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НА НОВОМУ ЕТАПІ 

Шлях «СмолосІ(ипу)) є мабуть найбільше цікавии 1 •різноманітний 
з усієї української молодечої преси на чужині: це його постійний роз
виток. Поруч своїх слабостей він мав і свій позитив - він рі·с. Або як
шо придержуватись фіtуративного вислову, він міцніше починав rо
ріти. Від малої сторінки ІВін розвивався поступово •до журналу, при
тягав щораз більші круrи співробітників, своєю ітематикою він охоп
лював найбільш різнородні ділянки життя української молоді. Він пе
реходив різні етапи розвитку. Сьогоднішнім числом він переходить 
на третій етап свого rоріння. 

Пер.ший етап-- ·сторінка в паризькому '<Українському Слові)), що 
появилась .і появлилась завдяки певтомиШ праці основоположника 
журналу О. Зінкевича. Другий етап - це перехід на журналь.ний 
формат, але все 1щ;е дри «Українському Слові)). (Вимоrою 'Читачів і ам
біцією журналу було перейти на новий етап-- стати самостійним 
журналом, тим доповнивши свою специфічність молодечо-студент
ського Ж'Урналу. Такий перехід став ,доконаним фактом з ц,в~ числом. 
Видавання журнолу перебирає на себе Видавництво >:<Золоті Ворота)) 

Основною рисою дотеперішньої тематики нашого журналу була 
його ~блиЗькість до всіх справ· нашої .молоді в .1У країні. На основі до
кладних і першоджерельних студій наші співробі.тники і члени Ред
колегії постійно інформуваJШ чиrгачів «Смолоскипу)) про молодече 
життя і культурну проблематику в Україні. Це •саме рівноЖІ являєть
ся чи не найосновніumм завданням української молоді на чужині: по
руч :::різничкованого організаційного .життя .старатис:ь nостійно бути в 
зв'язку зі своїми співтоварmпами, в Україні, пам'ятаючи, mo наше 
СЛОВО ДО НИХ ДОХОДИТЬ. 

На П!)отязі восьми років «Смолоскип)) набр.ав серед молоді, сту
дентства і навіть старшого громадянства широкої популярности, яка 
стане запевненням його фrінансової бази. Це ,дозволить .йому появля
тись нормально і реtулярно. Ми свідомі і ·того, Ш() у пас є щ~ багато 
недотягнень, як під оглядом редакційним, так і 'адміністративно-тех
нічним. Будемо старатись їх поступово усувати. Це .може прийти лег
ко і швидше з Вашою допомогою, Дорогі Друзі: подавайте нам свої 
погл.пІДИ відносно вигляду журналу, поміщеного матеріялу, пишіть 
нам на всі темп з Bamoro молодечоrо життя, поо думки, ). проблеми, 
які Fуртують перед Вами і між Вз.ми. Пам'ятайте, m.o «Смолоскип)) 
служитиме Вам трибуною для Ваших виступів. Не заf'увайте, ·що 
«Смолоскип)) є пе тільки '.журналом для молоді, але в nершу чергу -
журналом молоді! 

,l'отеперішній ріст нашого жур1rалу ві.цбvвався за Вешою допомо
гс'ю ·-Вашої 'дінної співпраці на ~ого сторінках, Вапюї шедрої мате
рілльної допомоги - за m,o висловлюємо Вам наше найщиріше дuуж
нє спз.сибі. Віримо, !IU.O й надалі наш·а праця !буде спільною і постійною 
для д~ль.шого росту й роз5удови <<СмолоскJПІу)). 

Відчуття самою українською молоддю потреби заіснування 1 Іс
нування -:<Смолоскипу)) давало нам всім попrrовх до ІСпільної праці. 
Воно буде рушієм Ваuшх і наІІІИх зусиш. також і в майбутньому. 

В цьому була і буде таємниця успіху нашого :журналу. 

Редакція, 



Бумеоанt поотиоіq 
(Нагінка, на націоналістів в київській 

молодечій пресі) 

Майже вся молодеча київська преса 
протягом січня і люгого була переповнена 
ста тистичними зведеннями з ділянки вико
нування і перевиконування господарських 

плянів в Україні. Часопис «Молодь Украї
ни» з 17 лютого був цілковито присвячений 
цифра,м. Це підсумки економічних осягів з 
мину л ого року. Всі ділянки індустрійно-про
мислового і хліборобського життя країни в 
порівнянні до 1955 р.- це зріст, зріст і ще 
раз зріст! 

Все було б гаразд, але в цьому ж самому 
числі часопису є ще й інші, щоправда куди 
багато менші і майже мало видні, звідомлен
ня. В них говориться, що деякі відціли укра
їнської індустрії поважно боргують перед 
державою. І редакція чa,corrncy «Молодь Ук
раїни» так звертається до своїх молодих чи
тачів: « ... задумайся і ти, друже: адже сотні 
тисяч тонн боргу склалися із півтонн, кіло
грамів ... » 

Отже, ось -воно як! Бомбасті цифри циф
рами. Вони призначені для закордонної про
паrанди. Д;йсність на індустрійних і шах
тарських складах є дещо іЮІІою. 

В тому ж самому часописі за 19 лютого 
на першій сторінці в редакційній статті є ще 

й інший вислів. Ось він: « ... Промисловість, 
розташована на території Української РСР .. 
виконала. план 1956 р. по виробництву вало~ 
вої продукції на 102%. Це означає, що рес
публіка дала різних виробів, товарів, сиро
вини, палива на 13% більше, ніж у поперед
ньому році. Лише того, що вироблено понад 
план, вистачило б· для нормального життя 
солідної держави протягом року ... » 

О•сь як! Це ІЖ чудово, знаменито. А коли 
до цього дода,ти ще й те, що за·яви про подіб
ні надвижки в продукції ми читаємо в київ
ській пресі вже від довгих років, то можна 
дійти до такого ось висновку: самі надвижки 
продукції повинні б забез~чити українсь
кому населенню нормальне життя. 

Згідно із звітом французької сенатської 
делегації, що відбула студійну подорож до 
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«С М О Л О С К И П» 

ч. 1-3 (71-73) 1957. 

СССР в серІПІі м. р., це нормальне життя ви
глядає так: неспеціялізований робітник за
робляє 420 до 700 карбованців; за зароблені 
гроші він може купити (в середньому) 200 
клг білого хліба (у Франції, позем життя 
якої не є надто високий в порівнянню з ін
шими західнімИ деражвами, такий же робіт
ник може куnити за свою місячну платню 

600 клг), або 24 клг масла, (у Франції 37,5 
клг), або 3 nари черевиків (у Франції 6 пар), 
або три чверті мужеського костюма (у Фран
ції 2 костюми) і так можна б перечисляти 
ще довго. Або, хоча мимоходом згадати меш
каневі питання, з якими, крім періодичної 
преси, можна доволі детально зазнайомитись 
із твору Степана Чорнобривця «Потік жит
ТЯ» (Радянський П~сь~енник. Київ 1956) 
Мешканева криза в Україні ruд сучасну по
ру є ба га то гостріша,, як в бу дьtякій західній 
країні. 

А тому можна прийти до іншого ствер
дження: 1. зріст продукції є, але в порівнян
ні тільки до існувавшого попереднього ста
ну в СССР або у царській Росії, яка була 
найбіЛьше відсталою країною в Европі; 2. 
все, що лишається в державній продукції 
від забезпечення найнижчого пооему люд
с~кого існування іде на фінансування кому
НІстичного апарату і його мети у зовнjшніх 
плянах. Ці пляни нам відомі, та й, зрештою\ 
большевики з ними не таяться. Про них І.Ш1:
роко говориться в «Курсі історії ВКП (б)», 
про них ще ширше писали. совєтські ідеоло
гічні теоретики в т зв. «творах Сталіна», про 
них також відверто, і навіть цинічно супро

ти дипломатичного корпусу, говорив Хру
щов на новорічному бенкеті в Кремлі. Саме 
ці пляни відбирають шматок хліба в україн
ського населення та і у всього населення 
СССР. 

. .. Чи ставить собі питання молодь в Укра
ІНІ- чому СССР вдержує поза своУми захід
німи кордонами кілька десятків дивізій у бо
йовій готовності тоді, коли у Західній Евро
пі є тільки кілька американсь.ких і англій
ських дивізій? Коли зважити, що проrжиття 

одної дивізії- це добробут чисельних у:юра
їнських колгоспів і металюргійни.х комбіна
тів, то вже тільки тих кілька десятків диві
зій мусить поважно відчуватись на україн
ській господарці. Але проблема не вичерпу
ється названими дивізіями. Слід додати до 
цієї евіденції Блиаький Схід, Да,лекий Схід 
і поважний комуністичний агентурний апа
рат у цілому світі. 

Очевидно, що ці .сnрави не мало кошту
ють і західній світ, конкретно - ЗДА. Але 
спогляньте на робітника в ЗДА, його незви
чайно високий позем життя. Французький 
робітник, якого ми вище порівнювали до ук
раїнського в Україні, знаходиться в далеко 



менше сnриятливих умовинах. На підкрес
лення приходить в цих роздумуваннях те, 

що наша молодь в Україні не має наймен
ших надій на покращання умов. 

Поруч наголошування постійних недо
магань в індустрійних плянах, а тому безпе
реривно закликаючи до все більших і біль
ших зусиль у всіх господарських галузях, 

останнім часом політичний відділ ЦК ком
партії в Києві сильно заметушився. Не важ
ним є, що ниточку смикну ли у Москві, але 
важним є, що саме смикнули цю, яка біІЖить 
до Києва. Голосно і на всі боки почали гово
рити про націоналістичну небезпеку. Щоби 
не ~ри;йшло до будьяких непорозумінь, ска
жімо ясно на, початку, що в комуністичних 
очах націоналістами є всі ті українці, які бо
ряться чи готові боротись за Українську 
Державу і її Самостійність, але спец;яльно 
сіллю в очах большевиків є ті, які визнають 
націоналізм, чи радше є послідовниками йо
то, як ідеолоrі чного напрямку. 

Ім бу ла відведен~ спеціяльна увага на 
з'їзді українських письменників в Києві, це 
робиться. тепер раз-у-раз в пресі. 

У цитованій вище «Молоді України» з 
17 лютого ця спрз.ва забрала майже пів сто
рінки. На встуnі говориться, що цей допис 
зn?.цжений на основі матеріялів. Ці матерія
ли не трималися, видно, та,к само купи, як 

не тримаються разом свідчення цього допи
су. 

Це опис подій в селі Лозівка у південній 
крем'янеччині на Волині. Автор рQзписуєть
ся як то люди радісно Почали організувати 
колгосп в с-::~тtі після приходу большевиків на 
Волинь в 1939 р., як вибухла, очікувана про
водом ОУН, війна, як юрби людей зі сльоза
ми на очах проводжали відступа.вших чер
воноа рмійців, як ішпі стр і чали німців, як 
опісля в ·селі створився партизанспкий на
Ціоналістичний відціл для боротьби проти 
німців, але який силував селян здавати нім-

. цям хлібопостачання і як, вuenrri, відсТVІШ
ли німецькі орди, а з ними відстуnив і Мель
ник з Бандерою. 

Ви смієтесь, чита,чу, пробігаючи. очима 
ці рядки, нічого бо не лишається іШІІого ро
бити. Вам відомо, якими засобами совєти ла
мали ·селянський спротив на Волині проти 
орга~і311ції колгоспів, як нескінченими лан
цюгами тягнулись валки запльомбованих ва
гонів із с~пянами на Сибір (так же само, як 
дещо п"заіше німці вивозили українську мо
лодь на роботи в Німеччину). Решту навіть 
не елід коментувати. Це явна брехня. Полк. 
Мельник і Бандера були в німецькому кон
центраційному таборі, коли німці відступа
ли з України. 

Такі і їм подібні рядки нам кидаються у 
вічі і заста,вляють поважно застановитись. 
Є глибокі причини, які заставляють москов-

ських большевиків щораз частіnІе потягати 
за ниточку. Безумовно розчислювання полі
тичного відцілу ідуть на очорнення україн
ських націоналістів перед усім українським 
населенням, а головним чином перед тією 

частиною української молоді, як~ формуєть
ся саме тепер. Але губить з уваги редакція 
«Молоді України» і редакції київських моло
дечих часописів те, що головною рисою кож
н~ї молоді є її цікавість, бажання все до
клащю пізнати. В Україні є доволі людей, 
які готові і які будуть готові в кожній хви
лині да ти в той чи інІІІИй сnосіб бажаючим 
вичерІПІі пояснення. -

Ми не боїмося очорнюва,ння, яке Москва 
намагається кидати на нас з рядків київсЬкої 
молодечої преси. Воно, як бумеранr, повер'"" 
та ється на неї саму. Це писання є рівночасно 
показником стану речей на внутріІШІьому 
фронті в самій Україні. Щора,з важче стає 
приховувати ці всі протиріччя, які навер

ствуються в московській дії. Недавні моло
дечі підйоми в Києві, Дніпроцет.ровському 
й Одес і ясно вказують на те, чого бажає ук
раїнська молодь. Вони вказують рівнож на 

те, що не зваJжаючи на всю систему вихован

ня большевицький імперіялізм не підкорив 
нового украІїнеького покоління. І це найваж
нjше! Він його і не nокорить. Протиріччя бу
дуть діяти бумеранrом. Чужий режим ло
мить людину, НИІЦИТЬ її, але не піцкорює! 

Сергій Петрович 

Розппвіпь Ніни Паоанюн 
Мельбурн, Австралія .{Власна \Кореспонденція) 

Одного січневого дня мельбурнзькі часописи 
принесли сенсаційне повідомлення: «Ніну Пара
нюк викрила австралійська поліція». Після цього 
слідував цілий ряд повідомлень про нашу відваж
ну землячку, лка після двомісячного «nі.цпіл.Ля» 
вийшла на денне світло і nопросила права .полі
тичного азилю. 

В nерших днях лютого в часоnисі «Тзе Ге
ралд», в чотирьох 'ЧИслах !ІІідряд, nоявилась роз
пооідь Ніни Парашон;, описана австралійським 
жур.нал~стом Ляйонельом ГоІ'·ом. Ніна Парашок 
розповідає про своє життя, про її nриготовлюван
ня ~ «на свободу')>, про сам акт sтечі та 
про двомісячне nеребуваШІя в укриттю, з nостій
ним напруженням та страхом. Ціла роЗ!ІІовідь ілю
стров.ана чисельними фотоrрафіями, картОю ІІІів
денної України та її знимками. Розповідь н:ии є 
'І'ИМ більш цік~а, що це говорить звичайна укра
їнська сільсЬІКа дівtІИІІа, яка вже родилась і виро
стала в підсоветській дійсності, яка діставала ко
муністичне виховаНІНя та ЛІКе в неї не прищепи
лось так, я:к воно і не nрищепJІІОеться у мільйонів 
украї:нської молоді сучаної України. Марне нама- · 
гання Кремля. 

Ніна Володимировна Паранюк народилась 1923 
року .в селі Грушка, на ОдещиІНі, ІВ родині украЇН-
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ського селянина. В дитячі роки Ніна ходила по
стійно зі овоїм батьком до церкви і добре пам'ятає 
старого доб.рячого свл.щеника. Згодом священик 
був вивезений, а церква зруйнована. Але Ніна 
дальше зісталась в:руючою і постійно молилась. 
Вона пам'Ятає, що в Україні вмерло сім мільйонів 
людей з голоду, а між ними -її рідний батько. 

З вибухом вjйни, люди надіялись, що буде кра
ще під ні},1!ЦЯми, ніж було під рос:янами. Але німці 
ВИЯВИЛИСЬ Не МеtНШ ЖОрсТОКі. rї ДВОХ братів боль
шеВИКИ забрали ІВ армію і одИІН з них буrв вбитий. 
ВОІГА з матір'ю .мусіли тяжко працювати, щоби ви
жити разом з мен:щою сестрою. 

Після закінчення ІВійни, червоноармійці, яхі 
повертались додому, розповідали про іІШІе життя 
на Заході, краще я.к в :них. Селяни недовірливо 
відносились до оповідань. Ніна гаряче молилась, 
знаючи, що десь в далекому с;віті є щось краще, як 
рабство. Вона пережила в 1946-47 рр. дРуrий, 
штучно зорганізований владою, голод, під час яко
го вмерли тисячі людей. Щоб ·врятуватись від го
лоду, .вона поїхала працювати до цукроварні в 
Одесу. Нераз вона бачИла на світанку «Чорних во
ронів», які забирали в далеке невідоме людей, :п:ро 
яких nроnа-дав слід. Нераз вона йшла спати з пла
'!ІЄ..'VІ і голодна, з молитвою на устах і надісю, що 
колись !Вирветься на :волю. 

Ніна твердить, що большевИІUЬІКа проnа:r'анда 
проТІи «каnіталістичного світу» потерпіла ПОРІНу не
вдачу. Люди не в~рять в брехню, якою послугову
ється влада. Найкращою проти5олмпевицькою 
пропаrандою був чорний ринок в Одесі, на якому 
моряки перепродували речі прИІВезені з «!Капіталі
стичних країн» і які своею якістю на багато пере
в:ИІЩУвали совєтсЬІКі вироби. 

В 1956 р. Ніна зголосилась до праці на .кораб
лях. У вересні цього року ії призначили на кора
бель «Грузія», який маз везти -совєтську оліМІІІій
сЬІКу команду до Мельбурну. Ніна навіть не мала 
часу попрощатцсь зі своею родиною, якої не баЧІИ
ла ІВід 1954 р. Вона підписала заяву, що нікого з 
рідних не має в Австралії. Майже всі, які бу ли 
прийняті на працю на корабель, мали свої родини, 
що залишались, або були довіреними О"обами. В 
останній день перед відпливом їм всім представле
но високого урядовця з Москви. Він говорив їм: 

-Коли ви прибудете до· Мельбурну, ви зустрі
чатимете ЧУJЮИХ людей. Ви може зустрінете теж 
ваших земляків, які живуть в Мельбурні. Але ви 
не омієте говорити з :ними, або їм про щось розка
ЗJТD.Ти. Вони є ІНаші вороrи. 

Він говорив, щоби вони завжди виявляли то
вариськість, але щоби завжд~и пам'ятали, що вони 
в дУші rросіяни. Він заборонив j'м nриймати у 
Мельбурні будьякі подарки, за виЙІНя"Nеом квітів, 
але :не сказаіВ, чому. ВіІН дав ясно до зрозумі~я, 
що це не порада, а наказ для .всіх них. На .кінець 
він заявив: 

- Ви 'будете ворогами Росії, :коли втечете з 
корабля. Ви будете знайдені, куди б ви не втекли, 
і nокарані. Один моряк здезертирував з корабля, 
але ми знаємо, де він є, і він· буде покараний. 

Леред самим відпливом всі, включно зі ООО'Р
тОJВцлми, чекали дві години на палубі - це МВД 
робило докладний обшук -асіх кабін і всіх речей. 

Ні:ні цілий час здавалось, що ось-ось хтось 
прийде і її забере і вона втратить останню нагоду. 
Вона палко молилась в дvмк:ах. і Бог вислухав ії 
nросьбу: 7. жовтня коuабель покинув Одесу. 

День пізнjше кора·бель звілЬНt1ІВ свій хід. Всі 
працювали ІНормально, але всі відчували. що щось 
дtється поганого. Один моряк сказав Ніні, що мо:. 
же вони не допливуть до Австралії, що nрт..-йшов 
наказ вwключити радіо, але ловитlіf всі дирек-тиви 
з .Мосюви. Інші моряки говорили Ніні, що росій-
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ський уряд перелякавсь заворушень в Мадярщ:ині. 
Вони говорили, що може вони зуtПиняться в чероо
ному Китаю, яющо заворушення не приnиняться. 
Ніна гО!ВОрить: «Чутки про війну зроджували в ме
не думки, що накінець мій народ стане вільний. 
Але мій корабель свободи стане тоді .моєю тюр
мою». Серце Ніни стискалось зі страху оо згадку, 
ЩО ВОWА МОЖУТЬ З~И'НИТИСЬ В Китаю і ЩО там ВО
на може залишитись на ціле своє життя. IID ші
стьох ДНЯХ nрИЙJШОВ наказ їхати в напрямку 
Мельбурну і перервати радієву мовчанку. 

На кораблі Ніна була в кабіні з шістьома росі
янками, але н'хто з них не зважувався говорити 
про :політику, чи про слухи, які походили від мо
ряків. 

"Dри д:ні після того, як вони ПР"лбули в Мель
бурн, для ІНИХ було передано спеціяльне повідом
лення з Мос:к:ви про мадярські події. В повідомлен
ні говорилось, що Америка напала на МадярІЦИну 
і що Росія помагає Мадярщи.ні. Рівнож буЛо пере
дано, що Антлія і Франція напали .на ЄгИ!Пет, і що 
рос'йські добровольці підуть йому ІНа поміч. Ця 
передача опісля з:но.Бу повторилась, але ц~м разом 
було сказано, що дрбровольці підуть навести . по
рядок в Мадярщині. Російські тооаришки Ніни, 
хоч як боялись про щось говорити, сказали, що це 
- означає війну. Але Ніна не злЯІКалсь цих nові
домлень, вона була свідома, що вона в Австралії і 
що її відмежовує від свободи лише корабельна 
дошка. 

Коли залога і праціJВники могли вперше виЙТИ 
на сушу, вони повернулись ·з квітами- і цілою го
ірою пакунк~в. Інші хотіли міняти nоштові картки 
аа австрал;йські подарки. Дівчата розповідали Ні
ні, що австралійці апtвали російських ІІІісень, а мо
ряки підхопJІЮІВали і співали разом з ними. 

Опісля розлючеwлй капітан Е. !оrітідзе зібрав 
іВСіх моряків: 

- Ви поводились JІІК жебраки, як дураки... Ви 
Сули попереджені, як поводитись, коли прибудете 
до Австралії. Вам було сказано :не іІJ!РЙ.Мати подар
кі'В ... А ви бігали як маВ!ІІИ вниз і вгору, щоби щось 
дістатrи від капіталістів ... Тепер ІВ.!ім не вілЬІНо бра
ти навіть ювіті'В. вас зможуть сфотографувати, як 
ви летите на подарки, і будете лише приноси:rи 
ганьбу для Росії ... 

Капітан витяrнув австралійську газету і пока
зав морякам ЗН'Имку з мадярської протикомуні
стичної 1ман;фестаuії в Мельбурні: 

-Ось ви бачите тепер людей, які вчора ІНас 
вітали, а сьогодні називають нас вбИІВниками. 

Дальше каJІІітан говорив: 
- Ви баЧ'Или людей, які одяNіули найкращі 

свої одяги, і в них більше немає інших ... Всі ці ав
та, які ви бачите, є позичені урядом:. Ух дали лю
дям для реклями на ча·с ОліМІПіяди. 

Але Ніча тверДІить, що ніхто не ;вірив словам 
капітана. Всі знали і могли !В багатьох випадках 
переконатись, що люди живуть тут замОІЖнь~ і що 

ті авта були їхні. 
Ні:ні вИІПлатили 14 фунтів і сказали, що іВОНа 

може собі за ті rроші дещо купити. Ніна жила мрі
ями про волю. Це їй не давало опокою, відбирало 
сон .вона дальше ходила до праці зі ст.рахом, щоб 
не прозрадитись. 

н:н3. мала вільне ·іВ ІНеділю. 18. листопада, і по
дала свое rrоі:звище на листу бажаючих йти в мі
сто. Листа була предложена капітанОіВі, ЯКИЙ ви
брё•в 34 особи. Могли іВИЙТИ rрУІПою. ВраJЩі оди:н 
офіцер викликав прізвища, а КОЖ!Ному в очі ди
виІВСя пильно !оrітідзе. Погляд ІКапітана зупинивсь 
на Ніні, і їй здавалось, що це вічність, вона ДІРО
жала зі страху, але ;вrитримала. Вона була рішена 
за всяку цінv здобути вимріяну свободУ. Вона схо
дила вm-1з корабля з ц~ лою групою і молилась. ~о
на ще не мо't"ла cofii усвідомити. як в.она має вико
нати св.;й задvм. Без плянv. але з залізною рішу
чістю і з :ві.рою в Божу поміч, вона ступила на ав
стралійсІ::JКУ землю. 



( +) Юрій ФЕДОРОВИЧ 

3 книги «П'янка осінь» 

(3 посмертної спадщини) 

Під вечір 
Від золотих садів 
Кладуться довгі тіні. 
Утомою 
Ra плечах моІjх 
Лягли шляхи чужини. 

Дивлюся. любуюся. 
Re надивлюся ... 
8 холоді тіні 
Пе заховаю серця. 
Бvде ,rroщ зливний 
Ще вині ... 

••• 
Поспіли груші. Синіє зршtсть слив. 
Кармін насів на яблука зелені. 
Піднесли крокву дебелу і струнку 
Над зрубом сусідськоrо дому. 

Гу ли розrу лом бурі і rроми -
А зараз вже ТИ1Ша днів осінніх. 
Розслалася пр·лдивом ген. вгорі. 
Над селищем і над кармmами. 

Тиша. Лиш в мені розrул Громів 
І тривожн1 сть несrюк:ійних снів: 
Над болотниетим Каr..:tітом вже йду 
В Тартар. ЗО СІВЛТИМ ім•лм ТВОЇ.м. 

(М. М.) 

••• 
Б'є. ик в мідний І'онt, в осінній сад 
Холодний вітер з-над збурених озер. 
Падуть лист·~-· n.ажкі дощами й сніддю 
Ra жовту ці':и:ау. коли-сь зелених трав. 

Вже nівдень. а мідний tонІ' дрижить 
І вібрує на ни?ьких реnстрах тонів. 
На .снідь листків і Іна вигорілі трави 
Хтось кинув визов... червону аІйстри пляму. 

Роман ВІТРОВИЙ 

На пам'ять Юрія Федоровича 

Шляхи перехресні безвістить .. ~ 
Безперспективна далечінь. 
Смуток душевної скрижалі 
І меркнуть обриси житrи. 

І nадає лист пожовклим дзвоном 
На ;rymi німих свідків 
Роздерти душевне квиління 
Хочуть передзвони дальної тиші. 

ПрощаІй. мій дРУЖе задУМаний. 
Прощай. ~мій друже СУ'Мний. 
Нехай ШПИJІі верхів викоханих 
Вголублить дуm.еВІПІй біль. 

У ІDІЛЇ доріг чужини загублений. 
Вечірня туга і пусткою 
Сьогоднішній сіраний день -
Без Тебе. мій Друже. ,Більmtй. 

Юрій БУРЯКІБЕЦЬ 

ЯЛИНА 

Ялина задрімала в сніжних шатах 
Не маючи ні болю. ні гріха, 
Мов наречена - виЙіІ.WІа обвінчатись. 
З тривогою ждучи на жениха. 

Такі й надії БУШІлакані мною 
За втраченим в засніженім саду. 
Наділвел зустрітись з ІМОлодою. 
Не знаю, де утрачене знайду? 

Я nовен дум очіхував ІНа свято. 
Лишив світлицю з вибитим вікном. 
РИдала хуртовина по кімнаті. 
Морозячи nодушку перед сном. 

Сніг опадав неначе ті rоріхм. 
Бу ла одна зі мнОю самота 
ВайдУJЖа, мов у нас tна річці крига. 
Коли із неї витешуть хреста. 

Мені минуле онитись перестало. 
Лишень ялина мукою блищить. 
Недоля нас nід нею обв~нчала. 
Між нами сніг ОСJШЮШІИ із віт. 

·----~ 

ОСІНЬ 

З тополі ворон з крака:н.нлм злетів. 
Пронісся. загубивел за рікою. 
Врочисто місяць виrнувсл дугою, 
;13 гречкою у nолі rомонів. 

Верталась в співах молодь з косовиці. 
Туман, мов курява, над шляхом плив, 
Світились зорі наче rполунJЩі, 
Звисали край розчулених ram, 

Худоба білл хвірток зупинялась, 
Ії з подвір виходили стрічать. 
Летючі миші в т~рлві кружляли, 
Летіли до покритих сЯ'Й!Вом хат. 

Нависли комарі над сивим ставом, 
Вечірній дзвін підносивсь до зорі. 
Роса блищала на nоонулих трЗІВах, 
Мов Божа зірка, лагідно вгорі. 

«С М О Л О С К И П» 
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Із хором батька по Украіні 

Якось ІНаnровесні 1897 року 
батЬІКо повернувся увечорі ІІІідие
сеиий, веселий і тут же наказав 
мені покликати матір: 

- Ось що, матінко, rотуй коза
кам харчі. Справа вирішена. Іду 
з хором по У:країні і хлопця беру, 
нехай життя побачить. 

Радощам моїм не було :меж. 
Кілька місяців rотавались до по
доро:асі. 

В хор ЛИJСеНJКа nотягнулися 
студенти, службовці, семінарист~, 
серед яких бу ло немало хлопц1в 
з чудоQ-лми голосами. · Семівари
·стам начальство суворо заборо
нило відвідувати хор, де розучу·
вали «боговідстуnні ІІІісні». Але 
вечорами всі збирались у нас на 
СаксагансЬІКій або на Роm:Щин
ській, у приміщенні літературно
го trоварист.ва. МИІКола Лисенко 
у ці дні не знав спочинку. Розу
чував нові ІІІісні, добирав солістів 
і працював з ними окремо. Най
ближчими памічнИІКами батька у 
підготоці до подорожі були Яків 
Петрович Гулак-Артимовський -
слуJЮбоівець заліЗНИці, бЛ'ИЗіЬІКИЙ 
родич знаменитого автора опери 

«Запорожець за Дунаєм», Стецен
ко - любимий учень батЬІКа, зrо
дом ВіДОМИЙ украЇІНСЬКИЙ ІКОМІІІО
ЗИТОр. Наш будинок став у ui дні 
спраІВІЖІНі.м: штабом хору. В яку 
кімнату не зайди, ІВсюди широ
ченні шаравари, вИПІИВані сороч
ки - це готуються для учаСНИІКів 
хору українські костюми. 

Із розповідей батька я знаІВ, що 
в 70-х роках він щоліта м&НІДРУ
вав зі своїм хором ІПО Україні. 
Мені дуже хотілося самому все 
ІІІобач:и'І'ИJ. Hapeurri., день від'їзду 
узгіднений до початку літніх ка
нікуЛ в семінарії, настав. 

Об'їхали ми того літа всю Ки
ЇІВЩИНУ, КатеринослёmІЦИ1НУ, Во
лин:ь, На цілу верству тяmулася 
наша валка з тридцяти возів. 
Спека. Над шляхом курява - еві 
ту ІНе видно. РИІПЛЯТЬ колеса. На 
возах хто сnить, хто перегукує

ться, а хто пісень СІІІіває. БатЬІКо 
не часто сідає ІНа воза - більше 
крокує ІІІоруч, думаючи ПірО щось 

своє. Я знаІВ, що в та:к:і хвилини 
краще його не турбувати. Минав 
час, і він знову ставав бадь~. 
В[ІеБІНеним, :войовничо ІНастроє

ним. А «воювати» Миколі Віталі
йовичу під час ·К<»Щер-m:их подо
рожей даводилось частенько. 

Хор вистуnав у невеликих мі
стах («Так ближче до людей», -
Не раз •ПОВТОрЮІВав ІВіН) і ВСЮДИ 

«СМОЛОСКИП» 
6 ст. ч. 1-3 (71-73) 19·57. 

Співець України 
(Із споrадів Остапа ЛИсенка) 

для кQІЩерту потрібний був доз
віл місцевої вла.щи. Кожний такий 
дозвіл давався батькові з боєм. 
То начальству програма не до 
ВІІІодоби, то міоцеаий унтер При
шибєев взагалі ніяких зборів і 
кmщертів не терпить. Тут батько 
пускав у хід «ВаЖІКу артилерію» 
хору - трьох семінаристів, що 
знали всі ходи до жандармсЬІКого 
серця. Так було і в Лубинах, де 
урЯІдник, вже наслухавшись прt' 

«юрамолЬІНиЙ» хор Лисенка, сам 
з' Я!Вився на концерт у повній фор 
мі лри хрестах. Перед початком 
КОІЩфТу ВіН, приrадую, іВ·СЄ ІІІО
rрожував батькові: Шевченків
ським дУХОМ від вашого хору 
тхІНе, бунтарським. Не дозволю! 

Батько нічого не ві.щпов;дав, іВЇН 
саме надягав свій дириrеtНТСЬкий 
фрак. Та я помітив, .як він під
морmув «важкій артилерії», і да
лі все nішло як по писаному. Т:р.и 
семінаристи немов з-під землі ви
росли біля урядника, тричі «ПО
милrко:во» назвали його «!Високо
родієм» і відразу ж СІІІодобались 
«Високому ІНачалЬС'ГВу». Незаба
ром вОfІ.И вже пошепки запевня

ли «ЙОГО ІВИС<mОрОД.ЇЄ», ЩО НіЯКИЙ 
концерт на сухе горло не піде, що 
непогано було б те біД!Не горло 
промочити. КудИ в·одили семіна
ристи «Н~'Чальство», скільки ча
рок було виnwro, - не скажу, та 
повернуІВСя урядн:щt на своє ІМіс
це в першому ряду зовсім п'яний. 

«Поховайте та всrавайте 
Кайдани порвіте ... » 

rри.мів хор, а урядник тільки клі
пав очима та разОІМ з усіма аnло
дував і ІНароД!Нім ІІІісням і Шев
ченІКовому «Заповіту». 
НіІколи раніше не бачив я бать

та таким: з лрезирливою ІІІосміш
кою поглядав він на п'яне «Висо
кородіе». Було щось по-хлоп'ячо
му пустоrливе в nогляді Миколи 
Віталійовича. Настрій йоrо пере
давався всім - і хористам, і пуб
ліці. І коли хОр напрJ:mі.нці за
С'півав відому тоді nісню «Гей, до 
зброї» - її підхоnив увесь зал. 

·Добре пам'ятаю ще один кон~ • 
церт у Прилуках, в ліТІНьому .те
атрі. 

Orape дерев'ЯІНе ІІІ:РИМЇЩООН!'J 
більше скидалось на сарай. іІІ~ 
концерт тут довідалися за кілька 
днів до нашого приїзду і в день 

виступу вzе ІНе було жодного 
КІВитка, а з навколишніх сіл все 
під'їздили та nід'їздили селяrнсь
кі вози. Прибігає до батька за 
лашту.н;к.и розпоря~ик: 

- Що робити, Миколо Віталі
йовичу? В залі nовно тодей, а на 
вуJІИІЦі селян баrато. Приїхали 
пісень ваших послухати. Як їх 
проmати - не знаю. 

- І]рОГІНати? - разгнівався Ми 
кола Віталійович. - Для кого ж 
тоді наш хор? Одчиняйте віКІНа. 
двері, хай осі слухають! Всі! 
Скоро на ІІІідвlхстнях, на .щве

рях з'явилися кв.ітчаС'l":і. хуС'тси, 
щасливі обличчя діtвчат, парубків 
і літніх дядьк·ів. Стало тихо і на 
майдані біля театру, де на возах 
сиділи сотні селлн. Цю насторо
жену ТИІШУ будили, рвали на 
шматки mівні Шевченкові слава. 
грізна мелодія з «Івана Гуса». 

« ... Кругом неІЩ)авда і неволя, 
Народ замучений мовчить ... » 

НіІколи ІРаніше хор не опів.ав 
так злаrо~ено, з таким натхІНен 

ням. 

Не раз пізніШе батько із сліо<Jь
ми на очах згадував ІЦей концерт, 

як велике свято на своему нелег

кому тернистому шляху народ

ІНЬОГо ком:позитора, невтоМІНого 

пропаrандиста нароД!Ньої пісні 
муз:ики. 

У Китаєві 

На почат-ку літ.а ми рік у рік 
виїздили на дачу в Китаєво, ІІІО
близу Киева. Жили .ми заІВжщи у 
Івана Почеrщьова, в будиночку, 
оточеному чудавим садом. Нг 
знаю, чим то полопило Китаево 
Миколу Віталійовича: чи розкіш
ними садами, чи густо зеленими 

лісами, де він ча·сто лишався сам 
на сам з природою ІНа галявині, 
.серед столітніх дУбЇВ, кучерявих 
берізок і КJІен.ів, слухаючи соло
ІВ'їні арії та дуети. Може вабили 
йоrо ст.рімкі Дніпрові кручі й 
близькість до Києва. 

Пам'ят'аю літературні й музич
ні вечорі у КитаЄІВі, куди слідом 
за нами приїздив із сіИ'fю М. Ста 
ритuький - відомий украШrськ:ий 
nисьменник і драм:атурr, найближ 
чий друг ІНашої сім'ї, товариш і 
побратим Миколи Лисенка з ди
тячих років. На цих веч()рах ча-



сто бувала Олена Косач (Пчdлка) 
- мати Лесі У.країІНКИ. ПриїздиЛа 
і сама Леся. І тоді до nізньої ночі 
Т!Очилися ро:!fмови. БатЬІКо .охоче 
«зв.іту.вав» перед друзями, вихо
нуючи свої нові твори, nотім на
ставала черга Старицького. Леся 
наЗИІВала такі вечоррі «Змаганням 
музики і літератури». 

То були незабуТІНі вечорі. І щосі 
бачу низький дерев'лний rанок, 
великий стіл, застелений старо
ВИНІНОю скатертю. ЛЯМІІІа тм'.яно 
освітлює зосереджені обличчя і 
все навколо, nотопаючи в густій 
-темряві, здаеться таємничим, фан 
таСТИЧ!НИМ. 

Особливо !Врізавс~ в nам'ять 
один із таких в~орш влітку 1905 
року. Батько весь дЄІНь nровів на 
своїй любимій гал.RІВині й nовер
нувся ДОДОМУ ПіЗНО, ІКОЛИ ІВСі іВ~Є 
зібрались на tанку. Гадали, що 
він ПІрИНіс якісь особливі nолітич 
ні новини і з нете.рпінням чекали 
початку ро:mовіді. Несподівано 
для всіх Микола Віталійович пі
дійшов до nіяніно, :рвучко nідняв 
крИІІІку і вдарив no клявішах. 
Звуки все міцніли, росли, били :на 
сполох. Ніколи раніше не чули 
ми нічого подібного.· СtПОчатку й 
не розумІли, що саме грає ба'l!ЬКо. 
Та ось в іМелодію ВІІІЛелись слова: 

ВіЧІНИй революціонер, 
Дух, що тіло рве до бою, 
Рве на поступ, щастя й ІВолю, 
Він живе, він ще не вмер. 

'Dка вперше буВ виконаний са
мим автором щойно ~орений 

ним знамЄІНитий гімн «Ві'ШИЙ .ре
·волючіонер», на слова Великого 
Каменяра. 

... Найбільше пам'ятні дні в Ки
таєві - дні великого ярмарку, 
який щороку збирався тут у серп 

ні. Тоді в !Китаєві вируВало. Зві
дУСіль ст ікалися тут селЯІНИ, 
сліJІІці, сТарці, мооахи. Хто на яр
марок, хто до манастиря. 

На майдані rомі!Н - виrухи, 
крики торговців, дів~ сміх, 
жалібна піаня сліпого ЛІрника ... 
Все зливалося в .якусь дивну 'МУ
зику, сrк:ладену найталановитішим 
коМІПозитором - самим життям. 

'Dреба було бачити батЬІКа у ці 
дні. Він немов губка вбирав у се
бе всі звуки, годинами n.ростою
вав біля ко5зарfІВ· і лірників, за
п-исував з їх слів і гол·осу думки, 
ісороричні пісні. 
Микола Лисенко не раз з~о

шував народніх співців, чиї пісні 
йому особливо nодобались. Бать
ко завжди щедро ·нагороджуБав 
своїх неЗІВичайних І'ОС'І'еЙ, а потім 
ще довго говорив про них згадУ

вав різні епізоди з життя: про
славленого народнього кобзарн 
Вересая, з яким часто зустрічав
ся в 70-их роках. 

«Українські Гомери» - та·к лю
бовно назИІВав Мt~tКола Лисенко 
Вересая і його побратимів. 

ПРОСТОТА В ВЕЛ Чі 

І ВЕЛИЧ У ПРОСТОТІ 

(Докінчення з попереднього числа) 

БРОНТЕ. ВОЛОДІННЯ 
- ГАВОРТС 

Вже знову соняшни.ми вулиця
ми сірих ІКам'ЯІНИх міст автобус 
везе вас без сnину кудись. Перед 
вашими очима через склЯІНі вікна 
автобусу мелЬІКають закві тчеш і 
помLж камінням сірі анrлійські 
хатки, барвисто розмальовані две 
рі і вікна, де-не-де зелені, або 
квітучі дерева. 

А ось, як тільки скінчилось мі
сто, зеленими килимами розкину

ли-сь знову просторі левади і чи
сr.ими схляІНКами бЛИІЦать на сон 
ці ста.ІВІКИ або спокійними вода.ми 
nере<nлі.тають, мОв срібними стяж 
ками, зелень левади вузенькі 
ріЧІКи. 
В тіні дерев поnасаються вівці 

і мелькає на сонці барвисто вднг
нена публЇ/Ка з міста. 

Вам хочеться встати і nіти в 
той затишок природи, але ЗІНов не 
поапішайте, бо вас чекає щось 
більше і краще. 

Це дарма, що знову замелЬІКа
ЮТІ;> сірі ІКамінні міста. - Поміж 
каміН'Ня:ми тими ~іти сnлетуться 
в с.инь<Нжовто~ервону веселку і 
побіжать, мелЬІКаючи барвами на 
зад. 

Ви приїхали. 
Люди !ВИходять з автобусу і на 

звичайному кам' ЯІНому мості роз
ход.яться. Вам стане дивно, що 
властиво ви прийшли оглядати. 
Крутом вас ті ж самі маленькі 
кам'яні доми, вузЄІНькі покручені 
вулиці, те ж саме, що ви покину
Л'И з бажанням оглянути щось 
невідоме-гарне. 
Не розчаровуйтесь. 
Ось погляньте на :вулицю, що 

повілЬІНо nідноситься до гори. 
ТУди пливуть цілі лявіни народу, 
нев'Т'ОМІНО ПЇДІНімаючись все ІВище 
на гоw. 

Ідіть за ними. 
Вам треба ДО'Вt'О йти. Чим вище 

буд_ете підніма'ІІися вгору, тим з 
ширuюї іВУЛИЦЯ стане все вvжчою 
й вужчою і зак;рутиться такими 
зауЛІКами, що ви розгублею апи
тnr.тесь: що ж сеnед цієї сірої 
вбогости моЖІНа nобачити? 

Г.ця:ньте назад. Ви вже встигли 
високо піднестися на гору і іВІНИ
ау перед вами розкинувся роз

к.ішний !Краєвид зелених антлій
СЬІКих полів, порізаних чорними 
межами й загородами, а поміж 
ними, як карточні домики, скуп
<mлись навколо високодимарних 

фабрик ощноманітні сірі англій
ські селиша. 

Здалека гарно на них ДИІВИтися, 
в обрамовЗНІНі зелених левад і 
ПОЛЇів вони виглядають як на 
картках, що по дорозі ви не забу
ли купити, щоб колись оглянути 
бачене. 
Але -далі на гору. Не б;йтесь, 

що ви заблудите в лябіринті ІВ'У
зеньких вулиць - тут кожна ди

·гина знає, КУдИ вам іти, і покаже 
вам рукою один наnрямок - на 

ropy. 
Нарешті ІВИ П!Рийшли. За вами 

брудні 'ІІОкручені ВУJІ'ИЦі, ІВбогі 
будиночки, кам'янистий схил го
ри. 

Ви нарешті можете легко зіт
хнути - перед вам.и зелень роз
кішних дерев, в затиш:ку Ух не
величка церюва, а за нею в тінІ 
зеленого саду ІІІриві'Nі'Ий будино
чок ~vвший nарафіялЬІНий дім 
священика. 

туди, до нього nливуть натов
пи народу. З-nоміж н.t.1х діти. сту
денти, ЧУїЖИШІі, родини, старd й 
молоді, . ІВбогі й багаті, високопо
С"Гавлені й прості люди світу цьо
го. 

Це музей відомих антлійських 
пt.1сьменниць - тр ь о х сесте'Р 

Бронте. 
Знадвору - це звичайний дім, 

навіть ІВUВіски жодноУ нема. До 
входу стоїть чеnга наРоду. І тіль
ки, коли ІІІРИйде чеnга заходити 
вам, на бат.ювій стіні !ВИ побqчите 
вив і скv «Мvзей Р.nонте - Бt>ОАТе 
nаnаdJіЯЛЬНИЙ ДіМ» - Ві,Іt}'{'[>ИТИЙ 
тоді-то і тоді-то, встуn стільки
то. 

І ось вч в домі поо,к;wr."я 'FI; 71'0-

мої англійсЬІКої письмешrиці Шар 
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лоти Бронте і її двох сестер Емі
лії й .Анни, що nоряд зі своєю се
строю принесли не .малий вклац 

в скарбницю англійської літера
тури. 

Як чудово тут збережене все до 
наймеШІІої ~ібниці приналежно
стей родині Бронте - місцевому 
парафіялЬІНому свящеІНику вбого
го на вигляд англійського селища. 
Адже минуло вже сто років з ча
су. жи·rтя їх, а ось в першій кім
наті ІВсе лишилось ІНерушене в,ід 
часу, коли Емілія Бронте померла 
тут: в каміні так само горить во
rонь (нехай шту-чний), на плиті 
стоїть чаШІКа чаю, в куТІКу на 
ПіИСЬ.:Мовім столі заавічева rазова 
ляМІІІа, на столі розкрита книж
ка, а в сторо!lі канапа, на яЮй 
по.мерла письменниця, КИІНеиий 
шаль, книжка і пучечок засуше
нИх трав з оспіваних нею «морс.',.) 
- з nорослих вересом болот П 
улюблених околиць. В 1948 році 
мину ло 100 років від її омерти, а 
все стоїть нерухомо, ж.иво пере
даючи проходячrим поколінням 

дух доби і nраці письм~ці. 
Далі с.лідує ІЦЇЛИЙ ряд малень

ких затиІ.ШІих rкLм!нат з гори на 
доJІ!И'НУ перЄІПовнених .всілякими 
пам'ятними речами письмеІШИці. 
Ось сукня Шарлоти Бронте як 
жива людина за склом, лише ху

стка замkrь голови :нагадує, що 
її нема, хоч вона здається ІЖИВе 
разом зі своЇІМи: речами, ось ІІІРИ
ладдя ДО ІШ1ТТЯ, ВИШИВІКИ, при

краси у вигляді простих деше
вих хоралів, перстенів, ШІІ1ИлЬок 
і голок, навіть спі,щня білиз.На і 
всі решrши з небагатої rардероби 
п~ьменющі оживлюють дУх їі в 
тих просто вмебльованих кімна
тах. 

Ось далі кімната з манус:юриn
тами, ориnналами чорнО!Виків, 
уривкШ щоденників і - як вінок 
пам'яти - величеЗІНа шафа за
nав:н:ена творами nисьменниці, 
різнома:н:ітних видань цих ТІБорів 
у !Найрізніших мовах світу. 

Перед rкожним екзеМІІІляром пе
рекладу творів Бронте ІНа чужу 
мову стоІrь невелИЧК!ИЙ держав
ний прапорець даної держави і 
розкрита к:нига ІВ мові тієї дер~ 
жави. Бронте ІЗНаю'l'Ь Америка, 
ФраІЩія, Бельгія, ІІІ.вайцарія, Ні
меччина, Італія, Росія і читають 
її твори :в ріДJНі:м: перекладі. 

Нема, ІНа жаль, українського 
прапарця, ані українського пере
кладу творіз Врооте в її музеї. А 
це так шкода. СпеціялЬІНо заmю
ване Товариство Бронте, знане в 
цілому світі, з вдячністю напевно 
б :rtрИЙІНЯЛО В центр СВОЄЇ уваги -
цей акромний з вигЛЯJду і багато
речевий зміСТQм музей - уtКраїн
ський .переклад ії mорШ. 
На стінах, заш·ішаних пор~ета-
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ми рідні, знайомих та щюфесарів, 
що перші висловили своє при
знання творчости Бронте, також 
партрети активних ініціяторів, 
nрацівників і сrюнзорі:в Товари
ства Бронте. 

СкілЬІКи ж їх! В коЖІНій кімна
ті вас зустрічають поглядом з 
портретіІв ЇХ ПОВаЖІНі ЛИЦЯ і ВИ не 
моокеrе не сповнитись пошаною 

до них, ЯіК рівнож до пам'яти 
письменниць, т.вори ЯІКИХ золоти

ми написами їх імен голооно про
мовляють до вас із-за скла вели~ 
чеЗІНИх шаф зібраних видань, і 
лак,равими малюнками - Іілюстра
ціями образів їх. 

Якщо ви читали ТІВОРИ Бронте, 
перед вашими очи.иа встають як 

живі яскраві мальОВІНИчі образи 
з наДІПриродньо сильн.ими почут

тями Емілії Бр<>НТЄ з їі «Вутгерінr 
гайте», ясно окреслені людяні і 
незабутні герої «Джін Айр» Шар
лоти Бронте, nоллється с:nі.вуча 
мова поезій .АнІни і Емілії Бронте, 
повіБає оспіІВан.ий ними с:в....жий 
вітер з «МОрс» - тих просторих 
болот, що вміли приймати й розу
міти біль люДИІНи, втішати їх са
мотність дав а ти іІІРИТУ лок без
домним, 'годувати голодних свої
ми трашами і ;ягодами і стаrи міс
цем блукань дУХу безсмертних 
цочувань ЛЮДИІНИ. Так ясно стане 
перед вами сирітка ЖаІНJНа з "фі
юмфом своєї перемоvи над !ЖИТ
rrям, велетнем оживе С"11>аш:ний 
нелюдський у своїх почуттях ци
ган з його безсмертною любов'ю 
до Катерини - жіІНКИ свого воро
га, тужно озветься її плач у за
виванні ві"ф-у і на зелених щю
СТОірах тих же «МОРС» здається 

з'явиться: блукаюча тінь їх з'єд
наної :в тім Шшім еві ті любови. 
Це Ж ТуТ ВСЬОГО 5 МИЛЬ ІВіД му
ЗеЮ відбувалася дія цього твору 
і там ще й досі стоїть кнайпа, де 
rrиІВ здичашілий брат Катерини. 
Не даром ці яано ОІфеслені обра
зи знайшли вираз в американсь
ких різьбарів і скульnторів, за
лишаючись дійоно безсмертними. 

Проходячи через :музей, на nа
м'ятку ви можете куnити портре.;. 
'І'И письменниць, багато ілюстра
цій і навіть фігурки образків з її 
rmюрів, як ІРЇіВНОЖ різноманітні 
краевиди довколишніх околиць 
ЇХ ПРОЖWІТЯ, 

Сповнені духом величі у ~й 
простоті околиць і обставин 1х 
побуту та дО'ГОрком віЧІНОСТИ ІНе
вмирущої пам'яти діл людсьrких, 
ви виходите на залиТі сmщем nо

ля, що роЗІПочинаються зараз за 

хатиною Бронте і, розмістившись 
на м'.яхій зеленій траві, !ВСлухає
тесь :в давно забуту і далеку рід
ну мелодію села, що лучить вас 
із СІПомина.ми про далекий 'рідний 
край, де вОіроr викорчовує не тd.ль 
к:и пам' ятки культури, а й мер
Т!В'ИХ З МОГИЛ, бо «ІВОНИ чужі ЙОМ)' 
й незрозумілі» - як писала ІНаша 
Леся Украї.нка. 

З метою я:кна:йrкращого зазна
йомлення наших молодих читачів 
з головними містами і окремими, 
відомими, районами України, а 
насамперед, із столицею Ук:раїн.и 
- Київом, розпочИІНаємо з цим 
числом навий відділ «Смолоски
пу»: Шляхами у.країни. Цей від
діл опрацьовує А. Кобилко. його 
nерша із циклю роЗІПовідей - «У 
Києві на риночку». 

У Києві на раночку 

Недаром, очевидно, створив на
род цю відому ІІІіс.ню. Ще на по
чатку ХІ ст. в Києві було 8 база
рШ - ІІ'акої кількости не знала 
тоді жодна західньоевропейська 
столиця. Центральним базаром 
буВ «БабИІН торжок». Він ІМісти.в
с.я там, де тепер стоїть будинок 
історичного музею. Недалеко від 
Бабиного торж:ка проживали чис 
ленні торгові представники різ
них tМіст і Іlq)аїн. Існував новго
родський торговельний двіJр, СІПе

ціяльні квартали Києва заселяли 
ку1І1іЦЇ з Німеччини, Венеції, Гре
ці!, Молдавії. ВабИІИ торжох зруч 
но зв' язувався з усіма районами 
міста. 

На відміну :від звичайних серец 
ньовічних базарів, неm:Іорядкова
них і брудних, Баби:н торжок був 
nарадним центрQм міста Володи
мира, на ЯКОМу ДО :ВИІНИКНЄ'ННЯ 

Софійсшоrо Собору збиралось 
КиіІВСьке віче. Біля торrу височі
л.и кращі архітектурні споруди
велична Десятинна Церква !КJНЯ
зівська rрадниця, палаци, тере ... 
:ми, мory'Nti укріnлення. 

Для приКірашення площі :юнязь 
Володимир Святославич обставив 
їі скульптурами - трофеями бо
їв ІІІід Корсунем. Серед скульптур 
були жіночі статуї -:від ІНИХ торг 
і дістав назву «бабин». 

Київський торг був багатолюд
ний і шумний. Тому не виnадково 
поети МИJНУлих часів часом звер
тались до таких порівнянь: «Сли
шах стук велик і кри.к, аки торзи 
снімаютси» (тобrо «шумно як на 
базарі»). Продавці і покупці rо
лосно умовляли ОдиН одноrо, кля 

лись і сперечались. 

З Волхова і Західної Двіни, з 
верхів'їв Дніnра і його притоків 
«СОЛЯНИМ ШЛЯХОМ» З Галича, «За
ЛіЗНИМ ШЛЯХОМ» З :К,ри,му і ВізаІН
ТіЇ, великим водним шляхом «із 
варя:г в І1)еКИ» кУІПЦі привозили 

(Докінчення на ст. 16) 



Раїса Шило-Бакум 

Bin наuіонапьної романтини по наuіональної оевnлюції 
(Еволюція ,суспільно-політичних поглядів 

Т. Шевченка) 

Літературна творчість Тараса Шевченка .по
чинає розвиватися від 1838 р., себто від часу, ІКоли 
поет перестає бути кріпаком, а заходами своїх 
друзів одержує вимріяну волю. 

Свої перші твори 111ИШе поет ·без якоїбудь дум
ки про випущення їх у світ; він пише їх для себе. 
Тому то й теми та сюжети цих перших, але вже 
силЬ!Н1их і свіжих, пре~расно зовнішньо оформле
них '!1воріІВ, які являються шедевром ІВ нсшrій літе
ратурі, були взяті строго лише з українського по
буту. У всіх цих творах знаходимо в чудовій фор
мі та ріЗ'НИх варіянтах народні мСУГиви. Але цей 
романтизм відпадає від Шевченка доволі окоро і в 
СІВоїх дальших поемах він .nочинає зуnинятися 
над іІІLШИМИ проблемами. Поет починає цікави"NІСЯ 
майже виІКлючно нашою славною минувшиною, 
rетьманами, козацько-гетьманською добою, яку ду
же- ідеалі:зує, ставлячи її на вершину, ІВбачаючи в 
ній джерело сили й жертвенности та вІВажаючи 
цю добу найславнішим періодом української :ми
нувшини. Всі Т'Вори Шевченка, що появляються в 
тім часі, дихають цим .подивом, захоnленням і жа
пем за тим, що минуло. ОсобJ11ИВо яакра~ю змальо
вує поет ці свої почування в «Тарасовій Ночі»: 

Була колись rетьмашци:ІНа, 
Та вже не вернеться! 
... Де поділась доля, воля, 
Бунчуки, гетьмани? 
... Тії слави козацької 
Пові!к не забудем! 

Несподівана поїздка поета в Україну 1843 р. 
відк:риває йому очі на ту неправду й наро.цню не
долю, на той стра'ШНИй лад, що в ті часи nанував в 
Україні, заведений моск:овсЬІКими царями. Цей 
факт надає іншого забарвлення й іН1111ого наnрямк~
творам Шевченка. 

В зrболілих грудях nоета починає поволі гасну
ти вогонь захоnлення козацько-гетьмансЬІКою до

бою і він почrт.mає дивитись на світ більше тверезо 
й реалістично. Світогляд Шевченка м'няється під 
влЛИІВом того безмежного горя, яхе він побачив в 
УкраїІНі. Він починає докладно аІНалізувати сучас
ність і МИІНувшину, історичні постаті й окремі епо
хи нашої національної історії і відк.риває, що як
раз колиuші слаВІНі гетЬtМани спричинили подеку
ди ту вели'Чезну нац~ональну руіІНу, з ЯJКій він 
знайшов Україну. Вслід за цим висновком прихо
дить критиха, іронія, лка в міру зроста.ШJя mіву в 
грудях поета набирає чимраз rостріших ФО.І>м і ви
ливається на nапері в ріЗІНих са~ичного харак
теру високої вартости поемах. Ось так, наnриклад, 
в «'Посланії», де Шевченко пише: 

Раби, nідніжки, грязь МО<ЖВJИ, 
Варшавське сміття -ваші nани, 
Ясн:овельмож:нії rетьмани! 

особливо добре видно цей яс~авий контраст. 
Одначе ue все рефлексії, які відносяться до ми
нувumни, що в~дійшла у віЧІНість. Над нею може 
Шевченко лише боліти душею. Та сучасність rшд
виrає проблеми, які, як надзвичайно аІКтуалЬІНі, во
рушать серце й розум поета., 

Почавши від 1840 р., його твори друкуються. 
Тепер в~е Шевченко бачить iнnd, ІВажrніші завдан
ня :перед собою; ІВіІН лише для народу. Він вже не 
народ'ній романтик, а національний nоет і :пророк. 
Талант його зріс і зміцнів за останні роки його 
творч~сти. Тепер вже Шевченко бачить ту ІВСю не
правду і недолю, зл<JЧИІННе і ІНебратерське посту
nуванІНя української інтеліrенції, бачить ІКРИ!Вди 
народу, бачить, що цей народ темний, закутий в 
кайдани, nоневолений, [!риr.н:і'Чений, і СІВОЇМ га:ря
ЧТ'АМ силЬІНим словом поет хоче збудити його, вли
ти в йоrо душу хоч краплину давньої сили й гор
дости, розворушити лриаааІНі стру:нrи його серця, 
моrутнім зривом вИЗІВолити цей народ, ~ він 
так безмежно любить. ВЇІН теnер вже не мрійник -
романтик, а борець-революціонер за волю і краще 
майбутнє свого народу. І ці сильні nочуття поро
джують найкращі й найсильніші твори nоета в ці
лій його літературній С!ІІад:щині: «Псальми Давидо
ві», «Іван Гус», «Катказ». 

Борітеся, поборете: 
Вам Бог помагає! 

- кличе лоет в «Кавказі» і 

... Встане правда, встане воля! 

Jlne й вер~и й досконалости в СІВОЇй творчо
сті досягає ІШет безсуМІНівно :вогне.нними словами 
свого невмирущого, вічноrо «Заповіту», цьоrо смо
. лоскиnу, що передВБ наш великий борець - поет 
для г.рядучих поколінь, цього моrуwІього заклику 
до народу, до бою за волю, до nовстання: 

... Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте, 
І вражою, злою крав'ю 
Волю охрапіте! 

І мене в сім'ї веJrИкій, 
В сім'ї вольній, новій, 
Не забудьте пом'янути 
Незлим, тихи.м словом! 

Раїса Шило-БакуМ 

«СМОЛОСКИП» 

ч. 1-3 (7і-7З) 1957. ст. 9 



в. л. 

Микола Гоголь 
(В .річниЦю смерти) 

Питання - яким був Гоголь 
письмеІННИком: рОСійським чи У1К
раїнським - має за собою довrі 
роки дискусій, бо москалі при
своюють собі Гоголя, як автора 
«Мертвих дУіШ» і «Рев:зора», як 
nисьменника, що писав москов

ською мовою, не будучи моска
лем. М?ВЛЯІВ, Гоголь пис~в на ак
туальнІ теми тогочасно1 моаков

ської дійсности, а «Вечори на ху
торі біля Диканьки», «Тарас Буль 
ба», «Страшна Помста» та ін. -
то лише нев·инн.иrй етнографізм та 
історично-романтичні сту _ції. «Ма 
лоросія» - то лише к.рай, «где 
всьо обілієм дишет», а «малорос
мужичок» - то лише галузь «ІВе

лік·аІВо рускаво народа». 

Мусимо об'є.ктИІвно подивиrrись 
на цю видну, кольоритну постать 

нашого письменника і намага
тись вирі.Іп:ити питання: кому П'Р'И 
служився Гоголь своїми творами 
- МоСКІВі чи Україні? 

Нащадок старого у~q>аїнського 
козацького роду Гоrолів - Янов
ських, Микола Гоголь виховуваІВ
ся в атмосфері любови до рідного 
крr:ю, його великої істори'ЧНОЇ ми
нувшини, ІІІатріярхальних ;взає
мvп шляхти зі селянством. 

Освіта в ніжинському ліцеї, хоч 
і російСькою мовою, бу ла даль
ш:ІІм щаблем у розви'І'Ку укораїн
сь•кого світогляду, укра.3і'Н!ського 
уха, я:кого ніякі російські заборо
ни та приnиси викорінити ІНе бу
ли в силі. Вдома молодий Гоголь 
жив під впливDІМ чарівtних опові
.г:а:нь з минулого, пісень, колядок 
тощо. Адже оповідання старого 
па•січника й ІІІослуж·или темою 
«Вечор 'в на хуторі біля Дикань
ки». 

А гумор, своеріДІНИй українсь
кий гумор, що допомагав легше 

зносити життєві невдачі, лихо, 
nриІNІоблення. Адже ІНавчитись 
цього Гоголь міг лише в тісномv 
зв'язку з :народом. ВІlі:ли·ви Ж 
бат~>ка - драмату!І>І'а оформили 
вражіння, допомогли йому стати 
великим співцем У~q>аїни. 

«СМОЛОСКИП» 
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Попазши на державну службу 
до далекого Петербурrа, Гоголь 
беЗІПосередньо зіТІК1Нувся з мос
ксовським овітом, світом цілком 
відміІН!НИм від українського, nо
ЧУ:в КПИlНИ з «малоросів», з їх мо
ви, звичаїІВ, поба'ЧИІВ погірдливе 
наставлення до іВСього, що не бу
ло МОСІКОВСЬІКИМ і ПО-СВОЄМУ віДІПО 
вів на це, написавши «Вечори на 
хуторі бі!Ія Диканьки», «Тараса 
Бульбу» та інші. Він доказаІВ, що 
україНІЦі - народ свободолюбний. 
героїчний, народ, Я·КОГО підкоритr1 
духово не моЖІНа, ІНарод з куль

турою духа, до якої так далеко 
москалям. 

Гоголь показав незміри,му ДУ
хову вищість уrораїиців і їхІНю 
самовіддаІНу любов до .рідного 
краю, рід;ної культури, любов, що 
доходить до самопожерmи. Пока
зав вели.кі моральні чесноти, на 
які не СІІІроможеться моСкаль. 

Велична епопея визвольної бо
ротьби України - «Тарас Буль
ба» - не даром стала улюбленою 
книж.кою україІНського юна~·rва. 
Хто не відчув разом з Остапом і 
Андорk.м ІВСієї привабливости рап
тового переходу зі шкільної лаІВ
ки до бурхливого юнацького !Ж·ит 
тЯ. Хто не вnиваІВся симфоніrю 
укораїнеького степу, не тремтіІВ за 
долю-вислід боЮ під Дубном, ко
му не ·став бридким зрад'НИК Ан
дрій, що за матеріяльні блага 
зра.,ц·ив товариство, зрадив вітчиз 
ну. Кожний сприймав смерть Ан
дрія від батькової кулі, як ви
слід слраведЛ•ИІВОЇ кари . 
Чи ж не оспі1вання нашої kто

рії, нашого героїзму, нашої само
посвяти? У Гоголя кожний неrа
тивний ТИІП (а їх так мало) ді
стає заслужену кару. Чи ж у 
(<Сrрашній помсті» не засуджено 
зрадника свого ІНароду на ІВічні, 
тяжкі, страшні муки? 

Щодо позитивних типів, то 
письменник майстерними образа
ми з.мальовує С)1Іворих лицарів 
Запор~жжя, .л.ицарів «без страху 
й закиду», правдивих синів Мар
са, але не завойовників, лише 
визволителів. 

Відвага, лицарсЬІКісіь, само:по
СІВята, ставлення інтересів това
риства (не московської «общіІНИ») 

вище від особистих, висока чес
но'І'а - це риси притамаНні укра
• щеві, становлять частину його 
багатої ІІІсихіки. · 
Які символічтні величні образи! 
А який !Же контраст до всьо1 о 

становлять картини з московсь

кого життя! 

Аналізуючи його творчість, nри 
ХОДИМО ДО цікаІВОГО ВИСНОВКу: В 
ЙОГО Т:ВОрах З МОСІКОВСЬКОГО ЖИТ 
ТЯ - ЖОДНОГО ПОЗИТИВНОГО 'І"ИПу, 

жодного відрадного, милого длл 
ока, образу, жодного явИІІЦа по
СТУ!ІІУ, - все моралЬІНИй бруд і 
гни-м·я, зіnсуття 1 занепад. 
Найбільший ТІВір з ц~єї серії -

«Мертві душі» - реальний образ 
поміщи:цько-кріJпацької Росії. Ро
сі~ - придуркуват их -Коnобочок, 
тулоголов·их Собакев.Ичів, кар'є
ристі•в Чічі.кових, п'яниць, розпу
сників і т. п. Одну :порядну люди
ну показано і то... ні.мця. А мос
ковські селяни? Яка ріЗІКа проти
леЖ!tіість до дбайливого охайно
го, розумноІО у.країІІЩЯ·. 

Недаром Гоголь зни~ вже 
цілком друrий том 1ПОВ~стt, сам 
злякався такої глибини занепаду 
й марального розкладу, такої без 
ВИГЛЯД'НОСТИ, яку УЯВЛЯЛа собою 
російська дійсність. Героr :пО!Вkті 
- офіцери, поміщики, КуtІІЦі, мі
хцухи, селЯ!Ни, високі й малі уря
довці, але ні одного, що прямував 
ей вперед, який би nодавав :надії 
на постуtІІ. ІКОЖІНИЙ за себе і для 
себе і, ях мога, менше для грома
ди. 1nродаж:ність- суддЇ!в і адм'ні
ст.рації, купецький обман, туtІІого
ловість і брак почуття відлові
дальности та визиск, визиск і ви
зиск. Всі тремтять :перед батогом, 
запобігають перед сильним, стра
шенно бояться кари, а все таІКи 
люблять СІВоє, остерігаючись, щоб 
тільки їх не зловлено на гарячо
му. І ... · тільки. Чи ж в такому се
редовИІЦі пr,укати ідеалів? 

Чи ж здібні ці аз~яти в евuо
пейському одязі доріВІНяти в бла
городності, самЕmос:вяті, ІВ любО!ві 
до батьківщини хоч би такому 
Тарасові Бульбі? Чи здібний шу
лер-аферист Чі чіrк·ов дійти до ·ге
ройського чину Остаnа? Ні, rне 
здібні, бо вони є ходячими труtІІа
ми, що в собі самих, у своїй пси
хіці носять зерно розкладу. 

Перша вистава комедії обу.рила 
весь чиновний Петербуr і передо
всім самого царя. Всі побачили 
СІВій дійсний образ, немов у зер
калі. 

Своєю тематикою творчіс.:ю 
Гоголь є українським, як укрюн
ськими є Шевченко, Франко, Ле
ся Українка. Адже ніхто іШІІИй, 
як Шевченко, я;кого так ненави

діли і преслідували :мОСІКалі, на
звав Гоголя своїм братом, своїм 
великим ,щругом: 

«Ти смієшся, а я :плачу, 
Великий мій друже!» 



В APrEHTIHI ... 
Буенос Айрес (Бл. ІКор.) 

з. лютого 1957 р. Союз Україн
сько - Арtе~mінсьюих Студентm 
(САУС) вшанував пам'ять ТІрьох 
сот студентів, які впали в бою 
під Крутами. 
З цієї наrоди САУС видав опе

ціяльну летючку в еспанській мо 
ві, розкидану в Буенос Айрес в 
кількості 4.000 штук. В летю'Щі 
пишеться ІВ короТІКій формі .про 
бій під Крута.ми та закликається 
до боротьби з комунізмом. я.к від 
гук на акцію САУС - були чис
ленні згадкм про бій під Крутами 
в арtентінсь.кій npeci та радіо. 
В неділю з . .лютого, о год. 10. 

вранці, були віДПJРа!Влені Вого
служення і Панахида за поляr
лих Крутя·нців. Увечорі відбулась 
СіВЯТочна Академія з залі Цент
ралі Т,..ва «Просвіта». В Академії 
взяли участь, крім численної ук
раїнської публіки, представники 
арtе:Нті.нських і естонських сту
ден·'rів та українсЬІКИх організа-
цій. 

СІВято ро:шочалось хвилинною 

мовчанкою, під час якої студент 
Л:юбамир Думановський рециту
вав під акоМІІІаніямент фортеn'я
ну ·свою власну поезію, присвяче
ну уІфаїнським студентам - ге
роям з-під КрутШ. Шсля цього 
Свято відкрив голова САУС-у 
Богдан Коваль, ЯІКИЙ короткими, 
але яс.кравими, словами предста

вив ~аг.едію Крутянського бою. 
Реферат в українській мові :ви
голосив Олеr Яхно, а в еспансь
кій - Дмитро Шу:плат. Обидва 
реферати були дуже добре опра
цьовані з ясними та конкретними 
напря.мними в боротьбі з кому
нізмом та російським .імперіяліз
мом. 

Б концеlJТОВНі частині виступи
ли дуже успіІШІо Люба Корбутяк 
(фортеn'ян) і молодий СІКриnаль 
Віктор Столовір, ЯІКі дістали на
лежне їм nризнання публіки. 
Всіх nрисутніх зворушив СІВоїм 

виступом представник естонських 

студентів Леоnольд Ніілус. його 
слова закінчення «Хай живе сво
бода'\) і «Хай живе в1льна Украї
на» публіка прийняла бурею оn
лесків, які три:ваЛІИ кілька хви
лин 

САУС видав теж .проrрамv свят 
куrвань з представленням Крутяв 
ськ:ої трагедії в еспансЬІК;й мов.і 
Крутянські свяWван:ня САУС-у 
можна уважати за одні з най
більш .вдалих на еміtрації в цьо
му році. ПОШИІРЄННЯМ святкувань 
і на чуж:инецькі ::юруги .ми не ли
ше відзначуfІМО пю річниттJ(), а тте 
!І поширюємо таким шляхом бо
ротьбу з комун;змом сеnел чУ
жинців, яких може зустрінути 
така сама доля, яка зустріну ла 
Україну. 

На кіІНець Свята відбуІВСь жи~ 
вий образ з рецитаціt..ю містоrо
лови САУС-у Олеся Хама. 

САУС за працею 
22. !1)удня 1956 р. САУС влаш 

тував ~е вдалу забаву з наго
ди закінчення 'Ш!Кільноrо року, 
яка бу ла дуже цікавою розрИІВ
ковою іМІП.резою нашого студент
ства і молоді. 

З.-13. сінчя керіані члени САУ
С-у - Богдан Коваль (голова), 
Олег Яхно, Євген ЗадорецьІКий і 
ВолоДІИмир Сосенко відбули орта 
візаці.йну ІПОЇЗдку . ДО Кордоби, де 
відбули зустріч з місцевим ук.ра
їн.ським студентстоом в оnраві 
зІорmнЩуsа.н:ня студентської ор
ганізації в ЦЬОМУ осередку. 

Виступи Ії та Люба Мацюків 
САУС :ВлаштуtВав в Буенос Ай

рес три виступи відОtМих уІКраїн
ських апіваків з Вра·вілії - Ії та 
Люба Мацюків, я:кі були призна
чені для чуІЖинецької й украін
ської публіки. Всі вистуnи прой
шли з великим уС!ІІіхом, а студен
'N1, які займались адміністраТИІВ
но-технічними справами, виЯІВи
ли nри цій нагоді авої організатор 
ські здібності та вміння влашто
вувати такі імnрези. В програму 
виступів входили арії з 0111ер 
«~.рлесіяна>~~, <сВесілля · Фіtаро», 
«Мада.м Батерфляй», «О tварав:і» 
та українські коМІІІозиції Лисен
ка, Степова~о. ЛО!ІІатИІНсЬКО'11Q, 
Нижан:кіІВськоrо, Ярославеяка та 
інших. Обидвоє Ія (сопрано) і 
Любо (тенор) Мацюки виЯJВили 
високу клясу свого ліричноrо :м:и
с.теЦ'l'іВа. 

Б. Коваль в ПРОО'ИКОМУRістич
JІій маніфестації. Ми дов і дались, 
що новий совєтський амбасадор 
в Арtентіні Костилев має ІІІРед
ставляти свої грамt'Уrи nравізо
ричному голові АІІ'JJ'ентінської дер 
ЖJаІВИ. Пі~НО у !ВіВТОРОК 29. СіЧНЯ 
ми довідались, що ця церемонія 
совє.тського представника має від 
бУ'!'ІИсь в середу ЗО. сі чrня о годині 
11. вранці. Для поважнішої під
готовки нам не залишалось бага
то часу. 

В назначений день о годині 10. 
нас кількох зібралось біля Цент
рального Будинку Пourrи. Ми ма
ли три менші і один великий 
транспарен'N1, ІНа ЯІКИХ були на
писи: «Хай живе вільна Украї
на!•, «Локи вілJ..Ний світ бутrе ма
ти ЗВ'ЯЗКИ З росіянами, ЩО рРО
ЛИВаЮТЬ /уКраЇНСЬКУ КJ)ОВ?», «УК
раіна - є першою жертвою мос
ковськО"'о терору». Наша група 
крім ~uанопаренпів розкинула 
велику кількість летючок 1 діста
лась аж до самого аJВТа Костилє
ва, ЯК.'Ий був над-=tвичайно подє
нервований і переляканий. ІТісля 
нас його nрив;та:ли ІВ подібний 
спосіб таІКQж мадЯІРІИ й інші емі-

tраН'l'Ські груnи. При поворОТІНій 
дорозі КОС'ІІилєва виступи мані
фестантіІВ стали більш rарячі. 
Поруч почалась бійка між мадя
ра.ми і арtентінськими комуніста
ми. В цьому моменті до нас кину
лись фотограФи і .репортер.и, 
яким найбільше заіМІІІонувала на 
ша група (як.Lй пізніше місцева 
преса приовятила ІНайбільше міс
ци, поміщУючи в багатьох числах 
наші фотоrрафії). Коли один з 
нас почав кидати mилі яйця в 
авто Костилєва, тоді комуністи 
напали на нашу групу .. вони хо
тіли за всяку ціну вирвати від 
нас транспаренти. Почалась ко
ротка, але гостра біЙІКа, в якій їм 
не ІВДалось· здобути наших транс
ІПарентів. Війку ПРИWАНИЛа інтер 
венція поліції. Ціла маніфестація 
пройшла уСІПішно і перед в ній 
ве.ца невеличка українська гру
па. · 
Б. Коваль дає іmерв'ю для ча

соІDІсу «Хорватів•. Завдяки nра
ці, в ряді українських діячів в 
Арtентіні - голови САУС-у, В. 
Коваля, дуже часто .появляються 
в арtент:і.нській пресі та радіо ві
ст.ки про Україну. В. Коваль з ра
мени САУС-у !Вдержує теж тісні 
зв'язки з представниками пане
волених народів. Хорватський ча 
со.пис «Хорватія» з 24. жовнтя 
1956 р. :помістив довге інтерв'ю з 
Б. Ковалем, як толDІВою САУС-у, 
в якОtМу В. Коваль з'ясував тепе
рішнє становище У.краЇtни та її 
боротьбу з російським комуніз
мом. Інтерв'ю є іJUОСтроване фо
тоrрафією Б. Коваля. 

Трети річниця створення САУ
С~. Це авяткуrвання відбулось у 
вересні 1956 р. і бу ло попередже
не дуже ориtінальними оголошен
нями в іПРесі, як наJІІР.: «29. верес
ня 101З року падав дощ», «29 ве
реоня 1941 рок;у СІВіТОВИЙ ЧЄМІПіОН 
боксу Джо Луїс переміг Лю нова 
на к. о.»... і «У вересні 195З раку 
було засновано· 
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в Буенос Айрес 

САУС, а 29 вересня .мала відбу
тись студентська заб003а». 
СіВяткування САУС-у nочались 

16. вересня С'ІІЄЦіЯЛЬІНОЮ радіОа!В
ДИЦією, ІВ якій виступив голова 
САУС-;у В, Коваль з nромовою в 
еопансЬІКій мові. 

20. вересня .відбулось прИйнят
тя САУС-у для ІПреДСТа!ВНИКЇВ 
всіх українських організацій Ар
tентіни та студентських делеtатів 
інших націоналЬІНостей. Прийнят
тя ІВід:криа Б. Коваль. Секретар 
САУС-у О. Яхно з'ясув35 ЗІНачен
ня та завдання студентської ор
гаяізації, а застуnник голОІВи СА
УС-у О. Хам п.рова.цив цілою це
ремонією. На прийнятті виступ,и
ли ІІІРедставники естонських та 

хорватських студентіІВ, як ріІВІНож 
дУЖе численні представники май
же від усіх УІКРаїнськ.их органі
зацій. 

29. вересня, не ЗВ·ажаючи на ве
ликий дощ, відбулась студентсь
ка забава, в якій взяли участь 
теж предстЗJВІНИ:ки сту де:нтства з 



Кордоби (Ріта та Боні Цвірхо, 
Рльга та ІІетро Ковалишин, Лю
ба Дмитрук, Петро Шумик, Вік
тор та Нестор Стасишин). Забава 
пройшла в дуже nриємній атмос
фері. 

Трьорічному постійному голові 
САУС~ Б. Ковалеві за його ак
тиІВну діяльність, вдержування 
зв'язкіJв ·З ЦЕСУС-ом і друзями в 
.Еврооі і Америці, можна дійсно 
поrратулювати та nобажати ще 
кращих ус:піхі.в. 

Кордоба. (Допис. Кордобійця) 

Приємні відвідини. Кілька слів 
про rостиву rо.дови САУС-у в 
Кордобі. Українське студентство 
міста Кордоби з нетерпеливістю 
очікувало відвідиuи голави СА
УС-у, Богдана Коваля, яхі він 
пообіцяв nредставникам украін
ського студентства ІВ Кордобі. В 
суботу 27. ЖОВ'NІЯ наша ІКордоб
ська студентська громада nриві
тала його на кінцевій станції ав
тобусів в Кордобі, а вечором бу
ло влаштовано товариське прий

няття, на ЯІКОму шановний гість 
мав приємність познайомитися із 
всі.ми наШіИМи студентами та в 
дружній rутірці обм~нятись дуіМ
ками над nосиленням зв'язків 
між студентствQм Кордоби і Буе
нос Айрес. Настуnного дня Б. Ко
валь sиступи;в, як nред•ставник 

Т-ва «Відродження» і САУС-у на 
ювілейному святі 25-ліття засну
вання українського рухаНІКового 
Т-ва «Сокіл». його коротке, але 
~орушливе, слово присутні на
городІИли невтаваючими оплеска
ки. 

Наступного дня Б. Коваль від
відав в товаристві студента і:нже
ІНерії Петра Шумика арrентінсЬІКі 
ІНауко.ві установи в Кордобі -
факультет nрава, медицини, ар
хітек-rури, іJнжеве:рії, біблі<rrеку 
та ректорат місцевого .уні!верси
тету. Б. Коваль відвідав також 
шхолу «Моссерат», .в якій навча
ється українська молодь, як рів
нож місцеві історИЧНі пам' ятки. 
Перед його від'їздом місцеве сту 

дентство влаштУ'.вало Б. Ковалеві 
nрощальну вечерю. В дискусії, 
nри обго.ворюванню студентських 
та культурного характеру оправ, 

брали участь студенти: В. Стаси
шин. П. Шумик, В. і Р. Цвірко, 
О. КовалиШин, л. Дмитрук, Н. 
Стасишин та д-р П. Ковалишин. 
Прийняттst відбулось у п-ва Цвір 
ків. ,. 

... ~ 3JfA 
Нова кліТИ!Rа МУН в Ньюарку 

10. лютого ц. р. після кілька
тижневої підготDВІКи були скли
кані ІВ ньюарку (ЗДА) Загальні 

«С М О Л О С К И П» 
12 ст. ч. 1-3 (71-73) 1957. 

Збори для .заонування клітини 
МУН. Збори відкрив А. Домараць 
кий, член ГОЛОВІНОЇ Уnрави МУН 
і редактор сторїнк.и МУН в «Сво
боді» - «Промінь». Головою Збо
рів обрано Р. Шрамеuка, Голову 
ГУ МУН, а секретарем Ліліяну 
Криса. 
На Загальних Зборах було ви

голошено .щві доnовід~: Р. Шра
менко- ~Ціль та завдання .МУН» 
і А Домарацький - «Історія та 
з.магаЮІя української молоді». На 
Зборах вистуnив від Ньюйорк
ської клітини МУН молодий ор
ганізатор доросту МУН, Олег 
Різник, та nредставник місцевого 
Відділу ОДВУ, М. Оrебел.ьськИЙ!. 
Після доnовідей відбулась жива і 
цікава дискусія. 
До Управи Відділу МУН ІВ Нью

арку обрано: А. Домарацький -
голова, Даmара МасліІвець - за
ступник:, Ліліяна Криса - секре
тар, Богданна Рицар - орг. рефе
рент, Тамара r'ордан - скарбник, 
РоксоляІНа ПавJІІИJUІ.ИН - JКОНТ
рольний. На Зборах обрано та
кож Батьківський Комітет, який 
очолив rn. Войновський. Збори 
закінчились апільним прийняттям 
j забавою. 

Студенти Балтімор - Крутявцим 
Українська Студентська Грома

да в Балтімор (ЗДА) відзначила в 
цьому році річнИІЦЮ бою nід кру
тами дуже ІВДалою СІВятоЧІНою 
Академією. 

27. січня була відправлена в 
мі.сцевій УІКраїнській Православ
ІНій Церкві Панахида за поляглих 
під Крутами ст,удентів. Вечором 
цього дня відбулась Академія, 
яку відкрив і ІКерува.в якаю nо
чесний Голова УСГ, д-Р Ярослав 
Шав' як. Після відкриття і ОДІНО
хвилинної мовчан:ки учениця УМІ 
Таня Михайлиши,н в. діrрала 
«Жалібний Марш» Діябелі. Допо
відь про зtmчен:ня Крутянського 
бою !ВИrолосив Осип Зінкевич. 
Лідія Чумак ІВідапівала «Думу» 
(слова Кулика, музика о. Боби
КеІВИЧа) та «'I'yry» (композиція О. 
!Залеського) nри \фортепіяпювому 
cytnpoooдi директорки місцевого 
Відділу УМІ, Лідії Шав' як. Інсце
ІНізація «Літоnис Крутів» (автор 
інсценізації - О. Зінкевич), в 
якій брали участь Лідія Чумах, 
Віра Сушко, Марта Пісецька, 
Михайло ІІилИJІІЧУК, Юрій Ілінсь
кий, Юрій Чумак - дала nрисут
нім змогу бл~че вглянути в по
діі, які відбувались в Україні пе
ред і nісля бою, та в саму Крутян: 
СЬІКУ трагедію. З декля:маціями 
вистуІІІИли Люба Купчик - «Кру
'ІІИ» Дажбожича, Христя Совган 
- «Крути» О. Стефан~.ича. Ма
рійка Хмілевська та ТаJНя Ми
хайлишин виступили дуже вдало 
з фортеnіЯ'Новим сольо, а Віра 
Сушко, Лідія Чумак і Юрій !лін
ський відmівали тріо «:.хав стрі
лець на війноньку». Програму 
СІВята закінчено виступом хору 
студентОк УСГ, які виконали три 
пісні - «Видиш, брате мій», «Чор 

ними хмарами» і «Ви жертвою в 
бою нері.внім лягли». 
Ориrінально удекорували сцену 

Юрій Котик та Михайло Пилиn
чук, студенти декоративного ми

стецтва. 

«TRIDENEТТE~ 

З датою -березень - 1957, nо
явилося перше число журна~у 

4-го Відділу МУН в Нью Й()рку 
«Tridenette~. Як видно Зі складу 
редхолеrії - це самі юнаки і дів
чата у віці 14...:18 років, які, в біль 
шості, родились ІВже в ЗДА, або 
там rвиростали. Як довідуєм9сь, 
ініціятором і дУШЄю цього· жур
ІНалу в англійській мові, яхий на
разі видається цикльостилевим 
mособом, є молодий Оле.г Різник, 
сИн панства Різників (мати - Го
лова УЗХ, батЬІКо - діловий Го
лова гУ ОДВУ). його організа
торські здібності, ві-дданість укра 
Шській сnрав~ і сnраві МУН-у -
можна дійсно подивляти. Протя
гом кількох місяців Олег, з кіль
кома своїми друзями, зуміІВ зор
ганізувати 40 .нових, у юнацько
му віці, членів для МУН-у. Нераз 
моЖRа бачити ·В часі засідання 
ОДВУ, ях ці юнаки, всі в однако
вих nілотках, з ІНашитим націо
налістичним тризубом, влаштову
ють через салю «Парадний марш». 

Видаванпя журналу, хоч і цик
льостилевмм способом, є неаби
яким уmіхом 4-го Відділу МУН. 
Це один з виЯІВШ їхІНьої діяльно
сти. В журналі є орrтлr:налнні стат 
ті, віршtі ІІІОЧа'І'куючих,' nерекла
ди, інформації про їхнє життя, 
гумор, поради для молоді у вибо
рі фільмі-в, книжок, театральних 
постановок. !Журнал є цікавий і 
в майбутньому міr би поширитись 
та стати українським журналом 
навіть для американської моло
ді. 

В склад редколеtії ІВходять: Р. 
Де Люка, З. Дяківська, в. Гошко, 
м. Катинський. Олег, Олександра 
і Мирослав Різник, М. Стасюк, 
З~рка ВиШИіВана, В. Бабанський, 
Н. Деркач. 

Kлinma «Зарева. в Нью йорку 

В першій nоловині січня ц. р. 
відбулись в Нью йорку Загальні 
Збори місцевої клітини «Зарева». 
Збори пройшли в діловій і 

дРУ"ЮНій атмосфері. На них ос
новно продискутовано цілий ряд 
актуальних питань, які зв'язані 
з діяльністю і завданням «Заре
ва». Зборами nроваДіИ!В О. Шев
ченко. В дискусії брали участь: 
Раїса Шило-Бакум, в. Бакум, в. 
Дмитрюк, О. Шевченко, д. Фур
манець, д. Січ, В. Лас;йчук, Т. 

Сущик, А. Стецик, О.- Зінкевич та 
інші. 
Збори ріІІІИли відбувати систе

матично щомісячні зустрічі член
с~а та доповнити ділову части
ну таких зустрічей також розва
гою. До керівницm3а клітини об
рано: в. Ба.кум, - голова, А. Оrе
ц,ик - заступник і скарбник, д. 
Фурманець - секретар. 



Для всіх нас країни Далекого Сходу є повні 
невщомого і таємничого. На видне місце з ряду 
країн стає Я;понія - :країна Сходячоrо Сонця. Від
стала недавно на багатьох ІВідтинках життя, Япо
нія сьогодІНі стає на нові рейки державного і сус
пільно--соціяльного ІЖИ~ЯІ. Вона nерша :відчула 
весь жах і ІНаслідки модерної війни у формі атомо
вої бомби. МайІЖе дванадцять рок•ів ділять від ці
єї сумної дати. Ми звернулись до молодого студен
та у Сорбоні Шіро-сан Ішімото з проханням пода
ти для ІНаших чтитачів ІВ кіл:ь:кох словах образ су
чаСІНої Японії. П. Ішімото вивчає француз~::>ку літе
ратуру, ІВіІН є з Токіо і є близько знайомий з най
більшим із сучаоних .молодих письменник;:в Японії 
Шінтара-сан Гішівара. Ваше слово, Шіро-сан -ші
мото. Редакція. 

Знаючи дещо молодь европейСЬІКу й американ
ську, можу вам аказати, що сьогоднішня smонська 
молодь мало різниться від своїх інших сnівтова
РИ'Шів. Зрештою, це мабуть є нормалЬІНим. В теІІІе
рішню пору багато дечого є спільного усій молоді. 
КоЖІна доба має свої питомі тіні чи світла і їхня 
печать, хочемо ми того, чи не хочемо, відбивається 
на людстві і зокрема - на молоці. На уrій ;молоді. 
Таюим чином різНИІЦЯ між передвоєнною і сучас
ною молоддЮ є велика. Але не забігаймо наперед. 
Зробімо у наших картинах певне чергуванrня. І 
ПОЧНЇМО З ГОЛОІВНОГО. 

Яnонія лежить на чотирьох голоБІНих великих 
островах і 'Чисельних малих із 74 мільйонами на
селешт. На чолі імпе.рі'і, якою була наша країІНа, 
стояв іМІПератор (мікадо). його влада була необме
женою, а рід його, згідно з народньою леrендою, 
nоходив від богині Аматеразу. Леrенд про почат
ки Яnонії є багат~, але видною істоnія стає з хви
линою, коли йорітома (7-ме стол.) одерІЖав гідність 
«шоrун» (відповідає приблизно генералов;). Ця гід
ІНість була сnадковою і, отже, мjж шоrунами і мі
кадами почали :вестись вій!Ни за впливи і паІrуІВан
ня. Врешті (кінець 8-го стол.) шоrун переміг міка
до: мікадо стаrв тільки духовим головою держа:ви, 
а вся військова влада перейшла в руки шоrуна. У 
другій половині 19-го стол. частина правлячої вер
хіrвки повстала проти шоrуна, .який буВ принеІВо
лЄІНий [Jідпорядкуватися міІКадові. Від того часу 
Японія стає для европейської цивілізації щораз 
більше промокалЬІНою. 

До другої світової війни ЯпоІНія встрявала у 
біл~::>шість воєн, що проходили на Далекому Сході, 
-і :виходила з ІНих повним пёреможцем, значно збіль 
шуючи таюим чином свої посілості і багатства. В 
1941 р. ЯІпонія :вступила у дРУГУ світову ІВійну, 'за
атакувавІІІИ американську морську фльоту слав
ним в~:д тоді боєм у Перль Гарбур. іВоєІНІНе щастя 
усМІіхІНу лось нам пізніше ще у кількох боях, але 
відтак прийшли ряди невдач як військового, так 
і політичного характерів. І в 1945 р. nрийшло під
mtсання безумовної капітуляції. 

Ця kа:nітуляція поЗІНачилась,, в першу чергу, 
на екОК[)мічному ЖИТrі країни: відпаІВ ЗОіВІНіш:ній 
ринок, яким був Китай і інші tкраїІНи півдЄІНного 
сходу Азії. І коли зробити підсумок положення: 
країна знищена війною, робочі ру;ки є, але брак 
засобів пустити іІНдустрію в марш та і навіщо, ко
ли віДІІЛИІВ товарів не буде забезпечений - карти
на, яку .ffJпонія уявляла собою у післявоЄІНІНі роки, 
а ще більше духовий С'І'ан, який в ній представляв
ся, не були потішаючими. Ці явища є, на мою д:УМ
ку, сnільними ус:м к.раіінам, які вийшли з війни по
терпівшими. ІВ кожному разі я це виразно .помітив 
в Европі. Це мусіло зродити ,в нашій нацЦ нові на
ставлення і шvкаІНня. 

Ось так виглядало б історичне тло в кількох 
словах сьогоднішньої Яnонії. 

Японія сьогодні 

Знаючи більщість головних міст Евроnи і Аме
рики, не можу сказа-ти, що Токіо наrадує будьяке 
з них. Х~іба ні~ИМІИ реклямови.ми ооітлами. В та
кому разі, якщо шу:кати за п<?діб!Ні~ю, повінь нео
ну токіа ІНагадує може деяк1 захщньо-американ

ські міста. Своєю пабудовою столИІЦЯ Японії є зов
сім іюnою від усіх інших столиць. Характерним 
для неї, і в кожному разі мало позитивним, є те, 
що вона не має головних вулиць-ар'І'ерій, які ІІІРО
бі>гали б усе місто і від яких відбігали б ряд imnиx 
вулиць, як це ма1<Уl'ь, скажім, Париж, Вашінrтон 
чи Лондон. Розходиться про те, що Токіо - це 
склеєння ряду :міст чи передмїсть і часто бУІВає, що 
якась чудова вулиця розмірів nаризьких Єлисей
ських ПоліІВ раnтом переходить у якусь незначну 
~лен~у вуличку або навпаки. Тому часто огля
дання ,.міста Ч)'ЖИНІЦЯМ!И, які відвідують Японію, f 
доволі утруднене. 

Але nоза тим Токіо є гарне місто. ЯІmЦо !ВИ за
nитає.'Те мене, чим Токіо є типовим і чим воно ви
різняється поміж всLма іmnиМІи великими містами 
с:віта (Токіо начислює під сучасну пору дещо понад 
.вісім мільйонів мешканців), то я ІВід:повім без ва
~аІНІНя: відсотком молодих облич на ІВСіх вулицях. 
Для ЯІІІонця це явище не є аж надто видне, але ІВСі 
закордонні спостерігачі його nідкреслюють, нази
ваючи з цього nриводу .я:пон:ці.В молодою ІНацією, 
маючи на увазі риои характеру населення, а не 
його пересі'ЧНий віtк. Працьовитість, дИІНа.мічність, 
нахил до осягнення неможливого - є ІНаш:ими го

ЛОІВІНИМИ рисами. Це останнє пояснює багато явищ 
з smонського життя, які ІВидавалися б чужинцеві 
:на перший погляд дещо дИІВНИМ'И. 

Багато чужинецьких спостерігачі!в закидають 
японській молоді ПЕ!ІВНИЙ нахил до комунізму. На 
цю тему .можна б розмовляти дуже багато і годі 
було б nрий'І'И до якогось ясного за:ключЄІНня. 

Аналізуючи сучасний стан японської молоді, 
слід мати на увазі ментальність nер!оду довоєІНно
го: духооі цінності стояли так висо.ко, що ніхто не 
збирався ставити їх ІВ площину сумніву чи під знак 
заnитаНІня. Кожен .я:повець вважав своїм святим 
обов'язком стати на службу цим цінностям. Зу
мисне не каЖІу «викона'І'И: обов'язок.», бо це є ціл
ковито що іІRШого. Виконування nраці, nрИІНесе:ння 
себе в жерТІВу чи стояти на будьякій стіЙІІJ)Ї було 
рівнорядним до повсякчасної дії віддихаІІШя, :прий
мання nоЖІИви чи с:пюmя. Це ж речі нормальні і 
без них годі було уявити собі ІЖІИТТ.я в !Нормальних 
йаrо формах. 

І ось вибухає війна, а відтак nриходить її не
щалИІВий для Японії кінець. На японські остроІВи 
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Прибувають американські окупаційні ча·стини. Все 
зміняється. ВиЯІВляється, що дотеперdІШІі цінності 
не є ніякими цінностями. В ділянці nол:тично-со
ціяльній проnонується нові формули, які є чужі 
яnонській ментальності і релігії. Імператор, який 
В'Важався божим nісланцем - перестає ним бути 
і стає звичайним головою деtржаІВи без надзврrчай
пих атрибутів. Те, що до теnер було святістю -
стає собі звичайною леrендою. 

У та:кій ситуації яnонська молодь опинюеться 
в якійсь nорожнечі. Та чи тільки :молодь. 

У всіх '11Ворах, які оnисують американську мо
лодь, ми не знаходимо ніЛІКих ІНових ідей. Це сскор
ше nерелицьов.у,вання евраnейських думок і при
стосовання їх до американських умовив. Зрештою, 
на:віть у таких їхніх формах заінтересуtВання аме
риканської молоді не є нам близькимИ ІВЖе хоч би 
з цієї nричИН'и, що ІНаша менталЬІНість і спосіб 
жит·тя діяме~рально ріЗІІИ'І'ься від американського: 
не ЗІВажаючи на те, що наше ~ільст.во має бага
то менше ерархічних nоземів від американського, 
зате в ньому є ще залишки феодалізму. Цього не 
треба легковаж'Ити. В такій неяоній духовій атмос
фері, додавши до цього образу невдаволення існу
ючим станом, наша молодь може легко піддатись 
тим чи іншим скрайнім формулам. 

Мабуть нес секретом для в·а,ших читачів, що 
японська молодь зайняла виразне становище су
ІІІР<УІ'И явищ nолітичного життя в центральній Ев
роnі, на Близькому Сході і в Африці. Це nривело 
до того, що майже у всіх молодечих колах світу 
ЯІnонську молодь :nочали назива ти nрокомуністич
ною. Якщо тільки це стаІЮВИІЩе нашої моло7Ті по
·СЛуж'ИЛО до утотожнення з комуtНістичним табором, 
то дефініція не є цравильною. Довгі nоколіШІя 
японці!В виховуtВались на nошані nевних принци
пів. Одним махом чиєїсь волі не вдасться ЗНИІЦИТИ 
ціє-ї nошани. Певна солідарність зобов'язує яnон
ську молодь стояти поруч своїх СІПі:втоваришів 
Азії чи Африки. · 

Не вrАкликае ІВеликого подиву в ІНас виховання 
молоді у СовєтськQму Союзі. Це виховання надто f' 

зколективізоване. Молодь не може мати ніяких 
індивідуалЬІНих рис. Вже зарання молодь ставлять 
в правила (у французькому тексті а:втор ІВисло.виІВ
ся: «дан ле муль» - Ред.), з Я!К1ИХ вона вийде та
кою, якою хоче її бачити держава. Незгідне з ос
новами нале1Кного виховання є також зкрайие :ви
користуван'Ня совєтсь·кої молоді на :всіх rалузях 
суооільsого життя. Це все є tриси, які ~іЯІК не ім
nонують нашій молоді. Але є багато дечого rв :полі
тичній nponaraндi, сутпро'l'и чого я:понська молодь 
не є глуха. Це сила проnаrанди. 

Обговорюючи сучаС'НІі риси майбутІНіх ЯіПОН
ських громадян, не можна nоминути мовчанrкою 

освіти. '!'им б;льше, коли широка і солідна еман
UИІПація дає молоді, мені здається, дещо ліві на
строї. Принайменше в соцілльній ділянці. Коли до 
Е.ійни в Я:nонії начислювалось до 50 висо'КИх учбо
вих закладіІВ, то теnер їх є дещо nонад 200. До них 
пішла молодь з усіх соцілльних nрошарків сучас
ної Яnопіj. Додавl!FА, що не заrвокди :вдається мо
лодим абсольвентам одер жз ти відnовдну до їхніх 
ди:n.n:ьомів працю - стають дещо яснішими nричи
ни тих чи іНJШих настроіІв я:nоської молоді, а тим 
самим більшої частини населення. 

З вищих рядкtв :виглядала б ~онія ІВ дещо 
темнуватому сві.тлі. Це не бул..о б ані nравилЬІНИМ, 
ані дійсним осудом сучасної Яnонії. Не зважаючи 
на нашу програну в минулій .світовій війні, яка, 
як перша, мала дуже :велИ!Кіі наслідкИ на наше 
ма:йбуТІНе, матерілльних ран на нашому організмі 
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вже майже не видно. Завдяки J:Ш1.роким формулам 
американської оистеми наш державний промисл 
й індустрія, майже цілховито знищені nід час вій
ни, могли відбудуватись і набрати nеввого роз:ма
ху. Часи, коли Яnонія ексnортувала свої годинни
ки вагоними одиницями (читачі nригадують, що 
nеред ві:йJною Японія nродавала годинники на ІКіло
грами -- Ред.) nройшли. Японський :nродуцент nо
чинає nереконуtВатись, що ,ринок зВJВойовуеться ІНе 
масовими товарами,а якісними і не надто дороги
ми, 

Я!nонські nідприСМ'СТ\Ва корабельного будівни
ц·"Гва nустили на воду в минулому раці 1.538 тисяq 
тонн nоt'мности тоді, коли Англія, я:к:а мала :пер
шість в цій ділЯНІЦі від віків, :ВИJІІУСтила тілЬІКи 
1.457 тисяч тонн. ТеnеріІШІій рік буде мабуть ще 
білМІІе премовистий, бо під сучасну ПОР:У Англія 
має ІВ будові 1.343 тисяч ТОНJН, а Яnонія - 2.038 ти
сяч. Сьогодні все населення держав ПівденнОЇ 
Америки nодорожує в автобусах японської марки. 
Коли до в·' йни Японія nродавала південно-східній 
Азії морські губки чи ІГОДИНН'ИКИ-будилЬІНИІКИ то 
сьогодні вона їм продає залізні дороги, льокомоти
ви, е.trектричні централі. Ва, більше. Я!понські ін
женери, які ІВ доволі веJіикій мірі вчил'Ись· у Фран
ції, сьогодні ІІІРОдають ліонським шовкоnрядним 
заведеІШям машини ЯJПонської будови, що елек
трично ткатимуть шовк. 

І все це по низькій ціні, на яку дозволяє ІІІJВид 
ка праця, викОtНана повільними робітниками. Це 
останне ЗІВучить дещо ДИ!ВНО. Так, .японська робо
ча сила вважається nовільною, але процес викону
вання замовлень nриС!Пішуеться пев:ними пляrнами. 
Таким чином корабель, який виконується в Англії 
nротя,гом одинадцяти місяціlв, в наших заведеннях 
він не лишається довше сімох місяцШ. 

Це, може, дещо дивно звучатиме для тих, які 
знають ІКраїну Сходячото СОRЦя - Яnонію із її 
передвОЄ1Нних років. Коли ІВОна була відомою з олі
йового чаду, чайових сальонів .із ІКJрасунями Дале
·кого Сходу «І'ешаг». Не моок.на сказати, що сього
дні це все вже перевелося. Соціоло~ знають, що 
зх.райньо р!зкі зміН!"А не nриходять ·на проміжку 
двох днтів, зоюрема саме в кра]'нах Далекого Сходу 
(це видно також із прикладу Китаю, де зміни кош
Т)Лвали мільйононих жертв і де, ·все таки, вони 
та,~с скоро ІНе nриЙІІІJtИ - Ред.). В Японії, яка nере
живає :п1 д сучасну ПОРу СВОQРідний духовий струс, 
на це треба довІІІОго часу. 

Сучасна Яnонія це не тільк-и країна, що шукає 
с-вое місце nід небQм в ділянці ідей і дО!Кт:рини, це, 
передовсім, .шраУна солідної і широко закроєної 
пращі. Перед нами ще багато "праці, вnертої ПDаці 
і nослідоВІНої. 'Вона буде ЗаJПОtрукою ставання Яnо
нії і віднайдення належного її мicusr ІНа Далекому 
Cxo,l(i. Зокрема в сучасній світовій К1Онсrеляції, 
коли йде І'рунтовний nерегляд людських варто

стей і означення місця народі.в у nрямій фунfКІr..~;ії 
до цих вартостей. 

Шіро-сан Ішіміто 



СВІТ І люди 

ЗДА 

Приневолена капітальними по
діями на Близькому Сході в ми
нулому році -уІНеважнення На
сером договору .про Ьп·ер.націона
лізацію Суезького Каналу, інтер
венція АнгЛії і Франції, прони
кання Москви ІНа Бл. Схід включ 
но до закладаіНІНЯ прихованих мо

дерних летовищ - Америrка [}О
чала гарячково шукати шляхів 
до ЗІНиження ·арабської гарячки. 
В ЗІВ'язку з цим на ІІІОчатху цього 

року Айзенгауер виголосив вели

ку промову, відому під назвою 
доктрини Айзе:нгауера. Нею уряд 
ЗДА аm'ажує.ться до конструк

тивної допомоги Близькому Схо
дові в nершу чергу в економічн:й 
ділянці. ·ЗДА готові дати .матері-
.ял~у допомогу арабським дер
жав.аІМ в. С. дл.я зрівнооаження 
їхніх державних бюджеrгів і роз
в'язки ВНУJ1)ЇШНЇХ СОЦЇЯЛЬІНИХ про 
блем. ЗДА прот.иставлят~муться 
всіма засобами совєтсько.му nро
никан:ню на Близький Схід. 

Оскільки Франція 1і Англія по
верну ли з Єrиxrry ·на свої вихідні 
nозиції, то Ізраїль затримав під 
овоєю контролею райони r ази та 
Акаба. Перший з ІНИХ відомий з 
наJІІад.Lв стипетських боївок ІНа 
жидівс_ькі рільничі кооперативи, 
д.РУJГИЙ - це ІВЇКНО ЧИ раДше две
рі Ізраїля на південь. Бажання 
ЗДА зробити і в цій ділmщі по
ряДІКи натраJІІляють ІНа труднощі: 
араби вимагають ·категоричного 

поставлення ~о ЖИА1ІВ. Виконан
ня цього виІКликало ряд трудно·

щів, від и;.жнародніх почавши і 
на внутріШІНіх у ЗДА кіІНчаюч:и. 

Апrлія 

Не звсюкаючи на те, що Еврооа 
все •знаходиться під загрозою со
вєтсЬІК.их дИІВізій, що стаціонують 
у Східній Німеччині, ангЛійський 
уряд намагається nеревести ре

дУ·КІЦію СІВоїх ~зій, які стаціо
ІНують ІВ Західній Німеччині. Цей 
nлян є зумовлений проблема,ми 
економічного характеру, КонФе
реІЩія захід:ньо - европейської 
унії, що .відбулась в Лондоні при
кінці лютого nоставилась неrа
тивно до урядового англійського 
nляну. 

Зменшуючи ЛЮДСЬКИЙ ІІІОТеІЩі
ЯЛ своїх збройних сил, rенераль
:ний англійський штаб має на мЕ!'l'і 
перевести реорганізацію військо
вих одинищь ІВ ІНапрям:ку збіль
шення їхньої nотужности. дІру
гою доооміж:ною силQю має бути 
ракетна збwя. Вона щораз біль
ше приконує людську опінію. Са-

ме своїми ракетами КІремль за
грозив рари·ж і Лондон в часі іІН
тервенфі фраоІЩУзьких і англій
ських військ в Єгипті. 

Еспанія 

Від довгого ряду років Есrlанія 
:шаходиться у своєрідн:й nолі
тично-економічІНій ізоляції. Брак 
економічної «ІВентиляції» відчУІВа
ється тут даволі важко. Економіч 
ні кризи ХІВилами котились :юраї
ною .раз-у""1)аз. Це приводило до 
соціяльних струсів. В .мину лому 
році nрийшло до деяких штрай- · 
ків. ПjриЙІІWІо рівнож, як звичай
но, до молодечих .маніфестацій, 
зокрема між студентс-mюм. Вреш
ті, в лютому ген. ФраВ!Ко «Заnро
nонував» раді міністрів здемісіо
нувати. В новому уряді є ширші 
національні ІП!редстаІВНицтва. Рів
нож у кері:вництві фаляю·и зай
шли певні реорганізації. 

Франція 

.В лютому ІВ Парижі відбулась 
конференція ІПрем:'єрів мініс'1UJЇІВ 
европейської <<ІІІLЇС'І'КИ» (Бельгія, 
rолляндія, Італія, Люксембурt, 
Німеччина і ФраІЩія), ІНа якій 
прийшло до ост а тачного узrіднен 
ня договорv про Евра1'ом (евро
пейський атом - інстмтуція шо
сти, покищо, названих дер~ав 

для опільної розбудови, чи рад
ше спільни,ми засобами, іІщустрії 
з метою всебічного використання 
а томовоі енерrії) Сnільний Ри
нок. 

Сnільний Ринок має багато 
ширше поле діяльности, ніж це 
виглядало в первіоній його дефі
ніції. Сьогодні вже не розходить 
ся знести кордонні бар'єри для 
тих чи інших товарів чМ зревіду
вати мита. СьогоДні ооівдія між 
різними секторами суапільного 
життя nовинна б бути всецілою з 
метою себе доповнюва1'и. Саме це 
і береться під увагу у Сnільному 
Ринку. Велику :у1Вагу звернено на 
АфрИІКу, Я·К на величезний резер
вуар nриродніх баrа'І"СТІВ. На роз
будову африкаJНСьких територій 
призІНачено суму 500 мільярдів 
доляр~в на 5-річний речинець. 
Величезна частина з цього капі
талу піде на піднесення добробу
ту африкаІНського населення. 

Підnис обидвох договорів мав 
відбутись ІВ Римі при хіlщі берез
ня. 

В міжчасі французи ведуть га
гЯЧ1Кові геологічні досліди в се
редній Сагарі. Енерrетична СКІРУ
та приневолила до поважних ін-

веС'l'ицій і великих зусиль. у са
м:й Франції знайдено даволі на
діЙ!Ні нові родовища нафти і по
важні· ба.гатсmа природнього ra
~- Але, мабуть, найбільш надій
НИМV1 виявляться родовища наф
ти в глибинах пустелЬІНої Сагари. 
0с1'аннім часом сnеціяльна група 
геологів у співпраці з військовим 
командуванням веде тут досліди 
над скалистими горбинами rora
py, де мали б буТІИ значІНі сліди 
ПОВаІЖНОГО ВЇДСОТК:у уранію В 
скалах. 

Близький Схід 

Під тиском певної частини асам 
блеї Об'єднаних Нац!й, а в першу 
чергу - ЗДА, Ізраїль опустив ра
ЙОН r ази і Акаби, які ВЇІН окупу
вав від часу іІНтервенції проти 
ЄrИІІІТу. 

Район !ази став відомим на про 
тязі .короткої історії нової іЖИдШ
ської держаІВИ боївко.виІУІи наnа
дами, ЯІКі тут організували ЄІ'И1ІІ
тяни проти жидів. Другий -
Акаби - положений над проли
вом тієї ж на:mи, мав важніше 
значеІНня для жидів. Він дохо
дить до самих кордонів Ізраїля, 
але :кілька десятк;ІВ клм. на пів
день ІВід жидівських кордонів 
єгИІПТя:ни збудували міцну мор
ську базу і з неї ІНе пропускал;1 
жидівських кораблів з пролину 
до Червоного Моря і відтак до 
Індійського Океану чи з Океану 
до ІПроливу і до кордонів Ізраїля. 
Це сильно відчУІВалось в ~идів
ськ.ій державній госшодарці. ОХу
пація поло:ж;ила кінець бльокаді. 

В одній з п:ромов Айзенrауер 
заЯІВив, що ЗДА вважатимуть 
акабський ІПролив за rміжІНародні 
води, якими .матимуть право про

ходити всі кораблі без вийняТІКу. 
- томv цей район, як рівнож ра
йон !ази, зайняли військові від
діли ОН. 

Але такий вихІД із ситуації 
зовсім не rарантує безnеки на Б. 
С. В~чуваються сильні розбіж·
ності у ІВнутр;шній політиці Ізра
їля. Деякі кола є проти урядової 
політики відходу із зайнятих те
риторій, вважаючи, що ОН опо
кою ІНе забезnечить. Тому вже за
раз у прикордонних ІКібуцах (ріль 
ничі кооnера ти:ви) жиди виста~~
ляють варту і працюють із збро
єю в руках, сподіваючись єГИІІІет
с~х . нападів, як у поnере.цніх 
роках. 
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НА ПРЕСОВИЙ ФОНД «СМОЛОСКИПУ»: 

Збірка ·Секцій Українськоі Молоді ;в Арrентіні: 

Збіркопа листа rч. 101. Збірку перевів п. Боr
д8.ІІ .Жабюк -ІБеrріссо). Жерrnували: по 10 пезів -
І'. Чорній, п. Лесюк, І. Колодій, д. Притула, П. Ко
човсьК'Ий І. Николяк. По 5 nезів - М. Галасо.всь
ІКИЙ, А. Черкас, с. Романів, М. КучІВара, й. Шев
чук. С. Костіря, Г. Тимчишин, н. Лнкович, Р. Куч
вара, ~. Петроз, З. Р. ТИмчишин,· Б. Жаб'юк. По 3 
пези - С. Гудяк, Ю . .Гук, к. Шрейнер. По 2 пези -
І. Янчишин. 

Збіркопа листа rч. 102. Збірку перевів n. Ярослав 
Вітешинський (Аве.ллянеда). Жертвували: по 20 
пезів - Ярослав Вітошинський. По 10 пезів - ~л
ля Вітошинський, Ірена ЛІИпак, т. Стеmій, Роман 
Дрібниця, Є. Тарас, В. Попович, Б. ВітошинсЬІКий, 
Давило Пена, Євгенія Пена. По 5 пезсв - А. О. Ві
тошинська, Е. І. Вітошинський. 

Збіркопа листа ч. 103. Збірку перевела Секція 
Молоді ім. О. Ольжича ПJРИ Централі Т-ва «Відро
дження» (Буенос Айрес). Жертвj'1Вали: по 10 пезів 
- К. Ві-мовський, в. Карпук, М. Рігурка, В. Ново
жарсЬІКий, А. СУІЩИк, в. Ярмолюк, П. Сосов.сь'Кий. 

Збіркопа листа ч. 104. Збірку перевів Богдан Ко
валь (БУенос АJйрес). Жеuтвували: по 20 пезів 
Богдан Коваль. По 10 пезів - Ю. Маліщак. 

Збірка в ЗДА: 

Збіркопа листа ч. 110. Збір~у перевела Марта 
Березюк ·(МіІІ'ІІеаполіс, ЗЦА). ІЖертвувалІИ: по 1 
дол. - Олана БерезЮІК, М. Жупник, Софія ТИмчи
шиІН. По 1.50 дол. - Федtр Андріїшин. По 0.5 дол. 
- П. К.їлоч:ко, інж. С. Тисов.ський. 

З·біркова листа ч. 113. Зf,ірку перевів п. О. Біла
нюк (Ен Арбор, ЗДА). Жертвували: 5 дол.- О. Бі
лаІНю!К. 

Збіркопа листа ч;. 131. ЗбірІКу перевела п-ні Яро
слава Кушніrр (Ютіка, ЗДА). Жертвували: 1.25 дол. 
- 26 Відділ ОДВУ -Ютіка, по 1 дол. - Б. Кізин, О. 

Томич. По 0.50 дол. - Ю. КУІшнір, я. Кушнір, З. 
Боднарчук, м. ВоднаjУчук, О. Літинська, проф. І. 
Ваоилик, с. Літинський, в. Ярма·к. По 0.25 дол. -
м. Войтович, Юрій Кушнір, Зореслава Кушнір. 
Збіркопа листа ч. 140. З.бірку перевела п-на Ма

руся Поnович ІКлівленд, ЗДА). Жертвували: по 5 
дол. - Маруся попович, Іван Попович. 
Збіркопа листа ч .156. Збірку nеревів п. І. Турян

ський (Ньюарк, ЗДА). Же.ртв.ували: по 1 дол. - О. 
СуХоверсьrкий, с. Манько, М. Стебельський, І. Ту
рянський. 
Збіркопа листа ч. 1'71. Зnі.РкУ перевів п. Є. Куль

чицькІій (Дітройт, ЗДА). Жертвували: no 5 дол. -
Є. Кульчиць:юи:й. По 1 дол. - І. Лоrоцький, П. За-
пороже!ц.ь. · 
Збіркопа листа ч. 128. Збірку перевів п. С. Касіян 

(Міннеаполіс, ЗДА). Жертвували: по 2 дол. - С. 
Као:ян, А. Процай, М. Гіnський. По 1 дол. - інж. 
І. ЯнОІВІич, П. Воробай, І. Грещак, Ю. ПундИІК, О. 
Сеник. 

Збірка в К31Наді: 

Збіркопа листа rч. 24. Збірку перевів п. О. Маслі
в·ечь (Канада). Жертвували: 3 дол. - О. Маслі
вепь. 

Збіркова листа ч. 141. 'Збірку переве.па п-на Хри 
стина Паліїв (Монтреа.ль, Канаца). Жер"'Вували: 
по 2 дол. - Христина ПалЛ"~. д-Р М. Антонович. 
по 1.50 дол.- майор О. ВИНІНИцький. По 1 .rroл.
Б. Турчанюк, Віктор ][.. (нечіткий ;п:дпис), М. Граб, 
с. Кутний, д-·n П. Маченко. в. Захаркевич. По 
0.50 JУОл. - І. Новоса1r., інж. Л. Дитиняк. 
Збіркояа листа ч. 15'7. Збірцv перевів п. Б. Тур

tJ.еНІІЬК. (Моп~~реаль, Ка.вада). Жертвували: 5 дол. -
Б. Турченюк. 

Всім ВШ. 8біrрщИІКам Жер'І'іводавця.м складас
мо щиру подяку. 

«СмОЛО'С'КИП» 
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ПОБАЖАННЯ РЕДАКЦІJ 

~«.СМОЛОСКИПУ» 

женерії в Нью йоркському Сіті 
Коледжі. 

В Київ сировину і СіЛЬСЬ!КОГООПО
дарські продУкти, предмети роз
коші, ЗОЛОТИй і ср::бний по.суд, 
зброю, вина. В обмін на це купу
валось на торгах різні ремісничі 
вироби. На київські ІШИферні 
прясельця (пристрій до ІВеретен) 

буІВ великий попит у Польщі і 
Вол·зькій Болгарії. Залізні ІВисячі 
замки довгий час називались у 
Чехії «руськими замками». Скля
ні браслети, Я!Кі вироблялись в 
майстернях Подолу, були люби
мими nриюрас&!Ми JК:нок. Але го

ловними nредметами к.иївсьхого 
вивозу були хутра, мед, віск. 

Редакція «Смолоскипу» с!Кладає 
найщир ~ші побажання співробіт
никам нашого журналу:. 

ВолодІІМІJJІІОВі ДшІтрюкові, з 
нагоди .одруження з панною Ми
рославою Гаюк та одержання сту 

пеня бачелора електричної інже
нерії в Нью Йоркському Сіті Ко
леджі. 

ОлександРові Шевченкові, з 
нагоди одруження з ланною Лю
бою Дзябенко та одержаНІня сту
nеня бачелора електр~ої ін-
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Дмитрові Пілецькому, 
одруження з панною 

Помір ко. 

з нагоди 

Орестою 

Адріявові Стецикові, з нагоди 
одержання ступєня бачелора елек 
Тричної інженерії на Нью йорк
ському Сіті Коледжі. 

Щз.сти Вам Боже, Друзі, у жит
ті і праці! 

ВисокошІКільні Тижні. В цьому 
році ЦЕСУС організує 6-ий Висо
кошкільний Курс Українознав
сТІВа на заrальну тему «Европей
ське покликання Украfіни». Рів
нож СУСТ А оргЗІНізує nодібний 
Курс, ·який відбудеться в nолови
ні червня (правдоподібно у Філя
дельф'ї) на тему «Україна в часі 
!';ругоі світової війни». ' 

З огляду на .запізнення друкар
ських праць це число «Смолоски
ПУ» виходить із запізненням. По
дібна доля ооіткає, мабуть, ще й 
слідуюче число. За Іці початкові 
недомагаІDІЯ просимо Інаших Bm. 
Читачів вибачення. 





, lmp. P.I.U.F., З, rue du Sabot - Paris (68
) 
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Гіркі будні нашої молоді в Україні 

Хоч як стараються молоді кореспонден
ти української молодечої преси в 'Україні 
майстерно опрацьовувати свої дописи, хоч 

як пильно їх переглядає цілий штаб редак
ційних колеr'ій - все одно їм важко прихо
вати правдиву дійсність в 'Уrораїні. Вона їм 
висмикується поміж пальцями і хоч-не-хоч, 
то тут, то там, вкладається в рядки. Вона, 
нехай читач вибачиІl'ь за порівняння, немов 
той «ванька-встанька»: як його не положи, 

а він все встане. Так, годі правду приховати! 

Пишучи ці ря;цки, маємо перед очима 

кілька чисел органу центрального комітету 
комсомолу 'України «Молодь 'України», в 
яких редакція робить наголос на перебіг ро
б:т по побудові Донецького Кана,лу. 

Про цей канал говорилось в 'Україні вже 
кільканадцять років, обмірковуючи ці чи ін
ші пляни, одначе, пляни не приймалис~ з ог
ляду на бюджетові обтяження в інших галу
зях, які були більше важливі для Кремля. 
Але про5ле:ч ' хліба, проблема продажі укра
їнської пше_шці за,кордон, щоб мати більше 
чужої валюг~ для фінансування своєї аrен
турної роботи ·•.акордоном приневолили Мос
кву нарешті погодитись на побудову каналу. 
Тим більше тепер, коли хрущовські цілинні 
землі більше стояли ніж дали прибутку (ві
домо, що ціна одного центнара, вирощеного 

на тих цілинних землях, бу ла в три рази 
більша від ціни такого ж центнара, вироще

ного в 'Україні). І ось недавно приступлене 
до трасировки каналу і самих земляних ро

біт. 

Траса каналу - Північний Донець-Дон
ба~ - проходить почерез найсухіші землі 
південно-східньої 'Уюраїни. Посуха і брак во
ди в цих районах не дозволяюгь на його пов
не викор"с-rовування. Води Донця, допрова
джені аж сюди каналом, могли б зрошувати 
девколишні райони за допомогою відповід
них гребельник споруд і іріrаційної системи. 

Вже в цьому році вода із Донця дійде до 
Горлівки (осередній Донбас), а в слідуючому 
- Сталіна, тому в цьому році із траси треба 
викопати біля 19 мільйонів кубометрів зем
лі і вкласти біЛІя 350 тисяч кубоме11рів бето
ну. Роботи великі. Великі, коли зважити, що 

поважну їх частину виконує комсомол 'Ук
раїни, коли зважити, що цю молодь прине

волюють до щораз більших виконувань по
над передбачені пляни або давати слово про 
виконування речей, які противарічать еле
ментарним за,конам механіки. І в молодого 
західнього читача стане питання: як же ж 
це так, чому? А тому, що всі російські краї
ни і на роди Москва вважає своїми колонія
ми, а тому використовує на· всі можливі ла
ди, вміло прикриваючи свої акти відповід
ною пропаrандою. 

В ч. 39 (8014) згаданого часопису корес
пондент газети повідомляє, ІЦО теслярські 
бриrадй по будові каналу зобов'язались ви
конати плян .по споруді мешканевих будин
ків на 150-180 81•. Треба додати і підкресJІИ
ти, ІЦО зга,дані бриr'ади це бриrади молодіж
ні. Робітничі норми в Совєтс.ькому Союзі не 
належать до таких, які виконуюrься підтан
цьовуючи. Коли планувальники укладають 
ці норми, вони беруть під розвагу перш за 
все людські можливості. І коли ці юнаки 
приневолені до виконання аж 150-180 '1•, це 
означає, що перед ними стоятимуть багато 
недоспани.х ночей, багато понад нормальних 
годин праці. Прощайте недіЛьні відпочинки 
чи розваги - скажуть молоді хлопці. В не
ділі прийдеться тесати стовпи, складати сті
ни чи уклада,ти підлоги в бараках. Щоб по
наднорму виконати! 

Там же говориться, що успіх праці ви
копуваннн землі залежатиме від -rого, чи 
шофери встигатимуть вивозити викопаний 
r'рунт, і кореспондент додає, що один із шо
ферів дав слово проїхати своїм грузовиком ... 
НЮ тисяч клм., не віддаючи його до капі
тального ремонту. Крім цього, цей шофер 
виконує щодешю втричі більше від передба
ченої норми. Нехай молоді читачі-механіки. 
розважать це пряме безглуздя і брак основ
них знань київських редакторів в ділянці 
механіки. Виконуючи більше ніж було пе
редбачено нормами, автомобіль так само як і 
людина перепрацьовується і в ньому трап-
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лятимуться більші чи меШІІі аварн. І яюцо 
юнак не буде давати свого грузовика до ре
візії з огляду на страх перед властями, тоді 
він буде приневолений сам його переглядати 
і в такому разі ревізі•я буде менше солідною. 
А крім цього вона, виконуватиметься на 
кошт nеревиконування норм, чи вірніше на 
кошт часу, який мав бути спо:жwrий на вико
нування не тільки понаднорм, а й самих 
норм. Пощо ж тоді писати такі небилиці в 
«Молодій Україні»? 

Але є ще й кращі образи, як ось (там. 
же). На дільниці біля Горлівки працює група 

понад сто комсомольців. Вони постановили 
працювати в неділі, щоб за зароблені карбо
ванці придбати для свого клюбу ... (ви ніколи 
не Відгадали б, читачу, ЩО хочуть купити 
комсомольці) радіоприймач і телевізійний 
апарат! 

Західня молоде, яка ти є ІЦаслива. 

Держава про тебе дбае на кожному кро
ці і за це ти маєш право критикувати свою 

державу, своїх керівників. До твого голосу 
прислухаються. А тепер глянь на своїх спів

товаришів в Україні: щоби влащтувати свій 
клюб, щоб мати хоча мінімум розваги - ра
дієвий апарат, про телевізор не згадуємо, це 
є просто вигадка редактора «М. У.», навіщо 
ж придався в Горлівці цей телевізор, коли 
вона віддалена. від Києва на понад 600 клм. 
і від Ростова - на понад 200 клм.? - Отже, 
щоб хоча ІІІРИдбати звичайний радіоnриймач, 
хлопці мусять працювати в неділі. І з цього 
радіоприймача вони почують під час вечері 

годинну промову якогонебудь члена ЦК 
партії або пісню про «ІЦасливе колгоспнЕ: 
ЖИТТЯ». 

Проте в мене особисто є сумніви до того, 
чи вони взагалі будуть слухати радіопереда
чі. Бо ось в попередньому числі цієї ж газе
ти з одного листа до редакції довідуємось, 

що в Умані (знаходиться на границі nівден
ної Київщи;ни і східньої Подільщини), яке є 
районним містом Черка,ської облаС';Ги, ще й 
досі, в 1957-му році!, є частини :міста, що не 
мають електрики і люди освітлюють свої по
мешкання нафrовими лямпами. Що ж тоді 
говорити про незначне село Горлівку на схо
ді _розлогих степів Катеринославщини? Все 
це служить тільки тому, щоби заквітчати 
перед поглядом інших районів неІЦасне жит
тя буднів української молоді на, важких ка
торжни.х роботах при каналі, як рівнож, щоб 
показати пропаrандивно перед закордоном 

«щасливе» :життя уК!раїнськоrо комсомолу 
біля радіоприймачів і телевізорів. 

Дійсний обраЗ стану «nеревиконань» 
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норм подає дещо число 46 (8021) тієї ж самої 
газети. В голосі з робіт по побудові каналу 
подається, що в селі Майорському недалеко 
від Горлівки будується бетонний завод і, не 
зважаючи на те, що незабаром згідно з пліІ
ном завод має бути відданий в експлуатацію, 
роботи його по його побудові зроблені залед
ве на 60°/о. Все це є спричинене браком тех
нічного устаткування. «Устаткування дохо
дить до нас- пJШІуть дальше звітодавці
зі складу контори технічного постачаЮІя уп
равління Донбасканалбуду, Але надсилаєть
ся воно б~системно. От і сталося так, що по
трібні нам матеріяли потраnили у Часів-Яр.» 
Або дальше: «До цього часу управління не 
подало нам проєкту для приміщення ком
пресорної. Через це ми nочали із запізнен
ням будувати і склад для цементу». 

Це є маленький фраrмент недоліків, чи 
радше образів дійсного стану, які попалися 

на.м у руки. Знаючи совєтську дійсність, мо
жемо з усією певністю сказа,ти, що цих не

доліків є дещо більше і вони трапляються 
багато частіше ніж нам може часом видаєть
ся. Трапляються вони, згідно із правдою, яка 
проемикується на сторінкиі молодечої преси, 

й у вугільній промисловості. Відомо ж, що 
:на цю галузь державної господарки Москва 
ставить свою повну увагу. Тим часом відпо
відальний редактор «Молоді України» І. Се
менець мусить писати про перевиконування 

норм у всіх галузях державного будівни
цтва, про !50-відсоткові понаднорми і т. д., 
і т. д. 

Але крім цих непосильних нелюдських 
метод· для виконування робіт, застосованих 
до української молоді шляхом приневолення 
виконувати понаднорми, є ще інші більш 
звірські: це відривання шкільної молоді від 
освіти і запроторювання на роботи. в колгос
пах і шахтах. Як і в інших ділянках полі
тичні керівники ,виявляються незвичайно 
здібними спецами в усній словесності. Але 
гляньмо вперед на факти. 

В числі 39, вже ЦИІГованому, «Молоді 
України» ціла друга сторінка присвячена 

цим справам. За вихідну базу редакція бере 
село Мало-Михайлівці на Дніпропетровщи
ні. Виявляється, що майбутні абсольвенти 
десятирічок «Постановили» не продовжувати 
дальше своїх студій, а з атестатом зрілости 
в рука.Х повернутись у батьківське село, 
що5 ... доїти корови (і це дослівно, читачу), їх 
доглядати, викормлювати телята і т. n. З ці
с·ю метою, щоб найбільше десятикласників 
притягнути до колгоспів, проходять збори, 
збираються підписи і при цьому підписи ціл
ксм «~обрсвільні» (і тут саме видно весь 
спрїJт редактора «М.У.» і його начальників). 
Про це вказують навіть nоміщені на цій сто
рінцt кілька знимок. Ось вони. 



Ретушовка літографічного відділу дру
карні ніяк не приховує сумного пресумного 
обличчя Клавдії Діденко. Вона ж плянува
ла, кінчаючи десятирічку, вступити, до інсти
туту, студіювати літературу, досліджувати 
народню творчість. Мрії порвались з хвили

ною, коли опинився в руках атестат зрілости. 

Ії призначили працюва,ти в немеханізований 
телятник. Так в статті й написано. 

Отже, призначили. Чому ж тоді розпи
суватись про ентузіязм молоді, добровільні 
nідписи? 

Ще сумнішою є Раїса Лашко. Після де
сятого Класу вона поїхала у Дніпропетровськ. 
Думала поступити у педінститут. Відкинули. 
Нічого не ЛИ1!1алося іншого робити, як по
ступиrги дояркою в колгосп. Спочатку вона 

розгубилася як ІПШІе сама, але за допомогою 
товаришів nочала помало ~ивикати. Оче
видно. Іншого виходу не було. Але хіба най
більше вимовною є кліnщ, де десятикласни
ці згаданого вище села підписують «СВОЇ» за

яви про «добровільний» перехід на роботу в 
колгосп. rx є п'ять і здається, що майже вид
ніють у кожної сльози в очах. Обличчя зре
зиmовані і повні відчаю: прощайте мрії, про
щайте молодечі надії- майже можна чита

ти на молодих сумних обличчях - прощай 
науко, прощайте знання, до яких ми рвалися 
і які ми прагнули здобути. 

Це малий образ із великої і сумної дій
сности в Україні. Ми свідомі того, що молодь 
мусить :nрацюва,ти, багато працювати, бо в 
праці вивершується характер, кристалізує
ться ПШіЯТ::'' обов'ЯЗКОВОСТИ, офорМЛЮЄТЬСЯ 
дружня сал· д 1р:1ість. Але коли безустанку 
rовориться про недостачу висококваліфіко
ваних кадрів - зрештою, це видно із пови

щих дописів про nрацю на каналі, з відсут
иости орга.нізаційного хисту, коли nрихо
диться синхронізувати окремі відтинки 
складніших праць- а як тільки молодь ки
неться до освіти, просякне бажаНням озброї
тись глибшими знаннями, так відразу з'яв
ляється могутн>JІ рука партії, щоб брутально 
кинути цю молодь туди, звідки вона вийш.ла. 

Це rявище не є відірваним. Така ситуація 
триває кілька віків, відколи Україна поnала 
під «ласку» Московської імперії. І саме в 
цьому заключа"'ться ця «ласка». До 1917 р. 
нам важко бу ло попасти на шлях високої ос
віти, бо ми були замало «благонадьожні» в 
оЧах Пет~ рбурrа. Сьогодні часи змінилися. 

Імперія перелицювалася. У вtдповідний спо
сіб треба було перелицювати і настанову 
правлячих кіл. Але рівночасно треба було 
пам'ятати rrpo пропаrандивний корм за кор
дон, освіта, мовляв, oxonmoє в нас широкі 

круги. І ось молодь 111ускаюrь nокуштувати 
освіти, але тримають ії солідно на прив'язі. 

Таким чином молоді люди можуть проника-

ти в нові для них світи науки, але не даль
ше, як дозволяє ланцюг. Не дальше. 

Отже, закордон довідується, що в Укра
ІНІ велика частина колгоспників - це люди 
із повною середньою освітою. Але світ ніко
ли не довідається, скільки зруйновано мо
лодих сил, скільки знищено надій до життя. 
А скільки пролиІЛось і проливається молоде
чих сліз з цього приводу. 

Молодий друже і подруго, читаючи ці 
рядки, думайте про ваших друзів в Україні. 
Зважте, в яких важких умовинах вони зна
ходяться, які фізичні і моральні тepnimrя 
вони мусять переносити. Чи маєте право бу
ти тільки німими свідками цих терпінь? По
становіть, що повсякчасно будете пригадува
ти вільному світові про несправедливість, 
яка панує ще у нашій добі, ведіть роз'ясню
вальну роботу в крузі ваших молодих дру
зів, гуртуйтесь під прапорами Вільної Укра
їни. 

Сергій Петрович 

vноаїнсьної моnоді 

в Уноаїні 

При кінці лютого відбувся .в Києві фе
стиваль народнього мистецтва. його учасни
ками була молодь ремісничих учбових за
кладів від 16 обласних упра,влінь. Кількість 
учасників доходила до двох тисяч від кіль
касот закдаді·В. Виступали хори, танцюваль
ні групи, декляматори і театральні групки. 
І хоча зі всіх звідомлень тхне казьошциною 
(~е менше нею віяло мабуть і з самого пере
бІгу фестивалю), але нотуємо подію цю, як 
п?дію із життя української молоді в Украї
НІ. Фестиваль проходив на сцені Київського 
Театру ім. І. Франка. 

«СМОЛОСКИП» 
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Ясноrо ~~сонечка» не стало, та, й не час 

його тепер прославляти, отже пісні мусіли 
співатись на честь партії, lї важаків і ~~стар

шого брата». Дуже мало було пісень дійсно
го народнього змісту, на який такою ба.гатою 
є наша на ро дня творчість. З другого боку, 
видною вияВЛІЯється сама ф:Jрма мистецьких 
гуртків при рємfсни"<Шх школах УкраїНи. Бо 
тільки КиївщИіНа, Харківщина, Одеса і Ми
колаїв мали змогу створити хорові гуртки. 
Ні Волинь, ні Буковина не ма,ють у своїх ре
міничих школах хорових гуртків. Вищно, в 
цих областях молодь згадани:х шкіл має інші 
ІІЛЯНИ, їм не дозволено займатись на дозвіл
лі хоровим мистецтвом. Питання навіть сто

їть, чи вона має взагалі те, що називається 
дозвіллям? 

Ішпе, що кидається у вічі, це те, що в 
згада,них реміснИчих школах знаходиться 
багато молоді, яка в нормальних державних 

. умовинах могла б більше доцільно викори
ста,ти свої таланти. Ось Ліля Ковалевська із 
харківської ремісничої школи ч. 5. На сцені 
київського театру вона з непересічним да
ром деклямувала, а вірніше - відіграла твір 
~~весіллю>. В цьому творі, маленькій драма
ти,чній сцені, вона :виявила володіння даром 

пра.вдивого мистця. Одначе Лілі не призна
чено в"<Штись на народнього мистця, а вивча

ти, як найкраще вимішувати цемент. Та "<Ш 
це тільки одшюкий; випадок? 

Бу JШ й інші сцени, як ось. Одеса висту
ІШла ("<Штай: приказано виступити - Ред.) з 
пісенькою: ~~Напропалую друг друга, целуем, 
как будто ми здесь ліш одні ... ». Була ще й 
інша пісня в ламаній італійській мові, але не 

вистаЧИJІо часу, як самі учасники стверджу
ють, на українську пісню ~~ой, зійди, зійди, 
ясен місяцю», яка, все та,ки, була передбаче
на. в репертуарі одеської групи. 

Нехай наші "<ШТачі судять умовили, в 
яких ~шільно» розвивається українська мо
лодь в Україні і як ~~розквітає» українське 

народне мнетецтво в Україні. 

., 
Під сучасну пору по всій Україні іде 

підготовка, до ~~міжнароднього» фестивалю 

молоді і студеІrГСтва в Москві. Слово міжна
родній беремо свідомо в лапки, тому що в 
ньому не візьмуть участи представники всієї 
молоді в світі, а лише вибранці советських 
аrентур. Сnіватимуть вони це, що ці останні 
наказаJШ їм приготовити. Сказане відНо
ситься до країн поза, Советським Союзом. 
t\ле не інакше представЛІяються справи 1 у 

• смолоскип,. 
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«вільній» Україні, Ось перед намич. 10 (750) 
органу міністерства освіти УРСР - ~~Радян
ська Освіта», на сторінках якої Л. Гевський, 

викладач педінституту в Крем'янці на Воли
ні, розповіда,е про цю підготовку в своему 
інституті. 

Поки перейдемо до ЦlЄІ підготовки, за
тря:маймось на Крем'янці в кількох словах. 

За часів польської окупації в Крем'янці 
знаходився цілий ряд середніх шкіл, між 
якими згаДайМо найбільш відомі: Українсь
ка Гімназія, Православщ Семінарія, .Лісова

Рільнича Школа і Будівельна Школа (ці дві 
останні знаходились біля Крем'тщя). Дві 
перші бу ли відомими не тільки на Волині, а 
й далеко поза ії кордонами. ЦіJШй ряд висо
ко свідомого українського елементу і нanmx 
заслужених громадсько - політичних діячів 
саме крем'янецьким школам зав,п;ячують 
·перші кроки своєї ф:Jрмації. Кілька профе

сорів і "<Шмало питомців цих шкіл знаходять
ся у вільному світі. 

Від часу советеької окупації багато шкіл 
були зліквідовані, іІШІі перетворені на со
вєтський тип десяти.річок. Відомий Крем'и
нецький Ліцей був перетвореНИЙ на, педін
ститут. Але найголовніше, що відчувалось 
із приходом советеької влади - це русифі
кація. Для нового окупанта це було необхід
НJ:[М, бо на кожному кроці на нього віяло во
рожою для нього українською духовістю. 
Почалась боротьба. ЦЯ: духова глибока бо
ротьба триває і да,.льше. Це видно саме з до
пису Гевського. 

Згідно із словами Гевського, три хорові 
колективи (аж три, нам тяжко в це вірити, 

тов. Гевський, знаючи дійсність молоді в Ук
раїні. - ~~смолоскиn») іНСТИІfУТУ гарячково 
готуються до фестивалю. І що ж вони готу
ють? КоJШ. ви думаете, щrгачу, що хорові ко
лективи українського педагогічною інститу
ту в Крем'яІЩі rотують показ української 
народньої творчости, то ви помиляєтесь. 1м 
наl~з:>ано пршотови'ГJ'! такий хоровий репер
туар: ~~солову1ПИ:а», ~вімняоя дорога». <сПар
тія наш рулевой», ~сlскоркаr., ~~мазуr;r-са:. і ін. 

Правда, тов. Гевський не пише, що хорам 
приказано це приготовити. Хто ж би це ви
дів: признатись ось так простен-ько на сто

рінках органу народньої освіти. ЗрештоІО, 
відповідальний редактор «Радянської Осві
ТИ» - тов. К. Присяжнюк такого і не пере

nустив би. Але для нас це аж надто ясне. 

Крім цього в педіиституті готовляться 
пісенькі nольські, німецькі, чеські, фраJЩу
::.ькі, ашлійські, навіть мексика;нські (здоро
во, тов. Гевський:), але ні однієї української . 
Бо так велить ~сстарtnий брат». 



Петро Дорmпко 

Десна 

Десно! 
Ріко моя чудесна! 
Не~вна, та чиста вся '11ВОя nуть. 
У водах твоїх ІПрозорість Іrебесна 
І хмари в тобі, як у небі, шІИВуть. 

Білі 
Або від зорі загорілі, 
~ливуть світлою тішtю на луг. 
Як щvлички, як качки леrкошрилі, 
Що так і nурхають в 'l'равах навюруr. 

А я луrам:и 
Поміж стогами 
То підійду до ТВ()ЄЇ коси, 
То над затаками, берегами, 
То по ОЖИННИІку навскосИ. 

йду, переходЖІУ 
І не можу 
Налюбуватись роздоллям твоїм, 
Лісом, що обрій зайняв, як сторожа, 
Полями за узбережжям круrим, 
Тобою, що, ЛІРоми:щув.ши Че(Еісів, 
Води ІШЩЦКЇ несеш до Днілра ... 

Жаль, що малИІМ хлопчаком я не бігав, 
Скажемо, десь в районі OC'J1P3., 
Або отут, біля тихої Рудні 
Не мчав пастушкО!М на рахманнім кові, 
Хоч і мої дитинячі будні 
У придесенській Щ>Ойшли СТОроні, 

У воркітлинім чернігівськім: лісі, 
Де і суниці й зозулин аnів, 
Де в кожнЇім: селі - МОв на стрісі, 
Де nерепел б'є в rущині хлібів, 

Де ІВечори, від жари імлисті, 
Обволікають ближні гаї, 
І сіножаті в лоЗ'і, болотисті, 
нагадують. Десно, npoorapи твої. 

Може, тому луrи заnлавні, 
ОжЮІНИКО)! вислані береги, 
Як і в літа дитинячі давні, 
Рідні мені і дорогі. 

Тляну на них - оживе, воскресне 
ота чарівна, без1')'Рб<mна пора ... 

Десно! 
Ріко моя чудесна! 
Золотокоса 
Cecrpo 
ДніІІ1ра! 

" Микола Карпенко 

Білі .лілеї 

Як ті.,:·~ки розтане туман на воді 
Під сонцем гарячого літа, 
Розриються бі,лі лілеї тоді -
Холодні, без заnаху ювіти. 
А спуститься соІЩе за далЬІНі ліси, 
Згорнувшись, сховаються в водУ, 
Щоб в темінь нічну не згубити краси, 
Не в11>атить привабливу вроду. 

Це квітам властиво... Та є й поміж нас 
Подібні лілеї бе:юкурі. 
Усі їх тоурботи - це жить нсшоказ, 
Подалі від І'Іроиу і Qypi. 

Микола CКJdjкa 

••• 

По вікна глибокі зам€'1'и 
І люта, ЯІК відьма, зима ... 
Мій тату, відкликнися ... де ти? 
У нас і шкоринки нема. 

Як бив лютий еНКаВеД маму, 
Кричав: сЛісовик твій -ІВан!• 
Коли ж rоворю з хлОІJЧа.ками, 
Всі кажуть - татусь партизан. 

Десь мама дістане окрайця, 
Розломить його, роЗІПовість, 
Як хліб однімала од зайця -
Дає нам, сама ж то не їсть. 

І знову з братами в теnлі ми, 
Забудем, що х:вища гуля ... 
Чи вижить могли б ми в ту зиму 
Без тебе, маТ)"Се моя?! 

Замерзли б у грудні чи в січні, 
Коли б не матуся, коли б ... 
Я буду Їй дякувать вічно 
За ніжІність, за ласку, за ,хліб. 

Григорій Донець 

Під Каневом 

Понад крутими берегами, 
Пw1ад дніJПровими л:угами, 
Дібровам канівським 
Навс'І'річ 
Пливе ли:пнева 

Тепла ніч. 

Недаром дИІВИться навкруг, 
Мов зачарований, 
Мій дРУГ-
Вже бачить ІВін на полотні 
ДніЩ>ОІВСЬкі береги ясні. 

Я зачаровm~й сидів, 
Гордився друзями, 
Радів. 
О, давеі ФР<лrrові · ,цороrи! 
Ми знали радощі й тривоrя, 
Братерство . 
Сюріплюв.али кров'ю • 
І найовятіІnою mобов'ю 
Вітчизну любимо авою. 
... По братньому я тис їм руки, 
Рожевіtв обрій, пахли ІПУ!КИ, 
Ки:піла юшка в казанку. 
В золотозарому вінку 
Дібровам кані.всьКи!м 
Навстріч 
Пливла ЛИІІІНева, 
ТИха ніч. 

еС м о л о с к и п,. 
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Бернард Шов 

Жанна д'Арк 
(Уривки з V ІоКТУ) 

(Біля Реймської К.атедралі, :під 
звуки орІ'анШ, що несуться з !Міс
ця коронації французького коро
ля Карла VII, Жанна д'АРк в 
глибокій молитві nеред іКОлоною 
з хрестом, у військовому убранні 
з багатими оздобами. Орrани по
волі стихають, коли Дюнос - ге
нерал французького війська, теж 
у розкішнім військовім !УбРанНі, 
!Виходить з храму до Жанни) 

ДКІІІос: Ідемо, Жанна! Т.и вже 
ІМОлилась досить! Після таrо щи
рого плачу т.и ·Щ>ОСТУ дишся, ЯІК 

залишишся тут ще довше. Вже 
все скінч:илось: кате.цраля пуста, 
а вулиці rіовні. Вони хочуть ба
чити Дівчину. Ми сказали ім, що 
т.и тут сама на молитві, та проте 
вони хочуть бачит.и тебе знову. 

Жавиа: (заnеречливо ки.ває го
ловою). 

Дювос: (mідводить її). ~.цем, 
їдем! За пару годив це ІВСе скін
читься. Це ж краще за міст Ор
леану, чи ві? 

Жанна: О, дорогий Дюносе! Як 
я хотіла б, щоб це буВ мІоr Орле
ану ЗИО!Ву! Ми :иGІЛИ на тому мо
сті! 

дюнос: Так, вірили і ВІМИ!рали 
також: дехто з нас. 

ЖаІDІа: Чи це не дивно, СЖ.аку? 
Я є такий боягуз: я безслівпо бо
ялась перед боєм; але як же нуд
но пізніше, коли вже нема небез
nеки. О, так цудио! Одноманітно! 
МЛ1SІВ0! 

дювоо: Ти МУСИШ учитися бути 
стриманОю :в війні так само, як 
ти є в їжі і в ПИ'М'Ї, моя маленька 
Сsята. 
ЖаІDІа: Любий Жаку: ти nю

бnw rмене, як воок любить свого 
побратима. 

Дювос: Ти nотребу{W] цього, 
бідна невиШJа Божа д;итино. Ти 
не маєш багато 711Рузів на коро
лівськім дворі. 

Жа.нва: Чому ці ;всі nридворні, 
лицарі і духовні ненавидять ме
не? Що ІН зробила їм? Я ж не 
просила .нічого для себе, хіба щоб 

.. смолоскип,. 
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мое село не було обложене по
датками, бо ми не в силі платити 
їх. Я ж .принесла ім щастя й nе
р~огу. Я направляла іх ва добру 
дорогу там, де вон:и помилялись. 

Я КОРОНУ'Вала Rарла і зробила З _ 
нього nравдивого ІК'Ороля; і всі 

почесті, які він має і роздає, пе
рейшли до них. Тоді чом;у вони 
не люблять мене? 

Дюнос: (з іранісю) Проо-то-то! 
Ти стодіваєся, що дУРні тобили б 
тебе за те, що ти іх У'Щш? Чи ж 
любИ'І'ИМуть старі хибні війсьи:о
ВИ!Ки ~ішиішоrо :молодаrо капі
тана, що застуnає їх? Чи ж пюб
лять старі амбітні політики моло
дих нововироспих, що забирають 

від них передні :міеця? Чи ж ар
.юиЕJІІИскоnи радітимуть з тоrо, 
щоб їх хтось ~ав від вівтаріБ, 
навіть коли це будуть с:вя.ті? Що 
ж, я сам заздРОСтИв тобі, якщо б 
мав досить амбіції. 

ІЖаІІІІІа: ТИ інакший поиіж усі
ми тут, Жаи:у: мій одинооtий ДJPyr 
серед усіх шляхтичів. Я можу 
закластися, що твоя мати була з 

села. Я теж піду назад у село, !КО
ли здобуду ПариІЖ. 

ДКІІІОС; Я не Є певкий, ЩО ВОНИ 
дозволять тобі rвзяти Париж. 

Жаива: Що? 

Дювос: Я був би сам узяв Па
риж, якщо б усі бу ли за цим. !*
хто, nроте, радше хотіів би, щоб 
Париж узяв тебе: Так що бере
ЖІИ<:ь. 

ЖаІЩа: Жаку: цей світ є з:шо
ганий для мене. Якщо nрокляті 
або бурr.уццці не nокінчать зі 
мною, французи зроблять це. Але 
задля Святих Голосів я готова 
погубити д,ушу. Це через те я 

.втікла сюди молитись nісля коро
нації. Я скажу тобі, Жаку: це в 
дзвонах чую я Святі Голоси. Не 
СЬОІ'Од'Ні, КОЛИ іВОНИ всі ДЗВОН:ИЛИ. 
Це не було нічого, тіЛьки гул. 
Але -рут, в цім куточку, де дзвони 
nриходят:ь з небес і гомін їхній 
тихо розливається в ТИПІі, або в 
полі, куди вони приходять здале:
ка, через T•iiill)' СіЛЬСЬІКОГО :крає
ВИДУ. Тоді Святі Голоси ЗІВучать 
з юrмn. (Катедральний годинник 
б'є чверть) Га! (стає непоруuпіою) 
ти чycrn? «Люба-дитино-Бо
жа» - це, що ВQни К!ЮКуть. Як 

вдари-rь півгоДЮІИ, ВОІІіИ ІІІ'рОМОВ
ля:гь: сБудь-відважпа, іди - впе
ред,.. В т:ри чверті вони виб'ють= 
«Я - є - твоя - nO'Jdч,.. І тільки 
тоді, коли вдарить roДJma, вели
кий дзвін промовить: «Добра-во
ле - ряrгуй - Франц:ю... Це тоді 
св. Мартарита і св. Катерина, а 
чаФм і блЗJrосJювоmий Михаїл 
скажуть те, чого я не мОЖJу тобі 
переказати. Тоді, о тоді ... 

Д1011ос: (перебиває її че:м:но, але 
неприязно) Тоді, Жанно, ми nо
чуємо все, що вигадаємо в гудінні 
Дзвонів. Я чуюсь незруЧІНо, коли 
ти ГОВОРИШ ІПрО свої Голоси. Я б 
nодумав, що з тобою не ІВСе в nо
рядку, КО.ІІІИ б я не бачиов nідС'Га
ви В усьому тому, ЩО ТИ poбmu. 

Жаuна: (сердито) Що ж, я му

шу знайти підсrаву дJІ:я тебе, бо 
ти не віриш у Саяті Голоси. Але 
для мене нaйrrepuie є Голоси, під
ставу я знахо;цжу пізніше: вір як 
ти хочеш. 

Дюнос: Ти rніваешся, ЖЗІННо? 
Жанна: Так. (:вскіхається) Ні: 

не .на тебе. Я б ХОО'іла, щоб 'nИ був 
одним із сільських дітей. 

ДКІІІОС: Чому? 

Жанна, Я б трохи поняньчила 
тебе . 

Дюнос: Ти ІВсе ж таки ІЖЇІRка. 

Жа111на: Ні. Ані твохи: я є вояк: 
і більше нічого. Вояки лябЛFГЬ 
НЯНЬЧИТИ дітей, КОЛИ мають на
rоду. 

Цюпо": Це nравда. lr.:міється) 

(Входить кароль з військо.ви:ми 
генералами) 

Карло: Де Дівчина? 

Жаина: (виходить і стає на ко
ліна) Ваша величносrе, я зроби
ла вас королем. Моя праця скін
чена і я й,цу назад на батьоtівське 
г<ХПодарство. 

Карло: (здИІВоваlКІ, але з об.леr
wення:м) Так? .lJ;oбpe, це буще тrу
же добре. 

СЖзнна підводитьсх, глибоко 
вражена) 

Ка.рло: Здорове життя, ти зна
єш. Ми не хочемо тебе '11РИJМати, 
ян:;що ти хочеш іти. 

Жанна: (:rірко) Я знаю, що ні
хто з вас не буде ш:кодувати, ко
ли я піду. (!Відвертається ІВід ко
роля і стає в товаристві ДЮRоса 
і .генералів) (До Дюноса) Жаку, 
перш нЬк я nj.дy додому, візьме-
мо Париж. · 

Карло: (Перелякано) О, ні, ні! 
Ми :юуби:мо все, що здобули. О, 
давайте більше не битися. Ми 
можемо зробити дуже добрий до
говір з графом БУJРІ'упдії. 

Жа.ннаz Договір1 (Вона тупає 
НОГОю іВ нerepnfюri) 



Карпо: Чому Ж ІНі, теnер, ІКОЛИ 
я коронований і помазаНий ко
J)оль? О, та олива! (Входить ар
хиЄІПИСКоп) 
Карло: А:рхиЄ'ІІИ.СКОІІе, Дівчина 

хоче воювати знову. 

Архиепископ: Хіба ж ми закін
чили воювати? Невже ж ми має-

мо мир? . ' . 
Карло: Н1. Я в яв.лmо, що ю; 

але будьмо задоволені з того, що 
ми 3р0били. Зробімо договір. На
ше щастя е задобре, щоб ми його 

_ згубили. І зараз е натода зупини
тись перед ТИІМ, ІІІОКИ ВОНО відвер
неться від нас. 

Жанна: Щастя! Бог 6ююя з на
ми, а ти називаЄUІ це щастям. І 
ти зупинишся, коли анrлійці ще 
nеребувають на цій святій землі 
милої Фр!ІІЩії! 
Архиєпископ: (~І}) ДівчІино, 

король говорить до мене, не до 

тебе. Ти забувасш, хто ти є. Ти 
часто забуваЄІП, хто ти є. 
Жанна: (без збен-rеження, рад

ше грубо) Так говоріть ви і ска
жіть йому, що це не є Божою Во
лею, щоб' він 3уіІІИНЯ.В боротьбу. 

А.рхиєп.: Яnацо я не є такий 
язикатий з іменем Бога як ти, ro 
це через те, що я передаю волю 

йото через авторитет церкви і 
мого священного · Собору. Коли 
сnочатку ти iЩJИЙllWJa сюди, ти 
шанувала це і не поемїла б гово
рити так як ти говориш теnер. 

'І1и Щ)ийшЛа вдm1Нена ·в чеснот
ливісrь покірносrи і тому що Боr 
nоблаrословив тебе Jаі.дпов\дною 
СМіЛИВЇС'NО, ТИ ОІІОВІНИЛаСЯ гріХОМ 
rордости. Стара грецмtа ТІрагедія 
оживає помі.ж нами. Це є кара. 

КІІІJ)ло: іВоч... дуМає, що вона 

знає краще, ~"" кожний іrнший. 
Жанна: (сгуrбовано, але наїв

по, не бачучи єФвктУ своіх слів) 
Але я знаю кr:>а.ще, ніж будькому 
здається з вас. Я :не є горда: я tВ:і
ІКОЛИ не говорю, якщо не знаю 

'І!Іевно, що я ІІІРава. 

Ка.рло 1 rенерали: Га! Оrак-о! 
Архиеп.: ЗвіДІКи ти знаЕШІ, що 

ти права? 
,Жа.ина: Я зазжди знаю. Святі 

Голоси-
Карло: О, mої Голоси, твої Го

лоси. Чому ж вони не 'ІJІРИХОдять 

до ІМене? Я ж король, а не ти. 
Жанна: Вавм nриходять до те

бе, але ти не чуєш їх. Ти не оид!в 
Jl ПС:>JІі тихиМ}{ вечорами, іВСJІуха
ючись ІВ них. Як вдарить дзвін, 
т.и nерехресТИІшСR і все. Коли б ти 
молився щиРо від серця і вслу
хався в го~<rін дзвон'ІВ ІІlісля того 
як вони п~рестануть дзвонити -
ти б почув ті Голоси, так само 
-добре як і я. Але те, що потребу
ють сказати тобі Голоси, ІМоже 
СІКазати :mоича.йний и:оваль: ти 
М'УСJШІ кути залізо поки воно га
ряче. І я скажу тобі - ми мусиІМО 
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зробити ПРОРИІВ ІІІід КоМ!П'ЄИ і 
звільнити його так ЯІК ми звіль
ІНІИли Орлеан. Тоді Паіриж від
криє свої ворота. А якщо ві, то 
ми nроб'ємо їх, Що варта твоя 
ксрона без столи~? 

Ла Гер: (один з генералів): Це, 
що й я кажу теж. Ми nройдем 
крізь них, КІК гаряче залізо іКІРізь 
масло. 

Дюнос: Якщо б наші ,rарматні 
ІКУЛЇ були такі ~Щ>Я'Чі, як твоя го
лова, і щоб ми мали досить їх, то 
завоювали б світ, без сумніву. 
Мужність і поривчастість є добрі 
СJІУіІ'И іУ- :ві.Й!Ні, але погані майсnри. 
Вони доставляли нас в руки ан.r
лійціІВ кожний rраз, як ми вірили 
ї.м. Ми ніколи не знаємо, коли ми 
rрОЗбиті, і це Є наш:а велИІКа no
MИJtКa. 

ЖаJІІІІа: Ви Н'іколи не знаете, 
коли ви ~ож.ці, і це є більша 
помилка. Я б змусила вас НОСИ'l'И 
люстра ІВ бою, щоб переконати 
вас, що а.нтлійці не повідрізали 
вам носи. Вас були б перемогли в 
Орлєані також, вас и ваших кон
сулів, якщо б я не примусила вас 
а1•аку;вати. !Ви ІМУСите з~ди 
атакувати. Як·що ви тілЬІКИ ви
ТІримаєте довше, ворог ЗУіІJИН!И'І'Ь

ся перШИ!Й. 

Дюнос: Якщо бій іВЗІр'nіЙ жертв, 
я поведу той бій і заnлачу жерт
вами за нього. Але Жанна ніколи 
не рахуєтьсл з_ :щертвз,ми. І;Jон_а 
йде вперед і вірить у Бога. Вона 
думає, що має Бога в кишені. До 
цього часу вона мала перевагу на 

своїй стороні і вона ВІИJrрала. Але 
я знаю :::!К.аану і я бачУ, що одно
го ДІНЯ ІВ(Еа піде вnеред, щоб зро
бити працю сотні, коли матиме 
тільки десять людей:. : тоді вона 
знайде, що Бог буде на стороні 
великого батальйону. ІВорог візь
ме її. І щасливець, ЯКИJй візьме її 
.вполон, дістане 16 тисяч від кня
зя Оурі.ка. 

Жаива: (Огірчена) Шісна;щц,R:ть 
тисяч фунтів! І-і, хл0111че, стільки 
вони заофірували за мене? Стіль
ІК.И rрошей не може 6у'1'И в цілому 
світі. 

Дювос: Є в Англії. А ~ ска
жіть мені всі, хто з вас підніме 
палець, щоб врятувати Жанну, 
як тільки англійці візьмуrь її? Я 
скажу найперше за ві<ЙСЬко. В 
день, коли вона буде стяn~ена з 
коня бурrундцем і він не буде 
.вбитий, в день, після, коли вона 
бУ'де замКІНева в nідземнУ темни
цю і rрати й заМ&и не в!діІtриють
ся :вІі.д доторку анrеліІв св. Петра, 
в день, коли .ворог знайде, що во
на така <ж вражлива .я:к і я і ані 
ТІрохи більше не є непареІІrоЖНа, 
вона не варта буде життя одного 
ІВояка для нас. І я не буду рисху
вати того життя, хоч як цін:ю я її, 
як побратима 1110 зброї. 

Жанна: Я не виню тебе, Жаку: 
ти nравий. Я не варта ЖИ'М'я од
ного вояка, якщо Бог затишwrь 

мене побитою. Але Фра:нці:Я 1'4'ОЖе 
подумає за вартість мого вихупу 
після того, що Бог зробив через 
мене для неї. 

'Ка.рло: Я скажу тобі- я не 
маю rрошей. Ця коронація, якій 
ти завинила, коштувала ІМені ос
таннього фартинrа, якого я можу 
позичити. 

Жа.Іша: Церква багатша від 
вас. Я вкладаю своє довір'я у 
церкву. 

А:рхиеп. ЖіНІКо: ВQнІи ІІ'l'рОТяг
нуть тебе через вулиці і СІІІалять, 
як відьму. 

Жанна: (біжить до нього) О, мій 
пане, не кажіть цього. Це не 
можливо. Я відьма? 

Архиєп.: Петро Коу'ІеН знає 
своє зайн~ття. Паризький уНівер
ситет спалив жін!ку ·за те, що во
на говорила, що все тобою зроб

лене було зроблене добре і згідно 
з Богом. 

Жанна: (~) Але чо
му? Який в цьому сенс? Все, що я 
зробила, є згідне з Богом. Вони 
не МОЖУ'І'Ь опалити жінки за те, 
що вона говорила правду. 

Архиєп.: Вони сnалили. 
Жанна: Але ви ж знали, що 

вона говорила ІІІІРазду. Ви не ІМОГ
ли ДОЗВОЛИТИ СІІІаЛИТИ ЇЇ. 

Архиєп.: Як я ·міг зВІІЮбіrrи 
цьому? 

ІЖанна: Ви могли говорити іме
нем церкви. Ви є Великий Принц 
церк:ви і я піду всюдИ з вашим 
благослооєЮІям, що обереже ме
не. 

Архиєп. Я не маю блаrословен
.ня: дл.Я тебе, коли ти є горда й не
покірна. 

Жанна: О, чому ви не переста
єте говорити такі речі. Я не є гор
да й неnокірна. Я е бідна дівчина 
і така невчена, що не М'ОЖ!у від
різнити А від Б. Як я можу бути 
горда? І ЯІК ви можете си:азати, 
що я вепокірgа, KOJ11Jt: я завжди 
слухаюсь моїх Гwt6clв, тому що 
Вони ІІІРИХОдятЬ від Боrс!. 

А:рхиеп. Голос Боrа на землі є 
голосом церкви. А всі голоси, що 
nриходять до тебе є ІВідтомовам 
твоєї ВJІасної впертости. 

Жаtша: Це не nравда. 

Архиєп.: ТИ кажеш архиmис
копу в його ка~алі, що він 
~- І оrоді '1'И ще КRіЖеш, що ти 
не горда і по.Іdрна. 

Жa.t:ma.: Я ніколи не сказала, 
що ви брешете. Це ви казали, що 
мої Голоси Opewyrь. Коли Вови 
говорили неnравду? Якщо ви не 

хочете ВЇІРИ'DИ їм, нав.іть коли во
є відrоr.dном мого здорового розу
му, чи не завжди вони ІПраві? І 
ЧІИ не бувають ваші земні наращи 
ПОМИЛКОВІИМИ? 

Архиєп.: (обурено) Шкода часу 
застеріrати тебе. 

Карло: Як завж:ци одне й те са.
ІМе: вооа права, а всі ·інші ні. 



Архиєп.: Візьми ІЦІЮ останню 
пересторогу: як;що ти загинеш, 

ставлячи свої привапrі судження 
:вище навчань твоїх д;уховних на
"Чальників, церква відцурається 
тебе і за.ІІ'ИШИ'І'ь тебе на поталу 
таJООЇ долі, яку nринесе тобі т.воя 
сSІМоиадійиість. Дюнос сказав то
бі, що якщо ти продовжуватимеш 
свою мілітарну чванли!Вість і ста
витимеш її вище рад Т!Воїх ко
мандирів ... 
Дювос: (перебиває) Сказави.rn 

точно, ЯІК1ЦО 'І1И намагатимешк:я 

зняти облогу під Комп'єном без 
такого перевmцення армій, як ти 
мала ІЦц Орлеаном ... 

АІрхиеп.: Ві;йсько зречеться те
бе і не врятує тебе. А Іх Велич
нісгь запевнили тебе, що трон не 
ма(: засобів дати за тебе ІВЇДР;jу11'1. 
Карло: Ані nена. 
Архиєп. Ти стоїш сама, цілко

ІrАто сама, ІВіруючи в свою власну 
зарозуМІілість, сrвою власну нео
бізнаність, в с:воє власне вперте 
переконання, в свою власну без
божtІість, ІJІРиховуючи всі лріхи 
nід nORJpOВQм ІВіри в Бога. коли 
ти перейдеш через ці двеРі на со
нячне світло, тоди вітатимуть 
тебе. Вони nринесуть тобі своїх 
дітей і своіх юривих до зцілення, 
ВОНИ будІУТЬ ЦЇЛу!ВаТИ ТВОЇ руки Й 
ноrи і зробляrгь все, що зможуть, 
бідні прості дуuІІ. Вони запамо
рочать 1'обі голову і сповнять те
бе божевіль.иою с амовnевненісnо, 
що nриведе тебе до твого власво
го знищення.. Але тим не менше 

ти будеш сама: вони не зможуть 
врятувати тебе. Ми і ми одинокі є 
в оилі встояти між тобою і воrни
щем, на якому наші вороги опа
лили ту нещасну жінку ІВ Пари
жі. 
Жанна: (підиосmь очі до неба) 

Я маю IIIJPa!Щfx друзів і ~q>ащих 
дораД!!Іиків як ваш\. 

Арх:иєп. Я бачу, що я говорю на 

МЩJІНе до затверділогО серця. ТИ 
відкидаєш нашу доnомогу і ріша
єшся оберн)"І1И нас всіх проти се
бе. В майбутньому - боронись 
сама. І ІІКІЦО ти вnадеш - Бог 
нехай змилується над твоєю lІJІ
шею. 

Дювос: Це є nравда, Жа.нно! 
Сховай їі! 

Жанна: Де б ви всі були, якщо 
б я ховала таку .правду? Нема 
nомочі ні nоради мені в жодному 
із вас. Так: ~ сама на світі. Я 
завжди була сама. Мій батько 
сказав моїм братам втоnити ме
не, якщо я не зістанусь догляда
ти ове"Ч.Ок. Доглядати овечок, !КО

ли Франція кривавиться в смер
тельних боях?! Франція нехай 
заrибає, аби тільки наші ялнята 
були цілі. Я думала - Франція 
матиме дРузів на королі!Вському 
двоРі короля ФраНІЦії. І я знахо
джУ тільки вовків, що б'ються за 
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Шлихами Украіви 

Олексій Девлад 

Степові 

Неосяжні лаа~и степу нашої ук
раїнської землі на сході в бага
тьох місцях бовваніють безліччю 
могил: високими, низькими, ши

ро.КИJМІИ, круглими, [[JЛеокуватИІМи. 

Деякі з них мають сrвої наЗІВи: -
«Сторожова:о, «Понура», «Ряба», 
«ГОС"Гіра» тощо. 
Про ці стеnові мОІІ'Или говорить

ся Мі!Ж ДООКОЛИ'ЧНИМИ ЛЮДЬМИ ПО

-різньом·у. А найбільше твердять, 
що то колись давно наоилали їх 
запорізькі козаки для авоїх вій
СІ>Іювих спостережень. Щоб зна
ти історію цих с::гепових моrил, 
поглянемо у давню - ПІРадавню 

старовину Н!ШІОЇ батьківщини. 

шматки Ії бід'Ного розірваного 
тіла. Я думала, що Бог буде мати 
друзів СК'різь, бо Він є другом 
КОЖНОМІу. І В СВОЇЙ наїзності Я ві
рила, що ви, лкі зараз :відкидає
те мене, станете міцними стовnа
ми моєї охорони. Але я мудріша 
тепер, нікому ж ніколи не шко
дить буТИ· .мудрішим. Не lІJ!майте, 
що ви МUяn!Ге заляка'l'И: мене сво

їм rоворен:няи про те, що я сама. 

Франція є сама, і Бог є сам. Що 
ж варта моя самітність перед ca
IМi'Nlicno моєї бать!сівщини і мого 
Бога? Я бачу тепер, що саміт
ність Бога є його· силою. Де б Він 
був, коли б Він слухав ваших 
дрібних і заздріоних порад? Що 
ж - м·оя самітність буде також 
моєю силою. К,раще бути самому, 
але з Богом. його дРУЖба не nо
кине мене, ані його порада, ані 
його любов. З його оилою я. будУ 
наважувзтись і змаrатись поки 

не вМІРУ· 
Я піду тепер до людей. Любов 

їхніх очей буде м·ені nотіхою за 
ненависть, яку я ба"Чу у ваших 
очах. Ви будете !ВСі раді бачmи 
мене СІІІаленою; але якщо я nе

рейду "Через воrонь, я nерейду "Че
рез нього на віки віЧНі до сер
дець тих, ЯІКі зараз мене чекають 

.надворі. І так, Бог нехай буде зі 

.мн.ою! (Вона йде від них. Вони 
дtmЛяться вслід за нею. Панує 
rиітуча мов"Чанка) 

Переклад з англійського: 

в. Квітка 

могили 

У ті давні часи на ІН8ІШИХ степах 
росли непроходимі 1\раВИ, які ні
коли ніхто не ІКОСИВ. Це був не
ІПіроглядний, густий і товстий зе
лений КИЛИІМ, ІВЦЯЦЬкований си
лою ріЗІНих nахучих квітіІВ. Роз
лягалися :великі долини, балки та 
луІ'И, З велетенсЬКИМІИ ВіКОІВИМИ 
дубами, осокорами, клен - дере
вом й і'lпnими. Текли nовноводні 
прудкі великі і малі річки й сто
яли глибокі та тихі озера, оброслі 
шумливи:ми очеретами. А no тих 
степах, балках та лугах сrільки 
було ~х звірів та пrаства, що 
й не злічити. Річки та озера ки
шіли РИ()ою. 

Тим: то у ті дSІВНі часи наша ба
гата країна не могла не звернути 
на себе :уваги тодИІНИ із заздІРіс
ними очима. 

Ще за багато .років до наро
дження Христа з глибини Азії у 
наші степи прийшли кочОІВі люди 
- скити та сарма'І'И. Вони nоділи
лися на багато ватаr і кожна з 
них мала своrо провідника. Зай
малися вони акотарствQм та по

троху сіяли хліб і садили города
вину. 

Використовуючи наші багаті 
степи, вони вирощували величез

ні табуни рогатого с.кота, коней і 
овець. Ловили по річках рибу та 
плекали бджілЬЮЩУВО. 
На одному '\Місці, ось так як на

ші тепер люди, !ВОНИ не сиділи 
(себто наші люди в Україні тепер 
також не сидять на місці. Що
правда вони не nерекочовують, а 

їх nерекочовують: раз на будову 
далекого каналу, раз в шахти, то 

знов в далеку Азію на т. зв. ці
ЛИН1Ні землі. - Ред.) й не будува
ли собі хатів та інших будівель 
для госrюдарства, а на ве.Jl'Иких 

возах робили зі шкіри та nовсті 
(nодібнісrь 101лима, що б'ється з 
овечої шерсті) халабуди, що ЗІВа
лися котигаМІИ, в яких містилися: 
їхні сім'ї. Ці вози-коrиги nеретя
гали з місця на місце дві-три nа
ри волів. Мужчини їздили ІВерхи 
на конях.· 

Повільно вони ПОСу!Валися 
скрізь по великих ПірОСТорах сте
{Іів, Ш)"Каючи кращого та овіжого 
пасовиська для худоби і довіль-



ної доброї води. Тис.ячі табуІНів 
різної худоби переганяли пасту
Хи - невільники попаски зсе далі, 
далі. Слідом за ними rхали їхні 
володарі - верхіаці, збройні ли
царі. Вони стежили за порядком 
та охороняли свою худобу і не
вільників від наїздів іНІІІІИх воро
жих племен. За ІНИми сунулась 
величеЗІНа валка котиг з жінками 
та дітьми волода.ріJв. А ВІЖе за ци
ми Й!Шли пішки жінки і діти не
·вільників - пастухів. 

Наніч ВОНИ СІПИНЯЛИСЯ, розта
шовувались і, коли на·в.коло па
ша була хороша, залИlІlалися на 
цьому місці цілими тижнями, а то 
й довше. Зимою, переіжджаючи 
від холоду на південь, закl}'ТУ·Ва
лися в ШІКЇряну одежу, лрілися 
коло ІВоmищ та ховал:ися у шат

ра - котиrи, ·затулюючись ІІІRіра
ми та ІПОВСТЮ, 

Заможньо та задовільно жили 
скити та сармати. А ще краще 

жили ті :nлемена, що займалися 
наїздами 1'а rрабуаанням інших 
племен та купців. 
Скиrо - сарматські племена ма

ло чим між собою ріЗНІИлися. Хіба 
тільки тим, що ЖЇ!І!Ки сарматів не 
їздили в котигах, як !Жінки сttи:
тів, а літали верхи кіньми, ~і
ляпи з луків і брали участь в 
битвах з інш:им:и :nлеменами, як 
їхні чоловіки. 
Крім скитів та сарматів про

ходило в наші стеnм ще багато 
іншого різного люду та орд, щоб 
пожитися. Були 'І1УТ rоти, гуни, 
"ІІракійці, кельти, авари, хозари, 
половці, печеніrи, УJ1>И, мадяри 
тощо. Але ми обмежимося скита -
сарматами. 

Майже одночасно з ІПІрИходом 
скитів. та сарматів на Чаркому 
Морі на байдаках, що рухалися 
ручними веслами, nоявилися ПJРО

ворні та здібні до торгівлі грек:и. 
А прийшли :вони сюди, щоб шУ
кати золота, ловити рибу, полю
вати на :mipa. Осіли вони на бе
регах Чорного Моря та в гирлах 
річок, багаmх на .рибу: Дунаю, 
Вага, Дністра, ДніІщ>а, Дону й Ку
бані. 'І1ут почали ІВОНИ будувати 
міцні та заможЮ міста. 
На береrах річок, ~ стояли ко

човик:и, приїжджали греки й 
прИІВОЗИЛИ Зі собою :ВИНО, ОЛІИВу, 
різну збІрую, nocy .д, намисто, пер
стені тощо. Цей ІКJРам міняли во
НИ :в- кочовиків на товарgчі та 
овечі w:кL.ри або на невілЬІНИКів. 
Найбільше ж обм]н mраму БіЖи
вали з царями кочовиків. Цец>і 
вим.:rm вали у них найк-ращі речі. 
Вагuтши :::.ахідці - греюи, а це ма
ни.nо СЮ,!ІУ. все інших й інших. 
Тут вони єдналися одні з :щру
гими в м~цні сnілки і продов.жtу
вали своє діло. ІІ.остуіпово змjц
нялися та людвіли селшца, наби
рала розвитку Ухне рибалЬС'l'во, 
торсів.ля. А ще далі різали вони 
своііми плуrами золоту цілину на
ших степів і сіяли хліб. 

Щодалі, багатіючи, обмуровува
ли вони свої міста кам'яними му
рами, пр~ра:шували великими та 

ро·з~:ШІНИми хорома.ми, І1р<>мадсь
кими Буд'инками, широкими мо

щеними вулицІЯМи тощо. ПОС'l'У
пово, але повсякчас з f\реції при
ходили сюди ІВСе нові та нові за
хідці і знаходили собі тут приту
лок та джерело до життя. 

Коло ІЩ>истанів сТояли сотні 
суден заморських :країв, пере
повнені крамом: оливою, вином, 
золотими та срібними виробами, 
КОІІІТОІВНИJМИ тк:а.нинами, мідними 
шоломами, різьбленИJМи рунами 
та іншим. І майже весь цей крам 
!ішов у стеnи до кочови.ків та їх
ніх царів. 

І утворилас-я тут мЩна держа
ва - Босnорське царсrnю. Багаті
ють і кочовики - скити та сар
мати. Дивлячись на греків, вони 
також взялись за плуги і почали 

орати землю і оіят.и: хліб, бож за 
хліб rрек:и давали охоче і більше 
різного к:раму ніж за шк.і.ри й не
вільнИІКів. 

rx царі та князі не є вже в ко
тигах, а в розкішних палатах, на 
стінах як:их висіло багато різно
родної зброї: криві луки, широкі 
саrайдаки зі е11рілами, короткі 
меЧІіt roc'I'fi ІфmDк.али, QакИJРи, 
ШОЛОМІИ, ЩИТИ ТОЩО. Все це ОЗ
доблене золотом і сріб.пом. 

Золотом та сріблом сяяли Іхні 
столи, коли вони сnравляли СІВо

ЄМІу товариству бенкети. В золо
тих та срібних кеJІИхах ·розлива
лось грецьке ВИІНО - зокрема ца

рі пили із золотих коштовних ро
гів. Це було ознакою їхньаrо во
лодарства та вель:можноt:Ти. На 
бенкетах кочовик;и розмовляли 
про ·Відважні вЧИНІКИ, про зни
щення ворогів. А найбільше по
шана була тому, хто nриносив 
своєму володареві найбільше го
nіч побитих. 

Одя.r володарів буВ під смак 
зброі: гаптовані золотом: чоботи, 
Шкіряні штани, '!1аrnrований tкап
танок та ІІ.JХІіряний, обшІитий хут
ром і ВЦЛЦЬКОВ!ІІНИЙ ЗОЛОТОМ !ПОЯС. 
Такий коurrоВНИJЙ одяг був на 

ЇХ'ніх жінках та дочках. На голо
вах носили вони оздоблені золо
том очіпки, на шиr - намисто, у 
вухах - коиrrовні серrи, на ру
ках - різьблені РЇЗНИМІИ ФіІ"У1Р
ками перс'rені, п.ідпере3У111алися 
золотими поясами. 

Отже, коли царі та князі ходи
ли в золоті та сріблі, коли їхнє 
товариство разом з ними воювало 

і весело бенкетувало, то всю іх
ню важку роботу виконували ті, 
яких завоювали ці верхівці-за
хідці із далекої АзН. Пили воии 
із незугарних і ледве випалених 
глиняних кухлів і не вино хоч
будь яке, а звичайний :кумис та й 
то коли-не-коли. А до того по 
їхніх плечах досить часто rуляв 
батіг Іхнього пана. 
Найзаможніше жизtи, я:к ми 

згадали вище, ті з кочовиків, які 
не вирощували скоту й не сіяли 
хліба, а тільки ІВОІОвали та грабу
вали ціле своє життя. Крім воєн 
та rрабіж:ницьких наїздів, брали 
вони данину з грецьких :міст, 
ІqJаJМарів та наІВіть із СІВОІх суеі
дів - багатих стеnавих царів. У 
їхніх к~игах збиралася така си
ла золота та срібла, що їхні схо
вища ламалися. 

Коли у цих кочовикіJв-наї:зии
ків вмирав цар, то все плем':1 
оправляло йому дОІИ'о rуч:ний: по
хорон. Довго цареве тіло зозили 
по степах і хто зуС'І1річаіВСя в до
розі, той мусів на знак іЖалоби 
себе ранити, а то навіть калічити. 
В девь похорону над царевоК> мо

гилою вби:в.али його жінок:, !Не
вільників і кололи сотні коней.· 
Дов.rими рядам:и перед царевою 
могилОю розставляли на стовnах 

оnудала з конюхів, зарізаних на 
славу покійmmаві. 
Але згодом порядок похорону 

змінився. У :важюу різьблену тру
ну клали тільки царя. На :возі 
розпинали коurrовне шаТІра - ка

тафальк, вцяцьковаІНИЙ коштов
ними килимами, гаптованими зо

лотом й оздобленими золотими 
бляшками та КИ'N{ЦЯІМИ. Восьмеро 
коней також ІВЦЯцькованих золо

тими т.а срібними прикрасами, 
повільно везли Ц<ІІРя - небіжчика 
до місця похорону. Дзвенів і 
бря·жчаа віз. ЛюдИ вірили що не
чисті д,ухи ~лякаютьс~ цьоrо 
дзвону та брязкmу й лиmть не
біжчика та його сім'ю в повно
му оnокою. За '11руною йшла ро
дина покійпика та несла золоrий 
і срібний посуд. Безуnинно голо-' 
сили та тужили спеціялЬІНо на те 
покликані чоловіки і ІЖіяхи. Вели 
коней, l'Нали корів та овець і ра
зом з ними йшла [!ірИЗНачена на 
смерть Од'на з цец>евих жінок та 
один його служник. ПоруЧ з ца
рем і вони павипні лежати в до
мовині. 

У глибокій та широкій ямі ро
били пічурк:и для різніих речей, а 
над ямою будували міцний дах. 
В ямі, довкола небіжчика - ца.ря 
клали різну зброю, посуд та до
маІІШє знаряддя - ознак.и його 
заможнОС"11И та вельможности. І 
все то було золоте або срібне, 
коurrовне. ва:жке. 

По стінах ЛІМИ розвішували 
КОШТОВІНИЙ ОДЯГ та КИЛИМИ, ІП:рИ

крашені золотом:: Там ІЖе закО!ПlУ
вали в землю глек:и-аміфори з 
улюбленим покійникQМ ВИІНОМ та 
оливою. Ставили також великий 
казан з шматками м'яса - їжа 
покійникаві на той сзіт. Біля ца
ря клали його жінку, тільки за
биту, бо без жінки важко буде 
ЖИ"І\и покійникові на тому світі. А 
щоб було ком:у осідлати та підве-
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сти покійникові уmобленого коня, 
ховали з царем разом і його джу
ру-хлоnцл. 

Поминаючи покійника, різали 
багато скоту та овець, а найбіль
ше коней. Різали коней, що вез
ли труну, і усіх улюблеШ1'Х по
кійюrком, та всіх їх у .коштовних 
приборах за.кстуваJІІИ близько по
кіЙІНика в оlфЄМі.й ямі. Після по
хорону ламали на ку·ски ката

фальк і rрозкидали нmJколо моги
ли кавалки возу. З'їдали зарізану 
скотину та овець, випивали вино, 

а над царевою могилою протягом 

довrого часу висиnали високу мо-
гилу. . 

І'lреки, що жили на наших зем

лях, апершу придержувались 

грецьких звичаїв і своїх покій
никіІВ ХОІВЗЛИ ІПО-rрецЬІКИ: спалю
вали тіло, складали попіл до ур
ни, закрпували її у ям;у і над нею 
ставили пам'ятник з мармуру або 
каменя, на ЯіКОМ'у ВІИДjрЛП.увал:и 

ІПОКЇЙІНИКОВе іа<І'я або ІПОір'11реТ. 
Але, коли вони разбагатіли та 
І:І'ворили міІЦИе царство Боспор
ське, тоді вони почали ховати 
мерців бучно, розкішно. Мурува
ли для них ІКам'яні склеnи й їхні 
стіни зЗІВіnцували rrканинами та 

килимами з розкіurнИІМи, худож
німи візерунками. Покійни.ка хла
ли в коштовній, різьбленій та 
мальованій 'І'руні. Поруч помер
лого ІКлали силу золота та срібла 
і над усім тим наоипали високу 

могилу. 

Бувало знаходились такі люди 
Злодії, що зазіхали на СІКа.рби по
кійників і намагались їх обюра
дати. Потай, нічної пори, рились 
вони у тахих багатих ІМогилах. 
ДекОІМу то й щастило, але траnля

лися випадки, коли під час рит
тя, ба, uЗІВіть коли вже злодій 
хапав жадібно багатий окарб, 
склепіНІНЯ м:ОІ1Или рухалося й 
важкий обвал землі ховав злодія 
разом з покійником на вічність. 
З бігом часу ці могили почали 

розкоnувати вчені археологи, щоб 
дізнатися ІПРО минуле життя '!_а
шого юраю. Розхопували не по
тай, а nрилюдно і все те, що зна
хо.JІІИли іІІОНИ в могилах, уважно 
збирали та вивчали похованих 

там людей, їхню зброю, прик-раси 
й добу життЯ: - історію наших 
степів. Все знайдене виставляли 
в музеях для огляду сучасник і 
маООутнім поколінням. 

Од'ИН з видатних українських 
вчених - археологів, найбільший 
знавець історії Заnоріжжя, ака
демік Дмитро Яворницький. ІПіра
uював на цjй пиві, пІJЧИІНаючи з 
дев'ятдесятих раків минулого сто
ліття, цілого пів.вік'у. Завдяки 
його невсиnущій праці Катери:но
слаJВСький (теnер Дніпроnетров
ський) історичний музей поnов-
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нений багатьма ехопонатами з nа
леолітичного, неолітичного та 
бронзового віхів. Найбільше ж 
він зібрав експоналів з часів ко
зацької 'України та Запорізьких 
Січей. Тисячі jціШІІИХ ексrюнатів, 
зібраних фІІМ ентузіястом, містив 
цед музей-велетень. Недарма він 
і мав назву: «.'сторичний Музей 
ЯворН'ИЦЬв:ого:.. 

Та гірка Доля апіт.кала цей му
зей. НімецькІ орди безжалісно 
.його полрабували, а rрешту роз
тоnтали. 

Багато тому віків на наших 
землях жили різні наїзники. Але 
поволі УМОІВИ · життя мінялися, 
зникали й занепадали держави, 
на їх:нє місце приходили нові. За
можне та .вільне життя сК'ИТів 
викликало заздрість сусідів: тра
ків, кельтів тощо. ЗаздРИли ски
там і степовики, войОВІЮfЧі сар
мати, які жили між Доном і Вол
гою. Закорті.ло і їм поживитися 
добром: заможного сусіда. Пер
шою на скитів рушила сарматсь
ка орда. Плем'я за плем'ям вони 
переходили Дін. 'У степах стина
лося піше товариство і верхівці 
скиті.в з войовничими сарматами. 
Не під силу було скитам, розні
женим довги:м спокоєм, боротися 
з таким ворогом. А до того зі схо
ду натискали все інші й іяші, ще 
cтrpalLIJliш:i вороги. І почала ваІЛи
тися велИІКа скитська держава. 

ЗапуСТЇЛіи cтerm, спустошували
ся !МіСТа. ВЖе не 'було ЙОГО прода
вати лрекам, Нічого було · сплав
пяти в:низ річками. Тільки одні за 
одними то з заходУ, то зі сходу 
через степи проходиЛи все інші й 
іниІі народи, племена, стинаюч:ись 
в завзятих валках та ЗНИіІЦУ10ЧИ 

одні друrих. 

Разом з ЦИІМ хиріють і І1реЦЬКі 
міста. Не приходять сюди більш і 
не осідають нові кольоністи з да
лекої Греціі. Вже недалеко був 
той час, коли бага'Nfм скитам та 
11Рекам з їхніми :містам::и та куль
турою загроJКувала ~овита ру
ї:на. Тільки дуJКа Римеька держа

ва їх врятувала, але не QПИJНИла 
наї:зд'в ворожих племен і вже не 
було того життя, що давніше. 
Та ІПРИЙШОВ час, коли й само:иу 

Римові стало ваJККО бор<уrися .1 
молодими народами, що натис

кали :на нього. 'Уп~ Рим, пере
творилися в руїну і багаті ІІРЩь
кі lllricra. 
Довго-довго по степах, на м:іс

цях, де <]КИЛИ КОЛ•ИСЬ СКИТИ та 

сарм:ати, одна хвил.я наrро.ців зга
няла дІРУlJУ. Зникло ІВСе, 'неначе 
його й не було. сМинулося, оста
лися МОГИЛИ ПО ПОЛЮ». 

ВJКе більше ніJК дві тисячі ро
ків минуло з того часу. Все забу
лося, змі.иилося. Тільки моl"ИJІИ, 
що, самотньо сумуючи, стоять з 

цих часіs і досі по наших степах 
нагадуJоть нам: про те доісrоричие 
ІМИНУ ле нашого краю. 

Олексій д~ 

3 життя 
української 

молоді 

САУС ва святі незалежности 
Словачч101и. 

Буенос Айрес (Вл. .кор.). 14 бе
резня 1939 р. була проголошена 
.в Братиславі незалеаюиість Оло
ваччини. З цієї нагод!И словаки 
святкують кожного року :цю істо
ричну дату. В цьогорічних свят
куваннях в Арrенті:ні від україн
ців взяли участь Леонід Філь від 
YIW та Богдан Коваль, голова 
Союзу Арrентінсько-'Українських 
Студентів. На святкуваннях були 
такоJК присутні делеrати від ін
ших паневолених Моаююю наро
дів, як рі.вноJК а.рrентінські пред
ставники. Після Офіційвоі чаС'11И
ни, під час якої промов.лЯІВ голова 
Словацької Р~ації nроф. 
Х. Хостіяк, відбу>лася спільна ве
черя, ІІ1ЇСJ1я якої І1JРОІМОВ.ЛЯли др. 
Анте Павеліч (Хорватія}, др. Цік 
(Мадя:рщина), др. Накасідзе (1'1ру
зія). Ві,ц україІНІЦів ВИС'rуІІІ1.В з 
промовою молодий студентський 
діяч Бо:rдан Коваль, ЯІКИЙ своїми 
добре Щ>ОдУМІШИМИ ВИІВОДЗМИ ЗДО
бУВ числеНІНі оплески признання. 
На зак'нчен:ня в дРУІЖІНЇЙ rутірці 
nредставники різних народів о5-
мішовались думками та погляда
ми відносно сучасного політично
го полоJКения та спільної бороть
би з російсЬІКИм комунізмом. 

МУН Нюварку вшановує 
пам'ять А. rараєевича 

Ню йорк (Вл. кор.). 17 березня 
.ц. Р. недІІІВНо заснована КJІітина 
МУН-у влаurrуtваЛа свій перший 
виступ перед rромадянсmом -
академію, присвячену пам'яті мо
лодого націоналістичного поета, 
який загинув траrіЧІrо в Берхтес
І'адені в 1947 р. Свято відкрив го
лова Відділу MWH Анатоль Дома
ІРЗІЦЬКИ'Й, ях:ий .в свосму слові 
.вказав на ШJlяхи украінського 

націоналізму, ~ fmiOв сл. п. 
Андрій Гарасевич. Доповідь npo 
ЖИТТЄВИЙ ULЛЯХ Поета ВИГОЛОСИВ 
Оси.п Зінкевич, зупиняючись над 
його творчістю та його останнім 
періодом життя, коли він захо
пивсь альпінізмом. (В мисrецькій 
частив.і вечора ВИСТУ\ПЗІЛИ: іМОЛоді 
мунівці Ню йорху і Нюварку: о. 
Нагнибіда ВИІКОНав «Осішnо НЇЧ» 
Чайковського, В. Ст~ - сПре
людію» Рахманіна, Богдан Рицар 
- 1-щу Совату Бетrовена. З чи
танням творів поета ІВИстуІПИJІИ: 
П-ні Н. ВоЙ!Новська, Lrop Шутан, 
А. Воробець. Цілим вечором про
водив Т. Геврик. Крім чисельно 
зібраноі публіки у вечорі взяли 
участь батьки поета, паsнство Га
расевичІ. 



З: життя уКІJ)аівськоі молоді ва чужині 

О. Зінкевич 

Українськ~ СтудентсьJ(а Громада 

в Балтімор 

+ Виступ YCr - Ба.лтімор ва 
Католицькому УніверситеТі у 'Ва
шіІІl'тові, ДС. 5 xвi'IIJJI ц. р. тан
ЦІQІВ!З!Льна· il1PY!Ila "УСГ-Валтімор у 
склад якої :входили: Оксана і 
Марта Пісецькі, Ліда Чумак, Лю
ба Купчик, Юріrй Котик, І,ван 
Корж, Іван Зарубайло і Тарас 
Хархаліс виступила з двома ук
раЇІнС~и народніми танцнми 
«Козачок» і «Запорожець.» на 
Між~ародньому Фестивалі - 1957 
Като;лицьоrо "Університету Аме
рики у Ва=інrтоні. Крім україн
ських студентів Бал'l'імор, Які ре
nрезентували на . цьому фестивалі 
"УІЮраЇ!Н1У, з окремими :мистецьки

ми точками виступали також сту-

денти представвики таких 

країн: Есnанії, Італії, Мехіко, 
Канади, Філіnін, Бразілії, .Японії, 
Перу, Коломбії, Ель Сальвадор, 
Бірми, Ірля:ндії, Шкотії1 Китаю, 
Лібанону, ЗДА, ІндонезІї, Греції, 
Кореї, Індії. "Україна була '11РаК
тована на рівні з ішІІи.ми держа
вами. Серед чисельно зібраної 
публіки було багато офіцій:пих 
представників диплома'l'ИЧІНоrо 
к01р0усу різних країн. · 

8 виступ Ycr .;. БаптІІІор ва 
Університеті Мерилевцу. Ця ж 
сама та!НЦЮВаЛЬІНа груІІІа "УСІ' -
БалтімQІр виС'І')'1ІІИла 6 кві'lНя ц. р. 
на Десятій Річній Міжнародній 
Фієсті, яку влаurгува:в Міжнарод
ній К>люб Мерилен.цського "Уні
верситету. "У·краі1нСЬІКі танцюри
С'І'И виконали успіwно украЇІНські 
танці «Козачок:о і «Запорожець». 
Обидва висоrупи таНІЦЮРистів 

"УОГ мали :великий ycmx серед 
публіки і були кількакратно пе
реривані тривалими оолесками. В 
підготовці вистуnів багато DJpa:цi 
влОЖИІЛи: Голова "УСГ - Оксана 
ПісецЬІКа, вСі виконавці та сту
денти Орест Ганас, Теодор Царик 

і Юрій Клос. 
+ Передача уКІJ)аівських онеа

нок rректорові Мерилевдського 
Університету д-р Ельківсові. 
ПредстаннИІКИ "УСГ - Балтімор 
Оксана Пісецька і Тарас Харха
ліс передали в часі Міжнародньої 
Студен-rеькоD Фіссти, яка відбу
лась 6 ІІtВіТ!НЯ ц. р., президентові 
Мерил€Ндськоrо "УніверСитету д-Р 
Ельк.інсонові чОТИІри мистецьки 
вик<Щані писаюrи та ВИШіИТу сер
веrку. ІLредставюrки "УСГ заяви
ли nрезидентові "Університету, що 
роблять це за старим У!Иіраїпсь-

ким звичаєм, з нагоди зближення 
празника Христавого ІВоскресШ
ня. Презищент подякував за цей 
подар<>к та побажав багато успі
хів у навчанні українським сту
дентам. 

Друга зустріч УкраіисЬІDІХ 
Студентських .rром:ад Баптімор і 
ВаmіпІ'rо.ву. 7 квітня ц. р. відбу
лаеь друга з черги зуС'11річ "Укра
їнських Студентських Громад 
Балтімор і Ваw:ію"'rону в Балті
мор. На цю зустріч nрибуло 12 
ст:уденток і студентів з Ваші.нr
тону на чолі зі своїм головою Во
лодимиром Прибилою. Зустріч да
ла змогу ближче nознайомитись 
членам обидвоХ громад та обмі
нятись цілим рядО!М дУмок. О. Пі
оецька, голова "УСГ-Балтімор від
ІЮри.ла зустріч, nісля чого , ЗІі. сло
вом оривітання вистуnив В. Іlіри
била, вказуючи на доціЛЬІНість 
таких ооільНІИх СХОд'ЮІ та тісні
шої апів:nраці обид;вох Громад. В 
про11раму зустрічі входило обго
ворення виступів на зОВfІіШіВьому 
відтИНІІtу Студеm-ських Громад, 
участи в Komlpeci та Отудійних 
Днях С"УСТ А, ДОІІОМ()(['И студент

ства Балтімор у влаштуванні свя
та С. ПетЛЮІри і Є. Каиовальця, 
ооамини д-р М. Ласі:йчука про 
М_арокко та цілий ряд біжучих 
оправ. Вечtр пройшов у дружній 
атмосфері. 

+ Доповідь д~р М. Ласійчука 
про Марокко. 7 квітня ц. р. заго
стив до БалтімQр доктор-дентист 
М. J.ІасійчУк, ЯКИй недавно іПірИ
був д9 ЗдА з Франції. Він поді
лився з членами "УСГ-Валтімор і 
вашіІНrтону своїми оооМИІНами ІПрО 
Марокко. В своїх споминах д-р 
М. Ласійчук розказав в блискучій 
формі про свої ооосте~ення з 
цієї пЬmіч:но - африканської к:ра
ЇІН'И, де· він nеребував кілЬІКа :мі
сяців в 1953 р. !Він багато цікавого 
розповів про nобут мароканці:в, 
сп1$іднооин між Францією та 
Марокко, культJ"РНе та економіq
не життя та про nолітичний ас
nект марокканськ;ої ситуаЦії. 
Іlірисутні з зацікавленням вислу
хали. доповідь, піо.ля ЯІКОЇ відбу
лась дис:к:усія. 

Внелавка ук:р:в1нсько110 мистецтва 
в «Вотр ДеАм а.м Мерилевд» 

8 квітня ц. р. відІК'Рито в коле
джі Нотр Дейм Оф Мериленд ви
ставку J"К'Раїнського мистецтва. 

Виставку nідготовила і :влапrгу
вала Віра Суш:к:о з рамени "Укра
їнської Студентської І'ромади в 
Балтімор. Хоч на цьому коледжі 
вже й раніше студіювали укра
їшькі ст:уден'І'іКи - ця виставка 
являється перпт:м уюраїнським 
:вистуІПОМ на ньому і '!1реба ві,щмі
тити, що цей вистуn є надзвичай
но вдалий, корисний і nотрібний, 
за що Bdpi Сушко належиться 
ПОВІНе признааm-R. 

Halllli експонати містилися в 
двох велИІКИХ стендах. Все роомі
щено надзвичайно вдало, з ми
стецьким СІМаком та зі знанням 
<m:рави. Тут видніють прекрасні 
украЇІНські ВІИШИТі подушки й 
серветки, :касетки, зразки укра

їнської народньої ноші, різьбле
вий альбом, деsюк:і зразки украін
ських святочних карток. Ду·же 
вдалий був вибір аяrломоВІНої лі
тератури ІПро "Україв:у. Серед 
зразків українського мистецтва 
і.Щtавий чужинець міr поба'Ц1'1'И 
к:нижку «"Україв:сьюtй Націона
лізМ:» - Армстронrа, «"Украї.на під 
Совєтами» і «"УкраЇІНа ХХ століт
тя» - К. Манінrа, Альбом «Ка
тедра св. Софії в Києві», «Один з 
15 мільйонів» - М. ПриходЬІКа, 
«"Українська повстЗІНЧа Армія в 
боротьбі за свободу», «Острів 
СІМерТИ» - С. Підrайного, «"Укра
їна: поневолена нащія» - В. Г. 
Чембер.лена. 
При вході до виставкавої заЛі 

виднів великий, по мистецьки ви
конаний напис cExhebition of Uk
rainian Arts:», а nід ним портрет 
Митрополита А. Шептицького, 
серед - української ікони Бого
матері, з однієї сторони, а з дРУІ'ОЇ 
- Ісуса Христа. З .zп>yroro боку 
стенду - веЛ!ИКі портрети Тараса 
Шевченка й Івана Франка. На 
протилежній (!Г()!роні - велика 
карта "УіКіраЇни, ·з nоясненнями 
поруч та різьбленим '11РИзубом 
-нащ нею. 

Виставка стала сенсацією в ко
леджі. Багато його виюладачів та 
студентОк вже оглЯІНули Гі та 
склали фатуляції Вірі Суwко за 
виявлену .інЩіятиву й вміле та 
мистецьке роЗС'1\аВ.лення експона

тів. ВСі глядачі з великим ~nри
знанням і nодивом :висловлюва
лись npo прекраоне украі.нсЬІКе 

мистецтво, якого білЬІПІість з них 
ніколи в житті не мали змоги ба
чити. 

Ми зуец>ічаємо Віру Сушхо. 
Вона радіона і задоволена, говр
рить нам: 

- Це тільки пачаток . .Я в цьо
му коледжі лише сім місяців і· за 
цей час мені !Вдалось nоробити 
.багато цікавих знайомств. Після 
цього nepшoro виступу Ми будемо 
старатись влапrгувати тут допо

відь nроф. Л. ДобрянсЬІКоrо, яка 
напевно буде уапіпmою. 

«СМОЛОСКИП» 

Стор. 11-та 1957. Число 4-5 (74-'75). 



Справи моnоді й студентства 

на нараоах УНО і БО Нанади 

Торонто (ВJJ. кор.). 9-10 лютого 
ц. р. відбулись наради 'УНО і БО 
Сходу Канади. В цих нарадах 
взяли чиселЬІНу і активну- участь 
предст:шниюи уюраїІНСької націо
налістичної !МОЛоді й студЄІН'І'СrВа, 
ІІJКі живуть в Канаді. Цим СЛІРа
ВЗU\!: були nрисвsrчені дві доповіді 
- Ярослава Білака «Проблема 
зацікавлен.кя молодого покоління 
ІЦ:рацею 'УНО» та Льва Винющь
КGrр - «Розбудова студентського 
сектора організації 'УНО». Моло
дечі студентсь~tі оправи були ІІІо
рушувані також ІВ інших доnові
дях, як рівнож багато ув~ було 
їм nрисвячено в д~кусіях. 
Я. Білак, ана.лізуюч:и стан мо

лоді і її nрактИЧІНі завдашш, го
ворив: «Коли ·було створено ор

ганізацію М'УН, то вона в теорії і 
на практиці мала ту саму мету, 
що й 'УНО. Коли сьаrодні зrадує
мо про ЛЄ'ІWНСЬН:у школу М'УН В 
Ошаві чи Радіо-Комунікаційну 
Школу в Торонті, то нам ЯСІНО 
с-гає, що це не були інституціr 
ст!ВQРЕШі для скріплення воєнно
го потmщіялу Канади, хоч таки
ми вони оnісля стали, а були це 
існтитуції для виховання війсь
кових кадРів для 'України. 

В підготовці цієї виставки до
nомагали Вірі теж ЛLда Чумах. 
Окрему nодяку належиться зло
жити братові Віри ЯрослЗІВові 
С)"ШКО, який доnомагав їй у всіх 
сnравах, зв'язаних з виставкою, 
та П. Баб'якаві За ВИПООИЧЄІНІНЯ 
багатьох ексnонатів та .книжок, 
як рівнож всім ТИІм особам. які 
різиими доnомогами ОЛJриЧИНИІЛи
ся до зреалізування цього заду
D&у. 

Насувасться думка: скільки 
можна 3Р<)бити 1\Юрисної ПJРаці 
для украінськоЇ СІІІРаІВи, коли б 
ножний студент і студентка хоч 
раз у рік дали у своїй школі нав
чання лише один ~їнський 
виступ. 

Нехай для всіх, а в nершу чер
гу для студентства ВалтіІмор, по
СЛУ!ЖИТЬ nрикладом іВіра Сушко. 

.. смолоскип,. 
Число 4-5 ('74-'75). 195'7. Стор. 12-та 

ПожертвуваВlll'И велику час-rи
ну ідеалізму для економічного 
забезnечєння, м.и згасили воrонь, 
якого таІК сильно nотрібно для 
розпалюва:н:ня молодої душі, для 
посвяти ідеї. КООЮІ:а ідейна люди
на, щоб такОю остатись на Шле 
жиrтя, мусить мати джерело, з 

якоrо вона могла б nос-гійно чер
пати духову силу. Ми, що роди

лись в 'Ук;раїпі, вважаємо 'Украї
ну джерелом на:шої дУХОВОЇ аили. 
І так давrо, як ми будемо дуurею 
зв' язані з рідною землею, так 
довго ми будемо вартісними оди
ницями для свого народу та :взір
цеtвими громадянами країни, в 
якій ж.ивемо. Лише бУ'дучи силь
ними духом, змткедо бути людь

ми конС'11Руктивни.ми для суспіль
ства». 

Я. Білак, проаналізувавши anpa 
ви українського вихозаНІНя :мало
ді й навівши дуже ВЛУ'ЧІfі nорів
няння з законами nРИJРОди, пе

редбачує таку картину: с'Уявив
ши ІВ таких відносинах майбутню 
картину з\ українського життя в 
Канаді за п'ятдесять літ від сьо
годні. нам с-гане ЯСІНО, яку людину 
МІИ хочемо вихова'NІ. Ця людина 

само собою буде канадіЛІцем, який 
гордитиметься своїми предками 
в 'Україні і тими, що життя. своє 
вклали в розбудову Канади, як її 
пі<JІНери, і EjpEmn'i кана~ій:цем, 
який буде в.м'т.и в'ДІПовідно стати 
в обороні прав народу українсь
кого - народу, з юрови якого він 
'ВИ'ЙlІІОВ ». 

Доnовідач вказав на такі мето
ди <JЦJаці серед молоді: 

1. Вnливати на батьків, щоби 
~.дома вчили своїх дітей говорити 
уl""раї.нською мовою. 

2. у- «Рі~ій Школі» окремий 
ватиск nос-гавити на вивчення лі
терату;ри й історії. 

3. Створити добродійні фунда
r~ії та знайти меценатів для ФІ
нансування українських катедр 
прИ каІНад'йських університетах. 

4. Простудіювати ролю україн
ських церкОв в боротьбі з чужи
нецьким оточешІя.м, яка віді.І1рає 
дуже рішальну ролю в національ
ному вихованні. 
Лев Винницький, студентсЬІКИй 

референт 'УНО, в своїй дОІІІовіді 
надзвичайно ІВЛУ'f!ІО з'ясував 
nроблематику ухраїпського ст.у-

дентства в Канаді. Він nред'явив 
нарадам конкретні проnозиції, які 
торкаються студентського poc-rv 
- створення спеціяльного Сти
пендійного Фон.ду, який би міг 
забезnечити студії хоч би деяким 
студентам. Нижче по~аємо деякі 
Ц[Кавіші ·ВИТЯГИ З ЙОГО ВИСтуnу: 

«Діяльність студентського сек
тора 'УНО nовинна бути mря.мо
вана на те, щоб: 

1. Діяти в напряМКу якнайбіль
шої заохоти молодого членства 
'УНО і БО і дітей членів, ВСТУ!І1а
ти на унівеtю'...тrетські студії і 
здобувати вищу освіту, 

2. Держати зв' язок і нести мо
ра·льну та матеріял!flу допомогу 
студентській ді:ялЬІНості в універ
ситетах, 

З. Зорганізу.вати і нес-ги мате-
. ріяль.ну :цоnомогу ооодиноким 
студентам у ф~мі стипендій, по
зичок чи дотацІй. 

Зауважую, що абсолютно зама
ла кількість молодих хлаmців і 
дівчат плянує встjІІІ1ати в універ
ситети і nродовжувати свою ви
щу освіт.у. Примана юmути шко
лу й іrи заробляти сво1 власні 
1~оші є завел•и:ка. 

«Хоч студентські іJWПрези в 
уні!Верситетах є відкриті для ши
рокого rрома:цяпства, а в тому й 
для 'УНО і ВО, уча~ нашого 
членства в цих імnрезах є обме
жена до кількох одиниць. Опке, 
-не диво, що брак нашої мораль
ної підтримки й стичнос'!Іи відчу
жує ІВід нас студентський еле
мент, який як ми надіємось - по 
закінченні СТ:УІдdй мав би mtЛЮ'Ш
тися в ряди ч.ленів 'УНО і ВО і 
доnовнити іхню діяльність. 
«Хоч десят.mи украіІНських С"І'у

дентів кінчають вищу освіту 
КОЖJНого року, кількLсть, яка зна
ходить своє місце в нашій органі
зації, є майже неnоміТІНа. В цім 
напримку нам абсолютно '11р€ба 
<Ztревідувати наше станавище й 
установити нап-риМІНі, діяти в на
nрямку зближенWІ й активІНОЇ 
п;дтримки студентської діяльно
сти». 

ТоркаЮЧ'Ись діялЬІНости «Зарє
ва», Л. ВиНІНицький звернув уваrу 
на такі цікаві момеІJТи: 
«Чи 'УНО У СВОЇМ відношенні ДО 

студентської діяльности ІІІОВИІННО 
нести за,гальну підтрuмку стано
вій д'ялЬІНості студентства, чи мо
же було б більш доціл!flо спря
мовувати овою увагу, скажім, на 
підсилення діялЬІНое'І'И «Зарєва», 
яке в своїй ідеологічн'й 'Оріfнта
ції І'"равітус в наnрямку 'УНО і з 
часом навіть Щюрмити «За.рево», 
як Братню ОрганізацІю 'УНО? 

Доповід;:Іч nісля а-рtументуван
ня та nоруuІення оnрав студент

ства М'УН ДОХОДИТЬ до ВИСНОІВку, 
що «ІНе qуло б доцільчим nерейти 
до негайного оформлеНня «Зарє
ва», як БО, але 6-вер•джує, що 
«ЗаревО» і ЙОГО член~о ~•"С.ЛУtГО
вують на nідТІримку від УНО». 



Справ молоді торкнувсь ~ аво
їй доповіді теж Євген Мастихащ 
секретар КЕ "УНО, який вказував 
на потребу допливу з Рядів МУН 
і .молодечих відділів О"УК, стар
шої віком молоді до "УНО, "УСГ і 
ОУК. . 
Багато ЦіІЩfИХ дУМОК ВИСЛОВИІВ 

у. своїй доповіді «Розбудова 
шкільного відти:нху» - Степан 
Пала,ційчук. Зупиняючись над 
підсумками шкільного виховання 
молоді, доповідач інфtJрм:ує, що 
:БІІІWдовж 25-літньоrо існувркня 
"УНО ІВ Канаді, при його Філіях 
і ВО існувало ЗО «Рідних Шкіл», 
12 дитячих садків та одна моло
де~а оселя. ЗВJраз :r~~ри Відділах 
"УНО і ВО kнуе 14« Рі,l]jНИХ Шкіл», 
4 ди'l'ячі са~ та одна вахацій:на 
оселя. Це є дуже поважний осяг 
і, за вийнятком церков, леДБе чи 
якась lНІша організація в Канаді 
І:ОЗіПоряджае такою кільосіС'l'Ю ос
вітних закладів. 
«Не дивлячись на недостачу, -

говорив С. Паладі:йчук, - «Рідні 
Школи» існували, розвивалися, 
збільапува~Л'ися чисельно, вихову
вали уюраwську дітвору в націо
нально.му дусі та в СВ<Юрідній 
КУЛЬТУІ)і. З дітвори «Рідних 
lllкiл» виростала національно сві
дома молодь, яка поглиблювала 

свое національоне виховання й 
знання та загальне укрШнознав
сrво на Вищих Оовітних Курсах. 
З цієї молоді виростали свідомі 
Мунівці, опісля члени "УНО і БО. 
Поява свідомої молоді в наших 
організаціях - це велика і ос
новна заслуга «Рідних lІІ!кіл» при 
філіях "УНО, це доказ важливо
сти й доцільности існування цих 
шкіл .у нашій організації». 

С. Паладійчу;к зупинивсь над 
питанням відповідальuОСТІИ учи
теля за школу і в•иховання ммо
ді, пtJрушив ряд практичних 
аправ та закі:н'чив свою допоmдь 
nоданням системи виховання й 
навчання мQлоді в "УНО: 

1. Дитячі садки (світ.лиці), 2. 
«Рідна Школа» "УНО - для шкіль 
н01 .молоді, З. Доповняючі (серед
ні) курси уюраїнознавства, 4. Ва
каційні оселі :ммоді, 5. !ВиЩі Ос
віТІНі Курси - для молоді, яка 
закіІНчила «Рідну Школу» "УНО. 
«Нашим заІВданням членства "У
НО і БО, є СІ!ІіРЯ:мовувати всі свої 
сили для рообудування цієї си
стеми виховання й навчання .мо

лоді, бо від цього буде за.лежати 
майбутнє не тільки нашої органі
зації, але й цілої уюраїнської на
ціональної групи в Канаді». 
Наради УНО і БО п:рисвятили 

на цій овоїй черговій конферен
ції багато уваги СІІІраJВам молоді, 
студентства й ІІІКільнИЦ'l"Ва. Над
звичайно великий позитив є той, 
що дє.леrати не заюривали недо

ліків, не прикривались порожні
ми фразами і святочними патріо
тиЧJНими деклSІІраціями, як це ча
сто буває у нас, а з повною в~д
повідальністю за наше .майбуnrе 
вказували на недотяrнен:ня, ана

ліз~али йОІІ'О і давали конкретні 
ІlІРОІІrоиції, як працювати, щоби 
перейти із задоrвільноrо СТІІН(у на 
ба.гато краЩJtй. Ми знаємо, що і 
в інших юра·їнах замало уваги 
присвячували наші організації дf>
сі стУ.центськи.м спр:шам, які для 
нашого Націоналістичного Руху є 
надзвичайно важливі. Дуже по
зитивний і КОІНСІ1Руктивний Під
хід Л. Винницького до цих СіrІОрав 

і йоrо пропозиції заслуІІ'овують 
на окрему уваг.у. Це саме відно
ситься і до думок доповідачів і 
делеrатів відносно rrtpaцi серед 
молоді• і ШІКі.льницт:ва. 

Студійні дні СУСТА 

Зrідно з повідомленнJUІ "УіІlіРави 
С"УСТА - Друга Літня Конфе
ренція Високошкільної Молоді в 
США відбудеться ІВ полоrви:ні чер
ЕНЯ ц. в. з зш-альною темою «"Ук
раїна в борот~>бі за державвість 
у друrій світовій війні». 
На Конференцію іІlід.rотовляю

ться ГООІОІВНі доповіді на такі те
ми: 

1. Поворот уКІраїнської JІDробле
:ми на мЬкнародній форум, 19З8 -
1939 рр. 

2. Німецький nохід на схід та 
спроби відродження української 
державности 19З9-42. 

З. "Україна під німецькою оку
пацією 1941-44. 

4. "Українські військові форма
цій (ДИвізія Галичина, "УВВ, "Ук 
раїнське козацтво та ішnі). 

5. "УПА ·й украЇ•Н'Ське підпілля. 
6. "Український студент в боро

тьбі за державІRість. 
7. Совсrська політика супроти 

України в щруrій світовій війні. 
К,рі,м головних доповідей пе

редбачаетІооСя ко-доповіді та ІВ'И
<n')'Іnи в диску(:іі. Після Студій
них Днів відбудеться 'І'ретій Кан
феЄ С"УСТ А. По всім пра·вдопо
дібностям Обидві щі ЇМ!nІрези від
будуться в Філядельфії або Кдів
ленді. 

СПОРТ В УКРАЇНІ 

Спортова хроніка 

+ Рекорди українських спортовців. По
даємо тільки тих спортовців, оояги: яких. е 
всесвітніми а,бо всесоюзними рекордами. 

Чоловіки. Б;:tр'єрний біr: 110 м. - 14,1 
сек. Є. Буланчик. Київ. 

Стрибки: з тичкою- 4,46 м. П. Дени
сенко. Київ. 

Метання: спис - 79,89 м. В. Цибуленко. 
Київ. Граната - 89,39 м. В. Цибуленко. 

Юнаки 17-18 років. Біr: 400 м. - 49,6 
сек. Ю. Фокін. Львів. 

С'ІІрибки: у довжину- 7,74 м. І. Тер
Ованесян. Львів. З тичкою - 4,15 м. І. Пет
ренко. Київ. 

Жінки. Метання: спис: 55,48 м. Н. Ко"
няєва. Київ. 

Дівча,та 17-18 років. Біг: 800 м. - 2.12,8. 
Л. Лисенко. Дніпропетровськ. 

Метання: ядро (4 клr.)- 14,76 м. Л. Сив
цова. Київ. 

8 Готуючись до літніх змагань, в Укра
їні пройшли змагання з різни·х ділянок спор
ту. Передовсім в ділянці міжкомандних зма
гань. Але пройшли спроби дужання і між-
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республіканського характеру. І так, напр., 
в тенісі уюраїнська команда потерnіла пога
ну невдачу на кортах московського Динама. 
Із чотирьох найкрюци·х· всесоюзних команд 
українська вийшла четвертою, тоді коли на 
спартакіяді минулого року українські тені
сzсrи осягнули друге місц~. Це слід поясни
ти в першу чергу недостатнім тренуванням, 
юсе виходить з недостатнього устаткування 

цього спорту в 'Україні і браку часу на впра
ви. Орган комітету фізкультури при раді 
міністрів 'УРСР - «Радянський Спорт» при
знався в 17 (77 4) числі, що в Києві є тільки 
один закритий тенісовий корт. Оце здорово. 
Тільки один закритий корт для кількох ти
сяч аматорів тенісу, тоді, коли в Москві і Ле
нінграді їх є десятки. 

В В тому ж часі відбулись змагання з 
волейболу. Іх вислід між укрзінськими чо
ловічими· командами встанови.всь слідуючо: 

одеський «Буревісник», харківський і київ
ський «Буревісники», київський Будинок 
Старшин, команда району Харкова. Три жі
ночі команди - харківського і одеського Бу
ревісника. і Київськио 'Університету - здо
були у фіналі по ·1 пункти. За кращим спів
відношенням партій перше місце було при
суджене харків'янкам. Другий круг чемпіо
нату відбудеТься ·в липні. 

• В ділянці плавання також не вцдно 
великих осягів. Як і в ділянці тенісу бракує 
непних даних до розвитку цього гарного 

t=1юрту в 'Уюраїні. Названий вище орган спор
ту 'України признається в цьому .ж самому 
числі, що в Дніпропетровську нема зимового 
планального басейну. Аж очам не хочеться 
вірити. В одному з найб;льших міст 'Украї
ни, поважному скупченні роб;тничої і уні
верситетської мо ло ді НЄ!ма зимового басейну? 
Так, правf'Т."і- Стаття підnисана майстром 
спорту. Треёа віри!ГИ. Тим часом у «гнилому 
ззході» багато менше важні осередки мають 
по кілька таких басейнів. Orae питання: чо
му ж ц~ Комітет по справах фізкультури 
при. раді міністрів 'УРСР не подбає, щоби ук
раїнська молодь в 'Україні могла фізично 
ро:щиватись так же само, як її співтоваршлі 
на Заході? 

8 В ділянці фут5~ла зайшли певні змі
ни, в наслідr:>к Яt{ИХ зм~.rання в цьому році 
перевn 'J,ИТимуться за кубки і звання чемпіо
нату. Зпершу ГО~· ве:'ТJІІlІ'!УТЬся між районами 
чи м'ст~".1И (4 квіт. - 26 трав.). Потім- між 
областями (2 липня - 26 жовтня) і врешті 
фінальний турнtр на звання чемпіона 'Укра
їни (20-27 жовтня). Змагання за кубок бу
дуть дещо приспішені і у фінальних змаган
нях за кубок 'України виступлять 28 команд 
(1·1 липня- 25 серпня). 

.. смолоскип,. 
Число 4-5 ('14-'15). 195'1. Стор. 14-та 

• Відбувая цікавпй турнір в шахах. 
Треба було предстази7Ц у встановлений час 
свої композиції, ск.JШ.Цені на задані теми. Гра 
була всесоюзного рQ~міру. До складу кож
ної команди входили 8 учасників. Найбіль
шу скількість пунктів здобула кома.нда Лат
вії, сеягнувши 114,5 пунктів. Друге місце 
зайняла украЇН:СЬ)(а команда з 97,5 пункта

ми, третє - Білорусь з 89 пункт. (Москва 
:::добула ... 19,5 пунктів). 
~ 8 На схилах Карпатських Гір, біля села 
Ворахти на Станиславівщині, відбулися ле
татарські змСІ.гання між чотирьома pecnyf ... 
ліками ('Україна, Литва, Латвія і Естонія). 
Рівночасно проходиоJІИ nеремоги за nершен
ство уJСр.аїнських команд. Перший день був 
присз~~:чений змага:нням на 11расі слалома-гі
ганта і ПЄ!реможцем вийшов викладач інсти
туту фі::культури в Києві І. Соколов. 550 м. 
він закінчив за 42,3 сек. В перегонах на 5 
клм. найси..льнішою між жінками виявилась 
Р. Лущникова (21.57,0), виконавши норму 

майстра спорту. 15-кілометрову дистанцію 

між чоловіками виграв естонець А. Окс (1 
02.06,0). В естафетних бігах на 4 Х 10 клм. 
м}ж чоловіками (2 : 40.15,0) і на 4 Х 5 клм. 

м;ж жінками (1 : 33.42,0) українці також ви
яви·лись найсильнішими. В останній день 
змагань, присвяченому далековіддальним 
бігам першим прибув з віддалі ЗО клм. лито
вець І. Скерневічус (1 : 55.53,0) і з віддалі 10 
клм. Р. ЛуrшІИкова (43,0). 'У стрибах з трам
пліна переміг Л. Земляницький, конструк
тор Крюкінського вагонабудівельного заво
ду. Перш:і місця в Змаганнях зайwпли леще

тарі 'України, слідуючі місця припали 'Есто
нії; Литві і Латвії. Між командами 'України 
прr,ше місце зайн.яла команда Києва і друге 
:,5'рна команда Станиславінської області. 

• Коли ми вже nри розгляді різних ви
дів спGрту, слід буде також приглянутись і 
коротко представити справи спорту в 'Укра
їні, як вони представJІлються в ділянці про
паtр ІіДИ спорту. Це НЄ! важко зробити, коли 
слі.z..;.<увалось за тuою подією, як пленум 
української секції аrітації і пропаrанди фіз
культури і спорту, що відбувався при :кінці 
лютого і на початку березня в Києві. 

Із доповідей на пленумі виникає, що 
спсртом є охоплене дуtже незначне число ук

раїнської молоді, що на, спорт в урядових 
кол1х звє,ртається дуже мало уваги, якrцо не 

брати під увагу казенні закликИ' і ті чи інші 
вимушені промови про спортові осяги. Крізь 
допов:ді відчуваються скарги на брак устат-: 
кува.ння у спортоних товариства:х;. в одній із 
доповідей відзначено, що деяку вагу у про
паrанді поширеннн спорту несуть міста Київ 
і Львів, але у них самих це не є надто поши
рене. Добре, але це ж головні міста 'України. 
Що ж тоді діється в провінційних містеч~ 
ках? 



А ось що. В іншій доповщ1 говориrrьсл, 
що найкраще пропаrанда спорту була по
ставлена на Волині. Дуже добре, але t~e вид
но волинських рекордсменів ні на одних 
республіканських змаганнях. В чому ж спра
ва, питається звітода,вець в 19 (776) числі 
було міцне і здорове, було викачане в nrахти 
«Радянськоrо Сnорту»? 

А ось в чому - дозвольте вам прийти з 
дщюмогою у знайденні відповіді: на Волині 
нема зараз фізично міцної молоді. Все, що 
або на хрущовські цілинні землі. Старики і 
підлітки не можуть робиrrи фізичних норм, 
до яких треба мати міцні м'язи і ха,рактер. 
Дальше, ~парт в Україні не є той самий, що 
ним він є у вільних країнах. В Україні він 
носить величезну дозу поліТJ1·ЧНОЇ пропаrан
ди. Зимові змагання, напр., відбувались під 
кличами виборів, весняні і літні будуть від-" 
буватись під кличами відзначення 40-их ро
ковин большеницької революції. Ні в одній 
країні ~ахіднього світу :ц;;. пропаrанда не є 
так далеко посунена, а r:роте керівні дер
жавні кола не бояться пустити цю молодь на 
відвідини в Україну, тільки нехай київський 

уряд дозволить цій молоді туди поїхати і 
відвідати всі місця, які тільки вона забажає 
відвідати•. Нехай це саме зробить київський 
уряд у відношенні до своєї молоді: нехай 
відпустить її вільно відвідати західній світ, 
тут вона зможе відвідати все, що вона заба
жає. 

Але це на ма.рrінесі доповідей на спор

товому пленумі в Києві, з якого дІ?відуємось, 
що подібний до стану на Волині існує рів
нож і на Буковині. 

8 Згідно з газетою Київ~ького Універси
тету «За радянські кадри» спортом в універ
сиrrеті охоплені 3.100 студентів і викладачів. 
Його спортОві команди лвллюrrьсл чи не най
кращими зпоміж всіх команд України. За 
останні 5 років в університеті підготовлено · 
9 майстрів спорту, 184 спортовцін першої ка
тегорії, 743. - другої і 2.323 - -гретьої, Пе
реможницею Спартакілди народів СССР в 
минулому році в плава,нні була студентка 
першого курсу історико - філософського фа
культету Алла Коваленко. Студентка еконо
мічноr·о факультету Галина Блащук нагоро
джена золотою медаллю за світовий рекорд 
в нічнему стрибку з парашутом. Тут же зна
ходиться за,слуtжений майстер спорту - вес
лувальник Ігор Ємчук, нагороджений на 
15-ій і 16-ій Олімпілдах. Жіноча волейболь
на команда К. У. завоювала минулого і цьо
го року перше місце по волейболу України. 

ПОДІІ Й ПОЛІТИКА 

СВІТ І ЛЮДИ 

Франція 

До чергової Універсальної Виставки, яка 

відбудеться:. в слідуючому році в Брюсселі, 
у Франції вже проходить солідна підготов
ка. Як залвив П'єр де-rоль, комісар фран
цузької секції в У. Виставці, Франція візьме 
участь у Виставці своїм показом у трьох ас
пектах: архітектурою, декорацією і презен
тацією. :В ділянці архітектури· комісар пе
редба,чує два павільйони ~ національний 
для цілої Франції і менший- для Парижу. 
Іх опрацьовуватиме архітект rійом Жієт. До 
.декорацій вже підбираються відомі декора
тори. Презентація буде опрацьовуватись під 
кутом техніки і гуманізму. 

UЦоб успішно перевести намічене, qрран
цузька виставка, матиме характер одного дня 

людини чи групи людей.·~. перш за все 
робочий день: все, що Франція продукує і 
якими засобами. Потім відпочинок: в родині 
-хатні прикраси, приладдя, в грома,ді- як 
у вужчо'му розумінні- школа, шпиталь, 
церква, так і в ширшому, державі - будів
ництво, соцілльні здобу-пси. І врешті третій 
відділ дня - розвага,, в яку входить творча 
думка (виховання, духовість), способи Гі ви
яву (книги, преса, публікації, радіо і ін.) і Гі 
реалізації, кладучи натиск на технічний бік 
(атомова енерrіл, наукові досліди й ін.). 

Африка 

Рішення уряду ЗДА висла,ти віцепрези
дента ЗДА Р. Ніксона в подорож до Африки, 
потім іама поїздка в місяці березні, вказують 
на зростаючий інтерес, з яким ЗДА почина
ють дивиrrись на території Африки. Тим біль
ше, що французькі геологи натрапляють в 
Сагарі на сліди поважних земних багатств. 
«Нью Йорк Таймс» з 24 березня подає, що 
поворот Ніксона приспішить тепер розв' яз

ку делких справ, які стояли перед Конrре
сом. А цими справами бу ло: заснуваШІл чо
тирьох консулятів на півдеШІих від Сагари 
територіях і с'І13ореннл в Державному Де
nар1'а.менті нової секції по справах Африки, 
очоленої помічником державного підсекре
тара. Пізніше має прийти- подає «Нью 
Йорк Таймс» - до покликання нових консу
ллтів, як тільки призначаться на цю мету 
відповідні фонди•. Ці фонди - думає часоnис 

Конrрес поспішить призначити з orJUІдy 
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на тиск, який ведеться торговими кругами 
на. Конtрес з метою забезnечеНRЯ майбутніх 
американських інвестицій в Африці. 

Мадирщm1а 

В часі, коли соостські пандерні частини 
пильнують в Мадя:рщині, щоби робітничі і 
селянські маси з молоддю на чолі знов не 

pyurn:,ли на барикади для здобування волі, 
так звJ.Ний голова, і так зван-ого народнього 
уряду -Кадар поїхав з чолобитнею до Мос
кви. В часі своєї поїздки Кадар виявився ду
же добрим лектором: подані йому в Москві 
промови він без підготовки читав так само 
легко, як легко з підготовкою він читає ті, 
які :йому приготовляє московський tay ляй
тер в Будапешті. 

Тим часом населеІПІя н~ заспокоюється. 
Хоча нема вибухів, але й нема спокійного 
житгя державній поліції, ні окуnаційним 
вій':~ькам. Йдуть масові арешти і екзекуції. 
Це не лякає дітей. Часто буВають такі видо
вища, як подають чужі кореспоцценти з Бу
дапешту: діти палять перед школою підруч
ники російської мови. 

Недавно речник політичн-ої поліції зая
вив, що на кардиналові Міндсценті дальше 
тяжить присуд досмер-гної в'язниці і він бу
де притягнений до виконування цієї карщ 
як тільки вийде з американської амбасади, 
в як;й він перебуває від часу його звільнен

ня з в' язшщі мадярською революцією. 

Італія 

Бажання осягнути намічене перемогло 
всі труднсші, щ-о стояли на перешкоді «Ма
лій Европі». 25 берrоня "В Римі ш;сть заці
кавлених міністрів (див. «Смолосюю>> за бе
ре~ень) Еврошr - :. німецького боку сам 

х р о н 

Аденауер - п\дписали договір в справі ню
клеарної індустрії і Спільного РШІКу. Таким 
чином два роки безпереривних пер-еговорів, 
засідань і конференцій увінчуються успіхом 
(хоча не зовсім, бо треба, щоби парляменти 
всіх шістьох держав ратифікували цей дого
вір). Це є без сумніву найбільші nодії в Ев
ропі останніх десятиріч в ділянці її еконо
мічної політики'. СПільний Ринок буде пере
ведитись в життя протягом т. зв. переходо

вого періоду на протязі 12 років. Після ЦЬ{}ГО 
періоду мита між членами договору мали б 
бути цілковито знесені, мала б nрийти віль
на, мандрівка людей і каnіталів. В подібний 
спосіб мала б .розвиватись атом-ова спільно
та - Евратом. 

Анrлія 

Різні способи служать для застосування 
податків, щоб здобути для держави необхід
ні фонди. Для здобуття фондів Англія нама
гається зменшиІГИ свій воєнний потенціял 
Для цього ж самQго здобутrя фондів фран
цузький міністер Рамадє оподаткував спеці
яnьною оплатою всі фра.ІЩузькі авта. Але 
щ~ цікавіше трапилось в Англії. 

В одному ·підприємстві був винайдений 
спосіб' 01рівання помешкання за допомогою 
соничної енерrії. Директор підприємства Л. 

А. Ж. rардінер дав вказівки збудувати дім 
без комина і заінсталювати в ньому новий 
апн~ат. Все було б гаразд, але хатою без ко
мина зацікавилась преса, а, потім податковий 
уряд. Не беручи під уваrу коштів дійсного 
огрівання (біля двох шілінrів на тиждень), 
він оподаткував власника будинку таК, не
мсв би цей дім із десяти кімнат огрівався 
::в:;.rчайним способом (біля 2,5 фунтів на тиж
день). 

І R А 

• з почаоr.ком береЗНя ц. Р. сту
дент [фізики 3 Мічіrе.нськоrо 
Універсигеоr:у О. Білакюк дав до
uовідь для сrуде:н:тства Балтімор 
і защюшених і'ОС'n'Й к. т. «Атом 
і всесвіт,., Доловідь викликала 
ІВели.ке заціхавлення серед ири
сутніх та диску·сію, в як(й обюво
рювако найи:овіші здобутки в ді
Jія:иці Ядеркої фізики. 

ТИ МОІ'ЛИ довідаТИСЬ j цобаЧІИТИ 
зкамеюtто 3НЯ'І'і види з америкак
ських rоловніuzих заповід-Ю'ІіКів, 

в я.ких доводилось побузати пре
леrеRТОВі. 

С:узати частіше такі види спіль
них розваrових iN!IIp€!3, mкі при

косить обоиілІ>Иу користь. 

8 Боrдан Максиrмюк, RККЙ.пра
цюс в дослідній ляборатарії де
парТаменту аrрикульту;ри у Ва
шінrтоRі, дав д(Х[ЮВідь для члоо
ства УСГ-Ба~д'І'імор і :висsітлив 
фотаrрафії з иацkІн:альких запо

відників США Пpиcyrnd С'1'УдеН-

.смолоскип. 

Число 4-5 ('74-'75). 195'7. Crop, 16-та. 

8 ЗО 6epe:JI01 ц. р. УкраїнсьЮ 
Офдеwrськ:І І)юиадИ Вашіиrтоху 
і БалтімОр відбули опhльиу това
риську зустріч кад велихим водо

падом ка ріощІ Потомак (>Вірджі
·нія). В зустрічі ІВЗJІло участь біля 
сорок студевrів і студенток з 
обидвох r1ромад. В проrраму зу

с:трічі входило - сnілЬ6е позна
йомлеJІНЯ члексrва, товариські 
розм·D'ВИ і .цискусії, змаrання з 
різних видів сnорту, ОNІЯДИІПІ 
ВОДО'Ладу Та ОКОЛИЦЬ, СПіЛЬІНИЙ 
обід. Зустріч відбулась в яадзви
ча/hко дружній атмосфері. Учас
ники висловили поба.жанІНЯ від-

• Як подає «Моло;а;ь України,. 
ч. 45 (8020), в селі Недра на Київ
щипі перед війкою красувався 
великий розложистий дуб, з яко
rо видно було :всі дОВЮQлиwні се
ла. Під час війни цей дуб зрізали, 
а теnер школярі, ІІlід;рахувавши 

елої-кіль-ця: на пеоньку, ВІИЮ!ИЛИ. 
що їх є 502. Навіть якщо взяти 
під уза·rу, що в пеВJІих }'Мовах, 
пере:а-ажко з патолоrічних ІІІРИ
чион, тt~аnляються nротJІrом о;а;но

rо pQJЦY подвіfmі каве~лювания 
рі<ШИх слоїв, все таки цей дУіS 
був оправ ді старий. В 'н буm свід
ком у своїх моло.цих роках якої 

доби і подій в УІq)аїиі? 



НОВЕ в ТЕХНІЦІ 

• Перехід чи іЩ)(mускання елек 
тричиого ст,руму через ~ське 

тіло не є явищем новим: ІВ Аме
риці ним користаються, щоб ло
збавити людство від небе:mечних 
ін.дивідуміІВ; КОЛИ іХТОСЬ Необе
реЖНО nоводиться із левною на
nругою струму - може зазнати 

поваж:них поранень; ІКОли ж візь
ІМете без лідrоrов~ е.леІmролро
відник із слабим стр~ом - від
чуєте майже ІВ цілому організмі 
неnриємний е11рус. Але ІІфім не
rати:вного наслідку nеребігання 
елеR'І'ІРич:ного струму через орга

нізм є ще іШІІИЙ, !Корисний, на
слідком якого є «електрич:ний 
сон». Явище відкрили совєтські 
вчені. Прист3ІВИВШИ до очей і по
тилиці відповідні електроди, по 
них nролускається незвичайно 
слабий С1JРУ1К (8-10 тислчних мі
ліамnера) малими іМ!Пуuуьсіями :бі
ля сотки на секуНду). Після 5-10 
Х:ВИЛИ'Н nацієнт засипr.ляє mок.ій
ним і глибоким сном. Згідно із 
заявою деяких лікаріІВ, цей сон є 
майже такий самий, як нормаль
ний. Цим сн.ом л·іхують деякі хво
роби. 
·Взявши під увагу, що від зви

чайного my до на.ркозного є тіль
ки ІВеJІ'ИКИй КІРОК, інженер Ю. Ху
дий (чи не українець?) зконстру
юваІВ апарат, який дозволяє осяг
Іltу'ГИ сон, необхід'ний ДUІЛ довгих 
ХІірургічиих олераці>й. іЗастосова.:. 
юt:й ...для спроб над псами, він дав 
дУЖе добрий вислід. Ву:в випа
док, коли пес лроmав 5 годин, не 
nодаючи ніяких знаків ло.цраз
нень, які звичайно видно :після 
хемі'Ч!Ної наркози. 

• До недазна діямант був най
твердішим тілом. Нічого т:вЕрді
іlІ.ЮГО від нього не іаfувало: :ним 
можна було nо.цряzпати кожне 
тверде тіло, але діяманта не мож
на було дряnнути нічим. З цього 
огляду його застосування було 
:велике в індУстрії і біжутерії. 
його значення відходить на дру
гий ·nлян з хвилиною, коли моло
дий американський ІВчений, д-р 
Р. r. іВеитuрф винайшов бора
зон. Це є mолука а.зоту з бором, 
nі~дана високому тискові при ви
сокій температурі. 

Згідно із законами кристало
графії конструкція атоміІВ кожно
го твердого елементу нагадує 

форму rеоме'Іt>ич:них фіrур - ку-

биків. Кубики мож:на складати 
різІШми сnосооаии: стискати їх 
або лишати nевні простори nоміж 
nоодиноКИІМИ кубиками. У виnад
ку елементів, чим ці кубиКи бу
АУТЬ більше зближені !!ІОМЇЖ со
бою - елемент буде твердіший. 
Це саме відноситься до самих 
атомів: чим атоми в лоодинсжих 
кубиках будуть бі·льше Між со
бою зближені, тим елемент також 
буде твердіший. Різні тіла різно 
кристалізуються, за.лежно від 
у.мовин, ІВ яких проходить ІІtРИ

сталізація, а тому і ТІВердість тіл 
буде ріЗfЮЮ. Hanp., той самий 
елемент - вуrлець може дати 

Трафіт і діямант. 
Той самкй вчений, Венторф, 

тому два роки одержав діямант, 
nіддаючи 11рафіт високим те~ 
ратурі і тискові. Tenep щастя йо
му усміх:ну лося у Виді боразон а. 
Крім твердо~ цікавість цьоrо 
елементу є ще в тому, що він є 
більше ІВі,щnорний на .висок.у тем 
щературу: холи діямант ціл:кови
то «ВИ!Паровує» ЩJи 900 ступнях. 

то боразон «Не рухається• до 
2.000 ступнів. 

8 Коли говоримо, чи слухаємо 
мову :про атомові централі, то ма
ємо на увазі :rіrаатські сnоруди, 
окружекі окомnлікованими аnа
ратурами і :цілим оnолченням 
висококваліфікованих технжш
Проте найновіший атомовий апа
рат «Ельбен-Кайд» не nеребіль
тує rудзика від сорочки. Це ви
нахід американськ:ого техніка Р. 
К. Міллєра і Нюклеарної Лябора
торії Кайд в Ню йорку. 
Міллер nрацював для годишт

карської фірми Ельr~ і йоrо ме
тою було знайти віцповід:ну енер
tію для автоматичного накручу
вання годинників. Коли в атомо
вій ЦЄН'ІІралі цикль ІВід розnаду 
у~нію ДО елек'11рИЧИОГО С'11руму Є 
доволі склаДІНИм - нагрівання 
води, пара, рухання елех'11Рогене

раТ<JіРів - то Міллер це значно 
упростив. &хідІНИІМ елементом в 
нього є спрометію:м: 147» (відпадок 
в атомовій індустрії). ПромЩю
ван.ня цього тіла (І!Іромінь сбета») 
він леретІВорює на СІВітло, а це nо
тім - в електричний струv.. Оr
же, віД!ІІадає некорисне викори
стовування пари. І в цьому саме 
є цікавість і .вага !Винаходу Міл
лсра. Правда, інтенсивність CJt)Y-

му є слаба, бо тільки кільканад
цять мільйонавих одного ампера. 
О~наче це вистачає для функ;ціо
ІН)'ВЗШІЯ маленького радієвого 
відбиІрача. 

• Згідно з американським жур
на.лом «Поn:улєр Сієнс», фран
цузьк:а заліЗІНИчна сітка є най
краща в світі. Від 1938 р. Фран
ція ·збільшила nеревіз осіб на 
20С'/о і товаріІІІ - на 76%. В цьому 
ж самому періоді, від 1938 р. до 
тецер, залізнична обслуrа змен- · 
шилась на 150.000 осіб і rоожи
вання вуrіл:ЛЯ льокомотивами 
вnало з 11 мільйонЇ!В тонн до 
4,5. 97% французьких потягів 
прибуває до своїх кіІщевих двір
дів з ІВідхиленкям від офіційних 
розкладів їзди меншим :від 15 
хвилин. Вана займає перше місце 
в рекорді скорости: тому рік один 
МОДелЬ француЗЬКОЇ ІЛЬОКОМОТИ:ВИ 
встановив рекорд - 330 хлм. на 
год. Скорість 16-ваrониоrо з не
ржавіючої сталі nотлrу «Мі
С"І1раЛЬ» Париж - Ліон 125 хлм. 
на год. також є од:нісю з кращих. 

8 Доктор Рюссе.ль Брок один з 
найбільших ~~шrлійсьВ1Их ооеція
Jtісті.в від хІВоріб сер!Ц!І керує під 
оучаову пору склаДНИІМИ, але і не 
!Менше цікавими дослідами в fюі 
Госnіталь в Лондоні. Іхаьою ме
тою є вдержати організм в житті 
rіі,ц час оnерацій, коли то леrені і 
серце мусять бУТИ ви.лучені із 
циркуляції КJЮВи для їхньої оnе
рації. Іх мали б засrупити... ле
rені пса. Так, звичайного пса, 
цього найІqJащого приятеля .лю
дини. Спроба вже була nереведе
ІНа на ncax і ІВислід бУІВ цілковито 
задовільний. Друrою ащ>обою бу
ло ~ущекн.я тодськ:с>ї :юрови 
через легені пса. Вислід виявив
ся також nозитивним, легені пра

цювали нормально і аналіз кРОВИ 
не виявиІВ ніяких некqрисних за
нечищень. 

Ця метода виЯІВляється багато 
лростішою від дотеnеоріmньоі із 
с:клад:ною штучною апаратурою 

серця-легенів, але... що на це 
окаже Товариство Охорони Зві
рят, яке є в Англії осо(jливо .чут
ливе суnроти nсів? Чи не корис
ніше було б використати, або 
nрИ'Найменше :попробувати вико
ристати, легені свиней? Тут було 
б баrато менше nроблем. 



lmp. P.I.U.F .• 3, rue du SaЬot - Paris (6") 
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fOBOPIM ИСНО І ЩИРО 

Обговорюючи на сторінках «Молодої Ук
раЇНИ» справу молодої еліти, чи, як популяр
но прийнято в на,с називати, молодих кадрів, 
Віктор Топчій навів· свого часу такий анек

дот: 

-Дядьку! -кричить Іван здалека. 
- Агов! - відзиваеться з гущавини 

дядько. 

- Ведмедя спіймав! - гукая Іван силь
ним голосом . 

.....__Ну? То веди його сюди!- здивовано 

відгукується дядько. 
- Та не йде! - не ду.же вже жваво тяг

не Іван. 
- Ну, то цур йому, кинь та, йди сам! 

ліниво и не без досади сердиться дядько. 
- Та не пуска! 
Автор розглядає у своїй статті справи 

Об'еднання Демократичної Української Мо
лоді, але цей анекдот можна підвести до 
справ всієї української молоді на чужині. 

Діло в ТОJІ .. ~7 що вже довший час лишаються 
при кермі :rю."'Іодечого життя все одні і ті 
самі. Це зозсім не означає, що нема доросту 
Ні. Ритм життя, встановлений незба,гнутими 
Законами тисячі років, не припиняється 
Але коли говоримо про доріст, то маємо на 
увазі не загальний вислів дорlст, а українсь
кий доріст. Дальше, маємо на увазі і тих, які 
в гурті своїх співтоваришів виявляються 
бі.льшими здібностями, більшим умінням 
розв' язува,'l'И ті чи інші справи - вони при
ходять. на кер~вні становИІЦа. Вони відпові

дають за дальший хід молодечого життя. Це 
'не є вічним. Вони, як і їхні попередники, з 
часом відійдуть до іншого віДТИіНку громад
ського ·життя. а на їхне місце прийдуть нові 

ТаЮій є z1.кон життя. І не тіЛьки у нас, 
українwn. а й у всіх на,родів. 

то~ІJ"'т шість-сім років мені приходилось 
ма ти з рамени ЦЕСУС-у контакти із прези
дією Союзу французьких студентів. Сього
дні вони вже є .далекі від справ французько
го молодечого життя, відійшовши до громад
ського сектора. Прав~е, є вийнятки, чи рад
ше вийняток: один з членів тодішньої Упра
~и, будучи навіть деnутатом, живо цікавить
ся в~іми молодечими справами. Але це вий
няток і то майже одинокий. 

Місця відійшовших не залишились по

рожніми. 1х зайняли нові, молодші. 
Чи можуть українські молодечі органі

зації, від професійно - станових почавши і 
на культурно - освітніх кінчаючи, похвали
тись подібним явищем? 

Очевидно, що є вийнятки і тут то там 
доходять молодші товариші, виявляючи 
глибші зацікавлення до тих чи іНІШ1х проб
лем молодечого 1ж:иття. Але це скорше вий
нятки. У більшості випадків доростаюча ук
раїнська молодь непомітно відходить до ок
кружаючої її чужинецької молоді. І не мож
на сказати в ніякому виnадку, що вона ста
виться неприхильно до ціласти української 
спра,ви. В цьому ставленні скорше відчуває
ться інертність, відсутність будьякого заці
кавлення українською проблемою чи проб
лемами. І знов же не узагальнюється цього 
твердження, а кажемо, що воно відноситься 
до більшости. 

Причину такого, а не іншого стану слід 
дошукуватись не в тому, що наведений при
клад із життя французької молоді - їх мож 
на, б навести з життя багатьох інших народів 
-відноситься до нормального життя дер
жавного народу. Що сучасна доба не є подіб
ною до мину лих років, що сучасність носить 
печать загостреного технократизму, - це 

фактори, які мають безумовно великий 
вплив на ту чи іншу формацію молодої лю
дини. Але, на на,іuу думку, причина лежить 
деінде. Ії слід дошукуватись в самому укра
їнському світі. 

Нечіткість ходу української внутріш
ньої політики не може не відбиватись на всіх 
відтинках нашого жwгтя, в тому і на житrі 
української молоді. Ця нечіткість відбиває

ться в першу чергу 11а жи'rгі всіх українсь
ких осередків у вільному світі. Це породжує 
зр·ст неполадків між у~раїнськи:ми громада

ми, брак товариськасти між Гі членами, часті 
міжусСібиці політичного характеру. Такий 
·стан не може не відштовхувати від необхід
ного симбіозу наймолодших членів україн
ської спільноти. 

Часті заув9.ги на.ших молодхпих товари
ш·в про те, що брак конструктивної співпра
ці між усіма українцями, відсутність дикто
ваного самим життям і нашим станом «моду
r.у вівенді» м:ж політичними угрупуваннями 

і залежними від них громадськими організа
ціями, зауваги, що ці всі браки болюче вда
ряють і відштовхують українську молодь 
я; ц активного українського життя - повин

ні. промовити до наших відповідальних за 
.. т··~ ....... Унс"''<~ життя чинників. Вони повинні 

П'У11\tусити взяти під розвагу те, що розходи-
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rься про майбутність українського організо
ваного ЖИТІ'Я у вільному світі. 

Оздоровлення повинно наступити на 
вершині українського політичного життя. 
Воно мож'е бути зворотом і пожвавленням 
діяльности в молодших рядах. Без цієї пере
думови, без паладнання співжиття і слівдії 
полі тичних репрезентацій буде важко дійти 
до порозуміння «дітей» з «батьками». Ба, що 
більше - може виринути стан, в якому ми 
взагалі будемо позбавлені «дітей». 

Під увагу приходить питання: в який 
спосіб дійти до співпраці між політичними 
партіями? 

Поки відповідати на це питання, треба 
бу ло б відповісти на інше, не менше ваrж:не: 
чи молодь може давати відповіді на подібні 
питання? 

В нашу добу справам молоді присвячує
ться: у всіх народів багато уваги. Нічого див
ного. Це ж майбутнє народу, держави. Спра
вам освіти і виховання молоді виділяються 
значні частини державних бюджетів. Ця 
увага до молоді привела до того, що осташrі
ми часами молодь висловлюється щораз біль 
ше. Ії вислови не відносяться лшпе до справ, 
які торкаються безпосередньо ії самої. Від
повідальні чинники молоді забирають слово 
в питаннях, що мають те чи інше значення 
у ході майже всіх державних справ. 'У пев
них випадках молодь активно включається 

в допомогу r.юлітичним чинникам (сучасна 
Польща, мину ло річне мадярське повстання) 
своїх країн. Обов' язки повинні б відкривати 
двері до прав. Якщо молодь дає вклад до 
всенацаіональної праці - до ії rолосів по
винні б прислухатись. 

Співдія між українськими політичними 
nарті.1:1ми? 

Вже втерлося сьогодні називати сучас
ний світ світом технічного розвитку, гігант
ського модернізму, світом атому. Він є перш 
за все світом об'єднування сил, формування 
силових бльоків. І це як в діляІЩі політич
ній, так і в суто економічно-технічній. 'Уклад 
політичних сил і технічного проrресу не є 
співмірними для малих політичних чи еко
номjчних одиниць Саме цей уклад диктує ті 
чи інші об' єднання. 

'У нас, в українському світі, з цим є як
небудь аби не так, як у людей. В нашому 
громадському і політичному ІЖ:Итті вже кіль
ка років котиться до щораз більшої атоміза
ці.ї внутріпmіх сил. Особисті амбіції перева
жають над всякими іншими почуваннями. 
Вони за темнюють існуючий стан, не дозво
ляють його побачити в правдивому, неви
кривленому світлі. 'У більшості випадків 
особисті партикуляризми є рішаючими чин-
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никами. Це приводить до щораз більшого 
роз'єднання національних CИill, до зростаю
чих між окремими особами чи групами непо
розумінь. І то у всіх країнах українського 
поселення. 

І в такому стані чуєте нарікання: відко
чується від нас молодь, пропадає в чужому 
оточенні, або: неможливо знайти спільну мо
ву із дітьми. 

Коли розмовляєте з цією молоддю чи ді
тьми, чуєте: ми не можемо переносити сва

рок і неполадок між старІІІИМИ, ми хочемо 
відчути притягаючу силу всеукраїнської ро
дини, ми хочемо і будемо любити тільки все 
те, що є позитивним. Постійні взаємні :між
групові обвинувачування не бу.цуть для нас 
ніколи позитивними - додають молоді спів
розмовники. 

Безумовно, що є ще й інші фактори, які 
мають вплив на наш доріст. Це те, що ми на

зиваємо нормальнИМи держаними обставина
ми. Ніяка або майже ніяка еміrра,ція не мо
же дати своїй молоді, щоб інтегрально вдер
жати її в своїй сфері, все те, що їй дає дана 
держава. Школи від найнижчого ступеня до 
найвищого, вакаційні табори, розвагові клю
би і т. п. Все це проводиться в дусі даної дер
жави і під таким кутом, .який є для неї най
більше побажаним. Це притягає молодь. Та 
й нормально. Жодна еміrрація не вела і не 
вестиме своєї політики в такий спосіб, щоб 
свою дітвору ізолюва,ти від цього всьQІго. 
Кожна еміrрація лише намагається в міру 
можливостей якнайкраще використати ці 
всі соціяльні надбання даної держави, дода
ючи рівночасно своїй дітворі те, що їй бра
кує для того, щоб вона за,лишилась в повно
му духовому зв' язку із своєю спільнотою. 

Але в нашому випадку - наша молодь 
сама бере. І бере те, що вона бачить у нашо
му щоденному житті. Над тим, що вона ба
чить- ми вже затримувались вище. 

Виходячи із по~ередніх заува,г про об'
єднування сил в окружаючому нас світі, на

прошується тільки один висновок: щоби за
безпечити існування українського завтра, 
українські існуючі угрупування мусять і ще 
раз мусять знайти спільну мову. Перед ук
раїнськими політичними групами - бо роз
ходиться перш за, все про політичні угрупу

вання- стоїть виразна і одинока альтерна
тива: відчути відповідальність перед цілим 
українським народом й історією і покінчити 
безвідповідальний міжпартійний розгордіяш, 
ставши на площину договоренн.я, а·бо даль

ше його продовжувати і цілковито запропа
стити навіть той маленький духовий капі
тал, що існував досі. Не маємо nрава, і цього 
не робимо, кидати обвинувачення на ті чи ін .. 
ші особи, на ті чи imu:i групи, на ті чи iнnri 
партії. Кожна особа, кожна політична група 
мусиrrь поступитись в ім' я збереження ціло· 
сти. Без цього ми далеко не підемо. 



Ці рядки пройдуть може непоміченими 
так, як вже проходили багато їм подібних. 
Що ж, тоді судитиме· історія. Навіть і не на
ша, а чужа1 • Будьмо цього певні. Не заколи
суймо себе мріями, що наших внутріІШrіх 
розбратів ніхто не бач\ІТЬ і не звертає на них 
уваги. В недавній розмові із своїм приятелем 
уюраїнцем високий старІІ.ІИНа одного гене

рального штабу. перейшовши на nроблеми 
української політики, ска,зав таке: Ваші по
літичні домагання є більше, як слуnntими і 
це признають у своїх середовиацах навіть не 
надто великі ваші приятелі. Але хто, ска

жіть самі, радо погодиться хоча морально 
анrажуватись в спра,ви, які навіть вам самим 
не здаються зовсім ясними. Коли виринає 
відповідна нагода, то до нас напливають па
ралельно і нараз а.ж кілька меморандів від 
української еміrрації. Уюраїнські розходжен 
ня перед війною мали ще, скажімо, свої оп

равдання. Сьогодні цих опрадань нема. Сьо
годні мабуть ніхто з нас не осмілився б трак
тувати Українську Національну Раду як 
всеукраїнську репрезентацію, знаючи, що 
більшість українських сил знаходиться по
за нею. Л не входжу в те чому, але такий 
стан існує і ми про нього знаємо. 

Оце стільки сказав чужинець. Його слів, 
які є автентичними, ми не коментуємо. Не
хай це зробить сам читач. 

Почавщи із анекдоту «Молодої У~q>аї
ни », хотілося б підкреслити, що бракує не 
тільки кадрів, але й бракує молоді, украін
ської м.олоді. І дальШИіЙ хід молодечих справ 
буде у велт1кій мірі залежати від наших ук
раїнських ~г "'!~тичних «олімпів». 

Говоря~r r про різні фактори, :які вплива
ють на існуючий стан, перегляньмо хоча в 

кількох ри:'~х самий стан. 
Розподіл українсь~ої молоді; як і коІЖ

ної молоді, є видний передовсjм в становому 
зрізничкуванні. Розподіл на молодь студент
ську і нестудентську є до~олі чітким. Добре 
зорганізованою є молодь студентська. 

Згуртована в Центральному Союзі Ук
раїнського Студентства (ЦЕСУС) з окремими 

автономними відцілами в ЗДА (СУСТ А -
Союз Українських Студентських Товариств 
Америки), Канаді (СУСК - Союз Українсь

кого Студентства Канади) і Арrентіні (САУС 
-Сою. ·Арrе~Ітінсько -Українських Студен
тів), укn~.l:нська студентська молодь пред
став ляr· С'J:>єрідний становий моноліт. В часи 
міцної централізації ЦЕСУС мав І.І.tИрокі го
ризонти і вів велику працю зокрема у зов
ншній діяльності. Останнім часом ця Діяль
ність значно підупала і над покращання!ІА 
своїх позицій українське студентство повин
но солідно застановитись. Останнім часом в 
керівних колах ЦЕСУС-у підготовляється 
проєкт перенесення його Управ~ до Амери

ки. Поруч деяких неrативів, з'явився б ці-

лий ряд важливих позитивів. Може вдалося 
б більше зцентралізувати деякі відтинки ді
яльности і тим самим їх посилити. 

Одна із форм внутріІШіьої діяльности 
ЦЕСУС-у, його студійні дні у формі ВЛКУ 
(Високошкільний Літній Курс Українознав
ства) набирають щораз більшого зацікавлен
ня, як своєю тематикою, так і ІІІИриною дис
кусій і стають важливими щорічними подія
ми в українському житті. Подібну ф<>рму 
праці починає в себе застосовувати і СУСТ А. 
Про це повинні б рівнож подумати СУСК і 
і САУС. Це є своєрідний, і як же важливий, 
контакт науков:юс кіл (виголошувані допові
ді) з ширшими колами українського насе
лення (широка участь в дискусіях). 

Найбільшим nозитивом українського сту 
дентства є те, що воно, не з:важ'аючи на різ
нородність політичних переконань окремих 

членів, зуміvю перебороти особисті партику
ляризми і амбіції і вдержати єдність сту
дентської станової організації (чи не повинні 
б над цим призадуматись нanti сивоголові 
«баТЬКИ»?). 

Нестудентська уlq)аїнська молодь є зrур 
тована в цілому ряді молодечих організацій. 
Вони визначаються або своїми nолітичними 
кольоритами або реrіональними приналеж
ностями. Згідно з політИЧ!Ни:м забавленн!ЯМ, 
всю українську зорганізовану молодь мож
на б под1лити на цю, що групується довкола 
націоналістичного руху, і цю, що тяготі є в 
меншій чи більшій мірі до середовища УР
ДП (Українська Революційно - Демократич
на Партія). 

На окрему заувагу заслуговує українсь
кий Пласт. З довгими і шляхотними традиці
ями, з великим вкладом у формацію молодої 

душі і характеру, Пласт стояв осторонь роз
по лі. тиксваного суспільства. В цьому його 
найголовніша риса. В сучасних умовинах на
шого життя один з його кличів «в здооовому 
тілі здорова душа» -повинен би знайти як
найширІШ1!Й відгук в кругах українських 
батьків і нашої молоді. 

ОДУМ (Об'єднання Демократичної Ук
раїнської Молоді), СУМ (Союз Української 
Молоді), МУН (Молоді Українські Націона
лісти), Секція Молоді при Товариств.і «Від
родження» в Арrентіні і Об'єднання Україн
ської Молоді у Франції - ось головніші об'
~днання української молоді на чужині. Всі 

проявляють питому їм діяльність, але відчу
вається між ними брак будьякої координації 
дН для спільних виступів чи просто для уз
гіднення внутрішньої праці. Відnовідальні 
за укuаїнське молодече tж:иття повинні над 

(Дакінченн:.я на З-тій стор. обкладинки) 
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моnоnь в апnнrдРіlІ nІnronmEнни зnиnrпвтти 

З ретроспективи вісіlм:надцят и 
,років, що мину ли від часу прого
лОІШення самостійности Карnатсь
кої України, можна сміливо твер 
дити, що в аванrарді всесторон
нього національноrо відродження 
ціЄІЇ частини соборної України бу
ла молодь. Молодь, вихована між 
двома світовими війна:м:и, творила 
основні кадри славетної Карnат
ської Січі, ця ж молодь брала ак
тивну участь у державному бу
дівництві Карnатської Уюраїни. 
Тільки і тільки через національ
но відроджену :молодь Карnатсь
ка Україна дійшла до своєї дер
жавности в 1938-39 рр. 
Кількасотлітнє nанування оку

nантів в Карпатській Україні, а 
зокрема від .половини 19-го сто
річчя, було скероване на цілко
виту загладу всього, що У1tРаїн
ське. До цієї мети nрямували ма
дяри не тільки мадяризацією ук
раїнськОЇ іmеліrенції, але й ULЛЯ
хом юрайньої nа'В[Іеризації селян
ства. В наслідок економічного зу
божіння та національно - політич 
них 'УТисків, в останніх двох де
сятиріччях 19-го сторіччя nоки
нуло батьківщину й виїхало «В 
світ-за-очі» (до ЗДА й Канади) 
200.000 карnатських українців. А 
ті, що залишилися, були здані на· 
ласку й неласку мадяр. 

Розвал Авс-r.ро - Угорщини і 
nроrолошеНІНя nрезидентом Вудро 
Вільсоном nринциnу самовизна
чення народів застали Закарnат
тя слабо nідготованим до нових 
завдань. Більшість інтеліrенuії 
була змадяризована, а селянство 
не тільltи зубожіле, але й темне. 
Все ж nровідні одиниці, зокрема 
серед молодої І'енерації, відважи
лися взяти долю народу в свої 
руки. В 1918-19 рр. такі провідни
ки карпато - українс-мtого націо
нально - державного відроджен
ня, як сл. n. монс. д-р Августин 
Волошин, nроф. Ав·rустин Ште
фан, брати Михайло та Юлій 
Брящайки, о. Омелян Невицький, 
Степан Клочурак, брати Кли:мпу
ші та ін. - це бу ли відносно мо
ло.цj люди. Але вони визначили 
шлях дальшого розвитку :країни 
і ооивели її до славетного Жовт. 
ня 1938 р. та героїчного Березня 
1939 року. 
Ш.лях, що його вони визначили 

в 1919 р, -це був щлях nіднесен
ня :юультурного й економічного 
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рівнд населення через nеревихо
ва.ІОІя і національне освідомлен
ня молоді. Кожна українська 
школа, кожна «Просвіта .. , кожна 
молодеча організація на Закар
nатті стали кузнею, в якій кова
но сильні характери, зшцеплюва
но nошану й любов до всього на
ц~онально - !Рідного, виховуваво 
свідомість приналежности до ве
ликої української нації, яка бо
реться за державну суверенність, 
ковано вояцького духа й гото
вість кожночасно стати до зброй
ної боротьби «За Україну, за її 
волю, за честь, за славу, за на

род». 

Пеrрші nідсумки наполегливої 
ІІІРаці в наnрямку національного 
відроДJЖення зроблено в 1929 р. на 
З'їзді Народовецької Молоді в 
Ужгороді. Серця національних 
ІПровідників раділи з колосаль
них осяrів невсиnущої праці 10 -
ох років. Призна чені на націо
нальну затибіль «Угорські руси
НИ» заявили відверто, що їхня 
nрадідна земля є частиною У:юра
їни, а n'ять років nізніше на 11 
З 'їзді Народовецької Молоді в 
Мукачеві (1934) тисЯчі відродже
ної молоді заявили в організава
. ний оnосіб, що їхньою nлятфор-
мою являється ідеологія ухраїн
ськ:ог.а націоналізму. 

Кол~ ранньою осінню стали на
суватися чорні хмари над Сере

ду:rцою Еврапою, вже 4 вересня 
1938 р., заходами молодого наці о
валіетичного активу, в Ужгороді 
nостає ваnівмілітарна Українська 
Національна Оборона, .очолюванr:t 
націоналістичними ІІІ:робойовика
ми: д-ром Василем -rівановчиком, 
д-ром Степаном Росохою і сл. n. 
Іваном Рогачем. Це фактично і 
був зав'язок nізнішої Карпатсь
кої Січі, про геройську боротьбу 
якої вже чимало наnисано. 
Карпатська Січ, членами .якої 

були украінці з усіх земель Ук
раїни, на своєму 2-му З'їзді~ що 
відбувся в Хусті 19 лютого 1939 р. 
і дефіляду якого відбиrрав. поруч 
прем'єра Карnатської України о. 
А. Волошина і міністра Ю. Ревая. 
також відпоруЧНик ; ІІУН-у ген. 
В. Курманович, вИРазно заявив в 
резолюціях, що стоїть на засадах 
ідеолотії українського націоналіз
му. 

Карnато - українська молодь, 
зорганізована в рядах Карпатсь
кої Січі, була й у аванtарді бу
д;вництва Ка:р1111а'11ської України, 
зоІСРЄма ,якщо йдеться ІПро вико
нування щоденної дрібнОі кон
кретної роботи. Ось що nисав 

офіціоз «Нова Свобода» (Хуст) 19 
лютого 1939 р.: «Карпатська Січ 
зродилась серед вогню і юрови, 
серед найбільшої небезnек1И, яка 
взагалі колинебудь грозила ІНа
шому народові. Небезnека, яку 
nережив наш нарід у листоnадо
вих днях, грозила національною 
смертю. Карnатсьха Січ стояла 
на своєм:у місці. Січ боронила рід 
ні кордони: в !]рислоні, в Торуні, 
в Ясlнню, в Королевій й іІн. 

~в середині січня грозила нова 
небезпека... І тоді на наш nоклик 
збіглось до загрожевої стоJrИці 
тридцять тисяч найкращого цвіту 
нашого народу, в більшості нашої 
молоді. Це ж і була наша «Січ». 
І ми тоді казали: nреслав на Кар
nатська Січ врятувала нас! 

«Перед :виборами січовихи, мов 
ті аnостоли, ходили з хати до xa
m~, освідомл.ювали ІНарод, nоясню
вали, яке то велике слово - Во
ля... Січониками розnалені вогні 
по горах розnалили украіІЩі сер
ця нашого народу і ми виграли 
вибори, бо нас народ зрозумів. 
«Карnатська Січ - це ж яд:ро, 

на якому можна будувати. Це ж 
наше народнє військо, військо 
Карnатської УюраїН'И, на яке мо
же оnертися уряд, бож Карnатсь
ка Січ є найвірніmи:м оборОІЩем 
нашого народу.» 

Карпатська Січ не завела цих 
надій. В грізні часи, «во времн 
люте» ворожої atpecii, Карnатсь
ка Січ не завагалася стати в обо
роні рідної держави навіть nроти 
в багато разів nереважаючого во
рога, що настуnав ІУ nорозуМінЮ 
із найбільшою тоді в світі мілі
тарною силою - гітлерівською 
НімеЧЧИІНою. 
Кров Карnатських Січовиків 

освятила історичний Акт Прого
лошення Самостійности Карпа
то - Української Республіки ·з 14-
15 березня 1939 р. в Хусті так. як 
кров київської молоді nід Крута
ми освятила Акт 22 Січня 1918 р. 
в Києві, а кров Українських Сі
чових Стрільців освятила Акт 1 
Листоnада 1918 р. у Львові. КРов 
їхня назавжди освятила собор
ність усіх частин єдиної Украіни 
й зобов'я:1ала rрядучі nокоління 
завершити Велике Діло. 

Українська іМОлодь n.родов~ує 
боротьбу. У перших лавах Укра
їнського Визвольного Фронту сто· 
їть теж і карпато - :українська' 
молодь. 

П. ПадтиСJІІІІсьКJdі 

«Промінь» ч. 4(21)" 



Юрій Бурвківець 

ВІТЧИЗНА 

Залишились сnлюндРовані брами, 
З-під руїн виростає трава. 
Ти стоїш, як стояла віками, 
Нездоланна і вічно жива. 

11.ні вбитих боротися кличуть, 
Як дістати У1JІевnених сил? -
Я Тебе mrізнаю по обличчі 
Серед рано посталих могил. 

Там :народженим бурям шуміти, 
Кnай грома:ми: наповнювать ввесь. 
Хіба можна Тебе не любити? -
Серце мужнє Тобою живе. 

Із туману надходить світанок, 
С оощем вмив,ся гучним виднокіл. 
Вів вслухався у плач полонявок 
І в евистіпня отруєних стріл. 

Бродять весни розгуканим світом, 
Зеленіє ПОЮfУРИЙ покрав. 
Вvдеш Ти дорожити щюж:итим, 
Що в бурях вертається знов. 

ВЕСНА 

Дзвін загойдався й nоплии 
В час надвечірній рікою. 
Я його слухать любив, 
йшов розмовлять з осокою. 

Ніжно шуиіла вона 
в травах високих край мосту. 
З~'РКОЮ наша весна 
Світить п'тпtій високос"n. 

Може комусь. що зтубив 
Ласку у Сер!'~; д;вочім, 
Ллє вона ш.:.""'Я між нив, 
Сяйвом тривожно - урочим. 

'САМ ОТА 

.я не знайшов ні ласки, ні тепла, 
Ні сонця ІПJ)аведноrо в хмурих далях. 

Прощав rріхи, відходячи від 'Зла, 
А зло із .пекла раю досягало. 

Мої в б~денності пливли літа, 
Коли до мене з rолубом на крилах, 
В світлицю завітала самота, 
В шовки одягнута ІІфОЗоробілі. 

В негоду не покинула мене, 

Наповнювала радістю кімнату. 
Мов пта'lІІКа за вікном, :кол111 війне 
Вітрець, любила пісню заопіваТ'.И. 

Благаю в самотині знов і знов: 
· Приходь до мене, будем говорити, 

Згад:1емо про мужність і любов, 
Загублених в розnачливому свІтІ. 

Я голову в задуw.d nокладу 
На одяг твій схвильований і чистий. 
Бо я тебе, мов дівчину люблю, 
Що у південнім загубилась місті. 

Не зрадиш у nримхливому житті, 
Тебе з побожністю я будУ слухать. 
Піднімем крила ніч перемогти, 
І відnочинем на вершинах Духа. 

(( Виноградник )) 

Не маємо потреби представляти нашим Читачам 
молодоrо украІШськоrо поета Юрія БУРЯКШЦЯ: 
вк співробітник «~Смолоскипу», він відомий нам 
всім. Але не можемо не познайомити Вас із чудо
вою новивою в йоrо житrі. Шслв збірок поезій 
<~Слово про Украіну». «До верІПJDІ ДуХа» і «Зіни
ці» недавно поввилась нова велика збірка «ВІDІо
rрадник». Даючи кілька витвrів із неі, вітаємо щи
ро Автора з новою працею і бажаємо ще більПDІх 
успіхів на дальшому творчому шляху. Редакція. 

*І 

з бересту в дівчини кошик, 
Ій розшумілись дуби. 
Личхом ру:м'яни:м хороша, 
ВийІІLЛа вона по гриби. 

В неї любов, як ІШШUІИНа, 
Сонцем над лугом горить. 
Хлопці на конях полинуть, 
Вклоняться їй на !lІІрив.іт. 

З льону у неі волосся, 
Стрічка з дзвінких кОНОІПель. 
Ген задрімали nокоси 
В смузі притихлих осель. 

ВИпливе дівчини радість 
З чуйних, купальських :ночей. 
Стухне у хвіртку відрада 
Від nотемнілих алей. 

ПАРТИЗАНСЬКА 

Яструб над нивами лине 
З туtпотом к!нсь:ким від 'І'рав. 
Пуrача зойки невnинно 
Чути, де в зарослях став . 
Ніч в комишах ворушилась, 
Сизий підводячи дим. 
Нишком у плавнях nрисіла 
З хл()[Щем, як цвіт, :молодим. 

З лугу іржать биСЦ>і коні, 
Гриви у :них - як вітри. 
Йшла за ПОВСТа1Ще.м П<;п'ОНЯ 
В ніч за стрункі .явори. 
Бив обрізав його влучно, 
Недруrів хижих поклав ... 
Лози .притихли край кручі, 
М;СЯІІtь сховавсь, сріблоrлав. 
Постріл з куЩів серед тиші 
Вдарить кудись від ріки. 
Кулями хлопець наnИ1Ше 

Волі воmенні рядки. 
Буде сестра дожидатись, 
Вийде опівночі в сад. 
~ччє. в;А nрийде до хати, 
р, славі із лісу назад. 

«СМОЛОСКИП» 
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Юрій Буряківедь - «Виноградник» - поезії 

(Буенос Айрес, 1955. Вид. «Перемога», стор. 323) 

Ім' я Юрія Буряківuя: відоме за
галові української еміrрації вже 
кільканадцять років, коли то на 
сторіІНках молодечих, в nершу 
чергу, журналів nочали nоявля
тися його nоезії. тим більше при
омпа nостійному чИ'І1ачеві тих 
журналі:в, а головно - «С.моло
с:киnу», на сторінках якого дру
кувались досwrь часто йоrо пое
зії, запізнатися з nоявою його но
вої збірки «Виноградник», яка 
nоявилася в Арtентіні. 
«Виноградник» дає нам його да

товані nоезії від 1941 року і в той 
спосіб читач може мати крахций 
nерегляд та· слідкувати за зро
станням поета. 

МаЖІНа сnостерегти, що на 
кільканадцять nерших сторІнках, 
може аж до nоезій з 1945 р., ма
ють вони мініятюрний хара:ктер. 
Це невеличкі образки найчастіше 
з недавно - мину л ого, чи просто 

сnомини, які викликують ІВ nоета 
чи то постать :матері, чи далеке і 
чарівне Полісся, яхе так просто і 
щиро Q[ІИсує поет: 

Полісся, Полісся, 
О, піоне моя! 
Голос піднісся 
Дзвінкий солов'я. 
Насниться, насниться 
КохаІНий мій край! 
Полісс.я, Полісся, 
Гіркий молочай. 

Починаючи з частини «J!иаrки 
сонmшrиха», сnостері.гає.мо, як nо
езії зміняються своєю величиною 
і тематикою. Тут і «Том Кнорр» з 
американських поезій, і «Світло» 
з Улянда, тут і дещо з біблійних 
тем як: <<Сара» чи «СО'l"Ворен.ня 
світу» і nоруч «Пори душі», що 
впроваджують глибше розду.му
ваІННя: 

... Дозрілість дум високих і ба
жання 

Вже зрівноважені, в сукуnності 
вона, 

Встає, як пташка божа на сві
танні, 

Коли в nросторах відійшла весна. 
Ій розкривались невідомі харти ... 

Не забуває· nоет і про давІНе
мину ле. Від нього черnає він те
ми дР своїх nоезій, як хочби: «На 
віЧІНу ІІІам'ять Князю Константи
ну Острозькому», «Берестеч:к-о>>, 

«Пам'яті тих, що .в'Пали nід Лоє
вом в лиnні 1649 рок:у». Цей остан 
ній промовляє саме своєю зрівно
важеністю і nовагою: 
Герої впали у тяжкім двобої, 
Закривши шлях до Києва rрудь-

м:и 

«СМОЛОСКИП» 
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ВорОtЖим згранм ... 
І далі: 

Так хай і нам ГQС[Іодь тим до
nоможе, 

Що виведе на небо кораблі 
З во~нем погубним для навал 

новітніх, 
Що з Сходу, з Півночі до нас 

nрийдуть ... 
В останній nоемі «Океан» дав 

nоет історію свого скитання і рів
ночасно наче б перегляд і nідсум.~ 
ки нашого ооільІЮго скитання. 
···А згодом ми відчули сирість 

днів, 
Морози вдарили в квітник тен

дітний. 
Мій батько з сумом двір свій 

залиІ.ШfВ, 

У Київ rІІереїхав разом з дітьми, 
Тамвсутерени дощ неБІІІинно лив, 
Де я зростав у днини безnри-

вітні. 

Це вже в тих днях розбуджує
ться в поета туга за мандрівкою. 
.. .А я в nідвалі, ніччю кРай стіни, 
Де краnлі каnають води на ліж-

ко, 

Везмірно мріяв про безжурні 
дві,

Моя у мандри простяглась до
ріжка .. 

Але навіть на далекій чужині 
не забув поет про тих, що далеко 

на рі~их землях: 
... Стаrрчиха пригадала враз мені 
Мій край і матір рідну, nриза-

буту. 
Я згодом лист в сльозах, на чу

жині, 
Одержав з дому в пору кала

мутну. 

Писала: батько вмер на засалаІН-
иі, 

Замучили безвинно на Воркуті. 
Десь каторжани труn його у сніr 
Зарили там без молитов святих. 

~· в поета бажання повернутись 
до тих давніх днів хоч ооомина
ми, хоч душою: 

... Синхронно в пору '1!У Ти під
неси 

З глибин таємних ІtоrраблІЯ ІНа 
води, 

Хай· душу він мою у ті часи 
В далекій рейс крізь шторми 

суІІІрОВОДИТЬ, 

На нім хай будуть світлі пару-си, 
Що зіткані із соняшних мелО'дій, 
І буде моя туга, як вони, 
В nогожі вірити і в кращі дні. 

Збірка «Виноградник» - це по
важна зуnинка в творчості Ю. 
Буряк:івця, на якій і сам nоет і 
його читачі мають нагоду nриза
думатись, відпочити - читаючи 
на1дбане. Від неї дальша дорога 
поетові у творчий шлях, на яко
му, враз із читачами, бажаємо .як
найкращих усnіхів у плодовитій 
праці. 

м. :к:. 

Іван Івашкевич 

Дівоча 
(Оповідання) 

Якось у вільний день зібрався 
я з вудочками на густонербий ста 
вок біля невеличкого села. Риба, 
на диво, клювала добре і тихий 
серrmевий вечір захОІІІив мене на 
рибалці. 
Я вже хотів був рушати додому, 

як на протилежному боці ставка, 
у nовному сутінками саду, що ву
зенькою смувшою сnавзав до бе
рега, якась діІВчина засnівала піс
ню. Заслуха:вшись дівочого ооі
ву, я nригадав о~н випадок у 

моє~ житті. Саме в отаку ліrmпо 
пору, ще в хлоп'ячі рО'К'И, довело
ся мені вnерше nочути що хви
люючу народню пісню ... 

\* 

Гроза nідкралась неnоміт:но. 
В післяобідній час раптом nо

віяв :вітерець, і коли людИ nри
mmили роботу, радіючи несnоді
ваІНій прохолоді, темносіра хмара 
вже охоплювала небо двома ши
рокими рукавами. Від неї степом 
у долину, де ми докошували сіно, 
роЗІІІласта.вш:и по землі чоркі 
крила, с:унулась величезна тінь. 
На ставк.'У зашелестів очерет, 
триІВожно скрикнула степова чай
ка. 

Пютім ІВраз. настуnила зловісна 
тиша. 

Молодиці й дівчата засnішили 
класти в кОІПиці сухе сіно. 

- Микало, виnрлгай коней і 
веди у конюrшпо! - гукнув мені 
Максим, що вже зіскочив з ко
сарки й з вилами біг на поміq 
жінкам. 
На rrреблі зірвався вихор, плес

нув rілля:м верби об воду й сірим 
клубком КУРЯВИ закрутивоя no 
степовій дорозі. Темну хмару роз
колола блискавка, загуркотів 
грім - і на ставкаву воду з криш 
талевим дзвоном вnали перші 
к:раплі дощу. 

- Дівчата-а, у клу-уюо! - з 
гін у гони nолинув крик. 
Молодь, перегукуючись, бігла 

на протилежний берег ставка, l1IJ 
табору. А над ставком нависла 
аж:е мутна nелена дощу. Сліnучі 
,жала блискавок ра:з~-раз nро
низували nотемніле небо. Сер
дитий вітер рвав хмару на вели
чеЗtНі брили й з оrлуІШfВ'Им rур
котом валив одну на ОднУ. 

Гроза заrнала :всіх у табірну 
клуню. 



• 
ПІСНЯ 

На свіжій соломі сиділи й ле
жали дівчата. Котрась з них ляк
ливо скрикувала nри ударах гро

му - над нею жартівливо посмі
ювались хлсmці. Молодиці вик.ру
чували з хустин воду. Біля роз
чинених дверей, зрід:ка перемов
ляючись, диміли цигарками чо
ловіки. Хлопчаки моїх літ затія
ли борню. Промоклий до рубця, я 
забрався на обмолот і по шию за
ри.:вс.я в солому. 

Гроза поволі відходила за об
рій, стихав вітер. Тепер дощ сіяв 
рівно й густо. Тільки десь вдали
ні ще глухо буркотаs грім. 
У КЛІ)'1Ні стояв гомін і сміх. 
Зігрівшись у теплій соломі, я 

вже почав дрімати, як в гомоні 
голосів мені почулась тиха пісня. 
Не знаю, чи причиною був сум
ний .мотив :пісні, чи, може, хвилю
ючі НОТ'Ки у голосі співачки -
- пісня чомусь мене стрив.ожи
ла і сон відлетів від мене. 
Я підвів голову і rлянУв на дів

чат. 

Співала Окса:на Лугова. 
Зломіж дівчат нашого села Ок

сана була м"~буть що найкраща: 
висока, струнка, з вінком чорних 
кіс на голові. вона, як молода то
nоля серед вишеньок, виділялася 
в гурті дівчат. «Горда Оксана -
не n;дступись!» - іноді rомоніли 
поміж собою хлопці. Почуті роз
мови хвилювали мою хлоn' ячу 
уяву і нерідко я юрадькома СІПо
стерітав :за Оксаною, ІІ'Іамагаю
чись зрозуміти, чому ж хлопці 
ІНазивають її гордою. Ні, не помі
чав я гордости в Оксани: звичай
на дівчи:на, весела й лривітна. 
Правда, останнім часом приходи
ла вона :на роботу· якась сумна, 
задумана, але в гурті дівчат 
швидко оживлялась і заводила 
пісню·. Голос в Оксани бУІВ ДЗІВі:н
кий і м~лодійний: як заспіває -
за,слуха~шся. 

Я слухав пісню і з якоюсь "фи
воJЮЧою цікавіе'NО дивився на 
Оксану. 
Вона лежала на спині, зак:и:нув

ІІІ'И за ro.'IIO"J\v повні за.сматлі ІDV
ІКИ. Тонкі брови, ях розправлені 
крила ластівки, чорніли на біло
му чолі дівчини, а харі очі диви
лись кудись у височінь, сумні. 
сумні. 

Ой, дvбе. мій дубе, 
КvчерявТІ'й дУбе, 
Ой, на тобі, дvбе, 
Два голуби гуде ... 

Співала вона цей раз не дУЖе 
голосно, але .якось так хвилююче, 

так тужливо, як мені ніколи не 
доводилось чути. Щебетуха Оля, 
вірна подружка Оксани, прихи
лила русяву голову до її плеча й 

собі зтиха nідСІПівувала. Поволі 
в ІПісню .вплелися голоси іІПІІих 
дівчат. У клуні стих гомін, навіть 
хлопчаки притихли. 

Хороші в степу отакі хвІИлшш, 
коли зберутьС4{ всі разом і неп:о
мітио, за розмовою, розn:()t{Нуть 
nicmo. Пісня на степовому ІІІРО
сторі особливо хвилює, якимсь 
незрозумілим почуттям ооовнює 
душу. Мені вона чомусь завжд:и 
уявлялась чайкою, що злинула у 
синю височінь неба і в'ється-в'є
ться, чарівна і недосяжна. 

Я дививсь на Оксану, на її nо
вите смутком ООЛИЧЧ!Jі і здавалось 
мені, що не вона ооіває пісню, СІ 
пісня сама, десь з глибини її гру
дей, тужливо ллється у !ПрОСТір. 
Мимохіть глянувши до дверей, я 
помітив високу постать Максима. 
Всі чоловіки і хлсmці повляга
лись на солому: одні дрімали, ін
ші слухали піеню - а · Максим 
СТОЯВ, ІПРИХИЛИВІПИСЬ ,rQO ОДВірка 
і, задумавшись, дивився на Окса
ну. Гарний був отой Максим з йо
го орлиним носом і гострим по
глядом сірих очей. Але чому він 
сьогодні так задумався? Русяві 
кучері вnали йому на лоба, ши
рокі плечі зсутулились, :ніби 
якийсь важ:кий тягар .ліr на них. 

І тут мені пригадався сьоrод
ніumій випадок на сінокосі, неза
доВІГО до грози. Коні у сіножаті 
притомились. Ми ІВирішили пере
nочити. Максим став щось пора
тись біля ножів, а я приліг на за
nашний ІІІокіс, у холодку, біля 
:колеса. СQІЩе припікало, :наrріта 
земля .пашіла tжаром серnнев.их 
днів літа. Б траві різноголосо 
сюрчали :коники, над rолОІЮю 

дзвенЇ!в жайворонок. 
Нараз я nочув розмову й ви

зирнУІВ зза колеса: Максим роз
мовл•яв з Оксаною. Дівчина саме, 
мабуть, верталась у друrі гони, 
бо на плечах тримала rраблі. 

- Оксано, чому ти завжди та
:ка ... непривіПІа зі мною? - якось 
глухо, тремтячим голосом говорив 

Максим. 
- З чого це ти взяв, Maкcm.re? .. 

- озвалась Оксана. 

- Во це ІІІравда. Ти все ніби 
чомусь сердишся на мене ... 

- Навіщо ця розмова, Макси
ме! - з nрикрістю в голосі ска
зала Оксана й змовкла. 
Згодом мовила: 
- Не треба про це ~rоворити, 

Максиме, не забу;вай: жінка в те
бе, дwmна... Стежки-доріжки на
ші не зійдуться ніколи. 
-Оксано! -аж застогнав Мак 

с•1:м і стvnив К!J)Ок до дівчини. -
Але ж важко отак ... Важко! 

Ніколи! - скрикнула Окса
на. 

Ні вона тоді не екри:кнvла: отак. 
одного разу, у дядька Петра на 

сюрИіІЩЇ струна зойкнула, ЛОІІІНУВ
ши на високій ноті, - дядько роз 
гублено 'Зсшмер з піднЕ!ІСJеНИМ 
смичком, а струна, скрутивтись 

у nру<Жину, ще дзвеніла ледь чут
:но, жалібно й тужливо. 
Оксана майже nобігла геть, до 

дівчат - Максим стояв, мов ска
м' янілий, дивлячись їй вслід. Я 
nриник до землі, навіть віддих 
затамував, ще не збаmувши, що 
трапилось, але відчув: трапилось 
щось зна'ЧНе й невеселе. Максим 
зітхнув важко, шлурнув ключа в 
траву й пішов до ставка. 
Я дивився вслід Максимові і 

було чомусь жаль мені йоrо, що 
за nів року життя у нашому селі 
всім прийшоо до дУШі, жаль було 
й Оксани. «Люблять вони одне 
одного, ой, дуже люблять!» -
- зненацька ніби хтось мені про
шепотів на вухо - аж злякався 
я цієї думки. 

А ось тепер Оксана, ніби ствер-
джуючи мій здогад, сnівала: 

Ой, Боже, мій Боже, 
Що я наробила: 
Є в козака жінка, 
А я nолюбила ... 

І стільки смутку, стільки болю 
чулось у мотиві пісні, що в мене 
раnтом якась гаряча :nрудоч:ка 

підкотилась до rорла. 
- Нікому, нікому :не скажу! 

навіщось пробурмотів я. 
Є в козака жінка, 
Ще й діточок двоє, 
Ще й діточок двоє, 
Чорняві обоє -

nлела вінок туrи Оксана. Дві 
сльозини викотились з-під дов
гих вій і блищали в куточках ка
рих очей дівчини. 

Чорняві обоє, 
Крається серденько 
Начетверо моє. 

вплітались у той вінОк дівочі rо
лоси ... 
Вже й піеня стихла, а всі мов

чали, немов поснули. ВТ'УІЛ'ИВШИ 

nогляд у покрівлю клуні, неnо
РУШНО лежала Оксана. Стояв 
Максим біля дверей, схиливши 
голову на груди. 

- Оксано, чого це тобі задума
лось їхати у місто? - зашепотіла 
Ол.FІ, nрихиливтись до nодруж
ки. - Що це найшло на тебе? 

- Зовсім не «наЙUІло», олю, -
тихо крізь зуби відказала Окса
на. - Давно надумалась я, тільки 
листа чекала від сестри. 

- Надовго ж ти? 
- Не знаю... мабуть надовrо ... 

поїду. 

Оксана зітх:ну ла й замовхла. 
Воанці дuуго1'0 дня ~~па nо

їхала з села. Поїхала Оксана. А 
я ще дов:го не міг забуоrи їі сnіву 
- мабуть, тоці я впеnше зрозv
мів, яка глибина людських по
ЧJVmв таїться в кожній народній 
пісні. 

«СМОЛОСКИП» 
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БОЛЮЧА ВТРАТА 

МНИОПА МИИОПАЄВИЧ ОГПОБПИН-ГПОБЕННО І 

(пам'яті проф. м. rлобенка) 

Сумна вістка про смерть сл. п. 
Професора Миколи Fлобенка 
п:ркбула до Парижу в моменті, 
коли попереднє число «Сммо
скипУ» було ЗІже на машині. Цією 
пресумною вісткою, що вдаряє ве 
тільки українську молодь, не тіль· 
ки український Париж, ІНС тільки 
наші літературні кола, а весь ук-

раївський світ ділимось із ва
шими читачами в УкраІ.і:ні і на 
чужині. 

29 травня 1957 р. невблагана 
смерть вирвала з наших рядів сл. 
п. професора Миколу г лобенка. 
Неоподівана вістка, немОв rрім, 
вдарила по всьому ухраїнському 
світі, бо відійшла у вічність лю
диrна у найкращому віці (Йому 
сповнилось лише 55 років життя), 
ще .nовна енерrії; незвершеноі 
ПІрацьовитости та з великими пл.я 

нами на будуче. Відійшов від нас 
Велетень Духа, що своїм багат
ством знаІШя, високою культурою 

та незвичайною скромністю поло
нив кожного, що зустрічався з 
Покійним. Українська наука втра 
тила в Миколі Глобенкові од
ного з найкращих сучасних до
слідників історії української лі
тератури, Український Універси
тет - у любленого і незаступимо
го педагога. 

В останньому часі сл. ІІІ. Про
фесор всеціла віддав себе ЕІЩИ
клооедії Уюраїнознавства, в якій 
редаtував «Літературу», та, як 
заступник головного редактора 

ЕУ 11, nлянував і наnисав цілу 
низку статтей ІНа різні україно
знавчі теми, і при всьому надавав 
цілоиу творові добірне стилістич
не оформлення. М. Глобенко ні
коли не забував про своє покли
кання, як украінського !Професо
ра і постійно шукав авдиторіі, 
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Глибоко склоняючись перед но
вою Могилою, Редакція сСмоло
СКИІJУ» складає ВШановній дРУ· 
живі Покі!й.ного свої найщиріші 
ВИСЛОВИ ООЇВчУТТ Я. 

перед mсою можна б прочитати 
ціхаву лекцію зі своєї вужчої ,ці.
лянки - літератури, ІПоділитися 
думками і продискутувати акту

альні літературознавчі чи загаль
но-культурні процеси, що мають 
місце на Батьківщині. ДЛя цього 
Йому служила на початку катед
ра на Українському Вільному Уні 
верситеті, згодом Високошкільні 
Літні Курси Українознавства ЦЕ
СУС-у, Сесії НТШ, Асамблея 
Міжнародньої Вільної' Академії в 
парижі, виступи \У nаризькому 
Академічному Т-ві чи навіть Кур 
си Громадського Активу, органі
зовані Українською Національною 
Єдністю у Франції для українсь
кої молоді. 

В останніх двох роках nроф. М. 
Гл обенко був найчастішим і най
більш улюбленик доnовідачем на 
різних академічних імпрезах ук
раїнського Парижу. його виклади 
чи дwювіді слухали з тією ж са
мою цікавістю та захоnленням 
ІПІрофесори, студенти - люди з 
академічною освітою, - чи навіть 
ширщий загал. В чому полягав 
уапіх виступу Покійного? Профе
сор мав величезні знання у за
гальній ділянці українознавсrва, 
а проте старанно готовився до 

свого виступу. Але найбільший 
секрет у вИС'ІWЛі Покійноrо, :ми
стецтво його зачарування авди
торії - це спосіб представити на
укові і найбільш складні пробле
ми у найпростішій і найприступ-

Редакція 

ніші.й формі (недаром *е Він і 
редаtував книжку П. Зайцева 

«Життя Т. Шевченка», яка своєю 
легкою формою викладу бу ла 
близька душі і самого рецензен
та). Та це ще не все, Він ОР'УдУ
вав чудовим стилем, будучи тон
ким знавцем української літера
турної мови, так, що кожна доnп
відь мала по мистецьки викінче:
ну літературну форму. 

Крім цікавих проблем з літера
тури, Він залюбки т.рактував і 
ориrіналЬflо пояСЕював актуальні 
культурні і політичні події на 
Батьківщині. Цілком об'єктивно 
судячи, М. Глобенко був одним з. 
найосновніших знавців та дослід
ників сучасного українського 
життя в УРСР. 

Знаючи свою вартість і не ганя
ючи за зовнішніми виrлядами 
«ІНауковости~ [Професор відваж
но трактував ідеологічні і nолі
тичні аспекти різних ~ль турних 
процесів, не скриваючи своїх осо
бистих поглядів на найделіхатні
ті справи, при чому постійно !Під
креслюючи палКИй па'І1>іотизм і 
націоналізм у своїх виступах. І 
саме цією своєю Щирістю Неза
бутній Професор полонив серця 
студіюючої молоді. 
Українська молодь і студент

ство втрачає в професорові М. 
Глобенкові свого відданого ви
кладача, неза...'\fінимого педагога 
щирого друrа. 

А. Заревівський 



Віра Сушко 

ІІРАЦJІ 

UДНІ~1 UTY ДЕНТ.К11 

Студіюючи біологію на «Notre 
Darne College g! Mary land~ в Вал
тімор, я рішиnа крім навчання в 
uшолі - ширити nри !КОжній на
годі правду про Україну, знайо
мити :моїх товаришок і виклада
чів про існування забутої і, в ба
гатьох випадках, незнаної тут 
Батьківщини нації, якій на ім'я 
- УКР АІНА. Не зважаючи на те, 
що я на цьому коледжі недовго, 
бо лище в минулому році nере
їхала сюди з «Manor Colle,ge~ з 
Філядельфії, де о~q>уження в 
більшості було українське, я зу
стрінулась ту-r віч-на-віч з бага
тьома перешкодами, які треба бу
ло систематично усувати, щоби 
американське студентство не ува

жало нас за « Tust another !kind of 
Russians~. 
Здобуваючи знання на а.мери

канських Високих Школах, ми, 
молоді wкраїн1еи, повинні бути 
свідомі того, що на нас тяJКИть 
обов'язок інформувати наше ок
руження про на:ш.е походження, 

нашу Батьківщину, причини на
шого прибуття до ЗДА, про все 
те, чого не мають змоги сказати 

вільному світові наші друзі-сту
денти, .які перебувають тепер в 
Україні. 
При добрій волі й охоті, хоч 

нераз ва.жко доводиться це роби
ти, ми можемо осяхнути ба.гато, 
бо наш.е оточення складається з 
людей того самого віК'У. Що й ми, 
і тому воно охоче сприймає добре 
nодані інфоомації .про багатства 
нашої історії, культури, традиції, 
віровизнань та imnиx ділянок су
СІПільного життя. 
Я була дуже приємно заскочена 

після мого короткого тут перебу
вання, запримітив1Ш1, що особи, 
з якими я •ЩОдня слухаю викла

дів, бажають навчитись також 
дещо від мене і що моя інформа
ція здобуває для мене не лише 
їхню добру дружбу, але може -
в майбутньому - і при:ятелів для 
української СІПрави. 

ІІЗІ nрина,гідних щоденних ін
формацій та розмов. я старалась 
виробити собі спосіб ІІІраці для 
уюраїнської справи і поза мурами 
нашого коледжу. У школі я є 
членом «Modern Languages Club:t. 
Це дало мені змогу, через зна
йомство з референткою цієї орга
нізації, бути запрошеною на с:пе
ціяльний вечір «lnternational Rela
tions Club~, який бУв влаштова
ний в честь чужинецьких студен
тів, Я!Кі перебувають в ЗДА. 

Вечірка ця відбулась 2. берез
ня в Балтімор. Я зразу збагнула, 
що це для мене знаменита нагода 

говорити до так ч:исленно зібра
ного студентства з різних країн 
світу. В цій вечірці взяла участь 
також моя товаришка по студіях 
Ліда Чумак. Перша частина nро
гра.ми складалася із розповідей 
студентів про країни їхнього по
ходження. Мені довелось висту
пити другою з черги. Мою допо
відь про Україну слухали студен
ти з Філіпін, Греції, Туреччини, 
ЄгИJПТу, Китаю, Німеччини, Лаос, 
Мадярщини, Індії, Польщі, Фран
ції та з багатьох інших країн. Ба
гато студентівВІПерше почули про 
Україну й її проблеми та довіда
лись, що .:Україна це не є окре
мий рід Росії, а що Україна - це 
цілком окрема нація, зі своєю 
власною ку ль турою, релігією 
~аДИЦЇЯМИ». 
Я і Ліда інформували в другій 

частині вечора чужинецьких і 
американських студентів про на
шу історію та давали віДІІІовіді на 
численні запити. Я є переконана 
nіслЯ цієї першої моєї зустрічі, 
що багато студентів, вер.нувшись 
до своїх країн, будуть па'М'ятат:и, 
що на світі, десь далеко, є одна 
«Забута Нація», яка змагає до 
своєї свобод». 
КілЬІКа дніs після цього висту

ПJу я одержала заrrr.рошення виго

лосити доповідь про Україну на 
прийнятті в головній квартирі 
АсоЩяції Об'е;цнаних Націй Ме
риленду. Я є переконана, що ши

ренн.ям правди про Україну м~ 
зможемо хоч частинно зменшити 

вnливи облудної пропаІ'анди на
ших ворогів, які дуже часто го~ 
ворять в нашому імені. 
Всю свою працю серед чужJІХ

нецьких студентів я веду з раме
ни УЩ)аїнської Студентської rро
мади в Балтімар і мушу стверди
ти, що за не цілих два роки існу
вання нашої rромади ми зуміли 
бути досить активні, :як внутрі 
так і назовні. Якщо ми, молоді 
студенти, зуміємо виконувати 
свої обо.в' язки супроти ІПоневоле
ної Батьківщини - МО!Же така 
праця буде ПОШТОВ·ХОМ і ДЛЯ ін
ШИХ студентів, які або стоять ос
торооь, або ще затаюють свою 
українськість в чужинецькому 
оточенні. 

•: 
Недавно ми з Лідою Чумак ви

брались на прогульку до Вашінr
тону і там загостили до місцевої 
Студентської Громади, щоб поба
чити їхню nрацю та обмінятись 
думками. Ми попали на сходини, 
на яких якраз мав дОІПовідь проф. 
Л. Добр.янський. 
Проф. Л. Добрянський вказу

вав в своїй доповіді студентам на 
ті всі можливі шляхи і засоби, 
якими вони повинні користува
тись у ширенні правди про Укра
їну. Після доповіді ми з Лід ою 
мали змогу особисто rоворити з 
nрофесОром, який є головою 'УКК 

і викладає у місцевому універси
теті. 

М.и дуже скористали із нашо) 
зустрічі з УСГ Вашінrтону та на
діємось, що в майбутньому валад
нається дружня співпраця між 
нашими обидвома Громадами. 

••• 
Від 7. до 12. квітн:я ц. р. ми в:ла

urrували в нашомrу коледжі ви
ставку українського мистецтва -
вишивки, різьба, кераміка, пи
санки тощо, про що писалось вже 

у ІПОІПередньому числі «Смолоски
ПУ». Хочемо тако!Ж поповнити 
бібліотеку юrижками про Уюраї
ну в англійській мові. 

.·: 
Я свідома того, що nри викону

ванні кожної праці, а зокрема -
освідомляючої уlq)аїнської серед 
чужинців, завжди будуть трудно
~ і переuсrкоди. Але вони не по
винні нас зневірювати, а навnаки 
додавати більшого завзяття та 
охоти до несення нашої Правди. 
Тому, на мою думку, наше С'J!У
дентство повинно включитись у 

всі товариства міжнароднього ха
рактеру і брати в них активну 
участь. А при кожній Високій 
Школі і при кожному коледжі 
напевно існують ортанізації тако
го характеру як у нас, напр. -
«lnternational ReJations Club~, «Mo
dern Lanriuages C]u Ь» й інші. 
Я є nевна, що скільки ми вкла

демо в Цю діяльність нашої пра
ці, стільки її колись повернеться 
для української справи. 

Микола Ласійчук 

MAPOJ.tHO 

(Уривок зі споминів) 

Першим мої.м обов'язком, пісJІя 
приїзду до Марокко, бу ло відшу
кати українців. В одному ресто
рані я зазнайомився із французь
ким правником, який дав мені 
адресу свого знайомого, що мав 
хар'Чевий магазин. 

- rдьте, це українець. 
Заходжу до крамниці. Всереди

Ні - два покуІПІЦі, один старший 
франиуз і малий, босий семіріч
ний араб. Продавець, пристійного 
вигляду, веде жваву розмоВу з 
арабчуком. 

Що хочещ Маrомете? 
- Пів папіроса, - відповідає 
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Молодий араб, подякувавши, 
стрибнув на вулицю. 

З.годом л заприязнився із зем
плком. 

цей по українськи. 
- Бери і йди к бісу. 
Це був гостинний, веселий над

дніJпрянець, молодий еміrрант. 
Радів, що зможе зі МНОю говори
ти по-українськи, бо розмова по
українськи з арабами вривається 
скоро і є завжди однакова. Ми 
розмовляли про nитання фран
цузЬІКо - марокканських відносин. 
Він був гарячим nрихильником 
визволення іМарокканців з-під 
французької окУІІJації. Я не був 
nротивником .цьото, однак мав 

менше теМІІІераменту в цьому на-

прлмку. · 

Однієї суботи ми вибрались ко
лесами, щоби оГлянути одну з 
найгірІ.trих дільниць арабськ·ого 
населення в Рабаті, над Атлан
тійським океаном. В цій діІЛьниці 
жив Ахмет, знайомий мого прил
rелл. 

Маленькі хатки, збиті з nаперу, 
або дощичок, поліnлені газетами. 
Куnи сміття перед домиками. Ме
не огорнув сором за 20-те століт
тя. 

ІВ одній такій буді ІЖив Ахмет. 
Входи.мо до хати. П'ятеро дітей 
лазять по землі, батько й мати 
курять люІЛьки. ~інка щось за
ши.ває, а Ахмет п'є чай. Скоро 
знайомимось. МалИй nодарунок 
для Ахмета - і ві'н стає нашим 
приятелем. fВін рибак. КожяО!Г·о 
ранку він іде над океан, кидає 
далеко гачок. Бувають для нього 
часом щасливі дні: риба ловить
сл, він іде в місто, :продає її і з 
цього утримує родинУ. Бувають 
дні, що риба немов ві.!J)tІливає від 
береrі:в, не ловиться. Коли б він 
мав човоо, nоплив за нею. Але в 
Ахмета немає човна. Тоді він n'є 
ли;ше чай і rоить, чекаючи, коли 
риба знов.у почне ловитись rна га
чок. 

Чай з м'яткою, без огляду на 
окруженнл, смакує. І коли вас 
гостить Ахмет, не пробуйте від
мовитись -це буде великою об
разОю для нього. 

в А:юмета немає турбот за одяr, 
не існує і платня за мешкання -
він холить в лахміттю і сам злі
пив собі хату. Існує лише бороть
ба за хліб. його заробити тяжко. 
Раджу йому nіти до праці. Але 
защmіток дУЖе низький. бо лише 
200 фор. (60 центів) на 8 годин. 
Тоді. коли евnопейський робітник 
заробляє майже сім разів більше, 
виконvючи часто ту саму робОО'у. 

- Мені більше nодобається ри
бу ловити і слати - розумує Ах
мет. 

••• 

«СМОЛОСКИП» 

Число 6('76). 195'7. Стор. 10-та 

Згодом відвідує'Мо кллсу робіт
ників. rхні хатки дещо кращі. 
Жінка і чмовік nрацюють у 
французів. Видно, що живуть де
що ліпше від Ахмета, одначе по
рівняти з нормальним життям є 
майже ІНеможливОj Туберкульоза 
та венеричні хво:рООи є дуже ча
сті. 
Що є причиною цієї нужди? 
По-nерше таки орієнтальна 

nсихіка араба розnеченого сон
цем та знищеного сексуальним 

життям, на-пів феодальним устро 
єм, на сторожі якого стоїть аГре
сивний І·сллм та причиною є таки 
ДО ВЄІЛИКОЇ міри Й ОКУІІJУЮ'Ча дер
жава, яка дає своїм колоніям і 
протекторатам дуже багато, але 
все таки не в достатній мірі. 
Незрівняно краще живуть куп

ці, державні урядовці та :нащадки 
різних шляхетських родів, які 
посідають великі земельні влас
ності, будівлі та гареми. ., 
Мав л нагоду познайомитися з 

одним марокканським багатійом. 
Він nриїхав до нашого дентистич 
ного бюра, бо його болів :Jуб. Зуба 
л йому вирвав і він від'їхав. На
СТУІІJного дня він просить мене те
лефонічно, щоб л приїхав до ньо
го, бо він ма~ гарячку і лежить в 
ліжку. 

ІІіриїж~жаю. Передо мною пре
красна в1ллл. Входжу в головну 
браму і в товаристві сторожа йду 
до спальні шейка Ель Вук.гарі. 
Білля має ф\>рму квадрату, в се
редині фонтан з басейном, пома
ранчеві та фіrові дерева. Стіни 
nрикрашені орієнталь:ними орна
ментами. З кожної ст1ии, з вікон, 
вимядають ІЖіночі очі. Протягом 
хвилини л :мав почу~л. що в тур

ка ·л перевернувся. Однак скоро 

опритомнів та без усмішки увій
шов до кімнати Ель Букrарі ... 
Після цих перших відвідин я 

часто заходив до нього. Ми гово

рили на політи'ЧіНі теми, пили чай, 
що його нам подавала восьмиріч
на донечка. .Я ЩJиймав здалека, 
немов украдені, усмішки жінок 
гарему, але про ці гаремні С1Іфа
ви він ІНіколи мене не інформу
вав. 

Згодом л довідався, що шейк 
мав чотири законні жі:нки і шість 
нареченІІJ:х, що разом жили в його 
домі. 

••• 
Раз л мав нагоду :відвідати ве

ликий маєток барона Де Маркі. 
В Марокко великі маєтки були 
ВІЛаеніdrю еврОІПейців, 1ІІереР\ажно 
французів, які створили із сухих 
вигорілих від сонця піль - чудо
ві огороди та урожайні .поля, 
знайшовши спосіб їхнього зрошу
ваШІл. Великі підnриємці вибуду
вали чудові міста, дороrи, rrри
ста.ні, nарки та фабрики, знай
шовши дешеву робочу силу. 
Приїхавши до барона Де Мар-

кі, ми nобачили, що його маєток 
- це величава віллл, побудована 
посередині nарку. Десять років 
тому тут бу ла пустеля і аж очам 
не хочеться вірити, що за такий 
короткий час тут виросли дерева, 
немов наші столітні дуби. Моло
дому :посадженому деревЦІеВі дав 
кольон (так тут називають ко
льоністів) воду і воно виросло ве
личаво. Помаранчі, фіrи, цитри
ни, грУ1ПІі, яблуні згинаються від 
овочів. Це одним словом краса. 
Видно тут бретонську працьови
тість (Вретоніл - одна з провін
цій західньої Франціr; бретонці 
- її мешканці. - Ред.) та фран
цузьку лідприє.мчивість і в·инахід 
лив і сть. 

За Маракешам видніють гори 
Атллсу, вічно покриті с:ніrом, а за 
ними - Сагарська пустиня. Тут 
немов нова реоrrубліка і nаша Ель 
rляуї конкурував багатством із 
султаном Марокко, бу.цучи коп
серватиетом у практикуванні ре
гул ісляму. 

1953 рік, коли л перебував в цій 
країні, це рік посиленої боротьби 
марокканців за самостійність. 
Бомби вибухали часто у фра.н
L{У!зьких установах. ІВиса.джувано 
в nовітря nоїзди з військом, це 
початки частих атентатів на виз
начних членів французької вла
ди. Султан Марокко nід ВІПливом 
своїх синів, ЯКі кінчали студії в 
европейських Університетах~ до
магався ловної самостійности. 
Гін марокканців до самостійно

сти не вдалось зупинити. Це 

коштувало Ф.раІНцію багато. Сул
тан Марокко став гарячим обо
роІЩем свОЄі країни. Вудучи біль
ше nроtресивним в релігійному 
питанmо, він увійшов в копфіЛікт 
з лашею Маракешу, який був коп 
серзатором та духовим nровідни

ком ісляму в Марокко. Це було 
викорtистано, султана заареurrо

вано, деnортовано його та вибра
но нового султана Бен Арафу, 
старого богомільноrо .zсї.цусщ Цей 
експеримент був великОю nомил
кою. Пролив крові набрав ще 
більших розмірів. Тисячі демон
странтів робили бешкети no мі
стах, палили ферми і вбивали єв
ропейців. Після дворічного ареш
ту султана Вен ІОсефа звільнеио, 
Марокко здобув самостійність. 
Сьогодні Марокко вже самостій 

на держава та належить до Об'єд 
наІНиХ Націй. 
Країна ця чудова, багата на ко

палини, обдарована здоровим nід
соннлм. Багато, одначе, ще треба 
здійснити. Зокрема в ділянці бо
ротьби з неграмотніс-nю. Баlіато 
ще nройде часу, nоки марокканці 
почнуть жити нормалЬІЮfм та 

культурним JКиттлм. 

••• 
Під враженням С1Поминів л .вер

нувсь осінню 1953 р., через Еспа
нію, до Франції. 



tз кінозалі 

(( ТОИ. ЩО ПОВИНЕН ВМЕРТИ)) 
Фільм Дассен-а, що його назву 

пода~мо в наголовку, притягнув 

нашу увагу nорушеними в ньому 

думками і rооообом вислову мір
кувань Дассен-а про вічно трива
ючу боротьбу добра зі злом. Сво
їми враженнями, які ми мали, ог
лядаю-іи цей nреці.кавий фільм, 
хочемо поділитись із читачами 
«СмолоскШІу». 
Французький постановщик філь 

мів Дасоен взяв за основу до сво
го фільму книжку грецького пись 
,мен:ника Jкоса Казанцакі «Пере
розп'ятий Христос« (у французь
кому перекладі: «Ле Хріст ре
~рисіф'е»). Про твір КазаН1Цакі 
можна було б писати оюремо, од
наче здержуємось від цього. це 
буде зроблено мабуть більше ква
ліфіковано, тому що в Паризьких 
літературних колах «ходить» не
<ХWційна поголоска, що nравдо
nодібно цей твір бу де коронова
ний нагородою Нобеля. 
Між ориrіналом і фільмом е 

певні р\озходженнл, яких режи
сер допустивел на свій власний 
кошт. Але про це згодом. 
На вступі треба сказати, що у 

Греції, як і у всіх інших країнах 
Близького Сходу, до яких вона 
своїм лобутом багато подібна -
вІідчуваетьсл міцно різниця щаб
лів соцілльної драбини. Важли
вим чинником е р_внож церк·ва. 

Діл відбувається десь білл 1920 
року. В певних пров~ілх греки 
мають до діла з турками в біль
шій чи меншій мірі. Одне село е 
ці~к~то зtrищене. Лишаються 
тільки розвалені мури і непривіт
ні скелі довколичніх rLp. Вціліле 
населення вирушае під проводом 
сільського священика в світ за 
очі. 
Марш з немічними старцями і 

немовлятками не е легкий, коли 
бракує харчів, води, коли безсил
ля, nеремішане із зневірою, опа
новує групу людей. Обезсилений 
фізично, але бадьорий духом, свл 
щеник веде свою паству все далі, 
nереконуючи, що прийде час, ко
ли вони зустрінуть . якесь село, 
привітних людей і з ними харчі 
і притулок. 
Врешті їм доля всміхаеться і з 

вершини однієї гори nеред ледве 
живими людьми, nрисиnаних гру 

бою верствою пилюки грецьких 
гір, видніє в долині село. Віра 
всуміш із радістю додають бадьо
рости і група рушає в напрямку 
села. 

Село е напередодні великої про 
цесії, в якій будуть відображені 
Муки Христа. Уnрава села в сnів 
праці із сільським священиком 
вже призначила «ролі» поміж ок
ремими громадянами. Ролю Хри
ста буде мати сільський пастух 

Манолійос - на:й:простіша по
стать села, найпростіша в розу
мінню незначної. його протести, 
що він не гідний такого великого 
відзначення, не мають нілкого 
значення і Манолійосові не ли- ' 
шаЕ;тьсл нічого іншого, як пого
дитись. 

Але вміжчасі до села nрихо
дить блискавкQю вістка, що збли
жається група нещасних. Свяще
ник, ЩО ГОТОВИТЬСЯ ДО процесії, 
вповні здає собі справу, що стоїть 
nеред селом: nрийдеться постуnи
тись місцем, прийдеться :поділи
тись насущним, прийдеться пі
клуватись хворими і немічними. 
Рівновага, до якої він привик і в 
якій він почувається дуже добре 
- бу де захитана. МіJЖ ним і сіль
ськими нотабля:ми · падає скоро 
однозгідне рішення: таrк, ак є за
раз· в селі - е добре, не слід до
пустити до захитаІНня і<ВуЮчої 
матерілльної рівноваги. Пришель·
ців треба якимось опособом nо
збутись! 
Ось і вони nрибувають до села 

і, nовільно, із своїм священиком 
на чолі, приволікаються :на сіль
ську площу. Хтось із села вже 
встигає декому подати кусох хлі
ба, якійсь матері із вмираючим з 
голоду немовЛям хтось подає гор
нятко молока. Напроти прибув
ших виходить сільський свяrце
ник із тими, з якими він радивел 
перед хвилиною. З веранди су
сіднього домrу, попиваючи вино, 
спокійно приглядається турець
кий наставник. ПрийшоВІІІІИх вже 

встигають акружити меІІІКанці 
села, похитуюч.и головами. 

Священик ;від групи пояснює 
сільському священикові, хто во
ни е і звідкіля nрийшли. Цей ні
як не одобрюе їхньої боротьби з 
турками і каже, що село не може 
дати нілкої дОІІІомоги. На вістку 
тахого привіту хтось в груnі па
дає. Це дає добру nрито~у сіль
ському священикові ви·гукнути: 
«Холера»! 

На вістку страШІІої заразливої 
хвороби все кидається врозтіч, 
замикаючи с поспіхом віконниці 
і д71ері. Групі не лишається нічо
го шшого, :як забратись із села і 
отаборитись на схилі дикоЇ rори 
за селом. Але Манолійос nоста
новляє допомогти нещасним 1 він 
це робить, як може, за допомогою 
своїх кількох «аnостолів». До них 
долучуЕ."Гьсл сиЬІ одноrо із сільсь
ких землевласників. 
Манолійос наїіВІНо старається ле 

реконати свого священика, що 

груnа не е заражена і не має в 
собі страшної хвороби. Вміжчасj 
він навіть виступає :перед цілим 
селом і так гаряче переконує, що 
здобуває мову (він перед тим: за-

гикувавсл). Це не дає успіху. 
Тим часом батько згаданого си

на вмирає і цей остаІННій хоче пе
редати свій маєток тим, :які ко
чують за селом. Але цьому rоро
тивлюетьсл свmценик і тоді він 
разом з Манолійосом приводить 
бідолах до свого маєтку проти 
волі священика. 
Далі історія е доволі банальна. 

Намовлене село вирушае разом 
зі своїм священиком проти «На
їздників». Але ні одні, ні друrі не 
мають достатніх сил, щоб відігна
ти одних від маєтку чи виmати 
других з маєтку. Сприт сільсько
го священика видніє і тут: він 
звертається до турецького на

ставника із заявою, що саме до 
цьоrо останнього належить вти

хомирити волоцюгів - бунтарів, 
в ІПрОТИВНОму випадку - тут пах 

не ПОВСТ8НІН:Я ПРОТи турків. На 
заувагу турка, кого хоче свяще

ник, цей заявляє, що хоче Мано
лійоса. Хитрим nідступом турки 
ареиrrовують Манолійоса і nере
дають свmценикові. Коли кілька 
хвилИІН п!~ніше найближчі това
риші ареп.rrованого прибігають до 
церкви, знаходять Манолійоса 
вмираючого від важкої рани, 
який І.Це встигає сказати, що він 
буде з тими, за яких віІН вмирає ... 
Ось так виглядає фільм. І ми 

сказали раніше, що Дассен доnу
стився певних розходжень з тво

ром Казанцакі. І то розходжень 
певно цілевих. По-перше лхщо в 
«ПерероЗ!ІІ'лтий Христос» МаІНо
лійос • е nерерозп'ятий людьми j 
їхнім злом, то в «Той, що пови
нен вмерти» він е вбитий певною 
клясою, оборонцями встановлено
го ними порядку. У фільмі :він не 
вмирає так, як у творі - за всіх 
людей, а тільки за тих, які, окру
жені в маєтку, tnригото.вляються 
дороrо щюдати свое життя. По -
друге, і що е дуже важне, твір 
Казанцакі кіJнчаетьсл тим, що 
холи не стає Манолійоса, обложе
ні nокидають маєток і з ім' ям Во
га на устах пускаються в дальшу 

мандрівку нещасних виг:нанців .. 
Фільм кінчається тим, що глядач 
бачить націлені на себе дула руш 
ниць і юрбу озброrnу в nалиці і 
каміння. РізнJЩЯ велика. В творі 
не відчувається цієї різкої нена
висти, з нього віє на кожному 
місці, з кожного рядка людяні
стю. Бож один і ДРУГИЙ священик 
- один і дрvrий :мають свої недо
ліки - е змінними. З nовного по
диху духовости твору лишаєть

ся заледве маленький вітрець у 
фільмі. Автор твору не боstвся 
навіть предС"Гавити наку лачиий 
бій двОх пастирів в обороні інте
ресів своїх паетв. )Jacc€R не хотів 
цього зробити. Чи він хотів пред
ставити цілево сtоt:райності? 

Борис Чайка 

«СМОЛОСКИП» 
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Любитель спорту, чи уважний читач 
спортоних вісток, який слідкує за розвитком 
спорту в Україні, є все здивований перед та
ким явищем: не зважаючи на всю метуuппо 
довкола пропа.rанди спорту, ситуація не є за-
довільною. 

Оправа в тому, що ніхто там не звертає 
уваги на цю пропаrанду- проте т.реба при
знати, що ця остання є дійсно великою- па
м'ятаючи, що є люди, яким наказано щось 

говорити. Інші люди, які мусі.ци б виконува
ти - виконують, якщо нема іншого виходу, 
або - висковзують.ся з-під наказів, якщо 
можна висковзнутись. 

Оr4ж:е, нічого д;ивноrо, коли берете до 
рук «Радянський спорт» - орган Комітету 
ф;_зичної культури і спорту при Раді міні
стрів УРСР,- і бачите на його сторінках 
тільки приблизно половину матеріялів, що 
відносяться J1P спортових спра,в, друга поло
вина обговорює або промову Хруtдова, або 
державну позику, або необхідність збірки 
старого заліза. І у вас стає питання: ну, нев
же ж так зле стоїть спорт в Україні, що ре
дактори заповнюють стоірнк:и матеріялами; 
які мог ли б бути поміщені на сторінках ціл
ком іншої преси? 

Стан дійсно є поважний. Не зважаючи 
на ті чи iНllli осяги, на появу, то тут то там, 

дипломів майстрів слорту і навіть медалів1 
стан спорту в Україні є загрозливий. Причин 
такого стану треба дошукуваТИІСь в незви
чайно великому переобтяженні української 
молоді. в інших галуз·ях Гі життя. Другою 
причиною є те, що керівні кола спорту ве
дуть свою прзцю автоматично без глибшого 
зацікавлення. 

На цьому місці передруковуємо із «Ра
дянського сnорту» з 17 і 21 ~:вня 1957 р. до
писи про положення сnорту в Києві. 
Вже неодноразово відЗначувалось, що лег 

ка атл~ика на Україні є відстаЮЧJtІМ видом 
сп9ртv (чи тільки легка атлетика?- «Смо
лоскип») і що невідкладним завданням фіз
ку.7Jьтурних організац;й ресnубліки є вжити 
негайних заходів до виправлення становища. 

Але поки шо справа повільно рущає з місця 
і якнайяскравіІІІИМ доказом цього може по
служити першість київських вузів (вуз -
вИІЦИЙ учбовий заклад; - «Смол.») з легкої 
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атлетики~ яка щойно закінчилась. 
У цих змаганнях взяло участь 752 спортс 

ме~ів, в тому числі 220 жінок. Із 775 рез у ль
татІв, показаних на змаганнях, 445 були роз
рядними, при чому один дорівнював нормі 
майстра спорту. З2 - першого .розряду, 1З9 
-другого і 27З- третього. На перший по
гляд- не так вже й nогано. На масових зма
І'аннях більше половини розрядних показ
ників. Але досить придивитись до цих цифр 
уважніше, щоб прийти до висновку, що сту
дентська легка атлетм,ка в Києві вкрай за
недбана. 

Справа в тому, що у звітних змаганнях 
виступали легкоатлети Інституту Фізичної 
Культури та ряд найсильніших легкоатлетів 
республіки (не студентів) і з 445 розрядних 
показників на їхню долю припадає майІЖе 
половина - 210. 

Згідно з положенням про ці змагання, в 
кожному виді по заліку входило по два, ре
зультати не нижче третього разряду. Жінки 
з~агались з 11 видів легкої атлетики, чоло
ВІКИ - з 1 7. І жодній команді не вдалося 
уникнути ну льових оцінок. Для більшої на
очности наводимо таблицю ну льових оцінок, 
одержаних командами-учасницями: 

1жін. чол. раз. 
Інститут Фізкультури З З 
Державний 'Університет 7 5 12 
Політехнічний Інститут 5 З 8 
Інж.-Буд;вельний !нет. 17 16 ЗЗ 
1\~едичний Інститут 20 17 З7 
Техн. !нет. Легк. Промисл. 1З 26 З9 
Сільськогосподар. Академія 22 20 42 
Пе'J,1.гогічний Інститут 17 26 4·3 
·~·н.:1нс.-Економ. Інститут 21 26 47 
Гідрамеліарат. Інститут . 22 25 4 7 
!нет. Харч. Промисловости 20 ЗО 50 
Автодорожний Інститут 22 28 50 

Ці цифри багато про що говорять. На
самперед про те, що, наприклад, у Сільсько -
гссподарській Академії, Гідромеліоративно
му і Автодорожиому Інститутах легкоатле
тичний спрот серед жінок взагалі не культи
вується. Адже не випадково ІЖодна пред
ставниця цт.-rос вузів не виконала норми тре
т...,ого розрqду! З колективів Медінституту 

та Харчової Промисловости лИІІІе по дві 
учасниці виконали залік, з Фінансово-Еко
номічного - одна і т. д. Навіть команда Ін
ституту Фізкультури одержала нулі у таких 

важливих видах, як стрибки у довжину, бі r 
ІІ:'І. 80 метрів з бар'єрами і на 800 метрів. 



Проаналізуймо результати окремих ко

манд докладніше. 
· Київський Державний Університет ім. 
Шевченка. Тут є велика кафедра фізичного 
виховання, очолювана О. Гордієнком, квалі
фіковані виклада,чі і тренери з легкої атле
тики. Якже могло статися, що 12 учасників 
цього великого вузу не зуміли принести сво
ему колективу дорогоцінних очок? Чому йо
го студенти «Заробили» аж 7 нулів, у тому 
числі в бігу на 100 метрів і стрибках у дов
жину. Адже в Університеті викладає заслу
жений майстер спорту Катерина Адаменко, 
яка в свій час саме в цих видах сnорту внес
ла понад 70 поправок в таблицю рекордів 
України. 

Політехнічний Інститут - найбільший 
вуз у столиці України. Жоден учбовий за
клад, а може і спортоне товариство, не має 
таких умов до розвитку легкої атлетики: 

свій с"І"адіон, чудовий парк, С!Портові залі, не
вичерпний людський резерв, 10 викладачів 
легкої атлетики. Все є, немае лише одного
легкоатлетичного спроту. UЦоправда завіду
ючий кафедрою фізичного виховання т. Ка
ленчук може сказати: «Дозвольте: у Київсь
кому Пол. Інституті є великі зрушення, ад
же раніше ми програвали Університетові 7 -
10 тисяч оч;ок, а тепер тільки 779». Ні, ша
новний товаришу! Не у вас стало краще, а в 
Університеті погіршало ... 

Легкоатлети Автодорожного Інституту 
(завідуючий кафедрою фізичного виховання 
т. Козир) посіли у своїй другій групі останне 
сьоме місце. Тим часом ІІІ: сть років тому лег

коатлети цього вузу займали трете місце пі
сля Університету і Політ2хніки, у 1952 і 1953 
рр. вони були на четвертому, пропустивши 
вперед майбутніх інженерів-будівельників, 
а у 1955 році, виступаючи в другій групі -
на другому. Чим пояснити такий занепад? 

Фактів і цифр, які свідчать про серйозні 
недоліки у розвитку легкої атлетики, у ву
зах Києва можна було б навести ще більше. 
Але і наведених досить, щоб викликати сер
йозне занепокоєння за стан виховання нових 

майстрів спорту у вузах Києва. 
(<<Радянський спорт» 17. 5. 57) 

18. травня в редакцію подзвонили з Київ
ської ооласної ради «Харчовика» (назва спор 
тового товариства - «Смол.»). Авторитет
ний голос фізкультурного керівника попро
сив кого-небудь з працівників газети при
їхати в неділю 19. травня на урочисте від
крИfІ'ТЯ водної станції. 

- А свято буде на всі сто - залунало в 
трубці. 

Чудового, справді пляжного недільного 
ранку ми підходили до четвертих сходів на
бережної. Саме тут, як бу ло написано чор
ним по білому в запрошенню, мала бути пе
реправа на водну станцію "«Харчовика». 

Впевненим кроком ми попрямували до 

дерев'яних сходів, що вели до причалу. Але 
картина, яка відкрилась з набережної, при
мусила нас (до речі не тільки нас) зупини
тись. Причалу... не бу ло. Єдиний катер, до 
того ж «Буревісника» (назва іншого спорто
вого товариства - «Смол.»), а не «Харчови
ка», не наважаючись наблизитись до берега, 
гойдався на хвилях метрів десять від нього. 

Побоювання моториста були цілком оп
равданими. Адже, не витримавши ваги де
сятків людей, прИічал пірнув у воду. Ті, що 
стояли на краю, були приневолені підібрати 
ШJ'ани вище колін. А натовп все зростав. Ви
соко вгорі, сумно схиливІІІИсь на інструмен
ти, відпочивали музиканти - оркестр явно 
запізнювався на відкритгя. 

В цій ситуації моторист виявив справді 
тактичну майстерність. Швидко маневрую
чи, він причалюнав у найнесподіваніших 
місцях і, захопивши чергову партію сприн
терів, мчав повним ходом на той беріг. Так 
повторювалось раз у раз. Наблизитись до 
причалу, що знаходився nід водою, катер, 
зрозуміло, не міг. 

Але переправивтись і на водну станцію, 
любителі водних видів спорту нічого приєм
ного для себе не знаходили. Призначене на 
дванадцяту, відкриття не відбулося ні через 
годину, ні через півтори. 

А коли хто-небудь, не витримавши спе
ки, кидався у воду- суворі служитеі стан
ції відразу ж кричали йому: 

- .Вилазь! Купатись· заборонено! 

UЦо й казати. ДИвне відкриття влаnrrу
вали керівники «Харчовика». Вони запроси

ли сюди для виступів і штанrістів; і гімна
сток, і борців. І тільки... сама водна станція 
не була готова до свята. Не було роздяга
лень, лише незначна частина людей змогла 

дістати човники, а в куtцах відпочивали, не
підготовлені до сезону, яхти. 

- Одним словом - констатував хтось з 
с:портсменів· - сухим бу ло відкриття водної 
станції. 

(«Радянський спорт» 21. 5. 57) 

Не думайте, читачу, що це є звичайний 

собі фейлетон. ·ні, це є дійсний репортаж од
ного з редакторів органу Комітету фізкуль
тури при Раді міністрів УРСР. 

Але як влучно він доповнює розгляд 
спортового стану :в Києві, що його «Р. С.» 
розглядав в першому дописі. Майстри спор
ту не можуть творитися і спорт не може ус
пішно роз~иватись, ЯКІЦО немає відповідних 
умовин. Про ці умови дуже ясно говорить 
репортаж. 

«СМОЛОСКИП» 
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З житrя чужинецької молоді 

ВРАЖЕННЯ 

3 ГРЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Університет в Атенах був заснований в 
квітні 1837 р. за панування Ото, першш·о ко
роля Греції. Спочатку він був приміщений в 
посілості архітекта Стаматіса Клєатеса, на 
півні"Uіо-східньому схтлі Акрополю, потім 
його перенесено до будівель, в яких універ
ситет знаходиться і зараз- при вулиці Уні
верситетській. Це є одна з гарніщих вулиць 
Атенів, вона сполучує площу Омонія в пів
нічній частині міста із площею перед коро
л;вським замком. 

Від того часу число студентів значно 
зросло (минулого року було 6.000 записа
них). 

На прот язі цілої людської історії моло
ді студенти і вся академічна молодь відігра
вали значну ролю в політичному житті і дР
вали свій вклад у всі політичні рухи. Герой 
визвольної боро~би Греції Колокотронес, 
вказуючи одного разу на універсwrет, а по
тім на королівський замок, сказав: «Цей дім 
пожере тамтого». В 1862 р. це пророцтво ча
стинно справдилось в часі подій, коли ко
роль Ото був позбавлений трона. Студенти 
відіграли в цих подіях одну з перших роль. 
Зрештою, історtя знає багато більше подіб
них вИІПадків, коли студентство являлось 

промотором різних маніфестацій. 

Університет в Атенах має п'ять факуль
тетів: теологію, право, медицину. літературу 
і природничі науки. Фондами, за допомогою 
яких він вдержується, є студентські оплати 
і дерящвні субсидії. Право впису студента 
виносить річно біля 100 долярів. Коли до ці
єї суми додати ще оплати за ісnити, книжки, 
папери, життя і т. ін. - остаточна сума ви
паде доволі значна. Не диво. що грецькі сту
денти з дальших околиць і батьки яких не є 
надто заможними, знаходяться у важкій си
туації. Але під цим оглядом си'Гуація універ
ситету є зовсім подібною до його сту~:нті~: 
він та.кОІж' стало знаходиться у важк1и фІ
нансовій ситуації. 

Соціяльні умавини також не є надто 

блискучими, відчувається брак станових 
корпорацій, студентських клюб-ів чи гурто
житків. Тому студентське житгя поза ви
кладами обмежується до спорадичних схо
дин, без окремих плянів і тем. 

Розмова з грецьким nрофесором дР.Є вра
ження, що маєте діло із абсолютним монар
хом. І найчастіше його слухачі і вважають 

«СМОЛОСКИП» 

Число 6 (76). 1957. Стор. 14-та 

його за такого. Рідкими є такі професори, які 
погоджуються на зустрічі і розмови із евої
ми слуха ча ми поза годинами викладів. В 

більшості вони є холодні і держаться на 
віддалі. 

Тут немає ніяких приписів відносно мо
ви викладів. Деякі професори пqслуговують
ся «катаревуза» - чиста грецька мова, тоді 

коли друга частина вживає народній говір 
«демотік ». Шкільні підручники існують та
кож в цих двох мовах. 

Всі іс.пити є усні і проходять в приявно
сті професора. ЯКИ1Й викладав дР.ний пред
мет. Іспит може продовжуватись одну або 
дві години, в залежності від гумору профе
сора. Від нього залежить рівнож, у більшо
сті випадків, і успіх студентських іспитів 
Хс,ча університет'ська бібліотека не м()Ж·е за
довольнити потреб студента, він не може ко
ристати з полиць Національної Бібліотеки, 
яка знаходиться в кількох кроках від уні
верситету на цій же самій ву лиці. Націо
нальною в:бліотекою можуть користуватись 
тільки професори і ті, що приготовляють до
кторати. 

З огляду на вбогість країни не всі ди
пльомовані атенського університгету знахо-
дять працю. Частими є випадки, коли сту
денти. видержавши кінцевий іспит, пого
джуються на будьяку працю, яка не має ні
чого спільного з їхньою спеціяльністю. ·По
стає питання: чи правильним є шлях універ

ситету, чи не є він творцем нездорових від
носин в державі? 

( «ІІЕ Ньюс БьЮJІетев», Нью Йорк) 

День 2 червня ц. р. лишиться незабут
нім в історії західньої французької провін
ції - Нормандії. Після одинадцяти років зу
силь університет в Канн, знищений в наслі
док жарсто ~сих воєнних подій, я-кі саме тут 
nелися. вlд-удований. Він завдячує своє вос
кресіння в першу чергу своєму ректорові 
Дор і великим дотаціям бельгійської короле
ви Єлисавети. Зрештою, .вся Нормандія дР.Ла 
пов:1жний свій даток в цю відбудову. 

В теплий червневий день 25 державних 
прапорів повівали над білою фасздою 420 
метрів довжини будинку і стільки ІЖ універ
ситетських делеrацій знаходилось в ньому 
на почесних місцях. Гостей вітав .ректор Дор, 
він ж:е прочитав привіти від Президента Ко
ті, який був свого часу студентом в цьому уні 
верситеті, і від Айзенгауера, що був комав
дантом альянтських військ в часі боїв в Нор
мандії, а в часі, коли був ректором Колюм
бі.йського університету, одержав від універ
ситету ,в Канн дипльом «гоноріс кауза», 

Університет в Канн заснований в 1432 р. 
Генриком VI, від якого походить і королева 
Англії Єлисавета ІІ. Антоній Еден був в чис
лі тих, я-кі одержали дипломи «гоноріс кау
зз.» на цій урочистості в Канн. 



Події й політика 

Похід ідей 
Навіть поінформований читач, перегля

даючи колонки щоденної преси, чи спеціяль
ні бюлетені, почина,є губитись в лісовому мо
лодняку проектів, підпроектів і .надпроєктів, 
метою яких е формувати публі'ЧНу опінію. 

Не розходиться про якісь скрайні на
ставлення. Сьогодні думки про справи об'
єднання Европи не є вже якоюсь утопією. 
Натомість є важко знайти вихід в певних 
ситуаціях, нелеrnо знайти солюцію тим чи 
іншим проблемам. Не диво, що почали по
ставати різні комітети сприяння для евро
пейського об'єднання по різних дерІЖавах. 
О·rже, nоруч дії того чи ішnого тіла, почина
ють діяти цілий ряд тіл, які намагаються 
сприяти тому чи іншому орга,н:ізмові. Чи це 
сприяння є аж надто успіІШіе - важко ска
зати, зате виявляється в Европі велике ба
гат·ство думок. 

Оправа об'єднання Европи не є новіт
ньою. З нею ми зустрінемось, переглядаючи 
діяльність таких імен, як Бріян, Черчіль, 
Шуман, Спаак, Де t аспері, Моне й ін., не 
згадуючи вже про таких, як Наполеон і Гіт
лер. Головним двигуном цих двох остаЮІіх 
бу ло також об' єднання Европи. На спеціяль
ний лад, очевидно. 

Проблема об'єднання набирає ваги, а, мо
же до певної міри і конкретних контурів, з 
хвилиною, коли після війни на одній з кон
ференцій в Женеві Черчіль кидає думку про 
необхідність створення об'єднаних держав 
Европи. З цим моментом nочинається новий 
період в післявоєнній европейській історії. 
Незабаром Р. Шуман лянсує думку про ко
ординацію плянів в ділянці вугілля і сталі, 
відому nід назвою «nуль шарбон- асьє». В 
цьому союзі в гру входи.ли .шість держав: 
країни Бенелюксу (Голляндія, Бельгія і 
Люксембурr), Німеччина, Франція й Італія. 
Робер Шуман, що був з французького боку 
одним з найбільших ініціяторів французь
ко-німецького зближеЮІя, •являвся промото
ром цього організму. Не буде зайвим на цьо
му місці сказати, що розходилось в першу 
чергу про інтереси Німеччини і Франції, 
розходи.лось npo конкретне зближення між 
цими двома державами, про координацію їх
ніх економічних проблем. У сунувши розхо
дження політично - територіяльного харак
теру і згармонізувавши економічні пробле
ми, можна мети запоруку політичної рівно
ваги в Західній Европі. І хоча «пу ль» не мо
же сьогодні похвалитись незвичайинми ося-

гами у своїх конкретних працях, зате він дав 
поважний поиrговх у згаданому ВИІЦе на

прямку між двома державами. 
Приходить відтак до створення Економіч 

ної Европейської Унії і Европейської Унії 
Економічної Координації. Хоча перша не 
проявилась надзвичайними ініціятивами в 

- rооподарському житті Европи, обмежуючись 
до річних з'їздів і виміни думок між делеrа
ціями - але може саме ця виміна при спіль
ному столі, у вільній формі, широкий кон
такт між державними експертами, бу ли сво
єрідними дріжджами у формуванні нової ев
ропейської політичної духовости. Зате ЕУ·· 
ЕК бу ла доволі активною, зокрема від хви
лини, коли Спільнота вугілля і ста,лі nоч~ла 
міркувати над проблемами атомної енерrії. 

Як бачимо, всі европейські організми 
мали у своїх офіційних назвах економічний 
характер. Ніхто, одначе, не приховував, що 
під цими назвами кри,ється глибше підлоІЖ
~я. На всіх конференціях цих організмів 
все говорилось про необхідність піти швид
шими кроками, щоб дійти до об'єднаних дер
жав Европи. Але від добрих намірів і ще 
Кра.ІЦИХ промов до конкретних заходів лиша
лась велика віддаль. Треба бу ло знайти спо
сіб, який допоміг би дійти до наміченої мети. 
Тим більше у хвилині, коли відчувалась зро
стаюча опозиція: кожний бльок і об' єднання 
сил ;в Західньому Світі були противними Со
встському Союзові і, коли йому не вдавалось 
діяти безrюсередньою пресією на ту чи іmпу 
державу, він діяв на неї через свою комуні
стичну сітку в даній державі. Отже, появля
лась в лоні окремих парляментів опозиція до 
об'єднаної ЕвроnИ•. Під впливом комуністич
ної пропаrанди маси частинно також: насто

рожувались. 

В такому виборі маркантним пунктом 
являється конфере~Ія Спільноти Вугілля і 
Сталі в Мессін (Італія) в 1954 р. На цій кон
ференції порушується справа енерrетичних 
проблем. З огляду на те, що перед Европою 
все появляються труднощі в ділЯІЩі енерrії 
- зростання потреб енерrії не покривають
ся наявними багатствами вугілля і нафrиІJ 
труднощі у постачанню нафrи із Близького 
Схоцу-делеrації «шістки» застановляютьс'я 
в Мессі::і над способом використання в інду
с-z,рії атомоної снерrії. Постановляється, що 
спільними засобами згаданих шости. держав 
в jндустрії використовуватиметься нюклеар
ну енерrію. На цій .ж;е конференції цей плян 
охрещується назвою Евра'Гf)'М. 

Вміжчасі до нього долучується ще й ін
ша справа під назвою Спільного Ринку. Ду
шею цих двох справ являвся Спаак. Підго

'J'овчі праці по різних комісіях і редакція до-

ссСМОЛОСКИіі» 
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говору велися три роки і при кінці березня 
ц. р. договір про Евратом і Спільний Ринок 
був підписаний. Очевидно, що це не означає, 
що певний етап є закінчений і зближення до 
мети зроблене. Договір мусять ратифікувати 
парляменти зацікавлених держав. Саме те
пе::р стоїмо напередодні ратифікації. 

«Окремі дерева не повинні нам закрива
ти вид на ліс» - сказав .м. ін. у своїй промо
ві Аденауер під час підписування договорів. 
«Болі Европи не належать до таких, які ви
ліковуються зілляним наваром, до їхнього 
вилікування треба хірургічного ножа» -не 
завагався сказати люксембурзький мінkтер 
Бек. Із цих гумористичних нот, витягнутих 

із промов, пробиваються нотки глибокої сві
домости труднощів, що стоятимуть на шля
ху Европи і впертого бажання їх поборюва-
ти. 

Ці труднощі завзявся поборювати 'Зі 
свого боку і Моне, французький політичний 
і суспільний діяч. Для цього він знайшов ма
буть найбільш відповідний шлях: тому рік 
часу він покликав до життя «Комітет Акції 
за Об'єднаШІя Держав Европи». Він почав 
свою дію через р~ітничі синдикати і полі
тичні партії. В такий спосіб він намаrається 
контролюати опінію широких мас. В склад 
Комітету входять ІПолітичні і синдикальні 
діячі багатьох держав. 

На з'їзді Комітету, що відбувся на по
чатку травня і на якому видніли представ
ники політичного і синдикального европей
ського світу, одноголосно була прийнята по
станова: «рекомендувати політичним, парля
ментарним і урядовим чинникам своїх країн 
якнайскоршу ратифікацію договору про 
Евратом і Спільний Ринок». 

Є ще й інший спосіб виковування евро
нейських думок: це в кузнях освіти. Цей 
шлях найбільш цікавий і над його успіnnrі
стю не слід застановлювз.тись. В 1951 р. при 
університеті в Нанс'і (Франція) nоставлено 
на ноги Центр Европейських Студій, метою 
.якого було вивчати Европу. В обсяг ви
кладів входили всі предмети, які мають те 
чи інше відношення до соціології, а викла
дали ті пnедмети найкращі їхні знавці цілої 
Европи. Дещо раніше под;бні інституції від
криUІись в Брюж (Бельгія) і в Страсбурrу 
(Франція). Це f' зовсім нові спроби, які у всіх 
переZJ:lЗоР-нних почин~.х подібного характеру 
зовс;м не мали місця. 

Найбільші nротивники всяких европей
ських об'єднувань- а до таких в перІІІV 
чергу слід зачислити комуністів і їхніх по
nлентувачів - шумлять, що об•єцнання Ев
ропи означає війну з Совєтським Союзом. От
же, згідно з ними. ті. що проповідують об'-

Число 6 ('76). 
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єднання, бажають і підготовляють війну. 
МеЮІІі противники підсміхуючись твердять. 
що Европу об'єднує СЧJаХ перед Сов. Союзом 
і Америкою, а ще меШІІі противники вважа
ють, що об'єднання послужить тільки для 
того, щоб цілковито втратити Африку. 

Аналітично розглядати ЦИtХ твердежнь 

не можемо- це нам зайняло б надто багато 
місця і часу, але не можна їх не 'Горкнутись 

хоча б мимоходом. 

Відсуньмо на бік перше твердження. Во
но є позбавлене всякого здорового глузду. 
Друге тверджеЮІЯ не є позбавлене певної 
дози правди. Зокрема в нашу добу, що ха
рактеризується перш всього великими від
криттями і ще більшими фінансовими інве
стиціями. Ці останні не є nід силу окремим 

деяким державам, а без них всякий соціяль
ний і технічний поступ не може бути поду
маний. Саме з огляду на це, саме, щоби за
певнити не тільки існування, а й необхідний 
розвиток, ряд держЗ.в повинні :rруnуватись, 
щоби об'єднати свої зусилля. Третє твер
дження мабуть цілком розминулось з прав
дою. Навпаки, тільки при існуючому стані 
Европа має всі дані втра,тити економічні кон
такти з Африкою. Щоб усунути всяку шкід
ливу пропаrанду з Африки, а перш за все 
позбавити Гі усnіхів, треба АфРиці дати всю 
допомогу, яку вона потребує. Ніяка европей
ська окрема держава1 не в силі цього зробити· 
Зате збірними силами це зробwm буде дуже 
легко. Зрештою, подібна допомога є передба
чена в договорі про Спільний Ринок. 

Крик комуністів про nідготовку західніх 
«імперіялістів» до війни нам нічого новогоне 
говорить, якщо його розглядати, як тільки 
Т':!КИЙ. Він набирає іШІІого значення, коли 

прицинитись до причин, які примушують ко
.. .,vністів ТТ"' псц!бного ~q>ику. Найголовнішим 
т~"І.Маганн -т~,. кр:~мліВСЬ·КИХ МО:ж!НОВЛадціВ Є 
в;дсунути увагу зовн;1ІІНіх спостерігачів від 

усіх процесів, які відбуваються в Совєтсько
мv союз; н~ протязі 40 років. Цей період ча
су дозволив побачити, як невблагано історія 
~~перечувала теоретичні твердження і як 
доктрина. не знаходила ніякого місця в що
денній дійсності. «Славний» зв;т Хрущова 

тільки підтверджує сказане. Оrже, щоб від
неnнути увагу від свого городу, найкращим 

~~-~обом є посіяти бур'яни в еусідському го
роді. 

Ми ще не згадали про Асамблею Вільної 
Европи, що має свій осідок в Страобурtу. Пі
с..,.я поч~rrксвоrо діяльностевого розмаху, ко
лч: на обрію не було надто багато блисків ду
мок про об' єднаНН!я, вона цей розмах при
меншила і тепе.р обмежуется дР· річних з'їз
дів чи ~онференцій. В зеніті европейської 
уваги - та чи тільки европейської - явля
ються під сучасну пору вище згадані інсти
туції. 



РІЗНЕ 

+ Якось Ященко, голова колrоспу в селі 
Сахпівці Корсунь-Шевчен"І'{івського району 
на Черкащині оглянув приміщення клубу, 
посмі:Х!Нувся та й каже: 

- В нащому клубі буде культура! 
На другий день дав вказівку завезти сю

ди кукурудзу. І насиnали цієї культури пов
.не приміщення. Тепер в сільскому клубі 
культуре1: - аж під саму стелю. 

8 В центрі села Красилінки на Житомир
щині видніє велика труба. Дим з неї не йде, 
а от кол·госrmі грОПІі виvrітають з неї пачка-
ми. 

Що ж це за труба? 
КолгоСІІІ названого села виріш:ив nрид

бати електростанцію. Ще в 1954 р. були за
куплені механізми і доставлеІНі в колгосп. 

Лежали деталі в ящиках l1P 1956 р. І ось, 
нарешті, коли.І.Шіій гоІЛова колгоспу знайшов 
спеціялістів, які взяли з колrоспу 90.000 
карбованців і, не закіНЧИВІІШ робіт, накива
ли п'ятами. Новий голова пообіцяв добудува
ти електростанцію. Проте обіцянка залиши
лась обіцянкою. Понад півмільйона кqлгосп
них грошей вилетіло в -грубу, а електростан
ція навіть і пчихну ла. 

+ 20-21 квітня в Парижі відбувся Конrрес 
Союзу Уюраїнської Соціял - Демокра,ти.чної 
Молоді. Конrрес мабуть відбувався лишень в 
«родинній обстановці», б'J про нього україн
ське гармадянство Парижа мало щастя дові
датись тільки з преси (цикльостилевий «'Ук

раї-нський Більний Робітник»). Але як коЖі- · 
ну подію з життя української молоді, нотує
мо і цю. 

З цього бюлетеню довідуємось про скіль 
кість' пр~ітів, що наспіли на Конrрес, про 
скіль.кість промовців, склад нової управи, 
але нічого не знаходимо про скількість са
мих делеrатів, ні про країни, які вони засту
пали. Крім цього ще довідуємОсь про вступ
ну доповідь д-ра Б. Феденка. Праця молодих 
діячів не є легкою, вона є відповідальною і 
як така вимагає неабиякого такту. В своїй 
доповіді. Б. Феденко (цитуємо за згаданим 
бюлетеН'ем) сказав :::tке: « ... молоді українці, 
які билися під Кру~ 29 січня 191.8 р. про
ти першої большеницької аrресії, в більшо
сті належали до ук.раїнського соціялістично
го руху». «Комуністи в Україні і закордоном 
ведуть у своїй пресі безоглядну пропаrанду 
проти україІНського соціялдемократичного 
руху». В постановах Конrресу читаємо таке: 
«Конrрес СУСДМ ставить рішуче домагання 
до всіх партій "УНРади, щоб вони оберігали 
деРжавну традицію УНРеопублlки, і щоб 
УНРада не йшла на компроміси з тими гру-

пами на чужині, які стоять за диктатуру і 
паборюють демократичні основи української 
державrности». 

Доповідач говорить про партійну прина
лежність героїв української революції немов 
би він належав до тих, які їм видавали пар
тійні квитки. Мабуть ВШ. Доловідачеві відо
мо, що молодим гімназистам Києва не nри
свічували. ідеї укр. соціялістичної партії, а 
поривала їх до бою загроза, яка висіла над 
стаючою на ноги БатьківІЦИНою. І саме це е 
найголовніше в крутянському чині. 

Нема найменшого сумніву, що больше
ви:кам є вороже все те, що суто українське, і 
проти нього вони ведуть і вестимуть нагінку. 
Але добре було б, коли б Прелеrент навів ци
тати із теперішньої сов. преси про нагінку 
на свою партію. 

Добре, і !Необхідним буде, якщо Б. Фе
денко назве українські політичні партії, які 
стоять за дикатуру в Українській Державі. 
Чи не вважає ВШ. Доповідач, що в сучасний 
момент об'єднання національни·х сил для нас 
є вітального значеюm? А яюцо так, то чому 
так завзято проnаrувати роз'·єд;нання і наць
ковувати одних на других? Чи така саме ме
тода не виглядає дещо на диктатуру соціял
демократизму? 

Ми є за об' єднання всіх українських по
літичних си:л, які виразно стоять на самостій 
ницьких основах, і твердо віримо, що при 
добрій волі і відкИІНенні особистих амбіцій 
можна знайти основи для спільної дії. Вва
жаємо, що й більшість української соціялде
мократичної молоді має такі самі дум.І_{И і то
му бажаємо успіхів в її дальшій праці. 

................. ····-·············· 

ГОВОРІМ ЯСНО І ЩИРО 

цим призадуматись. Зрізвичкування погля
дів на цілий ряд важливих проблем є надто 
велике, ЩОО МОГЛО ДЇЙТИі ДО ЯКОГ.ОСЬ об'єднан
НЯ всієї української молоді. Та й не маємо 
цього на думці. Зате при добрій волі і зусил
лях може прийти до спільного з'їзду, темою 
якого бу ло б обговорення цього всього, що є 
спільним для всієї української молоді. Не
долужність українських політиків на верхах 
не повинна б зраджувати українську молодь 
перед добриіМи .починами. 

Якщо є вільно критикувати поганий 
стан тих чи іНІІІИх оправ, стоючи збоку і то
му бачучи його в перспективі, то насаШІеред 
є необхідниіМ переглянути свої позиції. Саме 
та:кий перегляд і необхідність тіснішого 
зімкнення молодих рядів стоять перед всіма 
організаціями української мо·лоді. 

В. Михальчук 
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Серrій Петрович 

ФЕСТИВАflЬ MOflORI І СТУДЕНТСТВА 8 НИЄВІ 

При кінці траеня, в днях 25-2'7, 
.себто саме на Зелені Свята, від
·бувся в Києві фестиваль молоді і 
студентства України. Це було ні
чого іншого, як селекція молодих 
·сил, що візьмуть участь у фести
_валю в Москві. Фестиваль в Киє
ві був підсумком nроб, які відбу
вались між молоддю на протязі 
цілої весни no селах, районах і 
областях України. Згідно з твеР
.дженням «Молоді України», у 
фестивалі в Києві взяли участь 
.понад 2.000 юнаків і дівчат. Всі 26 
-областей України :мали дати сво
їх предст:шників. 
Передбачений о[Іартією і :комсо

молом ллян цієї nодії мав вигля
:дати ось так. 

ІВ перший день фестивалю від 
десятої години мали початись кон 
курси, чи в·1стули окремих гурт

ків. Вечеро,.І '1ало наступити офі
цlйне відк: rтт я фестивалю на 
республіканському стадіоні ім. 
Хрущова, заnалення фестиваль
нота смолоскипу на Черепанові й 
nopl 1 парадні :походи груп на 
··-:;ьому ж самому стадіоні. Опісля 
·забави молоді на вулицях Києва. 
На друrий день вранці ІМали 

продовжуватись ,конкурси І'рУ111, 

а після обіда - міжгрупові зу
-стрічі. 

І на третій день - в Зеленому 
·театрі закриття фестивалю, а ве
чером ЗаJПалення вогнів на Дніп
-рі, де мало відбутись ооеціяльне 
·свято для учасниІКів фестивалю. 

Ч::-~сло учасників - юнаків і дів 
-и~т - нам здається дещо «натяг

РVТИМ'>· Із знимок і реnортажів, 
що nоявились в «Молоді Украї
••• ,» на протязі тривання фестива
·.'1ю виявляємо цілий :ряд старшого 
т·~рмадrr-Іства: nартійних дjЯ'Q.в, 
'нженерів, голов колгоспів, ди
ректорів заводів4 Багато ІІІІЩїха
.тю в столи-цю, щоб в юрузі знайо
мих і в святочному настрої (при 
шклянф горілки) провести !Кіль
·ка днів і всі вони бу ли зачислені 
до учаснихів фестивалю. 
Кличі з транСІІІа.рентів вказу

·ють, що наказано витяmути з ар

·хівів Маркса і Леніна, їхні баре-

ль~Фи видніли на всіх вулицях і 
над ~сти-вальними площами. 
«Ясне сонечко» nерестало гріти. 

Редакція згаданої газети в чис
лі за 26 травня борониться проти 
закидів, що всяmий ентузіязм в 
Україні переводиться на замов
лення, не погоджується з тим, що 

існує якась ниточка, яку хтось 
звідкись nотя:гає, щоб викликати 
в Києві той ЧІИ інший :відрух. 
«Хай собі пишуть nродажні пи
саки, що ентузіязм у нас, мовляв, 
організований згори, офіційний і 
тому подібне» - скрегО'Че зубами 
редактор І. Семенець. Нема чого 
зли~ись, товаришу Семенець. Ук
раїнські журналісти у вільному 
світі не були і не є nродажними 
писаками і пишуть вони тільки 
на основі видимої дійсности. А її 
не зміниш. Вона є такою, якою 
вона є 1 11 видно аж сюди. Як же 

ви хочете, щоби про неї не nиса
ти? 
Але nовериімо до фестивалю. 
Передбачений nлян був викона

ний найменше на сто відсотків. 
Світ вже nривик до совєтських 
кількасоткавих відсотків, тоді, 
коли їх є лише кілька десятків. 
Koлow.r фестивалю ВИПІИкувано 
на стадіоні «Динамо» і з ньото во
Ні! вирушили через ІКиї'В в на
прямку до стадіону ім. Хрущова. 
Рівночасно з маршом колон спі
кер, через гучномовці, знайомить 
киян з поодинокими груnами. 

Ось проходить груnа від будів
тrичих каналу Північний Донець -
Донбас. Від Т:;.Іх самих будіВІНИ
чих, предки яких ·встелили свої
ми кістхами основи будови Петро 
гnаду сьогоднішнього Ленінгра
дУ· І хоча на каналі нема ні хви
лин:и на відпочинок, проте сього
дні їм звелено приїхати до Києва 
й усміхатись у величньому похо
;(. Менше ЩЕ' Д'Dі 'Вислови спікера 
,.. по адресу мо.лоді Донбасу. 
Зате він розпл~<~ва~'"'ЬСЯ ~ щед

nості в напрямку сільської моло
ді. Не диво. Ось щойно вийшов 
новий наказ про збільшення про
дукції молока і м'яса. «Сьогодні 
свято - говорить він. ВідшУМИть 

воно, знов .в nохід за високі 
врожаї, високІ надоі, мільйони 
тонн м'яса». Ми згідні зі С!ІІlКе
ром, що сnомин про свято роз

nливеться в молоді, як димок з 
фаєрверків :над ДніJnром. Перед 
нею знов стане сумна і :грізна дій
сність, дійсність важкої праці. 
Праці для кого? Чи уІКраїнський 
нарід хористати-ме з високих ва
доїв, чи з мільйонів кілограмів 
м'яса? Чи не підуть вани цією са
мою дорогою, якою йдуть мільйо
ни кілограмів українськО\Ї пше
ниці? 
На Хрещатику лунають юроки 

ВОЛИНСЬКОЇ МОЛОДі. І .з І'УЧ'НОМОВ
ЦЇ.В вискакують nовідомлення, що 
юнь Волині дала 25 тисяч над
планового вугілля. Але ні один 
фотографічний об'ек:тив не про
зрадив таЙІНи, ні на жодній зним
ці не видно цієї волинської юні. 
Оnікер також не хотів nояснити, 
чи ї.і nривезено із «ісправітєль
них» таборів Сибіру, ч.и із цілин
них земель, чи з шахт Донбасу. 

З огляду на те, що немає окре
мих епітетів, якими мо.жна б ІПО
хвалитись сnікер вдоваляється 
висловом, що молодь Вуховини і 
Закарпаття крокує пліч -о- nліч, 
що студентки чернівецького :ме
дич~о інституту боряться за 
мир. Ми не маЄJМо сумніву в тому, 
що молодь бажаЄ: миру, але кому
ністична nартія мyurrpyє її і nе
реводить з нею наймодерніші вій 
ськові вnрави. Пригадуються ело 
ва з ~ієї молодечої преси КиЄ'Ва 
з нагоди дня збройних сил СССР, 
що вся українська молодь ІПОВ-ИЯ
на уміn1 nослугавуватіИСЬ усією 
модерною зброєю. 

Всі rрупи вмашеровують на 
другий, вищезгаданий стадіон. На 
офіційній трибуні видно партій
них діячів України: М. Гречуха, 
М. Гурєєв, Н. Кальченко, Д. Ко
ротченко, О. Кириченко, д. Під
горний, І. Сенін, М. Бубновсьхий. 
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В. Чуйков, О. Іващенко, С. Чер
.воненко. Фестиваль відкриває се
кретар центрального комітету 
Комсомолу України в. Дрозденко. 
З привітом від nартії· і уряду ви
ступає .голова Верховної Ради 
СРСР Д. Коротченко. Фестиваль
ний праnор підносять: Марія Ми
китей - депутат Верх. Ради УР
СР (також юнь) від Буковини, 
Ніна Братко - студентка Сіль
ськогосnодарської Академії, Олек 
сандер Патлатюк - донецький 
гірник, Юрій ТИтов - студент 
Київського ··нституту Фізкульту
Ри і заслужений майстер сr:юрту, 
Валентина Галинська - учениця 

десятого клясу десятирічки в Ки
еві і Ігор Глобін - інженер заво
ду «Червоний Екскаватор». 

Опісля почались забави на са
мому опортовому стадіоні і по ці
лому К:иєві. Ритм музики і віqна 
бадьорість молодих літ перемага
ють 'фізичну втому. І хлопці, і дів 
чата віддаються КР'УГОЕ~ротові 
танців. Це одиноке, що лишаєть
ся їм. Бо за кілька днів знов поч
неть.:;:я монотонність колгосnних 
чи шахтарських буднів. На місце 
сьогоднішніх звухів гооака чи 
коломийки прийдуть їдкі закли
ки n:po необхідність збільшення 
теМІІІів, про необхідність перегна
ти Америку. На місuе поту від 
швидког·о таНІцю прийде краnли
стий солоний піт від виснажую
чої npaui. Юнь України, ти маєш 
повне nраво головно на це остан

нє. 

Тим часом, в своєму кабінеті 
при вулиці Воровського відлові
даЛьний редактор «Молоді Укра
ЇНИ» :пише: «Ленін! (тому ще кіль
ка роJ$:ів він писав: Сталін!) Це 
твоя партія комуністична принес
ла нам щастя. Діти робітників і 
се.тrян ВОІІИ - !ПОВ'lЮІІраmі госnо
дарі ~восї долі, будівники світло
го комуністичноrо завЦ>а» 

Які cмiumi речі ви nишете! По
nерше, ви пишете лро «світлість» 
комуністичного завтра вже сорок 

рок;і~. Коли ви писали тому т.рид
цять років - можливо, що ще 
дехто хотів вам вірити, хоча чис
ленні повстання по цілій Україні 
цього ніяк не підтвердмсували. 
Але хто вам вірить сьогодні? Вже 
трете покоління починає слухати 
ці самі кличі. Вже т.ретс nоколін
ня починає обливатись jпотами, 
але не мас нагоди переконатись я 

тому, що .воно дійсно починає бу
ти о:гослодаром своєї долі». В чо
му ж діло? Діло в тому, редакто
ре Семенець, що метою сучасного 

режиму в СССР не с зробити лю
д::;rну «nовнОІІІравним гоаподарем 

своєї долі», а «ІПDІВним рабом пар
тії і її аnарату»! 
Дальше ви осмілюєтесь писати: 
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ТРЕТІИ "OHrPEC YHPBIHCbHOrO СІУПЕИІСТВА 
В ЗДА 

Третій Конфес СУСТА відбув
ся 15.-16. червня 1957 р. в Клів
ленді (ЗДА). Конrресом керувала 
Президія в складі: І. Гута - rо
лова, О. Біланюк і Б. Плюйко -
члени. В аклад Почесної Президії 
були nокликані nроф. в. Радзи
кевич, ред. Да.нилевич, Павло До
:рожинський І(mрезидJент ЦЕСУ
С-у), Лев Винницький (представ- · 
ник ЦЕСУС-у на Канаду), д-.Р 
І!етро Стерчо, Василь Нагірняк 
~голова КЛ «Зарева» в ЗДА), Л. 
Ортинський, М. Кравчук (голова 
ТУСМ-у в ЗДА). 

Конrрес .після офіrційних фор
мальностей почався з виголошен

ня доповідей проф. В. Радзикеви-
чом на тему: «Завдання українсь 
кого студен'!Іства» і С. Хемича: 
«Д'яльність громад - членів СУ
СТА». 

Проф. В. Радзикевич в своїй 
знаменитій дОІПовіді вказав сту
депгству на· ті rоловні завдання, 
які стоять nеред ним на чужині. 
З важливіших - слід відмітити: 
виконування обов'язків суnроти 

«Ленін! Це твої діти заrинули в 
ім'я великої мети». 
Яке блюзнірство шкірить зубjІ 

з ваших рядків. Ці, що згинули 
- були дітьми УКРАІНИ! Прав
дою с те, що вони загИІНули во 

ім'я великої мети, але ім'я якій 
було - оборона Батьківщини! 
Пригадуєте ці часи nочатків вій
ни, коли цілі армії кидали зброю 
і переставали боротись. Во й за 
що? За цей режим, який винмщу
вав їхніх батьків, розлучав бра
тів і сестер? ПриrадУєте ці часи, 
коли партія виЯВІИлась тонхим 
nсихологом. DUироко відчинились 
двері церков, що ще заJШІІшились 
по Україні. Релігія була дозволе
на декретами. Обіцялись ряд змін 
на після закінчення війни. :· що з 
цього вийшло? Ми підкажемо 
вам, що вийшло, .якщо ви не до
глянули: раз намічене осягну
лось, раз обмануте населення да
ло максимум своїх зусиль - його 
ще більше зіпхнуто в безодню не-

країни, в якій перебув~ємо, та 
знайомлення 11 з украшськими 
культурними надбаннями; .поглиб 

лювання українознавства через 
влаштування різних курсів; після 
зак:інЧ!еШІя .сту,ц.й - /здобування 
різних nозицій в американському 
суапільному, політичному і l'ОСJІІо
дарському житті (чим більш від
nовідальні будуть ці позиції, тим 

більшу користь можна принести 
українській сnраві); nотреба як

найбільшого включення студент

ства в українське громадське 

життя і занехання витрати енер
rії на різні лартіЙІНі гризні. Рі

шальний голос у наших визволь

них змаганнях буде мати народ 

України, а не еміtрсщія. Еміtрацін 

може бути лише поміЧІНим чинни
ком, а не рішальним. Потребу по

rлиблюван:ня та :поширювання 

культурних надбань nроф. В. Ра

дзикевич зв'язав з тезою, згідно 
з якою. народ, nолітично понево
лений, .культурно завойовує свого 

ланеволювача». Свою доповідь. 

волі. «ГОСІІІодарі своєї долі»! Який 
глум над людиною і над тим, ще> 
називається правдою ! 
В готелі в Києві «Україна» про

ходить .вечором зуС"І'Іріч nоміж 
окремими фестивальними делеrа
ціями. Ось :відрекомендіоtвується 
молодий юнак: 

- Я шахтар з Естонії! 
Цей юнак працює на шахті ч. ~ 

тресту «Естонсла.нець». Продук
цію, яку він видобуває, перероб
ляють на rаз, що йде до Левін
градУ. Подібні знайомства прохо
дили з мадярськими винограда-· 

рами, з румунськиМІИ нафтодобу
вальниками, чи з цілинниками 
азійських пустель. Плоди їхньої 
праці, в тій ЧІИ Шппій формі, манд 
рують тим самим шляхом. 

«Щаслива» молоде одної шостої 
поверхні земного шару, ти стала 
дійСНИМ «ГОСПОДарем СВОЄ! ДОЛі», 
працюючи на свого північного
феодала. 

СерІііі Петрович 



проф. В. Радзикеви-1 закінчив 
словами: «Ваша nраця збуджує в 
мене віру, що Україна діждеться 
від вас помочі». 

С. Хемич в своїй доnовіді зупи
нився над деякими моментами. 

які мог ли б пожвавити діяльність 
студентських організацій та їх 
ближче пов'язати з своею цент
ралею. Він видвиrнув клич, який 
повинен би знаменувати працю 
студентства в найближчій каден
ції: За пожвавле101я праці в гро
мадах та за першу катедру укра

ЇF:.ознавства в ЗДА». 

Після доповідей з nривітами 
виступили: п. Дороживський від 
ЦЕСУС-у, 1Плашків від ITYCM-ry, 
Л. Ортинський від ЗП YmP, д-Р 
Соколишин від ООЧСУ, інж. В. 
На·г·рняк від «Зарева», О. Зінке
вич від студентства за залізною 
заслоною, Д. Шмагала від УНС, 
Р. Поштар від СУМА, п-на Під
дубинська від студентства на Ма
ямі. Крім того відчИтано цілий 
ряд писемяих привітів. 

Праця СУСТА із звітів Управи 

Організаційна діяльність: СУС
ТА охоплює 26 студентських гро
мад і клюбів, з чого 19 самостій
них організацій і 7 університет
ських клюбів (два в Дітройті і 
п'ять в Нью Йорку). Всі громади 
і клюби нараховують біля 800 
членів, з чого було реnрезентова
но на КонІ'ресі - 440 через своїх 
44 делеrат~Р ,;д 10-тьох студент
ських ocepr- ... Уів. За остаНІНі два 
роки приnиІГ'7Т·t свою діяльність 
три громади : три клюби. За цей 
час постало п'ять ІНових: в Балті
мор, Вашінrтоні. Дітройті, Трен
~ооі і при Ілинойсь:кому універ
с:.петі. 

Видавничо - пресова діяльність: 
за останні два роки видано «Бю
летень Уnрави СУСТА» ч.1. у ве
ресні 1955 р. (редаrувалИ Т. Гун
чак і В. ІJіетришин}. Постійно, 
приблизно щомісЯІця, nоявляетьсн 
пJJи «СвободЬ> - «Студентське 
СЛ·ово» {редколегія: М. Яримович, 
Е. Васильківська, К Савчук} та 
видано одно число «Горизонтів'> 
(редколеtія: В. Стойко, О. Федн
ШИJІ. в. Петришин, Б. Бойчук}. 

Зовніmчя діяльність: за звіто
вий ч~с представники СУ·~ТА 
брал:.1 участь в зустрічах-нара
дах з представниками ЮСНСА і 
SCT А, у 8-му і 9-му конtресах 
ЮСНСА. у двох конференціях 
ц-еnівників чужинецького сту
дентС'l'Ва, які були влаштовані з 
r.амен~ ЮСНСА. Зорганізовано 
С'тvдентську конференцію в Ді
'І'ройті, в якій взяли участь араб
ські, .білоруські, латиські і укра
"''нські студенти. 

Стипевдійво - фінансова діяль
нісrь: від червня 1955 р. до черв
ня 1957 р. було зібрано на Укра
їнський Студентський Фонд 3.000 
дол., з чого в 1955-56 р. одержали 
допомогу 11 студентів в сумі 100-
200 дол. На КоДУС за ці два роки 
було зібрано 336 дол. Від 12 черв
ня 1955 D. до 6 червня 1957 р. Уn
рава СУСТА мала 2.193,29 дол. 
приходів і 1.820,95 дол. розходів. 

Діяльність СУСТА контролюва
ла, спеціяльно nокликана У пра
вою, Комісія тому, що голова К. 
К. - Є. Кульчицька зрезиtнува
ла напередодні Конtресу, а два 
інші члени не прибули. 

Цілий Конtрес СУСТ А знаме
нували дві великі дискусії: nер
ша над дальшою діяльністю СУ
СТ А і друга - над ооравою реор
ганізації ЦЕСУС-у. 

За якУ діяльвість СУСТА? 

Цілий ряд дискутантів .висуну
ли багато ціхавих думок і nро
позицій, що nовинні дати зміст 
г'..оаці українсько;Ф \СТУДеІНТСТВtl і 
його централі в ЗДА. 

О. Федишив , звертає увагу на 
студентський доріст та прапонує 
влашrовувати курси для учнів 
старших кляс гімназій. Цим їх 
можна підготовити до nраці в сту 
дентських організаціях. 

О. Зінкевич, торкаючись сти
пєндійно - допомогових справ, 
пропонує, щоб всі стипендіяти 
УСФ рівночасно студіючали ух
раїнозн&вство, що мало б бути 
передумовою для одержання сти

nендії; відмічуе nотребу поси · 
лення допомоги студентам в Ев
ропі - звернення більшої уваги 
на збірки КоДУС-у, віДІІІовідне 
відмічення 40-ї річниці бою nід 
Крутами, зокрема серед чужи

нецького студентства; зверта-.:: 

ув~гу на потребу більшого заці
кавлення нашого студентства ці
л:стю українських студентських 
справ, потребу видання «Білої 
книги» та влаштування настуnної 
.,ЧНК, nрисвячецої питанню ака

демічних свобід в Україні. 

Ха.рів вказує на потребу задер
жання точности на студентських 

конtресах, закликає до якнай

більшої допомоги студентству в 
Европі, посилення nраці на між
народньому відтинку, ведення еві 
денціі' українського студентства в 
ЗДА та хроніки кожної громади, 
даючи за приклад студентський 
клюб з Ен Арбор, який від само
го rпочаткv свого заснування веде 

таку хроніку. 

В. Ана(Jтазієвський вхазуе на 
.відчуженість І~дентських осе
редків від своєї централі та брю< 
безfnосередніхІ контактів. Прапо-

нуе створення при централі тере

нової референтури, на яку можна 
б передати частину авторитету 
СУСТА, саме там, де його най· 
більш потрібно (має на увазі сту
дентські осередки на заході ЗДА}. 
Закликає до якнайбільшої допо
моги студентству в Евроnі, що 

може принести найбільшу ко
ристь. Підтримує думку створен
ня Ширшої Студентської Ради з 
абсольвентів Вивоких Шкіл. 

М. Вагмет проnонує nередати 
всі сt:-онди УСФ на допомогу сту
дєнтам в Европі і в цьому напря.~ 
ку вести дальшу стипендійно-до
помогову працю. Уважає, що по
тр 'бно застановитись не лише над 
справою реорганізації ЦЕСУС-у, 
~ле в nершу чергу- СУСТА. 

М. Мигаль відмічуе, що дуже 
часто чується npo студентську 

«недіяльність» та «незацікавле
ність». На його думку, такий стан 
можна наnравити працею, бо FО

ли е РУх - тоді е життя. СУСТА 
повинна займатись координацією 
праці всього студентства, щоби 
воно становило якесь велике то

вариство. СУСТА це не лише Уп
рава, а це - всі ми, поодинокі 
громади. 

С. Хемич nропонує відбувати 
періодичні конференції голів гро 
мад, на яких моокна б обміркову
вати всі біжучі оnрави. 
В. Петришин видвигас проект 

створення Ширшої Студентської 
Ради, ДО ЯКОЇ входили б дjячі ЦЕ
СУС-у, які перебувають в ЗДА і 
СУСТА. Відмічає Битворювання 
прірви між молодими студентами 
і тими, які кінчають студії. Шир
ша Рада мала б бути допомічним 
і дорадчим тілом для СУСТ А, зо
крема у видаваІНні «Горизонтів». 

Соколишин вказує на ролю сту 
дентства, як амбасадора українсt:. 
кої справи закордоном. та ПОТІре
бу студійно - наукової праці і nуб 
:о:ікацій в чужих мовах. 

R;. СтоІіко говорить npo пресові 
справи та потое5у сnільних ви
дань з СУСК-ом. 

М. Томоруг закликає до органі
зування збірок для КоДУС-у, що 
уважає обов'язком кожного сту
дента і кожної студентської op
r!:!чiзauir. Оправа допомоги Ко
.7ТУГ'-ові - це справа солідаІЩо
сти з нашими друзями в ,Европі. 

М Почтар заявляється проти 
творецня ШиршоУ Ради СУСТ А: 
наводячи цілий ряд арІ'ументів, 
але прапонує створечия Алюмни 
чи Ділової Ради СУСТА, яка б 
'1озпрацьовувала студентську про 
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блематику. Відмічус, що зацікав
Леf'ІНЯ. УСФ меншае в студентсь
ких осередках. Для. цього проnо

нує творення. клітШІ Фонду в 
усіх громадах. Закликає, щоби 
все студентство включалось як

найчисленніше в американське 
організоване життя., зокрема в 

студентські американські tmюби. 
Крім цих виступів було ще ряд 

інших, в яких nорушувано nере
важно льокалl>Ні аправи, співnра
ці з Уnравою СУСТА, видавничі, 
допомогові, 

За JВсебіЧІІ!у підтримку ЦЕСУС-:v 

Дискусія над питанням евенту
альної: сгруктурапьноі перебудови 
ЦЕСУС-у відбулась в надзвичай
но діловому дусі і мала дійсно 
конструктивний характер. Цілий 
ряд делеtатів, які брали участь в 
дискусіі, виSШИJІИСЬ на.ц:nтчайно 
добРе оз~о~айомленими з пробле
мами та працею ЦЕСУС-у. 
Перщим у великій цесусівсь

кій .цискусіі в3'ІШ слово Пре:JН
девт ЦЕСУС-у Павло Дорожин
сJ.Кий. Він tрунтовно з'я.сУ1Jав ті 
завдання., які стоять nеред ЦЕС
УС-ом nід cyчauty nopy, зробив 
короткИй: nеребіг дотелері1ІJІ!{Ьоі 
діяльности - організуваШІя. БЛ
КУ, між:народня. діяльнІсть, вдер· 
жУ1)ання. контакту з різними чу
жинецькими сrудентськими ор· 

ганізаціями, збережепня оrрадицій 
та єдности студентського оргаві
зованого руху. Він відмічує, що 
майже весь тягар пращі ЦЕСУС-у 
лежить зараз на кількох студент
ських осередках, які ще діють в 
евролейських к.раінах, тому за

кликає nеренести частину цього 
нелегкого тягару і на студентство 
та на краеві студентські централі 
інших краін, ·зокрема nозаевро

пейських. 

О. ЗІю~:евнч, уловноважений 
ЦЕХ::УС-у на ЗДА, uредставля.с 

три: можливості С'J1І)уктуральноі 
перебудови ЦЕСУС-у: 1) ЦЕСУС 
nереноситься. до ЗДА і в ньогv 

:вооціло вливається. СУСТА, 2) 
UECYC діс :в ЗДА поруч СУСТА, 
<'·) ЦЕСУС залишається. в ЕвропІ, 
а :в ЗДА діс його генеральний се
кретаріят, який був би його .ціс
:во-кермуючим -осередком. 

з. Кравещ. У1!ажас, що :вислов

лені в цій дискусії думки nовин
ні nослу>жити базою для. рішень 
настуnного к.онІ\)есу ЦЕСУС-у. В 

стані, :в якому зараз олини:вся 
ЦЕСУС, він не може розгортати 

як слід своєї діяльности, але Уn
рава СУСТА не бачить можливо
сти його nеренесення до ЗДА. Пе
ред ЦЕСУС-ом є ·більші завдання. 
л:к uеред СУСТА. Для. ЦЕСУС-у 
треба за всякv ціну зберегти ком 
nетептність б,УТи реnрезентантом 
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всього українськоrо сrудевтства. 

Якщо 'вже ДіЙСНО треба переноси
ти ЦЕСУС до ЗДА, то робити це 
еволюційним шляхом і тут взяти 
під увагу Канаду, яка щодо ле
гально-формальних вимог с біль
ше зблИLЖена до еврсхnейсьІGІх 
країн. Остаточна розв'язка цьоrо 

питання. е не за нами, а за самим 

ЦЕСУС-ом. 

О. Біл31Нюк заявляє, що все сту 
дентство свідоме к<жечности збе
реженн;о:,: ЦЕСУС-у в дусі його 
світлих оrрадицій, як надрядного 
.rеnрезентатиВІНого загально - ух

раїнського тіла, як великої цін· 
ности. Уважає. що третя. можли
вість с найкраща і зараз найбіль
ше начасі. 

Б. Пшойхо уважає, що і ЦЕСУС 
і СУСТА мають ті самі цілі, але 
колси: ходить .про зовніІШІю діяль 
ність, то ці завдання радикально 
різняться.. СУСТ А обмежує свою 
діяльність лише до американсь
кого терену, ЦЕСУС веде свою 
nрацю у цілому світі, він являє
ться. єдиним зараз чинником, 

який мас моральне nраво реnре

заггувати також студентство по

неволеної Украіни. На його дУМ
ку, кол.и б реалізувати nершу або 
другу можливість - це було б 
самол'квідацією і CVCTA і ЦЕС
УС-у, тому треба основно заста

новитись над оrретьою можливі
стю. Треба збереr-ги за всяку ціну 
єдність УJq>;оїнськоrо студентства 
і міжнародній статус ЦЕСУС-у. 
На його думку с,цпість с збереже
на і запевнена, бо у нас спільні 
національні цілі, але треба змага
тись за збереження нашого між
народнього статусу. Якщо фінан
си с .лричиtюю занеnаду діяльно

сти ЦЕСУС-у - то цю щхичину 
мо:жfІа дУЖе леmо розв'язати. 

В. Наrірняк висловлюється за 
Тре'І'ЬОЮ можливістю. Він заяв

ляє, що ще ЧОТИРи роки тому на· 

зад ЦЕСУС був дійшов до вис
н;овку, що в його :арацю треба 
включити студентство також з 

поза евроnейсьюих країн. ByлJJ 

деякі OJJ'Jloби <Леренесення части
ни Управи ЦЕСУС-у на амерпкан 
ський терен, але воии, па жаль, 

не увікчались успіхом. По чоти

рьох роках і СУСТА і СУСК .цій
шли до висновку, що до цієі cnpa 
ви треба прийти зараз з конкрет
ними проnоз.щіями. }"краінське 
студентство в Евроnі ве може nе
р€'5рати на себе сиовну моральну 
RіДІІІовідальність і матеріяльні зо 
бов'я.:зання. за ведеНіНя. цілости 
студа>:тсЬХІИх сnрав. В тому на

пря·І!JКУ не все, що можливо, бу
ло зроблене зі сторони СУСТ А. 
Тому він пропонує зревідувати 
дотеперішні точки домовлення 
між ЦЕСУС-ом і СУСТА що ма
ло б уможливити несення більшої 
моР."чьної і матеріяльt~ої допомо

ги ЦЕСУС-ові. 

0. ФедЯІІІИН nропонує, щоби до 
ЗДА пераrести фінансову і п:ре
сову референтуРн ЦЕСУС-у, які 

могли б вести тут відnовідну ро
боту. Рівнож nропонує, щоб СУ
СГА і СУСК зобов'язались впла
чувати на <ЛО'rреби ЦЕСУС-у від
повідну, точно означену, суму, як 
ріВІНож піДJШЩИти вкладху член
ства СУСТА на nотреби ЦЕСУ
С-у. Уважає, що СУСТА І СУСК 
повинні мати більший вnлив на 
вибір керіввих органів ЦЕСУС-у. 

Після. BИCTyq:tV 0. Федишина, 
Предсідник Ki:Jнtpecy І. Гута уро
чисто заивляс, що УкраЇіІІСJ.Ко -
АмерикансJ.ке Студентсмrе Това· 

ряство ім. А. Коцка в КліD.ІІснді 
єкладае ІНа руки П·резидії перший 
даток на ПОТ'J)еби ЦЕСУС-у у сумі 
100 до.л. Зразу ж таку са-му суму 

Дt'.КЛR·РУІОТJ. УСГ - НJ.ю Йорк та 
проведаонл збірки в своіх осе
редках - УСГ- Ен Арбор 1 УСГ
БаJJті.мор. Лри цьому :ж Предсід
ник закликав Конtрес зложити 

добровільні датки на ЦЕСУС. 
Збіркою зайняв.ся о. Біланюк f 
вона дала суму 135 дол. 

Після. цих конкретних виявів 
сnівnраці, виступ Павла ДорожмJJ 
сь.хого був nрийнятий бурхливи·· 
ми оплесками. Дякуючи за вияв 
доброї волі, розуміння. справ все
укра;"нського значення. та почуття 

солідарнОС"РИ, Президент ЦF..С}"С-у
зая:вив, що ЦЕСУС не с власністю 
тих кількох нечисленних громад 
в Евроnі, а всього украінського
студентства у вільному світі, то
му :воно с оnіввідповідальне за" 
дальшу його долю. П. Дорожив
ський зушmя.сться. над nрактич

ними СІІІравамu та заявляється. за 

третьою можливістю і пропонує· 
на П базі будувати дальшу сnів
nрацю з СУСТА та цілість діяль
ности ЦЕСУС-у. 

В дальшому, в дискусіі над 
сnравою переорганіщщії ЦЕСУ
С-у брали участь З. Кравець, М. 

Почтар, О. Зінкевич. Р. І!елеш. В. 
Балабан, Гребиховський та П, До
рожинський. У висліді Koнtper: 
схвалив пропозицію nеренесеwш 
частини членів Уnрави ЦЕСУС-у 
до ЗДА. 

ВичерпавUІИ ВІГІоан:і :ароrраму 
нарад, Kom'pec більшістю 32 го-· 
лосів вибрав нову У<Лраву в тако
му складі: 

З. Кравець - rолова, в. Ллюй
ко - організаційний реф., К. Сае 

..:ук - .реф. зовніnшіх зв'язків~ 
М. Почтар - культ.-осв .. реф., М. 
Доберчак - допомоrов.ий реф., М. 
Пришлях - фінансовий, В. Стой
ко - реф. преси, Х. Карnевич -
секретар. Поодинокі Комісії очо
лили: М. rолінатий - Організа
ційну, Р. Пелеш - Культ.-осв., В. 

Раковський - С~>1111ен.ційну, Н. 
Вовк - ЗовніІШііх Зв'язків. Го
ловою КонтрольнОі Комісії ви
брано М. Ваrм:ета, а Товари-ськоrо 

Суду - В. Питля., 

о. ЗівкевІІ"Ч 



Микола ВінrранооськиА 

Дитинство 

Хай прошумлять мені диТіИнства дні, 
Хай затрИючуть згадки леrкок;рилі 
І набіжать на мене, наче хвилі, 
І тихо зколихнуться вдалині 
Ледь чутНИа"І nлескотом човнів золотовеслих, 
«Жар-птИіцею» і «·Вієм» в майську ніч, 
Хай nоnливе по озеру Телесик 
В двадцятий вік між вербами заріч -
Тоді nобачу хлопчика над Бугом, 
Що заховавсь в пшеницю до зорі, 
: nеред ним вставали кобзарі 
І грали ду,ми над заснулим лугом. 

Блукав всю ніч і сам не знав, чого? .. 
Заснув на березі у листі краснотала. 
І довго чулось, як літа його 
На ясені зозуля викли~ала. 
Малюнки оживали з букварів ... 
Гойдалось небо: люлі, хлопче, лЦ>лі ... 
... Шумлять :мені про нових кобзарів, 
Про нові думи в лузі на світаІННі, 
Про нові ду·:ми в полі серед нив ... 
Хіба давно Телесиком відплив 
Я з свого озера в розливи океанні? 
Шумлять гаї: далека дуже nуть, 
І дні летять над ними, наче птиці, 
Лемть і падають... І мрії устають, 
Немов світанки з ярої пшениці. 

Знайомій 

Що тобі хороше наnисати, 
Щоб запало в душу наз~? 
Як весняні гомонять Карпати 
І вишневі шелестять сади? 

Чи про те, як вечори осінні 
Золотими птахами nливуть, 
Синій Прут, неначе огир в піні, 
З гір несе звитя~ну бурі лють? 

Чи про зустріч весняної дниНіИ, 
Що наnевно буде, що гряде, 
М 'D світанок степом України, 
Хоч зима ще скаржиться .де-де? 

Чи про білу водяну лілею, 
Що nрийшла в святочцому листі 
І гірською ніжністю своєю 
Напоїла :почуття святі? 

Ні, про те1 що в серці зберігаю 
У краю зеленім лісовім, 
Лиш квіткам духм'яним серед гаю 
І смеречці тихій розповім. 

Леся Укра.іJн:ка 

До тебе, Украї~о 

До тебе, Україно, наша бездольнан мати, 
Струна моя перша озветься. 

І буде струна урочисто і тихо лунати, 
І пісня від серця nоллється. 

Dio світі широкому буде та nісня лунати, 
А з нею надія кохана, 

Скрізь буде ло світі шукаm, між людьми питати, 
Де схована доля незнана? 

І, може, зустрінеться пісня моя самотная 
У світі з пташками - nіснями, 

То швидко nолине тоді тая ~ая зr.рая 
Далеко шляхами - тернами. 

Полине за .синеє море, полине у тоРИ, 
ЛІтатиме в чистому полі, 

Здійметься високо, високо в небесні простори, 
І, може, знайде тую долю. 

І, може, тоді завітає та доля жадана 
До нашої вбогої хати, 

До тебе, моя ти Україно мила, кохана, 
Моя безталаиная мати! 

Андрій Патрус-Карпатський 

Вітчизно _рідна 

Вітчизно рідна, гори і лани! 
Ви крізь віки пройшли, вогонь здолавши, 
Ви скинете ворожі кайдани 
Руками лицарів назавше. 

Ви - материнська пісня на зорі, 
Ви - перший крок під вишнею рясною, 
Ви - на долині явори старі, 
Несміливий цілунок над рікою. 

Ви - це луна дівочих голосів 
Під зорями, що як волоlІІКи сині, 
Ви - зшах рож, ~еличний шум лісів 
І гордий клич трембіти в nоловині. 

Ви - світло серия, дума і мета, 
Що м'язам сили надають казкові, 
Пшеничні плеса, росяні жита · 
І молода гуцулка у вінкові. 

Ви - гук заводів і рясні сади, 
Що в важкій боротьбі дають ІІІі,цмоrу. 
Про вас я мрію, в серці ви завжди, 
Як і ДНіпро, бо він лікує втому. 

За щастя ваше батько мій nоліг, 
Ходив і я в заграви люті бою. 
О. Ватькіmцино, волі й nравдм стяr, 
Душа моя завжди живе тобою. 
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ДНІПРОВІ ПОРОГИ ~ 

Дніпро пишається та гордиться своєю 

красою: вік:овими· порогами, заборами, веле
тенськимиі nохмурими скелями, зеленими 

островами, сріблом сяючими сиnучими коса
ми, загребами та великими й малими каме
нями, що цяцькували, на,че дружки молоду 

до шлюбу. · 
Поріг це гряда каміння, що перегоро

джує ДНіпро від берега до берега, а забора
менша гряда каміння, що займає тільки ча
стину його. 

Дніпро, тікаючи з да,лекої, суворо-ї та не
привітної півночі до теплого nівдня, з неза
nам'ятних часів прорізав собі довгий, широ
кий та покручений шлях до самого Чорного 
Моря. А там ... , пірнувши у простір великих 
вод, гуляє та кружляє без початку, без кін
ця. 

В місцевості між Дніпропетровським 
(Катеринослав) та Запоріжжям (Олексан

дрівське) силою св.оїх прудких, грізних вод 
він промив відноги Ка,рnатських гір і утво

рив свою красу - nороги та забори·, ;.завжди 
веселі, співучі, ревучі. 

Довжина порожистої частини річки до

рівнює 85 кілометрам, а ширина досИТh не
рівномірна: найширша в порозі «ЛИІШІім» -
2 кілометри' і найву(}К;Ча вкінці nорогів, на
проти сели:ща Кічкас - 170 метрів. В остан
ній частині - від 260 метрів до одного кіло
метра. 

У місті Дніnропетровському рівень води 
вище Чорного Мори на 4 7 метрів, а у місті 
Запоріжжя - на 14 метрів. Таким чином во
доспад між ними має 33 метри, що поділяє
ться досить нерівномірно: в порогах та забо
рах - більший, між ними - менш.ий. Самий 
більший водоспад ма,є лава Ненаситецького 
порогу «Пекло»- 1,84 метра. Швидкість те
чії в порожистій частині Дніnра досить ве
лика і різноманітна, а напрямок струїв не
звичайно розбитий і покручений. Тоnогра
фічни·х знаків на порогах, що уявляють ве
лику загрозу перепра,ві через них суден та 
ішrюго різного транспорту, нараховується 
близько 300 і поділяються вони на пороги, 
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забори, острови, сипучі коси та окремі вели
кі і малі камені. Порогів є дев'ять: 
назва порогу довжина ІІІВид. теччії в м./сек. 

в м. в повінь в мал. воді 

Стцро-
Кодацький 480 4 2 

Сурський 80 4,46 1 
Л аханський 300 8,5 5 
Дзво:нецький 220 3,5 2,3 
Ненаситецький 820 4,6 3,8 
Водніговський 730 4,4 2,85 
Будило 300 4,18 2,6 
Лишній 140 2 1,84 
Вільний 480 4 2,4 

Містяться вони на відцалі один від одно
го 3-10 кілометрів. Решта тоnографічниос 
знаків припадає на забори, коси (піщаний 
насип), острови й окремі ка,мені. Всі вони ма
ють власні назви: «Носулина», «Чірінь». 
«Ракова», «Стрільча», «Шкварчева» тощо -
це забори. «Серебряна», «Прорізна», «Піску
вата» й iнn.ri - це коси. «Орлиний», «Кода
чок», «Пугачів» й інrІІі - острови,. «Горба
тий», «Різак», «Шапочка», «Кобила», «Копи
ЦЯ», «Потайки», «Ревун», «Бариня», «Чортів 
дядько», «Глухий», «Черепаха», «Багатир», 
«Гроза» й інші- це окремі камені. Всі вони 
гніздяться в самих порогах і поза ними. 

Про Дніпрові пороги вперше почав nи
сати грецький письменник Х віку іШІератор 
Кос~янтин Багрянородний (905-959 рр.). У ті 
часи між У країною і Грецією ВІЖе відбува
лися торговельні зносини. 

Тоді nереходили через Дніпрові поро·rи і 
вояки, кодишні кИївські князі - Олег (907 
р.) і Святослав (972 р.). 

Святослав, повертаючись із втомленою 
великою дружиною з нещасливого бою з ві

зантійським імператором Іваном Цімісхієм, 
в околицях Ненаситецького порогу натра
пив на велику силу наїзникі.в-печенігів, що 
грабували наш український народ. Не див
лячись на чисельну перевагу ворога,, князь 

вступив з ним у бій і, разом зі всією своєю 
дружиною, по-лицарському склав свої кості 

у цьому бою. 
На згадку цього лицарського бою на од

ній і.з скель Ненаситецького порогу вибито 
словз: «Тут, 5орон.я:чи Україну від печенігів, 



поклав життям Київський князь Свято
-слав». 

В умова,х торговельних зносин у ті часи 
"України з греками Дніпром, в порожистій 
його частині, мандрівники пливли тільки по 
вільній воді від порога до порога. А самі по
рог.и вони оминали суходолом, переносячи і 
'Свої власні човни з крамом. 

В ХІ віці наші люди, що постійно меш
кали на Дніпрових порогах, вивчили шлях 
через них за; водою і почали безпеЩіО спуо.
кати човни, байдаки і т. ін. Цей шлях вони 
назвали «козацьким шляхом». У XVI віці, 
коли в У країні наш на рід терnів від польсь
ких магнатів великі утиски і пригноблення і 
тікав Дніnром униз, у Січ Запорізьку, знавці 
шляху через nороги вже допомагали втіка
чам, показуючи їм той шлях. 

Тоді ж на Днtпрових порогах стояла за
'СТава від Січі Запорожської, що мусїла сте
жити за втікачамп на Січ й допомагати їм 
переправлятиоя через грізні пороги. Ствер
джується це ще й тим, що коли року 1583 
·Самійло Зборовський разом з козаками ки
нув Польщу й теж тікав на ·Січ, знавці шля
ху через пороги безпеЩіо спустили через 
них всі. козацькі байдаки з втікачами і май
-ном. 

На порогах, крім ІШІяхів, лоцмани (ті, 
що знали шлях і ним переправляли човни і 
байдаки - Ред.) ще вивчили кілька стежок, 
якими вони: переправляли плоти у скрутний 

час, коли з причин, а було їх багато -вони 
мусіли губиrги той або ішnий шля~. Найціка
віша стежка - «Коростява течія». Вона ві
докремлюr·-"'-Со;-:t від Дніnра і іпроходить рівна
лежно йо" .. -. "1О"3.а великим островом «Дубо

вим». І знr:ву вливається в нього. Вся вона 

рясно заси:т-·.на каміюrям, а під кінцем ще й 
тrеретята дубовою заборою. Дивлячись на неї 
:":боку -вона рябіє ·від каменів і тому має 
свою назву. Отже лоцмани умудрялися, без
печно нею перепливали і таким чином обми
нали велику загрозу. 

Розквіт руху через Дніпрові пороги різ
ного торговельно - промислового транспорту 

припадає на кінець минулого століття. 1910 
року лоцманів, що працювали на порогах, 
було 488. Того ж року через пороги, вниз 
Д-ніпра ними переправлено рі.зних непарових 
суден б крамП1\1 83, пароплавів - 4 і плотів 
- 390. Вантаж цього краму дорівнював 
159 .. 194 ()06 кілог.рамів~ в~ртістю на 1.473.985 
F"аr,б~н.,""tц:в. За .. 1900-1910 рр. під час пере
прав не·щасливих випад~ів бу ло: з суднами 
- 2 і плотами - 3; всього на суму збитків -
4.100 карбованців. 

З початком першої світової війни рух 
тра н-r.портуванн·:r чере:?. пороги суден і плотів 
-~начно зменшився, а по війні під час рево
люці.ї зоFсім занепав. 

(Докінчення на 12-ій стор.) 

Остап Вишня 

Кукурудза 
(Фейлетон) 

Готувалися в одному селі садити куку
рудзу. 

Взимку правління колгоспу, разом в 
партійною орг-с1нізацією та з колгоспним ак
тивсм ретельно вивчили й проробили поста
нови партії і уряду про кукурудзу. 

Відбулися загальні збори .колгоспників, 
де детально обговорили справи про збіль
шення земельної площі під кукурудзу й ух
валили, замість коЛИІІІНіх, що сіяли, 70 га 
кукурудзи, посадити цього року 600 га. 

Голова колгосnу з бригадирами відвіда
ли Марка Остаповича Озерного, проконсу ль
тувалися в нього, як вирощ,увати кукурудзу. 

В колгоспі було організовано семінари 
по кукурудзі, куди заnросили знатну куку
рудзоводку Євгенію Долинюк, яка поділила
ся з колгоспниками своїм досвідом викоху
вати кукурудзу. 

Одне слово, в колгоспі nідготувалися до 
по~іву кукурудзи якнайсерйозніше і най
краще. 

Доярки, підкиtдаючи в кормушку січку, 
:::.а.спокоювали своїх коровок: 

-Не журись - говорили -Трояндо! 

Наступної зими веселіше позиратимеш! Зна
РШ. як пахне силос із кукурудзи? Як вино 
«Пер.лт~на степу»! Маринова,ний виноград 

їла? Ще смачніше! Та не дивись на мене так 
печально! Іж поки що січку! Не довго вже 
тобі страждати! GOO гектарів кукурудзи! Ро
зумієш? ЯК ШКОДа, ЩО ТИ, Т.роЯНДО, Не розу
мієш! Покуштуєш, зрозумієш! Ремигай! 

Дід-бугаєзнавець ремствував: 
- Його, диявола, і на житній соломі не 

вдержиш! А щ,о з ним буде, як йому молоч
но-воскавої кукурудзи даси?! Рішить він ме

ме, хам лет, істинне слово, ріщ:ить! Не бугай, 
в. гаспид! Тигр~! Пррриймись! 

Свинарка Катя прибігла до nравління 
колгоспу з рад~сним криком: Волга опороси
.лась! Аж сімнадцятеро! Одинадцять свинок, 
шість кабанчиків! Це вона почула, що в нас 
()f)O -.,_ т~-1'КV·""V:"Тr:т,у!. На кукурудзяну дерть 
- ТІ; тттrq.лq! Уррра! 

Нqстрій у колгоспників повесел;ш~в. 

«СМОЛОСКИП» 

Стор. 7-ма 1957. Число 7-8 f77-78). 



Птахарка баба Вустя, глядячи курей ко
тора з яйцем:, рШІТОм: за,олівала: 

«Сватай мене, серденьку, вийду я ... JJ 
Дід-бугаєзнавець підслухав і єхидно за

rштав: 

- А на який цвинтар сватів засилати? 

Дивись засnівала?! Не буде ба,ба дівкою
не рипи деркачем! Деркач - не соловейка! 

Баба, :;ніяковіла, випустила курку, вхо
пила півня і, скрикнуВUІИ: «Дивись, і цей з 

яйцеюJ - с.плюну ла й перехрести..лась. 

у 

Садили кукурудзу квадратно - гніздо
ВИ!М способом. По ЗІЯбі. Вчасно вологу закри
ли, провели, як слід, ку льтивадію, старанно 

на квадрати розмаркирували. Квадрати вий
шли все одно, як у підручнику з геометрії. 
Садили :!fУКУРУдзо - саджалками. 

Поса.nили. Легенько зітхнули. На дру
rий ;r\е1::ІЬ дощ Майський, обкладний, тихий. 
Під такий дощ у маю снwгься на,віть головам 
коЛІ'Ослів, навіть аrрономам:. А секретарі 
райкомів починакrrь усміхатися; до своіХ 
дружин, помічають, що їхні дружини ще ні
чого собі. 

Тепер, як ви знаєте, папери не в nошані. 
Паперовий бюрократизм виживаємо. теnер 
телефони. А телеф:Jнний бюрокра,тизм: це ж 
не nаперовий, а це телефJнни:й. Це - не 
вмер, а це - задавило. 

Ну, от, значить, так. 
Із області - в район: 
- Як із кукурудзою? Негайно nід вашу 

особисту відпов.ідалЬні<..'ТЬ, терміново, молні
єю, виконання в ноль-ноль - скільки nоса

дили, як зійnта, який процент не зійшло. 
Із rрайона, в МТС. 
- Як із кукурудзою? Негайно, молиією 

і т. д· 
Із МТС голові колгоспу: 
-Як із кукурудзою? І т. д. 

Голова колгоспу до бригадира: 
- Як із кукурдзою? І т. д. 
Бригадир до Петька: 
- Петько! Катай до тітки Параски на 

поле, сnитай, .я;к там воно, скільки процентів 
не зійtnло? Та одним духом. 

- дайте коня, дядю! Я - верхи! 
- КОНІЯ йому? А верхи на дубця, та, rа-

лопом мені! Кавахвета купJІЮ! 
- Е, куnите! Той раз, як аж за могилу 

бігав, казали, що канахветів дасте, а дали? 
- За всі рази цей раз одержиш! Катай! 
Пішло знизу. 
Петько бриrадирові: 

.. смолоскип .. 
• 

число '7-8 ('7'7-'78). 195'7. Стор. 8-М:а 

- Тітка Параска, казали., що зійшла! 

- Скільки nроцентів зійІllЛО, казала? 
- Каза,ли! 
-Як казала? 
- Тітка Параска наrримали: «А трясця 

його знає, скільки там: тих процентів? Усе 
зійшло! Повилазило тобі: усе, бач, он зеле
ніє!>} 

Бригадир голові колгоспу: 
-Усе зійшло! Сто процентів! 

, Голова, рр МТС: 

- Схожість сто процентів! 

МТС до району: 
- Схожість сто процентів! 

Район рр області: 
- Схожість сто процентів! Доложіть 

Петрові Петровичу, ще цьоrо ро:ку район не 
підкача є! 

Обла·сть у центр. І т. д ... 
За кіJІЬКа часу- телефон зверху вниз: 
- Прорвали? 
Знизу вверх: 
- Прорвали! Залишили ло дві рослини 

в гнізді! 

Зверху вниз: 
- Ро:?>пушили? Вздовж і впа-перек? 
Знизу вверх: 
- Розпуши.ли вздовж і впоперек! 
Щоправда тітка, Параска гримну ла пе-

тькові: «Скажи, що не тільки вздовж і вnо

nерек, а ще й навско,.~и розпушили! І доки 

ти, харцизе? мене мучитимеш?)> 

- Та це хіба я? Це - дядько бригадир 
требуюгь! 

Але цього в телеф:Іноrраму не вставили. ,. 
Восени, коли збірали кукурудзу, вий-

шло ... по вісім центиарів з гектара ... 
Тоді зверху вниз rрім: 
- Що? Як? Яким чином? Чому? 
До Параски: 

-Та, ти ж казала, що сто процентів?! 
- А я знаю, скільки• ~х процентів?f 

Зеленіло! 
- Та по ямках аке ж ·видно, що мінімум 

тридцять процентів порожні Не сходила в 
них кукурудза! 

- А я знаю?! Зеленіло ніби добре! 
Восени говорила доярка корові Троянді: 
- І цю зиму, Трояндочка, щодо кукуру-

дзи туrувато. Ну, може, на mй рік! Не су
муй, голубочко! Мені теж не леrше ... 

СВЮІарка Катя схлипувала в ку лщс 
- Продали, Волго, твоїх поросяток! Щ() 

поробиш - кормів обмаль. 
І тільки дід-бугаєзнавець не дуже суму

вав. 

- Пррриймись, дияволе! - гримав він 
на бугая. -Поживу ще я біля тебе! Не зада
виш, бо й цю зиму на, житній сі,чці ... 



Студійна проблематика 

ПPvra nітни висонпшиіnьна коифе"енuіи СУСТА 

Одною з найбільших подій в житrі украінсько
го студентства в Америці є йо· о Літні Високош:кілJ. 
ні Конференції. Це є новий почив праці ва амери
канському терені, яку можна порівняти до пра.ці 
ЦEt..JYC-y в rрамках ВЛКУ (ВисокоппdльНJtй Літній 
Курс Українознавства). 

Тому початок праці нашого студентства в ЗДА є 
на правильному ш.ляху і знайде одобреНіІІЯ всього 
українського суспільства. 

Вічною рисою активного студентства буде шУ
кання людських вартостей і об'єктивної правди. 

Але... Але tва.укові дос.ліди повІtІНИі характери
зуватись найновіurою об'єктивністю, а студентські 
дослідники повиШІі позбутись зайвої і шкідливої 
пристрасти. Лише під такою умовою буде запевне
ний успіх дослідної праці. «Смолоскип». 

13-14 червня 1957 р. в програмі 
Третього Конrресу Союзу Укра
.ї\нсьюих Студентських Тавариств 
Америки (СУСТА) відбулась в 
Клівленді Дrруга Літня Високо
шкільна Конференція на загаль
ну тему «УКраїна в боротьбі за 
державІНість в друrій світові.й 
війні». 
Конференція відбулась у вели

кій залі Лейк Шор готелю і нею 
керувала Уnрава СУСТ А. Бу ло 
виголошено 15 доповідей і ко -
доповідей, які тривали від 10 хви 
лин до одної години. Після nер
ших чотирьох вистуtnів зразу від 
бувалась дискусія. Згодом цю си
стему замінено і загальна ди-сх:у
сія від·бу лась щойно після всІх 
допові,цей. 
в часі JLВК виголошено такі 

доповіді (подаемо за порядком 

виголошування): 
Олег ФеДИПІИІН: <<Поворот укра

їнської проблеми на міжнародній 
форум напфедодні д;руrоі світо
ВоЇ війни». Прелегент з'ясував ло 
літичне положення і стан на ук
раїнських землях, зокрема п~ 
польщею і СССР, яаnередодю 
другої світової війии. 

Петро Стерчо: <d{арпатська Ук· 
раі:на і активізація уира.їнської 
проблеми на міжнародньому фо
румі». В багато удокументованій 
допов.іді, прелегент представив. ті 
умови, в яких доводилось наро

джуватись державності Карnат
ської України. Як головний сте
ног.раф президента о. А. Волоши

на, п. Стерчо розказав про багато 
цікавІИх і дотепер невідомих мо
ментів, розмов і зустрічей, які 
відбувались в будинку уряду Кар 
латськоt11 Укра!і1ни. Надзвичайну 
вартість мала та частина допові
ді, в якій було насвітлено, на під
ставі чужинецької nреси і ДИ!ІІЛО
матичних документів різних кра-

їн, реакцію в ч)'1ЖИнецьких .полі
тичних кру·гах, яку опричинило 

nостання Карпатської УкраІїНи. 
Мабуть вперше було насВІтлено 
ралю, яку відігравала Румунія 
суtnроти КУ та несення допомоги 
з її сторони. ДQІІовідач відмітив 
велику допомогу, яку одержала 

Карnатська Україна від заокеан
ської еміrрації, не JmШe матері
яльну, але, в першу чергу, по лі
нії активізації україІНської спра
ви в чужинецькому світі. 
Євген rановський: ссНімецьІDІй 

похід на схід та спроба ві,цро
дженши української державно
сти». Доповідач представив ралю 
ОУН в довоєнних роках, розкол 
в 1940 р., базуючись на статті С. 
Бандери: «В десяту річниЦЮ C'fl30 
рення Резолюційного Проводу 
ОУН», та насвітJІ\ИВ nроголошен
ня самостійности ЗО червня 1941 
року за :юнижкою Р. Ільницького 
в ні·мецькій мові «Україна й Ні
меччина"», nов'язуючи цей акт з 
актами 22 січня 1918 р. та nрого
лошення самостійности Каt:t·шт
ської України. 

Микола Кравчук: dІохідні 11JJ'У
пи ОУН». Доnовідач, як учасник 
походу в Ухраїну в 1941 р., розпо
вів про ралю похідН!Их ~руп на 
Наддніп.рянЩИ1Ні. Свою доповідь 
закінчив nрелегент "'.арактер:исти 
кою населення НаддніrпРяшцини, 
яке на його думку є: національно 
- малосвідоме, релігійно - бай
дутже, під великим впливом ро
сійської культури і був думки, що 
якщо б не похідні І"РУ!Пи ОУН С. 
Бандери, ледве чи там могло б 
бути якесь ку ль турне відроджен
ня (? !). 

Ігор Каменецький~ «Німецька 
політика супроти Украіни». Ци
туючи чис:ленні се.юре'ІfІі доку
менти німців з часів д.ругої світо
вої війни, прелегент в знаменитій 

формі зу:Мів nредставити політи
ку і наставлення німц:в до УІq>а
ЇІНИ. Зокрема він насвітлив оку.nа
ційну н..:мецьку політику, яка зво 
диться до трьох точок: германіза

ція (ви:працьована ціла система), 
колоніЗЗJЦі.я (nерші спроби на 
весну 1943 р.), біологічне вини
щення укра:UН·ського народу (за
борона довозу харчів, поборюван
ня епідемічних хворіб, винищу
вання інтеліrенцrії, !інтелектуалів 
з Червоної Армії)~ 
Олексій Шевченко: «Україна 

під німецькою окупацією» (допо
відь надіслана). Автор nідходить 
до цього питання з іншої точки 
погляду, ях це дотепер роблено 

(дотепер, на його думку, в nрацях 
на такі теми насвітлювано відно
шення німців до українського на
роду). Він nредставляє як укра
іІнці Наддніnрянщини сnриЙІМ:али 
nрихід німців, як стихійно nробу
джувалась націоНальна св~.дQ
мість, яке бу ло соціяльне стано
вюце, церковне і ку ль турне жит
тя та відношення населення до 
німців після двох років окупації 
і до ловороту большевиків. 

Віра Су.mко: «Всеукраїнська На 
LІіональна Рада» (доnовідь надіс
лана). Авторка, базуючись на ба
гатій документації, бере rенезу 
постання Всеукраїнської Націо
нальної Ради в Українській На
родн!й Раді Карпатської України, 
УкраїнськіЦ ' Національній Раді 
Львова і КІиєва. Вона з'ясовує ра
лю, яку відогравали ці Ра.ц.и в 
с:пробах державного будіВІНИЦтва 
українського народу на різних 
його землях. яку вони вели діяль 
ність та які принесли жертви. В 
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доnовіді було поставлено окре
мий наголос на діяльність Київ
ської УНРади з кінцем 1941 р. 

Мир.осла.ва Томоруг: «Культур
не жиrтя, преса й шкільництво». 
Прелегентха зум:ла зібрати бага
то цікавих і малов~домих даШtх 
"П:ю ку ль турне •життя в Україні в 
ча ::і дtJyгo't світової війни, спроби 
відрод ж :::ння у країІНської преси 

та по::'Удо·ви українського націо
на.л·.,:ного шкільництва. В допові
ді r~y ло вказано, скільки лотрібно 
було зусиль, ·щоби поборювати 
чуж·.шє:uькі В[ІЛИви та стати на 
uих трьох відтинках народнього 
Ж/ІТТЯ національно - творчим чин 
ником. 

Z: ~и011 Кравець: «3ткраїнські 
,;і;ісь.;<ові формаr:;іі». Доповідач 
дав характеристику ,українських 
військових. формацій: «Карпат
ська Січ>>, леrіон nолк. Сушка, 
Дружина українських націоналі
стів («Нахтіrаль» і «Роляйн») та 
дивізія «Галичина». ІВ дооовіді 
бу ло представлено умовини, в 

яких організувались ці формації. 
та ралю, яку вони відіграли для 
української визвольної справи. 

Кс•стянтин Савчук: «УІq)аінсь
Іtе підпілля». В доповіді, яка бу
ла оперта на багатьох матеріялах, 
прелегент, нав'язуючи до ролі 
ОУН напередодні війни, ставить 
n;1тання: «Чому саме тепер .роз
кол в ОУН». Він наводить арrу
ментацію обидвох ОУН на оорав
дання розколу, але відповіді так 
і не знаходить. Даповідач дає до
кладне насвітлення [Jраці оби
двох ОУН в часі другої світової 
війни, з'ясовує наслідки тієї пра
ці, зокрема на Наддніnрянщині, 
дає характеристику обидвох ОУН, 
їхні же·ртви та відношення до ні
мецькQго окупанта. 

Михайло Почтар: «Українська 
Повстанча Армія». Свою доповідь 
пr: ~лєгент базує майже в ІІІілості 
н'l кни•жці П. Мірчука: «УПА» і 
цnєдставляе її діяльність 1=1 тако
}~у насвітленні, як і авТО!= книж
ки. 

Оксана Пісецька: «1fене.•за укра
інського повстанчого руху на 

Україні». Наймолодша з усіх до
nовідачів~ прелеrенn<а знаменито 
вив'язалась зі свого нелегкого 
ззвдачня - дати об'єхтивну rене
зv українс~кого повстанчого ру

ху в ча.сі остаНІНьої війчи. Літера
тура, якою вона корист'Увалась і 
на яку вона вказала перед виго

Jюшенням доповіді, дока 1уР.. що 
їй треба було дійсно немало по
працювати. Цитуючи численні 
документи та наводячи цілий ряд 
фактів. доповідачкR nредставила 
постання УПА от. Т. Бvльби-Бо·· 
nозця, .. відділів ОУН полк. А. 
Мельника, організування згодом 
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повстанчих відділів С. Бандери, 
стан на укрзінських землях та 
наслідки, які були сnричинені 
розбиттям українських зброЙ!НИх 
сил. 

Осиn Зінкевич: «Український 
студент в часі другої світової вій 
І•.И». Доnовідач побудував свою 
доповідь на ч:исленних джерелах 
воєнних років, представив сту
дентське життя і дав характери·· 

стику студентських організацій в 
Зах. Україні - ОПУС-у, на Бу
ковині - СУСОР-у, на еміrрації 
- НОУС-у. Вперше у повоєнних 
рсках, прелегент обширно насвіт
лив СІІІроби організування Висо-

кого Шкільництва на Наддніпрян 
щині в 1941-42 рр., працю студент 
ства в сусnільному житті та в 
обидвох ОУН. 
Степаз Хемич: •Совєтєька по

літика супроти УQаіни в часі 
другої світової вій.ни». Доnовідач 
дещо ширше зуnинився .над від
ношенням советеької влади до 
Україн~ вже в часі друтої світо
вої війни. Тут бу ло вказано на 
большевищькі ·спроби поІВернути 
національний сантимент в свою 
сторону, та на деякі «поступки» 
большевиків СУ'проти України, 
.Р.:Кі вони бу ли примушені зроби
ти. 

ДИскусії на ЛВК 

Найгострішу дискусію виклика
ли доповіді Є. Ганавського і М. 
Кравчука. Обидва даповідачі ви
явили 3К'ра'ЙНЮ односторонність 
або непоінформованість в нас віт
лю ванні своїх тем, що й довело 
до ДОС'ИТЬ гострих виступів де
яких дискутантів. 

На одинадцять питань, постав
лених О. Зінкевичом, не леrко 
бу ло давати відпавїдь є. rа.нов
ському. Тут слід відмітити ви
ступ ред. Данилевича в обороні 
сл. л. Митрооолита Андрея Шеп
тицького, якого зв'язується з ак
том 30. червня 1941 р. Ред. Дани
левич відчитав цитат з листа 
МитрО[lолита, в якому гавориться 

що він давав благословенство Я. 
Стецькові, але як nідnорядкова
ному полк. А. Мельника і С. Бан
дери. Дискусія над цим актом 
дійшла так далеко, що, один дис
К)Пант відчитав той відділ з ак
ту - який nостійно nропускаєть
ся в деяких українських публіка":" 
ціях - з книжки Р. Ільниuького 
«Україна і Німеиrчина». · 
Характеристика українців Над

дніІпрянщини М. Кравчуком ви
клчкала не лише с:;1льну :реаюцію, 
але й обурення. його замітки л ро 
колябаранство та теза про те, що, 
мовляв, «ОПівпраця з німцями Qд
ної групи кінчалась тоді, коли 
починалась другої», наводження 
«прикладів» про СІПЇВ[Ірацю з rе
ста!ІІОМ і подібних закидів сере
довища С. Бандери, зсунути ці 
доnовіді в очах слухачів до мітін
І'ового рівня. Вони знизили рівень 
ціласти Конференції. 
Дуже конструктивна дискусія 

відбулась над доnовідями д-ра П. 
Стерча, О. Федишина, з. Кравuя, 
І. Каменеuького й інших. 
Серед молодших доповідачів, 

до яких сл;д зарахувати О. Піісе
цьку, К. Савчука, І. Каменецько
го, В. Сушко, М. Томоруг, вираз
но вирізняються С. Пісецька і К. 
Савчук, яких навіть один диску
тант вка·зав за приклад для всіх 

майбутніх дослідників і для всьо-

го студентства. Іхній підхід до най 
більш ІСКОШІлікованих ІІІитань є 
діловИЙ і суто ІНауковий. в їхніх 
доnовідях характе.рний не в .. д
клик до серця і nочувань, а до 
розуму і джерел. Тому й так різ
ко різнились їхні дооовіді як і 
всіх .молодших, від доповід~й де
яких старших (Є. Гановський, м. 
Кравчук, М. Почтар). Молоді пе
рестали ж;ити [JристрастЛІМИ, во

ни багато речей не знають, але 
видно, що хочуть їх пізнавати, 
шукають за ними і на nідставі 

знаидеиого доходять до об'єктив
них висновків. В їхніх дооовідях 
не видно порожніх слів, фразео
логії, зайвого ~тріотизму». 
Тому й ЛВК ІІІідтвердила, що 

студентство середньоrо віку (д-р 

П. Стерчо, О. Зінкевич, З. Кра
вець, в. Стойко) йде суто по лі
нії студійно - науковій, студент
ство старшого віку (Є. Гановсь
кий, М. Кравчук) ще не зуміло 
'Вирватись від застарі.лого ~nідхо
ду негування одного і наголошу
вання іншого, що ніяк не відпо
відає академічному рівневі і фо
румові, я:к.им була ЛВІК. Дуже по
зитивним явищем являється 

факт, що ЛВК виявила цілий ряд 
молодих і навіть дуже молодих 
людей, які зможуть розвинутись 
дійсно в дуже цінних одиниць, 
якщо вони бу дуть над собою по
силено працювати і надальше ці
кавитись нашими студійними пи
таннями. 

Назагал ця друrа .ЛІВК оправ
дала себе. А ті недотягнеІ;Іня -
переобтяження програми - і ті 
однобічно оорацьовані доповіді 
як.і непотрібно довели до палкоУ 
дискусії, на[Jевно в майбуn~ьому 
будуть усунені, бо кожному стало 
я.сно. що студентству, зокрема 

молод?му, не ціхаві ворожнечі і 
полемlКа. Воно хоче бу дуючих і 
об'єктиВІНих доповідей, які б мог
ли конструктивно розвивати його 
свrтогляд і поглиблювати знання 
в діляНІЦі українознавства. 

Ю. Грабовський 



Українсьна мододь на чужині 

У Франціі ... 
Тому рік відбувся Основуючий 

З'їзд ОрL·анізз.цU Української Мо 
ладі у Франції (ОУМФ). Це одна 
з наймолодших у:юраїнських ор
l·Ш-Іізацій у Франції. Найrоловні
шою її рисОю є те, що в її склад 
входять майже тільки ті, які на
родились у Франції і д і й с н о 
молоді. 
Іхня проблематиха є іншою від 

проблематики тих, яких також 

дуже часто звемо молодими. Вона 
ограничується до вивчення укра

їнської мови, української ку ль
'l'УРи і побуту або іншими слова
ми - українознавства. ІВимовним 
є, що навіть самий Основстолож
ний З'їзд відбувся на курсі укра
їнознавства, який від кількох ро
ків організує Українська Націо
нальна Едність у Франції. З цьо
го, отже, -і nочалося. 
Пляни нашого доросту не бу ли 

надто амбітними - це ще ІІІрийде 
- бо ограничувались до вище 
сказаного. Але, вживаючи словз 
амбітний, хочемо бути ясними в 
означеШІЮ. Не розходиться тут 
про брак будьякої амбіції. Бо, 
щоб здійснИти намічений плян. 
треба мати таки багато амбіції і 
ВlІІертости. Розходиться про те, 

що Управа ОУМФ не розrублю
вr:лась в зайвій балаканині про 
«високу» nолітику, не давала nо
рад стаJ?ШИМ у їхній роботі. Вона 
СТИ·С·ЛО jВИ:ІІачувала ІШЛЯХИ СВОЄЇ 
діяльности і шукала методів при
тягнення до праці в Організації 
якнайбільшого круга молодих лю 
дей українського похоДження. Це 
є ІНайваЖІНіше і над цим останнім 
молода Уnрава постійно повинна 
міркувати. 
У зв'язку з наміченими лляна

ми, Уnрава і вся молодь вислови
лась за необхідністю влаштову
вання сnецілльних курсів для по
глиблення своїх українознавчих 
'?Тtа•'ІЬ. В цьому наnрямку Головна 
Уnрава Української Національно)" 
Єдности випра~вала в цьому 

році окремий програм від програ
му Курсу Громадського Активу 
(який, як сама назва вказує, мас 

інший напрямок від того, що мав 
би бути необхідним для молоді, 
народженої у ФраНJції) саме для 
молодих людей. 

Згідно з даними з передбачень 
Головної Управи УНЄ, на цьому 
Курсі мало б бути 80 до 100 учас
.ників! У відділ, призначений для 
молоді, входитимуть такі сІООКети 
розмов: історія, географія, мисте
цтво, літературне читання, ро·з
мови на різні теми, писання. Бе
р:vчт-t під увагу, шо ue будуть мо
лоді люди - передбачені ро·зрив
кові вечори, апортові гри, групо-

м~JП ~ді 8 PoтJenndMi 
fДумкн з подорожі) 

Цьоrо ранку вид перед нашими 
очима ІНе був звичайний, той, що 
нам nриходиться бачити в Dари
жі кожного дня. t.:ходяче СОН:Це 
освітило своїми раніnnііми про
міниями зелень рtвних вигон1в, 
на яких о:хоблискували !І)lЗВОко
льорові ІПерлИІНи {рОСИ. !Вилnдимо 
з вагонового переділу в коридор, 
розrrирає.мо з.rмучені ВІд довгого 
сидіння ноги і з жадобою втягає
мо в легені с.віж1сть ранішнього 
повітря. 
Нас є двоє з Пари:жу від Орrа

нізсЩІІ Української Молоді у 
Франції - Маруся Калиновська 
- Скарбничка Орrанізаціі і я. 
Ми їдемо до Роттердаму в.двідати 
Могилу Є. Коновальця. 
До Роттердаму ми nрибули ран

ком 25. траВІНЯ і, маючи дещо віль 
ного часу, оглядаємо місто. Оrля
даючи Роттердам, його можна б 
поділити зг:рубша на дві части.ни: 
старе і нове місто. Стара частина 
- це властивий nорт з довжелез

ними молями, біля яких побачите 
різні види 1кораблів, починаючи 
з наЙ!ІІростіших . і кінчаючи най
модерні:шими '!1)ансатлантиками. 
Нова частина є новою в повному 
розуміНіНі цього слова, бо, знище
не ІНіМІцями в часі війни, воно бу
ло цілковито відбудоване nізні
ше. Широкі вулиці із зак.вітчани
ми хідниками, ІІІр:ивітні доми з ве
ликими вікнами, через які відні
ють ще привітніші ІНутра домів. 
Вітрини маrазинів могли б сміли
во змагатись із своїми посестра
ми в Парижі. 

Входимо до одного квіткового 
магазину, щоб замовити китицю 
квітів на Могилу Полковника. 
Перед тим нам звернено увагу на 

те, що в китицях квітів не nовин
ні бути троянди. Ми вибрали ці-

ві виїзди по околицях (напр., до 
Санліс - місцевість, де знахо
диться замок, чи радше його 
peurrки, королеви Франції Amm 
з 11 стол. - доньки українського 
князя Ярослава Мудрого) і т. д· 
Розмови вестимуть українські 

професоРи з Наукового Товари
ства ім. Шевченка в Сарсель (бі
ля Парижу), а також ІІІ'роф. Ю. 
Бойко, проф. Боцюрків, ред. 
Жданович, інtЖ. А. Жуковський j 
М. Левицький. 
Під час Курсу відбудеться дру

гий З'їзд ОУМФ. Бажаємо укра·
їнській молоді у ФраІНції якнай
більших успіхів у здійсненню її 
плянів. В. М. 

лий сніJп: пречудових червDІНих 
троянд --- червоноrо кольору, сим 

волу палкої любо~и - з глибоко 
затаєно~<? в наших серцях надією, 
що наrш ІПОчуття стануrь може 

такими сильними, якими вони 

бу ли в Цього, Могилу якого буде
мо заквітчувати .завтра. 
Продавець кв і тів ~ИЯІВИВСЯ су

проти нас, невідомих йему тури
<;:тів, незвичайно чеиrnм. Кожній 
з нас він дав ще окремі китиці 
троянд, які захвітчали наші кім
нати. 

Вранці другого . дн.я зустрічаємо 
українців, які, як і ми, nрибули 
до Роттердаму в 19-ту річницю 
трагічНQі1 смерти Є. Конова.льця. 
~а!ПЛЯЮТЬСЯ ЗНаЙОМі, З ЯКИМИ 
ми познайомились у Франції або 
в інших частинах Европи. З най
більшою nриємні~ю зустрічає
мось з товаришами nодорожі -
груо:Іою україІНських студентів з 
Лювену (БеJJьrія). 
Мета нашої п:рощі в неділю по

чинається молитвою до Всевиш

нього. Ми зібрались в голлянд
ській кСІІІІлиці. Літургію відnрав
ляють українські свmцен:ики. З 
хорів хвилями nливуть до нас 
мельодійні голоси хору д-ра Ан
тоновича. 

Після Служби Божої потиски 
рук знайомих, шум !Переповнених 
автоо:усів, бистрий погляд на бу
кети 1 пооравлення стрічст: ... і ми 
знаходимось на цвинтарі. Скоро 
проходимо його і ось знаходимось 
перед Могилою Полковника. Пе
ре-д нами чорна мармурова плита 

і ІНас кільканадцять довкола неї. 
А де ~ інші, що так численно бу
ли на Службі Божій? А де ж на
ша солідарність хоча nеред тіня
ми тих, що ВІІІали на жертівнику 

служби Батьківщині? Вже не 
говорячи про солідарність nеред 
сучасними завданнями на ІНеї на
врял чи ми здобудемось. 
Півколо_м. довкола Моrили, слу

хаємо C!IllBIB Панахиди. Видаєть
ся, що ми є в зовсім інnюму світі 
- нас щось відділює ·Від зовніш
нього світу. Погода є наnричуд 
гарною. Мені видається, що нав
пак~, що для таких днів, як сьо
годю, небо nовwнно б бути сірим, 
с~им. Ал_е зимний вітер своїми 
повшами в1дслонює листяСТі за
слони дерев і через них видніє 
чиста блакить неба ... 

«СМОЛОСКИП» 

Стор. 11-та 195'7. Число '7-8 ('7'7-'78). 



В Арrентtнj ... 
ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІ 

«ВІДРОДЖЕННЯ» 

На сnеціяльне запрошення Сек 
ції Молоді nри Т-ві «Відроджен
ня» загостили до nриміщення Цен 
тра лі 2З. кв і тн я ц. р. у вечіІРНіх 
годинах представники молоді хор 
ватіів, оловаків та македонців. 
Привітала ці делеrації rолова 
Секції Молоді п. Ольга Ольша
нецька, яка підкреслила ва,гу та
ких зустрічей між предетазника
ми народів, Щ'О боряться за ті са
мі ідеали. ПізніІше відбулася об
міна дУМОК д'ЛЯ уЗІГіднення nевно
го координаційного nляну. Від 
української молоді .вистуnав Бог
дан Коваль в оправах політич
них та n:po діяльність у відтин
ках !Культурних, соцілльних та 
С[JОртових. Присутні делеrати ви
явили за~кавлення до всіх пунк
тів. БУ'ЛО ухвален~, щоб такі на
ради nродовжувати, виготовити 

плян та його зреалізувати. ПіЗІНі
ше відбулося nрийняття: з чайом. 
У дуже nриємній атмосфері за
кінчилася ця nерша зус'11Jіч мо
лодих nровідників. Дуже ІІІРИЄІМНО 
зконстатувати, що молоді провід
ники взялися до праці в усіх ді
лянках, які то було ухвалено на 
Загальних ,борах Секції. 
Дай, Боже, щоб усі їх мрії здій

снилися:! 
Не забувай, 'Українська Грома

до, nід'l'римувати їхні заходи! 

Heclfop Пу:х:натнй 

В РС·ТlЕРДАМІ 

Панахида закінчила\:ь і на Мо
rилі нагромаджуються китиці хві 
т .в. Зnомі.ж інших букетів видНі
ють з нашого червоні троянди. 
Біля нас стоїть зворушений гене
рал Капустян:ський. Це саме зво
рушення видніє на всіх іІШІИх 
обЛиччях. 

Довкола Могили нас молодих 
знайшлося n'ятеро: Маруся Ка
линовська, Маруся Сокіл, я і 
двох студеатів з Лювену. В цьому 
кутку вічного сnочинку в Роттер
дамі ми відчули nриплив якихось 
нових сил. С.ил, може, ще слабо 
визначених, але nевних, що на

роджуються і віднаходять себе в 
любові до країни, ім'я якій: УК
РАІНА. 
Не зважаючи на все, небо є все 

таки гарніше, коли воно блакит-
не ... 

Калина Гузар 

«СМОЛОСКИП» 

Число '7-8 ('7'7-78). 195'7. Стор. 12-та 

Буенос Айрес. ЗО. березня ц. р. 
відбулись в Буенос Айрес Зви
чайні Загальні Збори Секції Мо
лоді ім. о. Ольжича при Т-ві 
«!В$родженн.я». Збори відюР/ИВ 
Голова Секції в. Карпук, До Пре
зидії обрано: Р. ДрібниЦЮ та к. 
Вітковського. 
~ісля _зачитання nротоколу .з 

nопередюх Загальних Зборів про 
працю Секції звітували в. Кар
rІУ-к та К. Вітковський. Піооя 
цього відбулась дискусія, в якій 
бра.л.и участь Б. Коваль, О. Хам, 
Я. Вітошинський. 
До нової Уnрави обрано: Ольга 

Ольшанецька голова, Євгоо 
Задорецький - заступник, Юрій 
Маліщак - секретар, Л!дія Палій 
- заст~ник секретаря, Пилиn 

Карвацький - скарбник, Ольга 
Тимоч.ко і Марія Матвіїв - чле
ни Управи. Всі нові члени Упра
ви - це учні «Рідної Школи» при 
«Відро.цжеюпо», яка дала їм ук
раїнознавчі ЗІНання та nідготови
ла до праці в молодечій організа
ції. 

В дискусіях над діяльністю но
вообраної Управи та Секції вза
галі забирали слово: я. Бітошин
ський (СекцІя Молоді в Авежане
,ці), О. Шевчук (Секція в Беріссо), 
В. Карnук (устуnаюча управа), Б. 
Коваль (Централя «Відроджен
нЯ:)>), Євг~ Задорецький (новооб
рана уnрава Сек:цЩ. Про nот:ребу 
більшої ІrоординаІЦії' праці між 
Сг-ю~'лми rовори.в О. Хам та ІЛ. Ві 
тошинський, а Б. Коваль nредло
жи·в Зборам !ІІЛЯН nраці, в якому 
'\'":~о~ано оорави оt>ганізаційні, 
кv льтурні, мистецькі, сnортові, 
які nовинНі входити в засяr ді
яльности Секції. Плян було прий 
тtято збори закінчено відспіван
ням «Не пора». 

В ЗДА ... 
Нью Йорк. Член 4-ro .Відділу 

МУН в Нью йорку ВіктОр Бабан
ський взяв участь в молодечом.v 
форумі американської газети «Ге
ралд Трібюн». Під час .вечора ко
ресnондент «І'Т» відбув інтерв'ю 
:.J Віктором, яке бу ло оnублікова
не в цьому часоnисі. Молодий му
нівець брав участь також в по
дібному молодечому форумі в 
Центральній Комерційній Школі, 
n якому брали участь представ
пики від ЗЗ-х народностей. Біль
ша груnа мунівців з Нью йорку 
взяла також участь в дискусії на 
тему «Як МО!Же ЗДА змагатись з 
СССР», nід час дискусії висвіт
лювано фільм «Внутрі 1СССР», 
який бу·в знятий американською 
сільсько - гоаподарською делеrа
ці~ю, що в минулому роЦі nобува
ла в СССР. Багато цікавих кар
тин було з України. 

29. березня ц. р. Марія Серна 
дала для МУН Нью йорку доnо
відь н. т. «Громадянський nовІт
ряний nатроль». Надзвичайно ці
кава доnовідь бу ла ілЮС'l'Рована 
численними знимками. 

Дніпрові пороги 

(Докінчення з 7-ої стор.) 

Цей РУх знов лоновився за ча
сів большеницького nанування в 
період НЕІП-у, але в досить не
значному розмірі, 

У ЗО-их роках на Дніпрі зараз 
за nорогами між крутими скали
стими берегами, висотою до 40 
метрів, збудовано ДнШрельстан. 
rраніт.Н:о-бетоновою греблею впо
перек Дніnра оnинено 1JYX його 
nрудких вод. Перед гребЛею Дні
nро надувся, сnинився і nіднявся 
вгору до рівня своїх вод у місті 
Дніnропетровську і таким чином 
всі nороги з островами, скелями 
й окремими каменями лишилися 
глибоко nід водою. 

Гребля не сягає щільно від бе
рега до берега, а з обох боків с 
промежутки, на яких !Праворуч 

встановлено турбіни, що давали 
великої nотуги електрострум. Лі
воруч греблі ІІІристосовано шлю
зи, через які вниз і вrору nере
правля:лися nармлави й інші 
судна. 

Тоді Дніnро від міста Дніпро
т;етровська до Дніпрельстану ста.в 
п~Е но водним, сnокійним і сумним. 
В1·н розлився геть-геть вбоки за
топив старі береги, навкол~і 
села, степові долини. балки й 
жодних ознаків про колишні 
грізні nороги з їхніми островами, 
скелями - не лишилось. А на 

місці, де вони були, nочали без
печно курсувати nароnлави та 
човни. 

1941 рооку большевики, :відсту
паючи, зруйнували вибуховими 
речовинами Днjпрельстанівську 
rреблю. Ра[Jтом новий Дніnро .за
N'Вів й nоловина сnинених вод 
втекла вниз через зламану греб
..,.JО. І тоді вирипула з-nід води 
гю.тювина старих порогів. Вільно 

~аклекотіли води старого Дніnра, 
промили заліж м:vлу між ними і 
з~ову вони заспівали nісен.., ча
"; ~них на всі тони і виголоси. 

Не загинули nороги під гнітом 
вод .. 

О. Девлад 
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"СВОБІДНО ШЛЯХАМИ СССР" 

В червні у Франції відчувається подих 
літніх відпусток. Зокрема в Парижі !!Ходен
но паризькі дві:рці наповmоються ГОМ1Нкими 
парижанами, що поспішають покинути шум 
міета. Принайменше на один місяць. Вони 
його проведуть денебудь біля моря, в селі 
а,бо в горах, Денебудь аби тільки дальше в~ 
міста, до ІЯХого вони знов будУть nриковаrю 
протягом одинадцяти місяців. Добровільний 
і радіСЮ1Й екзод шостимільйоновоrо міста. 
Це - одна з рис модерної доби нашого сто

ліття. 
Але не думайте, що в Париrжі витворює

ться порожнеча. Закони житгя на вакум не 
погодж-уються, На місце вибулих nрибува
ють цілі полчища чужинців. І не дивуйтесь, 
прибувши: до Пapmroy лі'І'НЬою порою, коли у 
всіх закутках Парижу почуєте німецьку мо
ву, англійську, італійську, коли побачите 
струнких скандинавок чи скандинавців -
це все ті, що, користаючи з літніх відпусток, 
приїхали оглянути «Віл~-Люмьер>>. Дехто 
приїжджає з надією пережити пригоди• да

лекої подорожі.,. 

Тому літньою nорою в Парижі рідко 
можна побачити цікавий фільм. Але бува
ють і вийнятки:. Саме про один з таких хоче
мо поділитись з нашими читачами. 

Проте наnеред хочемо зазначити, що не 
розхсдиІl'ьсл про фільм великої, з боку rри 
чи постановки, мистецької вартости. Таких 
в ньому зовсім немае. Розходиться бо майж:<? 
про родинні_ знимки в часі nодорожі по Со
ветеькому Союзі. Ухнім камерманам влітку 
минулого року був Жан-П'єр ПедРаЗзіні Це 
той самий Педраззіні, що згинув пізніше під 
час будапестського повстання від ку ле метної 
черги советеького паtщера (він був репорте
ром паризького «Парі-Мач"). 

Педраззіні вдалося здобути від советі 13 

візу і дозвіл провести без «8нгела-хороните
ЛЯ» кілька тижнів в Совєтському Союзі, об'
Ужджаючи: цікаві йому місця власним автом. 
В часі цієї подорdЖі він перепусгив почерез 
свою камеру, б€з ніякої спецілльної підго
товки ні виготовленого сценарія, nорядну 

скількість фільмових катушок. Тепер, nісля 
його смерти, родина погодилась показати їх 
ширшій публіці. MoЖIUl приnускати, огляда
ючи фільм, що ті, які nі.дготовЛІЯли ці ка
тушки до екра,ну - не внесли ніяки•Х змін і 
саме в цьому вел вартість зібраних фотоnлі
вок. Ось так і постав фільм, якого товари
ство, що його виnускало, дало назву: <~АН лі
берте сюр ле рут де л'Ю.Р.С.С." (що можна 
бу ло б висловити. по-українському: без охо
рони ш.ляхами ссср"). 

Фільм є суиіішшо показу особистої nо
дорожі з фраГментами советеького жwrтя і 
nочинаеться із в'їзду в совєтську зону Бер

ліну. Відтак глядач опиняється на польсь
к.о-советському кордоні біля Брест-Літовсь
ка Потім ШЛІЯХ веде до Мінська, Москви, 
Ялти, Сочі, Тифлісу і nочерез Україну. Ага, 
НЕ' треба :?-абути маленького деталю. При пе
ре.їзді кордону разом з поrраничником на 
ПРдра-ззіні. чека-<> один з молодих редакторів 
«Комсомольської Пвавди" - Петухов - і з 
н1.1м він лишаЄ'ТЬСЯ до кінця подорожі Одна
че, слід припускати, шо він Н€ мав ніякого 
знз.чення в подорожі Педраззіні. 

У фільмі не показано нія·ких офіційних 
стріч. Тільки в МіНську покійний журналіст 
зф1льмував родинну обстановку якогось пар
тійного можновладця. Ця обстановка викли
кає в глядачів гумористичні усм.ішки. В 
Мос."Кві головними об'єктами камери е універ
ситет ім. Ломоносо-ва і Кремль. З дзвіниці 
якоїсь цeprrnи об'єктив камери повзе по 
<~Красній Площаді" і Мавзолею, rперед яким 
чєока~ кількакілометрова черrа цікавих, що 
хочуть глипнути на того, що протягом деся-

ти.nіть зуМів бути модерним деспотом. Перец 
глядачем ковзаються на екрані куполи сга

рих московських церков. Старість їхня доб-

ре видніє. Стає очевидним, що церква таки 
відділена від держави. 

Дальше екран переносить нас на Крим. 
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І тут таки здорово видніє бідність Совєтсь
кого Союзу. Тут майже нічого фільм не ІІІО
казує нового, збудованого совєтами. Красу
ються білі будівлі царських пала.т, в яких 
мають право на відпочинок « рабочі є класи» 
'СоЕєтського Союзу. Але до робочого класу 
мч ще повернемо, коли перейдемо з фільмом 

в 'Україну. В Ялт:і і Сочі видніють пляжі, які 
чомусь порівнюють до французького півден
ного псбережжя. Спільного нема нічого і це 
під:юрег:.лює і сам спікер. Пляжі покриті ка
м:нu;rми і на них стоять ті, яким вдалося ді
-статись на ІІІляжу. Стоять, бо на каМJінцях 
·т~.ки невигідно л.еж:ати людині, будь вона і 
«пролетарієм». Не вицно ні на обличчях, ні 
в поставах вакаці~ної радости. Нема весело
то плюскання у воді, що ви його побачите на 
~с=х пляжах світу. Посеред пляжі пр,...:~іrае 
пліт: спікер рояснює, що частина пляжі, яка 
~находиться за цим плотом, є призначена 

для «високої сфери.» Со.вєтськоrо Союзу. По
nробуйте уявити собі подібний плстик ~а 
q,ранцузькому чи італійському побережжІ!! 

На Кавказі Педраззіні відвідує кілька 
ці_кавих околиць і зафіксовує не менш ціка
ві фtраrменти з життя тамтеш:нього населен

ПJТ. Показує в маленькому містечку Грузії 
д;мок, в .і!кому родився Джуtашвіллі, ~о 
назвав себе пізніше Сталіном. Цей останнІй 
на казав поставити довкола цього домика 

ма'о-муровий перістокль із міцним шкляним 
дахом. 

В- кам'янистій околиці. над яксюсь ма
лою р-ічкою, через яку навіть нема моста і 
авта пере]jж:джають чер-ез воду, вм.цніе вака

ц:йна ·оселя якогось «рабочого класу», але 
вже іншого. трошки гіршагс від того. шо ми 

бачили в Сочі чи Ялті. Мізерні бyJJt{И ir:~. ста
рих дощечок. Нутра не пока~ано. 13v .... ки ц\ 
об~;шqні якоюсь отrежою і онуча.ми, шо сох-

нуть на сонці. . . . . 
І~ півднем закаrч~·но І сп1кер запоюдае, 

що дальший ULЛях веде почерез Українv -
,.т'lю пшєчичну клуню Сов~тсьvоrо Союзv\>. 

Клунівне видно, зате багато видно пшениці. 

Це є період, коли жнива закінчились. 
'Закінчується також молотьба. Видно це по 
'Тому, що на відцалі довr~х кілометрів. видніє 
грубий на кілька десяткІв центиметрІв шар 
·зсипаної nро-сто на дорозі пшениці. Вона роз
·сипана на дорозі і пс боках на траві. Це під
сихає зерно, поки вибратись в да.леку доро
гу. На дорогу його привозять на грузавиках 
і зсипають на купи, а відтак дівчата розгор
тають ці купи. Збоку, при шляху, хлопці 
с-кла цають солому в скирти. Коли під'їж
_р:жч.~ авто Педраззіні, всі затримуються в 
·сч:Jїй праці і пригЛІядаються на молодого 
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француза і його дружину, як на якесь неви
дане видови:rце, торкають авто, питають, чи 

це його власне. Перед нами молоді, але зму
чені, сірі, пригноблені обли:ччя. Не видно 
усміхів. І тут перед нами .У повній своїй ве
личі - «Крестьянский пролетаріат» 'Украї
ни. Той, іцо має повне право на працю, але 
не має ніякого права ні на Ялту, ні на Сочі. 
Той, який є «вільним господарем на своїй 
землі». Той, що є будівничим «Пш.еничної 
клуні» Совєтського Союзу! 

Поруч моцеnного комбайна х.rтопrт,' зя. ZJ'О
помогою жvnавля (то:rо самого, що тягне Rn
дv ~ криниці) nодають солому на скирту. Чи 
зн:::1ють вони, що в «гнилому» Заході в цій 
rтDаці послуговуються пневматичними засо

б:::іни і ланцюТ'овими ст1стемами. тп;об уле:rши

ти- працю .люцини? Мабуть. ні. rм натомість 
«В;домо», що на Заході імперіялісти експлу

атують людину, а в них, натомість, людині 
«жіть стало лучше, жіть ста.ло вєселєй»! 

Хоч це і не бу ло ·в програмі, але Педраз
зіні - зацовідає спікер- постановив відві
дати в 'Україні кілька колг~пів. Нам він nо
ка~ує один. Це є десь на Харківщині. Кол
госп мз.є Шість тисяч гектарів землі і б-іля 
тисf!ч; н!lселення. Францv:Зький журналіст 
в'їжджає до колгоспу. ЗдТt1•Вовані колгосп-ни
ки поr.лядають ніяково на приїжджого На
пDоти виходить наоешті голова колгоспv. 
в~н такопк: дивvється - що «ВИІЦЇ власт; » йо
го не повідомили поо rrриїзд француза. я.ле 
поrоджуР.ться пока."Зз.ти ко.лrс-оп. 

Глядач багато не бачить. Видно кілька 
колгосnних хатів. Роки перебування на чу
жині, повсякчасна панорама величезних ка
мениць перед очима роблять свій вплив, за
тираючи дорогі образи, але погляд на кол
rоспні хати на екрані нам щось пригадує, 

щось ввиж~~тьсq: знайоме. А, таку самісінь
ку ха.ту 1\'P>r бqчили у фільмі «Наталка Пол-, 
т1вка». Це була хата тітки Терпелихи. Ста
рr•ч:ька, старенька і ш,е під стаоішою соло
мою. Такі самі хати є в колгоспі на Харків
щині, що його зфільмував Педраззіні Такі 
самі обличчя, що їх ми вже бачили пеnЕц 
тим на ланах. Не зважаючи на лиnневу дни.;. 
ну, люди одіті у ватові куртки, у глибокИх~ 

наутниками шапках. ДивлячИсь на цих ук
раїнських колгоспників, питаєте себе самого, 
вже не говорячи ні про Ялту, ні про Сочі, чи 
мають наші люди право на який небудь від
починок? Чи маЮ'І'Ь вони ·коли небудь іmпу 
радість в;д цієї. яку людина ма~, коли вона 
не є голодна? 

КілJ ,т,сіс,.,ь даних фільму Педраззіні е 
замала, щоб зробити, чи робити якусь глиб
шу ана.лі~:у, але і те, щ,о бачимо - воно взя
те з наявного, з живого і в цьому в~ртість 
цього фjльму. 

Борис Чайка 



Однієі 

Довго страждав Ізра,їль від ворогів сво
їх, аж поки не з' явився Мойсей визволити 
народ свій ... 

Але не зник його ворог. Як ота тінь не 
відстане від вас під час літньої спеки, так 
переслідує Єгипет вибраний народ жидівсь
кий ... 

Ви, молоді читачі, може подумаєте, що я 
жартую на сучасну політичну тему, про су
езьку кампа~ію тощо. Це мене й не дивує: 
така зараз мода- про політику писати. Але 
ж я таки з вами хочу поділитися чимсь ціл
ком іншим. 

Що воно вийде, того я й сам ще не бачу 
добре; фейлетону з того не буде, філазофу
вати я також не вмію ... А так, просто поді
люся: (якщо ваша ласка,) тим вреженн.ям, яке 
на мене зробила одна зустріч. О, це є рідка 
зустріч для нашого брата, бож такі люди, як 
отой, якого я зустрів, не ходять тепер товпа
ми по Парижу! Історичні особи! 

Читав я в якомусь вірші, як Наполеон 
вставав з домо•вини і мені тоді стало страшно. 
Я собі уявляв його оброслим бородою, чо
мусь з підбитим оком та тримаючим в руках 
по довгому пістолю, такому, як ото у музе
ях показують ... 

Уявляв ... аж поки не побачив його са
мого!! 

Читачу, я не глузую. Ця стаття має бути 
(вже починаю бачити) цілком серйозною. 
Крім того, знайте, що я не люблю ані бреха
ти, ані кривити душею. Прошу вірити: мину
лої неділі я бачив привид імnератора, самого 
першого представника (екс-) царствувашого 
дому «славних» Романових. 

Хочете - розкажу. 
А воно ось, як було. 

Прийшов я до церкви; стою, а на серці 
аж радісно стало, бо давиесенько вже не до
водилося: чувати отієї Служби Божої. А був 
я того дня у московській церкві. Мені, між 
іІШІИМ, не один землячок вже закидав, що, 
мовляв, я ходж;у чужому богові молитися; 

нехай вже вибачають; я такий, що на це і 
свою дум_ку маю. Зрештою, про це поговори
мо при нагоді. 

• • 
НЄДІЛІ 

Але ближче до справи. Само собою зро
зуміло, що читач має собі уявити святочну 
Богослужбу та пустий стілець серед церкви, 
може прианачений самому імператорові ... А 
стілець ось :чому пустий: государ приходить, 
звичайно, не раніше, як під кінець Служби. 

Ну, так собі і стоїмо. Молимося. Аж ось, 
перед самим причастнм відкриваються двері 

та в другому кінці коридору з' являється ве
личезна постать великого князя; він іде по

волі, поруч нього цариця ... Але шкода спроб! 
Все одно краще за нашого дорогого Тараса 
Гриr·орови;qа не опишу-

. .. аж ось і сам, 
Високий, сердитий, 
Вистуnає; обок його 
Ца рИІІJ)я небога, 
Мов опеньок засушений ... 

Воскресніть, може впізнаєте отую пару! 
'ra не воскреСІНе, він значно кращого туЗа ба
чив. Того хоч боятись дозволялося, а від цьо
го лише ГИ'.ДКО стає; і навіщо ж йому тая си
ла, коли і так всі вірні його ноги лижуть? 

... Тим часом він вже входить у церкву. 
І без бо.роди, і без пістолів в руках іде імпе
ратор Богові молитися. Навіть і не впізнаєш, 
Що то не звичайна людина, а вищого сорту. 
Тому нехай читачі не дивуються, що я його 
таки й не впізнав. 

... А я, дурний, не бачивши 
Тебе, цяце, й разу, 
Та й повірив тулорилиІМ 
Твоїм віршомазам. 
Ото дурний! 

Так оце ж був отой самий, що вважав 
себе за. наслідника «славних» царів, за во
лодаря окривавлених невинною кров1ю зе

мель! Я був би не знав, куди втулиrги іще од
ну цитату з Кобзаря, коли б ось зараз не-

. прийІІLЛо l1P слова: 

... А сльоз, а крові? напоїть 
Всіх імператорів би стало 
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З дітьми і внуками, втопиrrь 
В сльозах удов'їх ... 

... (сльоз) батькових, старих, кровавих, 
Не ріки - море розлилось, 
Огненне море! Слава! Слава! 
Хортам, і гончим, і псарям, 
І на.шим батюшкам-царям 

Слава. 

Так ось він ввійшов і відразу в поло
вини присутніх не знаю, що сталося, але 
с:пини якось зігнулися та верхня частина ті
ла звісилася наперед ... Є ж іще люди, що 
спини гнути звикл:и! Чи вони rциро вірять, 
що це є майбутній імператор, всі1я Росії са
модержець, що може повернути їм їхні ко
лишні маєтності? Чи, може, вони його бере
жуть, як я:J<усь реліквію, як отії мощі яко

гось святого? О, це можливе; ця вся комедія 
є ніЩо іНІІІе, як похоронна процесія москов
ського самодержавія ... і плач з домовИІН не
сетьСІя, бо живі чомусь не плачуть, а, ті, що 
плачуть, вже й самі у домовину дивляться ... 
Демократія, панове! Не примусиш усіх пла
кати! А себе я тsж іnрошу читачів, у демо
крати записать, і тому доз·вольте вже мені 
похвалитися моєю опиною, бож вона сама не 
згинається, поки її до цього ревматизми не 

примусили. Неха;й вже дехто з огидою ози
ра€ться; я, після їхнього «здрасті», теж руки 

мию. 

Ех, дорогі читачі! Це ж я вам і забув 
сказать, що позаду тієї царської особи стоїть 
гарнесенька жидівочка, донька імператрJЩі; 
висока, чорнtява... Це буде якомунебудь ЧИ·
тачеві, може, навіть цікавіше, ніж. моя вся 
писанина. На всякий смак, але, на жаль, 
красу д~вочу я не майстер описуватИ. Є на 
-:·ее діло мистці, в яких перо само так і ма
лю~ ... 

Я дуже не люблю на чужих брехати, а 
брехати на ворогів- зокрема. Навіть
правду розказувати, коли вона торкається їх 

приватнього життя. Тому я вам і не писати
му, дорогий читачу, всі подробиці, ,які я чув 
про цю цзрську пару; нехай, як кажуть, їх 
небо судить, а не я з вами, хоча цікаво було 
б і про закулісні речі побовтати ... А щодо 
мене1 то мені, будь вони навіть добрі люди, 
від їхньої присутности всеодно Н€!Приємно. 
Навіть, майже моторошно. Царська слава за
темню?. весь молитовний настрій і лИІІІаєть
С1: єдина можливість: вийти, поки не дуже 
ще звернули на тебе увагу. Але ж, перед 
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тим, як вийти, я з насолодою згадав недавно 
перечитrані вірші з Кобзаря ... 

«... О, Боже наш милосерДЮІЙ! 
О, царю поганий, 

Царю прокляnrn, лукавий, 
Аспиде неситий! 
Що ти зробив з козаками! 
Болота засипав 
Благородними костями. 
Поставив столицю 
На їх трупах катованих! .. 

........ Подивися: 
Церкви, та палати! 
Веселися, лютий кате, 
Проклятий! ПрокляТИ!Й!» 

Шукав я безнадійно, де б всунути між 
ці рядки ще два рядки цитат, але так і не 
знайшов. Як бачите, я дуже люблю цитати. 

Тому, дорогий читачу, вибачте вже мені, 
якщо я для вас випишу іще пару Шевченко
вих слів; може вони будуть і без безпосеред
нього зв' язку з темою, але вони вже так в 
мене якось на серці лежать. 

. . . . . . . . . . . Довелось запить 
З московської чаші московську отруту! 

А, між іншим! Ви думаєте, може, що цей 
наслідник nрестолу є одинокий у світі? Ви 
погано поінформовані. Є ще інший Романов, 
який також не відмовився б від престолу. 
Кажуть, що він на другому континенті, що 
в нього теж прихильники є, які і йому ноги 

єлеєм поливають ... Золочена еміrраці·я! Як ті 
діти в індійців, так і вони, сиві та лисі уца
рів граються. Але що ж? Зла долеf Є кому і 
про нас поганого чорнила виливати. Може і 

ми видасчост. збоку в дечому сміnтими? .. 

*•* 

Я довго думав, як оце все те, що вище 
писав, назвати. І був придумав: «Живий 
труп». Але ж ви напевно подумали б, що це 
я пишу на банальну тему і, ще чого доброго, 
може і перегорнули б сторінку. А ко..ли хтось 
щось пиnr.е, то вже тому, щоб йоrо прочита
ли. Ось я і дам до комnетенції Редакції якось 
назвати оцю писанину. Здається, все треба 
якнебудь нази.вати. 

Про Ізраїль почав я ось чому: загинув 
OWUІ ЄГИІІет, що переслідував жидів - ви
ріс новий. Я вам ка;заrв, як вмирав наш пер
ший Єгипет; а rяк народився другий, то вже 
читачі самі знають. Все одно- ЄГИJПет. 

А.І'Іе це так, лише думка ... 

о.к. 



Бандура 
ВиниІШення українського націо 

нального музикальноr·о інструмен 
ту кобзи - бандури від.носиться до 
давніх часів. Зберіг.ся ряд літера
турних й І'Ірафі'ЧНих документів, 
які свідчать ІПро існування У 
східніх слов'ян ще в докиївську 
д1обу nоряд із стародавніми гус
лями кобзоподібних інструментів. 
Найбільшого свого розвитку 

кобза набула в Україні, де стала 
nопулярним народнім інструмен
том. У суnроводі кобзи народні 
співці - кобзарі складали істо
ричні думи та пісні і, виконуючи 
їх, nіднімали населення на боро
тьбу за с:воє національне визво
лення. 

Кобза і кобзарі користались в 
народі великою любов'ю і ІІІОІnа
ною. Не випадково Тарас Шев
ченко словом «Кобзар» назвав 
збірн'Ик своїх m>езій. \Кобза лю
бовно осІІІівана народом в цілому 
ряді пі·сень. 

дУ1Же nоширене кобзарське .ми
стецтво бу лQ і серед козацтва. 
Кобза була необхідним а"ІІрибу
том козацк:ого nобуту, вона су
проводила козаків у військових 
походах. В одній з старих укра
їнських народніх ду·м розnовідає
ться про смерть тя-жко nоранено

го козака, що десь на татарсь

ких nолях, на козацьких шлІЯхах, 

ІІІрощаюrчись з Ж1ИТТЯМ, востаннє 

Гtрає на кобзі. 
Козаки, що через старість або 

здобуту у боях фізичну ваду вже 
не могли володіти бойовою збро
єю, ставали народніми апі:вцями 
і боролись за кращу долю народу 
збрО(}О худо~ього слова і музи
ки. 

Будучи безпосередніми учасни
ками подій свого часу, кобзарі в 
яскравих барвах ооnівували ге
роїку цих лодій у своїх музично -
nоетичних творах, які nотім самі 
розносили по Україні, збуджую
чи nолітичну свідомість ма:с. Та
кого воїна-героя, а ІІІізніше на
род:нього сnівця, яскраво змалю
вав т. Шевченко в nоемі «Слі
ПИЙ» («Невільник»). 

Піднесення визвольної боротьби 
українського народу в 16 - 17 ст. 
характеризувався з'ростаІННям 

творчої думки і активізацією на
родніх кобзарів, мистецтво яких 
в цей час віді.rрає високу громад• 
ськ;у ролю, як засіб лропаrанди 
волелюбних ідей. 

Дія кобзарів особлИВо зрос; 
в ІІІеріод визвольної війни укра
їнського народу під ПІРОВОДОМ 
Богдана ХмельнИцького. Великий 
гетьман широко виК'Ористовував 

їх як аrітаторів nроти шляхетсь
кооо nанування, nосилаючи з ці
єю метою до містах і селах Укра
їни. 

Значення кобзарів не зменшує
ться і в лізніші часи. Яскравий 
епізод великого вІІІливу кобзар
ського мистецтва на народні маси 
описаний М. Гоголем. «У місті 
Глухові зібрався народ біля ста
рого бандуриста і вже з ГОдинУ 
слухав, як сліІІІий грав на баJНДУ
рі. Ще таких :чудових nісень і та
кого доброго с:піву не nриходи
лось мені чути до тепер. Спочат
ку ловів він про колишню геть
манщину за Сагайдачного і 
Хмельницького. Тоді інший був 
час, козацтво було в славі, тоота
ло кіньми ворогів, і ніхто не смів 
:поглузува'Ги з :них. Сnівав і весе
лих пісень старик, ловодячи сво
їми очима :на народ, начебто зря-· 
чий, а nальці з лрJіmасоваНИ1\оІи до 
них кісточками літали наче муха 
по струнах і, здавалося, струни 
самі грали, а навколо народ, старі 
люди, схиливши голови, а молоді, 
nідвів1Ш1 очі на старого, не сміли 
і шепотіти між собою». 

Особливо великою ІІІОІІІулярні
стю користався ОстаІІІ /Вересай, 
від якого М. Лиеенко заІІІИсав ряд 
дум та nісень і на ІІІідетані глибо
кого вивчення їхніх музичних 
особливостей створив свою відо
му наукову nрацю «Характери

стика музичних особливостей ук
раїнських дум і nісень, виконува
ІНих кобзарем Вереса.єм». 

БудУчи тісно nов'язаниМJt з на
родом, кобзарі ІЖили його ІЖИТ·
тям, його горем і радощами. В їх
ній творчості дістали своє худож
не втілення теми, що ГОС'ІІрО хви
лювали народні маси. Такі СІЛів
Ці-патріоти творили й :зберігали 
в nам'яті іС'ООрію .свого народу, 
несли її в широкі круги насеення. 
Розвиток мистецтв.а гри на бан

дурі викликав nідвищення вимог 
до самого інструмента, що безnе

рер-ано вдосксm:алюва:вся, збагачу
вався новими якостями. 

За свідченням цілоrо Р<ЯдУ ав
торів (Лінде, ІОm'ман, Сові:нський. 
Голембіовськиц та imui), nервісна 
українська кооз·а мала всього три 
струни. Стародавні малюнки да
ють можливість встановити та
кож, що корпус її був овальної 
фор.ми, вона мала довrгу вузьку 
ручку-rриф, здебільшого з лада
ми, які є характерною ознакою 
малострунних інструментів. 

Дальший розвиток кобзи пішов 
по лінії :збільшення струн, розт:а
шованих вздовж ручки інстру
мента. Це викликало ІПотребу ро'3-
wирити саму ручку. Збі.іІЬШеfІНЯ 
кількості еч>ун привело також до 
зміни корnусу інС'11Румента, який 
з довгастоrо nеретворився в ок

ру,глий. 
І]риблизно у 17 ст. кобза nоча

ла збагачуватись за рахунок ко
ротких струн, закріплених на 
корпусі, т. зв. прис'ІІрупків, і на
бу ла зовнішніх ознак, що зберег
ли~ь до ІНашого часу. Вона :мала 
овальІНий довбаний к~ з ок
ру.глою СІЛиною і верхом, покри-

тим голосною дошкою (декою), 
широку і коротку ручку, вздовІЖ 
якої натяrнуті дов['і струни-баси, 
струнник - металевий лрут, за

кріплений на деці, до якоrо чіп
ляються одним кінцем струни, 

- лриструнки - короткі струни з 
з :неЗІМінною висотою звуку, роз
ташовані на к:орпусі інструмента. 

Поява приструнків ·відкривала 
нові виконавчо - технічні :можли
вості інструмента і означала даль 
ший етап його розвитку. Засто
совання ІІІриструнків дало мож
ливість розширити діялазОн коб
зи і ліквідувало nотребу в ладах, 
сІІІостерігає.:мо кобзу, яка вже має 
що ще деякий час існували одно
часно з лриструнхами, але вже 

перестали бути необхідними. На 
старовинному малюнку «Козак 
Мамай» (друга nоловина 18 ст.) 
чотири ІІІриструнки, але зберігає 
також і лади. 

Приблизно в цей ІІІеріод кобза, 
розвиваючись в нових умовах, 

оприйняла на себе назву банду
ра. Ця нова назва українського 
музичного інструмента стала по-

, nулярною серед ІМіськаrо насе
лення, тоді як по селах за ним ще 
довго зберігалась t:таровинна :наз
ва кобза. назва бандура, що с 
нині синонімом кобзи, завоювала 
пооулярність в народі багато ІІІі
зніше. 

Відсутність масового стандарт
ного виробництва інструментів 
uього тиІІІу сnричинилась до того, 

що їх виготовленням займались 
звичайні теслярі, в яких, за бра
ком аправж:ніх опеціялістів, коб
зарі замовляли іНІструменти. Са
ІМе це було лри'ЧИ.ною відсутиости 
її єдиної форми, nостійного числа 
струН (басів і ІІІристру:нків), не
у.порядкованости їх розтатовання 

і великої кількоети р!зноро,цпих 
строїв кобзи. 

Дальший ета[! ,розвитку кобзи -· 
бандури, ЩО ОХОІІІЛЮЄ 19 і ІІІОЧаТОК 
20 століття, характеризується nо
стуtІІовим зростанням числа nри

струнків і басШ, а також зник
неІОІям ладів на ручці інструмен
та. У процесі удосконалення змі
нювалась і його форма. Інстру
менти видатних кобзарів другої 
nоловини 19 і nочаТКу 20 столітrя 
мали різну форму, кругла, оваль
на, грушоподібна тоzцо, але всіх 
їх об'єднувала одна озна~а - си
метричне положення ручки-гра

фи, через що майже половина ре
зонуючої деки інструмента зали
шалась вільною від струн. Щоб 
збілЬІшити звукові можливості 
бандури, бу ла зроблена оо роба 
асиметричного розтатовання руч

ки. 

У наш час створено цілу сім'ю 
бандуР - ліколо, прима, альт, 
бас і контрабае, чим досягнено 
по~о·го оркестрового діЯІІІазону. 

М. Щоголь 

(«Мистецтво») 
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Чи не відОvіи 
свіrовий з'їзд моподі 1 
Серед украІнського rромадян

ства на ем .. фації, зокрема серед 
наших політичних чинників, все 
біЛЬШ ПОШІИрЮЕ.:ТЬСЯ ДОГЛЯД за 
потребою відбуття Світового Кон
rресу Украіlнців та створення 
Світовоrо Союзу УІфаШщів. В 
цих сnравах висловлювався в "Ча

сі ~ого nобуту в Канаді і ЗДА 
полк. А. Мельник, писав інж. О. 
Бойдуlіик, зайняла nрихильне 
становище Укра.нська Національ
на Рада. Цю ініціятиву, на нашу 
думку, повинен з захопленням 

сnрИЙНЯТІИ КОЖ:НИЙ українець На 
чужині. 

В зв'язку з цим nочином зро
джується думка, чи не було б до

цільно відбути, десь .в близькому 
часі, також Кош1рее чи З'їзд ук
раїнської молоді з усіх :країн на
шого поселення? В кожній країні 
ми маємо українські .молодечі ор
ганізації, які могли б наnевно ВІИ
слати сво .. х представКИJКів на та
кий З'їзд. 
Перед українсІіІtою молоддю на 

чуЖІИНі зараз цілий ряд nроблем 
для продискутування, які є жит

тєвою конечністю всіх нас. Ось 
кілька головних з них: 

СтанОВІИ!Ще украі1нСЬІКої !МОJІ-оді 
до подій, .які зараз !Відбуваються 
в У!Країні. Заллянування відло
відних спільних акцій і заходів. 
Становище до подій, які відбу

ваються: в юр·аїнах т. зв. «народ
них демократій» і до наших зем
ляків, що там живуть. 

Посилені ё:tlЩ'ііЇ п.еред Вnдповід
ними комісіями Об'єднаних Націй, 
Міжнароднього Червоного Хре
ста і т. д. в сnраві оборони укра
• нсЬІКої молоді яка і далі д~пор
тується в азійську частину СССР 
та яка живе . в жахливих умови
нах. 

ПоСилення ан'І'ИкомуніСТИЧіНfІЇ 
діяльности серед 'ЧІУЖИНецьких 
мол-одечИх організацій· в усіх 
країнах вільного світу. 
Видавання спільного журналу 

в чу~х мовах для чужинецьких 

молодечих організацій. 

Участ.ь в різних молодечих сві
тових. з!ст.рі"Чах, ·конференціях, 
оргаюзаЦlях. 

Продискутування яrкнайбільш 
ефективн·-тх методів праці серед 
укра':rськ·1х молодечих організа
цій, питаНІНя боротьби з д-енаціо
налізацію TIQ. справу лкнайтіоні
шої координації nраці молодечих 
організацій, як на зовніІШІЬОму, 
так і на внутрішньому відNВІКах. 
Евентуальне ~ Світо

вого Об'єднаНІНя Української Мо
лоді. 

Сьогодні на відтиНХJу nраці ук
раїнських молодечих -організацій 
є майже цілковите замирення. 

Осип Зінкевич 

Сипа ідеояоrічноі ОоротьDи 
Сьогодні у змагу м:ж двома па

нівІНИми системами за домінацію 
над світом величезну ролю віді
J1>З.Є ідеоо~огі~а боротьба. 
Найв.ажливіШИІМ чинником у цій 

боротьбі явлн-Е."Ться зараз н.аціо
в:~ізм. Це недавно ствердив в од
ному своєму виступі президент 
Айзенг·ауер, цього свідомі росій
ські комуністи, лких ставка в 
опануваJИrі і поширенНі своїх 
впливів в азійс8Ких і африкансь
ких народів є аn:ерта суто на на
ціоналізмі. Деяким західнім кра
їнам ще важко усвідомити собі, 
які вони роблять кардинальні 
помилки, nо.борююЧJИ ІНаціоналіз
ми деяких народів та не підтри
муючи інші (Уюраїна і іВСі підсо
вєтсЬІКі народи). Кожний їхній 
промах, на цьому надзвичайно 

важливому відтинху борот·ьби, 
їх дороrо коштує. Захід міг пере
конатись, що ні збройна сила, ні 
матеріяльні блага, не є такі силь
ні, не є такі пориваючі, як ба
жання народів жити вільНІИм і 
незаJІежним життям, бути повним 
сувереном свого життя у всіх 
йоrо проявах. 

nце недавно один з найкрwщих 
світових публіцистів француз 
Раймонд Карт'е nисав (і це пере
друкували всі американські га
зети!), що в ~інах, нким біль
ше дап:ома.rає ЗДА, - сильніш!Е! 
:чюста~ .а:нтиамери:канізм. А ко
трим ІНічого ЗДА не даn:омагають, 
там до Америки відчуваються ве
ликі симпатії. Для цього знаме
ниті два прикла.ци - Формоза і 
ФранЦія. Антиамериканські де
ІМонстрації на Формозі і зникнен
ня зі ст~н Парижу «Американці 
забирайтесь додому!», коли ЗДА 
зред~ували свою допомогу 
Фра.щі:. 
На фестивалю молоді в Москві, 

один американський студепт зая

вив західнім кореспондентам до
слівно таке: «Нехай Даллес за
мість видання лрошей на будову 
одної атомної 1бомби - влаштус 
світовий феС'NШаль молоді у !Ва
шінrтоні!» Знамениті слова, якІ 
якраз вказують на nримарність 
ідеологі'ЧНОЇ боротьби. Слова мо-

Немає ні в практичній діяльності; 
ні в пресі якихось полеміх але й 
немає м;.ж тими орrані~ ні 
сnівпраці, ні координації їхньоІ 
діял.ьности. Тому цей час зами
рення повинен би й сnонукати 
охремі молодечі орrанізації за
становити·сь над цією ініціятивою, 
взяти її в свої РУки та довести до 
успіІШІого 1авершення. 
Такий Кон:r,рес був би нашим 

найбільшим успіхом на чужині. 

же сказані nідсвідомо, .але вони є 
найкращи;м виразником сучасно
сти. 

Президент Єrипту Нассер у 
своїй промові 26 лиnня ц. р. про 
силу націоналізму говорив до
слівно таке: «Мій власний досвід 
переконав мене в OlJ1IOМ7/ :важли·· 

вому факті, що .можна здійснити 
цілковиту ізоляцію комунізму, 
приймаючи ІНаціональну політи
ку .. Народи Близького СходУ ма
кль свої вJІ.асні національні аспі
рації. Це є патріотизм і націона
лізм, а не комунізм, який вnли
ває на людей. Але аме!рИканці не 
хо"Чуть бачити цей факт і вони 
ПІрОТиставJІяться , ІНаціонал~\Іовd, 
похликуючись на поборюванн.ч 
комунізму. Нанещастя, через· цю 
ПОЛЇ'l'И!КІУ tвони /nrримусили націо
налізм nеретворитись в тайний 
підпіЛЬНИЙ рух, в який !КОмунізм 
може інфільтруватись». Хоч ці 
слова менше відносяться до ЗДА, 
бо в· них є ще найбільше зрозу
міння, порівняльно до інших· за
хідніх країн, суnроти азійських і 
африк.ансьJШх н.аціоналізмів, про
те ці слова знаменито характери
зують в загальному ІІІрИЧИНи 

впихання ціло.rо ряду кра~н. тим 
же Заходом, в обійми хомУністич
ного Сходу (СССР, Китай). 

І тоді, як в ідеологічній бор-оть
бі в аз:ійсько-афри.канських :кра
їнах, комунізм і !рОсійська · ін
філ.ьтрація мають деякі успіхи, 
так внутрі СССР, в паневолених 
Росією фаїrнах, .як рівІНож в т. зв. 
країнах «народніх демократій» на 
соро~овому .році постійних бор
сань, іКОмунізм і російський імnе
ріялізм .зазнали nовного провалу. 
КомуніСТИ'Ч!Не вчення (не важно 
- марксистське, лен:іJнсЬJОа, rста
лінсьrке чи хрущовське) в зустрі
чі з життям мусіло зазнати пов- · 
ного· краху і лише сила баrнеті:в 
та терор можут,ь втримувати ко

мувісТІИЧну владу. 

В ідеологІчній боротьбі, якщо 
Захід хоче цю боротьбу виграти 
в:н му·сить зробити ставку на ІНа~ 
ціональні рухи .і на націоналізм і 
то в універсальному маштабі. В 
двадцятому столітті, ~оли націо
гrаJ~істичні РУхи стають !Найпо
тужнішим чинником в укладі сві
тових сил, мусить бути ясним для 
кожrз:ого, що м:ир-у не може бути 
так довго, коли в зах;д:ній систе

мі будуть ще коло1Гйні народи і 
коли Захід ІНе зробить всеЦ!ілоі 
ставки в боротьбі з російським 
комуніЗІМом на націоналізми під
совєтських народів. 
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З усіх підсовєтських народів 
Україна с найхарактерніlШ1м 

прикладом В'е~ення сорокрічноі 
боротьби на ідеологічному від'І1ИН
ку. Ціла наці.я цю боротьбу веде. 

І влада є примушена йти на ус
тупки не лИІ.llе в соц' яльному пи

танню, але й в пол-ітично - націо
нальному. 

Посилена борОО'Ьба влади 

з укра.їнсьRИм націоналізмом 

Концепція «совєтського rета> 

скрахувала . .Болrьшев!Щька влада 
побачила, .що, тримаючи народи. 

під ключем, ніколи не можна бу
де перемогти. Тому вона пішл::l 

ІІа ч-ерговий ексnериІМент- прий
няти виклик ідеологічна~ борwь
би провокований постійно різни

ми еміІ"рація.ми. Большевики -рі
шили :вступити в дискусію з емі
rранrським·и рухами (література), 

рухами в пресі (література, .нау
ка), веденnя безпосередніх розмоЕ 
(висилання в західні країни ту

ристів), творення Михайлівського 
комітету в. Берліні (шантажуван

ня виданнями, пресою, листами) і 
т. д. Застосовуючи цю методу, во

ни побачсили, що почерез .щілинJJ 
в барикадах цієї боротьби проти
скається страшенна розкладова 

СИ,1а для Ікомуністичtної· системи, 
якою являються націоНальні ас

пірації і націоналістична ідеоло
гія. Тому для влаДи не було ін

шого виходу, як скупчити увагу 

підсовєтської громадськости на 
боротьбу з :наці·ооналістичними 
вплИВЗJми і на дискредитацію ор

гані.ЗІаційних форм .гаго націона
лізму. Зокрема на це звертається 

уваrу молоді. 
останньо в молодечій підсов.єт

ській пр-есі є спрямовано цілий 
ряд ВІИступів на дискредитацію 
укра"інськ:их наці-оналістів. іІІЛико

ла Данько пише ві.Jрш «Постріл". 
присвячуюч.и: його «Селянському 
синові, викладачеві Львівськог.J 
nоліграфічного інституту Богда
ну Леонтійовичу Лозовому, бать
ко якоrо загинув від РУК україн· 
ських націоналістів ... » Данько 

грозить: «··· О, віп знае, :ки-м лу
щена куля! О, він знає, - .іх 
смерть не мин-е! .. » 

Пи;шуч.и: щовжелезний; реr:юр
таж про т. зв.. «комсомольське 

підпілля» в XoJThlax на Чернігів
щині, «Молодь Україню> (ч. 96 за 
19~7 р.), пише про «листів:км, якrі. 
закликали борСУІ'ИСЯ проти укра

їнських «самостійників» (а :не 
проти німців!- О. З.), бож ук_ра

їнські «самостійники" ·були дл"'! 
больше.вицько-ї влади білЬШ!И'М сrю

рогом, як німці! 
На р-еспубліканській нараді 

критиків., літературознавців і 

мистецтвознавців було багато го
ворено про те, ш.о «у-країнські 
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бур~азиі націоналісти в Сполу
чених Штатах А.мерикм, в Канаді 
і в оюремих im.uиx країнах поси
лили ворожі випади nроти нас» 
(«Рад. Україна», ч. 89, 1957 ІР·)· 

В КИєві в музе; Т. Шевченка 

показується портрет поета, який 
буцімто був «порубаиий нЗЦ:·она
лістичною бандою» (! .. ) («Молодь 

Украін.и;,,, ч. 49, 1957 р.). 

В цілому ряді газет пишетьса 
про «героїзм» прикордонників, 

я:кі виловлюють «шпигунів, ди
версантів.» ухраїнськ.их націо

налістів, які продираються в. Ук
раїну для :ведения ПідІРивної, ан
т.исо.вєтської робо'!'и. Багато місця 

було nрисвячено <Володимирові 
Лисенкові, якого -БуцLмто висла

ли з Мюнхена укра.нсьхі· нацlо-
налісти і американсЬІКа 
(див. «Рад. Укра«на», ч. 
лодь України., ч.ч. 6(1, 
так далі). 

розвідка 
133; «Мо-
74, 85 і 

Протягом останнього часу боль
шевики починають ·вии.rукувати, 

чи створювати леrенди довкола 

людей, я= буцімто вбили укра
ї:нські націоналісти, робиться це 
з-окрема на Волині, на Житомир

щині й останньо вишухується в 
Зах. Україні. Вж-е ·багато регабі· 
літовано КПЗу і тих, проти яких 

большевики вели нагінку в трид
цятих роках - сьогодні ІВОНИ re· 
.рої. Для .ЕШХ влаштовується т. зв. 

«Кімнати хомсомольської сла-Ви», 

де рос~'V!:Щується ~tхІні фотографіn· 
і ріЗІНі «ДСЖJуМЄИТИ». Такій rльо

рифікації «підпав» перший сек

ретар комсомольської -організації 
в Кабаках (ІJіокутrя) Дмитро 

Клим, який «полум'яним словом 
Єоровся проти ухраїиських націо

на.rrістів" і який був за-битий ти
ми ж націоналістами в 1947 році 
(<"Мол. У:юраЇН:И», ч. 124, 1957 р.). 
Всі такі і подібні «факти» .ви

збирують большевики для ПО·tm:
ления ідеологіч:JІСJ; (поруч, з рів
ночасним по=ленн.ям - терори

стичної) боротьби, зокрема пр01'tІ 
українського самостійшщького та 
бору. 

Про силу й вагу ідеwюrічної 
борwьби з рос1иським комуніз

мом, большевики пишуть: «Імnе
ріялізм вдається до крайніх за
собів - провокацій, диверсій, 
ксmреволюційиих змов і ВОСНБих 
авантюр, розrQртає ідеологічний 
наступ на СРСР і країни народ

ноЇ демократН, на ІЮ.муRіммчиі і 
робітничі партії з метою виестн 
nлутанину в свідомість трудя
щих, підірвати єдність сил соція
лізму, (рОЗколоти міжнародни;j 

комуністичний рух.. Поширюю

ться ід-еї т. зв. «нац~ональногu 

комунізму», сnря-мовані на .роз'· 

єднання сил соціялізму. Теорія 
«наці~альноrо хомунізму» має на 

меті ізоляцію соціялістичних кра
·Їн та їх комуністичних партііі 
одна від одна:, відрив їх від Ра
дянського Союз-у і КПРС .. » («Рад. 
Україна», ч. 96, 1957 р.). 

Влада закликає до боротьби 

В суматооі боротьби за владу !J 

Москві, коли летять зі всіх своїх 
постів найвищі совєтські боги і 
божки, ІІІОли в народі .все більш 
зростає невдоволеІЕя, коли від
крито з црwирежимними ідеям.~ 
виступають Л'ИСЬМ-енники, мистці, 
науховці, студенти, віруючі (чси
тай лист віруючого Т.В.О. до ре

дакці~' «Молоді УкраїнИ» від 2 
квітня 1957 р. Він пише: Ви всі
ляко UИJлюжите все найцінніш~, 
що є в людині, - віру в Бога».), 

молодь - влада, .FІR ніколи до те
пер, закликає, майже в кожному 
числі с-воїх газет, до посиленн·1 
ідейно - виховної ,роботи, до від
порности на вплив західньої іде
ології, яка залишає в підсовєтсь
кого громадянина незатерт-е п'ят

но в ·його СЕітогляді і в його іде
ологічн"й еп;ря.мованості. 

В «Постановах V пленуму ЦК. 
ЛКСМ Україню>, який в·ідбувся '3 

перш:их днях квітня ц. р., в точці 
8 говориться: «ЦК, обкомам, м:сь
ккомам, райкомам ЛКСМУ вжи
ти необхідних заходів до корін

ІіІОГО поліпшення ідейно - вихов
но!, роб~и сер-ед комсомольців і 

молоді, добитись безумовного ви
конакня: ;рішооь VII пленуму іВЛ
КСМ» («Мол. Уюр.», ч. 69, 1957 р.). 
«Молодь Україню• (ч. 72, 1957), 

містить пе-редову під юричучиJ.І 
заголовком «Поліпшити ідейне 
ІВиховання молоді». в статті між 
itшrnм пиш-€Ться: «Рішучою і не

примиренною повинна бути наша 
боротьба проти підетупів буржу
азної ідеології, спроб імперіялі
С'І'Ичної пропаrанди 'Нав'язати ра

дянській молоді низькі сма!Ки і 
ПОГЛЯДи>>. Знач.и:ТЬ ВПЛЖ!J. Зах-оду 
і західньої ідеологіІі таки е {н~ 
беремось дискутувати, яка ця 
ідеологія) і в!н стає поважною за
грозою, коли .з нею треба боро

тись «рішучо і неnримиримо" (!). 

Навіть республіка-нські фести

валі, обласні і районні мали <mе
,ретворити їх в опорні бази пар
тійн-их організацій у проведенні 
ідеологічиого виховання мас» 
(«Мол. Уюр.>>, ч. 74, 1957 р.). 

Всі ці факти вказують на те, 
яку велику увагу присвячує 

большевиІЦька 1В'лада ідеолог іч.ній 
боротьбі BHY'f'Pi СССР та ЯКОЮ 
сильною заrрозаю для цілої си

стеми є вплив західнЬОЇ ідеологіі. 
іВикористОЕуючи цю боротьбу, 

Україна все -сильніше, все з біль
ше яскравим підк;реслениям зма
гається за свою рівноправністJ, 
та за духове усамостійнеаня від 

Росії, маючи п:ри тому на увазі і 
політичне відокремлення, цро яке 

ще неможливо говорити відкрито, 
хоч натяки зроблено в цілом v 
ряді виступів різних ук.раїнсЬЮ1х 
підсовєтських особистостей, над 
якими ще передчасно зупииЯ'!'И-

Але деякі моменти можна від
мітити. 



Під тиском змагань за націо
нальну рівноправність вже так~.f 
:менше говориться npo «стар

шість» російського <<брата» (мож
ливо на ЛІракТ>ИЦj с інакше, але -е 
пресі таки не говориться). Навіт.:. 
о. Кириченко (~ивись йоrо стат
тю «Наша сила - в дружбі наро
дів», «Рад.яffська ·освіта», ч. 15, 
НІ·57 р.), захвалюючи «старшого 

б.рата», здобувсь на відвагу за.я
вит<И, що не лище ми «беремо>>в·ід 
Росії, а й Росія бере від нас - «В 
той ще час культура російського 
народу вбирає в себе духовні ба
га:цтва, створені Шевчевком, 
Франком, Лесею Українкою, Л.и
сен;ком та інtl1іИми nередовими 
представниками української куль 
тури». 

В про'lІивагу до «Енциклоnедії 
Українознавства» большевики 
пристуnають до складання «Ук
ра'і/нс.ької Радлнськоі1 Енцикл<mе .. 
дії». Бо .як же, - ·велика реслуб·· 
ліка, .ніби ·са•мостійна, а не має 
своєї енциклоnедії, не чувана річ! 
В мистецтві, літературі і навіть 

в кіно ломіч.аетьс.я все .яскравіші 
nознаки боротьби за національну 
не л.ише форму, а й зміст. Націо
нальність в художніх творах воИ· 
значається не лиш.е .якимись зов

нішніми формами! Г·оловне тут не 
форма, а зміст, живі л.юди свідо
иі своtї національности («Молодь 
України», 'Ч· 50, 1!)57 р.). 
На зІ:J<ВніuJІНьому відти.нку, ;де

леrац!.я 'УРСР до ОН влаштувала 
в >березні ц. р. в Нью йорку пр!ИЙ· 
н.ятт.я на -честь делеІ'атів х~ сесії 
Генеральної Асамбле] ОН, в якій 
взяло участь 1майже 400 чужи
нецьких rо~,.ей {А що зробили 

відповідні укра.їнеь:кі nолітИ!ЧВі 
Ч:JtнЮІ:КИ з и:~.годи цьоrо nрийЮІТ~ 
тя? Що було зроблІ!>Іfе в протива
rу?). і приблизно в цьому часі ці
лий но:мер англомов•кого видання 
«СССР» був лриов.ячеR'ИЙ Ук,раї
ні («Україна», ч. 7, к.в:ітень 1957). 
В другій nоловині серnня від

бувся в Киев.і rv Конt-рес ІВФДМ 
:всесвітня Федерація Демокра
тичної · Мол·оді, комуністична сві
това молодеча централ.я). Хтось 
гово.р.и;в, що на одному засіданні 
ук.р-аїнськ.ий деле·І'ат 'lІ~ав би ска
зати «У вас в Москві - фести
в'lль, а у нас в :Києві - к.онІ'рес». 
Мол·одь КиЕ:ва, оае зваж<:!ючи на 
те. що u,e був комуністичний к.он
І'рес, стз,ралась показати чуж.и

нецьким делеІ'ат~·м .якнайбільшу 
в 'друобІ!і'ЇСІ'ь українського і росій
сьхоrо 1-Р"''}'=!ів. ДелеІ'атам було 
впуче.нс ц:лий р.яд nам'яток. і 
різІ.'б.лені касет:к.и з наnисами 
<<У:к.ра:ї•на'>, альбоми, вишив.к.и і 
так далі. 

В Україні вже :І'ІОJ.Ш1'Р~С~ 
рух і вже чути ІВідважні голоси а 
змагу за доnу;щен·ня Ущ;>аїНіИ на 
17 Олімnі.яду в Римі, .яка має :від
бутись в. Ш60 р., Я:к: окремої, від
рубиої в~д Рос'ї і СССР, храїни. 
Таких лодЬбІних nрикладів 

За моноnечість мопunецнх ооrанізацій 
{Сотття диt>кусііі:на) 

Серед членства наших молоде

чих і студеатськ.их організацій на 

чужині мож·на часто почути, що 
їхня лращя е нецікава і неnритя
гаюча. Це .явиnце зустрічається 
всю~, no всіх країнах нашото 
лоселен ня, в ·усіх дослівко ор га
нізаці.ях. КеріВІНики і .виховники 
цих організацій шукають nосиле
но нових методів nраці серед мо
лоді, а навіть студентства. Часто 
можна читати в нашій прес·і 
статті на ці теми, але вони зву
чать nорожньо і в багатьох ви
nадках не дають жодної, або 
майже жодної, розв'.язк.и. Заанrа
жовані у виховній ділянці педа
гоги дають свої рецеnти, але в 
практичному nриміненні й зударі 
за .життям воии не витримують 

проби й стають жоІІІТтє.нел.римін
н.имі. 

ПричинОю ТО.І'О, що молодь не 
цікав.итьс.я nрацею с·.ооеї органі
зації е те, що та nраця е дійсно 
•·:!ецінава і непритяrаюча. Над пи
танням :нецік.авост.и' і нелрит.яга
ючост.и праці молодечих орrані
зац;й дискутується не лише в 

нас, на чужині. Над цим литан
ням ломлять .собі голову теж ко
муністичні виховники в СССР. 
Вольш.е·вик..и, .яких комуністична 

система вихооанн.я е синтезою 

мОжна наводити і більше. Все це 
вказує на те, що больп.»ев.ики, nід 
наТ!И'СКОм украі'Іиських національ
них сил, ·мусять іти і йдуть на 
уступки. А разом з тим вони хо

чуrь сnараліжуват.и всякі а:юuії і 
міжнародню л.рацю української 
самостійницьк.ої еміГрації. 

І тут .як:!}аз основа сснов ідео
логічної бороть-би. С;уnроти Укра
їни вони йдуть на устуnки, .щоби 
ту боротьбу виграти. Дл.я них -
хай Ук.раїна {)уде навіть рівно
рядна з Росією, але щоби вон.l 
була разом з тією •Росією, не від
ривалась від неї. 
А дл.я нас? Як.е становище ·ук

раїнської еміІ'рації? Невже вико
риста.но всі ·можливості, щоби не 
лише протиставитись, але йти в 
контрнастуn? А дл.я цьоrо треба 
об'єднаних сил всіх нас. На ж.аль, 
коли здаЄ'l:ьс.я, що вже ось ось за

мирення, хвилевий сnокій, вже 
можна вистуnати сnільним фрон
том - .як·раз тоді nоявляється ТГJ 
в одній, то в іншій газеті такий 
вистуn, .який поглиблює і творить 
різниці між ок,ремими груnаІМи. 
Прямо аж дивно стає: flевже ж 
не мож.на nоставити національні 
інтереси, .загальні, цілої нації, nо
над сnрЗІВи дрібні і .які не варту
ють навіть уваги? 

І тут слово за всіми на-ми. 
OЄJm Зінкев1rч 

різних західніх систем, з :пр.имі
ненн.ям її до своїх вимог та за~ 
сад, - не !Можуть охоnити .молоді 
своJ';м,и організаційними rрамками: 
а .якщо наоильством охоллюють 

формально, то не ·можуть молоді 
прищепити свого ідейоао - духо
вого комуністичного зм~сту. В на
слідОк цієї несnроможности ·охо
лити молодь, в СССР, а в тому :й 
в Україні, так сильно зростає різ
не хуліганство, стил.яrомані.я, 
аморальність, що е цілком лро'ІІи· 
леЖ!!іою реакціЄю до здорових ос
нов вихова·нн.я. Зокрема пробле
ма «СТИЛЯГ» Є ЧИМСь НОВИМ і Оі)И• 
rінальни.м. Молодь, .яка не зуміла 
себе віднайти ні в національІНій 
вихов.ній системі, ні в R;Омуні
ст-ичній системі - :шукає сама 
своїх окремих шлях'ІВ, взоруєть
ся на всіх злих західніх навич
ках, засвоює їх, ідеалізує і цим 
са-мим котиться ІНа дно сусnільно
го житт.я. 

Подібно е і на чужині, і у різ
них :національ:н;их сусnільствах, 
.які менше nрисвячують увагr1 
молодечим організаціям, як :роби
мо це ми, українці. В наслідку мtr 
маємо nод'биі явища, .як і серед 
молоді в ССОР. Як. там, так і тут, 
е хулігани, е здеморалізована мо
лодь, Родяться «ідоли» тилу аме

риканського Ельвіса Пресле.я. 

Такі лро.яви серед молоді ма
ють неабиякий вnлив і на укра
їнську еv.іtраційну молодь, .яка з 
своїй ле:!}еважаючій більшості 
ставить пасивний спротив (.як ді
ТИ старих так і нових еміrрантів) 
яашиr..r :моло~чи.:м орган;заці.я:м.. 

Во на nівтора чи двомільйоно.ву 
у:к.раї!нську еміJ'рацію JІедве чи 
буде в усіх •наnrих молодечих ор
rан:заці.ях, разом взявши, - 10 
Т~·Сяч сnравжньої .молоді! А ~ ~ 
м:ало і то дуже •мало. А ще колw 
'!''lяти лід увагу, :що ·б'агато цієї 
молоді е лмше формально (щоб:f 
СТ<!новити веш-1кі «цифри" у зві
тах лровідчиків), і що дл.я них ті 
орrанізації, до яких вони навіть 
нп.лежать, - с чужі, .нецікіаві. 
Молодь в багатьох випадках іде 
до них тому, що батьки •настою-

1<"\ТЬ, чи прямо дл.я «Відчіnност.и». 
Ane вона не біжить туди. Не «Ті
-у,<>г·» з дому, щоби nіти до домів:К<f 

СВ·оеї організаціі'. В nраці цих ОР·
ганіз~uій не в.идно ·Ні ентузі.язму, 
"! ссr;равжньоrо r.оріння. Правда, 
е. де-не-.це В<и.яви праці, .якась 
f:І.Т(ьш або менш удачна акція -чи 
'мп.реза. Але ;немае того, що ло· 
:nт-tнно бути сnравжньОю ознакою 
;:о..r..., .. тrодечости даної оr.;rанізат.r!Ї}, від 

:>єtжаленням ·~ї суті- з1'dсТу і на-
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віть сrІравжньої молоде<-~ої фор-
ми . 

.Виринає, всоте ставле!Не, питан
ня: '-ІОму це так? А тому, на нашу 
думку, Що в тих організаціях (за 

дуже -М'алими вийнятками) є мало 
цікавого, мало притягаЮ'-ІОГО '-ІИМ 
могла б молодь .ж.ити і д~ '-101'0 
бажала б nрацювати, жертвунати 
своїм вільним '-Іасом і йти до сво
єї о-рганізації, щоби там знlІ.АТи 
вну'ІІріпrnє задоволmІНя, навчити
ся '-ІОГОСь і '-ІИмось розважатись. 
Буває '-Іасто т-ак, що з ПО'-Іатку, 
коли осно-вується якийсь гурток 

'-ІИ товариство - є нібито і запал, 

і .~н'І:'узіязм. Але немає калькуля
цв на довшу м:·ету. Тому "СК ОР~ 

приходить живО'І'іння, або й з-а
непад, молодь розходиться «ХТО 

куди». Такий стан існує не лишt 

У нас, але й в багатьох організіа
цій дер.ж.авних народів, де на 
спrави .виховання уряди видають 

великі СУми грошей - будують 
клюби, і!Jлаштовують ЕЖ.СКУТРСіУ, 
імпрези. 

'У нас, укра'~нців, з-поміж всіх 
молоде'-ІИх організацій найкращу 
і Ще !Н&йбільш прит.ІП'~Ю'-Іу систе
ху і виховання і працj має Пласт. 
Всі iw.ui організації, якого б вони 
харахтеру не бу ли - конфесійні. 

виховно - :qатріОТ<И'-ІБі, чи розва
rов.і, в якійсь мірі 03зоруються на 
пластових nрИІНЦИПах виховання, 

nрисвоюючи їх або дещо модифі
куючи. Але й пластова аистема, 
не зва~ючи на те що воиа по
стійно удос:коналю~ься, - ще не 
є перфектІНа і lй напевно ще бра
кує багато ниховних -елементів. 
ІlомиJиаючи це, він являєтьсн 
найfільw упорядковІаною, най
більш спаяною і найбільш ста
?ільною організацією, яка за !':ВО
ім хо;.рактером і традиціями мо:ІІW 
імnонувати молоді і притягати 1-,:. 
Але не це тема нашої сьогодніш-
ньо-ї статті. 

Сьогодні ми ХО'-Іемо вказати на 
один момент, який як~з в бага
тьох <ВИПадв:ах спри'-ІИНК>Є зане

п~д QРГанізацІі', або гальмує її 
р-н:т. Це - ЯЩ)аз Ц:!,_к молодечо
сти даеої 11/Юлоде'-Іої організації. 
Молодечість, на нашу думку, <: 
передумово-ю актив!Ности, •Росту і 

атракційности кожної спі(JІавді 
молоде'-ІОЇ організації. Задержан
ня і збереження молодечОС'ІІи мо
лоде'-ІОЇ організації повинно бути 
ОС!НОВОю ОСНОВ. І тому на ЦЮ 

СПР!f\БУ cлyum:o ЗБ€;ртає пильну 
увагу МУН в Канаді (з МУН-У 
після осягнення tІ>ідuовідного вікУ 
мол~дь має вклЮ'-ІrгиСІо .в працю 
сусrнльно - громадських •братніх 
орrані~ацій), Пласт (творить Се
н/ор-ат для ,розпрацьовування ви
хоsно( проблематики). В молодо
'-Іій організації є недопустимt, 
щоби '-ІленстІю залишалось в ній 

«СМ О 

Числсr 9(79). 
лоск ип .. 

1957_ Стар. 4-та. 

НАПЕРЕПОПНІ ХХІ KDHrPECY ЦЕСУС-у 
Цьогорі'-Іний ХХІ-ий Конtрес 

ЦЕС'УС-у, який відбуваЄ'Гься з 
деякими перешкодам:и, викликав 

серед загалу укра:~ського сту

дентства на '-~УЖИні спеціяльне 
зац кавлення. як.раз він іМає :роз

в'язати цілий ряд проблем і пи
тань, від яких залежить - бути 

'-ІИ не бути нашій св.ітовій сту
дентській централі в майб(утньо
му. 

Сьогодні стало ясним для кож
ного ухраїнського студента на 

ціле своє життя (в СУФЛ-і, ЦWІр., 
є '-ІJІе>Ни 10-15 років, пору'~ з '-ІЛе
нами 40-50 років). Правильно цє 
питання розв'язує ОД 'УМ, де 

С'l'арше '-Іленство зайняте розnра.

цьовуванням різної nроблемати

КИ і на цьому відтиеку цає деякі 
успіхи. 

Деклямування, що шістдесят
річні старики є те.ж. молоддю ;: 
нічим іншим, як ЗБИ'-Іайною гІпо~ 
кризією. Погляньмо на '-~УЖине
цькі молоде'-Іі організації - і ми 
там •не побачимо Тj3.Кого стану. В 
'-ІУЖИІнців. молодеча організація є 

справді молоде'-ІОЮ, а не суміш
ш.ю двох '-~и може навіть трьох 

ПОКОЛіІНЬ. 'У ЧУJЮИНЦів, :коrо б не 
взяти під увагу, не~є претенсі.й
ности старших І'J)Омадян назива

ти себе також молоддю і tМашеру
вати поруч юнаків - :підліткіІВ! І 
це дивне явище помі~ється так 

;різ~о, мабуть, лише у нас, укра
!ІfЩlВ, Дивний стає і незрозумілий 
rін cтapUWJx громадян до молоде
'-Юс-rи '-ІИ віДtМолодж-ення (одяг

нувши корОТ1Сі штанята ... ). Не 
дивним с, коли старші є :ВИХОВЕ!И

юами, іrнструхто:рами, ч:и тими, які 
розrrрацьовую'І'ь молоде-<-ІУ іЛРоб

лем.а=у, але незроз)'>мілим є і 

дивним, коли ставиться •В одні і TJ 

Ж Самі КОЛО!НИ .МОЛОДе'-ІОЇ аргані

ЗаЦ.ії дітей і батьків. 
Є стільки різЮ1Ць між мен

тальністю, світосnрий~нням, ін
телектуальн;им рівнем і :психоло

rією юнака {'-Іи юначки) і дорос
лої людини, що ставити їх поруч, 
застосовувати до них ту сам-у си

стему вихов;:шня (! .. ) той самий 

підхід і с-rавити ті с~мі завданн<'~ 
- є rне лише незрозуміІІИм, аш, 
с.1оже бути щкідливим. 

Дорослі громадяни не можуть 

~ана;:зит~ кa.rwy :молодечих орга
шз.аЦJй. Тхнє місце 03 "Сусnільно -
rромадських організаціях, де їх

ня конструкт-ивна праця могла G 
бут.и прикладом Для :!.8)лоді. тому 
с.1и кидаємо кли'-1: 

- Мслоде'-Іа ·ор!1анізація ви
кпю'-ііНо Для молоді! За молоде
чість молоде'-Іої орrанізації! 
В іншому випадку в .нашом.

сусп!льному житті буде щось нЄ 
J';ПОj:_'ЯДКу. 

Юрій Грабовський 

'-~УЖИНі, ЩО ЦЕС'УС нам треба 
зберегти за всяку ціну. Кількаде
сять річна успішна прац.я нашої 
світової централі й (ї сІВітлі тра
ДJ-ЩіІ'; мусять бути продовжувані 
новими rенерац:ями студіюю'-Іої 
молоді. З приєМfІістю треба від
мітити, що на зміну старших сту
дентських діячів росте нова змі

на, яка напевно гідно буде про
довжувати ці традиції організо
ваного студентського руху. І тут 

не можна проминути ,мов'-Іанкою 

осганнього Конrресу С'УСТА в 

';нл,іи~шлmлиді, на якому в.сі делеrати 
"' вели'-Іезне зрозумІння 

для сnрав. ЦЕС'УС-у, а молодші 
наші друзі виявили знамените 
ознайомлення зі студентськими 
проблемами у світовому маштабі. 
Студентство в. ЗДА заявилось, як 
мабуть н.іколи до тепер, за цілко
витою ПІдтримкою .ЦЕС'УС-у. Ту\' 
не було дискусій над дрібними 
сnравами, а обговорювано, як 

побудувати праЦю ЦЕС'УС-у, щоб 
03Она була якнайбільш еФектовна, 
а 'Управа ЦЕС'УС-у, '-ІИ його Кон
fреси, С'І'авали якнайбільш коор

диную'-ІИми і узгіднЮЮ'-іими '-Іин
никами у нашому студентському 

житті. Тому дискутоваво питання 
евент-уально~ С'ІІрухТурІНОЇ nере
будови 1ЦЕС'УС-у. Ця евентуаль
ність була представлена під роз
гляд Канфесу і до неї ще 'Управа 
не зайняла свого становища. ЦЕ
С'УС ХО'І'ів ба'-ІиТи, як ці сnрави 
сприймає і як на них задивляєть
ся українське с'І'удентство ЗДА. 
від якого, в майбутньому, багато 
заленсить, :в якій мірі розвивати
меться праця ЦЕС'УС-у і наскіль

ки: він буде активний. Тому на 
всІ три предста03леві можливості 

(дивись попереднє число «Смола
скипу;") найбільш доцільною, в 
O'-fax делеr'атів С'УСТА, була мож
ливість перенесення до ЗДА '-Іа
С'І'ини -членів майб-утньої 'Управи 
ЦЕС'УС'у. 

1fu нашу думку, для добра ЦЕ 
С'УС-у і для його розвитку є ко
нечно, щоби '-Іастина -членів його 
'Управи була в ЗДА. І тут не по
трібно творити .ж.одного окремого 
тіла, а потрі·бно, щоби в ЗДА бу
ло кількох '-Іленів 'УпраІВи яких 
праця була б бітьш ефе~овна, 
як коли б вони були в :котрійсь 
европейській країні. Дотеперішня 
практика виказала, що перед та

кими евентуальними '-ІЛе'!Ш.ми в 

~ДА б~ло б стільки завдань, що 
\х, в. юякому разі, ні фізи'-ІнО, ні 
техНІ'-ІНО, не в силі виконати 

представник ЦЕС'УС-у в одній 

осє:бі: Тут на ;rашу думку було б 
наиб1льш доЦІльно, - проаналі
зу;:вавщи докладно сучасний стан 

і запізнавш.ись з дУМКами цілого 
ряду студентських лрацівників -
цілком молодих і старших, -що-

( Докін'-Іення на 9-тій стор.) 



Література - нау на -мистецтво 
8qені 

ппо noc Ф. І. Розrона 
«Всесторонне ерудирований, 

знає досконало всі сучасні мето

дИ ляборат•орних дослідів, зокре
ма досконало володіє фізико-хе
мічною, біохеміч.ною, гістологіч
ною техніками лябораторних дос
лідів». 

Проф. Ол. ·Репрев, 1930 р. 

«Енерrійний науковий робітник 
з великими організаційними здіб
ностями... Володіє всіма сучасни

ми методами екооериІМентальноі 

патолоrіt». 

Акад. Ол. Богомолець, 1931 р. 

«Проф. І. Розгін вперше винай
шов бактеріофага у збудника си
бірської язви і встановив значен
ня його в працесі виготовлення 
вакцин. Робота має велике теоре
тичне і народньогоспод.арче зна

чення і увійшла у спеціяльну лі
тературу і довідники для біофа.б
рик... Проф. І. Розгін установив 

механізм ушкодження сільська -
гоооода.рсьюих тварин кліщем 

шкіри волосяних цибулинок. Роз 
робив нову ІМетоду діягностики і 
попередження цього захворювіан

ня. Розробив нову методу для 
підвищення лікувальних власти
востей сирсваток. Праця має ве

лике значення не лиurе ЛJрактич· 

не, а й теоретиЧІНе, і видрукув;ана 
у «Медичному Журналі» У АН в 
1937 році». 

Акад. Ол. Богомолець, 1938 р. 

«Виконуючи науково - дослідну 
працю, ~·:ван Федоровrич знаходив 

час для виконання скл·адної ЛJра
ці з популяризацією знань. Він 
написав низку брошур, підручни
ків, що користаються заслуже
ною популярністю... Уміння знай
~:~~ головне, охопити явище вціло

му, вели~а працездатність, на
стирливість, критичне ставлення 

до спостережень, -стриманість у 

N:іркув.аннях - це якості, що ха
рактеризують Івана Фед:оровича ... 
Як про людину, про Івана Федо
ров:~~ча треба сказати таке: над
звичайно співчутливий, готовий 

до самспожертви во ім'я загаль
ного добра, користається довір'ям 
і любов'ю ·серед колег та студен-
.тів». 

Проф. ІВан Міщенко 

«Ваша широка науково - при
роднича еруди:ц1я не тільки не 

похитнула Вашої глибокої. віри н 

Бога, а навnаки, зробила з ІВас 
такого твердого християнина, що 

:'І~ои маємо право гордитися Вашим 

Наші ювілwrи 

Пр-оф. Іван Ф. Розгін 
У вересні ц. р; вся українськ::1 

громадськість, а в тому й молодь 
і студентство, в.ідзначае 60-лі'JІ!ій 
ювілей одного з !Найвизначніших 
вчених на чужині, педагог.а і ве
ликого приятеля української мо
лоді - про&:j)есора Івана Федоро
вича Розгіна. 
Проф. І. Розгін народився 18 

вересня 1897 р. в селі Кум,анові 
ІНа Поділлі (біографічні дані 
проф. І. Розгана подаємо за стат
тею ПІроф. п. ГімелЬІрайха і д-р.а 
О. Борисенка, «Нові Дні», ч. 90 -
91, 1957 р.). Поча'І1Кову освіту здо
був в Сатанові, а середню й педа
гогічну в Петербурзі, напередо
дні революції 1917 р. Т;ам бере ак
тивну участь в українському на

uіональному житті та в Україн
ській СтудентсьК)ій Громаді. В 
1917 р., як делеrат на Перший 
Всеук~~ІНський 1Військовий З'їзд, 
повертається в УкраїнУ, де всту
пає, як гарм.атч.:ик, до Гайдамаць
кого Коша Слобідської України. 
Бере участь в боях з большеви
ками, в бою під Крутами, у при
душуванні большевицькоrо пов
стання в Арсеналі, в обороні Ки
єва. 31'одом відступає з Цент,ра
льною Радою на Волинь, бере 
участь !В nоході. на Київ. В часі 
Гетьманату повертається в рідні 
райони, де учителює і веде ку ль
турно - освітну і громадсько - по
літичну роботу. З ПірІИходом боль
шевиків в Україну, молодий Іван 
Розгін живе напівлеrально на 
Проскурівщині, а в 19•22 р. пере
їздить в Київ, де вступає в Інсти
тут Народного Господар-ства, а в 

1923 р. переходить до !Ветеринар
на - ЗоотехнічІНого Інс~;.:rтуту. Бу
,r:учи студентом, І. Розгін стає об
раний на культурно - освітног-о 
рєфєрентІа студентського :коміте
ту, входить в склад nравління 
Інституту і допомагає в його роз-

fудові. В 19·25 р. починається на
укова діяльність проф. І. Розгана 
під керівництвом проф. п. Куче
ренка. Дrt(l роки пізніше ІВін за
кінчує Інститут та одер}Кує ди

плом ветеринарного лікаря, після 
чоrо його відправляють на Закав
к""ззя для псборювJ!ння інфек-

~~~~~~~~~~~~~~~сссс~~с~~~с 

іменем серед вірних. Ваша хри
стиянськість позначається у Ва
шій надзвичайній скромності, хоч 
ми всі знаємо Башу велетенськУ 
роботу на користь і nолегшеннЯ 
долі скитальців ... » 

Архиєпископ Мнхм~r 

ЦІИН':ІІХ хвороб, де він в коротко-
му часі починає працювати у На
уково - дослідноl\lу Ветеринарно
му Інституті і Санітарно-бактері
ологічному Інституті. В 1929 р. 
повертається в Україну і працює 
старшим асистентом при відділі 
Загально: ЕкспериментальнОї Па
тології в Інституті Експеримен
тальної Ветеринарії в Харкові. 
Від 1930 до 1932 р. стає керівнИ
ком цього відділу та науковим 
секретарем Інституту. В цьом~· 

році переїздить до Херсонського 
Медичного Інституту, де ста.є ке
рівником :катедри і професором 
патологічної. фізіології. Рівночас
ІНО працює в Інституті порівняль
ної біології і патологіt у академі
ка О. Богомольця. 
В 1933 р. після закриття Хер

сонського Інституту, проф. І. Роз
гін очолює фтедру П~атолоrічної 
Фізіології ~ветеринарного факуль 
тету С.-Г. Інституту в Білій Цер

кві, але в rрудні 1934 р. його 
звільнюють з інституту та ви
ключають зі спілки наукових ро
бітників, за нібито «участь в 
контрреволюційній демонстрації 
з приводу вбивства Кірова)>. 
В 1935 р. проф. І. Розгін стає 

нештатним викЛадачем у Дніnро
петровському С.-Г. Інституті. В 
1937 р. був «регабілітований» і 
знову crrae керіВ'ником катедр:и і 
професором в Білій Церкві, як 
рівнож професором та керівни
ком R&атедри зоогіrієни з основа
ми ветеринарії в Дніnропецювсь
ку. У 1939 р., в роки посиленого 
терору, був знову звільнений з 

праці в обидвох інститутах. В 
1936 р. проф. І. 1Розгін одержує 
ступінь кандидата біологічни~ 
наук та вчене звання старшого 

наукового співробітника, а в 1937 
:році успішІНо захищає ДІ'исерта
пію та одержує ступінь доктора 
біолсгіЧІНих наук. В 1939 р. був 
на:?І·:шчений ректором ІВетеринар
нс-ї Академії у Львові, але не 
сцєржав дозволу на виїзд в Вах. 
Укр;аїну. 

З приходом німців в Україну 
проф. І. Розгін стає членом Укра
;·нського Національного Комітету. 

Завдяки його .заходам та n.ри до
помозі ·члена ОУН, д-ра Ярослава 
Самотовки, вдається відкрити 
JJ нілропет.ровіський JУнів~р-ситет, 
якого він стає ректором. Вже в 

«СМОЛОСКИП» 

Стор. 5-та. 1957. Чнс.ло 9(79). 



дуже короткому часі, завдяки 

вмілому керівництву проф. І. 
Розгона, університет зумів роз
горнути жваву діяльн сть та 

відкрити 7 факультетів. З прихо
дом цивільної німецько•. влади до 
Дніпропетровська, проф. І. Роз
гана бу ло звільнено та навіть З'а
боронено вступати до буд~влі уні
верситету. З кінцем 1942 р. проф. 
І. Розгін переїздить до Києва, де 
стає керівником Відділу пtатоло
гії у Науково-дослідному нсти
туті Ветерина,рії та Тваринни

цтва, з яким був вивезений, ра
зом зі своє_ю родиною, спочатку 

до Кеніrсберrр, а згодом до 
Мюнхену, де працював !Виклада
чем патології та асистентом при 
ветеринарному факультеті Мюн
хенського У'аіверситету. Після 
закінчення війни проф. І. Розrін 
входить до професорськоІ; рад~r 
УВУ і У'ГГІ, викладає на ІUИХ 
двох Високих Школах, як .рівнож 
в Богословській Академії в Мюн
хені. В 1950 р. переїздить до ЗДА. 
Тут працює спочатку в науково
му інституті для !ВИвчення пі
стряків, а зараз, як науковий 
асистент у одному великому шпи

талі. Проф. І. Розгін є дійсним 
членом УіВАН НТШ Вільної 
Академії в па'рижі та членом ці
лого ряду українських інститу-

цій. 
Для укрІаїнської молоді й сту

дентства проф. І. Розгін є в пер
шу чергу педагог і nриятель. Лю-
дина, яка розуміє молодь, пра·
цює для неї і радо допомагає на 
КОЖНОІ\СУ кроці. Проф. І. Розгін 
належить до того типу людей, 
які силою сво~; душі, своїм сер

цем і цілим своїм єством :працю
ють для українсько.ї справи і для 
молодого українського поколін
ня. Це ЛЮДИНА, яка може бути 
прикладом. Бо коли ви зверне

тесь до Професора за порадою, чи 

в якійсь справі, він, не зважаючи 
на своє переобтяження цілим ря
дом обов'язків, завжди прийде до 
вас з пqрадою і вказівками, чого 
так часто не роблять наші інші 
науковці. Коли виникнула ініція
тива ЦЕСУС-у видати «Білу Кни
ГУ» про заперечення університет
ськ.их вольностей комунстично 

російською владою в Україні, він 
перший відгукнувся на цей :по
чин, пише до цього видання ро·з

діли «,Висока Освіта в Україні», 
«Устав Вищих Шкіл України)), 
«Кер;вІНицтво Вищими Школами 
в СССР». 

Редакції «Смолоскиnу» було 
надзвичайно пpиєl\fllo не раз звер

т.атись за порада,ми чи за допомо

гою до проф. І. Розгана і ми зав-
жди ту допомогу і поради від 

нього одержувал•и. Проф. І. Роз
гін нікого з нас не знав особиста, 

«СМОЛОСКИП» 
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Мистецтво 

«Дев'ятий вал>> 
ним з наІйбільших світових ма.риністів. Одна з найбільших рвя ряя 

Н-коротці ма~ вийти в світ «Повість про Айвазовсько-о» крим
ського письменника Льва Ваr.нера. В повісті автор зображує Айва
зовського, як російського мис'ІЦЯ, тоді, як укра.їнські мистецтво
зна.вці і історики вже давно доказали, що Айвазовський укра')нець 
не лише за сво;м походженням, а й чуттями. Мистець являєтьсн: 
(]JДНИМ з найбільших світових мариністів. Одна з найбільших і 
найбільш. хвилюю .. :tих його ка.ртин - це «Дев'яти!й вал». Нижчz 
друкуємо уривки з вищенаведеної книжки Л. Ваrнера про те, як 

творИлась ця знамеІНита картина. 

Ось тепер настав час, коли 

мужні, сміливі люди вирішили 
відкр;1то боротися за сво,боду. У 

Франц~ї, Німеччині, Італії поча
лася революція. 
З Ри.му Айвазовському павідо

мили, що його друг Веккі бореть
ся за свободу, що він приєднався 

до Джузеппе !арібальді і став 
його ад'ютантом. 

Світ уже не був таким безтур
ботним, як тривалий час це зда
валось Айвазовському. Тепер не 

можна було писати морські види, 
що дихали щастям і спокоєм. 
Айвазовський зачинився від 

усіх у майстерні. Дні ,минали, але 

він не торкався до палітри і пен
зля. Він довго сидів у кріслі, за

плющивши очі. Збоку могло зда
тися, що людина перебуває у 
приємному забутті. А в цей час 
в1н працював. Згадувалось ди

тинство. Він з іншими хлопчика
ми допомаrає рибалкам виванта
жувати сріблясту, тріпотливу ри
бу. Під час відпочинку рибал~и 
розповіда.ють про страшенні бур.і, 
про корабельні аварії. Згадув.а
лась юність і подорожі в чужих 
краях по морях і океанах. Одного 

але, не зважаючи на це, його ли
сти були завжди такі щирі, слов·· 
нені таким великим укра'_нським 
патріотизмом, що ми завжди на 
них чек·али з нетерпеливістю, а 
одержавши їх - особа Професо
ра ставала для нас ще ближчою, 
і ми відчували до нього не лише 
респект учня до професора, але й 

любов, як до рідної людини. 
Хай нам буде вільно, Дорогий 

Пане Професоре, на цьому місці 
зложити найщирішу подяку ві;т 
тієї всієї молоді, яка є з нам:1 
співзвучна, і від всіх наших чи
та.чів, за все те, що Ви своєю не
втомною працею зробили для ук
,раїІН.ської нації, для українськоі 
науки і для нас, української мо

лоді й студентства. Напевно не 

менш щирі побажання шле Вам 
також молодь України, для якоІ 

Ви були протягом сорока років 
виховником і другом. 

Прийміть, Пане Прсхресоре, в 

день Вашо:rо ювілею наші най
сердечніші побажання! 

разу на шляху з Англії в Іспанію 
в Біскайській бухті пароплав ви
тримав жорстоку бурю. Всі па·са
жири збожеволіли від жаху. Він 
був поряд з капітаном. ВОІНи л о
дружилися ще на початку пла

вання. Він також відчував страх 
Та навіть в ці хвилини він не 
втрачав здатності милуватися чу

довою, але грізною картиною бу
рі. 

Пам'ять глибоко зберегла ці 
враження. Дивом вони тоді ді
бралися до Лісабонської гавані. 
А европейські газети вже роз
повсюджували чутки про заги

бель пасажирів. Були надрукова
ні :прізв.ищ,а загиблих. Серед 1них 
було і його ім'я. 
В пам'яті поставали й інші бу

рі: у Фінській затоці, на Чорному 

морі. Люди гинули, але й люди 
перемагали. Перемагали ті, хто 
був сміливий і не підданавен 
смерті, хто пристрасно хотів жи
ти. Такі і на тонкій шкаралупі -
як по-іншому назвеш уламки ко
tрабельної мачти або баркасу ри
балки серед хвиль - боролися і 
перемагали бурю. Шторм відсту
пав перед мужністю людини. 

Людська воля! Він знав про неї 
не з чуток. Він бачив ї1 своїми 
очима: на морі, на суші. 

Коли Айвазовський все це пе
редумав .і пережив, його руки по
тяглися до палітри і пензлів. 

На полотні ви,мальовувалися 
його видіння: над розбурханим 
океаном ветавало сонце. Воно 

відчиняла настіж яскравочервюні 
ворота в прийдешній день. І те

пер тільки можна бу ло розд.t-ши
тися все, що недавно ховав ніч

ний морок. Високо піднімаються 
гребені розбурханих хвиль. Однз. 
з них - найвища. Ії називають 
дев'ятим валом. З страшенною 
силою 1 гнівом вона :намагаєтьс:І 
роздавити, втопити кількох лю

дей. А вони гарячково вчепилисп 

в уламки мачти. 

Хто ці нещасні люди, як 
сюди потрапили? Повість 

вони 

цієї 
трагедії коротка: ще вчора вран
ці, коли їхній корабель вийшов з 
гавані у відкритий океан, був яс
ний сооячний день, безпечно сяя
ла висока, чиста блакить неба. 
Широочінь океану вабила до дале-



ЗОJ]'іяuа 

Спогади про о. Ольжича 
Кожний з нас має в житті мо

менти, якими він дорожить і я.кі 
роблять життя повнішіи·м. Таким·~ 
незабутніми для мене хвилинами 
є 1942 рік, коли я .запізнал.а неза.
бут.ню для Укр:аїни людину
Олега Ольжич:.а. 
Мені було тільки 6 років, я 'ба

гато ще не розуміла, але відчува
ла неспок:й і непев•ність: в Києві 
паІНувала натягнута, по:н)'1)а ат

мосфера. Я відчувала, що щось 
настане нове в мОf1МУ житті 

І дійсно після масової евакуа
ції людей, які пр·иrноблено з:али
шали Київ, після дивних історій 
і nодій, після страшна:: ночі, що 
nеремінила те~ІІНо-синє небо на 
палаючо - червоне, після вибухів 
і ст;рілянини - нранд:і все стихло. 
Люди боялись .виходити на двір 
і нервово 'Чек:али чоrось надзви

чайн.оrо. 

Раптом почувся гуркіт машин і 
вулиці заповнило маршуюче сіре 
війсьН:о. 
Це була та зміна, яка могла б 

змінити все на краще, та не кра
ще це сталось, хоч ніхто того то
ді не ·nередбачав. 

ких, невідомих берегів, куди ко
рабель nов'ИНен був доставит;1 
цінний вантаж. Моряки - мрій
ни)'и. Не звертайте уваги на їхні 
rpy{)i, обвітрені обличчя. В душі 
кожного МІоряка :поетійно жевріє 
мрія: поба~1ти нові :к-р.аїни, не
знайомих людей і раптом знайтя 
серед них друзів на все житrя ... 
На вечір ЗІ!іявс·я вітер, rрозові 

хмари швидко вкрили небо. {)(!tе
ан за.х.вилювався. СліпУЧі блис
као.вки прорізували небо, гуркотів 
грім. В:али п'днімалися навколо, 
цілі коловорити валів. Вони все 
ближче і ближче оточували ко
ра.бель і, нарешtrі, дружньо нав.а
лилися на нього. Лише сnалахи 
блискавки освітлювали цю ·смер
•rелЬІИу схватку між ко.раблем і 
1'\різною стихією. Під шум громо
вих ударів ·і валів не чути було 
тріску корабля, що . ламався, і 
криків людей, лкі І'И'НУли в хвиА 
лях. Лише сту.кіт власного сер·ця 

ЧУв RЮЖНИЙ .моряк. І ті, В КОГО. 
воно було мужнє, вирішили не 
здаватися, не стати здобиччю не
наси'ІНоrо марського черева. 

Кілька друзів обули .весь "Іас 
uазом. В-они не орезлучилися на
віть тоді, коли :розламувався ·ко
:р.абель. !ВQНИ разом !ВЧепилиея: :в 
ула,мк.и корабельної мачти. Над 
безодне-ю вони ~бадьору.вал-и 
один одного і поклялися напру
жити всі сили й чекати рятува
льного :ранку. 

Грім відгримів. Дощ nерестав 

Вода стала холодною, і вони за-

В пер=й же день до ІНаС заві
тали ці дивні .:військовики, які 
говорили незрозум лою мені ·МО
вою. Вони перевертали все в кім
хатах, а один з них поліз до ша
Фи і напався на мої тісточка і пі
зніше хотів виnити мій вино
градний сік, бо .виrлядало .воно, 

ЯК ВИІКО. 

Мене в.ра.зил:а їхня різка і не
шляхетІНа поведінка, в душу за.
крадався страх. М.амине обличч!J 
стало ще сумніше, і мені здава
лося, що німці це н'мці, а не лю
ди, і я відчула тяжче пригно5-
лення. 

Настал:а та очікувана зміна, 
німці сновиr:али по Києв.і, як не
чисті духи, і nригн.QІблення, яке 
панувало в Україоні до війни і пі,ц 
час війНи - продовжувало висі
ти над містом. 
Але з приходом німців, у нас 

на nомешканні появилось {)аrато 
нез-наних мені людей, які про 
щось дискутували, з:авжди мали 

я.кісь секрети і навколо них від
чувалась якась таємниця. 

Ці люди були мені дорогі, всі 
вони до м€1Не гарно ставились. 

мерзли. Але все це .ЦІРібниці. Най
ст:рашніше - коловорот валів. 
Він може накрити їх і n.охо:вати 
в безодні в будь-яку ХІВилину. 
Головне - витt;>имати до ранку. 

Дочекатися сон.ця. Сонце - н.ай
кра,щий друг людини. Воно лри
бо.ркає ці несамовиті .в.али. 

І вони витримали. Вони дочека
лися ранку, сонця. Закінчилась 
страшна ніч. 
Сонячні nромені розмалювали 

важкі х,вилі всіма кольоритама 
райдуги. 
Але найбільше в картині густої 

зелені, .майже ізумруду. Це колір 
надії. Вуря наnружує свої стом
лені за .ніч м'язи. Та :вони вж-е 
ослабли. Ще небаrат'О - і будут•, 
зламані її естаНІНі потуги. 
Світло, сонце об'єдналися: в со

юз з людською .волею. .:я\итrя, 
люди nеремогли хаСІТичний морок 
нічної бурі .в океані. Хвал.а Лю
дині! Слава Ж•иТТЮ! 
Своїй картині Айвазовський 

дав наз:ву «Дев'ятии вал». Вона 
була за,кінчена в 1850 році, ·nонад 
сто рокі.в тому. 
Про неї :розповідали леrенд.и. 

На «Дев'ятий вал» пр-иходили ди
витися, ЯК КОJІИСЬ .на <<Останній 
де·нь ПсмпеІ:". ІВона стала найві
доміІnою картионою !вана Айва
зовськоrо. За сто років мимо неї 
пройшли мільйони людей. Вон~ 
хвилювала сучасників Ай,вазо.в
ського, вона хв·итоє людей нашо
го часу і хвилюватиме наши.х 
нащадків. Лев Ваrнер 

!хня повед;нка гармонізувала з 
атмосферою Києва і хоч я не ро
зуміла тоді - чомУ, але я .відчу
вала потяг до обережности. Мені 
було наказано н:КОмУ не говоорити 
про ІІ;ИХ людей і я виконувалf:І 
цей обов'язок. 
Пам'ятаю, один з тих добрих і 

сумних муж:<тн, якого я дуже 

люобила, ве-ртався до нас, бо він у 
н.ас мешкав, я тоді бавил.ася на 
подвір'ю .з дітьми, йоrо добрі очі 
усміхалися до м·єне - ах, як мені 
хотілось тоді кинутись йому на 
шию і ве-рнутись з ним разом до 
дому на йоrо дужих руках на 
третій поверх, але, ні - якась 
дужа сила .мене стримал.а, мов 

прикувала мене до місця і я по
див.ил:ась на нього зимно і байду
же, немов б.и йоrо не знала, але 
за. кілька хвилин я вже була до
ма і сиділ.а у нього на руках, -
це був Докт'ор (так .всі називали 
тоді Ольжича). 
Як легко було позбутися того 

пригнобленого 'ПОчуття, що пану
вало над нами, с·идячи у нього на 

руках під його лагідний тихий 
:rолос. ! линути в уюраїнськ~ 
мрійне царство. 
Доктор майже ·НіКУди не вихо

д.ив, бо його хотіли .арештув.ати 
німці. В день д'о нього з:аходили 
незнайомі мені люди і про щось 
радились в йоrо кімнаті а Увечо
рі ми всі збирались в' за.тишн~й 
кухні яка тоді буJІ.а найтеnліша, 
б? бабця варила вугіллям, .а в 
юмнат:ах цеІНтральне оrріваНШ'! 

не nрацювало і електрика не сві
тила. На .вули.що виходити бул!І 
не вільно. 
Ко:ж~ний вечір :r.т збирались 

н.авк'оло каrзнця і не одну казку 
Ольжич розказував .мені - дві 
з них я найліпше па:м'ят:аЮ: одна 
про «бабу, що посадила квасолю 
щоби дістатись до неба», а друг~ 
про <<бабу, яку лис лікував». 

Цей лагідний і тихий але маг
нетwчн:ий голос прищеnив :мені 
любов до літероатури. 
Також ніколи яе за'буду такий 

випадок: один раз дідусь пішов 
на база.р виміняти сала. Я і баб
'1Я з ІЯетерління:м йоrо очікували-
5о дідусь мав nринести для мене 
ялинку. Поийшов дідусь. повісив 
свій чорний пла.r.ц і зайшов до 
кухщ дуже сердитий, бо :й'о:му 

хтось вКрав з кишені сало. Мама 
і бабця поті.ш.али д'дуся, а він 
страшно о{)vрювався і розказував 
<н·ам свою nр·.игоду. 

Тоці до О. Ольж·ича ш:~<иїхав 
паН О. Ш., який часто до нас за-
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ходив. .в.ін завжди десь їздив, а 
r'оді в1н ночував з Докторо~ .У 
нас. Пам'ятаю, раптом ранком дІ
дусь найшов сало в кишені. Він 
запевняв всіх, що це неможливо, 
бо в]н був певний, що с.ало укр~: 
ли але мама й бабця казали д1 
ду~еві, що він напевно помиJГИв
ся. 

Я звичайно крутилась поміж 
всіма і- мені це все подобалось. 
Виявилось пізніше, що це п. Ш. 
привіз для Доктора з Волині ку
сок ·Сала і вони вирішили зроби
ти для дідуся несподіванку. Ма
ма знала, як завеликий був ку
сок, і поклала звечора дідусеві 
до кишені. Всі пізніше сміялись 
і з.і смаком їли, і воно тоді сма
кувало більше, Як амер:икансьК'ий 
індик в День Подяки:. 
Найбільш щасливий був Оль

жич, яхий врятував наш день. 

Також не забуду ніколи ті ве
чорі, коли ми ІРазом з цією ріДною 
нам людиною слухали українські 
пісні, зібравurись навколо пате
фону. Мов якийсь чар nовівала 
пісня «Ой, казала мені мати». 
Ввижається мені тепер: пісня на
п'овнює кімнату, забиваючи пову
рість Києва і заповнюючи наші 
серця. Тут я пізнала любов до ук
ра~нської ІІІісні, а спокійний noe: 
сидів суМНІий. •Він вид.авався мею 
тоді великим і нерозгаданим. 
Пам'я'NUО, як Ольжич виїхав на 

деякий час (як я вже пізніше ді
зналась - закордон) і, коли він 
повернувся, то приві.з .мені дві 
казочки О. Олеся: «Бабуся в го
стях у ведмедя» і «Ведмідь у го
стях у бабус·і» - з :власноручни;.л 

шmисом Ол·еся. 
~ак минали дні. 
Доктор і багато інших зібра

лись і мусіли виїхати з Києва ... 
Поч:инались арешти... Ще сумні
ше· стало в Києві. Пізніше Доктор 
переслав мені ляльку. Цю ляльку 
і дві книжечки· я і досі з6еріrаю 
ра1зом з кількома іНІІ1ИМИ дороги
ми речами з дитячих років. 
Незадовго після тtого мам.а му

сіла так само тікати з КИєва, ски
таючись по УJСраїні, яхої я запа
м'ятала чар і руїну. Горіючі села, 
повішені люди, зруйновані міста 
і ·C'l1Pax, який весь час мене пере-
слідував під час війни. . 
Вже в Німеччrині до нас дійшла 

вістка про смерть Олега Ольжи
ча. 

Жаль стискає серце, ·коли зга
даєш що німці не тільки не при
несл~ доброї зміни в Ухраїну, але 
й знищили :життя цього незабут
нього мені і всій Укра~ні поета
героя. я глибоко відчула втрат~' 
цієї великої людини. Я тоді ~ не 
розуміла вповні ІСВОІІ'О • почуття.: 
але зі зростанням нацюналЬІНОІ 
свідомосТи мені ст·ало ясним зна-
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'Музика 

ЄВГЕН т. КОЗАК 
Уюраїнська еміrрац:йна молодь, 

хоч дуже часто співає такі за
гально відомі ІПісні, як «І'уtцулка 
К·сеня» «Сонце низенько», «Ве
чірній 'дзвін», «Верховино, мій ти 
ти краю» - в багатьох випадках 
не знає, що комnозИції до цих пі
сень написав Євген Теодорович 
Козак. Пам'ять n:po нього затра
чується і серед старшого rр~
дянства і мало хто знає, ІЦ'О вш 
живе зараз в УкраlіНJі після 
кількох років мовчакки навколо 
його особи, знову можна довіда
тись про нього. 

Євген Козак народив.сь 1898 ІР· 
у Львові. Своє дитинст.во в~н про;
вів в селі Колодно, на Львшщию, 
де жили його батьки. Ще змалку 
малий Козак. виявив велике за
цікавлення музикою і зокрема 
піснею. Будучи: учнем 5 кляса 
гімназії він· вступає у Музичний 
Інститу; ім. М. Лисенка у Львові, 
де вивчає r.py на флейт•і. іВ 19~7 р. 
він вступає на математично-[LJ)и
родничий факультет Львівського 
університету. в 1937 р. с:ає rт
телем природничих наук 1 сшву в 
одній львівській гімназії. З вибу
хом війни він залишається у 
Львові, де живе й тепер. 
Серед відомих його комnозицій, 

к,рі.м вищезгаданих, слід відмdти
ти - «Думи мої», збірку лемків
ських nісень, збірІКа улюблених 
пісень І. ФІранка, «.Цвіти, У~ра:
но» «Косарі», <сВіте:р з полонини», 
«Бузок», «Ой., не моргайте, дівча
та!», <<'Буковинське весілля» та 
багато інurих. 
Відомий український комnози

тор і музикознавець Анатолій 
Кос - Анатольський пише про 
творчість Євгена Козака: 
«В п.існ.ях Євгена Козака слу

хачі знаходять· близьку серцю 
.мелодію, художНє відображення 
рі:Знома:нітних наСТ\І)О~, почуТтів, 
світлих думок і, насамперед, -
щирість вислову, живу nравдУ ... » 
«оХрова творчість Козака на

скрізь пройнята духом народно
ст-и. В хорових обробках він про
довжує і розвиває високі тради
ції українськdї хорової клясиІКи, 
зо:tq>ема М·иколи: Леонтовича. І 
можна без !Перебільшення сказа
ти, що немає зараз на Україні ін
Шого композитора, який робив б'и 
це з таким успіхом, як це робить 
Євген Козак». 
«Інтонаційний склад його пі

сень ориГінально зв'язаний з ук
раїнським народним пісенни.~11 

чення його смерти. 

Я зрозуміпа, що смерть для на
роду може .бути також свята, ях 
праця на його користь. 

Зоріяна 

фольклором, особливо лемківсь
ким, бойківським, гуцу льсІКим. 
Гармонія завжди органічно ви
никає з духу мелодії, вільна від 
надуманости і штучности. Дуже 
важливий засіб художнього ви
разу у Козака - вміла поліфовія, 
якою він досягає надзвичайно 
високого результату. Це особливо 
вражає .там, де коМІПозитОр шля

хом пол:фонічних сплетень не 
раз досягає блискучого драматич
ного ефекту». 
«Нотний ІКлюч у нього є немов 

би тим казковим чародійним 
ключем, що розкриває ті незбаг
нені скарби, які таяться в мело
дії, ті багатющі тв.орчі можливо
сті, які ба 'П!ТЬ тільки мистець, 
який до самої глибини: збагнув 
всю неповторну красу УJКраїнсь
кd~ народноЇ пісні». 

................... -.,.. ..... ~ ... -........... .. 
Співайте нові пісні 

НЕЗАБУТНІЙ ВАЛЬС 
Зустрів я, не шукаючи, 
Сьогодні вперше вас 
І запросиІВ, вітаю'DІсь, 
Потанцювати вальс. 
У танці пари юружаться, 
Пливуть, немОв ріка. 
І :ЛеJЖо на плече мені 
Лягла рука твоя. 

ПриспіІВ: 

Ні, не забути, ні, 
Цей ~р.адісний вечір мені, 
Цю зустріч неждану, 
Щасливий цей час -
: перший замріяний мальс. 
Весь вечір про любов ії 
Я словом не спитав. 
Лише дУМКи дівочії 
В ясних о·чах читав. 
А очі ті іскрилися, 
Сміялися самі, 
Во розуміли і без сліІВ 
Одне одного ми. 

ПрисnіІВ: 

Куnався місяць у вод!, 
Ясніш світив для нас, 
І нам хотілося тоді,· 
Щоб вічним бУІВ '!ОЙ вальс. 
І на1м хотілос.ь, щоб злегка 
Хмеліла rолова, 
І повторяли ми собі 
Разом одні слова: 

ПриспіІВ: 

Ні, не забути, ні, 
Цей радісний вечір мені, 
Цю зустріч нежданну, 
Щасливий цей час -
І перший замріяний вальс. 

· А. Пашко 



ЛЮБЛЮ 
~абуть, сам чорт послав 

деньки неrожі1 
Такого ж, як сьогодні, 

не ЗtІайти ... 
Рибальський сон -- гармати 

не стривожать, 

І хлопці сплять, щоб знов 
у MQpe йти. 

Палахкотить вогнем зеленим 
хвоя, 

І піииться між скелями прибій. 
Пофіт:ися зійшлись на берег 

дво<.::: 

.Я й море -- співрозмовник 
мій. 

Воно шу.мить, воно цілує ноги, 
Щось ніжне шепче -- синій 

богатир ... 
О, море, ти закохане, їй богу! 
.Я ж не курортниця, повір. 

Вез витівок побудь зі :мною 

Та й по говорим від душі 
Про радощі свої, п:ро JІІИхо 
Як друзі, як товариші. 

Тобі, мабуть того 

тихо, 

не зрозуміти, 
Що є любов до nоля, до землі. 
Твоя утіха: бурею гриміти, 
У берег бить, топити кораблі. 

Ми !різні, морю, вдачею 
з тобою ... 

.Я зріс в іКраю, де стеn 
та вrрожаї, 

Де в надвечір' я журяться гаї 
: ліс стd~ть за даллю голубою. 

Там змалечку мене учила мати
Добро приносить mодям, 

а не зло. 

~іцний в руках і дУМКОЮ 
крилатий я 

Давно покинув рідне rело. 

О, по яких дорогах 

не пройшов я .. ! 
Гукали всліД мені поля й сади 
Коханого степного З,адніп:ров'я: 
«Твори добро, ТВОРи добро 

завжди!» 

Ти запитай, коли не віри!Іn, 
маре, 

Людей надійних з мі.ст 
і дальніх сіл, -

До недруrів я <rнівний 
і суворий, 

А з друзями у мене вс:е навпіл. 

На лов ІІІіду з рибалками 
йсьогодні

Хай хлопці лише досипають 
сни ... 

А ти не раз навмисне 
у безодні 

Т9-пило наші яхти і човни! 

Ледь віт'ер -- ти вже й котиш 
хвилі-гори, 

Руйнуєш ІВСе без гоРя, без 
жалю. 

І все таки люблю тебе я, море, 
За бурі і за міць твою -

люблю! 

Леовід Теидюк 

Напередодні Конrресу ЦЕСУС-у 
(Доt<:нчення з 4-ої cтup.j, 

би осідок ЦЕСУС-у залишивсь і 
надальше в Европі, не лиш,е для 
символічности, але й для веден-

. ня, зокрема, міжнародньої діяль
ности, якої все ж таки центр зна

ходиться там, а не тут. І саме на 
цьому відтинку величезні зав
дання перед ЦЕСУС-ом. Відбува
ється цілий ряд студентських 

конференцій і зустрічей міжна
роднього характеру. Хоч би зга
дати Сьому м:жнардню Конфе
РеІЩію Студентської Преси, 
участь ІВ комісії дослідів і інфор
мації КОСЕК-у, яка займає.ться 
дослідами _.J ака,І4емічних, вольно
стей в різних країнах, де їх нех
тується чи заперечується, участь 

в найближчому конrресі КОСЕ
К-у, який має відбу'і"Ись в Ніrерії, 
та в цілому ряді семінарах, кон
ференціях і зустрічах, де наша 
присутність є не лише :нашим 
обов'язком, але й конечністю. То
му слід би застановитись ХХІ-му 
Конt.ресові ЦЕСУС-у, чи не ство
рити спеціяльну кількачленну 
комісію міжнародніх зв'язків, яка 
б займалась цими сnравами і за 
:ними постійно слідкуІВала, підго
товляла наші делеrацJ~ та органі
зувала їхні поїздки. Тому праця 
ЦЕСУС-у в Европі повинна йти, 
на нашу думку, в перш:у чергу по 

лінії міжнародJНьоі діильиости, а 
дальше по- лі:нії влаштовування 
щорічно ВЛКУ, щоби дати осно
ву українознавства для підроста
юч:ого студентського покоління 
nривчати його до самостійно.ї сту
дійно - наукової ПІраці. 

Члени Управи ЦЕСУС-у в' ЗДА, 
евентуально референти -- nресо

вий, фінансовий, суспільн<Jh опі
ки і може навіть один-два інші, 
повинні уможливити цю діяль
ність ЦЕСУС-у в Европі. Без та
кої співдії, ця nраця буде дуже 
утруднена, як Це було до тепер. 

Виринають напередодні Кон
nресу ЦЕСУС-у й інші думки. Це 
rurraШI.я більшої й тіснішої спів
праці ЦЕСУС-у з Братніми Орга
нізаціями -- С.УСТА, СУСК, СА
у АС. В пресі і на Конrресі ОУС
ТА деякі друзі !Висловлювали по
гляд, чи не слід би перетворити 
ЦЕСУС в координаційний осере
док, чи Світову Конференцію 
Українського Студентства. І це t' 

позитивна думка і над · нею слід 
би докладніше застановитись, бо 
реалізація цього задуму могла б 
ще тісніше сnаяти все організо
ване студентство, а його nраця 
була б тоді напевно більш :успіш
ною. 

Конrрес також поВ'инен заста
новитись і обговорити такі спра
ви, як спільне видаваІШя цент
рального англомовного жуjрналу, 

який є необхідний і надзвичайно 

nотрібний в кожній, найменшій 
акції міжнароднього характеру. 
Це питання обговорювано rгакож 
на конrресі СУСТ А. - за таК' им 
спільним журналом висловлюва
лось багато делеrатів, деякі чле
ни теперішньоІ Управи СУСТ А, 
як рівнож представник СУСК-у 
Лев Винницький, а також nідтри::
мують це наші друзі з Арrентіни 
- Голова САУС-у, Богдан Ко
валь. Про це в рзолюціях СУСТА 
говориться: «Конrрес рекомендУє 
новій Управі увіЙ'І'И в порозумін
ня з ЦЕСУС-ом і крайовими сою
зами в сnраві спільної розбудови 
всестудентського журналу». Та
кий спільний журнал -- був .би 
наnrи:м одним з найбільших усnі
хів. 
, Слід також застановитись Кон
rресові над справою гідного від
мічен:ІЯ 40-d; річниці бою під 
Крутами, nодії, яка стала україн
ським всестудентським святом. 

Це святкування було до тепер 
,майже суто внутрішньо - укра
їнське, хоч були спроби також 
зробити його святом і символом 
всього антикомуністичного сту
дентства. Але в цьому. напрямку 
ще треба багато дечого зробити, 
зокрема відчуваЕУГЬся брак літе
ратУРи про :К.рутянську трагедію 
та про боротьбу українського сту 
дентства з російським комуніз
мом, в чужих .мовах. Такі Jі!Ида:н
ня мають вже різні студентські 
союзи народів, які опинились nід 
Російською окупацією, за вий
нятком нас. 

Ці завдання і цілий ряд інших 
не зможуть виконати і зреалізу
вати окремі о ди:ниці. Для цього 
треба зус:иль всіх нас. Дотеnеріш
ні nрактики виказали, що в умо
вах, в яких ми перебуває:мо, ли
ше спільними зусиллями можна 
добитись осягів в якій би то не 
бу ло ділянці. 

Це зможемо осягнути, коли в 

свідомості всіх нас буде розумін
ня, що ЦЕСУС-- це не лише Уп
рав.а його, це · не окремі керівни
К!И відділів, а ЦЕСУС -- це кож
ний український студент, це всі 
ми, це і СУСТ А, і СУСК, і САУС. 
: коли ЦЕСУС має якийсь успіх 
- це успіх всіх нас, всього укра
їнського студентства. А за кож
ну невдачу, чи невиконану пра

цю відnовідаємо також всі ми. І 
коли ми будемо цього свідомі. то
ді наnевно в нас не буде жодНих 
розбіжностей, не буде жодних не
порозумінь, а буде лише бажан
ня спільно працюватu для спіль-
НоЇ мети. о. Зінкевич 
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ШЛЯХАМИ УКРАІНИ 

• У Ниі"всьних ЛІСаХ 
Хто не милувався красою на

шого чудового ·міста? Про Київ 
написано багато пісень, поем, ро
ман~в. Високі кручі, синя дале
чінь Дніпра, величезні п.11'ощі 
парків і скверів, рівні, мов стрі-

. ла, вулиці й бульвари, nрикра
шені тополями та каштанами, ба
гато істори~х пам' ятни·ків, 
свідmів великої історі( нашого 
народу, •безліч кв:тів, декоратив
ної зелені... Проте Київ славить
ся Ще й своїми чарівними околи
ця:ми зеленою приміською сму
гою, 'неповторними по красі ліса
ми й озерами. 
Особлиаюї принадливости йому 

надають ліси. Можна сказати, що 
наша столиця потапає в зелених 

масивах. З якого боку ви не 
в'їжджали б у Київ, перед вами 
насамперед nостане чарівна па
норама приміського Лісу. Столітні 
дуби та липи стоять наді:й:н!им за
слоном майже по всій тери:торі'і 
правобережних околиць. · х.то з 
киян не бував у таких чар·вних 
куточках, як Голосіїв, Пуща-Во
диця, конча-Заспа, Воярка тощо? 
Сам.а прИрода ніби подбала про 
винятково вдале поєднання та

ких·природних чинників, як вода, 
дерева, квіти, теплий здоровий 
клімат· і голубе сяйво безмеЖJt'ОІ'О 
неба. Сосна і ялина, верба і топо
ля береза і дуб, вільха і явір -· 
я~ щедра й багата nалі~ра барв, 
відтінків земної краои! 
Але наші ліси багаті не тdльки 

на флору, а й на фау~у. 
Густий сосняк на п1ща:них па

горбках у дommi Десни по.ступо: 
во переходить у непролазИl хащІ 

листяноrо лісу. Дуби, вільхи, ОС'И
ки, берези густо оповиті кущами 
ліJщин:и, маJІІИНІИ, вер~олозу. Чим 
ближче до заплави ріки, тим гу
стіший чагарник. Починаєтьс.1 
зона очерету, осоки. Бi-r.ma тиша .і 
темрява стоять тут. Та от увечор1, 
:кІоли сонце сховається за обрій, 
чути, як щось настирЛ;ИВО ~амає 

очерет, ЯК 'f1РіЩИТЬ ПІД :ИІМИСЬ 
ногами сухий лозняк. То П•lднявся 
сікач,, старий дик:ий кабан. Ці~:v 
ніч він буде «Орати» землю ш,zr 
соснами визбируючи корм - ба
гаті на 'крохмаль корінці та ли
чинок комах. 

Вепрів, вагою до 300 .кілоrра-
, мів на яких в сиву давнину хо

ди~и з рогатиною наші ПРЕ7д~, 
тепеn моЖ!На зустр~ти у ІІіРИДНІ
лровських і nридеснянських лі
сах усьоrо на 30-40 кілометрів 
від Києва. 
Зимою в мисливському заказ-
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нику «Зал·ісся», розташованому 
ІНа З'7 кілометрі Чернігівсьюоrо 
шосе від с-rоЛ'ИЦі, можна спосте
р'гати невеличкі гурти диких 
свин·ей за двадІЦЯть - тридцять 
кроків, коли вони надвечір їд.ять 
в кормушках кукурудзу, картоп

лю, жолуді. 
'У лісах Київщини можна по

бачити й лося, ?СОЧ ця тварина У 
:наш -час стала рідкістю. Ще :в 
кінці минулого століття лосі були 
майже цілком винищені на Укра
ї-ні. Взяті під охорону, лосі по
ступово розмножувались і займа
ли старі місця поселення. 
В Чернlгівській, Сумській, Жи

томирській областях лосі стали 
постійними мешкшщями. Не раз 
заходили вони і в приміські ліс~r 
К'Иєва. 

Недавно в Київську та ВіНІНИ
цьку області завезено з Асканії 
НОВОЇ С'О'І1НЮ ПЛЯМ!ИСТИХ Оленів. 

Лані вже давно Не зустрічали
ся на Україні. Але воНІИ теnер є 
на КиївІЦИНі. В мисливському за
казнику біля станції Сухол;с:и 
вони живуть вже кілька рок.ів, 
дають приплід. 
Біля .Києва є дикі кози. З кож

ним роком зростає кількість та-
к:их тварИ1Н, як козуля. Цей ма

. ленький олень з виточеними ро

гами, від-чувши, що страпmа не
безпека з боку людини зменши
лась все смілИвіше проrулюЄ'І'ься 
в лі~ах, інкол:и зовсім близько 
з'являючись ·біля, населених пун
ктів. 
Проте в київських лісах ;,юи

вуть не тільки копитні звірі .. Є n 
нас d. :куниці і видри, які дають 
цін:не хутро.' На К:иївщині ' аклі
матизована єнотовид:на собаFа, 
або, як і": ще називають, уссур.ій
ський єнот. В болотах живе кош
товний хутровий звір ондатра, 
завезена сюди з Північної Аме
риКJи. В лісових болотах Перея
слав Хмельницького району роз- . 
водиться ;нутрія. 

... Вечоріє. Все нижче хилиться 
сонце д'О землі. Яскравий сліnу
чий диск поволі стає оранжевим, 
червоним. Рожеві промені' ковза
ються по ще голих верхівках 
верб. 

. Ось уже вогняний Іфаєчок зоR
сім зник за обрієм. МоЛ'ОЧ'Но-бі-; 
лий туман стелиться над водою. 
Уnочисто і красиво в цей вечір
ній час. 
Несподівано пролунав сильний 

тр~ск гілок - висока ОСІИХа, під
минаючи під себе К)1[Ці, ·впала на 
землю. 

Хто це звалив її? 
ПробираЕ'.МОСЬ кріз густі зелені 

x;uцt до місця, де ВіПЗЛО дерево. 
Нікого з людей тут нема. Бачимо 

зрізаний на конус пеньок; навко
ло ньоrо - кУпа велик:их білих 
ст,ружок - характерна робота 
бобра, ОДІНОІ'О з найцікавіших зві
рів нашої країни. 
Поки ми підійn.щи до поваленої 

осики, бобр давно nірнув у воду. 

Річковий бобр - великий гри
зун. Вага його інколи сягає двох 
nудів. Цей звір ціхзвий не тільки 
тим, ІЦ'О nідгризає веЛІИкі дерева, 
діяметр яких часто перевершує 
один метр: бобри відомі і як бу
дівн-ики гребель для підйому во
дИ на мілких лісових річках. В 
місцях свс(х поселень ВОНи роб
лять канали для сnла·ву по них 

гілок. корою як:их звірі юдуються 
взимку. Бобри сrrорудЖають ІНа 
болотистих місцях «хатки» -
свої на.земІНі житла. Де дозволя
Ють умови, вони влаштовують 
кубла в глибоких норах, які ри
ють по берегах. 

Сltладні ·ІНСТИНКТИ ЦИХ ЗВ·ірів, 
що добре f11РИСтосувались д'О жит
тя у воді, здавна Л!ри·вертали ува
гу' людей. Завдяки охороні, вони 
зна-r.mо розповсюдиились ·по ДНі
пру, Десні та Іх притоках. 
В КJиївських лісах все частіше 

зустрічаються тетеруки. Хто хоче 
бути свід~ом тетеревиного току, 
той не доспить· і nриїде на токо
вище до сходу сонця. 

18 лісах К:иївщини водиться ба
гато інших звірів і птахів, які е 
при.Іфасою київських лісів. 

М. Чабанівський 
В. Пархомеmю 

"""""'~' '~'"''"'"'"" ....... , ... 
Поезія в Украіні 

Маки цвітуть 

То маки цвітуть у степу, 
А ІВі тер дихне - ·облітають. 
!]ро зустріч, словами схупу, 
Найближчі подРУІ'И не знають. 

Про неї і ти вже забув. 
І згадка, що в серці ясніла, 
Лиш вітер розлуки дихну!В, 
Як :ма.ки оті, облетіла . 

А я пам'ятаю таки 
І маки, і 'Іі>ави, і небо, · 
І трепетний дотик руки, 
І тихе, пекуче «не треба ... » 

І потім зарощену nуть, 
Де ніжно шумлять осокори. 
Як гаряче маки цвітуть, 
І ях осиnаються скоро. 

Тамара Коломієць 
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RPvrий З'їзд ОУМ у Франції 
ПіІВТОРи години їзди потягом із 

Льйонського Д1І рцл ЗІ Парижу і 
л вискакую з потягу в Монтаржі, 
щоб, зробивllІИ ще кілька кіло
метрів пішки, оп:инм-rись у Везін -
Шалєті. · 
Вже здалека піз.наю люксусове 

авто Першої Українська~ Дру
карні у Франції, яким мабуть 
прибуІВ сюди її ДИректор п. в. 
Лазовінський. Значить, тут зна
ходиться домівка і тут відбува
ється З'їзд. Перед самою домів
кою зустрічаю п. rордона і п. Ку
жілл - Директорів Курсу Моло
ді по матерілльній сторіІЩі. Че
рез вікна видніють голови учас
нJ.іків З'їзду. вагато видніє голов. 
З моїми добре знайомими везін
ця.ми ІВИмінююсь кількома слова
ми і спішу до середини. В сере
дині не буденна ж поділ: з~~зд 
наших молодих французів, чи 
французьких уюраїнців, як хо'Ч
те. 

Коли входжу до залі, З'їзд с 
вже при точці «Прийняття Про
токолу з nопереднього З'їздУ». 
Саме відбулось голосування за 
прийняттям і, з огляду на те, що 
сума голосів «За» і «проти» ви
глядає більшою ніж є число са
мих учасників, Голова З'їзду л. 
Бачинський, який прибув на 
Курс аж з Лювену (БеЛьгія), дає 
поленення до .голосування. 

Всі учасники З'їзду - це зоІВ
сім мщюді людиr Пізнаю багато 
облич, власники яких мали в ча
сі мойого приїзду до Франції 5-8 
років. Сьогодні це « медмуазель» 
і «жен-ом». Дійсно час пробігає 
дуже скоро (так само як і молоді 
роки)! 
Отже, З'їзд вже ІВ;дбув фор

мальну частину і до кермування 
ним обрані: Л. Бачинський - го- ., 
лова, Кутнлк - застуnник і пан
на О. Швець - секретар. До 
дальшоr; праці належить прослу
хання звітів Бюра і Клітин, іх 
ПроДИСКутуваТИ, ·щоб, ВИТЯГНУВШИ 
відповідні висновки, . ,устійнити 
працю ва слідуючий діяльносте
вий ·рік. Всі дебати молодих кон
фЄсистів відбуваються переваж
но у французькій мові. Нічого 
дивного, є тут такі, які зовсім н~ 
роз/Уміють ~краіtнському, але 
серце мають українське, яке са
м прИВело іх аж сюди.· Отже, за
соби порозуміння тут не мають 
нілкого значення. Важне, щоб бу
ло саме порозуміння! 
Короткий вступ до звітування 

дає Голова ОУМуФ Б . .Кам'янець
кий. 

За орrанізаційву діяльність 
Бюра ЗІВітує паІШа Калина Гуза.р 
і панна Маруся Калиновська -
за «фінансову політику», вислі-

дом якої є 23.000 фр. сальда. Про 
діяльність вже широко писалось 
в українській пресі і тому не бу
ду пqвторювати. Це саме відно
ситься і до звітів з клітин. Оче
видно, що МQЛОді не осягнули сл

ючих .успіхів, але вони осягнули 
значно більше: вони зрушили з 
мертво; точки 'УКРаїнське молоде
че життя у Франці!.:, про що, зре
штою, ширше nише ІВ іншому міс
ці нашого журналу один з учас

ників З'.їзду і Курсу. 
Черга :на звітування Клітин. 

Один за другим підні:маютьс.-і 
«уnовноважені». Піторесково, як 
на це дозволяє французька мова, 
а вона на Це здібна, вони оповіда
ють про «організаційне» життя 
своіх кількох чи ·кільканадця
тьох співтоваришіІВ. Очевидно, не 
легко є поставити на ноги життя 

зорганізованої молодечої клітини: 
в одних переважає бажання до 
гарних забав, в других - видніє 
нахил до копаного м'яча, ще інші 
- захоплюються шахами або ма

ють нахил до прогульок по око

лиці. Як це все погодити? Упов
новажений: який стоїть в постій
ному' ЗІВ'лзку з Вюро.м Організа
ціі Молоді, хотів би дати інший 
напрямок цьому всьому, але ж і 
він сам молодий! Одначе, у всіх є 
бажання щось робити. 
На тлі цих всіх звітів і ожив

леної дискусії над ними забирає 
слово О. .Войко, :наКІреслюючи в 

простих словах способи, за допо
J\Югою, яких кажна Клітина може 
оживити свою працю і надати ій 
добрий і здорОіВий напрямок. В 
першу чергу 'амбіцією кожного 
члена Організаціі буде втягнути 
д0 неі всіх тих, які до неї ще не 
:належать. Викликати в кожного 
бажання .z:to СПільних зtустрічів, 
на яких буде обговорюватись все 
те, що цікавить всіх членів ОрГа·
нізаціі. Впровадити у відповід
ний спос:б в так~х зус'ІїJічах пі
знання нашоrо минулого, розпо

ІВЇдати про ньоrо своїм товари
шам французам. 

Видно, як всі уважно слухають 
цих слів. Це ж молодь в дійсному 
значенні цього слова і з нею 
можна багато доброго зробити. 

Після цілоденних дебат, пере
ступаючи з точки на точку по

ряДку денного приходить «вибір 
Бюра» і всі одноголосно понов
лююrrь мандат nопереднього Бю

ра, яке вже має певний досвід у • 
праці. Незадовго після цього на
ступає й зак.риттл Другого з•;зду 
ОУМ,уФ. 

В nідсумках його можна було б 
багато говорити. Але з основного 
можна сказати таке: бажання 
молощ-tх людей є відбувати та
кі зустрічі, на яких вони контак
туються і головно пізнають себе. 
І в цьому їм ТІреба допомогти. 

в. м. 

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ У ФРАНЦІЇ 
(Кілька думок з приводу Курсу 

Організаційна сторінка украDВ
ськоі молоді у Фра1Щіі дуже го
стро зарисуваласа послідніми рq
ками з того приводу, що брак 
широко розrалуженОі організаціі 
молоді з відповідним складом 
nровlдників і виховників nривів 
до постійного відпливу нашої мо
ло~, роджена~ вже тут у Фран
ції, до неукра.інських середовищ. 

Цей стан застаІВив укра.їнсь~е 
громадянство поважно застано

витись над таким положенням і 
шукати відповідного виходу із 
ситуації. 
Але не тільки старше грома

дянство, а й сама молодь почала 
шукати вихоДу із сліnого кута. 
Саме з ініцілтиви невеликого 
гурта молодих людей постала 

Організація УКІРаінськоі Молоді 
у Франції, яка сьогодні, після од
норічної СІВ<>аї ділльиости, дає 
багато надій на ще більший роз
виток. 

'Чому · так пізно, чому подібна 
праця не постала раніше? - ста-

і Дpyroro З'ЇздУ ОУМ у Ф'ранції) 

нуть питашІЛ. 

Відповісти на це питання не 
легко, але попробуймо. 
До цього часу питанням вихо

вування молоДі займалися всі: 
культурно - освітні товариства, 
синдикальні, і харитативні, і цер
кви, н, :навіть, політичні уrрупо
ІВаннл. Займались усі, тільки не 
сама молодь. Старше громадян
ство завжди старалось, щоб ви

ховати собі зміну, а не укра[:нсь
кого громадянина. Старалосл, 

щоб молоде покоління думало 
неодмінно так, як думають «бать-. 
ІСІ». І з того приводу родилИсь 
намагання поширювати між мо

лоддю різні кваси і ворожнечу, 
якими були перепоєні старші 
громадяни і які так роз'їдали і 
роз'їдають по сьогодніІІШій день 
уюраінську еміrраційну спільно
ту. 

«СМОЛОСКИП» 

Cтuv. 11-та. 1957. Число 9(79). 



А що ж на це молодь? 
Молодь, nочасти з nошани до 

«батьків», nочасти з nримус)· 
батьків, ішла no лінії nогоджен
ня з існуЮ<mм станом, але не вся. 
Пе~важаючій більшості нашої 
молоді наші овнутрішні різниці і 
наші сварки є чужі. rй навіть чу~ 
жими nочинають бути наші сен
тименти. 1~ зацікавлення цілком 
відмінні від за.цікав.11ень її бать
хів, бо ·во•на родилась в ·цілковито 
відмінному світі і ІВ·иростала в 
цілковито відмінних обставинах. 

В у ло ная.вно видним що молоді 
yкpajjюr,i, у:роджені на чужині, 
ст·аратимутьсл тим чи іншим сnо
собом змі:н'ИТИ існуючі рямки на
шого «модус вівенді». І ось ВОІЮ1 
це зробили, засновуючи молодечу 
організацію. Тому ініціятива і 
заложення оУМуФ, ·mt орrаніза
ції молоді, яка шУКає ІВИХоду з 
існуючо!'о стану на основі існую

чої дійсности і враховуючи nо
треби й інтереси всієї укра~нської 
сnілЬRоти, має основне і рішаль
не значення в моральній nлощи
·ні в Житті уюраїжьк:ої еміфацій
ної сnілІ:іНОТИ не тільки у Фран
ці.і. 
Вже від п'лти років 'У:країнсь

ка НаціоналЬІНа Єдність у Фран
ції організує т. зв. Курси Громад
ськс·го Активу, лкі своєю темати
кою є доволі сnеціяльеими і в 
кожному разі були nонад сили 
для тих молодих людей, які за
ледве володіють українською мо

вою. Середній вік учасників вка
зував на те, що на н:их знаходить 

зацікавле:ння переважно старше 
громадянство. 

Заклики до .молоді не мали то
го успіху, який вони nовинні бу
ли маоrи. Але вже ліс ля Осново
положуючог.о з•;зду молодечої 
Організації на Четвертому Курсі 
бачимо 450/о дійсно молодих лю
де~. А на цьогорічному, П'ятому, 
вс1 учасники - це .молодь, уро

джена у Франції (не беручи nід 
увагу 'Кількох зnоза Франції, які 
були старші віком). Іхній серед
ній вІк є 17-1:3 рокі•:в. Воwл широ
ко (50 учасників!) відгукнулись 

на заклик св.оє,ї орrанізації. 

Протягом двох тижнів :вони 
уважно nрислухались до того 

всього, що їм так nотрі:бне mи 
с·вІітОІ'лядовЬму формуванню ~е 
на СІВідомих ук.раїнців. Про те, що 

вони nрислухались уважно свід
чить і те, що 90% курсантів дали 
більше, як задовільЮ відnовіді На 
nоставлені їм заnитання, що 
обіймаJІ'и цілість матеріялу. Цей 
кінцевий конкурс багато гово
РИ'І'Ь, не зважаючи на те, що nо

зем сnрийняття матеріялу слуха~ 
чами далеко не дорімновав nозе
мові nоданих доnовідей! При ор
ганізаціІ; майбутнього Шос'l'ого 

.. смолоскип,. 
Чv.сло 9('79}. 159'7. Стор. 12-та.. 

Курсу над цим і над nрограмок 

йоrо 'l'ореба nоважно призадума
'l'ись. 

Дивлячись на цей nоважний 
гурт молоді, nовної енерІ'ії, радо
С'l'И і сили, молоді, яка сміливим 
нас'l'уnом nочинає •брати жwrтя у 
своє посідаRНя - насувалось на 
думку: адже ще не все проnало, 

адже за один рік число курсантів 
зломіж молоді nодвоїлось (а цщ.t 
рухом не вся українська молодь 
у Франц:і;і охоплена!) і на черго
вий раз ЗНОВ може ПОДВОЇ'l'ИСЬ! А 
що тоді? Чи в сnромозі буде 'УНЄ 
самій такий .Ку.рс орrанізувати? 
Чи не є це в інтересі усієї україн
ська~ сnільноти у Франції? 
Признаємось, що nід цим огля

дом у наше серце вк.радалась 

тривога. Во доцього>tасний дос
від вказує, що широкий захал 
українці в у Франції не заціка.в
лений в цій сnраві. Велика кіль
кість батьків, що згуртовані у 
!Різних укр.;~нс.ьк.их. '1!'О.'ВарІИІСТВІах, 
ЯІ{JЩО не ворожо, 'l'O холодно став
ля'l'Ься до цього Курсу. А також 
не тільки батьки, а й самі това
рис'l'ва, мовляІВ, .це не наше, ·отже 

нам не nотрібне! 
Тому й т.ривога, щоб у своїй ІВе

ликій nраці 'УНЄ і О'УМуФ не ли
шились ocaмi'l'H-E!ffi. Для еьогод. 
нішнього виховання українсько~ 
молоді ПО'l'рібним є загальне зу
силля всіх украУІЩів у Фран-ції• 
Во 'l'ільки таким зусиллям вка
жем.о добрий .шлях яким nовин
на ni'l'и наша молоДЬ. 
Пора вже nерестати вирощува

ти з нашої молоді різних -івців, 
-іс'l':В, і т. д., а пора почати фор
мувати її як українців, як свідо
мих своїх завдан:ь членів у.юраїн
ської сnільно'l'И на чуж·ині, яким 
є багато більше відкритих две
рей, як нам мізерним бездержав
ІНИКам! 
Курс у Везі.н..о:Шалє'l'і дав сво'і 

ПОЗИ'l'ИВ•Н.і насліДКИ. Молодь ПОЧ'І 
нає організуватись, nо.чинає фор
му.ва'l'ись. І може комусь :в.идава

'l'име'l'ься, що ці наслідки - мі
зерні, не відnовідаю'l'ь вложеній 
nраці і кo:u.rraм. Ми скажемо, що 
навnаки! Хто знає стан .україн~ 

сь:к:ої молоді, уроджено,ї у Фран
ції, 'l'ОЙ знає також, що у всіх 
сnробах, які ту'l' п;робували ·ве
С'l'ИСЬ, nочинались від нуля. з ор
ганізаційного боку не було нічоrо, 
а сьогодні є і Організація Молоді, 
і не малий ряд клі'l'ИН no цілій 
Франції. К"ИІНене зерно у молоду 
душу nус'l'ило коріння і дає свої 
nерші nаорості. Треба лише укрі
ПИ'l'И ці nерші пароС'l'і, треба дати 
молоді змогу nрацюва'l'и. 
Сnосте.ріrаючи дотеnерішній ро

зв:mок Курсів у Везін-Шалєті. 
можемо сказати, що і :надальше 
число учасників ростиме в тому 

напрямку, в якому воно зросло до 

тепер. А тому організаторам с·лід 
призадуматись і над тематикою 
викладЬв, і над всією nобутовою 
С'l'О'РіНКою Курсів. Добре бу ло 6 

Боrда.н Рубчак 

З РАННЬОІ ЛІРИКИ 

МРІЯ 

Так гарно вnитися казкам.и: 
Ясним роменом рсt.щвіс'l'и 

й ловити з в·тру лелюс'l'ками 
Весни розмріяНі лtИС'l'КИ. 

Прямим р·'оменом у ЛІРОСТорі, 
Заслухавnrись у тишу ТІра·в, 
Я б людське серце - людське 

горе 

В собі зелеІ!fім заховав. 

.Боrда.и •РУбчак 

"': 
Люблю широковітру і nриві'l'ну 
Влаки'l'ну далеч. В ній бо мрія 

вишня 

Мов хмарака, легко л.и.не. В :ній. 
ЯК ВffШНЯ 

Стою 'і кві'l'тям білим мислей 
хвітну. 

Я в ній росту, із вулиць, :з міс'l' 
розк:у'l'ий, 

І :погляд обрій \Р'Зд;сно вітає; 
Здає'l'ься, зла на світі вже 

немає 

Є тільки nісня: Ву<rи! Ву'l'и! Бути! 
Іду крізь будні ЮНИЙ, ПОВН'ОСИ-

Л'ИЙ 
іцу крізь -будні, сірі і безцінні, ' 
І жду, щоо ранком обрії nромінні 
Відкрив х'l'ось бі.лоrрудсий. н~ж~ 

нокрилий. 

о. юносте, 'l'И ватро іскросвітл.а: 

Я nовен сві'l'.ла! 

Минулись ст:річі вечорові, 

Минувся щооjт со.лов'ї:в. 
Твій слід, загублений в діброві, 
Вже nершим nроліском зацвів. 

Цві'l'И, красуйся, ніжний КВ·і'l'е 
Нагадуй серцю зно.ву й знов., ' 
Що ,;re :вмирає слід у сві'l'і, 
Де ишла, спИ1f!Я.лася любов! 

NІихайло Стельмах 

продовжити Курс д0 т.рьох 'l'иж
нів, щоб не розбивати літніх ва
каці~ на час'l'оини. В цій ділянці, 
те р1внож щодо самих викладо

вих тем - .молодЬ nовинна широ

ко висловитись, щ0 nослужило 5 
до організації •майбутнього Кур
су. 

.Рівноча-сно, пора і сам·И.'\4 ба'l'ь
кам nодума'l'и над ової:ми дітьми: 
яким вени хо'l'іли б бачити їхній 
ріст і формацію. 'Українські ор
ганізації й установи у Франції -
'l'ак:ож повин:ні б з.ревідувати сво~ 
С'l'анов.ище і С'l'авлення до Курсу 
Молодt і, включаючись у сnільну 
для нас усіх українську nрадю, 
етворити загальний фронт за ви
\РОЩування з~оровоі;І душі нашої 
молоді на чужині. О. О. 



lV З'їзд Мnподі 
• 

О. Ольжица ІМ. в Арrентіні 
Протяг'ом двох місяців на сто

рінках «Нашого Клича», який ви
ходить в Буенос Айрес, nоявля
лось оголошення про скликан:нJі 

'І'радицій:ноrо /Кощ рооу молоді ім. 
О. Ольжича цри. т-ві «ВідРоджен..: 
ня». Молодь закликала всіх ук
ра:.:нців, щоб прибули на цей 
Конrрес і nослухали, що наша 
молодь зробила, робить та які 
пля.н:и має на майбутнє. 
Два тижні перед з'їздом ми ма

ли наrоду бачити· юнаків в Това
ристві, ЯХЇ ІІ'РИГОТОВЛЯЛИСЬ ДО ці
ЄЇ небуден:ної nодії. ІВсі приготу
вання своєчасно закінчились, до·
м:Вка була гарно і модерно уде
корован.а, все було на СВ·е>сму міс
ці. 
Так наблизилась субота, 8 черв

ня, коли молодь і громадянство 

очікували відкриття КонГресу. 
4-ий З'їзд Молоді ім. О. Ольжи

ча відкрив Богдан Коваль. В сво
єму слові ві:н сказав: « Скликаємо 
цей з'їзд не л:иш.е для розваrи та 

. формального відбуття його, а 
скликаємо його для більшої ко
ординації ІНашої rrpaцi, дружньо
го лознайомлення та щоб прослу
хати наших молодих І1ірелеrент.ів, 
які напевно П!рИЙШЛи сюди з но
вими ідеями, новими методами, 
новим підходом в напрямку про
довження нашої організаційної 
nраці та пристос~ання її до те
періІШІіх модерних вимог». 
По в.ідкриттю поклІИкано Пре

зидію 4-го З'їзду, до якої увій
шли Ольга Ольшанецька (від 
Молоді при Централі «Відро
дження»), йосип Шевчук (Філія 
в Беріссо), Богдан Вітоши:нський 
(Філія в Авежанеді), Ярос.лав 
Хом'Як (Філ;я в Мунро). 
В часі Конtресу було виголо

шено такі доповіДі: Євген Задо
рецький - «Орг.а:нізаційні справи 
Секції Молоді ім. О. ОльЖіича»; 
Богд,ан Жаб'юк - «Культурно
артистична праця молоді Товари
ства»; Богдан Коваль - «Завдан
ня української молоді на чужині 
і зокрема молоді при Т-в.і «ВідРо
дження». 

На окрему увагу заслуговує 
влаштуваШІя виставки молоде

чих часопис.ів і журналів та кни
жок для молоді. ВІИставку від
крив Михайло МуШ:ИІНсь:юий, 
ку ль турно-освітні й реферевт Го
ловної Управи «Відродження». 
Окремою точкою Конrресу буз 

концерт - балет, в якому взяли 
участь - молодь цеНТіралі · та фі
лій Беріссо і Авежанеди. !В!Исту
г.али: оркестра під дириrентурою 
Петра Окопного, яка вІИюонал:а 
«Студентка» Вайтовфера і nопу·
лярну мелодію «Дві гітари». Під 
акомпаніяме.:нт оркестри виступи
ла симпатична Орися ПІИтльова
на, яка відспівала в еспанській 

мові «ІВідаліта» Arippe та в і1·n
лійській мові «Серенаду» Шубер
та. Молоді з філії Беріссо дУЖе 
вдало виконали танці - чумак, 
Іrозацький танець, козачок, мете

;~ик і галичанку. В танцювальній 
групі брали участь; й. Шевчук .. 
А. Фелоненхо, Ю. Вітик, А. Д~
кович, Н. Гроза, н. ,Вілоброп, А. 
Кучвара, Ружицька і Замойс1,ка. 
Тріо в скл.аді: Р. Кучвари, Р. Лут
чака і м. Ружиц.коrо. До таїfЩів 
грала QРкестра п-ва Фелоненків 
та Камnанистоrо. Ціла ІІJрограма 
ви·ступу філії Беріссо була nід 
керівництвом знаноrо майстра 
Миколи Ружицького. 
Під к:ерівющтвом братів Біто

шинських виступала філія з Аве·
вак, Беtа, Полотилнко та дівчата 
- Сівак, С.ірла, н. н. і Королюк 
з великим хистом відтанцювали 
подільський козачок rопак і ко
зачок. 

Концерт - балет закінчивсь ви
ступом студент·ського квартету у 

складі студентів Біля, О. Хама, 
Сосенха і Б. Коваля, .які відспі
вали пісні «Верховино», «Вечір
ній Дзвін», «;Мої дівчата». 
Після ке»щеІЛУ відбулось ІІІри

йняття для всіх гостей і забава. 
Королевою молоді бу ло вибр·ано 
Сусану Сівак з філії Авежанеда, 
а при:нцесами Ольгу Тимочко і 
Надю Грозу з філії Берісоо. 
В неділю 9 червня продовжу

вався З'їзд :молоді. його відк:риn 
Б. Коваль. Було відчитано наспі
лі nривіти та зложено усні. Було 
відчитано привіт від «Смолоски
ПУ», СУ АС-у, від Комітету для 
святкування 45-ліття Пласту, Шд 
Пласту, Т-ва «Сокіл.» з Кордоби, 
·СУБ, Т'ва 1-d.i Укр. Дивізії УНА. 
Усні nрИвіти зложили: Мирон 
Беr'іч, директор часоПІИсу «Хорва
тія» та nрові,щник хорватсь~rої 
молоді, Микола Горасих :від сло
вацької :молоді, Дело Поnов від 
македонської мол·оді. 
Після відчитання .і зложення 

привітів Богдан Коваль у святоч
ному піднесенні роздав спеціяль
ні грамоти найбільш активним 
членам секцій молоді «Відро
дження». 

Спеціяльно обрана tРезо.тоцій
на Комісія у складі Б. Коваля 
(Буенос Айрес), · Б. Жаб'юк (Бе
ріссо) і Я. Бітошинський (Авежа
неда) іПJредло:жила з'їз~ові виго
товлені резолюції, які бу ли nрий
няті одноголосно. Рівнож було 
відчитано та схвалено звернення 
до Об'єднаних Націй і Міжнарод
ного Червоного Хреста в сnраві 
депортування україІНСькоІІ молоді 
в Сибір і Казахстан. 
На цьому бу ло закінчено офі

ційно 4-ий Конфес Молоді ім. О. 
Ол·ь:жича nРІИ «Відродженmо'>, 
який закрив Євген Задорецький. 

Після закінчення Конtресу від
булась санточна . Академія, при .. 
свячена Патронові Молоді Т-rва 
«Відродження» О.. Ольжичев:t. 
Академію відЩ>ив Олесь Хам, а 
ДОПОВіді ВІИГ'ОЛОСИЛИ В украЇНСЬ
КіЙ мові Богдан Коваль і в еспан
ській - Ольга Ольшанецька. В 
дуже добре опрацьованих рефе
ратах була зображена постать 
Великого Сина України, ар·хеоло
н:а, поета і революціонера. Кон
цертооо частина Академії скла
далася з виступу оркестри під 
дириrентурою ' Петра Окопного, 
·яка ІВІиконала «Поему» Фібіха та 
«Сумний Спів» Присовського. На 
зSкінчеиня Академії виступив з 
промовою. ~михайло Муши:нський, 
який в блискучій формі змалю
вав Ж!иття д-ра О. Ольжича-Кан
диби та вказав, як треба вести 
себе щоСи бути добрим громадя

ниН~r.-: та патріотом та щоби ус
піunю ·завеnшити змагання укра

'lнськnї нації. 
Г;рімхим «Не пора)> було закін

чено Академ.'ю. Я є певний, ІЦО 
після цих двох днів З'їзду молодь 
згуртована nри Т-ві «Відроджен
ня» f де ще більш посилено ве
сти працю та здобувати :нові по-
З'ИІ.,ті.·; ~ Нестор ПуХІі!атий 

ЗАМІТКИ ПРО APf'EHTIHY 
Буе~ІОС Айрес (Вл. кор.). В Ар

І'ентіні створеПо два секретаріяти 
для координації ІІІРаці мо:1оді на
родів поневІ)Лених кDМУJ:~ізмом. 
Після nідготовчих заходів в Буе
нос Айрес створено два скекрета
ріяти, які мають хоор~нуtеати 
працю молоді народів з-поза за
лізної засло:ни які є поневолені 

· червоним імп'еріялізмом. Пред
ставники молоді Украtни, Слова
ків, Хорватів і Македонії створи
ли еЄ'.К!Ретаріят для політичних 
справ, а другий - для культур

но-соціяльних і спортових справ. 
До першого секретаріяту ввій
щли: м. Беrіч (хорват), М. Гора
сих (словак), Д. ПопОв (македо
нець) і Б. Кова.іІь (українець). До 
другого від українців увійшла О. 
Ольшанечька. До коорДІинаційно
rо центру мають увійти ще сло
вінці1 білоруси і, можливо інші 
предсТІаmrики. Вкоротці буде ви
дана перша деклярація цього 
центру. Треба при цьому відміти
ти, що ініц1яторамrи цього центру 
є nредставники української моло
ді в Арrентіні, які стараються мо
білізувати всі антикомуністичні 
сили та пропаrувати уюраїнськ.'' 
справу на всіх в~і.цтtинках І1ірОТИ
большевицької боротьби. 

«СМОЛОСКИП» 

Стор. 13-та. 1957. Чиоло 9(79;. 



Апель 
до Об'єднаних Націй 

JV-"й КопІ'nРс УJqJаїнс~.коі Мо
лоді «ВідРоджеввя», якИй відбув
ся 8-9 червня 1957 р. в Буенос 
Айрес звернувсь спецілльним 

а,пf'Ілем до Комісії Прав Людиня 

Об'єднаних Націй. Ни·жче місти
мо в деякому скороченні цей 
апель: 

«До Організації Об'єднаних Націй 
Секція: Комісія Прав Людини 
Нью Йорк. ЗДА 

Буенос Айрес, 9. 6. 19'5 7. 

.Високог~овююані Делеrатt1: 

Нижче підписані, Презид;я та 
дєпеrати IV -го КонГресу Молоді 
Т-ва «Відродження», Головна Уп
рава та Управи Секцій Молоді, 
які є членами Української Цент
ральної Репрезентації в Респуб
ліці АрІ'ентіни, даємо свою nовну 
підтримку всім зверненням укра
їнських політичних в'язнів, зо
крема студіюючій молоді, яка є 
депортована nоза межі України 
та перебуває по тюрмах в ж~ахли
вих життєвих умовинах. 

З Арrr'ентінськСІ: Ресnубліки ми 
звертаємося до Вас, до М~жна
родного Червоного Хреста та до 
всіх людей вільного світу дати 
підтримку нашим братам у нево

лі. 

Ми протестуємо: 

перед цілим світом nроти існу
вання концен'11раціЙ\Них wfupiв в 
тайrах Сибіру і в пустелях Ка
з~хстану, проти масової депорта

ції молоді, інтел:rенції і селян з 
України в азійські степи, що є 
модерною формою !'еноциду, який 
зараз практикують російські за
г,арбники, щоби знищити в молоді 
почуття ВОЛІ і віри у вільну і 
незалежну Україну. 

п. 
Ми осуджуємо: 

Уряд т. зв. «Союзу Совєтських 
Соціялістичrних Республік», кому
ІНіетичну партію і 1МВД за їхні 
кримінальні методи утиск,ів nрав 
індивІідуальноС'1ТІей jнаці она ль них 
прав українського народу і по· 
стійного нехтування принципамн 

Харт~: Об'єднаних Націй, зокре
ма у її вступі, який відноситься 
до прав людини: у І-ому Розділі; 
І-ий Артикул у точках - 1, 2, З; 
у ІІ-му Артикулі у точках - 2, З, 
4, 5, 6; у 4-му Розділі, 1З-ий Ар
Т':1Кул і артикули з Деклярації 
Об'єдІНаних Націй, в справі Прав 
Людини: точки - З, 4, 5, 6, 15(2), 
18, 19, 20(З). 

«СМОЛОСКИП» 

Число 9(79). 1957. Стор. 14-та. 

Peзnnюuii lV З'їзnv Моnопі в аоrентіні 
Четвертий '3'.їзд (Молоді іJм. G. 

Ольжича при Т-ві «Відроджен
ня» в Арrентіні проголошує 1958 
рік, рік сорокової рlЧНlиці проrо
лошення Самостійности Україн
ської Держави 'І'а трагічного бою 
під Крутами, роком Української 
Націоналістичн~: М·олоді. 

І. 

ІV-иІй З'їзд Молоді Ім. О. Ольжи
ча при Т-ві ьВідтРодження» вітаt: 

1. Боротьбу Українського Наро-· 
дУ з неріВІНими силами за визво
лення з-під російсько - больше
ницького терору, за ·ідею, якій на 
ім'я - Самостійна Соборн,а Уюра

їнська Держава. 
2. АрІ'ентінський народ, який 

ІІІ. 

Ми вимагаємо: 

1. Засудити уряд т. зв. «Союзу 

Совєтських Соціяліст1ичних Рес
публію> за його злочини супроти 

паневолених ним народів, за нех
туваннями правами самовиша-· 

чення народів і їхніми націона
льними аспіраціями, за вмішуван
ня почерез їхніх комуністичних 
аrентів у внутр:ш:ні справи різ
них 'НІародів. 

2. Створити Комісію Об'єдна
них Націй, яка досл~дила б побут 
політичних в'язнів і української 
молоді, депортованОІ'; в концен

траційні табори Сибіру і Казах·
стану. 

З. Предложити вислід дослі
дження під розгляд ГенеральноУ 
Асамблеї Об'єднаних Націй те1 
опубл: кувати його. 

·". Довести до ро:::tв'язання всіх 
концентраційних таборів ,і та бо
рів т. зв. «Сільськогосподарськоr·1 

переселення» в Сиб~рі і реrіонз.х 
Азії та уможливити поворот по
літичним в'язням і у,ІqJаїнській 
молоді до ІНормального життя й 
дати їм змогу працювати для 

добра їхньоr Батьківщини Укра
ЇІі'И. 

5. Звертаємось до Об'єднаних 
Націй, щоби вони проклямували 
Самовизначення народів і віднов·
лення ':хніх держав, зокрема Ук

раїни, яка є загарбана Москвою. 
Лише в такий спосіб мож:на за

певнити Мир, Безпеку і Демокра
тію у світі.» 

ЗвєрІНення підписали: За Резо
люційну Комісію ІV-го Кон:фесу 
- Еогдан Кова.ль (Голова), Бог
дан Зенон Жаб'юк і Ярослав Віто 
шинський - члени за Молодь 
Т-ва «!Відродженн'я» Ольга 
r:n:ьшанецька (голова) і Юрій 
М.а.ліщак '(С'еКр€ТІар), З~ !ГОЛОВНУ 
Управу Т-вг. «Відродження» Б 
Аnrент:ні Іван Ча;рнецький 
fГолов.а) .і Леонід Філь (секретар) 
та делеrати на ТV-ий Конrрес 
Молоді «Відродження». 

дає нам право на життя ,і :розви

ток на рівні зі своїми громадяна
ми. 

З. Всіх членів ОУН, які борють
ся з окупантом в Україні, всю 
молодь України, яка rнепохитно 
сто~ть на позиціях Самостійност;r 
та Соборности Держави. 

4. Керманича Українського На
ціоналістичного Руху полк. Анд
рія Мельника та заявляє свою 
всецілу моральну та матеріяльну 
підт;римку українськ.ій визволь
ній боротьбі та Організації Укра
їнських Націоналістів. 

5. Ієрархів Українських Цер

ков, духовенство в АрІ'ентіні, Ук
ІРа:інську Центральну Репрrо'ен

тацію в Арtентіні, всі українські 
ус~анову та Головну Управу Т-ва 

«Відродження». 

6. Членів всіх молодечих та 
бparnix націоналіс~ИЧНІИх !(}рnані
зацій. 

ІІ. 

IV -ий З'fзд ,молоді ім. О. Оль
жича при Т-ві «ВідроджеНІНя,,. 

схвалює з апробатою Головної 
Управи Т-ва <~Відродження» і за 
посереднип,твом Ук:раїнської Ценr 
іральної !РепрезентаціЇ:' висЛІати 
меморандум до Комісії Прав Лю
дини Об'єднаних Націй та Між
народного Червоного Хреста в 

справі вивозу молоді з України в 
Сибір та КазахстІан, - щоб вони 
вислали міЖ1Иарод;ню коміс,;ю, яка 
досл;дила б життя вивезених в 
Сибір та деінде. 

ІІІ. 

IV -ий З'~зд Молоді ім. О. Оль
жича при Т-ві «Відр~одження.» в 
АрІr'ентіні схвалює та підтримує: 

а) Український Олімпійський 
Комітет. 

б) Орган української націоналі
стичної молод~ та ~студентства 
«Смолоскип» та доручає управі 
молод,і при Т-ві «Відродження» 

його розповсюджувати між ,мо
лоддю 'В Арrентіні. 

в) Курси Украмю$авства.~ що 
пuоводитимуться під патронато;~л 
УЦР. 

г) Інідіятиву МУН в ЗДА ство
рення координаційного секретарі
яту українських !Націоналістич

них молодечих організацій та 
розгорнення діяльности Стипен
дійного Фонду ім. О. Ольжича і 
таким способом допомагати но.
Націоналістичної Молоді. 

IV -ий З'їзд Молоді ім. О. Оль

жича при Т-ві <<Відродження» в 
АрІ'ентіні ІНа терені внутрішнього 
розвитку ставить слідуючі зав
даШІя. 

А. Організаційні: 

1. Відновити та посилити нови

ми кадрами юнаків працю в на
шому т-ві. 

2. Продовжувати коордиrнаційну 



СВІТОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОRІ В МПСКПІ 
Останній тиждень ЛіИПНЯ і два 

перщі тижні серпня вся світова 
преса- приноС'ила щоденно сенса

ційні .повідомлення про фести
валь молоді й студентства в Мос
кві. Суспільство всіх Іфаїн авіту 
ще раз мало змогу переконатись, 

яка сила комуЮ.стичної пропа
rанди і який безсилий в цьому 
напрямку західній світ. 
Всі JНекомуніс.-rич.н:і Ю>рестrон

денти однозrодно стверджувал·и, 
що цей фестиваль - це чергова 

юомуністич.на :rюропаtа,ІНдивна ак

ція, щоби розкладати силу захід
нього світу, tрізними. 1tомітетами 
«боротьби за мир». та комуністич
НИlV"..м союзами «демО!Кратичної 
молоді», які є ніч~ інUІИ.м, як 
сліпим або й СІВідом:им інструмен-

,. ............... ·.·····················-·.-.·.····· 
працю між цеІНтралею й філіями, 
'що мало та.rоий доб-рий успіх в 
минулому році. 

3. Втягнути якнайбільше моло,nі 
в наші ряди для служби нашій 
Батьківщині ~· витв.орювати в 
юнака дух саможертви, герой
ства, а в час потреби готовість 
віддати Ж'ИТТя за нац:ю .. 

Б. КуЛЬ1'УІРВО - освітні: 

1. За nриклад будемо мати на
шого патрона о. Ольжича та бу
демо продовжувати його роботу 
для поширедня нanrc>'; культури і 
чим раз більшого виховування 
молоді в юориІСТь 'Українській 
Державі. 

2. Вс.і членtи обов'язково мають 
брати участь в курсах Україно
знавства. 

З. 'Відбути конфереНції в цент
ралі та філіях, присвячені питан
ню завдаШІя націоналістичної мо
лоді в сучасному моменті.· 

В. ·Мистецькі: 

Пост.арати:ся, щоби якнайбільше 
молоді вступило до мистецької 
секції при т-;в.і, а саме - до хору, 
оркестри, ry1p'li{a танцюристів та 
аматІJІРськоrо, щоби в такій фор
мі nізнати українські звич~і й 
традиції, пісні і музику. 

r. Фізичне вихОІВ3.нвя: 
1. Плекати серед молоді гімна

стику і спорт. 
2. Влаштовувати щорі'ч:н:о сnор·

товий ЗДВИ1'. 

з. Влаurrову.вати прогулькм (екс 
курсі і). 
Резолюційна Комісія 41І'Іо /З~з

ду Молоді іи. о. Ольжича при 
Т-ві «'Відродження» в Арrентіні= 

Боrдан Коваль 
.Голова 

Богдан З. Жаб'юк 
JІ•рослав ВіТОШ'JІвський 

Член 

том в руках ;російських комуні
стів. 
Нас ІНе дивує,. що комуністи 

влаnrrовують таю фестивалі. Тут 
нічого ,ІJJИв:ного. Але нас дивує, що 
західній світ і десятки, а то й 
сотні, різних некомуністи'ЧІНих 
організацій молоді не· є сnромож
ні протиставитись цим фестива
ля.м КОНІКІретНОЮ працею і КОН
КІретНИМИ Пр<УmаКЦЇЯМИ. 
Тим більше, коли цей же ЗахІд 

має досвід мину лих років. Ось 
вже шостий раз західні країни 
nускають своїх дітай в сто.лиці 
бОЛЬШІеВИЦЬКОГО СХОдУ, Пускають, 
щоби вони звідти вернулись за
сліплені блеском комуністичної 
пропаrанди і задивлені в той од
норазовий блеок діяли по дирек
тивам МосК!Ви, в її інтересах. 

початок фес-rиіВалів збігається 
з початком посиленої больше
вмцької пропаrандивної акці~ т. 
зв. «боротьби за мир» в 1947 р., 
коли то перший такий здвиг !Від
бувся в ІІJразі. В 1949 р. - відбу
ІВаєт.ься в Будапешті, в 1951 р. -
в Східньому Берліні, в 195.3 р. -
в Вукарешті, в. 19·55 ;р. - у Вар
шаві, а в цьому році - в Москві. 
Найбільш імnозантними бу ли фе-: 
стивалі в східньому Берліні й 
останній. Формально фестивалі 
орrаІНізують і скликають ВФДМ 
(Всесвітня Федерація Демокра
тичної Молоді) і МСС (Міжна
родній Союз СтуденТСТІВа). Обид
ві світові централі nрикриті не
винними на~ва:ми, а властиво е 

суто комуюстичні, кермоваШ і 
фінансовані кому:ніС'ГИЧ.НІИ:МИ пар
тіями. 
Передфестивальна підготовка 

дещо була відм:нна, цим разом, 
ІВід поnередніх. Слеціяльно ство
ренИЙ комітет розсилав до всіх 
національних молодечих і сту
дентсЬіК!их організацій, без різни
ці на їхнє політичне забарвлен
ня, велІИКУ кількість nро:паrан
дивного матеріялу, запрошуючи 
всіх брати у-часть в ньому. Крім 
того були запрошені всі спорт·ові 
федер~і, ВКЛЮЧІЮ З Олімпійсь
КИМИ Комітетами і l'ОЛО!ВОЮ Між
нарОДНЬОГО ОліЮІійського Комі
тету А. Врандежом. Цим больше
вики хотіли зробити не лише 
здІВиг молоді, .якого немає рівного 
в світі, але й СТВОірІИти традицію 
своєрідних «СВОЇХ» Олі:мпійсwmх 
Ігор і в разі потреби - їх .ПJРОдов
жувати, надаючи й спортові ко
муністиЧіН'ої noлi'mNНOi краски. 

Совєтський делеrат в Міжна
родньому ПідІ'О'ГОВ<Чому Комітеті і 
майже всіх конференцій як МСС, 
ще в 1956 р. виразно заявІИВ, що 
«Світові фестив.алі стали світли
ми традицUDки мі~родньоrо мо
лодечого руху. Вони є організо-

вані під еrідою ВФДМ і МСС, .які 
мають підТtр!И!МХу величезІНої ма
си молоді». Ці ствердЖення Олек
сандра Рябоконя вказали ясно 
всій західній молоді, хто є орга
нізатором цих комуністичних ім
през і на чиє копто вони йдуть. 
Але ЛКІраз після мадярської ре

вотоції,. коли стало всі.м Я·СНО, що 
обидві. ці організації всеціло nід
порядковуються Москві - вони 
відіЙІІLЛи в «тіНЬ», а підготовчий 
комітет почав вести nролаrанду, 
що мовляв фестиваль орга:нізус 
цілий !рЯД .ПJРерізних молодечих і 
студентських організацій, в що, 
багато ще наtвних, ще повірило. 

Вагу фестивалів було ясно з'Я
совано в органі Комінфор·му від 
5 C·eprnrя 1955 р. В ньому nиеа
лось: «Ці знамениті світові фе
стивалі молоді є рухом міжна
родного значення і яких вагу ще 
не JІ.~ожна предатавити; вони 

представляють значний етап :з 
еволюції демократичнс~rо (читай: 
комуністичного -П. В.) руху мо
лоді... В багатьох юраїнах, в мо
менті підготовки ф<естивалю, мо
лодь збирає підnиси під В.іденсь
ким Апелем (мова про Аnель т. 
.зв. К>аБ:Гресу миру, який відбувся 
недавно перед фестивалем у !Від
ні - П. іВ.) ... ВФДМ, яка постійно 
бореть.ся за права молоді - здо
буває все більше значення ... >> 

В часі . фестивалю у Варшаві 
польський комуністичний орган 
«Трибуна людУ» від 28 травня 
1955 р. писав: «і:Ми пов,инні бути 
свідомі значіння цих феСтивалів, 
які не є ЛИ1І.Іе претекстом для 
СІrівів і забав, але які є насамnе
ред nолітичною подіЄю міжна
родного значення... Нам треба до
вести до зрозуміння молоді, що її 
ак·. ивність є тісно пов'язана з бо
ротьбою веденою . революціонера
ми (комуністичними - П. В) ці
лого ав1ту ... » А дальиrе говорить
ся надзвичайно виразно npo зав
дання Q>естивалів: «Молоді люди, 
я:к:і походять з капіталістичних і 
колонійних країн, мають бути пе
реконані, що табір Миру є непе
реможний і що їхня боротьба є 
леrітимна. Отже :кожний учасник 
здобуде тисячі св.оїх друзів для 
справи миру ... » 
Почерез фестивалі большевики· 

хочуть і «загартувати» свою мо
лодь в зустрічах з чужинцями. 
Травневе число <<~Молодого Кому
ніста» ІНа цю те:му писало: <<'Ми 
ще все не дійlІІЛи до того, щоби 
дати зрозумі'І'И і усвідомити нашу 
МОЛОДЬ В ДЇЙСІЮСТі і ПіДГОТОВ!ИТ'И 
fi до політичних дискусій з :на-
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ш:ими чуж:инецькимrи друзями". 

Своїми :вмілими потшне.ннлми і 
лропаrащою большевики зуміли 

навіть здеЗQрі{JН'rуват.и цілий РЯ..':t 
осr.>бливостей, !ВКЛючно з Альбер

том Швr:йцером, який в 1955 р. 
хmів навіть поважні фонди пе

редати она підГ!Л'ОВКУ фестивалю, 

але, довідавшись, що це суто ко
муністична р-обота, - подав GІро
стува.н.ня у французькому «Лє 

Фіtаро", в якому заявив, що не 
дає жодної під'!1римки такій «по

літичній демонстраці~"-

Оfудентство вільноГо світу 
ІІІЮТИ ·ФООТИВІJ.JІЮ 

в своїй пропаrанді підгото;вчий 
комітет фестивалю ет»орюе вра
ження у малозорієнтованих, що 

у фестивалю беруть участь май

же всі студентські і молодечі ор
ганізації, що ніяк :не відповЩае 
nравді За вийнятком хільхох -
жодний Наці{)НRJІЬНИЙ Студент

СЬКиЙ Союз не взяв участи. Ціха·
во віДмітити відгуки деяких сту
дентських союзів. Студентський 
Олоз Університету Схід:ніх 1ндій 

у відпо'Відь на запросиони на 4-ий 
ко:m'рес ,мсс писав: «Беручи під 

увс:: гу, що МСС е дуже однобічне 
в студентських питаннях, ми не 

думаємо, що МСС може дати 

можливість для студентської 
спів.праці QJJepтdr на nринци-пах 

неодноб·іЧ'НОС'І1и'". НаціонаЛЬ!Ний 
Союз Студентів rани, новопоста
лої ·самостійної дЕ'!Ржа:ви, зірвав 
напередодні фестивалю rвсякі 

зв'язки з МСС, мотивуючи це тrим, 
що полі'ГJ.1:Ка МСС веде до підпо
рядхуванн.я «добра ·студентС'І'Ба 

під диктатуру певного політично

го <режиму"_ НСС Панами відмо
вивсь бр.ати будьяку уч:асть 'В ма

н'фестаціях •МСС, с.а.являючи, :шо 

«МСС не е ніщо інше, як органі
зація приста:нівку для атентів 
міжнароднього комунізму мос

ковської підпорядхова:ности"_ 
Найрізкіше становище зайняла 

Об'єднана Рада Данської Молоді. 
яка після мадярських подій зде

клярувала: « ... ми ,рішуче відтя
гаємось від nроекту фестивалю 

ВФДІVС, Ми полере:п;жуемо да:н

оьку молодь в небезпеці, яка мо

же її зустрінути, беручи участь 
в ньому ... » 

Це кілька голоС'ів молоді і сту
д€нТСТ'Ва, які в.же зу>міли зрозу

міти суть і мету таких фестива
лів. 

Са.ж фестиваль 

Фестиваль відбувався Бід 23 
ЛІ1ПНЯ ДО 11 серпНЯ Ц. р. В It'J>OMY 
взяло участь біля 100.000 моло:Ці 

й студентства з СССР, сател:тних 

країн і зі 102 країн світу. З важ
ливіших юраtн слід відмітити: 
650 учасників - ЄГJ.JЛет, 450 -
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Сирія, 250 - л:,бія, 240 - Су даtо~, 
150 - 1<рах, 1.650 - Англія, 2.000 
- Ф,ранція, 600 -Бельгія, 200 -
Бразілія, 160 - Чілі, 150 - Ар

tентіна, 150 - ЗДА, 80 - Мехіхо 
і т. д· Разом всіх чужющів було 
прwблизtю 35. ООО - найбільша 
хількість чужинецьких JУЧасн.и
ків з усіх дотеперішніх фестwва

лів. 
На фестивалю був цілий ряд 

подій, білЬU!НХ і менших, різних 
сенсацій і ІРізних nригод. Протя
гом двох тижнів відбувались 
спортові змагання, фестивалі 
фільмі;в, МИС'NЩТ.ЕІа, самодіяльно
сти, музики, в:ДБідини музеїв, 
kтормч:них nам'яток МоС'К':Ви, зу

стрічі, бенке'tи і т. д· Цілий ряд 
«подій" - американець- Фідер ер 
trазвав в чаоописі <<Советская Ро
сія" Хір~ева <<Рідни•м батьком", 
щіл!ція розганяла підсоветських 

дівчат, які «облягалИ>> готелі ч:у

·жинецьких учасників, !американ

ці Зр•оfu1ЛИ "роЗКОЛ» Б СВОЇЙ гру

пі, совєтська преса nротягом фе
стивалю постійно атахувала nі

лий ряд відомих !Коресnондентів 

за ЇХНЮ «Необ'Є"КТИВНіСТЬ», Б ОС

танніх днях фестив.алю сов.етські 
часоmІеи nочали nублікувати 
прізвища окремих Ч)'ЖІИнців., як 

<([]ровокаторіБ», а молодого аме

ри:канця Станлея 'Мамфорда на

звали <<ІІПІигуном», його .apenrry
rвaли, нИЩИли його фільми і т. д., 
-nідсоветська :молодь «~агалас.ь» 

з західньою в танцю'ВRНні «ро

ІКен:роль», ІКілька тисяч: делеІ!'атів 

бенкетували за спільним столом 
з советським:и божками - а в за
гальному цr лий ряд лреріз:е:'ИХ і:н

-цидет-ів, заяв і деклярацій, rпро 
які так ш'Ироко, як нllі:оли, лиса
ла західна преса. 

Я-к боротись з фе~тивальною 

пропаtмщою? 

Одна західня хореслонделТІ.<н 

nередавала з Москв.и: «Я не знаю 

ч:и Хрущов може собі у.яІВИти, я-к 
Бін слльно заризихував ... » 1 її 

слова були всеціла влучні, коли б 

захід пригоrовивсь до цього фе

сuшалю. 1 сьогодні 'Виринає пи
тання - хто на кого більше 
вnлинув на фестивалю? Чи за

хідНя молодь на підсоветьху, чи 
навпаки? Чий вплив сильніший? 
1 тут ціла суть слрави. Фести

валь не був би небезпеч:ний для 
заходу, :к:оли б захід був вислав 

на нього, в більшості, не жадозу 
авантюр молодь, не -к;омунізую'-Jу 

молодь, - а - вислав свідомих, 
сучасних лодій., -свідомих ідей 

свободи вільности - одиниць, 
.які про ту різниЦю між сходом \ 
заходом могли б розказувати, до

хазати на фактах, яких е мільйо

ни, nідсоветській молоді. Яхі 6 
захитаm1 та поглиrбмли, і так Бж<' 
захитаний, хомуніСТИ'-JНИЙ світо

гляд деякої частини молоді ССС
Р. А таких усІRСН1ИКів треба було 

ютовити кілька років і це була б 
священна місія їхня. і це був б;-1 

успіх і ле:ремога. Щоб вони під 

ритм болЬШ'еВИЦЬХИХ гучномов

ців не кричали «заборонwги 

атомну бомбу!», а щ·об мали від
ва.гу сказати правду. 

Педопускання до фестивалю, 
погр-ози (навіть карами і т. д.) 

сьогодні не дають розв'язки для 
величезно( проблеми, .яка ле:ж;итJ, 

між двома світами. Зупинити ло

їздки не в силі була жодна кра
їна. А це повинні були всі усві
домити, зокрема керівники нехо

муністичних і антикомуністичних 
молодечих організацІ-;:; в західніх 
країнах. 

Зоюрема тут вели11.« відnовіь 

дальність лежить на такій краї

ні, як ЗДА Чи ця наймогутніша 
краі"на ор:rанізувала якусь nрО'rи

акцію? Чи було зроблено хоч 
якусь лропаrандивну лротикацію? 

- !Жодну. Американська сусліль

ні.сть замість довідатись, як її 

сини уміли обстоювати nринциnи 
демократії і свободи, довідува

лась .в с<енсаційних тювідомлеи

нях, що кожний американець -
учасник фестивалю, який зва

житься лdхати до Китаю на від
відвідини заплатить 5.000 дол. 
кари (і всякі інші пог.рози). Ні, це 

не е розв'язка питання. Тут тре

ба не грозити (погроза створює 

противну реакцію!), а діят;.t. По

грозами не перемагаtться ворога. 

Велику відповідальність тут 

тут несе на собі й украlнська емі
tраційна молодь. Де ж по-ділисu 
ті вел-икі і «масозі>> організаціі:, 
які нараховують тисяч:і членів? 

Як вони за-реаtували, чи вони зу
міл;.t зрущити і зактивізувати в 

цьому напрямку р'зні чуж-иаець

кі молодечі й студентські органі

зації? Хто ,б був піднявсь цього 

завдання - м:-іг ви:к:онати кол-о
сал_.ьну працю, наслідки якої мог

ли бу'!)f дуже далекойду'-Jі 

За два роки будуть большеБМки 
відбувати настуnний фест.ивалh 

(я:к:що нічого не зміниться). 1 над 
цим нам слід подумати вже сьо
годні. 

П. Ва.рнак 

Орест Гаорил:R»t 

ЛІТО 
Наливаються холоси пшениці 
В поле виходять косарі. 
Сонце на синьому небі 
1 сверщ у траві ЦОКО'ЧЄ 
Мов скрюшк у ЛяСкалл. 

Псом загавкав кулемет 
1 грім:хе: «За Україну!» 
rра:нати - .як грім з-за .гори. 
Три кІІплі крови на землі 
1 пахне свіжо скошена трава. 

Заходить соще . .,.... 



3 пистів по Penaнuri 
Шановні Друзі! 
«··· Я думаю, що КонГрес СУС

ТА був несогірший, беручи під 
увагу нашу еміrраційну розпоРQ
щенk·ть і подібні конвенції в ·ми
нулому. Порівнюючи до подіби
них американських імпрез, ~а 
відмітити, що нам ще бракує пре
цизности і толеранцfі, але в по
рівнянні з тим:, що було- це все 
ж nевний поступ. Тому такі кон
венції і на будуче були б поба
жані. Хоч я не вірю, щоб вони 
:к;о.ttинебудь стали базою націо
нальної консолі;цації, то все ж 
таки вони можуть стати полем 

випtколу для більше цивілі:::Юва
ноrо і конструктивного сусnіль
ного. і політичного життя. 
Відновлення «СмолОСК'Ипу» без

сум:ніву пот.рібна. і корисна річ, 
тим більше, що немає жодного 
ІЮріодичноrо студентського жур
налу, який би появлявся тут в 
Америці, чи в інШ!Их краї•нах. йо
го ycnix буде, розуміється, зале
жати в1д того, до якої міри він 
відповідатиме потребам всього 
yКJpa''Jtcькoro студестства на емі
фації і як успішно він зу:міє до
помагатrи ·і передбачувати роз
в'язку проблем, які :настигають і 
будуть ІП1РОдовжувати \насуваrrися . 
перед студентськими організація
ми й їх відношення до чужинно
го оточення, і до укр&нського 
еміІ'раційного суспільства. 
·Одно з наступаючих питань є: 
чи вдасться спинити помітне ІВід
чуженrня - rне між «СТароюї і 
«НОВОЮ» еміtрацією, але :між 
«старою» і t«НОВ<Ж>» інтеліІ'енuі
єю. В більшості випадків ті ст:у
денти, яхі кінчають студії - з 
технічних чи економічних ' при
ЧІИН, відчужуються від уюраїt:нсь
кого суспілЬС'ІВа і втрачають зв' я
зок зі старшою І'енерацією, яка 
вложила багато конструктивІНої 
Ь.раці в різні форми українсько
го організованого життя і яка те
пер все біл.ьше докочується до 
позиції «ОСТанніх Могіканів». Су\{ 
в тому, що наnр. такі організації 
як .. кооnерація «Самопоміч» і ук~ 
раиюзнавчі курси, не дістають 
жодного поповнення із числа 
кінчаючих студентів і якщо така 
ситуація потриває довше, то, не 
зва?Каючи на св01: дотеперішні 
усmхи, в они помруть своєю nри
родною смертю. 

діРУГОЮ nроблемою, яка насува
ється на думку, є те, як захріnи

ти в організованих рамках тих 
с:'Удентів_. які кінчають студії і в 
бlJІОЬшос•І? випадків відQкремлю
ються вщ студентського життя. 

Чи не було б побажаним створи
ти для них те, що американці на
зиеають «Алюмві Асосіейшен», 
або щось паралельне .цо «Сеньо
Р~Т~» ~ Пласті? Це дало б силь
ннш шдстави ·українському сту-

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ, ШО 
+ Цього року в Україні був ду

же зміІНИИЙ клімат. Зима була дУ
же теnла, лютий нагадував кі~ 
нець березня. В березні була 
страІШІа завірюха, а по вікнах 
мороз малював «візерунки». 21 
березня по Україні пройшла гро
за - незвичайне явм:ще в таку 
пору. 

8 Археологічні розкопки на 
півдні України іВІИказали, що 
кілька мільйонів ptmiв тому, в 
Ухра!.иі був дУже г~рячий клімат 
і там жив страус (СТІРусь). Пізні
ше, в льодовиков-ий період, клі
мат на півдні Украї:ни був холод
ний і вологий. 

8 Згідно зі старинними укра~н
ським.и ліТОІІІисами, в 994 р. була 
велика Посуха в Україні. В 1092 
році дощів ІНе було, '1'1рава виrорі
ла, поширювались лісові пожежі. 
В 1124 р. знову була велика посу
ха і .вона повторювалась в 1146, 
1161, 1223, 1366 роках і т. д. Про
·гягом остаІНніх рокіт~ поріlіняль
но до кількадесяти тому в Укра
їІні значно збільшилась 'кількіст~ 
опадів. 

• Україна є найбільш експлуа
тованою з усіх республік ССОР. 
В 1956 р. Україна дала велику ча
стину промислової продукці: СС

СР. І так Україна дала 48°/о зага
льносовєтської виплавки чавуну 
(17,2 :міл. ТОЮJ), 38°/о стаЛІ (>18,3 
міл. тонн), 39% прокату (14,7 міл. 
тонн), 56 °/о залізної руди (47,3 
міл. тан:н), 32% вугілля (137,7 міл. 
тонн), 39°/о загального совєтсько
го випуску тракторів, 72% цук.ру 
і т. д. 
+в 19·28 р. в Україні було 1,9 

мільйона робітників, а в 1956 р. 
- 9,1. 

ПОЗДОРОВЛЕННЯ 

З великою при:имністю і раді
стю довідуємося про народження 
сина Олексія в наших співтова
ришів і одних з основоnоложни
ків журналу «Смолоскип», П-:аа 
Асколда і Жені Кобклко. З цієї 
ІНаГОдИ В:ИСЛОВЛЮЄ:МО ІЦа.СЛИВИМ 

батькам наші щирі дружні по
здоро~ення, а їхньому першому 
СИІНОВІ бажаємо щасливого і здо
рового життя. 

Редакція 
«Смолоскипу» 

дентському рухові скріnило б 

йоrо. еконо:мічно й 'усунуло' б не
потрІбне тертя, яке на довшу ме
ту є неуникниме між сnравжніми 
студентами і ТИМІИ, що ІЮкінч.или 
студії багато років перед тим. ' 
Ц~ є проблеми, які приходять 

:мещ на думку, nишучи до Вас, і. 

на які я, може, в ,майбутньом~' 
напишу обширнішу статтю ... 

lrop Камевецький 

процесу· 1878 р., в якому було су
джено Франка і Терлецького. В 
рукописних фондах бібліотеки 
ім. ассолінських у Вроцлаві 
(Польща) зберігаєтел архів га
лицьких діячів Болеслава і Ма
рі1 Висловухів, серед якого знай
дено автограф. невідомої статті 1 .• 
Франка «Украдена nровінція», 
~ Н. Кобринської, частина 
архіву газети «Кур\'єр Льв'овскі>', 
в якому І. Франко пра•ruовав од
ним з редакторів в 1887-1897 рр., 
численні переклади ук,раїнських 
клясикі,в на nольську мову. В ру
кописних фондах бібліотеки ЯІ'ел 
лонсьКІИх і в університетськомv 
архіві у Кракові знайдено багатО 
докумеатів про І. Франка, т. 
Шевченка, В. Стефаника С. ТВер 
Д'Охліба, м. Яцкова та багато ін
шого. 

+ В Долині на Станиславівщи
ні на глибині 2.500 м. знайдено 
великі нафтові родовища. 

8 ЩеJ1:епа мамонта з зубо,'VJ 
знайшов на глибині сім метрів 
Д. І. Lвзницький в с. Кидапів біл:1 
Бучача. 

3 ГУМОРУ 

Смішна пригода 
Сиділа дівчина в кіно 
З двома парубчаками, 
Які закохаНі давно 
У неї до безтями. 

Був через ІНеї спір у них 
Тому лиш з півгодини. 
З е:юрана сnів, з ек.рана сміх, 
Та їм не до картини. 

Бо той і другий у журбі 
Сидить і хмурить лоба: 
Koro з них дів~чина собі 
Нарешті, уподоба. ' 

Один в думхах її блага: 
«0, будь лише моєю!» 
С тихо руку простяга 
~ темряві до неї. 

Та не збиравсь ловити гав 
[ друг його одначе, 
Він також в теМІряві шукав 
Дівочих рук гарячих. 

[ ОСь зустрілись дві руки 
У потиску міцному. 
Які щасливі юнаки 
У захваті сліпому! 

Та сnалахнуло світло враз 
І хлопці раптом скисли: 
Один бо одному весь час 
Виходить, РУки тисли. ' 

А дівчина обоtм вкінці 
Сказала з сміхом щирим: 
- Які ж B!'f, хлопці, молодці, 
Що все сКІнчили миром! .. 

Євrен Бандуренко 
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