. Тільки вдало переведе'Щ:1 син
теза забезпечить добре родинне жит
тя. Правильні стосунки в родині, ло
держання

здорових

демоr,ратнчннх

за

сад у н1й даІС1ТЬ добрий f'рунт, на яко
му зросте добре •Rпорял:котше
сус
nільне й національне жнтrя.

1) «Про моральність у руському вн
хованні».
2) «Рnщш:з і душа народу».
3) «Якимн нас прагнете?» В збір
ці «Прапори Духа»).
4) «Якими нас прагнете?».
5) «0 любві, прізванії женщіни-ме
тєрі»

/

Число

11-12(69-70)

Orop. 9

смолоскип

З життя унраіпської молоді

в

Пригадуються часи ставання орга
нізованого жипя українс.ької молоді
в Арrентіні. Із непритаЄ'ною
увагою
ми слідкували за його стадіями: чи це
буде спалах, чи тривалий і зростаю

чий вогонь? Наші побоювання ІВияви
лись неопраr<даними. Сьогодні Шl•спі
ває щораз більше вісток, які 'Вказу
ють, що наша молодь в Арrе.нтіні ви
брала такі поз~Jції, які її дозволяють
збільшувати діяльність і рости.
виміна

знанням

і

могти. Після Слsжби Божої відбулнсь
спортові змаган;ня,_ товариська забава
і ділова конференція з участю біля 60
осіб молоді. Вже n самій
постановці
пляну стрічі .ьндно намагання поста
вити в працю те, що є найбільше не
обхідне
\юлоді:
фізична
і
духова
культура.

н-аціоналістичній

допомога

в

молоді,

культурному

це

розвитку

сту дент•ської
молоді
несту дентській.
В цій ді!!Янці ІНе повинно бути жод
них границь станового зрізничкуван
ня. Це підкреслив також Б. Коваль Голова Студентської Громади в Буе
нос Айрес на стрічі з молоддю в Бе
рісо, як рівнож Б. Жаб'юк і Р. Дріб
ниця. Взаємодопомога повинна
бути
головним імперативом для запевнен
ня росту нашої молоді.
із

більше

вдалих

виступів

Згадуючи про вечірку з 18. 8. Є. О.
в <<Нашому Кличі» називає її одною
з найбільше вдаш1х на протязі остан
ніх років. Вона залишила в присутніх
11айбільше приємне враження.
Прав
да, вона не була підготованІа виключ
но молодими силами. її підготовляли
Мистецька Секція централі
<<Відрод
ження» разом із Секцією Молоді. Але
підкреслює,

що

вклад

молоді

бп~ великий. Ще один приклад рідкої,

аЛе якже корисної симбіози.

І зно:в в цій мура 1 влиній праці ба
чимо знайомі нам прізвища наших мо

ло дих друзів: Коваль,
шинський і ін.

Сущик,

Біто

Оправданою є гордість батьків, ко
пи вони бачуть свій доріст в ентузі
ястичному
пориві
до
національ 1 НОЇ
праці, для якої вони віддали С'ВОЇ най
кращі сили. Будь горда молоде,
що
ти є спадкоємцем великого
змагу
і
культурної праці для добра
:нашого
народу.

теріяли. У відnовідь до Реданції «Смо
лосІШПУ» прибув Сенретар УСГ n. О.
Козаневич, в розмові з яним ми дові
дались, що Відділ «Голосу Америни»
в Парижі звернувся тому нільн~ тиж

нів до Уnрави УСГ .з nр~nоз~щею д.~
п1 інтерв'ю для радюфонtчноt авдицн

Східньої

Евроnи.

Тенет

інтерв'ю

кретаря І; мину лому році восени. Ук
раїнська Студентська Громада, ми ка
жемо скорочено УСГ, відбуває
на
початку кожІюго року свої загальні
збори. На цих зборах вибирають ІЮ
ну

упра:ву.

Сп. То звачить, в скорому чn,сі
мають у вас відбутися нові загальні
3бори і вн готуєтесь до нової діяль
ности.

К.

-

Робот а то бу де, але справа те

Уnрава передала нам до винористання

перішньої

і ми його містимо без змін.

~ збор~ Там на зборах виберуть но
ву управу, яка буде 'Вести дальшу ро
боту. За час існу;вання УОГ в Парижі
вже с1 тільки мінялося управ.

Реданці я.
Сnінер Тут в Парижі існує Укра
їнс,ЬІш Студентська Громада. М.и по
просили Секретаря Української Сту
дентської ГромадІІ 0JІександра іКоза
кенича, щоб він оповів нашим слуха
чам про життя українських
стул.ен
тів в рПаюкі.
О. Козакевич є симпатичний моло
дий чолонік, вищий середнього рос
ту, брунет З буЙНИМ !ВОЛОССЯМ, ДОСИТЬ
великими,

Другий момент, який
автоматично
підсовується під розвагу в•с,ій
укра
їнській

Щоб nоінформувати наших читачі~
про життя Унраїнсьної
Студентсьноt
Громади в Парижі, ми звернулися до
їі Уnрави з nроханням nодати нам ма

для

досвідом

Молодь Бусное Айресу 'Не задаваль
няється працею у себе, ,вона несе до
помогу •с.воїм друзям у провінції.
І
так в липні вона зробила поїздку до
далекого Берісо. Тут свіжо зорганізо
вана клітина молоді
і
її слід допо

автор

Франції

Арrентіні

гарНІими

вусами.

,J І а не h:озакевич, Ви вже давно
є
сtкретарем УСГ?
1-\озаневич Мене вибрали на
ее-

...........................
із ст у дентсьного житrя

Працюючи 'в загальному секторі мо
ладі
студе~нтство Арrентіни не забу

ває 'своіх станових •Справ. Відповідна

підготовка була переведена
до
20.
Кою·ресу UECYC-y. На надзвичайних
загальних зборах були продискутова
ні I.sci зв'язані з цим справи і ,вибра
ні делеrати на Конrрес. Зроблено за
клик щоб молодь вчащала на Курси

Укр;інознавства, що

зорганізовані в

Бу~нос Айрес в приміщенні <<Відрод
же.ння» і відбуваються щоп'ят,ниці.
Цікавою

УС-у

і

·важливою

є

увага

(Союзу АрІ·ентінсько

сІ,ких Студентів)

дентського

життя

-

СА

УІ~раїн

до україн(:ького с1у

на

міжнародньому

відтинку. Ці справи
зреферував
В.
Магденко Рефереш Зв'язків
СА
УС-у на сторінках «Нашого Кли
'13>> з 23. 8. Щоб допомогти українсь
кому представ,никові взяти участь
у
Міжнародній Сту дент~ькій Конференції
в Цейльоні САУС звернувся до всього
україНІського громадянс.тва в Арrенті
ні за фінансовою допомогою. І хоч
український делеrат не міг поїхати до
Цейльону саме з браку фінансових за
собів (в цьому вина всіеї
уkраїнсь
кої сnільноти), то акція САУС-у
є
r:cc таки гідна до копіюваrНі-Іf.. всім ук
раїнським студентс·гвом. Воно паБин
но б доложити більше праці НІа від
тинку своїх станових справ.

~·нрави

приготувати загаJІп

С. Бачу, що УСГ в ІІарижі вже ста
ра організація. Скажіть, коли її
за
снували?
К.

УСГ в J !а рижі заснували ще
році і •Р.она належала і
нале
жить до UECYC-y Центрального
Союзу
~.'країщ:ького
Студентства,
який саме· недавне відбу,в свій Двад
цятий з черги Конrрес. ЦЕСУС об'єд
нує українські студентські організаЦІЇ
в цілому t:ьіті.

-

n 1924

Українська Студентська Громада
в
І !а рижі має 32 роки. До неї належали
сотні українс,ьких студентів,
діювали в цьому періоді
в

що сту
Парижі.

Але українські студенти
вчилися
в
J !а рижі ще д~вно перед зас:нУ'ванн~м
УСГ, ще навіть у середньовіччі.
С. У середньовіччі не бу ло вже
так погано. Тоді можна було віль.но
їздити, не тJJеба бу ло ні пашпорта ні
візи. Студенти з України могли при
їздити в чІП нея в Парижі без ніяких пе
решкод. Тепер інакше. З кого ж на
бираються українські студенти в Па
рижі тепер?

І<.

-

У 20-их роках більшість чле

нів нашої Громади були ті, що вий
шли на .:міrрацію з Армією Українсь

кої Народньої Ре·спубліки. В 30-их ро
ках більшістю були ~чтуденти із Захід
ніх Земель України. Після другої ові
тової вІйни ми мали перевагу студен
тів, ;цо попали до Франції наслідком
ПОДіЙ ОСТ<:1ШІЬОЇ ВЇЙНИ.

ТепеІJ нові студенти у нас -

це

у

nce більшій мірі нове покоління, що
на;юдилось на еміrрації.

С. -

r·рації?

l<. -

То ви теж народилися на емі
Ні, я народився в Харкові

і

приїхав ше дитиною на еміrрацію під
час останньої війни. Але чимало на
ших членів вже народилися у Фран

ції. У Франції є

С.

-

раїнс.ьке

50.000

українців.

Дуже приємно чути, що ук
сту де~нтство

у

Франції

(ДокінчеШUІ на 10-ій стор.)

не

Стор.

смолоскип

10

Число

М. Асканич

У Франції

**

(ДuкіНІчення з 9-ої стюр.)
вироджується,
хоч і
нема
нових студентів з України.

1<. -

тут

Так, дійсно

жаль,

свіжих студентів з

:k

напливу

що

України.

І<. Ні, студентський городок за
малий, щоб прийняти всіх студентів.
Найлекше ту ди попасти тим ст у ден
там, які приїхали сюди вчитись з-за
границі. Умавини життя
в
городку
дуже гарні. :Кожний •С,ту дент має ок
рему ве.'Іику гарну кімнату,
де
він
може спокійно жити і працювати. )1\о
наті мають парні мале·нькі квартнрн.

С. В яких умовах жнвутр укра
їнські •сту денти?

R

ІІарижі досить
тру дно
з
кварт;.ірами. Але для студентів - емі
rранrів є деякі полеК'ші. Є нашіть ок
ремі готелі для н1их. Інші понаходили
собі квартнри чи кімнати
в
самому
Іlарижі, чи околиці, або
живуть
у
батьків. Я сам живу за Парижем
з
дружиною і сином.

С. То ви мусите утримувати цілу
родину. Як же ви та інші українські
студенти даєте собі раду?

-· Українські студе·н:rи

мають

с.типендїі чи то від міжнародніх орга
нізацій, чи від французьких кіл, або
від Ко!д,·с-у Комісії Допомоги Ук
раїнському Студентству.

С.

-

Як ПІ1сокі ці Стипендії?

І<.

-

Зьичайні французькі і міжна

родні виносять по

18.000

СЯ'ІНо, стипендії КоДУС-у

6.000.

На

фр. українськнй студент, який
має можливість їсти дуже дешево в
студентських їдальнях (обід чи вече
ря там коштують тільки 75 франків)
може жити і
вчитись без матеріяль
них труднощів.
24.000 - це більше,
як
мінімальна платня робітника. Де
хто
з українських ·с,ту денrгів підраб
ля є
гроші, працюючи у вільних хви
шшах. Так вони можуть утримувати

24.000

навіть 'свої р·одІши.
С.

-

мають

Бачу, що українськ"l •с.ту ден ти
матеріяльні

можливості

Якщо вони дійсно вчитись хо

чуть.

С.

-

Очевидно, що це 1 оловне: дій

сно хотіти &чшись. Але я певнии, що

члени Української Студенrrської
мади в Парижі є солідні, пильні
денти і своїми успіхами в науці
нюють добре ім'я ·українського
дента на чужині.

(напис

г:омпейській

H:l

стіні).

Ща,с,.ТІива будь, МодеС1 о ніжночола.
Хоч ти й всміхнулася лиш раз мені

Та сто разів тебе я бачнв в сні
І не забуду вже тебе ніколн.
'

'

Нас роз'єднала безсердечна доля,
Коли попіяЕ вітер на весні.
Ти десь жнвеш в щаслнвій далині

А я марнію, гину тут від болю.

3 минvnоrо

'

vкuаїнсьних апьпіnістів

У пам'яті любшелів
спорту
часто
зберігається чимало моментіа хвилю
ючої боротьби духово-фізнчних якос
тей людІІНИ на різних змаганшях, не
повторних за своєю красою і гостро
тою епізодів, в яких спортоІВець вня
ВІІВ дивовижну волю і снрит. Однак
в історії нашого спорту є такі сторін
ки, де в парі з силою і витривалістю
йшов ·срравжній героїзм
спортовців,
їх величезна .особиста мужність, воля
і висока свідомість, гідні наслідуван
ня.

До такнх героїчних сторінок укра
їнського спорту відІНоситься під;сорен
ня осередньої вершини
'{sшь-Шаню

або

мармурова і· громадІІ
Хан- Тенгрі,
Володаря Неба, як його називає
ДОВКОЛІІШНЄ

Іlідступи

до

населеанs-1.

Хан-Тенгрі

були

про

с,.;rіджені і вивчені ще в минулому сто

літті

багатьома

мармуровими

безсило

вченими,

але

громал.ам1-;

відступили

перед

Ха·н- Тенгрі

італійці

Броrезе

та Брокерель, угорці •Траунфельс
Альнасі, німець Фрідріхсен.

З

техінчних

nричин

ми

не

та

мог ли

nомістити н цьому числі листи збірок
на Пресовий Фонд «Смолоскиnу». Во
на буде nоміщена в напупному числі.
Редакція

Гро
сту
зміц
'сту

Літературно

- мистецьку

«Смолоскиnу»
Бакум.

редаrуе

частину

Раїса

Шило

Весь матеріял і все листування про
ситься слати

на

адресу:

Mrs. Raisa Shylo Bakum
674 East 239th Str.

BROUX 70, N.

У.

U. S.

І 3 лac··iІ:Ic:ljvJII, що летять у дапь,
~ посилаю свій безмежннй жаль
)(о тебе, неро:mщ<ша Модесто~

Та холодом снніє небосхил,
І ·вісткн не несе ніодна з хвнль,
UJ.o ТІІ нроюнп~а і щаслива десь там ...

вчи

тись.

І<. -

гаразд; де б ти не була

ЙОГО

франків мі

-

Гаразд. Модесто

В

С. Чи всі студенти жнвуть в сту
дентському городку?

І<.

V ale Modesta
vale ubiumque es ...

нема

Парнжі є <<Сіте Універсітер» (уні,вер
сшетсьюrй городок), де живуть
ти
сячі студентів із цілого світу. Кожна
держава має там свій будинок. Має
те т~т японський
чи
арrентінський,
туніський чи мексиканський будинки,
але Україна тут не має ні будинку, ні
сніжаго напливу студентів з України.

1<. -

11-12(69-70)

А.

Більше за всіх зробнв мюнхенський
rеограф 1\'lерцбахер ( 1902), але
він
був приневолений признати неможлн
внм осягнеНІНя вершин Хан - Т енгрі. В
1912 р. одна з експедицій в цей ра
йон Тянь-Шаню кате~·орично зафіксу
вала такий ,висновок: <<Науна
ніколи
не переможе природу Тянь-Шаню!»

1 ось в ці дикі і непрнступні місця
прнйшла група
геодезистів
,геогра
фів, геологів. В 1929 р. група україн
ських альпіністів.
під
керівництвом
Михайла Погребецького де1·ально вив
всі

підходи

до

вивчення

чила

три,вало

і

Хан-Тенгрі.
наступного

Це
року,

а у серпні 1931 р. ТІагребецький разом
із овоїми співробітниками постановив
штурмувати шпиль Хан-Тенгрі, який
підноситься .на б.У95 м. над рівнем мо
ря. Крім звичайного гірського виря
ду, необхідного в таких підходах, пе
редня група з найкращими українсь
кими альпіністами на чолі несла з со
бою геологічні прилади, анероїди, те
одоліти, гірські компаси, фотоапарати
і камери, топографічні карти і ін.

11. верес,ня 1931 р. вершина Хан
Тенгрі була
осягнена
українськими
альпіністами 'на чолі з Михайлом l1о
гребеuьким.
Щороку часописи і радіо приносять
НІам з rірських районів
вістки
про
щораз то нові успіхи альпіністів і їх

ні сміливі змагання за здобут:
не
досяжних вершин. ~ле так само як ні
коJш не зникнуть ці дві вершІ'І'НИ на

Памірі і у ТяНІь-Шані, що носять ім'я
українського альпінk 1 та Михайла По
гребецького, та" НІіколи не забу деть
ся тієї хвилюючої перемоги над Хан
Тенгрі, яку здобули 25 років тому аль
ліністи України.

Аскольд Кобилко

Число

11-12(69-70)

Crop. 11

смолоскип

смолоскип

АМЕРИКАНСЬКА МОJlОДЬ
В Америці, а теж в ~ропі, при
хuдитьс.я

зустрічатись

із

статт.я.ми

щоб у цей cnuciб
шим у

'fa чути дискусії про американську
молодь. Тема ц.я сама собою теж

житт.я

цікава

не

й

дл.я

читачів

«Смолоски

Назагал,

коли

американську,

·r.

на

зв.

про

молодь
·ува1гу

«Оезnр.uолематичн!С'l'Ь»

«роз.в~ені.сть»
С'.ГІНорено

KJl.ЯCy

иде

звертаt:.тьс.я

чи

юнаків,

не

дл.я

окрему

«ТШ-ейджер»-lВ.

та

.яких

сусшльну

ВОНИ

МаЮ'.ГЬ

свою окрему моду, звича1 і т. д· Це

все

знертає

як

у

lШ

на

увагу

.яюинеоудь
lXНlX

на

них

більше,

евроnеисьюи :к.ра

тему

р1зними

хологами,

nедаrсгами,

10атьками

та

нси

ос,ооами

зац1кавленими 16 молодеч1й пробле

.114аТИЦ1.
на

J.\І.t.аюч.и

tНаГtоду

американському

~увати

терен1,

жали о на цьому місці

це

більше

соЬ1 дуже
є

тому,

що

комфорту

багато

дещо

А це

зору

мож

важко

коло, .ике хоче

теж- це

жаль,

житті.

точки

й

чим

грошеи.

~ттл!- має

оагатств,

схован1.

.які,

в

на

.І:'езюмуючи,

ск<икемо, що тут можливість нау
ки та прац1 над соt>ою,
щоб стати
людиною

гідною цього

слова,

є ку

ди більша, .як деінде, із-за відсут
иости матерілльних nерепон.
Питан.н.я

залишається

тільки

од

ми

ба

висловити

.Хто може їй у цьому доІІІО·могти1 А
в зв'язку з цим: .яка є рол.я молоді
(СШерищаНСЬКОl'О
1Пі00'!0ДЖЄНН.Я1
(В
америкаНСЬІlW:МУ
сус.пі.льстві
віді
rрають
ралю
теж і
національні
груnи!)

На цьому місці
даем.о лише nо
чин до дальшо1 дискусії,
до .якої
кожний
із
читачів
докине
ової

Перша nомітна річ- це RИзький

дУМки, висловлен1 чи то nо-англій
ськи (дл.я .молоді народженої в Аме

та особисті

женнл.

р1вень

знанн.я

молОNJ:Х

американ

ців, порівнюючи їх до їхніх ровес
ників у .ь.івроnі. Коли в Евроnі при
учують ЗІМалку ~о інтелектуальної
дисциnліни й
тим nриготовлтоть
до бшьшої концентрації думок, то
тут

wукаєтьс.я,

чомусь,

Jtегшим

шл.яхом

приємна

граматика,

за

багато

(nідручники

в.есела

є:

історія,

чи математика жартом!).
Взагалі
цілому ~ттю накидуєтьс.я наголо

вок «Тейк іт ізі»
вже

зокрема

(«не nерейм:айс.я»).
не

зустрічається

тут молодих людей, ІЦо читали б ЛіК це є в Eвponil ІІWИЖКи харак

теру

більше

інтелектуального.

-

Чому втомлкmатис.я?

Взагалі можна себе

риці),

ді

чи

nо-українськи

старшої,

НаприкіІщі
старщих

канська

є менше

тому нам

заnевнити на

громадян,

Лише

і «!ерл-френдів»
(«nрияте
«nриятельок»)
існують тут

зацікавлення?

Зате: це, що тут·коЖШfй молодий
має і чоrо в Европі молодим часто
бракує, є
відваrа до життл. Тут
кожний

юнак

nрацює

з

початком

Peдc.rys KOJleriя в снл,аді:
Осин 6шневич, Іван Lідець.kий,
Аскольд

Кооилко,

tіасиль

Nlихадь4уІ{.

Р~дакцік з.бері1ає собі н.ра1ю скорu
чуtlаПІ

1

випра,tlлю·и

рукшпн:и.

Всі передплати просимо слати на
адРеси
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про.симо

представників.

ДО!ІІИСИ

слати

і

на

вимінну
адресу

Вс1

пресу

нашОl'О

бюра в ЗДА:

О.

Zinkewytch ( cSmoloskyp:.}

1041, Elliot Str.,

Baltimore 24. Md. U S А
Адреса Адміністрації
ськоrо Бюра Редакції:

і

Евроnей-

А.

Kobyl!ko
Boite Postale 9
Argenteuil (S. et О.) l<'RANCE

АдРеси

ПредстаВІВИцтв

"'Смоло-

скипу»:

молодь

молодь

евро

амери

формалістична й

здаєтьс.я

завжди,

дИв

лючись очима европейц.я, що вона
- ц.я :молодь американська! - є
«незрозуміла й нерозуміюча:..

Пада Ріпак

Nadia ZinІkewytch
3041, Elliott Str.
Baltimore 24. Md. U. S. А.
Канада: А. Kryworutchlko
133, Balmoral Ave No
HamHton, Ont. CANADA
Бельгія: Roman Ripak
58, rue de L' Agueduc
Bruxelles, Belgique

АрІ'ентіна,

Чілє,

ПараІ'вай:

Аргентіна,

Чілє,

ПараГвай:

Constantino Vitkowskyj
Maza 1 ~о
Buenos Aires. Rca Argentina
«SmoloSkyp~ Journal de la jeunne
ukrainienne. Edition speciale de la
cParole Ukr.:., 3, rue du Sabot, Paris 6 8 • PIUF, S. А. R. L.

часом запи

ниць між релігіями, вибором такої,
ролі людини в родині, чи суспіль
ності?
\Чи
крім:
сукоНЮІ, авта,

ішnі

що

гірша від

-

тувати, чи проблеми,
якими кож
ний євроnейський юнак боліє,
іс
нують тут? Чи тут хтонебум заду
муєтьс.я над nитанн.ям релігії, різ

«бой-»
лів» і

моло

Віримо,

виміні
.цумок
на вищеnостав

хочемо

американська не є

nейської.

(дл.я

нов,оnрибу лої)-.

що завд.я.ки
такій
знайдемо в~дповідь
лені nиташшl

ших

У країнсьної Молоді і Сту

деtпсІ.ва.
НояВJШеться
кoжt·toro місяци.

ЗДА:

заува

теж дешu ду.ІІІlКИ

А

важ<&е

nоnасти в

.t$оно

з

не:
коли nо:Юудетьс.я
rц.я
молодь
nра1':нень матерілльного характеру?

ровес.н.и.кш.

Вагато статтей було наnисано на
цю

легше

ливостей;

раз

nу».

сrати рівш1м ін

сусшл.ьному

-

Журнал

в

час

вака

цій,
коли не частиlНІНо
цілий рік,
щоб заробити трохи грошей на оn
лату студій,
чи розваг.
В Евроnі
цей факт спричинював би чимало
критик і трудпощів із боку nраце

давців. Американський юнак думає
влашrувати собі матеріальне жит
т.я НІКВайкраще й
ІЯКНайтрИІВКіше,

БАЖАННЯ В'ЯЗНЯ
Есіх ніч пригорнула В'язшщя зас1~ула,
\
Не чути капв сноч "\$}ають,
Лиш тільки сторожі
Мовчазні, .суворі
У темряві ночі бдукають.
Товстії с,крізь Грати
Не сила зламати.

Чи жить ще до другої ночі?
Боровшись за волю,
За кращую долю -

Не

-

Муровані кріпкі і стіни
Нема чим розбити.
'А хочеться жити,
Не бачить знущання, руїни ...
Хвидини минають ...
Думки не втихають.
Втомились нанружеНІі

Чи прийдуть забрати
І там ... доконати?

страшно

в'язниці

Нехай би і муки Не їх тільки руки ... !
Інакше хотілось

На коні,

13

би

ні

смерти ...

вмерти

на волі

широкому полі ...

Щоб гучно гармати

гриміли,

Душа б ·відлітала.

очі ...

А <~:слава» лунала ...
Свої провели до могили.

Стор.

Число

смолоскип

12

З життя

чужинецької

11-12(69-70)

молоді

Міжнародни Студентська Конференція
Оскільки не помиляюсь, опінія чи
тачів <<СМОЛОСКИПУ» ЩОДО ЙОГО ЗМіС
ту є поділена: частИІна читачів є
зи
збережбнням дотепер~шнього йо1·о нну
трішньс1·о ~вигляду, за розбудову тіль

ки його об'єму і притягнення до снін
праці ширшого кругу співробітників.
Оскільки здійснюнати цей
напрямок,
то

неред

Редакцією

журналу

·стане

ряд проблем, з яких найважливіша

-

ЗаКІНЧеННЯ ІІСJ.;іОду бути ДОДаТКОМ
і
перехід на самостійний журнал. Це зу
мовлюється іншою снравою фінан
совою ба,зою, без запевнення
нє.мислимі ніякі спроби.
Друга час1ина читачів

якої є

мала б про

понувати
нрипинити
поміщування
нсього того, що відноситься до справ

жипя

сту дент,сьІюї

молоді.

Бо

в

та

кому виді, як <<Смолосюш» є
зараз,
він є заважкий до «Стравленню> ...
І Іо-перше, мені здається, що наша
молодь

повинна

творити

шерозривну

цілість, себто в ній не повинно бути
1·раниць поміж молоддю
сту дентсь
кою і ш:с'! у дентською. Українська мо
ладь повинна цікавитись всіми спра
вами, що відносяться
до її
життя.
Більше навіп., більше досвідчені по
нинні нести допомогу ~слабшим, мін,я
тнсь досвідом
в
окремих
ділянках
праці.
Бо
тільки
таким
способом
одні й другі виконають своє завдан
ни стинуть повновартісними члена
ми украінської спільноти.
І !о- др~те,
хання

д сщо

дивно

юд~ежування

звучить

про

сту денrrських

справ з уст тих, які невпинно заявля
ють, що їхньою працею є :змагання

за здорову українську душу. Особис
то я не С\':-.rніRаюсь ні на мить в щи

рості їхніх заяв. Але українська мо

лодь повинна мати ша увазі,' що тіль
ки повний симбіоз всіх
її
відтинків
дасть си.11у і певність дайдення до ме
ти_

Нехай

прикладом

послужить

су

Треба

тiJJ ьки

буде

немилосє.рдно оити таки по нас
с<:~мнх. ЬезпідстаJнними є випрандуван
Шt, що в нас иідчуиається брак фінан
соних засобін. Якщо ці засоби
зна
ходяться на ВJШJштування тих чн ін
ших СВЯТ, на бу ДОБУ ТИХ
ЧИ
іНІШИХ
громадських домів, то як же
можна

уянити браJ..~ фондів для справ, які є
нітальними не для тої чи іншої гру
пи, не д.тя того чи інш10го
·стану,
а
дли украінсьної нації?
На з'їзд прибуло 180 делеrатів нід
держав. Нє
бу ло
пред~ставникін
юд студентетна східнього бльоку. При
була тільки делеrація в складі
5-ти
осіб від Юlt (міжнародня студентсь
ка унія), в якій групуються студент
ські союзи держав того бльоку. Осі
док ЮІЕ є в Празі. На з'їзді в Цей
льоні їй признано статус, міжнародньо
го спостерігача.

60

Г:олоІвні моl\Іенти з праць Конферен
ції?
є багато, але ~на головну ува

rx

гу

зас.ТІугонують

молодечих

**
:Іс

Шоста
Міжнародня
Студентська
Конференція (СІЕ) відбула свій з'їзд
11.-:22. 9. ц. р. на Цейльоні в універ
ситеті Пераденії. Згідно із
словами
деяких делегатів і членів
КОСЕ!К-у
(КОСЕК координуючий секретарі
ят, він веде і координує працю наці
ональних

студентських

уній,

які

є

членами СІЕ між її
з'їздами),
цей
з'їзд був одним з найбільше вдалих і
ца~шивих.

кілька,

які

на~води

мо.

·Співпраці.

Нона

прийшла

Вже сама участь прем'.єра цейльов

спіннраці яuляється СІЕ і що не мож
НіДМОІ:ШТИСЬ

спочиває
ім'я

вся

неясної

від

ОСНОВ,

діяльність
якоїс,ь

ЯКИХ

Hl(l

СІЕ тільки в

єдности.

В кожному разі підтверджено не
обхjдність продонжувати працю, но
дібну до цієї, що її перевів міжнарод
ній ст у дентськнй
семінар
мину л01 о
року в Юrославії. ·

Комісія

Дослідів

нредставила

Східня
членів

зщт,

з

і

Інформацій

якого

виникає,

СШ
що

Німеччина відмовила віз для
Комісії, які хотіли перевестн

досліди університетської і 'с..ту дентсь
кої свободи у Східній Німеччині. На
осноні багатої документації
Комісія

ниявила, щu тих ос'l-юв там нема. Зав
данням цієї Комісії 'в шовому році бу
де перевести подібні досліди в інших
державах, де студентство є позбавле
не _університетської свободи.
І тут 1виникає необхідні:с1ть для від
повідних чинників ЦЕСУС-у доложи
ти всіх зусиль, щоб праці Комісії СІЕ
поширились і на Совєтський
Союз.
ЦЕСУС повинен би зібрати доказовий
матеріял про
брак
університетської
свободи в Україні і передати їх згада
ній Комісії. 5-:ікщо Комісія і не пере

еького урsщу Ьандара:найке., який зро
бив вступну промову на з'їзді,
під
креслює, вшюшвіс'rь цього останньо
го. ІІершою справою, яка була чи не
основною, були наради в справі мож
ливостей -с.піьпр;щі між західнім і схід
нім сту дентет вам. Як 'Відомо, ~схід:нє
студ~нстРо, -яке знаходиться під впли
вами-.~--,
МО9іОВсько,го
ст у дентет ва,

нідповідних анкет в Україні, що
є більш як пеівне, то вона матиме
в
кожному разі доказовий матеріял під
руками, який буде використаний
на
слідуючому з'їзді СІЕ, що від бу деть
ся при кінці слідуючого року ·в Аме
риці або Африці. І Іоруч
орган!ізації
різних зїздів, це бу де найбільш від
повідна робота для ЦЕСУС-у.

його праці, а :навіть і його існування.

З важливих дальших праць з'їзду
в Цейльоні є постанова про tС 1творен

всеціло', підпирає політику урядів сво
їх держав. Іна~ше й не можна уявити
Студент)Сtькі союзи,
які
входять
в
склад СІЕ, живуть в умовах не папе
рової, а дійсної ~свободи. Вони
мо
іншого ладу,

важливих

цієї

на

міжнародній
зус,трічі,
н
діJlЯНЦі
сусніЛЬНіОІО ЖІІТТЯ

жуть

в
курсі
подій у сnіті.

востей

будь-якій
будь-якій

ством.
ти

що делеІ·атоllі

до висновку, що найкращими рамками

чаона ІІольща і .Мадярщина, де
пе
ред в~де молодь rна чолі із ~студент

Українська молодь повинна бу

жалі тн,

Цt:СУС-у не ндалось ноїхати до Цей
льону. Кожни наІШа
відсутність
на

висловлювати

тої

чи

критику

іншої

того

чи

інституції.

Це е основна свобода людини. Не еІВа
жаючи на поїздку
секретаря-адміні
стратора в липні до студентських со
юзів східнього бльоку і
переговори
про можливості співпраці зі ,с,оюзами
СІЕ, асягів не зроблено
ніяких.
Це
підтвердила і \Комісія Конференції
в
І Іераденії, яка також шукала можли-

А

l'attention du COSEC! Les causes
techniques nous ont empeche la publication des cliches. Nous nous en excusons vivement. Red. du <<Smoloscyp».

веде

ня в КОСЕК-у цілого ряду підсекре
таріяті'в, себто розбиття цілої
сітки
СШ на реrіонал,ьні бльоки напр.
північно - американський,
південно
американський,

африканський

і

т.

д.

які вели б ової ~семінарі інформа
ційного характеру, дослідного, ст у дій
ного тощо. Стає наглядним, що Між
народні 3в'язки ЦЕСУС-у
повинні б

-

змагати до того,

щоб

створити такий

підсекретаріят для студентства Схід
ньої Европи. Українс,ьке студентство
повинно б проявити в цьому С'ВОю іні
ціятину в самому 1КОСЕК-у і в кру
гах

сноїх

чужинецьких

співтовари

шів. Коли б до такого створення ·Схід
нього

було б

підсекретаріяту

великим

студентства
ті.

у

асягом

прийшло,

це

українського

міжнародній

діяльнос

Борис Чайка

