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ОЛЕП~~ ТЕЛІГА І СТ~7ДЕІІТСТВО 
Двадцять років тому з рук німецького 

наїздmІка загину ла в Києві Олена Теліга. 
З цієї нагоди хочемо кількома сдовами зга
дати про неї теперіпmьому поколінню студент

ства. адже ж з студентством Олена Теліга 
бу ла тісно пов'язана від студентських років 
аж до своєї передчасної смерти. Таким чином 

матимемо три аспек·rи: по-перше студентські 
часа Олени Теліги (1924-29) у Празі, по
друге ії зв'язок з студентським життям після 
закінчення студій і по-третє ії зна чення длп 
теперіІІПІЬОЇ студентської r'енерацjї. 

Почнемо з кінця. Олена Теліга і тепс-· 
ріmнє студентство? Що ж може бути спіJІЬ
ного мі.ж мужньою поетесою 20-30 років і те
періІІІНЬОІО молоддю. яка часто. для вибачен
ня, 1.m для "вияснення" своєї пасивности в 
3-~країнському житті подає, що вона, мовляв. 

виростає й виховується в обставинах далеких 
иід ревоJІюційної боротьби та від України? 

Ця молодь. мабуть, і не догадується. п~о 

ІІІлях Олени Теліm до українства був дале-
1{0 важчим ніж будь-кого з теперішньої мо
доді. Теліга (Олена ПІовгенівна) народилась 
далеко від України в столиці царської імпе
рії Петербурзі ( теперіnПІЬому Ленінграді). 
ВатЬІ{И ії, хоч і були українцями з походжен
ня, украінСІ11кою мовою з дітьми не балакали, 
а їх націонадьна свідомість (це ж б~тв 1907 
рЇІ{) не могла дорівтовати національній сві
домості ·rеперішньої пересічної украінської сі
м'ї у 1962 році. Таким чином Олена Теліга 
змалrсу взага..11і не знала української мов11 
і добре вивчи.ла рідну мову вже в дорослому 
віці, будучи студенткою. 

Протягом перших років свого життя Оле
на Теліга майже зовсім не була пов'язана 
з УІ,раїнсЬІаtм життям. Щойно в 1917 році ії 
ба·rько переїхав з сім'єю до Києва. але й тут, 
ЯJ{ знаємо з спогадів самої ОдеІПІ Теліги, во-

на особисто l\taлa небагато зв'язків з україн
цями. Сусідські діти балаІ\али під час забав 
московською мовою. а й батько ії. незважаю
чи ІІа те. що був міністром Української На
})Одпьої Республіки. балакав з дітьми далі 
1\ІОСІШПСЬКОЮ МОВОЮ, адже Ж ДЇТИ Й не ЗНа.,"ІИ 
уІ~раінсьІсої! Лише декілька спогадів вона 
~~берегла з дитячих років в пам'яті, які нов'я
зуваJІИ і~і підсвідомо з Україною державних 

часів. ІІаціона..ТJьну свідомість 3добу ла ОлеІІа 
і'еліга вже на. еміr'раціі, куди виїхала в 1923 
році разом з матір'ю за батьком і братом. 

Коли Олена Шовгенінна нарешті зустрі
.і'fася в Тарнові (тодішньому осідкові уряду 
УНР) і запиталася батька про Украіну. вона 

почула від нього таке: "Тут Украіну коже11 
носить в серці таку. яку собі викохав, яку 

собі виборов у важких змаганнях зі світом 
і з собою. І ти і"і знайдеш сама. Це буде важ-
1.fе, aJre зате JІЮбитимеш ії більше. бо це буде 
дійсно твоя." 

І молодій студентці нелег1ю при1ішлося 
те шукання Украіни серед чужого моря (в Че
хословаччині і Польщі), серед різних воро
:ких впливів, серед матеріяльних злиднів і без
перспективности тодішні~ політичних партіїr. 
ЯІ\і тупцювали на місці і основні дискусії 
зводиJШ за те. скільЮІ землі дати в наділі 
селяна..'\І на Україні, нареІІІТі серед снобізму 
пересічних тогочасних українців і совєтофіль
ських тенденцій одної групи еміr'рації. 

Па їі щастя саме в той час повіяло сві
жим подихом. Це народжувався стихійно і ще 
не дуже впевнено. але вже свідомий свого 
покликання, український націоналізм. Він зу
мів полонити серця найкращої частишІ тодіпІ
ньої молоді, тої, яка ще бу ла здатна на ідеа
лізм. на поривання. на жертви. Олена Шов
генінна ОІrmmлася в цьому середовшці, бо ж 
там буяло життя. там JПОДИ горіли пориван-
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нями до волі, щастя і правди nоневоленоІ'tl 
народу і були готові за ці ідеали nрШІесТJf 

найвищі жертви. 
}·же в тогочасному українському студеш~ 

ському жлтті вона залnІШІЛа бJІИскучий слід 
будучи членкою студентської громади при 

Українському Педагогічному Інституті в Пра
зі. Своїх зв'язків 3 студентським: середовищем 

Олена Теліга не nориває й nісля свого nе
реїзду до Варшави. У 'lому середоВІПЦі вона 
вміє дати не лише відповідну ініціЯТІІJІ;у, nik 
КJШУТИ нову думку. але й стати акТlІВНІІМ: 
співучас:ншrом варшавського студентського 
ЖИ'l'ТЯ. Тодішній її вплив на студентську мо
лодь О. Ждано вич. учасюш того життя оці
нює так: "Підтримує. корегує, :Jаохочує й за
палює до Грунтовности в студіях. до витри
валости в праці. nіддає теми. БJІИскучістю 
свого духа вка:Jує новий підхід. показує кож
ну проблему в новому, цікавішому світлі". 

.Навіть літературна творчість ОлеІПІ Teлi
rn ТОІ'О часу пов'язана великою мірою :J тим 
націоналістичним студентсь:ким середовищем 

у Варшаві. з яким вона зрослась. в якому 
себе добре почувала і якому віддавала багато 

сил і чаС)'· Ця пов-'язаність і зумовляє те. що 
кожІПІЙ теперіnmій студент чи студеиrка зиай:
дуть не одну цінну для себе думку в її вір
шах чи nубліцпстичнпх стаrrях. Там нема 
:Jайвого патосу. крикJDІВого nа'lріотизму -
в віршах О.'ІеНИ Теліги не :Jнайдете навіть 
слова Україна - :Jате ТаІtІ є повно JПОбовн, 
відданости. твердости до себе і до imшrx та 
MOJtoдe•Ioro горіння. що допомагало nоетесі 

боротися з cipmm буднЯШІ. горіти гордістю 
з приналежности до украінської нації та пов
но сприймати щаслnі хвилmш житrя. Від
блиск цього знаходимо у вірші ОлеІПІ Те.JІі.
ги. який вона написала замість листа Л. Мо
сендзові: 

Чергують ночі - чорні і ясні -
Не від вогню чи темряви безодні, 
Лише від блиску сnогадів і снів 
~'сіх ударів і дарів Господніх. 
І в павутинні nepexpecmrx барв 
Я палко мрію до самого раия. 
Щоб Бог :Jіслав мені найбLІJЬШИЙ дар: 
ГарячJ' смерrь - не зимне ушtра.вня. 
Між словом і ЧШІОМ у ОлеШІ Теліги не 

було ро:Jбіжностей. 

---о---о-----о---

До питань націоналістичної ідеології 

НАРОДЖЕННЯ УНРАїНСЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ 
З точки зору історіі анахронізмом треба 

визнати часті твердження українських nублі
цистів і полі'lиків з націоналіс'lичного табору, 
що початки украінського націоналізму сяга
ють доби середновіччя {Володимир Веmrкий, 
Святослав Завойовник) або часів Богдана 
Хмельницького. 

Народження перших nробтr-сків оиремих 
політично-світоглядових основ, :які оформи
лися опісля в стрункий націоналістичний сві
тогляд. слід віднести до ХVІП і ХІХ стозіть.*) 
Велика французька революція значно npиcni. 
шила і наголосила ідею суверенітету нації, 
а це в свою чергу сприяло розвиткові націо
налізмів окремих евролейських народів. На
ціоналізм - явище комплексне і динамічне. 
Іс'lоричний розвИ'lОК націоналізму в хроноло
гічному аспекті можн·а розділити ІНа два окре
мі часові етапи: 

1) Добу неоформленого у:кра.їиського на
ціоналі:Jму. в якій стихійно формувався но-

*) ТЦоnравда і в раніших періодах нашої історії 

можна зн~йти nрояви, які нагадують націоналізм, але 
ні загальна атмосфера, ні внутрішній зміст тих подій, 
чи висловів не можна назвати свідомим виявом націо. 

наліз му. 

Прим. Редакції 

вий світогляд, зокрема наголошуючи любов 
землі, народу, мови, іс'lоричноі культури й 
бажання політичної незалежности. 

2) Добу організованого українського на
ціоналІ:mу від 1929 р. аж по сьогоднішній 
день. Це часи, в яких націоналізм створив 

тривале філософічне й історіософічне пі,цлож. 
жя, як також організаційно офоршrвся, nо

:кликаючи до життя Організацію Українських 
Націоналістів. 

Нація в своєму r>ац:ональному -й ірраціо
нальному рості в тяжких хвилинах видає при
родни.й імунітет, який хоронить і1 від зовніш
них і внутрішних криз, Не важко вглибитися 

н анна.ли украінської nолітичної думки, щоб 
переконатися про ралю націоналізму в істо
ричному українському процесі, як пайдина
мічнішої похідної украінського патріотизму, 
що хоронила і оформлювала націю. 

Вже в численних Бендерських документах 

мазепинсьноі еміГрації з 1710-1711 рр., що 
являються одним з найважливіших свідоцтв 
державницького мислення українськоі провіди 
ної верстви - виразно поставлена вимога не

залежности Украіни, мовляв "Україна обох 

сторін Дніпра з військом Запорозьким і на
родом малоросійським має бути навіки сво· 
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Л. ПерфецькиА: Бій на станції Крути 

КРУТИ 

Цей вірш наnисано в 20 роковини бою 
nід Крутами в січні 1938 року на само
му полі бою за найтвжчих мосиовсь

ко-большевицьких окуnаційних умов. 

Стою німий... Схиляю низько чоло ... 
У спогадах подія судних днів 
Жива встає... То•mвся бій навколо ... 
О, скільІШ іх, відважних юнаків. 

За ріднІІЙ край і за любов до волі 

бідною від всякого чужого володіння". Це бу
ла політична програма У країни, яка логічно 
була зв'язана з максимальною жертвою в ко
ристь названої свободи. Ми мог ли б поклика
тись на цілу низку історичних джерел з xvm 
століття, в яких виразно можна добачува
ти перші згадки націоналістичної настанови. 
В цьому аспекті українці випередили на ба
гато десятків років англійців, французів і нім
ців, в яких перші проблиски націоналізму Б 
модерному розумінні можна ві днести до кінця 
ХVПІ стол. 

У ХІХ стол. діяв і творив Шевченко та 
інші визначні провідні діячі національного 
відродження - ідея націоналізму знаходить 
своїх палких прихильників. Тут в першу чер
гу треба підкреслити вплив Т. Шевченка на 

Лягли от тут, на цьому полі! ••• 
Ой. поле. поле крові і скорботи! ••• 
і)тт в сяйві ранку нашої весни 

Почавсь новий шлях хресmпї до Голготи 
І залунало зрадливе: "Розпии!" •.• 
Немов Христа друге сrрашне розп'ятrя 
Судилося Вкраїні... о, прокляття! 

Демид Бур&о 
("Голос Полтавщини", 11 січня 1942 ) 

українське політичне і культурне життя дру
гої половини ХІХ-го стол. Діяльність "шести 
десятників" і взагалі Громад свідомих україн
ців в цьому часі криє в собі багато елементів 
майбутнього націоналізму. Д. П. Пільчиков, 
В. В. Лобода, О. Я. КонисЬІ\ИЙ і цілий ряд 
інших діячів ставили наріжні камені під май
бутній ідеологічний рух національного від
родження. "Я хочу справді сепаратизму, -
писав О. Я. Кониський в листі доМ. П. Дра
гоманова, - від неволі, від злиднів, темноти 
і кнута. Я ворог всякого поневолення людей 
тимтоі гидую всяким "обрусеиієм" і уважаю, 
що націоналізм єдино-певний rрунт, де може 
рости і пишатися усе те, що зветься щастям 
людей". 

Наступила певна переоцінка нашого ми-
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пулого і проєкції на сучасне і майбутнє. Ме
режа Старих і Нових Громад активізувала 
українське визвольне питання наразі у формі 
праці на культурно-освітному полі. Організа
ція Братства Тарасівцін (І. Липа, Б. Грінчен
ко, В. Самійленко, М. Міхновський), Револю
ційної Української Партії, видання брошури 
:м. Міхновського "Самостійна Україна"- тво
рить дальші етапи в скріпленні національної 
ідеології і розповсюдженні перших справжніх 
націоналістичних поглядів на питання при
значення і майбутности України. Мабуть зай
во підкеслювати, що відважні думки Міхнов
ського і йому подібних родилися в надзви
чайно важкій пол~тичній дійсності У країни -
і спершу не мали споотаиного в;дзиву. Лиnrе 
в вогні всенаціональної революції 1917 -20-их 
років скристалізувався націона.льний світо
гля~. 

У боях за державність творився новий 
активний тип українця-патріота, який усвідо
мив собі ввесь зміст і значення суверенности 
свого народу - нації. Мілітарна програма 
українських національних військ відродже
ної України - висувала на денний порядок 
кардинальне питання: чому нам не вдалося 

закріпити державности і хто поносить за цей 
стан відповідальн'сть? Одночасно з тим про
відні діячі-революціонери вирішиJШ продов
жувати визвольну боротьбу в підпіллі - це 
був початок діяльности Української Військо
вої Організації- передвісника ОУН. Були це 
часи переоцінки світоглядової настанови ук
раїнської людини, а заразом доба народжен
ня українського організованого націоналізму. 
ІІоява в 1926 р. "Націоналізму" Д. Донцова, 
ідеологічні писання Ю. Вассіяна, Д. Андрієв-

До проблеми украінської молоді 

ського, В. Мартинця, М. Сціборського та ін
ших творять теоретичне підложжя нової іде
ології, яка за дуже короткий час стала ру
шійною силою історичного українського про
цесу. Постання націології, націософіі - но
вих наук, уможливило наукове дослідження 
феномену нації, яку націоналізм визнав ру
шійною силою історичного процесу. Незважа
ючи на те, що в ідеологічних писаннях Дон
цова та інших націоналістичних мислителів 
не було однозгідности й ідеологічної одно
звучности, проте вони стали складовими еле

ментами націоналістичної ідеології в ранній 
добі організованого націоналізму. СпонтаІПІо 
на еміграції (зокрема в Чехословаччині) тво
рилися гуртки молоді ( Леrія У країнських На
ціоналістів та інші), які ставали визнавцями 
націонал~зму. І так в 1929 р. прийшло до 
С'l'Ворення ОУН - найсильнішої політичної 
української організації в добі між обома сві
товими війнами. 

При цьому слід відмітити два основні фак
тори, що приспішили появу українського на
ціоналізму: це в першу міру природа україн
ського народу й людини, яка прагне до іде
алу справедливости і плекає ідею слави, як 
провідну ідею національного існування. Дру
гий момент - це бажання створити новий 
світогляд, що спираючись на позитивах істо
ричної традиції в своїх складових частинах 
міг би задовольнити духове багатство украін
ської людини і приспішити будівнІЩТво не

залежної держави, яка через нашу національ
ну вдачу і певні зовнішні політичні обстави
ни не могла в минулому закріпитися на трІt
валий час. 

Роман Левинський 

МОЛОД,Ь УНРАїНСЬНОї НАЦІОНАЛЬНОСТИ 
(До пробJІеми одної зміни назви.) 

Рік тому 27 і 28 січня 1961 року відбу
лася Надзвичайна Конференція МУН, 
на якій змінено назву цієї організаціі. 

Ця зміна викликала широку дискусію. 

Свого часу "СмолосRиn" nомістив ін

терв'ю nрисвячене цій сnраві (див. ч. 

17 (87) за березень-квітень 1961 р.), а 
теnер містимо ще один голос у диску

сії. Стаття наnисана під свіжим вра

женням зміни назви, однак деяю 11 

думки лишилися актуальними доте

nер. 

Ні, це не помилка автора цих рядків -
добре нам знайомі протягом довгих років іні-

ціяли мають тепер інший зміст. Бачу на об
личчях наших "'старих МУН-івцtів" болюче 
здивування - "Яке вони мали право? Та ж 
за цю організацію, за значення ії ініціялів 
ми боролися, терпіли ... " Ми співчуваємо їм 
всім серцем. але водночас, ми б хотіли, щоб 

вони зупинилися над головною проблемою! 

Спочатку даймо щиру відповідь на дуже 
важливе питання: Чи в останніх роках наз
ва "Молоді У країнські Націоналісти" справ
ді відповідала членству цих організацій 'в 
Сполучених Шт!lтах і в Канаді? Чи, відко
ли старші мунівці відійшли від активної пра-
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ці, багато лишилося в МУН-і справжніх ук
раїнських націоналістів? 

Відповідь на обидва пита:ння буде неr'а
тивна, хоч і як нам це може бути сумно. На
що ж дурити себе та jнших навколо себе 
і кривити душею? В ім' я традиції, скажете? 
- А відколи ж це традиція виправдує пере
кручування фактів? Отже, підходьмо до пи
тання тверезо, як би нам не було болюче це 
робитй. 

Напротязі останніх десяти років членське 
обличчя МУН-у цілковито змінилося. Коли 
напочатку ·50-х років членами МУН-у були 
молоді ( і не зовсім вже молоді) люди, ви
ховані ще на Україні, або принаймні в "Ді
півських" таборах, на сьогоднішній день МУН 
об'єднує молодь виховану, або у великій мі
рі, або вже зовсім, на американському конти
ненті. Не будемо зупинятися над різницями 
між цими генераціями - вони й так всім нам 
занадто добре відомі. Коротко скажемо, що 
між представниками першої генерації пану
вали ще penrrки духу украінського націона
лізму, а теперішні мунівці є певні лише од
ного, що вони відмінні від своІх американ
ських товаришів по школі, що вони є амери
канською молоддю украінського походження. 

Знаю, що й на це ствердження відізвуться 
обурені голоси... Не в~одьмо в болюче питан
ня, хто допустив, хто виховував іх так, хто 
і які робив помилки? Найлеnпе стати в позу 
обуреного пророка або раз на десять років 
приїхати на з'їзд МУІН-у і "пальнути" промо
ву зрозумілу всім присутнім... крім тих мо
лодих, правдивих членів теперішнього МУН-у. 

На нашу думку завинили обставини. -
-"Але ж обставини творять люди!!' -ска
жете. Так воно й є. Власне ті обставини, які 

ми самі створили в ті роки, коли приїхавши 
сюди, ми забезпечували хліб насушний для 
всіх членів нашої родини, а дітей заохочу
вали вивчати англійську мову, щоб не від
стати "в країні найбільших можливостей". 
Зрештою, хіба ж хтось забороняв нашим ді
тям бути українцями, або не дозволяв ім го
ворити нашою мовою. Тут здається і треба 
шукати відповіді на поставлене вгорі пИтан
ня. Звичайно це лише одна з причин. Є іх 
багато більше, але ми в даному разі обме
жимося сказаним. 

Лише праця теперішньої управи :МУН-у 
вия·вить, чи зміну назви можна. виправдати, 
чи ні. На чолі МУН-у в СІІІА опинився енер
Гійний працівник і гарячий оборонець "Но
вого МУН-у" - Мирон Куропась. Він встиг 
приготовити за короткий час кадри відданих 
співробітників, а своїми відвертими публічни
ми виступами і невтомною працею здобув по
шану і славу борця за свої переконання. В обо
роні цих переконань він "зламав не одного 
списа". йому допомагає не менше відданий 
МУН -ові Олег Різник та ціла низка молодих 
членів управи. Це дає право надіятися, що 
МУН далі працюватиме над охороною нашої 
молоді перед цілковитою денаціоналізацією. 

До нашої "носталгіГ за "Старим МУН-ом" 

приєднується нотка надії: А може цей но
вий шлях Молоді Українськоі Національно
сти веде знову до Молодих У краінських На
ціоналістів?... Віримо, що ми не помиляємось, 

хоч у цій надії і немає логіки. Дивні діла 
Твої, Господи! ... і пригадується нам стара пор
тугальська приказка: "Deus escreve direito por 
linhas tortas", - "Бог веде до правди кривими 
дорогами". 

В. Бакум 

------~е~~о----о~--------

ДО ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ МІЖ УИРАїНСЬИИМИ СТУДЕНТСЬИИМИ ТА ІДЕО

ЛОГІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА їХ ВІДНОШЕННЯ ДО СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 

У nоnередньому числі "Смолоскиnу'' ми 

nовідомляли наших читачів про те, що в рамках 

Студійних Днів У краінської Студентської Гро

мади в Нью Йорку ві.дбувся тематичний дІrску~ 
сійний виступ трьох nредставників ТУС.М-у, 

"Зарева" і "Обн·ови" на зазначену в наголовку 
тему. На цьому місці ми nодамо норот~ий ви

клад доповіді .виголошеної Б. Г·асюком в рам
ках "nанелі''. 

Прелеrент nоділив свою доnовідь на чотири 

частини - 1. "Зар.ево", як націоналістич·но-іде

ологічна організація, 2. Основні завдання "За
рева'', 3. Відношення "Зарева" до сучасного сту
дента і 4. Можливості сnівпраці "Зарева" з ін-

ши;ми студенТІ:ськими і·деологічними організа

ціями. Далі він зазначив: 

". . .Думки висловлені в цій короткій до
повіді - суто дискусійні. Ми не мали завдан
ня подати. . . логічно доведених до своіх 
остаточних висновків думок, а хотіли пору
шити ті моменти ЖІm'Я українськоі студіюю
чої молоді на еміграції, що на нашу думку 
заслуговують на дискусію''. 

У першій частині доnовідач nояснив термін 

ідеології і дав коротку характеристику ідео

логічно-світогл.ІІ'дових основ, що іх .визнає "За
рево". Завдання "Зарева" добачає nрелеrент 
у тому, ЩО 
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"Ми мусимо пристосувати ідеологію укра
їнського націоналізму до сучасної дій
сности. . . Нашим обов'язком знайти синтезу 
трьох духовостей чи психік новітньої украін
ської спільноти, а саме 1. психіки українця 
30-х і 40-х років, 2. психіки сучасного емі
Гранта і 3. психіки паневоленого українця, 
який живе у комуністичній дійсності під мос
І{Овською окупацією. 

Одночасно ми не можемо прив' язуватись 
за всяку ціну до однієї з сучасних економіч
но-політичних систем і від неі (цеї системи) 
узалежнювати свою відданість Батьківщині. 
Це дуже важливе для тих українців, що жи
вуть в каліталіетично-демократичних систе
мах Західньої Европи і Пі:внічноі Америки. 
Все ж таки в одному випадкові ми можемо 
ясно підкреслити нашу негативну поставу ---
у випадку комунізму і соціялізму. Ці світо
глядові системи у своіх основних ідеологіч
них заложеннях ворожі нації, як органічної 
І\ілости і вони орієнтуються повністю на пев
ну верству людської спільноти, а не на на
цію. 

У країнський націоналізм ми не можемо 
поn'язуватЕ з якоюсь політично-економічною 
системою, щоб цей всеобіймаючий світогляд 
не порівнювано з тим, чи іншим державним 
правлінням ... 

Серед широкого загалу української емі
Граційної спільноти шаліє своєрідний дух 
пасивности. Тому ми вважаємо своїм завдан
ням защепити серед цього загалу, а зокрема 

серед української молоді переконання, що на
ше перебування поза межами Батьківщини в 
жоднім вШІадку не звільняє нас від обов' язків 
супроти У країни. Ми мусимо ії завжди класти 
на першому місці. Душею і чутrям ми не 
сміємо прив'язуватись до країн свого перебу
вання чи народження, вважаючи дане грома

дянство суто технічною потребою. Врешті ми 
мусимо повсякчас жити в повній .надії на 
можливе повернення на рідні землі і присто
совува!І'и все своє еміГраційне життя до цієї 
можливостІ!. 

Найосновпішим нашим завданням є са
мим стояти твердо і непохитно на позиціях 
украінського націоналізму і намагатись вще
пити нашим молодшим друзям, що вони ма

ють обов' язок бути українськими націона
лістами по суті, а громадянами даних держав 
іх перебування по формі. 

Тому, що українська нація знайшлась в 
жорстоких окупаційних умовах і не має у 
сучасну пору можливости всебічного духово
го розвитку, на українську еміграцію впав 
тягар зберігати найбільпІі ц;нности нації 

(очевидно у непідфальшованому вигляді), -
її історію, культуру, побут та всі інші склад
ники, які творять душу н~ії. "Зарево" ро
бить свій вклад у іх збереження через Сту-

Пам'втннк М. Шашкев~r~а в Вінніпеrу 

СІЯВ ПРОМЕНІ ТИ ... 
У листоладі минулого ро.ку всі украін
ці в .краю і на еміrраціі відзначали 150 
ромовини з дни народженняМ. Шашме

вича. З цієї нагоди міст.имо вірш Ми
хайла Сидоренка друкований в "Літе
ратурній газеті'' від 17 листолада 1961 
р. М. Сидоренко є учителем в околи
цях nов'язаних тісно з життям і діяль
ністю Шашкевича. 

Я щасливий і тим, що стежиною йду, 
Яку ноги митця протоптали, 
Своє сер1~е веду по твоєму сліду, 
Журних дум не відда~І на поталу. 

Сіяв про~Іені ти в найглухіші кутки, 
Сіяв мовою, вічно живою. 
Мов провісник весни, на поверхню ріки 
Сплив "Русалкою ДністровоюJ'. 

І повіяло духом народніх глибин. 
Розрива..ТJись гнітючі кайдани. 
Бо співав ти. поете, знедолених син, 
Нк співають прості галичани. 

На ВІ,раїні твоя пісня-дума жива. 
Я вклоняюся знов перед нею. 
Нк приємно твої прочитати слова 
В стінах тихого твого музею. 
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дійні Комісії, в яких активно може працювати 
наша студентська молодь. 

Далі доповідач присвятив увагу питанmо 
"Двох БатьківщиИ", терміну витвореного 

рабсько-матеріялістичною системою. Самий 

термін у своїй суті є самозалереченням і спри

яє лише швидкій асиміляції nідростаючої 
українськоі еміr'раційноі молоді. 

Зарево, як націоналістична організація, 
нидає максималіетичний клич одної, юколи, 
ніким і нічим незамінимої Батьківщини -
у країни. ІЦоб це переконання прищепити 

українські еміrраційній спільноті треба бага
та труду і віри. Одним з найважливіших обо

в'язків украінського студента боротися за та
ке розуміння справи." 

Самі студентн опнннлнся в середовищі, я~е 

не. ннх ме.е від'емннй вплнв, е. цей вплнв діє я~ 
у світоглядовій, те.~ і в ме.теріят.ній площнне.х. 

Лнше тверде. віра і духове. щиріст:ь може збе

регти укре.інс:ь~ого студенте. від манівців і "по

сте.внтн його не. еднннй шлях тнм часом духовоі 

те. інтел~туе.л:ьноі, е. згодом те.~ож фізичноі бо

рот:ьбн за не.йвнщнй ідеал не.ціі." 

У галузі співпра·ці з іншими ідеологіч
ними студентськими організацІями найлегше 
заявwrи:, що ми завжди гото'Ві співпрацювати 
з тими, котрих ідеологічні заложення не йдуть 
в розріз з нашими. Одначе беручи до уваги, 

З історії українського студентського руху 

що в дійсності приходиться співпрацювати 
з людьми радше як з ідеями, то треба ще до
дати, що ми можемо співпрацювати з тими 

організаціями, провідники котрих відповіда
ють наліброві провідників ідеологічних орга
нізацій. Для ітостраціі наведемо такий прик
лад: 

Свого часу у Філядельфії довелось мені 
бути на вечорі одноі ідеологічної організаціі. 

Вечір був відноетна успішний, але звернула 
мою увагу одна дрібничка. Після доnовідей, 
поставлено дискутантами ряд питань і відра
зу на них були дані відnовіді. Вразила і на
сторожила мене своєрідна штучність і син
тетичність питань та фразеологічн:сть відпові

дей. Кілька днів пізніше місцеве студентство 
довідалося, що питання були наперед дані 
людям, mci. в деяких юmадках, навіть не бу
ли в стані збагнути суті питань. {Один такий 

"дискутант" прийшов згодом до мене і про
сив, щоб я йому "вияснив" його запит). Оче

видно, :й відnовіді були nідготовлені наперед. 
Це, звичайно, дрібний ВІШадок, але він 

вказує на недотримання певних етичних норм 

даною ідеологічною оргаюзацією і утруднює 
співnрацю з нею. Співпраця потягає за собою 
певну відnовідальність і мусить бути побудо

вана на взаємному довір'і співробіТників. 
Б. Гасюк 

УКРАїНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО НАНАДИ В МИНУЛОМУ 
ВСТУП 

Дотеnер нема написаної хоч трохи до
l(JІадноі історіі украінського студентства Ка

нади і Сполучених Штатів. Тим часом це 
надзвича.йно цікава й багата сторінка укра
інського життя у Новому Світі. Матеріяли 

з істQРіі украінського студентства цього кон
тиненту по більшості незібрані й недостуnні. 

Будучи членом Управи Союзу У-країнського 

Оrудентс'UІа Канади від самих його початків 
у 1953 році, а в 1958-·60 роках його прези
дентом, я цікавився історією украінського 
студентства Канади -і зібрав деякі матерія
ли, якими хочу тепер поділитися. Цей нарис 

не претендує на повність. Будемо раді, яюцо 
ця стаття збудить зацікавлення питаннями 
історіі украінського студентства по цей бік 

океану. 

1. ПОЧАТКИ УКРАШСLКОГО 
СТУ ДЕНТСLКОГО PYJ\.'Y В КАНАДІ 

Організоване українське студентське жит
тя в Канаді nостає nід впливом украінського 

студентського житrя на рідних землях, зде
більшого внаслідок зусиль студентів, які при
були в то:й час до Канади і тут ставали ру
шіямtІ студентського і загально суспільного 

життя. Уже в 1915-16 роках була в Саскату
ні, в одному з центрів тодішнього украінсько

го життя в Канаді, значна кількість студен
тів, що створили український студентсьІGІ·Й: 
кружок. Основуючі збори цього кружка від
булися 28 жовтня 1917 року, а першим го
до вою цього кружка "Каменярі" в Саскатуні 
обрано С. В. Савчука. У 1919 році "Каме~ 

нярі" поширили свою діяльність до тоі міри, 
що мали вже свій драматичний гурток і хор, 
а також видавали сві:й журнал, який виходив 
два рази на місяць під назвою "Каменярі". 

Головним виявом діяльности того часу 
були часті і своєю тематикою цікаві дебати. 
Такі дебати провадять тогочасні студенти не 
тільки в своєму кружку але й з nодібними 
кружками у іШІІих місцевостях, як У краін
ський Студентський Кружо-к "Прометей" у 
Вінніпеr'у і У краінський Оrудентський Кру-
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ДО ВОЛІ 

Минають дні, лі.та минають 

Так тяжко на душі мені, 

Коли про рідний Край згадаю 
Тут на далекій чужині. 

Бува&, вийду я у поле, 

Зірву волошку - синій цві_т. 
Заnлачу, бо мій край в неволі, 
В ярмі тяжкім мій р;дний сві'І. 

Він був колись такий веселий 

І воля там була своя. 
Тепер в кайданах наші села, 
В тяжкій журбі земля моя. 

Але недовго вже Росіі 
На Украіні панувать. 

Народний гнів, що в надрах зріс, 
Не стримать і не вгамувать. 

Лариса Микуленко 

жок імени Адама Коцка в Едмонтоні, які по
стали за прикладом кружка "Каменярі" у 
1920-х роках. 

Із збірників, журналів та інших тогоча

сних публікацій ми бачимо, що та студент
ська молодь горіла ·високими ідеями і була 

сповнена енерlіі та самопосвяти, зокрема у ве

денні студентської та загально-громадської 
діяльности. Збірник "Каменярі" з 1919 року 
- це наочний свідок подивугідних зусиль та 
nрагнень тодішнього студентства. У академіч· 
ному році 1924-25 кружок "Каменярі~' з за·· 
цікавленням дебатує проблеми українського 
студентства на рідних землях, а в травні 1925 
року кружок "Каменярі" в Саскатуні став 
членом ЦЕСУС-у. У тому ж самому році го

ловою кружка обрано вперше народженого 
вже в Канаді студента П. 1 Лазаровича. 

Що цікавило тодішнє студентство, найкра

ще ілюструють назви деяких доповідей та 
статтей з того часу: "Культурні обов'язки 
українськоі молоді", "Що значить бути укра

їнцем?'', "Вибір професії", "Про точність", 
"Про поступ", 'Школа і суспільний поступ", 
"Українська народня пісня", "Чи світська ін

теліr'енція повинна мішатися в церковні спра
ви?'', "Жінка всуспільнім житrі", "Проблеми 
асиміляції", тощо. 

Назагал студентське життя того часу гур

тувалося при інститутах і бурсах, які укра

інсЬJ<.е громадянство Західньої Канади твори
ло для своєї молоді. Тодішнє українське сту
дентство в Канаді гуртувалося у таких містах 

т< Вінніпеr', Саскатун, Едмонтон, Брандон, 

Мус Джо, Ріджайна, Кенора, Кемсак, Шіго 
та інші. 

2. ЦЕНТРАЛИ УКРАІНСЬКОГО 
иrУДЕНТСТВА КАНАДИ (ЦУСК) 

Головною подісю академічного року 1927 · 
28 був з'їзд 29 грудня 1927 року, на якому 
створено Централю Украінського Оrудентства 
Канади- ЦУСК з осідком у Саскатуні. ЦУСК 

об'єднав тоді дев'ять студентських товариств 
з 350 членами в таких місцевостях: "Каме
нярі"' в Саскатуні, 110 членів; Кружок іме
ни Адама Коцка в Едмонтоні, 70 членів; Кру
жок "Прометей" у Вінніпеr'у, 35 членів; Кру
жок "Зоря" в Ріджайні, 16 членів; Украін
ський Студентський Кружок в Шіго, Саска
чеван і українські студентські кружки в Ке

норі, Кемсак, Мус Джо та в Иорктоні. 

Обов'язком ЦУСК-у було видавати спіль

ний журнал "Каменярі", улаштоЕувати деба

ти між студентськими кружками, обмінюва

тися доповідачами, поширювати діяльність 
украінського студентства в Канаді та утри
мувати тісні братерські зв'язки з усіма круж
ками-членами ЦУСК-у. 

Цікавим може бути для теперішніх сту

дентів, хто були ці колишні студентські діячі 
і що вони сьогодні роблять? Ось, наприклад, 
декілька прізвищ делеrатів на основополож
ний з'їзд ЦУСК-у в 1927 році: Кружок "Про
метей" у Вінніпеr'у - голова В. Бачинський, 

широко відоми.й довголітній спікер Манітоб
ського парламенту, секретар - В. Волоха

тюк, тепер сенатор В. Вал; Кружок "Каме
нярі" в Саскатуні - голова М. Зюбрак, І. 

Гнатишин, знаний тепер як сенатор канадій
ського сенату в Оттаві. Далі такі загально 
відомі діячі, як П. І. Лазарович, Д. Янда, Ю. 
СтечШІІин, L Сирник О. Івах, М. Григорчук, 
В. Гультай, Т. Павличенко та інші які ли

шили свій слід в українському і загально

канадійському житrі. 

Чи не найкраще характеризу& постать то
дішнього украінського студента О. Івах, який 

в журналі "Каменярі" за 1929 ph<. каже таке 
в статті "Про ролю українських студентів": 

"Студентство завжди стояло і повинно 

стояти на переді нових і здорових напрямків 
людства. Такою ж рушійною та провідною 
силою повинно бути і наше студентство у жит
ті украінського народу. А передусім наше 

студентство повинно раз на все собі запам'я
тати, що воно не смі& приготовлятися на му
чеників за українську справу, а на борців. 
Доба мучеників м~n~улася. tx муки були пот
рібні, щоб лобудити в нас бажання до кра
щого житття. А тепер нам потрібно Оорців. 

Перед нами боротьба на два фронти: ви-
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коренити з наших одідичених звичаЇв та при
вичок все, що спричинюється до защеплення 

в нас наймитівських склонностей та навичок 
і привчити самих себе і все підростаюче укра
їнське покоління вірити лише в свої власні 
сили." 

Цю цитату з 1919 року можна повністю 
повторити як клич на сьогоднішній день для 
СУСК-у і всього українського студентства 
в Канаді. Таких самих завзятих і певних 
своєї мети борців вам треба і тепер і буде 
потрібно в майбутньому. 

ЦУСК проіснував і успішно діяв до 1933 
року і припинив свою діяльність у великій 
мірі внаслідок економічної кризи, яка наві
стнла Канаду на початку 30-их років. Однак 
час його діяльности це один з найсвітліших 
період:в в історії украінського студентства в 
Канаді. Від 1930 року ЦУСК був членом Цент
рального Союзу У краінського Студентства 
(ЦЕСУС), JJ:кий мав тоді св]й осідок в Празі. 
На час існування ЦУСК прШІада:ють числен
ні відчити і дебати у Вінніпегу, Едмонтоні та 
Саскатуні, змагання у красномовстві, відвіди
ни з концертами та тісний зв'язок поміж 
кружками. 

Економічна криза була тільки частиЮІою 
причиною припинення діяльности ЦУСК. Вна
слідок тієї кризи зменшилось число студен
тів, яких батьки посилали в університети чи 
інші школи і тому стало менше рук до пра
ці. Другою причиною було те, що на той час 

припадає також зміна методЇ'В праці украін
ської етнічної групи в Канаді. Тоді постали 
'І'акі громадські організації, як Українське На
ціональне Об'єднання, Союз Українців Само
стійників, Братство Українців ,Католиків та 

інші організації, які притягнули до своїх 
рядів більшість молодіжних талантів. 

У 1933 році постаІdТь перпrі націонаm
стичні студентські товариства, які .в 1934 ро
ці мали три філії в Саскатуні, Ріджайні та 
Едмонтоні. Об' єднання цих студентських на
ц:оналіетичних товариств від 1934 року було 
членом ЦЕСУС-у і провадило жваву культур
но-просвітню працю. 

Студентська діяльність від ії початків до 
час;в ЗО років, як вже було згадано, концент
рувалася в осередках українського суспіль
ного життя Західньої Канади, а самі студент
ські товариства були звичайно при бурсах чи 
інститутах, як наприклад, Оrудентський Кру
жок "Каменярі" при Інституті Петра Могили 
в Саскатуні, Кружок "Прометей" при Інсти
туті імени Петра Могили в ВінніпеГу, Кру
жок "Дніпро" при учительській школі в Брем
доні, а також націоналістичні студентські ор
ганізації при філіях У краінського Національ

ного Об' єднання. 
Це був період дуже активної участи укра

їнського студентства в громадському житrі, 
над собою і над доростаючаю молоддю. На
загал це була праця скерована майже пов
ністю на внутрішнє українське життя. Сту
дентські товариства об'єднували учнів серед
ніх шкіль, учительських шкіл і студентів уні
верситетів. Деяr<і з цих товариств, як наприк
лад Кружок "Каменярі", існують на цій самій 
базі при Інституті імени Петра Могили в Са

скатуні по сьогодні. У цьому році це това
риство може відзначити 45 роковини свого 
існуванн.ft. 

Л. Винницький 
(Далі буде) 

---о-о-о,__ __ 

ЦІИАВЕ ЗВІДУСІЛЬ 
На острові Березань у Півніwmому Прн'Іорно· 

мор'ї українс:ькі передісторики Інституту архео

лоrії Української академії наук виявили рештки 

металообробної майстерні з КЇІЩя 7 сто л. до Р. Х. 
Острів Березань належить до найстаріших rрец~о

к~х поселень на Україні. На підставі знахідок у 

майстерні, а також у близьких житлових буДНJІ.· 

ках, землянках та ямах для зберіrання зерна мож· 
на зробити висновок, що перші rрецькі поселекці 

на Півні'ІНому Прнчорномор'ї не 6ул.н торrовцями, 

як думалося раніше, а хліборобамн і ремісниками. 

* * * 
Співробітинки Української академії сіJІЬс·ько· 

rосподарськнх наук винайшли методу для трнва

лоrо усунення бур'янів з родючих rрунтів. В. Ба

тюк і М. Палієнко помістили речовину, яка вби

ває коріння буряиів, у кристал, що рівномірно і 
поволі розпускається в rрунті і не дає бур'янові 

змоrн рости. Досліди виявили велику ефек'І'НвністІо 

новоrо методу при поборюванні навіть таких зліс

них буряиів, як осот, rір'Іак рожевий, тощо. 

* * * 
У стародавньому Китаю вже понад тнся'Іу ро

ків тому внкорнстоsували природний rаз, яким 

освіттовали і опалювали палаци внеокопостав

лених осіб. Нам відомо, що вже в 12 стол. після 
Р. Х. rазопроводамн сnужили в Китаї бамбусові 

тростини. 

* * * 
Совєтські в'Іені досліджували місце, де у 1908 

році впав відомий тунrузькнй метеорит, один з 

найбільших метеоритів, який за mодської пам'ят1r 

впав на землю. Учені внеловили здоrад, що цей 
метеорит - це була власне кажучи мала комета, 
яка пролетіла в атмосферу землі і тут зrоріла. 
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ЯКЩО МИ ЗУСТРІЧАЄМО ПІ ДСОВЄfСЬКІ ДЕЛЕГ АЦІі 

(Продовження з попереднього числа). 

Моє знайомство з nідсовєтськимя делеІ'а
тами відбулось у дуже несприятливих обста
винах Я з ними познайомився в автобусі, 
зразу після виїзду з Балтімору. Після перших 

сл'в, з ким би я не починав розмови, мені 

ставили питання: 

- Скільки тобі платить американська роз
відка за те, що ти сьогодні з нами? 

Один з ІПІХ ще дальше nішов, він щиро 
і відкрито почав мені говорити, коли ми були 
сам-на-сам: 

- Слухай, я знаю, що твоє завдання не 

легке, тобі також треба жити і треба грошей. 
Але повір я залишитись не можу. В мене і 

жінка і Діти остались в Союзі 
Ще інший казав: 
- Ми знаємо, що американцям не вихО

дить сnрава з горючим в їхніх ракетах, тому 
Б них стільки невдач. Нам говорили наші 
"ребята", що розвідка вислала тебе, як хе
міна, можливо ми щось привезли ... 

Таких слів в перших розмовах мен~ да
велось вислухати не мало. Коли я старався 

все це сnростувати, до-казувати, що в жодній 
розвідці не працюю, що мені взагалі не за
лежить на тому, щоб вони туr лиШались і 
т. д., вони лІШІе підсміхались, мовляв "ти му
СJПU так говорити". 

В дальших розмовах воШІ такі дразливі 
сnрави старались не порушувати, але дехто 

з них таки повертав: 

- Чи ти чув про Клочка? - ШІТавсь 

мене один з них, - він недавно залишивсь 
в Канаді Але йому в-ізу дали лише на один 
рік, а nізніше викинуrь його і він мусить 

повертатись до Совєтського Союзу ... А чи ти 
чув про нашого летуна llipol'oвa? - коли я 

дав nідтверджуючу відповідь. мій сnіврозмов
ШІК продовжував, - він перейшов до аме

риканців і привіз з собою наш літак, спо

чатку його возили по Америці, жив прекрас
но, а згодом, коли вони його всеціла вико
ристали, заставили мити посуду в ресторані. 

Річ ясна він не витримав цього і повернувся 
назад... З кожним так буде і чого туr зали
шатись? Яке тут наше майбуrнє? 

Ми багато дискуrували про такі і подіб
ні справи, але я ні-кому з них навіть не н~ 
тякав, щоби тут залишавсь, бо знав, що на

ївні американці, роблять дуже багато поми
лок, а оправдувати їхкі помилики, мені аж 

н'як не хотілось. 
Мені цікавіше з ними було говорити про 

літературу, мистецтво. Ми довго дискуrували 

про Пастернака і його "Доктор Жіва.І'о" і на 
моє здивування ніхто не знав, що в~н помер! 

ВоШІ знали докладно, що Єсєнін, Маяков
ський і Фадєєв закінчили самогубством, але 
ніхто з ІПІХ не знав про самогубство Крав

ченка, білоруського письменника у Франції. 
Коли я почав говорити з Директором До

слідного Нав.;І'аційного Інституrу в Москві про 

модерне мистецтво, зокрема абстрактне та про 
Пікассо, то він зі здивуванням сприйняв моє 

негативне ставлення до цього роду мистецтва. 

- Ви живете на заході, - говорив він, 
- і не розумієте цього роду мистецтва? Во-
но і в нас починає набирати популярности, 

може не такої як у вас, але в нас є багато 

молодих мистців, які створили прекрасні зраз

ки абстрактного мистецтва. 

* * •• 
Дуже складна була в нас дискусія на 

політичні теми. Про події в Берліні мої спів

бесідники не знали нічого. Вони повторяли 
за "Правдою", що там нічого немає, аві за
город з колючих дротів, ані нічого іншого. 
Знали про е-ксnлозії совєтських атомоШІх 
бомб, але ніхто з ШІХ їх не одобрював. В цьо
му пункті ми знаходили спільну мову. 

Не було в нас сварки під жодним огля
дом. Зате була річева дискусія. Я в ніякому 

раз~ іх не сnриймав, як предстаmmків nану
ючого режиму. Це воЮІ скоро зрозуміли і та

кому інтерпретуванню їхнього положення не 
супротивлялись. Тому й легше нам було ди
скуrувати ціли.й ряд проблем. А коли взяти 

до уваги, що ми разом були ціJшх дванад
цлть годин, не відступаючи один від одного 
ні на крок, то можна зрозуміти, що за цей 

час ми багато дечого переговорили. 

З цікавістю вони сnриймали відомості про 
поведінку Хрущова закордоном і зокрема в 

Об'єднаних Націях. Але цьому не дивувались. 
Вони, або хоч може дехто з них, напевно 

мали змогу бачити його ще гірші сторони, 
включаючи його соковитий російський "ма
тюк". 

Вибираючись на цю поїздку я з поспіхом 
був вспів перечитати проєкт нової програми 

Комуністичної Партії. І це мені дуже приго
дилось, бо кілька разів чув запит: 

- А чи ви читали новий проєкт? 
Річ ясна що читав. І що з того? Проєкти 

нічого не дають, коли дійсність виявляється 
цілком ішиою. В тому то й суrь сnрави: nрак

тика життя до основ заперечує всякі комуні

стичні теорії. 
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ТЕЛЕФОТ - ПРЕДОК ТЕЛЕВІЗОРА 
УКР ArHCKI ВИНАХІДШІКИ 

Н е·щодавпо у Великобританії відзна'Чали 
25-рі'Ч'ЧЯ першої телевізійної програми. Що
правда, під час дР!!гої світової війни переда
вання телевізій.них програ.м у Великобрита
нії було прип.инено і відновлено його щойно 
піспя закін'Чення війни - у другій половині 
40-х років. Тоді й ін1.иі країи.и по'Чали вводи
ти. в себе телевізію. У ці'lі галузі У країна ви
передила не одну заа:ідню країну, бо вже з 
осени 1951 pO'f-!f в ІСиеві постійно передавано 
телr-візі.йні програми_. в той zac, коли, напри
клад, у ІСанаді пер·lаа телевізійна станція (у 
Монтреалі) поzала діяти щойно в 1952 році. 

ІСожний винахід мас свою історію і пе
редісторію. Мало кому відомо, що в дослідах, 
які довели до винаходу телевізії, велику ро
лю відіграв український інженер-винахідник 
Борис Павлови'Ч Грабовськи,й, син відомого 
українського поета і революціонера Павла 
Арсенов'lt'Ча Грабовського (1864-1902). Пав~ 
ла Грабовського за його українство та рево

люційну діяльність москалі заслали на Сибір, 
де він і помер у молодому віці. Хо'Ч син його 
Boptw і родився на. Укра?.пі, але так як і його 
батько велии;у zа.стину свого життя перебу
вав поза .ft'lежами У країни, а. тепер постійно 
.Jкиве а столи1~і Е1t])гизької Совстської Соція
лістиzої Республіки, в м·істі Фрунзе. 

У 1925 році Бот1ис П авлови'Ч Грабовський 

* * 
На обіді у військовій Академії в Форт 

Бельвуар біля мене сидів совєтський спеція
ліст морських справ. У своїй ділянці він був 
дуже компетентний. Напроти нас сидів аме
риканець з Портлянду, напевно не менш ком

петентний, як мій совєтський сусід, як пізні
ше виявила візитна картка америкаІЩя. Я 
мав враЖення, що совєтський вчений знав 
прізвище американця. Під час обіду він ска
зав: 

- Скажи йому, що я хочу з ним позна
йомитсь. 

Я це передав. Американець дуже радо 
подав руку і в нас зав' язалась знайомство. 
Вже вкоротці виявилось, що американець пра
цює на дуже високому становшці в дуже 
секретних дослідах. На :9Сі питання совєтсько
го вченого він почав разповідати про всі май
же тайни його відповідальної праці: де ці 
досліди відбуваються, який вони маюrь ха-

вик:ориставш-п наuкові досліди прафесора пе
тербурзького технологі.'Чного інституту, німця 
з походжен.ня, Б. Л. Розінrа, який ще перед 
пер'июю Світовою в·ійпою займався різними 
дослідами в галузі електронної ком.мутації, 
доб?.юся зна'Чн·их успіхів у передаванні нepy
xo.w.ux ка.ртин на відда.ль при дапомозі апара
ту. який він назвав "радіотелефотом''. Однак 
совстmзІ~і власті приділ1tли мало уваги цьому 
mt.нaxo дові. 

Не вдоволившися своїм успіхом, Борис 
Грабовський став далі удосконалювати свій 
mmaxi.д. Ного труд не пішов на марне. 26 zер
впя 1928 року UШІtу вперше в історії людства 
пощастило показати на екрані його катодно

елек.трон.ног.о радіотелефоту рух людини -
його асистента. І вана li ttлипови'Ча Білянсько
г.о. Цей ексt~еримент відбувся в Ташкенті, а 
ttрисутня колtісія експерт·ів зазна'Чила, що хо'Ч 
картина на екрані не була дуже виразною і 
була переривана полосками, але присутні мо
гли ясно пізнати особу Вілянського на екрані. 
Таким 'Чино.ІК українському дослідникові Б. 
Грабовсько~wу пащастило зробити перший рі
шу'Чий крок Іtа шляху до випаходу телевізії. 
Незважаю'Ч·и на 1~е, мало хто 'Чув про цього ви
нахідника, а навіть в Українській Радянській 
Еициклопедії його не згадано ні слове'Чком. 
іТ:екілька даииз: про нього помістила "Правда 
України·'' від 2 грудням. р. 

рантер, скільки в них людей бере участь, 
і т. д. Я мав це все перекладати. І в тому 
моменті мені пригадалася стаття в "Свободі'' 
про книжку здається Маната, який розказу
вав, як большеницьким шпигунам без труд· 
нощів вдавалось одержувати багато тайн від 
наївних американців. Я був щасливий, що 
біля мене нікого не було з "хоронителів", я.Ю 
знали англійську мову. Я кілька разів давав 
до зрозуміння американцеві, що він говорить 
про речі, про які не повинен би говорити. 
Але він був за тяжкодумаючий, щоб це зро
зуміти. Тоді мені не залишалось нічого іншо
го, як всі подавані ним дані інформації до 
основ перекручувати ... 

* * '1,: 

До мого земляка Пантелеймона Черевка 
я не підходив. Все ж він міністер, неабияка 
шишка. А знаючи, що він українець, не хо
тів утруднювати його положення й так не 
легкого через його хворобу і постійний наг
ляд властивого керівника делегації, молодої 
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людини - члена совєтського посольства у 

Вашінrтоні Алєксєя Петрова. 
Але все ж ми познайомились у посілості 

Дж. Вашінrтона у Мт. Вернон. В городі різ
ні делегати групами і поодинчо фотографу
вались. Черевко підійшов до мене і попро
сив, щоби я зробив їм з:нимку. Він подякував 
мені: 

- Спасибі, і давайте познайомитись! -
Ми потисну ли руки і назвали свої прізвища. 

-От і земляка зустрінув, -радісно ви
гукнув міністер, - а не підходив до мене, 
rордив. А я зразу пізнав, що земляк, давай 
за старим звичаєм почоломкаємось. 

Ми почоломкались. Ближче познайоми
лись. Виявилось, що Черевко з Києва, де і 
закінчив студії. Вже вісімнадцять років в Мо
скві, спеціяліст високої кваліфікації, посувавсь 
постепенно, дійшовши аж до заступника мі
ністра. 

е 

((На. иа'tаій не своїй зе.м.л-і. .. " 
е 

Коли ми повернулись з Вашінrтону я 
запрошував його до себе в гостину: 

- За старим українським звичаєм завжди 
тю< буває, коли два земляки зустрічались 
взаємно себе відвідували ... 

- Радо пішов би, - говорив міністер, 
але не можу. 

Я настоював. А коли одержав відповідь: 
- Ну зрозумій, земляк, не можу, ну не 

можу ... 
Я зрозумів і більше не настоював. Зате 

він подарував мені невеличку пам'ятку. Те 
саме зробив і я з допискою "На пам' ятку від 
земляка і для земляка''. 

Приємно було зустрінути земляка, який 
не лише не боявсь признатись, що він украї
нець, але й навпаки підкреслював свою укра
їнськість. Поза всіма офіційними титулами 
він щира людшrа. 

о. з. 

е 

ЩЕ ПРО ТИРАЖ УКРАїНСЬКИХ КНИЖОК В УКР АЇНІ 
Еміграційна преса не раз підкреслювала 

українців у СССР, все ж таки українські кни
жок в Україні. Хоч навіть офіційна статисти
ка Совєтського Союзу нараховує 37 мільйонів 
українців у СССР, все ж таки українські кни
жки, такі як літературні твори наших кляси
ків, тощо, виходять 7-8 тисячним тиражем, а 
рідко коли 15-тисячним. Коли вірити даним, 
то в Україні тепер існують десятки тисяч біб
ліотек. Іншими словами видавані твори укра
їнської літератури не попадуть на полички 

всіх бібліотек. 
Тепер вдарила на сполох навіть київська 

"Літературна газета". У числі за 12 грудня 
1961 року передруковано статтю завідуючого 
редакцією художньої літератури Львівського 
книжкаво-журнального видавництва І. Свар
ника, а з цієї статті бачимо, як офіційні чин
ники намагаються обмежувати видання укра

їнських книжок розраховані на широкого чи

та ча. 

І. Сварник зацікавлений збереженням по
пулярної серії "На добрий вечір". У цій серії 
виходили твори В. Стефаника, Л. Мартовича, 
М. Череl\Шlини, О. Кобилянської, О. Маковея, 
І. Нечуя-Левицького, недавно померлого М. 
Яцкова, М. Ірчана та інших. І. Сварник пише 

далі: "Якщо в 1958 - 1959 роках книжечки се-
рії "На добрий вечір" видавалися тиражем 
50-65 тИ'сяч, та в 1961 році їх тиражі змен
шилися до 5-15 тисяч. 

Редакція "Літературної Газети" додає від 

себе: "До речі - це вже не перша "жертва". 
Зникла "Бібліотечка українського оповідан
ня", що її вШІускало видавництво "Радянсь
кий письменник" ... вмерла, майже не народив
шись, бібліотека журналу "Україна"; жалю
гідними тиражами виходять у Держлітвидаві 
новелістичні книжечки-метелики морально

побутової серії". 

І автор листа І. Сварник і редакція "Лі
тературної газети" спихають вину на Укр

книгторг та Укоопспілку, яким, мовляв, "не 
хочеться возитися з дрібною і дешевою кни
гою". Звичайно, і в цьому може бути трохи ра
ції, коли мати на увазі, що в цих установах 

працюють люди, які до української літерату
ри відносяться з великою погордою, так як 
К. :М:оргачова, до якої в тому ж числі "Літе
ратурної Газети" за 12 грудня висловлено по
бажання, щоб вона любила не лшuе українсь

ке молоко, але й українську літературу. Ав
тор цієї другої статті А. Косматенко з суиом 
додає: "Так ніт же, К. Моргачова моню нашу 
любить, а літературу ні." 

А все ж таки нам здається, що є ще й iн
nri причини - директиви з Москви в сnраві 
обмеження тиражу українських книжок. У 

всякому разі наведені факти органічно векла
даються в загальну картину насильної руси

фікації України. 

А ось ще один приклад. У "Літературній 
Газеті" (Київ) за 19 грудня 1961 р. подано по-
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відомлення про вихід у світ таких книжок -
у Львовj : В. Г лото в, Его вина (московською 
мовою), тираж 65,000; П. Козланюк, Пере

пустка (українською мовою), тираж 12,100; -
у Дніпропетровську: Б. Сотников, Летчики 

(московською мовою) , тираж 30,000; В. Соло
губ, - Трудне щастя (українською мовою), 
тираж 3,000; на За-карпатті: И. Жупан, Ба
гряное небо, (московською мовою), тираж 
11,000; В. Поп, Струмки великої ріки (укра
їнською мовою), тираж 7,000; В. Поліщук, 
15 кадрів для містера "Ікс" (українською мо
вою), тираж 3,000; -у Луганську: Ф. Лях, 

Его страниць І (російською мовою) , тираж 
10,800 примі ринків. 

Це пересічне повідомлення, яких у совєт
ській українській пресі завжди повно. Про 
що ж говорять ці повідомлення? По-перше, 
українських · і російських книжок видається 
в Україні однакова кількість назв, по-друге, 
книжки московською мовою стоять завжди на 

першому місці, по-третє- на виданих 141,900 
примірників книжок -116,800 видано москов
ською і багато менше ніж четверта частина, 
бо лmne 25,100 примірників книжок україн
ською мовою! О с ь це й є т е, що Шевчен,ко 
влучно назвав "на нашіІЇ, не своїй землі". 

З СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАїНСЬКІИ ССР 
Київ. - При киів·ському держав- ські студенти доnомагають дру- осіб обмежені з ува:ги на брак від

ному уні'верснтеті ім. Т. Г. Шев- зям у навчанні та оволодінні ро- nовідно·і фахової літератури. 

ченка вже другий ріrк існує nід- сійсь:коі мови" І Треба зазначити, що теnер у 
готовчий факультет для інозеом- У новоствореному клюбі "tло· цілому Совєтському Союзі, а та· 
них громадян. Як nодає "Літера- бус" відбувся молодіжний ве"'І'ір кож на Украіні велику увму nри
турна Газета" за 17 листоnада 1961 радя:нсько-nольськоі дружби". свЯ'Ч'ують nозаоЧ'Ному навчанню. 
р. цей факультет "nідготував до Черніrів. - У Чернігівському Московські можновладці хочуть 
навчання у радянсь·ких вузах c:ry· педагогічному інтситуті іме.ни Т. не відтягаючи робітників ві'д ви
дентів з 23 краін світу". У сучао- Г. Шевченка вудбулоси nобачення робництва нагрузити іх ще додат· 
ну пору там навчаються юнаки студентів з nисьменником Олесем кавою nрацею. Чи ці заходи бу
та дівчата з таких 14 краін: Афrа- Гончарем, nід час якого учасники дуть успішні - nокаже майбут
ністан, rана, Ємен, Камбоджа, Ку- обговорювали твір О. Го·нчара нє. 
ба, Fi.oнro, Ніrері·я, Ньясаленд, Об'- "Людина і зброя". У цьому поба-

Мелітопіль. - Футболісти мелі
єднана Арабська Рестубліка, Пор- ченні взяло участь nриблизно ти-
тугальська rвінея, Ресnубліка Ма· сяча студентів, викладачів та ін-

тоnільського інституту механіза

ці'і сільського господа:рства стали 

чемnіоІІами футболу вузівських 

(високошкільні учбові заклади) 
дружин ОСОР. У фіналі вони ма
ли зустріч з Грузинським інсти
тутом фізкультури і здобули nе
ремогу з рахунком 1 :0. Таким чи
ном мелітопільські студенти вже 

чотири роки тримають чемпіонат 

вузівських футболістів цілого Со

вєтського Союзу. 

лі, Сенеrаль, Сомалі та Toro. Під- ших зацікавлених літературними 

готовка nолягає в nершу чергу у 

вивченні московської мови та в 

к.омуністичній ін.доктринізаці~. 
У киівських вузах навчається 

дуже багато чужинців з багатьох 
краін світу, хоч точних даних не 
можна nодати на nідставі совєт

ської nреси. "Радянська культура" 

(14 грудня) і "Радянська Освіта" 
(13 грудня) nодають за РАТАУ 

(Радіо-Телеграфічне аrетство У
краіни) кількість іноземних сту

дентів в Києві на дві тисячі душ, 

а "Молодь Украіни" за 19 листо
пада 1961 р. nише npo тисячу\ У 
всякому разі ця кількість студен· 

тів з 50-ти закордонних краін знач

на. 

Тепер nри київському міському 

комітеті комсомолу для цих за

у,ордонних студентів, які здобува

ють вищу освіту в Києві створено 

Інтернаціональний клюб студен
тів "tлобус". Тиnовим можна на
зват.и те, що згідно з інформаці

єю РАТАУ nередрукованою в о
бох вищеназваних газетах "киів-

nитаннями, а між ними директор 

музеІо М. ~оцюбинського, дочка 

nисьменника І. М. Коцюбинська. 

(Сина Коцюбинського Юрка лі
квідовано в 1937 році). 
У встуnному слові викладач ін· 

ституту М. Дасюк схарактеризу

вав творчий шлях О. Гончара та 
докладно обговорив ЙОІГО твори 
nрисвячені молоді. Після диску

сії над твором ви,стуnив автор, 

який "·зуnинився на nроблемах ро
звитку сучасної украінсь.коі лі

тератури". ("Літературна Газета" 
за 26 грудня 1961 р.). 

Київ. - У київському домі нау
ково-технічної nропаrанд.и ство

рено ряд семінарів для підвищен-

Харків. - На під·ставі диnлом
Jrого nроєкту О. Шахбазова сту
денти механічно·го факультету 

Харківського автомобільно-дорож
цого інституту виготовили нову 

ле:ткову автомашину - "ХАДІ-2". 

Як nодає "Радянська Освіта" за 
18 листоnада м. р. нове авто ство-

ня сnеціялізації в різних галузях рене nроєктно-конструкторським 

технічних наук. Семінари заочні бюром харківського. ЕmтоМ!Обіль
і, як nодає "Правда Украіни" (2· ного факультету "має nривабли
грудня), нориотуються великою вий вигляд, зручне у керуванні, 
nоnулярністю. Там зазначено, що маневрове і розвиває швидкість 
nитанню підвищення кваліфікації до 100 кілометрів на годину. 
іНІженерно-технічних робітників Київ. У газеті ",Молодь Украіни" 

nриділяється дуже мало уваги, а за 15 грудня 1961 р. nоміщено nе

індивідуальні намагання о·кремих редовиІЦю на тему "Студенти -
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заспівувачі добрих справ". Вона практичні приклади: "Нетерпи- Київ. - У листоnаді з нагоди 

підбиває певні підсумки під на- мі в студентському середовищі евиткуванни 15-річчи Міжнарод
маганни осідлати студентів і ки- зазнайство, легковаЖІКіСТ'Ь, само- ньоі сnілки студентів до Jlі.иєва 
нути іх всеціпо на перевикону- закоханість, відрив від нашого 

прибула студентська делеrаціи 
ванни норм у виробництві. У зв'из- бурхл.ивого життя. Суворого осу-

Фінляндії. Як відомо, влітку цьо-
ку з цим читаємо там: 

"Першорядного значення набу
ває зараз участь студентської мо
лоді в розгортанні руху за кому

ністичну працю, вишукуванні і 
повсюдиому впровадженні у ви

робництво нових резервів." Про
те автор статті здає собі сnраву 
і з недомаГань. На цю тему він 

ду не повинен уникнути жоден 

з тих студентів-випускників, икі, 

провчившись на кошти народу 

п'ять-шість років, одержали дип

ломи і під всякими приводамн від

мовляються від призначення, бо 

го року в Фінлиндіі ві,дбудетьси 

Восьмий всееві тній фестиваль мо

лоді і студентів "За мир і друж

бу". Він триватиме від 27 липня 
до 5 серпня 1962 р. у столиці Фін
линдіі Гельсінкі. Тепер студенти 

Фінлиндіі знайомилиси з діяльні

стю, навчанним і побутом киівсь
І'іИХ студентів. пише, маючи на увазі численні 

хочуть залишитиси у столиці чи 

обласному центрі". Зовсім ясно, 
адже ж українців треба засилати 

в Jlіазвхстан, або й ще далі І 

З УКРАїНСЬКОГ'О СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 
АКАДЕМІЧНИй ВЕЧІР У АТ "ЗАРЕВА" 

В НЬЮйОРКУ 

4 листопада 1961 року відбувся черговий 
Академічний Вечір Украінського Академіч
ного Товариства "Зарево", Нью йорк, при
свячений з'ясуванню ідеології д-ра Юрія Ли
ІПІ. Численні присутні, які зібралися в Літе
ратурно-мистецькомуклюбі були приємно вра 
жені різноманітною програмою. 

Першу доповідь про "Ідеологію Юрія 
Липи" виголосилап-і Оксана Бакум. Вона на
світлила позитивні риси світогляду Ю. ЛШІи, 
підкреслюючи, що ЛШІа шукав у душі укра

інського народу сил для регенерації і постав

лення Украіни на відповідний п'єдестал ве
личі і слави. Липа відкидав як нігілістичний 
захід так і варварський схід і вказував на те, 
що украінці мусять духові вартості шукати 
в самих собі - в українській історіі, культу
рі тощо. 

Співдоповідь на цю саму тему ( "Ідеоло
гія Юрія Липи") виголосив Адріян Стецик. 
Він постарався звернути увагу присутніх на 
декі негативні моменти ідеології ЛІПІи. До 

них, на думку співдоповідача належить зо-

крема месіянізм (у таких творах як наприк
лад "Призначення Украіни"), а тому сучасна 

українська молодь читаючи цей твір Лшm, 
мусить бути обережна, щоб не присвоіти собі 
негативні риси колись проповідуваного на
ціоналізму, що базується на месіянізмі і веде 
врешті до імперіялізму. 

Після доповідей відбулася жвава диску
сія, яка виявила широке зацікавлення ідеоло
гією украінського націоналізму серед україн
ськоі молоді та його актуальність. Зокрема 
цінним голосом у дискусії був виступ Я. Гай
наса, який переконливо довів, що думки і твор
чість Юрія Липи не можна відривати від до

би, коли він творив. Та доба, а зокрема 30-ті 
і перша половина 40-х років вимагала від то
дішніх українських патріотів незламної віри 
і сильної, часом доведеної до фанатизму, волі. 
І Юрій Липа і його ідеологія являється якраз 
продуктом тоі добй. 

На закінчення вечора відомий українсь
кий поет Євген Маланюк прочитав декілька 
поезій Юрія Липи, висловлюючи при цьому 
жаль, що Юрій Липа облишив поезію і звер
нув свою увагу на ідеологічно-політичну ді-
яльність. Б. Г. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ мі Мекrільського університету, ті, Пучіні, Лисенко7 Фоменко, Люд-
ТИЖДЕНЬ У МОНТРЕАШ де улаштовано образотворчу ви- кевич, Барвінський та інші. Чис-

Украінські студентські клюби ставку при чому переважна біль- ленні слухачі з захоnленням спу
при монтреальських уінверсите- шість виставлених мистецьких хали виступу нашого відомого 

тах імени Мекrїла і Сер Джордж експонатів (всіх було понад 60) співака. Після концерту відбула
Вільимса від 13 до 18 листопада була творами молодих студентів. 0.11 зустріч громадинетва з М. Ска-

1961 р. улаштували спільними си- У вівторок на запрошення обох лою-Старицьк;им при числеІІІній 

лами український тиждень, під студентськ.их клюбів виступив з участі громадянства. 

патронатом канадського міністра концертом Мирослав Скала-Ста# У четвер 16 листопада на запро
праці Михайла Стара-Старчевсь- рицький, гість з Европи. Мистець шення студентів виступив з допо

кого. проспівав цілий рид творів іно- віддю на тему "Сучасний студент 

Відкриття відбулоси в понеді- земних та українських компози- і українська громадськість в Jlіа
лок увечері в Студентському до- торів таких ик Гендель, Скарп.ат- наді'' Р. Рахманний. Доповідач 
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ВRазав на по·зитиви і неrативи 

старшого і молодшого по:колінь 

і в:казав на завдании у:краінсь:коі 

молоді у майбутньому. Післи до

повіді відбуласи жвава дис:кусіи, 

в и:кій зо:крема треба під:креслити 

виступ О. Підгайного. Він оспо

рював тезу прелеrента, що мовлв.в 

молодь не має входити в існуючі 

у:краінсь:кі політичні організаціі, 

до1'іазуючи, що саме в тих органі

заціих молодь може багато дечо

го навчитиси. 

смолоскип 

авдиторіи вислухала та:кі допові

ді: "Ідеологіи у:краінсь:кого наці

оналізму" - Т. Онуфер:ко, Філи

дельфіи1 "Філософічні основи у

:краінсь:кого націоналізму" - Р. 

:Кухар, Потсдам, штат Нью Яор:к 1 
"Держава .і націи"- п-на М. Сав

ча:к, Нью Яор:к 1 "Відношенни у
:краінсь:кого націоналізму до Ро

сіі" - інж. Б. Кульчиць:кий, Фі

лидельфіи1 "Розвито:к ідеології у

:краінсь:кого націоналізму'' - А. 
Бедрій, Ньюар:к; "За и:кий держав

ний устрій" - В. Будзи:к, Нью 

Яор:к 1 "У:краінсь:кий націоналізм 
в зустрічі зі світом" - Р. Кухар, 
Потсдам. 

Доповідачі наголошували на о-
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повідач Л. :Кіт обоговорюючи :кон

ституційні проблеми :крити:кував 

справу репрезентації студентства 

об'єднаного в СУС:К. Післи ньоt'о 
виступив з :критичними заувага

ми на тему адміністративно-орга

нізаційних проблем СУСК-у за

значуючи, що СУСК останнім ча

сом зійшов з лінії носіи традицій 

у:країнсь:кого студентства. Черго

вий доповідач О. Підгайний гово

рив про зовнішню політи:ку і зав

дании СУСК. Він висунув теорію 

"Нового :Києва" - У:краіни, и:к 

формуючого осеред:ку :краін Схід
ньої Европи у дружніх стосун:ках 

з Заходом. Останній промовець А. 
Григорович підкреслив значен-

Студентсь:кий тиждень за:кінче

но репрезентаційним балем у од

ній з най:кращих заль Монтреалю. 

Студентсь:кий тиждень був дуже 

вдалою, ці:кавою і свіжою подією, 

найбільше мабуть, завди:ки голо

вам обох у:краінсь:ких :клюбів Р. 

Мельни:кові (Ме:к!іль) і Б. Рогов
сь:кому (Сер Джордж Вілимс). 

ригівальності у:краінсь:кого націо- ни університетів, и:к :кузні інте
налізму і виступали проти його ле:ктуальної верстви та стратегіч
пов'изуванни з чужими зраз:ками. не значенни У:краіни. Ми мусимо 
В рам:ках ідеологічної :конферен- ви:користовувати наше становище 
ції відбу.вси мистець:кий вечір. і дати и:кнайбільшу :кіль:кість про-

ДРАМАТИЧНИЙ ГУРТОК 
"ЗАРЕВА" У ФІЛИДЕЛЬФІІ 

Л:к ми вже подавали в поперед

ньому числі "Смолос:кипу" 14-15 
жовтни 1961 р. в Філидельфіі від

булиси Студійні дні "За рева". У 

мистець:кій частині молоді сту

денти поставили п'єсу на одну 

дію "Територіяльне непорозумін

ни". Успіх цієї вистави піддав 

дум:ку створити постійний драма
тичний гурто:к при філидельфій

сь:кій :клітині "Зарева". 

У ставовчі збори драматичного 
гурт:ка с:кли:кано на 5 листопада 
1961 р. В члени гурт:ка вписалося 

22-є студенто:к і студентів. Вони 

негайно розпочали вивчати чер

гову п'єсу, а саме ":Кальнишевсь
:кий у тюрмі" Богдана Леп:кого. 

Бажаємо новоствореному драма

тичному гурт:кові при 1'\ультурно

освітюи :комісії "Зарева" и:кнай

більших успіхів. 

ІДЕОЛОПЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

ТУСМ-у Ім. М. МІХНОВСЬКОГО 
В НЬЮ ЙОРКУ 

ШОСТИЙ КОнtРЕС СОЮЗУ 
УКРАІНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА 

КАНАДИ 

23·24 грудни відбувси в Торон
то шостий :Конrрес Союзу У :кра

інсь:кого Студентства Канади СУ

О:К). П редсідни:ком :Конrресу був 
інж. В. Лнішевсь:кий. Перший день 
:Конrресу присвичено звітам та 

дис:кусії, а та:кож доповідим на 
загальну тему "СУ СК вчора, сьо
годні і завтра'' nри чому допові
ді на ці три теми підготували Л. 

Виннищь:кий: "У :краінсь:ке студент

ство :Канади в минулому", І. Ку зів 

говорив про теперішній стан СУ

С:К-у, а д-р Є. Росmщь:кий подав 

свої дум:ки про виглиди на май

бутнє у:краінсь:кого студентства. 
У вечері першого дни :Конrресу 

відбуласи вечір:ка з мистець:кою 

програмою та дис:кусіи зприводу 

"Хара.:ктеристи:ки й потреб у:кра

інсь:кого студентства". 

Другий день Конrресу СУС:К 

присвичено обговоренню основ

них проблем у:краінсь:коrо сту-

16·17 грудни 1961 р. Головна У- дентства в :Канаді. Перший допо
права То ва риства у:краінсь:коі сту- від ач І. Стебельсь:кий за тор:кнув 

діюючої молоді ім. Міхновсь:кого питання ідеології, мети та стра

влаштувала в залі У:краінсь:кого тегії СУОК-у. На його дум:ку на
інституту Амери:ки в Нью Яор:ку ше студентство мусить :крім на
ідеологічну :конференцію присви- у:кою ці:кв.в.итиси та:кож у:країнсь
чену теоретичному вивченню ос- :ким суспільним життим та брати 

новних моментів ідеології у:кра- и:кнайа:ктивнішу участь у моло

інсь:кого націоналізму. Численна діжних організа:ціих. Черговий до-

фесорів університетів, и:кі б писа-
ли солідні нау:кові праці на у:кра

інсь:кі теми чужими мовами. 

Новий провід СУСК-у обрано 

в та:кому с:кладі: голова - Ю. Бо

рис, :колишній голова - Р. Осад

чу:к, заступни:к голови і :керманич 

внутрішніми справами З. Мазур

:кевич, затсупни:к голов.и і :керма

нич зовнішніми зв'из:ками- І Ку
рилів, се:кретар - п-на У. Бігус, 

:керманич фінансовими справами 

- Р. Ма:ксимів, архівар - М. Мо

стова, пресові справи п-на М. С:ко

рупсь:ка, Х. Навроць1'іа, Х. Соло

нин:ка і Н. Деци:к, голова Студій

но-допомогового фонду інж. В. 

Лнішевсь:кий, :культурно - освітні 

справи О. Г.алас і П. Ліщинсь:ка, 

:Контрольна :комісіи - О. Джу

л.инсь:кий, О. Бабій та І. Кузів. 
Сеньйорат СУО:К-у очолив д-р Е. 
Рослиць:кий. Рішено з'їзди СУС:К-у 

улаштовувати що два ро:ки, а не 

щоро:ку, и:к було дотепер. Почес

ними членами СУСК-у наймено

вано о. прел. д-ра В. :Кушніра та 

д-ра М. Мандри:ку. 

НОВОСТВОРЕНІ КШТИНИ ОУАТ 

"ЗАРЕВ О" 

У суботу 23 грудни 1961 р. від
булиси в Аллентавні, Пенсілваніи 

- США, установчі загальні збори 
У:краінсь:кого А:кадемічного Това
риства "З.арево". На загальні збо-
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ри прибули: голова Крайового 

Проводу "Зарево" - Б. Гасюк, ор

ганізаційний референт КЛ "Заре
ва'', а також цілий ряд членів фі

лкдельфійськоі клітини "Зарева". 
Б. Гасюк і О. Врублівський пода

ли членам новоствореної клітини 

~'Зарева" декілька порад та поба

жали ім успіхів у праці осеред

~у. Керівниками перwоі управи 
аллентавнського осередку "Заре
ва" обрано - Богдана Бариляиа 
на голову, Михайла Лунецького 

на заступник.а голови; секретар

кою стала Ма рійка r олець, а го
ловою Контрольної Комісії Хрис
тина Ганкеви:ч. · 
_ У неділю 31 грудня 1961 р, від
~улись у Честері, Пенсільванія у
становчі збори Украінського Ака

демічно·го- Товариства "Зарево''. 

смолоскип 

На збори приїхали - Б. Гасюк, го

лова Крайового Проводу "Заре

ва" та два члени філидельфійської 

:клітини "Зарева" - Л. Домбчев

ський ra Я. Добровольський. Зга
дані Друзі поділилися своїм досві-

С~чень-Лютий 1962 

Центрального nроводу "З.арева" 
Павло Дорожниський та члени 

Крайового Проводу "Зарева" в 

США. В. Процик, О. Врублівський 

та М. Герець. Вони виголосили та

кі доповіді - "Ідеологія та історія 

дом з членами новоствореної клі- "Зарева" '' - Павло Дороживсь
тини та подали ім ряд порад для 

використання у майбутній діяль .. 
нС>сті клітини "Зарева". Першу у
праву честерськоі клітини обрано 
в такому складі: Юрій Кобрин -
голова, Мирослав ·Кий - засту.п .. 
ник голови, Галина Шабатура -
секретар, Маркіин Візняр -скарб-

ник. 

кий, "Діяльність "Зарева" - Во

лодимир Процик, "Спосіб органі
зування нових клітин "Зарева" -
Осип Врублівський, "Зарево" у 

Ютиці-Михайло Герець. 

Управу новоствореної клітини 
обрано в такому складі: Раїса Ге

рець- голова, Дзвенислава Чор
на - заступник голови, Женя По
стой - секретар та Микола Герець 

9 грудня 1961 року відбулнея в - скарбник і організаційний ре

Ютиці, штат Нью Йорк, установчі ферент. Контрольна комісія: Ніна 
збори місцевої клітини "Зарево''. Герець - голова і Анна Ройко 
На зборах були прн·сутні голова член. 

------о--о--о~---

СПОРТОВА ХРОНІКА З УКРАЇНИ 
ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ 1962 

- Київські "ди·намівці" занін

чилн футбольний сезон 1961 р. на 
своєму полі 8 листопада. Вони 

гралй з збірною командою Укра

іни і виграли з рахунком 2:1. Ця 
збірна команда Украіни складе

на з найкращих І'Ірачів кляси "Б" 

перемогла .рівно на місяць рані
ше в Москві таку ж збірну коман

ду Російської СФСР з рахунком 
3:1. 
О~ісля київське "Динамо" виї

хало на турне до Англії, де гра

ло· з найкращими клюбамн тоі 

країни. З трьох змагань київські 

футболісти програли два - з "Ас
тон Віллою'' {1 :2) і з "Евертоном" 
(0:2), а третє з "Арсеналом'' закін
ч.илося внічию· (1 :1). Англійська 

преса ві·дзначила, що "динамів

цям" не везло та, що це була най

сильніша радянська футбольнJІ 

команда, яка будь коли відвідува

ла британські острови. 

* ~!< * 
-Харківська футбольна КОМіВИ

да "Аванrард'' здобула шосте мі
сце у чемпіо;натj на першість С

ССР перемігши в останній зустрі
чі "Пахтакор" - Ташкент з ра
хунк<;>м 4:1. З 60 можливих хар· 
ківчани здобули 34 пункти. Післи 
закінчення змагань "Аванrард" 

виїхав до Північної Кореї, де грав 

тричі. Харківчани перемогли в мі-

сті Вонсам команду центральних 

спортових курсів з рахунком 2:1, 
програли з армійською командою 

ім. 8 лютого 0:1 і грали з збірною 

столиці Північної Кореї Пхеньян 
1:1. 

* * * 
Ужгородський клЇоб ":Верхо-

·Вина" приймав на своєму полі од

ну з найкращих футбольних ко

манд Чехословаччини "Татран". 
Змагання закінчилися з рахунком 

2:2. 

був перше місце в бігу на 400 
метрів з бар'єрами (51.1 секунди). 
Інший киівлинии здобув перше 

місце в бігу на 400 метрів ( 47 се
І'іунд), а дніпропетровсьна чемпі

онка світу в бігу на 800 метрів, 
пробігла цю віддаль за 2 хв. 5.6 
секунд. У стрибку з жериною пер 

ше міоце здобув киівлинии І. Пе

тренко (4 метри 60 центиметрів). 
:ві·н поліпшив на 4 центиметри у
країнський рекорд. 

* * * 
* * * - На легкоатлетичних змаган-

- У змаганнях на першість У- них в У ж городі киівлинка Л. Мако
країни з воЛейболу ("відбиванка'') шина в бігу на 80 метрів з бар'є
перемогли студенти Одеси, на рами поліпшила дотеперішній ре
другому місці опинилися волей- корд У країни. Вона пробігла цю 
болісти Харкова, на третьому ки- віддаль за 10.6 секунди. З. Мель
яни. Цікаво, що в жіночому чем- н.ик скочила у височину 168 цен
піонаті на перших трьох міс:цях та тнметрів, а в. rрінвальд метнула 
сама черговість: студентки Одеси, диск на 55 метрів і 25 центиметрів. 
"спар'lІакі·вки" Харкова та студент- * * * 
ки ·Києва. Японські борці вільного стилю 

* * * змагалися в Києві з зб~рною У-
- На легкоатлетичних змаган- країни. Внелід боротьби 4:4. З ува

них в Тбілісі на першість СССР ги на те, що японські борці віль
в десятиборстві чемпіоном став ного стилю одні з найкращих у 
українець Ю. Кутенко здобувши світі це великий успіх украінсь-

7,721 пункт. Друге місце здобув ких борців. 
українець М. Стороженко. Киів- * * * 
линии В. Анисимів поліпшив на Збірна дружина Чехоспова"АНИ 
тИх же змаганнях уНІраіиськнй ре- борців клясичного стилю висту-
1'\Орд в бігу на 200 метрів з бар'є- пала в Києві в боротьбі з борця
рами пробігши цю віддаль за 23.2 ми Украіни. Унр.аінські борці пе
секун.ди. Цей· же В. Анисимів здо- ре могли з рахунком 5:3. 



НОВІ КНИЖКИ І ВИДАННЯ 
Олекса Грищенко, Мої роки в 

І~аргороді 1919-21. Мюнхен-Па
риж 1961. Видавництво ''Дніпрова 
хвиля". Стор. 260. 

Грищенко широко відомий в 
українському св· ті та в Франції 
маляр, має також неабиякий 
письменницький талант. Після 
книжки "Україна моїх блакпrних 
днів" тепер вийшов його щоден
ник з часів перебування митця 
у Царгороді. Нова книжка, як на 
українські відносини, видана ду
же добре, шкода лише, що не до
дано тих репродукцій, як;. бу ли 
поміщені у ранішому французь
кому виданні цієї ж книжки. 

Книжка Грищенка це ціка
вий документ доби. Молодий ще 
маляр в~рить у своє покликання і 
за тяжких революційних обставин 
ш1кидає розбурхану У країну та 
їде в Царгород. Обставини 
важкі, приходиться поневіря- О. Грищенко "Порт .це Сі6ур" 

тися, голодувати. Але при тому митець уміє 
побачити й пережити красу, не боїться ви-

словити своїх оригінальних поглядів і обсто
ювати їх. Такі люди або гинуть, або дохо
дять до мети. 

Книжку пронизують постійн~ згадки про 
Україну. Грищенко пригадує свого діда з йо
го оповіданнями про чумакування, Крим, сте

пи ... (ст. 15-16), то знову він читає щоден
ник М. Вашкірцевої і навіть ці "наївні опи
си" "збурю·ють цілу повідь споминів. Украї· 
на!" (стор. 45-47), навіть випадкова їжа -
кукурудза нагадує Грищенков~ "таку доро
гу й далеку У країну". 

rі'иждень у Манітобському університеті та про 
український студентський клюб при МекМа
стерському університеті в Гамільтоні. Видання 

двомовне. На нашу думку найкращі матер;я
ли надруковані в Бюлетені це "Українське 
студентство на рідних землях" Н. Вандери, 
''Наші завдання в канадському житті" А. 
Григоровича та "Роля українських студентів" 

О. Підгайного. Проте й решта матеріялів -
цікава. Варто бу ло б зробити це видання ре

rулярним, адже ж у сучасну пору україн
ське студентство немає свого друкованого ор

гану, а саме Бюлетень міг би виконуватІf та-
ку ролю. И. А. 

Сtудентська думка. Оrорінка ТУСМ-у ім. 

Цікаві порівняння Грищенк2. візантійсько
го і західнього римського мистецтва. його 
симпатії по стороні сходу, де він бачить (Га-
rія Софія) "велике мистецтво", ''єдину волю" М. 
творців, тощо. Коротко кажучи - таких лі
тературних творів у нас небагато. 

Міхновського. Ч. 1. 
Притор о н.т.с ь к і й газеті ''Гомін Украї

нИ" почала виходити сторінка ТУСМ-у -
''Студентська Дум1са". Її заплянована вида
ва ти раз на місяць. Перше число складається 
з таких матеріялів: Передовнщя - "Січневі 
дати", дв~ статті на організаційні теми ТУСМ-у 
- В. Кульчицького і В. Мира, хроніки з жит
тя ТУСМ-у, трьох інформативних оголошень 
(одне з них - заклик, щоб члени ТУСМ-у 
передплачували ''Гомін України!) і дотеп
ного коротенького нарису "Пересічний укра
їнський студент". 3 цього першого числа цей 
нарис найкращий. Перше число можна ува
жати лише скромною спробою. Бажаємо в 
майбутньому "Оrудентській Думці" якнай-

Бюлетень Союзу Українського Оrудент
ства Канади ч. 2. Торонто, грудень 1961 р. 

Друге число Бюлетеня СУСК-у дбайливе 
і гарне видання на 32 сторінки друку. Бе
ручи на увагу, що більшість студентів об'єд
наних у СУСК не мала змоги взяти участи 
у вінніпезькій та оттавськ;й конференціях 
СУСК-у обговорюване нами число Бюлетеня 
містить доповіді, або уривки з тих доповідей, 
які були зачитані на згаданих конференціях. 
Крім того поміщено інформативну статтю про 
"Цілі й завдання ТУСМ-у ім. М. Міхновсько
го" та коротеньк~ інформації про У країнський кращих усп;хів. 
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ВЕЛИКИИ ПЛАСТУН 
30 січня 1962 р. помер на 72 році 

життя проф. Северин Левицьний • 
СіриА Лев,. найвищий унраїисьний 
пластовий авторитет - Начальний 
Пластун, голова Головної Пластоної 
Ради і голова Пластового СеньА~ 
рату. 

З іменем проф. С. Левицьного по. 
а'язана ціла історія унраїнсьного 
пласту, яного він був протягом де. 
сятнів ронів - душею, надхненням, 
дороговназом. Мало траш1яеться в на. 
шій історії людеА, яні б ціле свое 
~иття віддали беззастережно велиній 
справі виховання молоді, виховання 
сотень найнращих одиниць, яні своїм 
~:ерцем, душею і тілом служили і слу. 
жать унраїнсьній справі. 

Вся унраінсьна молодь, незважа
ючи яних би вона перенонань не бу. 
:~а, глибоно нлонить голови перед 
світлою пам'яттю Велиного Унраїнця. 

На смерть начального 
пnастуна Cipo~ro Лева 

Не вірте, що його нема: 
Він був, він е, він буде жити, 
І навіть духа смерть сама 
Безсила Дух його згасити. 

Ідуть загони пластупів 
Лоходом лицарсьним, сталевим 
Та це ж - сини його синів, 
Живі, натхнені Сірим Левомr 

Сьогодні - просто юнани, 
В науці - муравлі невтомні, 
А завтра будуть це полин, 
Бриrади, армії незломні. 

Оті, що підуть у бої 
За баrьна, матір, за дитину, 
Що понесуть життя свое 
За Рідну Землю - Унраїнуr 

Ідуть пластупни .,.---1 ман цвіте, 
Буяе молодість у грудях ••• 
То ж гордість наша, слава Аде, 
Майбутне наше в нових людяхr 

Не вірте ж, що він нинув нас: 
Увесь цей світ-таний мииущиА, 
Л в ноЖнім нроці пластуна -
Живий Дух Лева невмирущиАr 

О. Кобець 

МОЛОДЬ В БУДОВІ КАРПАТСЬКОї УКРАїНИ 
Молодь в жwrri кожної нації відіграє дуже важливу 

ролю. Вона з одного боку являється помостом між кож
ночасною старпюю генерацією і майбутніми поколін
нями, цебто перебирає духові, моральні і матеріяльнj 
надбання дотеперішніх поколінь, засвоює, поглиблює 
і поширює їх та передає у свій час майбутнім поколін
ням, а з другого боку вона являється рушійною силою 
майбутнього нації. Гасло: яка молодь, таке й майбутнє 
нації - вже нераз виправдало себе. І тому й у житті 
карпатських українців молодь відіграла дуже важливу 
ролю, займала завжди свою важливу позицію в суспіль
ній драбині. 

Після першої світової війни на Закарпатті особливу 
увагу звернено на справи виховання молоді. З уваги на 
брак місцевої інтеліrенціі, брак місцевого українського 
учительства, чеський уряд покликав до праці в школах 
частину перебуваючих на Закарпатrі украінців-еміr'ран
т!в, а частину шкільництва передав галицьким москво
філам і правдивим росіянам-білоr'вардійцяи. Маючи 
в своіх руках частину шкільництва, вони взялися за 
денаціоналізацію молоді. Це довело до дуже шкідливо
го т. зв. "мовного питання". 

І саме молодь тут виявляється тим крицева-твердим 

еJІементом, який не тільки не підnадає під вплив москво
фільства, а навпаки. вірно стоячи на сторожі національ
ного "я", закла~ає свої організаціі - "Пласт", "Січ'~, 
різні самоосвітні гуртки, гуртки "Відродження", масово 
гуртується навкала "Просвіти" і веде завзятий бій з за
лишками мадяронства, зі nrтучно насаджуваним москво
фільством і започаткованою чехізацією. Молодь Закар
паття в загальному гуртується наВК')ЛО т. зв. народо

вецького руху і стає заборолом перед чужими вплива
ми. Вона дорожить народніми традиціями та славним 
минулим своіх предків. Вона веде активно освідомлюю
чу роботу серед населення. Середньошкільна молодь, 
яка втримує дуже тісний контакт зі селом, організує 
по селах "Пласт" і веде в ньому роботу, виїжджає 
з театральними аматорськими виставами і в найглухіші 
закутини, поширює добрі книжки і пресу, організує чи
·rальні "Просвіти" б.ере активну участь в народціх свя
тах і з'їздах. 
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Дуже важливим мо:меН'rсм в процесі від
родження Карпатської Украіни були з'їзди 
народовецької молоді. В 1929 р. відбувається 
І-ий з'їзд в Ужгороді, на якому молодь зри
ває зі за~остенілим "русинство:м" і відкрито 
стає на всеукраїнську плятформу. Вона. не 
зважаючи на перслідування чехами, пожвав
лює свою роботу в народі з одного боку, а в~о
дить у тісний контакт з українськими націо
налістамн - з другого. Саме на цей час при
падає творення перших клітин молоді ОУН 
на Закарпатті. Ідея украінського націоналіз
му серед молоді Карпатської Украіни знайшла 
пригожий rрунт. Найкрап~им доказом ЦЬОГС' 
може бути П. З'їзд Народовецької Молоді 1934 
року в Мукачеві, де кількатисячні ряди зди
сциплінованоі, свідомої своіх завдань молоді, 
стають на шлях новітнього украінського на
ціоналізму, що в його дусі проходив увесь 
з'їзд. 

Завдяки інтенсивній і невпинній праці на
ціоналістичної :молоді - національне і полі
тичне відродження карпа то-украінсь~го на
селення значно прискорюється. Духовий зв'-я
зок з українським минулим закріплюється j 
маніфестується назовні в 1937 р. влаштову
ванням величавих святкувань з нагоди 900-
річчя проголошення Матері Божої Царицею 
У країни. Ку ль:мінаційни:м: виявом святкувань 
був Всепросвітянський з'їзд в Ужгороді, на 
якому відомий націоналістичний діяч Іван Ро
гач відібрав присягу на вірність Украіні від 

ЗО-тисячної маси народу. 

Коли в 1938 р. збільшується загострення, 
коли проти законних домагань карпатських 

українців виступають прерізні наші вороги, 
і коли треба бу ло забезпечити спокій в краї
ні і працю 1-ої У краінсько~ Центральної На
родної Ради в Ужгороді, тоді націоналістична 
молодь організує 4 вересня 1938 р. в У жго
роді "Українську Національну Оборону", яку 
згодом після перенесення столиці до Хусту 
бу ло перетворено на Організацію Національ
ної Оборони "Карпатська Січ", військо уряду 
Карпатської Украіни. 

І так за неповних 20 років карпато-україн
ська молодь не лише сама "пробудилась" ,. як 
цього бажав колись Духнович, але зона своі
ми чинами будувала державу. Молодь Кар
па тськоі У країни дала доказ не лише незви
чайної живучасти українськоі нації, виявила 
не лише спосібність протиставитися зазіхан
ням на життя украінської нації, але й великі 
здібності до конструктивної праці державних 
будівничих. Так, українська молодь будува
ла державу! Будувала іі, зрошуючи ії фун
даменти своєю кров'ю і завзято обороняючи 

11 Jснування, складаючи сво] буйні ГС\лови 
на фронтах в рядах "Карпатської Січі". 

22 січня 1939 р. в двадцяту річницю Ук
раінської Соборности молодь гордо дефілюва
ла перед урядом :Карпатської Украіни і від
поручниками ОУН - ген. В. Курманоничем 
і д-ром Я. Барановським, засвідчуючи свою 
готовість боротися за повне визволення всьо
го украінського народу. 

В часі виборів до Першого Сойму Карп? .. т
ськоі Украіни 12 лютого 1939 р., у всіх місце
востях Закарпаття, "Українська Січ" влашто
вувала величаві маніфестації відданости на
родові та послуху українському урядові. В на
вечер' я виборів вогні свободи палали: по :всіх 
верхів'ях південної частини Карпат, і перекли
калися між собою. Вогонь свободи Іде дужче 
запалав у серцях всієї моло~і. Вони оце впер
ше відчули велич свободи. Від чу ли їі напе
рекір ворогові ті, що були напротязі віків за
суджені ворогом на загибіль. І це відчула мо
лодь і саме тому вона стала ще більше доро
жити свободою. 

Коли в по~тrовині березня вороги украін
ського народу виповіли рішучий бій :молодій 
Карпа то-У краінській Державі, то "Карпатська 
Січ" годоставила ім усім чоло, по геройськи 
боронила свою державу перед наїзником. Бо
ронила, бо вона визнавала гасло "Краще зги
нути, ніж ганебно жити", .яким кермувався ще 
в сивій давнині князь Святослав. 

Під знаком бойового тризуба карпатські 
січавики йшли гордо в бій, не зважаючи ні 
на ма теріяльну, збройну, ні на кількісну ба
гатократну перевагу наступаючих ворогів. 

Потекла кров, впали жертви, але буде 
вічно жити іх слава. А слава -"Карпатської 
Січі" -це гордість свієі українськоі молоді. 

І. Климко 

І. КОЛОС 

Як ва",ко серед вас} .мої горби й rpyнiJ 
Бо сєла й люди в них за.муzєніJ сумні; 
І доля тут для нас якась тверда, жарстока ... 
Це певпе е за те J ·що вjІі.е від давніх років 
Пана~tи тут не .мttJ що на трунях оцих 
Служили .ми 'Чужим і слухали 'Чужих ... 
Та любо серед ва.сJ .мої труні й горби, · 
Ставати з ворогом· за вас до боротьби 
І .марити про дні в~ликі та ·щаслиеіJ 
Коли панами .ми будем на власній ниві 
І з верховинських сіл пропаде горя слід} 
Бо зацвіту2·ь І'_'Rун.і ~а вільно.ЛІу теплі. 

. Зі збірки "Молоді :мої дні". Ужгород 1938. 
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НА ІДЕОЛОГІЧНІ ТЕМИ 

ПИТАННЯ ІДЕО110ГІї ТА СПІВПРАЦІ ПОМІЖ УИРАїНСЬИИМИ 
ІДЕОЛОГІЧ·Н ИМ И ТОВАРИСТВАМИ 

Коли говорити про ідеологію й ідеологІч
ні 1.'Овариства.. слід насамперед зосередитись 
над таІоnІи ПІІтаннями: 

1) дати дефініцію терl\Ііну ідеологія; 2) 
Що розуміється під терміном "ідеологічне то
вариство"; 3) які можливості ідеологічної та 
світоглядової співпраці; 4) питання організа
ційної і практичної співраці між ідеологіч
ІІими товариствами. 

Поставити собі питання: що таке Ідеоло
гія і да·rи на нього відповІдь є зараз для 
ІІас важливіше, як саме питання співпрацІ 
JJOмia' ідеологічними товариствами. 

Можна припускати. що велика кількість 
паІПІІХ студентів, які є активними члена.'І\tп 
так званих ідеолоІ·ічвих товариств, - мають 
відносІІо обмежене поняття про те, що таке 
ідеологія. l(e, на нашу думку, зовсім не див· 
подані та"і споріднені значеІmя слова ідео
Jюгія не в кожній надіопальній спільноті оз
начаv те саме. 

11(0 ТА:КЕ ІДЕОЛОГШ? 

Авг лійсмсою ~•о вою в словнику Вебстера 
подаві такі спорідиеві значення слова ідео
лоІ·ія: 

а) Суб'ш~mвна інтерпретація заприміче
них явищ, зокрема суспі.,'ІЬних; 

б) Сиетематичиа схема ідей відносно жит
тя; 

в) Спосіб, або зміст думання, яІсИЙ ха
рактеризує одиницю або цілу клясу. 

Пог линувши на дефініції ідеології, пода
nані в загально влсиваних словниках фідо
софіі - побачимо, що цей термін видрrав 
фраІЩузький філософ Дестут де Трейсі, а був 
він ужІfваний також інпrими наслідникurи 
Льока і Кандиляка, і оз11ачав окрему науку, 
яка, 1\ІОвляв, заступала б ту частmrу філосо 
фіі, яку називає:І\10 метафізm~ою. Опі~ТІЯ, пе
реЙІПОВІПИ історичний розвиток, це-й термін, 
І'о.ловио в аJІг лійській мовІ, вживають для 
означення ЯІсоїнебудь оформленої групи за
гальІnІх ідей або філософічnих програм. Ка
ТОJІИЦЬКНЙ словник з 1958 р. каже. наприк
лад, що слово ідеологія, увійmовпm недавно 
в попу лярІmЙ вжиток, означає ЯК)'Небудь фі
&тrософію, світогляд. оформлену групу ідей. 
зокрема політичних. 

Годі взяти під увагу Jстори•mий розвиток 
зна .. rення ідеологій: це вимагає належвої ана
лІзи. 

Вищенаведені формальнІ дефініції ідеоло
гії 1\Іають .. тппле поверховн(' в1днОІпення до на
ІІІого поняття ідео.JІогії. В кожно!\tу правиль
ному .1Jогічиому процесі ми подаємо дефіні
цію і розрізняємо. Таке визначування і роз
різнювання, ІСоли ідеться про поняття ідео
логії. робить на підставі соціологічної та істо
}Jичної аналізи Карл :Мангайм. німеІ~ький со
ціо .. ТJог, у своїй книжці "Ідео&'1огія і утопія". 

Мавгайм розрізнює два значення терміну 
ідеологія: особливе і загальне (particular and 
iotal). В такому розрізиенні знаходимо певне 
відношення до нашого вживання і означення 
с.'!Іова ідеологія, як також і вияснення наІпих 
понять, що може мати вплив на питання спів· 
nраці на11mх ідеологічних товариств. Тому 
слід нам ЗJ"ПННитись над декількома думками 
Мангайма, 1цодо розрізнення значення ідео
логії. 

ОСОБ~ІІИВЕ ПОНЯТТЯ ІДЕОЛОГП: особ-

.і'ІИВе поняття ідеодогіі визнає скептичний по
І'jJЯД на. ідеї і протилежні докази. Ті ідеї 
вважається свого роду свідоЮІм скриванням 
дійсної ситуації. а правдиві відомості про т)· 
ситуацію бу.л.и б не в інтересі даної особи. 
В тому сенсі можна сказати, що ми поборю
ємо ідеології наІпих противників, стараючись 
показати їхню неправильність. 

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ІДЕОЛОГП: за

гальне поняття ідеології відноситься до іде
о .. ТJогії даного віку чи ідеології якоїсь конк
І•етноі історично-суспільної групи. НапрІІк
JІад: коли ми хочемо відрізнити за.га.ТJьпу 

структуру юrмки одної епохи від іншої, од
ної групи від другої. Загальне поняття іде
о.логіі зростає внаслідок спільного житrя гру
пn людей. 

МангаіЬt входить в детальне- історично
соціологічне роз~'"мівня цих понять ідео&11огІї. 
Для наІІІОГО поняття ідеології можна кори
ступатись поданими думка.:ми та дефініціmІІ(. 

Беручи до уваги суто українське вживан
ІІЯ терміну ідеологія, нам. 1\Іабуть, важко бу
де повністю погодитись з пооДШІокими тут 
ІІоданими дефініціями. Правда. нам не відо
мо. 1цоб ісиупала українська праця наукового 
хара1ст~ру, .яка б розг ляда.;Іа поняття tдеоло
гіі. ЛТJе на підставі писань існуючих това
риств та іІПІІВХ груп., икі Існують, або Ісиу
вали в укра.їпській спільноті та називають 
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себе ідоо.тrогічнимІІ, ми можемо, як не визна
чити. ·.ro хоч описати, що загалом включаємо 
в поняття ідеоло1·ії. 

Коли в українському світі вживш;мо С~ТІО· 
во ідеологjя •.ro зразу включаємо певні погля
ди вjдносно .суспільного чи ''громадського" 
способу життя. Це знову ж в'яжеться з по
г лядаl\ІИ на політику. Але також знаємо. nto 
в тому понятті б.лизько пов'язуються Лf'реІш
нання філософічні, а . з ТШ\І і релігійні. 1.'at{, 
ІЦО В IІaJUOM~' ПОНЯ'l'Ті ідеологіЇ - ЗМіШуюТІ-СЯ 
три засадничі еле~енти життя людини: ре
л і г і я. с у с п і л ь с т в о, п о л і т и к а. Це 
ІІоняття є загально-охоплююче І. мабуть, до
сить блиzьке до того з а г а ль u о г о роз
різнення. ЯІ{е робить Мангаіім. З історичної 
точки пог.;Іяду. здається, :\ІОЖНа знай1·и І де
що з о с о б л и в о г о розрізнення Мангаїrnа. 
Jjер~'чи до уваги й інші тут згадувані ;.;ефі·· 

ніції, які кажуть, u~o в модерному значенні 
ідеологія має оформлену сис·.rему ідей .. - ба
чимо. u~o і Це частmmо відповідає напrо~І). 
вживаному поняттю ідеології. Інші частини 
пода.них тут дефініцій можемо відкинути, бо 
воІПІ не конче відповідають нашій теперіш
ній ідеологічній дійсності. 

Підсуяонуючи дотепер тут згадані еле
:м.енти в поцятrі іде«;»логії, можна сказати, що 
рt)зумієrно ідеологію, як формальну сист~l\ІУ 
ідей,. думОІ{ і поглядів_, які відносяться до 
ці.лості життя і які проявляються в релігії. 
суспільному житті та поліmці._ При чому ті 
ідеі, думки і погляди зросли із суспільно1·о 
ЖИ'J'ТЯ групи ЛЮДеJ .. І і МаЮЧИ певні філософіч
ИЇ .задоженнн, проЯвляються в програмІ, ак
ції чи структурі офорl'Іленого товаирства. ор
ганізації абQ взага.:іІі суспільної інституції. 

Ір101ей Ісаїв 

~о--(]о··---

МОЛОАА ПОЕЗІЯ В УНРАїНІ 
(ПОЕТИ-"ІІІЕСТИДЕСЯТНИКИ". їХШ ІІРОБЛЕJ\1И І СТАРІІІЕ ПОКОЛППІЯ) 

В останніх роиах вИросла в Украіні най· 
молодша група поетів, яких прозвали поета
ми-"шестидесятниками". _Ця група набуває 
~ее більrпе популярности серед молоді, а зок~ 
рема студентства, вона спичинює багато кло
потів старшій rенераціі українських підсовєт
ських письменників, вона каже своє відваж-

·u ·• • 
не слово парт1иним полІтрукам лІтератури 

і цензорам. 

Стар1uе покоління шестидесятІmків. 

Після другої світової війни майже не було 
помітно літературного приросту. в Украіні. Цю 
прогалину заnовнувало середнє покоління, 
яке і виростало і навчалось писати в сталін
ській добі. Велика кількість творчості цих 
поетів позначена трафаретністю, а найслаб
шою сторінкою іх було "одописаніє" на честь 
Сталіна, російського народу, парт_іі, кожної 
"знатної" доярки і свинарки. 

ІЦойно в 50-их роках в українську під
совєтську літературу входить молоде попов
нення. Це насамперед Лі~а Коетенко, Тамара 
1\оло:r\Іієць. 1\f. Клименко, М. Сом, Надія При~ 
ХО)ІЬКО, В. Бондар, В. Луw.Іук, Ю. ПетреНІ\о. 
О. Стриженюк та небагато інших, які ще не 
зуміли вирватись з пересічности. . ., . 

Безсумнівно, -- найяскравішою постаттю 
серед цієї групи уважають Ліну Костенко, 
в якій дехто в Україні вбачає нову Лесю Ук
раїнку, а на еміrраціі - Олену Телігу. 

Прихід цієї трупи в Літературу спричи-

нив крик в Україні партійних політруків. Ім 
не давали змоги друкуватись, як не дають 

зараз і наймолодшим. Тоді коли старше і се
реднє покоління йшло утертим шляхом, не 
шукаючи за новим і чимось "іншим", ця гру
па· зробила перші кроь.~: в· своЧс творах вона 
вводила новаторство: новаторС'І'ВО мислі, но-
ваторство ідеі. 

За це своєрідне, Ще дуЖе несміливе но
ваторства, з якого починали поступовно зни

кати славословія, а в основу ставилось гли
бокі ЛЮДСЬКі вартості, на МОЛОДИХ почалаСІ:• 
не лише традиційна совєтська нагінка, але 
їм почали чІпляти ще й "ярлики" ("ярлик" 
- це модерне означення в Украіні "україн
ського буржуазного націоналізму"). 

Коли молоді стояли осторонь політично
громадського жmтя - іх заставляли в те 
життя включатись; коли вони відмовлялись 
славословити- ім казали "згадайте хоч слів
цем", бо _інакше вам шлях в літературу буде 
закрит~й. ll~e так недавно Л .. Новиченко "Лirr. 
Газета", ч. 8 з 26 січня 1962 р.) рецензуючи 
І{ову збірку поезій Л. Костен:к.о, вимагав, щоб 
вона. більше писала на теми ''гр()мадського 
і соціяльно-політи.чного значення" та більш 
с'акти~і3увалась'' у "громадському'' житrі. 

Це старше покоління наймолодших вже 
здобуло собі (хоч нелегко) відповідні позиції 
в українській підсоветській літературі, ·як і в 
українській літературі .:в-заrалі. Воно·· ще мо
лоде і має перед собою багато можливоетей. 
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І хоч переспектини творчості цього поколін
ня, як і наймолодшого, не дуже рожеві, все ж 
можна сподіватись, що від нього ми ще не
раз почуємо багато цікавого, ориr'інального 
нового. 

НаЙl'ІОдодше поІ,оління шестидесятників. 

Наймолодше покоління шестидесятників 
прийшло в літературу в надзвичайно склад
них обставинах: воно підростало, коли ще 
прославляли СтаJІіна, на його очах скинvто 
в болото "культ особи", змінювано назви ~іст 
і вулІЩь, протягом ночі зникали портрети 
Сталіна з університетських авдиторій, а книж
ки з бібліотек. Воно ще не мало відваги го
лосно ставити питань: чому, а ІЦО дальше? 
Перед його очима воскресали і М. СкрШІник, 
і М. Куліш, і О. Досвітний, і Г. Епік, і Л. 
Курбас, і О. Олесь вшановувані зараз тими ж 
самими, які ще вчора відрікалясь від них ян 
Юда від Христа. 

Перед цим поколінням, очевидно, поста

ють тисячі питань, нерозв' язаних загадок, не

доказаних правд про минуле. Тому в нього 

зроджується бунт, бунт проти минулого і про

ти неясного і загадкового сучасного. Не цив. 

но, що велика частина цієї творчої моJrоді, 

виривається з-під партійного впливу і зали

шається втраченою для пануючої системи і 
режиму. 

Д. Павличко, виступаючи на ІП Плену
мі Спjлки Письменників У країни, вбачає ІЦо 
відхід частини (творчої) молоді, яка розчару
валась в дійсності і песимістично настроєна 
- спричинений результатом культу особи і 
"втратою літераторами своіх засобів впливу", 
а не тим, "що ця молодь стала ходити у вузь· 
ких штанях'' (вплив Заходу). 

Молодий талановитий критик Іван Дзю
ба говорить, що "варто лише уявити собі ту 
дуже складну ідейну, психологічну атмосфt:
ру, в якій формувалась наша молодь за ча
сів культу особи, і ми побачимо, яке тут ве
личезне коло діяльности для письменника. 
ДеХ'І'О може сказати, що не слід копирсатись 
в цьому старому, минулому. Але як же зро
зуміти сучасне, не розібравшись в минуло· 
му?". Тому і сам І. Дзюба вдається до гли
бини джерел. 3 його виступів ми можемо до
відатись, що він не лmпе знає досконало су· 
часну підсовєтську літературу, але знає та
кож західню і навіть дійшов до творців укра
їнського культурного ренесансу 20-их--30-их 
років! А йому всього двадцять кілька років. 

І. Дзюба - молодий 
уl'іраЇНСЬІ'іИЙ l'ірИТИІ'і 

Як відомо гін молодих поетів до новатор
ства і модернізму став помітним дещо скорі
ше в Росіі. І це зрозуміло. Ліберально на
ставлена моло;ць мала в Москві свій орган 
'·ІОность" який був незалежний від комсомо
лу, а в його редакції не було ані одного ком
сомольського працівника ( ! ) . В Москві мо
лоді літератори мали те, про що українська 
творча молодь не мог ла й мріятй. Сам редак
тор "Дніпра" О. Пjдсуха признався, що про
тягом довгих років він відкидав поезії од .. 
ного з трійці найвизначніпшх - М. Вінгра
новського. ("Літ. Газета", ч. 91 за 17 листо
пада 1961 р.). Видавництво "Радянський пи
сьменник" було вЇдхилило книжку поезій І. 
Драча:, а "Молодь" - В. Міняйла. Багатьом: 
іншим молодим поетам ряд газет і журна.;1ів 
не дали своїх сторінок тільки через те, що 
вони не захотіли йти втертими, традиційними 
шляхами старшого літературного покоління. 

І щойно в 1961 р., навесні наступив злам. 
ГІерші кроки в цьому напрямку зробила ки
ївська "Літературна Газета", за нею пішла 
"Вітчизна". "Дніпро" й надальше залишивсь 
на старих позиціях, притримуючись лінії яку 
недавно окреслено, як неосталінську. 

І так з'явились нові, цікаві імена в укра
інській підсовєтсьиій літературі. 

Хто вони) ІЦО їх цікавить і чого вони хочуть? 

Н айпопулярнішими серед молодих модер
ністів в Москві є два поети украінського по
ходження - Є. ЄвтуІuеико (який писав в пое
мі "Мушка", в журналі "Юність" - "вона 
носила пірвані труси, читала Гемінrвея, одоб-
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рювала Пікассо") і Андрій Возиесеиський, 
а також росіянин Сергій Полікарпов. В ми
нулому році їх піддано гострій критиці, за

кинено їм "гнилі впливи" Uуржуазноі ідеоло

гії, при помочі якої вони хотіли розкладати 
совєтську молодь "нігілізмом і песимізмом". 

В Украіні ми маємо свою "трійцю" зов

сім відмінну від згадуваної - це Іваи Драч. 
Євген Гуца.rrо і М. Вінrрановський. Дальше є 

ціла група молодих цікавих поетів, які дали 
в останньому часі ряд цікавих, нових і ори

гінальних творів, - це впершу чергу В. Ко
ротич, М. СІПІгаївсмшй> В. МІнлй.ло, В. Шев
чук, В. Дро<щ, Г. Кириченко, Ф. Бойко та де

кілька інших менш відомих. 

Цікаве те, що вони навіть не стараються 

наслідувати росіян, а навпаки, мають претен

сії бути "світочами" на цілий Совєтський Со· 
юз. Це помітне в окремих поезіях і навіть 
у словах І. Дзюби про І. Драча: "Я почув 

голос нового сучасного украінського поета -
справді сучасного, справді українського, справ· 

ді поета. І мені здавалося, ІЩ:І саме така лю
дина змогла б у майбутньому сказати через 
нашу українську літературу (хіба не варто 
цього сподіватися?) те насушне, сьогочасне 

слово, якого так спраглн читачі в усьому Со· 

юзі, - хіба не було б це щастям для всіх 
нас?'' ("Літ. Газета", ч. 56 з 18 липня 1961 р.). 

На еміr'раціі ця нова, справді нова nоезія, 
проходить майже незамітно (чи не зі страху, 
щоби не одержати закид "зміновіховства" чи 
"хвнльовізму" ?) , але в Україні це не прохо
дить безлідно. На Ш. Пленумі СПУ О. Гон
чар (прочитайте його "Щоб світився вогннR") 
про цю поезію говорив: "Про молоду буйну 

оцю нашу поезію зараз багато суперечок, ди
скусій. Одні сприймають її беззастережно, як 
щось нове, незвичайне, чого давно чекала 
спрагла читацька душа, інші ж схильні вба
чати в молодій nоезії тільки безплідне шту
карство, nсевдоноваторство, а декому з моло

дих за давньою звичкою уже навіть пробують 
наліпити ярлики. Широкі кола читачів теж 
помітили це незвичайне явище в нашій пое
зії, загомоніли, засперечались, і це вже факт 
сам по собі знаменний ... Вона (критика) вір
но відзначає в творчості молодих елементи 
справжнього новаторства, напругу молодоj 
веледачої мислі, що nрагне розібратнея в 
найскладніших питаннях житrя відрізнити 
справжні ідеали від фальшивих, визначити 
своє, людське, місце в суспільстві. Не можна 
не відзначити в молодих наполегливі шукан
ня 'НОВОЇ художньої форми, нових ритмів, но
вої музики слова. Молода nоезії чимсь справ-

ді йде від раннього Тичини, коли він чи не 
перший з наших поетів зазирнув у космос 

і nочув його дивну музику; імnонує молодим 
і монументальність Довженка, його геніяльні 

кінокадри, кінофрескн. Почувається, що такі 

зразки надихають молодих. Радує нас в їхній 
поезії і досить внеока культура, інтелектуаль

ність, а також вимогливість. уважність до сло
ва, неприхована відраза до шаблону і· nrraм:
пy". 

Слова О. Гончара - це найхарактерніша, 
здорова оцінка молодих. 

Коли йдеться про самих молодих (речни
ки І. Дзюба та І. Драч) то вони, буцімто, без

компромісаво внетупають проти старого поко

ління, закидаючи йому традиціоналізм часів 
'·культу особи", доr'Матизм і творення, як 
в минулому так і навіть тепер т. зв. "епіде

мічної літератури" - славоеловія з нагоди 
різних подій, в честь партійних вождів і т. д., 
- (цілком новий вислів), штамп і шабльо
новість. Вони, мовляв, цілковито неr'ують 

старшим поколінням і навіть середнім, а по
вертають до ранньої творчості декого зі стар
ших і до тих. які були зліквідовані в 20-их___, 

30-нх роках. Боронячись перед нападами, мо

лоді заявляють, що модернізуючи свою твор
чість, впроваджуючи новаторства, виступаючи 

проти доr'Матнзму і традиціоналізму - вони 
не роблять цього для розбитrя соціялістнч
ного, реалізму, не для атаки на нього, це, мов

ляв, не навіяне ідеями Заходу, а все це при

ходить з глибини душі живої людини в ім"я 
чогось велнчного. якого яскравих зарисів во
ни, може, ще самі не бачатJ,, 

Дt"які думки про молодих. 

С. Криашиівський: "Це викликало (пое

зії молодих) не лише гомони хвали, а й кри
ки хули на адресу молодих поетів ... Іхнє праг
нення заговорити власним голосом, відчути 
і в~ити ритм, музику нової епохи заслуговує 

всілякого схвалекня. Іхня філософська, есте
тично-поетична концепція світу вншrкає під 
преважнимн впливамн життя, чим і визна
чається їхнє новаторське, а не епігонське ста
новлення". 

Микола Шеремет: "Намагання писати не 

так, як інші, походить не від буйства сил 
і знань, а навпаки, від нЕ>-зрілості. Замість 
того, щоб некритично захвалювати перші 
вправи здібної поетичної молоді і бути бай
дужими до стилю писання, дуже годилось би 
нашій критиці вказати на приглушений ідей
ний тонус у віршах багатьох молодих, а то й 



Березень-Квітень 1962 СМОЛОСКШІ 7 

Шарж Е. Пружана.коrо 

на у:краінсь:коrо поета 1. Драча 

явну безідейність (цебто - відсутність кому
ністичної ідеології - О. З.). Я вітаю моло
дих поетів за поmуЮІ, за увагу до сучасних 

проблем, за те, що вони викликали реакцію 
і збудили спокійне, тихе плесо нашої поезії 
останніх років, примусили сперечатись, боро
тись за насущне сьогочасне слово, з.ле я бу
ду непримиренним до фокусів і трюкацтва, 
знущанням над образом, над логікою мислен
ня ... Письменник не повШІен забувати про те, 
що твори його повинні бути насамперед ідей
но насиченими". 

"Літературна Газета'', редакційне: "На 
вірші молодих поетів, особливо поетів наймо
лодших, часто дивляться як на речі єдиного 
творчого потоку, твори гіперболічно-космічні. 
Насправді ж феєричний гіперболізм - тіль
ки одна з ознак цієї поезії... Найбільше збли
жує між собою наймолодших дещо інше, а са
ме їхні шукання поезії висОІ(Оінтелектуальної 
мислі, поезії активної вольової напруги, щед
ре засвоєння традицій вітчизняної і світової 
клясики, в тому числі і деяких кращих здо
бутків сучасної західноевропейської літерату
ри". 

К. Волинський: "Невже все нове в житrі, 
дух часу, духовий стан нашого сучасника 

найповніше зуміли передати молоді? Важко 
погодитися з цим... Молодь повинна частіше 
ставити перед собою питання: а чи зрозу
міють ії вірші люди, широкий читач? Тоді 
молоді поети, мабуть, не публікуватимуть та
ких речей, як приміром, вірш ",дерева" (М. 
Вінграновський) чи "Українські коні над Па
рижем" (І. Драч)". 

О. Підсуха: "В минулі роки виходило ду
же багато перших поетичних книжок. Але 
навколо них не розгорталися суперечки. Там 

було все зрозуміло й просто. І такої великої~ 
серйозної розмови, як сьогодні, вШІикнути не 
могло. Ходять чутки начебто молоде поколін
ня протиставляє себе старшим ... " 

І. Дзюба: "Смисл виступу молодих поетів 
- не тільки у верлібрі. В їхній поезії велику 
ролю вjдіграють ускладнені асоціяції. У мо
лодих витончена фантазія, і поезія для них 
не популяризація силогізмів, а спосіб мислен
ня. 

Молоді поети -·люди значної :культури. 
Своєю культурністю вони завойовують і за
воюють читачів". 

Ось кілька рядків і думок про появу в Ук
раіні групи молодих поетів. Є іх багато біль
ше, але годі іх всіх тут поміщувати. Серец 
цих думок є позитивна і неrативна оцjнка мо
лодих поетів. Ми уважаємо, що заскоро ро
бити будьякj прогнози. Але сам факт виходу 

на літературну арену групи нових, молодих 
і оригінальних поетjв - треба розцінювати, 
як позитивне явище. 

Уважаємо, що :qe лише початок. Тому, не 
хочемо говорити свого останнього слова про 

творчість молодих в Украіні. До цих проб
лем напевно ще не раз повертатимемось. 

О. Зінкевич 

* 
ВІД РЕДАКЦП: ЗаціІш.влених ближче 

справами наймолодшої поезії в Україні та 
співвідносинами між творчою молодцю І стар· 
шим поколінням відсилаємо до статrі М. Ру
денка "Поезія і полврвІсть", вка друкується 
нижче. В цьому числі нашого журналу ми 
1\Іістпмо поезії найяскравішого представивкв 
молодого ІІОRоліІПІи в Украіні - Ліm1 КостеrІ
ко. ику треба зарахувати до "старшоr' з най-
1\Іолодпmх. В наступних числах "Смолоски· 
1ry" ми віддамо відповідuе місце дли творчо
сті наймо.1JОДПІИХ поетів в УкраіиІ т. зв. "ІJJe· 
~тидесвтнвків" - М. ВІвграновськоrо, І. Дра
ча, Є. Гуцала) В. Коротича. И. Сивгаівськоrо 
та ІmrІИХ. 
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ПОЕЗІЯ І ПОЛЯРНІСТЬ 
В Україні зараз палко обговорюється творчість поетів наймо.і'ІОД

шоrо по~оління. В їх сторону звернено багато закидів; їм вже почи
нають чtпляти "ярЛІІЮІ", як це було коJПІсь в сталінській добі. Jla. ... 
в'язуючи д!» повищої статrі про молоду поезію в ~'країні і т. зв. "me-1 
стидесятників" - пропонуємо увазі напmх читачів )7ривок "Поезія 
і полярність" з нової книжки М. Руденка, який був опубдікований 
в київській ·'Літературній Газеті" ( ч. 9, з 30 січня 1962 р.). і 

Двадцять один ... Десь іще дуже близько 
блакитні силуети дитинства, і покищо рано 
дивитись на нього так, як дивишся в глибо· 

кий степовий колодязь, де можна побачити 
себе маленьким і власний голос почути ніби 
з далекої далини. Ти ще дуже мало знашп 
про себе. Інші могли б розказати, якими стриб
ками ти виростав після п'ятнадцяти років. 
В тобі за звичкою все ще хотіли бачити ди
тину і розмовляли з тобою так, як розмов

ляють з дітьми. Це ображало тебе і ти ди
вився на дорослих, мов би то вони були 

нерозумними підлітками. Дорослі чомусь не 
хотіли повірити, що в їхнє середовище прий
шла нова людина - прийшла навально, не
сподівано і вимагала для себе місця серед 
них. Ile дитячого місця і не дитячої роботи 
для гострого, допитливого розуму. 

Ти ще дуже мало знаєш про себе. Але 
про світ, у який ти прийшов, хочеться знати 
все. Навіть те, чого не додумали дорослі, спіт
кнувтись колись на складностях незрозумі
лого й пішовІuи далі - до нових складно
стей. Той камінь, об який вони спіткнулися, 
виник і на твоїй дорозі. І ти не можеш вчи
нити так, як вони. Ти дивуєшся, - чому його 
досі не відкинули геть? Яке він має право 
тут лежати? Ти не береш до уваги, що вони 
дорослі, поразкидали з твоєї дороги цілі го
ри. Ти б не помітив цього каменя, якби на 
твоєму шляху лишалося все те, що вони скри

вавленими руками звалили у безодню мину
лого. Ти строго іх судиш. Можливо, суворіше, 
ніж вони того заслуговують. Бо судиш не 
з того рубежа, з якого вони колись вийrіІли, 
а з того, куди прийшли. Іхні стомлені очі 
бачили такі страхіття, які тобі іЇ не снилися. 
Тож не дивно, що світ, який вони виробили 
для тебе ціною мільйонних жертв, здається 
ім довершенням, прикрасним. Тобі ж він та
ким поки що не здається, бо для тебе він є 
лише початком далекої дороги. І в цьому 
твоя перевага ... 

Ти вчився, читав, захоплено слухав їхні 
розповіді. Ти знаєш, як було і як стало. Але ж. 
це по них, а не по тобі, котилася тоді істо
рія. І, виявляється, то зовсім різні речі -

Бідчувати власною шкурою чи дізнатися з 
книжон. 

Ось чому іноді поміж ними й тобою від
бувається гостра суперечка. 

Вонu І<ажуrь: 

- Поглянь юнв.че, яким прекрасним став 
наш Хрещатик!.. А ще недавно тут були 

руїнй. 

Для тебе ж оте "недавно" - дуже давно. 
І навіть дві війни, - громадянська й вітчиз
няна, - стоять за одним рубежем - рубе

жем твого народження, першого погляду на 

світ, першої дитячої події, з якої починається 
твоя пам'ять. Тебе не дивує, що Хрещатик 
став широким і світлим. Il(o ж тут дивного? 
Якби було інакше, то за що б ти міг шану
вати батьків? Тебе дивує і'Р-ІІІе - то там, то 
там ти помічаєш несмак, якого чомусь не ба
жають помічати вони. 

Ти кажеш: 
- Отой будинок нагадує велику кахля

ну піч. йому бракує строгості і nростоти. А Ra 
отому ... Бачите дві постаті? Робітник і селян· 
ка ... В них нема думки, руху, динаміки. В них 
нічого не відбито, нічого не висловлено... l{e 
не мистецтво - це манекени. 

У тваїх синоголових опонентів дуже бо
лять рани. Ниють на негоду потрощені куля
ми кістки. Але вони цього не хочуть ·вика
зати. Вони сердяться: 

- Ви - скептик пустапорожній критн-
Ісан! 3 вас ие буде толку. · 

Тобі боляче слухати ці гіркі слова. Але 
ти не міг не сказати того, що думаєш. Як; 
і вони ніколи не вміли пристосовуватись до 

чужих смаків. 

- ,Дух скептицизму роз'їдає молоці душі. 
Нічого святого. Дешевий нігілізм. Яка ж це 
зміна? От мІі ... 

І знову починаються розповіді про голод
ні роки і розруху, ·про те, як твої однолітки 
падали грудьми на амбразури ворожих до.:. 

тів. Тебе глибоко ображає неприхований сум
нів у твоїй вірності великим ідеалам. Ти не 
спиш ночами, тяжко караєшся. А, заснувши, 
кричиrи у подуurку: 
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Наш архів: з минулого україпськоzо студептсьtсоzо руху 

ВІДОЗВА ДО УНРАїНСЬНОГО СТУДЕНТСТВА 3 1910 Р. 
На початку 1910/11 академі'Іноrо 

року Київська Українська Студентська 

Громада видала нелеrаm.ну відозву 
до українськоrо студентства. Осип Гер

майзе досліджуючи, зrодом, історію 

студентськоrо руху знайшов один При

мірник цієї відозви в Архіві Кнївсь

коrо Гу6ерні.вm.ноrо Жандармськоrо 
Управління у відділі 1914 р. '1. 23 т. 2а 

- "О студенческом украинском круж-: 
ке нменуемом Громада .. .'' Відозва 6у· 
ла rектоrрафована на JtНстку 6ілоrо 

паперу, під нею 6ула дата "10/Х 10р.'' 
і довrа печатка "Товариство С'fудент

ської Української Громади в Київі". 
Цю відозву О. Гермайзе опублікував у 

своїй праці "Конференція У~раїнсько

rо студенства в Київі в 1911 р.''. 
В цьому передруку з6еріrаємо пра 

вопнс орнrінапу. 

Товариші! З недобрим передчутrям всту
паємо n біжучий рІк. У тисrп1 і репресії над 
~"країнським рухом ні1~оли власне не припи
НЯJІись, але останніми часами вони все збіль
ІпуІоться. набувають особливої сиди. На на
ші інституції просвітні сиплються заборони за 
заборонами, на наші часописи все частіше 

падають пrrрафи і конфіскати. І мимоволі 
встають перед нами сумні привиди 70-их. 
80-их років. Доводиться ждати найтяжчих 
утисків над усіма проявами нашого житrя. 
Бо як тоді, так і тепер панує реакція, 
а реакція в нашій державі ніколи меж не 
знає. 

Ми бачили: як широко роз'яснюються 
"свободи". як циркуляр топче закон, а "кра-
1\Іо.льним інородцям" доводиться зазнавати тя-

- Це неправда, це неправда! 
І вранці, зціпивши зуби, гупаєш знов ку

лаками у невідоме, щоб пробитися до істини. 
Бо жодна підробка під неі тебе не влашто
вує. Ти швидше погодится вмерти, як по
мирали вони на амбразурах дотів, ніж при
миришся з напівправдою. 

Шукаєш третього, хто б разсудив. А та
кий мудрий суддя трапляЕТься не завжди, бо 
важко людині піднятися над смаками і уяв
леннями свого покоління:. Важко звалити з ее· 
бе тягар лихоліть і той гіркий досвід, який 
складався з незрqзумілих для тебе, юначе, 

готу централістичного ку лака. цього велико
го принципа російського урядування. 

Між тим в народі і під гнітом правитель
ственних репресій іде своє життя. Народ осві
домлюється. Стає можливим заснування коо
перативних товариств та інпmх економічних 
закладів, народові та1' необхідна тепер робо
та інтелектуа.,Тhних сил, ко·rра б підняла йо
го економічно і розвину .. ТІа національно. Пот
І}ібна молода. інтелігенція, котра ПОJ\Іогла б 
боротися проти денаціона.:т~Ізуючвх заходів 
правите.,"'Jьства, допомогла-б йому здобути 
свою націонадьну шко.'ТІу. котра піднесла-б 
його добробут еІ,ономічний. 

Товариші! Ми повинні бути такими ро
бітниками. Що-ж ми? Чи прислухаємось ми 
до голосу народу. чи готові стати в допомозі 
йому? Ні. Роз'єднані і дезорганізовані., зневі
рені й розбиті, ми одійшли од потреб живого 
життя. Охоплені академізмоl\'1_. ми забули, що 
нашр, місце між народом. що нашої праці він 
НИJ\ІаІ'аЄ. 

Але. щоб бути приготовленим до такої 
вjдповіда.JІьної місії, на.l\1 саJ\ІИМ треба самоо
еві ти, організованости, є.днання. Офіціядьна 
Іmшла засліплена однобокою політичною тен
де:r:п~ією, нездатна допомогти нам в нашім по· 
}tИванні до реальної праІ,тичноі роботи. 

І коли Нf'можлива така саJtюосвіта в уні
верситеті - п тісних товариських гуртках здо
буваймо ії. Коли не дають організуватись ле
гально - єднаймося в не.і'Іегальну україн
еьку громаду. 

Не забуваі'Імо про сво1о повинність перед 
народом! Несім йому світло науки і знання. 

вболівань і радощів. Хіба ти можеш зрозу
міти серцем, власною кров'ю, п~о таке сто гра
мів блокадного хліба на цілу добу? .. 

І хочеться, щоб прийшов той суддя. Пок
лавши руки вам на плечі, - тобі і ·ім, - ві:н 
мусив би сказати: 

- Милі ви мої! Хороші! .. Ви ж тільки 
два полюси одного велетенського магніту. Від
кинь один- загине другий. Бо все на світі, 
хоч щоб то бу ло, хмарка в небі чи далеІса 
галактика, - не може складатися з одного 

полюса. Однополюсне життя немислиме ... 
Микола Руденко 
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ПоезЇJІ моnоянх в 'Украіні 

Ліна Костенко 
* * * 

Л виростала у садах, 

де rруші достигали теплі 

і :куривою лист пропах, 

і со:ковиті пахлн стебла. 

Л виростала у полих, 

де сонц;и схід - неначе опалах, 

де потрнвожен·а рілли 

опівдні м'и:ко парувала. 

Л виростала у лісах, 

де гомін вітру величавий 

і в ночі падала роса 
на голубі ліоні І'аливн. 

Л виростала на Дкіпрі, 

де височіють сині :крУ'fі, 
де на ніч ставnить итері 
рнбал:ки, люд небапа:кУ'fнй ... 

І барви тих дале:кнх літ

:куди б не ·,цілас.к тепер .к, 

що б не писала, - и:к одсвіт, 
лежать на білому папері. 

ВИСОТА 

Хто знає :круті підйоми, 

ходив на внсо:кі мости, 

тому, напевно, знайоме 

чуттJІ - боJІ!НЬ ~нсоти. 

Спочат:ку провалли зиє, 
обрій не має меж, 
і страшно стоити с:краю: 

здаєтьси - ось упадеш. 

1956. 

А потім зберешси на сипі, 
поглинеш сnо:кійно вниз 

і все побачиш в тій хвилі 
до найдрібніших рис ... 

Пишу про це неспроста: 

поезіи - теж висота. 

* * * 
1956. 

ШНА КОСТЕНКО 

Піна :К:осrен:ко належить до то

го молодого :rрона підсовєтсь:ких 

поетів, и.:кі виростали в сталінсь

:кій добі, •але и:кнх творчість по

чала розгортатись щойно в остан

ніх ро:ках. Молода поетеса нале

жить до небагатьох тих, иких тво
ри з запалом чнтаютьси серед мо

лоді, передаютьси з ру:к до ру~. 

Ії дві перші збірRИ поезій "Про
мінни землі'' (1957 р.) а згодом -
"Маидрів:кн серци". Цей новий іі 

твір є підтверджеНІИим, що поете

са ивлиєтьси сьогодні найис:кра

вішнм внразнн:ком почувань ду

маючої у:к.раінсь:коі підсовєтсь:коі 

молоді. Ії відважні слова, глибина 
дум:ки і зо:крема ВМЇ•ИНИ відчути 

теперішність з величкімн слова

мн: "Ми згорали з сторіччи в сто
річчи. Але тн згоріти не смій" -

На світі можна жить без еталонів, вже в заранні іі молодості став-
по-різному дивитиси на світ - nить іі на одне з визначних иісць 

шнро:кнми очима, в у:краінсь:кій літературі. 

з-під долоні, 

:крізь пальці, 

у :кватнр:ку, 

з-за воріт. 

Від того світ не змі.иитьси ні'І'рохн. 

А все залежить від людсь:кнх зі

[ннць: 
в шнро:кнх відобразнтьси епоха, 

у звужених - збіrовись:ко дріб

[ннць. 

В наших обставинах, в Ч·асі :в 
и:кому жн:вемо, оці~у збір:кн Пі

ни 'Костен:ко "Мандрів:кн серци" 
важ:ко дати. Цю збір:ку треба про
читати, вrлубнтнсь в неі і зроау

мітн. 

В цьому числі "Смолоскипу'' мі
стимо де:кіль:ка ці:ка:вішнх поезій 

Ліни І'іостеи:ко. 

* * * 
Дзвони б'ють на сnолох. 

музнии грають до танцю. 

Бандурн будить минуле. 

Сурми в майбутнє звуть ... 

Хай віщі тривожні дзвони, 
веселі троїсті музн•:кн, 

бандурн і горді сурми 
у :кожному серці живуть І 

* * * 
Ті, що народжуютьси раз 

І у столітти, 
умерти можуть :кожен день. 

Кулі прнмхливі, и:к дівчата, 

вибирають най:кращнх. 

Підлість послідоаиа, и:к 
І·геометрі.к, -

вибирає найческішнх. 

В' изннці гостинні, и:к могли, 
вибирають вільних. 

:К:рн·ваві жоржини ростуть над 

Ішлихом у вічність. 

Тріпочуть під вітром ::корот:кі 

[обривки житт.и. 

І тіль:кн подвиг людсь:кого духу 

доточить іх до безсмерти. 

* * * 
Є вірші - і :квітн. 
Вірші - дуби. 
Є іграш:кн - вірші. 
Є рани. 

Є повелителі і раби. 

І вірші є-

:каторжани. 

Крізь мури в'изниць, 

по терних лихоліть -
ідуть, ід~ по етапу 

стоnіть ... 

* * * 
'Комусь - щоб хліба с:кнб:ка. 
'Комусь - щоб тіль:кн лаври. 
Одна душа - и:к с:крнп:ка, 
а друга- и:к літавра. 

А тут не все та:к чіт:ко. 

То :крила, то вериги. 

Від Баха- до чечіт:кн. 

Від ''чнжн:ка'' - до !pirL 
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Від ніжного ноктюрна 

до громових симфоній. 

Від буйного обуревни 

до сміху саксофонів. 

Всі голоси nрироди, 

Всі види й різновиди, 

від голосу народу

ДО ПИСRУ іІИДИВіда. 

Все в душу входить вперто. 

Ввійшло навік зоста.пось. 

Оце такі концерти. 

Аж серце надірвалось. 

* * * 
Гуде вогонь- веселий сатана, 
червоним реготом вихоплюєтьси 

з печі ... 
А и чолом приІПала до вікна, 

і смуток мій бере мене 

за nлечі. 

Сама пішла світ за очі - аби 

знайти від тебе крихту 
nоритунку. 

Мої думки, ик дикі голуби, 

в полих шукали синього 

притулку. 

смолосюm 

Сама втекла в світи, 
у глухомань, 

щоб віднайти душевну 
рівновагу. 

І віднайшла гірку печаль 

світань. 

І п'ю, немов невиброджену 

брагу. 

І жду икогось чуда із чудес. 

-·-
Естафети 

Різні бувають естафети. 

Міщани міщанам 

передаЮ'l'ь буфети, 

Звиложені иожки, тупі ножі, 

Глупоту свою і думки чумі. 
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Читаю ніч, немовби чорну книгу. Різні бувають ес'l'афети. 
Якщо кохаєш, - знайдеш 

без адрес 

оцю хатину за морими онігу. 

Воїни воїнам передають багнети. 

Майстри майстрам-свої таємниці 

Царі царим-укази і темниці. 

І відпливаю паночі одна Різні бувають естафети. 

на кризі дибки у холодний вечір. Передають повтам пми 

І спить в печі веселий сатана, З душі у душу, 

утl'і.нувси ж·аром в лапи 

головешок. 

І так до самих синіх зориниць, 

до світанкових поїздів 
ичання

до безміру, ик в темриві зіниці, 
трівожно ширитьси 

чеканки ... 

Із мови в мову 

Свободу духу і правду слова. 
Не промі1нивши на речі тлінні 

На славолюбство і на вигоду. 
І не зробивши. 
Бо звук nадінни 

Озветьси болем в душі народу. 

Ліна Костенко 

МОЛОДЬ І ОСВІТА В УНРАїНІ 
8 Яио10 мово10 навчанnси 'Іу- на роз•вагу, ані на сnорт. Щоб подібні загальнотехнічні фа:купь

жннецькі сту~енти в Украіні? За· зреалізувати ці пропозиції пропо- тети. 

раз в Украіні навчаєтьси кілька ти· нуєтьси викинути деикі предме- 8 Скільки rоАИн тижнево на 

сич чужинецьких студентів з різ- ти з осьмирічних шкіл, перейти внкпа~ах? Згідно з новими поста

них краін. Завжди залишалось у вищих кписах на семЕЮ'І"рову новами, икі впроваджено в 1961-
загадкою, вкою мовою вони слу- систему, переробити підручниJІіи 62 академічному році, кожний 

хають викладів? УкраінсьRою чи і застосувати нові методи навчан- студент має що тижни 36 обо
російською? Тепер на це питанни ни. в' изкових годин і 6-8 фаJІіультатив
дала відповідь газета "Рад. Осві- 8 Заrаm.нонаукові факуm.тетн. них. Ци кількість годин обов'изує 
та" (ч. 2, 1962): чужинецькі сту- Загальнонаукові факультети ор- в усіх ВУЗ-ах Украіни. 
де·нти, приїхавши в Украіну, на- ганізуютьси в Украіні дли студен- 8 Русизм у шкіт.ннх підрУ'І
самперед вивчають російську мо- тів-заочників неінженеркнх опе- ннках. М. Мельник, учитель з !Ки
ву і тоді цією мовою слухають ви- ціильностей. Вони мають поділи- івщини, даючи оглид де·иких на

кладів. Сиільки ж тодj залиша- тись на дві групи: (а) при стаціо- дбало підготовлених шкільних під 
єтьси в Украіні шкіл з украінсь- нарних ВУЗ-ах і охоплюватимуть ручників, ІПише: 4'На жаль, не зна
кою викладовою мовою? студентів-заочникіІв перших трьох ходимо нічого втішного і в іи-

8 ПеревантажеННJІ У'ІНЇВ иав- курсів, (б) при великих підприєм- ших підручн.иках. Русизм і стипіс
'Іанним. Зараз в Украіні помітні ствах, де проживає велика JІііПЬ- тичні невправності зустрічаємо 
домаганни скороченни ШJІіільних кість заочниl'і.ів, а де немає ви- мало не в кожно·му ридку ... , -
занить і домашніх завдань. Рид щ.их неівженерних ВУЗ-ів. Зараз навівши рид приRЛадів, :він пише, 
українських підсовєтських педа- ві;цкриваєтьси 58 таких факульте- - докладно перерахувати подібні 
гогів доходить до переконанни, тів при рі-зних ВУЗ-ах. Кожний "перлини" - це б значило випи
що укрзінські діти найбільше пе- факультет має чотири відділи: сати добри·чу половину підручни

ревантажені, ик шкільними за- гуманітарний, економічний, агро- ка.· Отже - дозвольте ск·азати: 

ниттими таІ'і і домашніми завдан- біогеографічний і математичний, давайте будемо уважніші до сво

ними, їхній робочий день продав- икі готуватимуть фахівців 37 не- єі рідної мови, нашого дорогоцін
жуєтьси десить і більше годин. інженерних апеціильностей. Як ві- ного сжарбуІ" (Рад Оовіта", ч. 100, 
Через це учні не мають часу ані дома дотепер існували в Украіні 196lp.) 
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8 Знову на ціпииу. Вв.rато ви- ІІИ1о; художніх творів молоді від 

пуснн:ків ВУЗ-ів У:краіни було ви- 4 до 16 ро:ків. У збірНПl'іу вміщено 
слано в 1961 р. на ціmrнні землі, твори 58 юних поетів і прозаі:ків 

в Казахстан, а тmо;ож в Сибір і на та 80 малюн:ків і с:кульптур. Я:к 

Дале:кий Схід. :Ваrато молодих з:в.нчайно rоловний сюжет цих 
спеціялістів зуміли уншо;нути при

мусовоrо виїзду, застосову:ючи 
свою винахідливість. Але висил

:м. випусниМв не за:кіІrЧилась. З 
по"Чат:ком 1962 р. вислано з У:кра
іни шість молод:их ліRарів - Л. 
Полторадь:ку, О. Пасвльсь:ку, І. 

Плужни:ка, ·В. :Вілеmо;а, Н. Tимo

wellliВ, В. Прилип:м. недавніх ви

пуснн:ків Днітrропетровсь:коrо ме

дичноrо .інституту. Не на диво 

"творів" - це Ленін, партія, :кос

мос... Серед бв.rатющоі полови, 
:!находимо та:кож здорові і ці:каві 

зернят:ка молодих таnантів. 

Учень з феноменаш.иими зді6 
ностями. Правну:к відомого у:к

раі.нсь:кого математи:ка .В. :Ву:к

рєєва, тринадд,ятирі:чний Оле:к

сандер Толпило nротяrом одного 
ро:ку зробив три ро:ки десятирі:ч

:ки. З сьомої :кляси, с:клада:ючи 

серед молодих спеціялістів, я:ких е:кстерном е:кзамени, він дійшов 

висилається на цілину майже не до десятої! В чотирнадцять ро:ків 

зустрічається· осіб з російсь:кими він вступить, я:к ЗВИ'Чайний сту

пр:ізв.ищами. деит на механічно-математи"ЧНий 

8 Іноземні мови у ВУЗ-ах Ухра
ЇJПІ.. Професори :В. ·Ковален:ко і А. 
fрннь стверджують, що "рівень 

знавь з іноземних мов залиша

ється недостатнім (у ВУЗ-ах У:кра

іни) і повністю не в-ідповідає су

часним вимогам життя", а прИ'Чн

ною цього є "загальна недооцін:ка 
ролі і значення оволодіння !!ІЄЮ 

(іноземною мовою)"("Рпд. Освіта", 

ч. 1, 1962 р.). Зrадані професори 

нарі:кають, що студенти не мають 

змоги :користуватись іноземною 

літературою, :книж:ками. За стари
ми і новими пр.оrрамами знання 

іноземної мови зводилось до то-

го, що студент мав навчитися чи

тати те:кст і пере:класти його з до

помогою словННl'і.аІ.- В середніх 

ш:колах плянується 240 годин на 
ввесь період на·вчання, цебто 1.5 
а:кадемічні rоднни на тиждень. 

Вони домаrв.ються: щоб в У:країні 

був створений відnовідний часо

пис, я:кий би займався литаниями 
іноземних мов 1 було організовано 
відряджу!!ання за:кордон ви:кла-

дачів іноземних мов для удос:ко-

наления розмовних навичо:к 1 ор

ганізовано у вел.н:ких містах У

:краіни інтернаціональні студеит

сь:кі :клюби і цілу програму слів

праці з за:кордоном. В. Ковалеи:ко 

і А. fринь подають, що у ВУЗ-ах 
МіЕістерства ~ищоі та середньої 

слеціяльноі освіти УРСР в галузі 
іноземної мови працює 672 иау

:ковці, з я:ких лише 100 мають вче
ні ступені :кандидатів нау:к. 

8 "Творчісrь юних". Та:к нази
вається ·вJІІІІУЩений недавно збір-

фа:культет Кнівсь:коrо університе

ту. Це буде мабуть наймолодший 
у:краінсь-:кий студент в цілому 

світі. 

8 В шиолах ро6іnt:ичої молоді 
В Ми:колаєві працює зараз 22 ве
чірні ш:коли для ро6ітнИ'ЧоЇ моло

ді. Протяrом 1>!Инулоrо навчально
го ро :ку з цих ш:кіл "відсіялось" 

1200 учнів. fоловною переш:ко

дою в навчанні є urrурмівщниа 

(теперішній термін для :колипmьої 
стахановщини) і праця на зміни 

і неможливі умавини життя в rур

тожит:ках. 

8 Диспут про моnоду поезію, 
В Київсь:кому унів-ерситеті відбув

ся в другій половині грудня м.р. 

днепут про молоду поезію. Це 
вперше від багатьох роl'іів універ

ситетсь:ка авд.нторія ледве вмісти

ла бажаю"ЧИх взяти участь в та:ко-

Думии і репліки 

В НОТАТИНК ПРОПОВІДНИКАМ 

ІдЕІ "ДВОХ ВАТЬКІВЩИН" 

В останніх :кіль:кох ро:ках дея1іі 

студен'Іи в зао!'!еансь:ких :краЇJІах 
nроповідують ідею "двох :Вать

:ківщин". Одній людині, зО'l'ірема 

тій, я:ка вже виростала на чужині 

проповідується мати дві Вать!Uв

щнии. Цим проповідни:кам прОТІо

нуємо в їхній нотатни:к вірш мо

лодоrо у:краіит..:коrо підсовєтсь

кого поета Івана Хомен:ка: 

Во двох Віnнзи нема дJIJI нас: у 

[ с:ві'fі, 
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го роду диспуті. На днопуті ви

ступили студенти В. Підпалий, Н. 

Костен:ко, М. Клоч:ко, А. Дмитрі

ева і В. Паш:кін, я:кі говорили про 

о:кремих молодих поетів. Аналізу 
творчості молодих зробив С. Кри
жанівсь:кий, В. П'янов, І. Дзюба, 

r. Сидореи:ко. Вірші читали молоді 
у:країнсь:кі поети І. Драч, М. Він

rрановсь:кий, 'В. Короткч, М. Си:и
гаівсь:кий, r. Кири"Іен:к.О і Ф. :Вай

но. 

rолСІ'ВОю 

ратурної 
Шевчу:к. 

університетсь.кої літе

С'l'удіі є поет Валерій 

8 Ціи.аві с:твер,цжения про с:тан 

ши.іпьJІИЦтва. 25-26 січня відбулась 
в Києві третя республі:кансь:ка 

:конференція профспіл:ки праців

ниІОв освіти, вищої ш:коли і нау

:кових установ. Підсумо:вуючи ви
ступи делегатів можна зробити 
та:кі ствердження про стан ш:кіль

ництва і освіти в У:краіні: 
(а) В багатьох областях У:краіни, 

а з о :к р ема в 1'\іровоградсь:кій, 

Хмельшщь:кій, Віннtщw<.:ій і ЗааІо

рі·зь:кій багато сотень (а може й 

тисяч) дітей не охоплені навчан

ням, (б) ви.пус:кни:ки педагогічних 

ВУЗ-ів слабо підготовляються до 
Пр8:КТИ'ЧНОЇ робот.н, а МЄТОДИ'ЧНИЙ 

рі'Вень їхніх знань надто низь:кий 1 
(в) в загальномус незадовільний 

рівень знань учнів з у:краінсь:коі 
мови, математи:ки і фізи:ки 1 (г) 

працівни:ки педагогічної нау:ки в 

УRраіні недостатньо зай.маються 
розроб:кою а:ктуальних иау:ково

,педагогічних проблем, (д) органі
зація навчання робітничої молоді 

нас:крізь незадовільна. 

Ях ;цвох нема для с:ииа матерів. 

Ях с:онць немає д:вох в не6ес:иій 
[с:ииі, 

Ях двох нема в одних груДJІХ 

[сердець, 
Тах двох Вітчизи нема, а є єдина, 

Одна Вітчизна с:, а в иіJі иарод

[nореи; •. 

ПРАЦЯ, ЯКУ МОГЛИ В ВИКОНА

ТИ СТУДЕНТИ В США 

Зараз стало воім нам відоме 

становище Державного Се:кретаря 

США Діна Рас:ка до У:краіни й ін-
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ших паневолених Росією народів. :r'інальний спосіб виготовили :від- інсьRо- америRансьRий АВТОРИ

Відомі прізвища його найближча- повідні листи і звернення, не л.и- ТЕТ. Ця небуденна подія cRpmrx
гo оточення, яRе формує . його ше до PacRa, але й до Президента нула совістю всіх патріотів: ЯРІ 
оnінію і унапрямлює політи'Ку Кеннеді, зібрали під ними відnо- .. ц~ могло· статись~- Куди Rотиться 
Леnжавного Де:партамвнту :від- відну RільRість підписів, заRтиві- наша молодь~ - Наше майбутнє 
носно Сходv Европи і підсо:Вєт- зували ур;раінців у своіх осеред- загрожене. 

сьRих народів. Це становище не Rax до подібних аРІцій - це ста- Одна пані проnонувала виRлю
лчше проти nитання визволення ло б найRориснішою роботою на- чити винних з уRраінсьRоі нації ... 
УRРаіни, але й ттрот.и принципів шого студентства виРІонаною в 
свободи і проти самих інтересів США в 1962 р. Перед студентами виринуло 

питання: що робити в новому се
зоні~ Кидати у воду, чи не Rида

ти? Ріотрий Авторитет хоче поле-

ОША. 

ИИДАТИ У ВОДУ, ЧИ ІП? 

За Rілрр;а місщів почнеться 
літній сезон і зnлижаєть.ся річни

ця ст":Jашноі подіі: минулого poRy 
на "Союзівці'' студенти Rинул.и 

тіти У. воду~ · · · ~-.. · 

Уіоли це число "СмолосRипу" 
здавалось ·до · друRу, нам не було · 
відо~ ще тrро яRусь .організова

нv ПрОТИаRЦіЮ ур;раЇНСЬRОГО сту

дентства в США. А в США є по
НRд двадцять студентсьRих гро

мад- Rлюбів' І РІали б всі в ори- у басейн, у воду, вел.иRий yRpa-

Ві.дповідь одна і недвозначна: 
той Авторитет полетить у воду, 

иотрий на це заслуговує і РІотрий 

цьоІ'о бажає. 

-~--·~ 

ОJПМПІЯСЬКІ І СПОРТИВНІ ВІСТІ 

8 Чи Украіна братиме у"ІІІасть :в 
ОлімпіяJU в Токіо? Вже протягом 

шести рор;і,в уRРаінсьRий олімпій

СЬRИЙ Rомітет (УRраінсьRий Світо

вий Комітет для оnрав Спорту) 

веде аRцію на форумі · міжнарод

ноrо ОлімпійсьRого · Комітету в 
справі самостійної · vча.сти УРІра

їни в ОлімnійсьR:их Іграх. Uя аR
ція набула широRого розголосу ЯРІ 

в чужинецьRих олімпійсмІіи·х кру

гах, таРІ серед уRраінсьноі емі

І"раціі, а таRож в У:краіні. В УРіраї
ні ще в 1959 р. було пороблено 
всі потрібні заходи для створен
ня УRраінсьRого Національного 
ОлімпійсьRого Комітету з осідRом 

у Києві. Але дотепер його не ство 
рено. Зате помітне Рі'ріnшання ру

ху в УRраіні, зоРІрема в оRремих 
спортивних федераціях, за аРІре

му участь в міжнародних спор

тивних змаганнях. Найбільш про

мовистим Rрім багатьох інших, є 

опубліRування в січневому числі 
RиівсьRоrо журналу "ФізRультура 

і спорт" доРІладного звідомл~ння 

про міжнародні ·спортивні зв'язRи 

У Rраіни, ілюС"І"рованого спеціяль

ною · Rартою, яRу нижче репроду
Rуємо. Згідно з дв:ними статті від . 
1945 до 1957 р. сrrортсмени УРІраї
ни провели . 139 самостійних . зу

стрі-чей з . РІомандами 25 Rра]н. · А 
від 1957 р. до 1962 р. таких зустрі
чей вже було біля 500 з представ
НИІ'іам.и. 34 Rраін ~іту. ;в ~их зма

ганнях вони в.ИІ'Р8Л1:1 . З25 . ЗУСІ'РЇ
чей, 79 'заиінчили ~:вніч:и:1() і;:60 . про.-

грали. 

Можна сподіватись, що під тис
RОМ уRраін·сь:коі емі:r'раціі, міжна
родних олімпійсьRих Rpyriв і са

мих спортсменів Унраіни, боль-

шевиRи будуть примушені піти 
ще на одну постvпRу суrrроти У
Rраіни і дозволити ій брати аРІре

му і самостійну участь в Олімпій

сь·:ких Іграх. 

"МІЖНАРОДНІ СПОРТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАІНИ" 

Відбитка з українськоrо журналу "Фізкультура і спорт'' '1..1 за 
сі'ІІІень 1962 р. На по.ц,аній карті показано, в які країни внізднJDІ укра· 
їнські спортсмени, як представники Украіни і з яких краін прніздн
JDІ спортсмени в Україну. Зrідно з цією картою українські спорт

смени, як представники окремої країни - Україин буваJDІ в та.ІОІх 
країнах, або rостнлн у себе nредставникі• з таких краін: Австрія, 
Албанія, Альжірія, Анrліи, Волrарія, Бразилія, ГoJI1UDiдi&, Етіопіs, 

Індонези, Ірак, Іран, Італія, Канада, Китай, Марокко, Схі,фІИ Німе"І"Іи
на, Норвеrія, Єrнпет, Па.льща, Румунії, Сирі&, Судан, США, Мадар

щнна, ФінJІJЩДіа. Франція, ЗахіАНа Німеwmна, Ч е:кослова'ІІ"ІІІна, Шве'-
ція, Юrославіа,. Японіs. Всі ці зустрl'ІІІі ві.цбуmtсr. .в 1958-196~ . рр. 
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8 Дані про украінса.кі рекорди. 

В 1961 р. українські спорrсмени 

ветановкпи tiO нових реl'і.ордів 
Украіни, 21 рекорд Совєтсьхоrо 
Союзу, S рекордів Европи, 1 ре
корд світу. Крім того 85 рре.інсь
ких сnортсменів стали чемціоие.

ми Совєтського СоІ03у, 1 - чем-

піоиом Европи, 2 - чемпіоие.ми 

світу. 
Ккижха украінСWІ:оrо опім

nійсt.хоrо чемпіона. Вийшла з дру 

ку книжка уче.СНИ198. трьох остан

ніх Олімпіид, завойовника :юлотоі 
медалі в Римі, Віlо;тора Цибуленка 

"Поєдинки трьох Олім:піид". 

ЦІКАВЕ З УКРАіНИ 

8 HacryJDІi Олімпіііс•иі Іrрн. 

9-те. Зимова ОлімnіІда відбудеть

ся від 29 січнІ до 9 лютого 1964 р. 
в Інсбруді (АвстріІr), а XVШ-ri 

ОлімпійсьЮ. Ігри 

11 ДО 25 ЖОВТНІ 

(Я.поиіи~ 

відбудутьс• від 

1964 р. в ТоЮ.о 

Проф. Петро Андрусенхо. Про- "УМІІJН'' - новий: винахід тк- 11и Вернидк. Пе.мво Берииде. - це 

фесор F\иівського uтомобільио- paiнcwnrx Т'ІеJІИХ. Учені обчис- один з найвидатніших діач"ів до
дорожнього інституту П. Андру- люве.льиого центру Академії На· би Реиесе.ису всеевропrейсь1'іОrо 
сен:ко - це зараз найздібніший у:к У:краіии створили иову еле:к· маштабу. Віи ивпІєтьси иайиидаr 

в У:краіиі :конструктор тр8.1'0торів. троииу цифрову ~уючу маши- нішим у:кра·іись:ким діІЧем ЮлЦІ 

Він :костру:ктор дизельних трІШ· ну дпи :комплектної е.втома'J'И38.діі XVI і початку XVII ст. будучи 
торів "ХТЗ-З", "ХТЗ-4'', "ДТ-54", виробничих процесів в індустрії знаменитим вченим ле:кси<!Іоrра
"ХТЗ-Т-75". Дізельмотор його :кои- і промисловості. фом, поетом, перекладачем, rpa· 
стру:кціі "Д-6" є зараз основою Схпкні воро'!а Києва. У краінсьЮ вером і друкарем. Над своїм "Ле

всіх тракторів і тигачів, и:к в У:к- архітектори А .Мілець:кий, І. Мель :кси::коиом" Берлнда працював у 

раїні, так і в цілому Совєтсь:ко- ник, Е. Більсь:кий: з8.1'0іичили иедав· Львові і F\иЄІІі близько тр.идцпн 

му Союзі но і здали до вжИ'J':ку величну бу- років і видав його 1627 р. Зараз 
"Україна'' - ноІІнй апарат ДJІJІ дівлю - автобусову станцію в це вида·иия: перевидано фотоме

фото'!еnеrрам. Вчені Львівсь:кого Rиєві, и:ка вваже.єтьсл: найкращою ханічиим спосо-бом Академією На 

заводу телеграфної апаратури не лише в Украіні, але й у цілій уК Украіни. 

створили новий апарат "Україна", Европі СтаиціІ побудована зі Нові фрески у соборі св. Со-

при помочі и:кого можна точно с:кле. і алюмінію. фіі. На склепінні :купола одного 

приймати фотографіі дру!Ііовані Нінознавс:'!ВО в Украіні. З висту з вівтарів собору св. Софії иедав

те:ксти, тощо, не на світлочуrли- пів на Художній ра·ді !Іііиемато- но від:крнто нові фресJUІ, що зо

вий або еле:ктрохемічиий паnір, графіі Украіни виходить, що від бражують С!І. Григоріи. ДоспідиІ-r

а на магиітиу плівку. Ц. метода 1935 до 1955 р. в Украіні не вий- :ки уважають, що ці фрес!Ііи ство

фототепеrрафно:rо з11'я:з:!Ііу на да· шло ані однієї юrижl'і.и, ані одні- рено в ХІ ст., а свідчать вони пр-о 
ле:кі дистанції значно пі.цtщщує єі брошури з mпаиь :кіиозиав- високу художню :культуру май

ефе!Іітивиість прийме.льиого мате· ства чи Ю.ио:крити!Ііи. стрів та їхню обізнаність з аитич-
ріІлу. "Лехсикон сnовеноросскій'' Пам· ним млстецтвом. 

ХРОЮКА З КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ В УКРАПП 

Ниів. - Згідно з рішеИИІм ptpe.- :країнам. Голова зборів Р. Братунь Ниів. - Видавии:цтво А!Ііе.деміі 
інського совєтського урІду иепо- розказав про відвідини: львівсь- Нар підтотовлиє з приводу сто
даліІ'і Державиого театру оnери :ких пи:сьмении:Ю.в у багатьох чу- річчІ з дни народжеии:и (1964) та 

та балету імени: Т. Г. Шевчеи!Ііа жих країнах протІгом 1961 р. Ці 50-річчІ з дНІ смерти: (1963) Ми
має бути сnоруджений пам'JrТНи:к поїздки знайшли уже свій відгук хайла F\оцюбииського по15Не, на

великому українському :компози· у ци:кпих поезій В. Глотова та Ро- у:ково провірне зібраннІ його тво

тору М. В. Лисенкові. Пам'JrТНи:ка маиеичу:ка про Сибір і Алтай, Р. рів у шестл томах. Тим часом ви

ви·готувала група українських БратуНІ про Rазахстаи, М. Пе· даио лише перUПІЙ том. 

скульпторів - М. Лисен:ко, М. Су- треИ!Ііа про Далекий Схід. Ірина Че6охсарІL - 'Уіииж:кове видав
ход.олов та архітектор М Іваичеи· Вільде і Д. Цм~алеИ!ІіО, Іні вліт:ку ии:цтво ЧуваСЬJІіОЇ АССР видало 
:ко. "Проєкти пе.м'Ітии:ків, читаємо млиулого року побували в Іо\аиа· протигом минулого року в пере

в "Радииській :культурі" за 28 rpy- ді, пи:шуть тепер прозові твори :кладі на чуваську мову збір:ку 

дни 1961 р., були виставлені в пра npo у:краіисьІІ.их еміrраитів у Ка· оповідань Марка Вовчка, збір!Ііу 

міщеииі Rлівсь:кого державиого наді. Цій самій темі присвІТив Р. віршів Павла Тичини та повість 

музею у!ІіраіисьІІ.ого ми:стецтва Братунь збір:ку віршів "ЗемлІ :ка· М. Трублаїні "Орлині rиізда". 
для' громадського оглиду та обго- иадсь!Ііа". На 11ечорі прочитали Ниів. - YpJr;q Украінської ССР 
воренюr. свої нові твори Г. Печеніаський створив нову нагор.оду імени Т. 

ЛІ.вів.- Львівські письмеиии::ки та Р. Іваничук, а журналіст Д. Г. Шевчеи!Ііа ·дnа: найкращих тво

обговорювали на сВоіх зборе.:z но- Шумський розказав про своє пе- рів рраіиських ми:стців у різних 

ві твори приевІЧені і1tоземиим ребуваии:• в Турt~.меиістаиі галузІх мистецтва. Головою :комі-
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тету дли розподілу nремій імени 

Т. Г. Шевченка призначено 0.1'\ор

нійчу:ка, а йо.rо заступником Л. 

Новиченка. 
Київ. - Начальник відділу на

уки, народньоі освіти та :культу

ри Держплану У<РСР Леоні·д Чер
:кашин накреслив свій плин діиль

ности на наступну 20-річ:ку. З ці
лого інтерв'ю поданого редакції 

"Радинсь:ка :культура" і поміщено

му в цій газеті за 4 грудни 1961 р. 
варто навести лише цифрові дані 

щодо гуртків художньої самоді

ильности. Згідно з йо.го тверджен
ним в Украіні тепер існує понад 

117,000 таких гуртків з понад дво
ма мільйонами учасників. Багато 

уваги тов. Чер:кашин присвитив 

станові за 20 років. Це тепер по

пулирне занитти в Совєтах. Він 

багатіє дум::кою, що у 1980 р. в 

Украіні буде 35 тисич :кінотеат

рів. Н адіємоси, що вони будуть 
:кращі ві1д тих, и:ким у 20-му числі 
"Перци" за 1961 р. прис.вичено :ка

рикатуру: rлидачі дивлитьси на 

екран ,на и:кому йде фільм, а тому 

що зву:к "не функціонує" nоруч 

стоіть "суфлер", ·И•:кий своїми ело· 

вами поиснює глидачам, що арти

сти саме тепер один одному го

ворить .•. 
Київ. - ·Jlіиівсь:ка державна філ

гаронін nровела в Києві лекції
концерти приевичені музичній 

:культурі народів Латзі~ Литви, 
Естонії, Азербайджану та Вірме

иіі. 

Львів. - Прн львівському від

діленні Спілки журналістів У~ 

та У:краінсь::кому театральному то

варистві створено секцію теат

ральних l'іірити:ків. Се:кцї.и нарахо

вує 40 членів, а головою іі обра
но професора Львівського уні· 
верситету ім. І. Франка Б. ·Г. Уіуб
ланова. 

Київ. - Учень Левка Ревуцько
го - Микола Дремлюrа останнім 

часом працює над великим цик

лом симфонічних поем "Батьків
щина". Дотепер :композитор закін

чив чотири "поеми". Дремлюга 
відомий з того, що він використо

вує народню пісню поє,щнуючи 

ііз традиціими .передового музич

ного мистецтва. Та:к, наприклад, у 

недавно закінченій четвертій по

емі симфонічного циклу .''Беть-. 
:ківщина", під· назвою "Рідні про-

СМОЛОСКШІ 

стори" :композитор використав дві 

народні nісні "Ой, летіла горли

ци ... " і "Чогось мені чудно .•. ". Ці
каво, що Миколу Васильйовича 

Дремлюгу зовсім не згадує Укра

їнська Радинсь:ка Енци:клопедіи. 

Будаnешт. - На Міжнародньо
му фестивалі науково-технічних 

фільмів :кінокартину Київської 

студії науково-популирних філь

мів "Автоматизаціи управлінни 

про:катниіМи станами" нагородже

но Срібною медалею фестивалю 

та вдповідним дипломом. 

Пряшів. -На Пришівщині (у

Уіраінсь:ка територіи в східній ча

стині ЧехословаЧ"ЧНни) виходи·ть 

друком такі періодичні виданни: 

газета "Нове житти", журнал 

"Дружньо вперед" і :квартальник 

альманах "Ду:кли". У роках 1945-
1960 на Пришівщині видано понад 
3 50 :книжок у:краінсь·:кою мовою, з 
того 250 шкільних під'ручни:ків 

дли у:краінсь:к.их шкіл і понад сто 
художніх товарів. Проте й там по

чинає урид денаціоналізацію, и:к 

можна побачити з того, що в 1962 
році дли 150.000 українців, що жи
вуть в Чехословаччині від Татер 

аж по західні :кордони У:краінсь
:коі ССР передбачаєтьси за пли

ном дру:к лише 16 :книжок. Сі·м 
з них - це твори українських ав

торів Схід:ньоі Словsччини, а ре
шта - переклади з чеської та сло

вацької мов. У районних цен'rРах 

Пришівщини існують у:краінсь:кі 

:краєзнавчі музеї народнього ми

стецтва, а в місті Свиднику від-бу· 
ваютьси щороку фестивалі ху

дожньої •самодіиШАности у:краЇ'н· 
сь:кого населенни. У Красномму 
Броді створено музей місцевої у· 

:країнської архітектури. 

Варшава. - У газеті "Трибуна 

люду" Моніка Варненська надру

кувала репортаж про Максима 

Рильського під заголовком "Наш 

друг Максим Рильський". У ре

портажі зазначено, що "Максим 

Рильський, и:к відомо, належить 

до найкращих перекладачів поль

ської поезії." Спеціильну увагу 

присвитила М. Вар:н&'kСь:к.а ~онrе

ніильному перекладові Рильсько

го Міц:кевичевого "Пана Тадеу
ша". 

Київ.- У "Літературній газеті" 
в~д 5 грудни 1.961 р. піміщено дов
гу статтю про Музей націоналЬ~ 
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ного чеського письменства", и:кий 

уже дев'итий рі:к існує в примі· 

щенні :колишнього Страговсь:кого 

манастири в Празі. Автор статті 
на за·:кінченни дає волю фантазії ... 
йому ввижаєтьси, що у Києві іс

нує такий музей: "Наша громад

ськість, пише він, не раз порушу

вала питанни про організацію лі

тературного архіву на Украіні ... ", 
де дотепер літературні до:кумен· 

ти розпорошені по 5 республіках 
і 30 обласних державних архівах 
(не рахуючи 700 міських та район
них), по багатьох бібліотеках та 

наукових закладах ... Музей укра
інського письменства міг би ста
ти не лише надійним охоронцем 

духових скарбів, створених укра
інським народом у багатовіковій 

історіі його розвитку, але й жи

вим цен'!"РОМ популиризаціі у:кра

інсь:коі літератури й донесении іі 
до найширших верств трудищих". 

На цьому статти О. Микитенка за

кінчуєтьси. Ми б додали від се
бе, що мабуть, саме тому такого 

Музею дотепер у Fіиєві нем а і не

скоро буде. 

Варшава. - Останнім часом на 
польському мову перекладено 

де:кіль:ка творів сучасної у:краін

сь:коі літератури, між ними най

більшу увагу польських Ч·итачів 

привернув роман М. Стельмаха 
"Людсь:р:а :кров - не водици", и:к 
бачимо з обговоренни Яніни Дзир
новсь:коі поміщено в "Новій :куль
турі" за 5 листопада. 

Київ. - А:кадеміи Нау:к У:РСР 
видає двотомник творів Гриrоріи 

Савича Сковороди. У першому 
томі, и:кий уже вийшов друком 

поміщено його філософічні твори, 
а в д'ругому, и:кий вийде nроти· 

гом поточного ро:ку будуть оцуб
лі:ковані його вірші, пісні, пере

клади, а також листи цього виз

начного украінського філософа і 
письменника 18 сторіччи. Мабуть 
і це виданни буде та:ке ж невід
повідне, и:к і всі виданни творів 

Сковороди в УССР від 30-их ро
ків. Що ж можуть большевики ро

бити з містикою Сковороди? 

Рим. - Професор римського у
ніверситету славіст Етторе Лоrат

то працює над перекладом творів 

Т. Г. Шевчен·:ка італійською мовою. 
Професор Jtoraттo передбачає, 
що він зможе з~інчи'J.'~ \св~і, 1 пе-
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ренлади до весни цього рону. 

ТворИ Шевченна в італійсь'І'і.ому 

nеренладі проф. Етторе Лоrатто 
вийдуть у видавництві ·~моида

дорі". 

привертали нартини·з nрироди 

Унраїни та Вірменії, нуди маля.рна 

дуже часто їздить. 

бороду - номпозитора та авто

рів лібретта О. Леваду і А. Ма

пишна за оперу "Арсенал" і М. 

Божія за нартини "Думи мої, ду

ми ... " і "В. І. Ленін". 
Київ. - У "nовному" збірни'І'і.у 

творів .Тараса Шевченна ви•дано
Ереван. -У столиці Вірменії Ере- му в трьох томах Державним ви-

Київ. - Офіційні совєтсьні влас
ті Унраїнсьної СССР висунули та

них нандидатів на здобуття: ленін

сьних премій н а1962 рі:к у галузі 

літератури й мистецтва: О. :Кор

нійчуна, за п'єсу "Над Дніпром", 
А. Малишна за ннигу віршів "По

лудень віну", Л. Хін'І'і.улова за бі

ографію Та·раса Шевченна, Г. Май-

вані в листопаді м. р. улаштовано давництвом художньої літерату

виставну нартин народнього ху- ри Унраінсьної ССР в 1961 р. в F\и
дожнина Унраїнсьної ССР Тетяни єві знов пропищений в першому 

Яблонсьної. Мв:лирна виставила rомі вірш "Ян би то ти Богдане 

приблизно півтори сотні своіх nap n'яний" з гострим засуджениим 

тин. Ії улюблений жанр- малю- Богдана Хмельницьного за Пере
вання пейзажів. Увагу вірмендів я·славсьну угоду 1654 рону. 

ФУТБОЛ УКРАіНСЬКОї ССР НА ВЕРШКУ СПАВИ! 
Ян· відомо в минулому футбольному 

сезоні унраїнсьні футбольні номанди 

здобули першість у всіх натегоріs:х 

футболу Совєтсьного Союзу. В унраїн

сьній совєтсьній пресі з цього приводу 

появилося багато різних статтей, нари

сів, фотографій, тощо. Передруновуємо 

уривни одної з статтей пера Миноли 

Уі узнєцова, заслуженого тренера УССР 
і голови Федерації футболу У :країни. 
Ця стаття появилася під заголовном 

"Тан тримати" в Літературній Газеті від 
12 грудня м.р. 

Виступ українських футбольних команд 

у 1961 р. закінчився їхнім тріумфом. Так, на 
старті сезону навряд чи хто міг думати, що 

в підсумку його український футбол завоює 
всі, без винятку, головні призи футбольного 
року. Чемпіон країни ("Динамо") -в Києві, 
володар Кубка ("Шахтар"} в Донбасі, чем
піон юніорів - у Києві, володар Кубка для 
колективів фізкультури - в Чугуєві, чем
піон студентських змагань - у Мелітополі ... 
Про такий тріумф українсьні любителі фуТ
болу, тренери і спортсмени могли тільки мрі
яти! ... 

Насмілююсь твердити, ІЦО в даному ви

падку вирішальну ролю відіграло те, що на 
початок сезону 1961 року український футбол 
був підготовлений значно краще, ніж голов
ний його конкурент -· футбол московський. 

Справді, яка вже тут вицадковість, коли 
в 1960 р. нинішній чемпіон був віцечемпіо
ном, нинішній володар Кубка СССР грав у 
півфіналі, нинішній володар Кубка для ко
лективjв фізкультури був фіналістом ·цих 
змагань, а нинішній чемпіон серед юніорів 
був ним і в 1960 році, ... 

Успіх украінського футболу значною мі
рою зумовлений серйозним піднесенням (в 
У країні) прапора юнацького і масового фут
болу: Досить сказати, що в юнацькій пер~· 

шості СРСР взяли участь юні футболісти з 
груп підготовки при всіх сорока українських 
командах майстрів. І те, що федерація вже 
сьогодні виконала свої зобов'язання по підго
товці майстрів спорту, не лише на 1961 рік, а 
й на два наступні роки; те, що в республіці 
(Украіні) з'явилась велика кількість нових 
футбольних площадок; зросло багато нових 
тренерів, які добре розуміють сучасний фут
бол і його завдання (і, головне, які знайшли 
спільну мову з молоддю, яку приваблює фут

бол технічний і гарний), - все це плоди ве
ликої роботи, проведені за останні роки на
шою футбольною громадськістю.· Саме гро
мадськістю, бо більшість секцій футболу в 
областях і містах України в повному розу· 
мінні цього слова секції . громадські, а тому 
і вважають першим своїм обов'язком піклу
вання про ро3виток ·масового футболу. . . 

Однак бу ло б неправильно, якби читачі 
цієї статті зробили висновок, що в українсь
кому футболі вже все ідеально, все· добре -
просто краще не треба. Ні, призи, завойовані 
кращими командами (У країни), не застелять 

нам очі рожевим світлом. Багато ще треба 
зробити нашій громадськості, тренерам і гра
чам, тим більше що кожен розуміє, яке перед 

складне завдання- утримати і в наступному 
році всі призи, здобуті ~нашими командами в 
1961 році ... Футбол на Украіні існує і розви
ває~ься вже понад півстоліття. Але, оглядаю
чись на його довгу історію, я не можу назва
ти періоду, рівного нинішньому за таким 
бурхливим приплином молодих, свіжих 
сил ... В змаганні футболістів, звичайно ж, 
виграє той, хто зробить вирішальну ставку на 
молодих грачів, хто перестане недооцінювати 
їхнє Значення і ролю у .сьогодніumьому фут
болі і серйозно, кожного дня· думатиме про 
виховання: талановитоі молоді. 

;м. Кузнєцов 



ГАї ШУМПЯТЬ БІЛЯ ПОТОКУ 
Слова А. Малиш:ка 

Гаї шумлять біля патону, 
Де снить дніпрова течія. 
Прощай кохана, кароока, 
Прощай пораднице моя. 

В далекий край я від'їжджаю, 
А ти крізь даль і довгі дні, 
Як вечорава зірка в маю, 
Світи надією мені. 

Музи:ка П. Майбороди 

Мені насняться ка рі очі 
І голуба небесна вись, 
І теплі ночі, літні ночі, 
Де ми стрічалися колись. 

І стане легшою дорога, 
І пригадається ізнов 
Очей закохана тривога, 
'Гвоя незраджена любов. 
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ЛЮБЛЮ 

Над обрієм паее тремтить водограй. 

Люблю в цім розливі веспяпий свій край. 

Дивлюсь па сади я,. в глибоку блакить, 

в чарівній природі завмерти па мить. 

Струпу мого сер·ця торкас веспа: 

У ее па землі роз бу дuла в опа. 

Милують берізки, zinкi Явори-

З тремтячим їх лист я.ІК- шепочуть вітри. 

І дівчииу, иіжпо обнявши струнку· 
Цілує вітрець у холодну щоку, 

· Я з · псю по бархатнім килимі йду 

І с,луJJаю .f.іпjв :;солов'Я:: ,.у ,, садуі··. '~: 

Де J:t~Qц Застигли .модоч~і ряди 
·дє.рев,. що в дuntncтвi я з пею садив, 

Де з радістю разо.т зустрінемо ми 

Над плеско.м Расавки веспяпі громи ... 

Люблю в сипій диJкці землі далипу. 

Люблю з гроJиовими дощами ·веспу'!:-: 

• .. • • •• 7 • ~ 

МА У ··- JUNE 1962 Vpl. J4 

:~~ ; ; L .,·: ·~ ... .' 

------------------~ 
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В українському 
житrі мало спір
них постатей та
кого формату ЯІС 
Хвильовий. Для 
одних він великий 
патріот, rеній, ви
,n;атний письме}{
ник, а для інших 
- зрадник, лікві
датср украінсько
го життя. больше-
ЕИl~ .• 

Ці прСУrирічні 
твердження вказу

ють на те, що Ми
кола. ;іХ в и льовий 
був непересічною 
люд и: н о ю, що ії 

трудно вбгати в я

кісь вузькі рямці 
Мниоnа Хвильовий 

тоі або іншої політичної партн. Ма
буть, саме тому він дотепер ще не дочеІtався 
всесторонньої оцінки. На таку оцінку час ще 
не прийшов. Чому ж саме ми присвячуємо ува
гу цій постаті у 29-ту річницю смерти? У 
дальшому ми постараємось з'ясувати це пи
тання. 

Микола Хвильовий народився 1893 р., от
же застрелився на 40-му році житrя. Батм<о 
його був Фітільов (росіянин по походженню), 
а мати - українка з домішкою французької 
нрови. Літературній діяльності він присвятив 
JІИше приблизно десять років свого житrя. У 
так. званому ренесансі 1920-х років він віді
грав чи не найважливішу ролю як своєю лі
і'ературною, так культурною і пол!тичною 
діяльністю. Двічі він виїздив закордон, при 
чому не цурався зустрічатися з видатними 
представниками украінської еміrраціі. Це ті 

основні факти з його житrя, які не під .. "Іяга
ють сумнівам. Поза тим про Хвильового пи
сано дуже багато фантастичного. як його 
прихильниками (0. Ганом ·ra іншими, які 
безкритично повторяють ні чим ·непідтвердже
ні його здогади) так і противниками, ·які до 
речі І<епсько ознайомлені з творчістю визнач
ного письменника. 

Дехто сумнівається у ·достовірності твер
дження Гана, немов би Хівильовий був у 1918-
1& рр. прихильником чи то учасниІ<.ом ви
звольної боротьби. Адже ж відомо, що за ре
волюції він брав участь у червоному таборі, 
що розкололо і силоміць пхнуло його від ко
мунізму до українського націоналізму. 

Взагалі Хвильовий ·був цадзвичайно 

живою, революційною постаттю, яка вміла 
бути відва"кною в Я{итrі, вміла шукати, каза
ти в очі правду, помилятися, каятися, пере
живати до глибини душі хвилюючі подіі та 
вказувати шляхи у майбутнє. 

Молодечий запал і захоплення ідеями 
соціяльноі справедливости привели його до 
большеницького табору та ідеі загірної кому
ни, а жахлива дійсність переведення в життя 
ідей жовтневої революції до переконання, що 
Украіна мусить стати незалежною державою 
і порвати всі зв'язки з Москвою -політичні 
і куЛьтурні! · . 

Цей шлях перетворення з комуніста в 
украінського націоналіста був дуже болю
чий, повний суперечностей і хитань. Але 
осноРна лінія розвИТІ<у Хвильового ясна -
.від комунізму до украінського націона."Іізму. 
І~ьому розвиткові сприяло чудаrворне відро
дження У країни "в огні й бурі революції". Це 
ВjдроджеННЯ ПОЛОНИЛО не О~НОГО КОЛИІІІНЬО
ГО нашого ворога, але, мабуть, нікого Те! наше 
відродження не ПОЛОНИЛО так МіЦНО, ЯК Хви
ЛЬОВОГО. Ляйтмотmюм його творчості стають 
Шведські могили, німий свідок промарнованої 
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нагоди в 1709 році. 
Взагалі символіки в творах Хвильового 

дуже багато. Нею переповнений оспорюваний 
(і здебільшого неправильно вияснюваний) 
твір '•я- романтика", її багато в незвичайно 
цікавому творі "Редактор Карк" ("Невже я 
зайвий чоловік тому, що люблю безумно 
Украіну?") і в більшості творів аж до "Вальд
Іпнепів". Ось, наприклад, у маловідомому 
творі "Катерина" москаль-большевпк зво
дить молоду украінку і покидає ії, в той час, 
коли її подруга, що ходила з українським па
рубІtом виходить заміж. Шевченкова Катери
на виступає символом-пригадкою, що моска

ля не змінила революція. У публіцистичному 
творі "Україна чи Малоросія?" цю думку 
,сказано ще ясніше "Москва ... не бачила 
.жовтневої революції''. 

Найбільшої слави здобув собі Микола 
Хвильовий своєю участю у так званій літера
турній дискусії, коли він відваЖІmся кинути 
гасло: "Геть від Москви, назад до Европи!" 
Е~вропа для нього це - проr'рес, ширОІ<і обрії 
І~.ультури, великі вчителі, це - протиле.ж
ність до "московських задрипанків" (слова 
Хвильового), до міщанства, до "культурного 
епігонства" і власного просвітянського загу

мінку. 
Своїм відважним виступом проти москов

ського большевизму з одного, а загумінково
го просвітянства з другого боку, Хвильовий 
придбав собі багато ворогів. Компартія його 
засудила і в травні 1933 рОІ<У довела до само
губства, а деякі кола на еміГрації ще далі ве
дуть неперебірчину кампанію проти цього ве
ликого письменника, фальшуючи до немож
ливого його думки та прагнення. У Совєтсь
.1\ому Союзі Хвильовий далі належить до за-
боронених письменників, хсч регабілітовано 
таких яскравих "контрреволюціонерів" як 
Олесь, Вороний та інші. 

Свого часу Гармаш правильно підкрес
лив зв' язок Хвильового з Донцовим, однак 

НА ІДЕОЛОПЧВІ ТЕМП (2) 

він занадто примітивно вияснив цей зв' язок, 
як односторонній вплив Донцова на Хвильо
вого, ба щобільше він намагався всі націо
налістичні погля;ІJи Хвильового з'ясувати, як 
виключний вплив Д. Донцова. Ми знаємо, 
що за 20-х років Хвильовий реr'улярно читав 
редагований Донцовим Літературно-Науко
nий Вісник і в деяких моментах, включаю
чи "Вальдшнепц" м:и можемо простежитц 
безсумнівний вплив Донцова на творчість 
Хвильового, але все ж таки націоналізм Їх 
не був j не міг бути тотожнім. Є в ньому й ін
ші елементи - місцеві-українські і закор
донні "буржуазні", а все це в надзвичайно 
ориrінальний спосіб перетворено Хвильовим 
в його власний світогляд. Адже ж він був і в 
JІітературі, і в публіцистиці, і в політиці, і в 
світоглядових шуканнях глибоко оригіналь
ною і неповторною постатrю. 

Літературний стиль творчості Хвильового 
С. Єфремов у Історіі українськоі літератури 
сха рактеризуnав дуже влучно: ". . . люди n 
нього здебільшого живі в діі, в описах багато 
рухів, широкого захвату, повітря, синіх про
сторів, - і тому так радісно і весело його 
читати, дарма, п~о фон оповіданнів тьмлнm':і, 
а подіі . . . іноді просто жахливі". 

Політичне ЗНаЧеННЯ ОСНОRОПОЛОЖНИІШ 
ВАПЛІТЕ з'·ясував С. НиколиІнин так: "Хви
льовий був центральною постаттю украінсь
І{ОГО націоналізму на Східніх Землях... За
слуга його в тому що він виразно відважився 
сказати - "не Москва, а Европа". Хвильовий 
там перший діЙІпов до модерного українства, 
що ста~ить Україні ціль ... Своєю концепці
єю українства, він поставив його, як міжна
родню проблему.'' 

Ось чомv незважаючи на всі вільні і не
вільні гріхи· Хвильового, ми уважаємо його 
одним з найвизначніших українців 20 сторіч
чя. Деякі його думки лишаться актуальними 
аж доти, доки Москва пануватиме над укра
інським народом. 

ПИТАННЯ ІДіЕОЛОГІї ТА СПІВПРАЦІ ПОМІЖ УНРАїНСЬНИ'МИ 
ІДЕОЛОГІЧНИМИ ТОВАРИСТВАМИ 

(Закінчення) 

3 попередньої статті (дивись "Смоло

скип''. березень-квітень, 1962) можна ВІtвестІt 
дефініціrо ідеологічного товариства. Коротко: 

ідеологічне топа.рІІство - J~e t'успільна уста

ІІова, ЯІ{а. знаходJІть, формує і розвиває ідео
логію. ІmІІИМП с.тtовами, в иаІuому поиятті 

ідеології, - ідео.11огія в~ може існуватJІ без 
товариства чи організаціі. Янп~о ідеологів не 
J\taє організаціі, Цf! тоді є світог.і·Іид чи погляд. 

СПШПРАЦЯ L~ЕОЛОГІЧІІИХ ТОВr\РПСТВ 

У співпраці ідеологічних товариств ми 
розрізняємо: 
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(а) Співпрацю в ідеодоІ'ічпій га.wІJузі. Пп
'J'аІІІІЯ сnівпраці в галузі ідеології дещо скоl\І
плікоnаІІе і ясної відповіді па нього, мабуть. 
дати НСl\ІОЖдиво. Ідеологічна співпраця -
означає, п~о това}Jиства співпрацюють n роз
виванні, пог либлrоваппі та пшuирюванні сво
їх ідео.їJогіJ'і. І ось тут ЯІ~{Jаз внринає дужf' 
важJuше питання: чи взага .. 'Іі ідеологічно 

співпраця можлива, ІШЛИ з~іст ідеологій різ
ниться? На цю тему можна б багато писати: 
розг.лянути іІ історично, а також філософі•І
но. А.ле тут ~Іи .шнпе зазна•.Іимо, що така спів
праця до велІтої міри залеа~ала б від того чи 
ми взя.ли б о ц і н 10 ю ч и й ( e''aluative) 
чи н е о ~~ і п ю ю ч 11 й ( 1ton-evaiпative) 
підхід до питання ідеологП. 

Коли прийняти оцінюючий підхід. Цt» 
означало б, u~o ми даємо О(')'Д •m опінію щодо 
ВАРТОСТІ, добра або зла даного ідеологіч
ного дУ!\ІЗННЛ. Коли приЇІняти пеоціmоючІІЙ 
підхід, це озна•ш.ло б, що ми уважає!VІо всі 
jдеолGгічні дУ.:\П\И за ріnновартІІі, не виявля
ючи прихи.льпос'!.·і чи nорож11ечі до жодної з 
J(ИХ. Ту1· ви:рJmас да.11ьше питання п і д п о
ш е 11 н я ( relat.ivi§m) і с п і в в і д н о

шен ня (relationism) про які м. ін. гово

рить таtшж Мангайм. Ре.лятивізl\:t-відншпепня, 
в ЦЬОJ\:ІУ випадку, значить, що кожне ідеоло

гічне думання с релятивне (відносне) і немає. 
певності, чи одна ідеологія аавжди і в кожпо
му випадку мас таку саМ)· вартість і те саме 
значить. ~Іожна б подумати, ІЦО пеоціmоючпй 
підхід nеде до релятJmізм~·, проте існують 
думІ{И, ІП,оf) він веде радпrе до співвідношення, 

Ш{ до відншпеІПІя. 

Що тоді розу,,Ііr.ться під термІпом співвід
ІІОІпепня ( relationism) : ко~ТJИ ми уважаємо, 
u~o всі ідеологі•mі думання :'\Іа.ють таку саму 
вартісп., тоді в кожному зпаходи!\ІО п~ось прав
дивого і доброго. В такому випадк)'· Існує. до
повняюче відноІІІення по!\Ііж ідеологіями і 
кожна додає JІ~ось до зага."tьної. суспідьпоі 
думк11. 

ІсІQwть думки, п~о таІ-аfЙ пеоціппюЧІІЙ 
підхід. який ве~е до співвідншпеппя в модер
них часах є необхідний тому, ІЦО ідеї не існу
юють n порожнечі. А зпаmш, ЯRе 1ни набуває·· 
мо постає з ·rочки досвіду і ж11ттьових ситу
аІfЇЙ і хоч воно не є виключним (абсолют
ним), воно все ж таки є знанням. 

Отже таІСиЙ неоціІппоючий підхід, зокре
ма в модерних часах. піддає думку потрР.би 
існування співпраці в ідеологічній галузі по
стjльки, пос1~ільки ідеології !\tожуть себе до
повmоваТІІ і 1\tожуть давати пшптовх до да.ль

шого розвитку. 

Зараз важко сказати чи такий пеоІ~іпmо-

ючий підхід існує і чи м о ж е і с в у в а т и 
поміж паІumІІІ українськими ідеологіЧІПDDІ 

'l'овариствами . .Якщо існує, то в дУЖе обмеже
ІІій мірі, тому, що ІІаІ\І здається~ що проводи 
наших ідеодогі,mих товариств при1імають 

більш оцінюючий підхід до справи. 

Треба зизначити, tцо оцінюючий підхід 
також не вик.і1Ючає співпраці, але він об'єк
тивно, па підставі принципів і прийнятих 
норм па!\tагається знайти і розпІПІутн ту іде
.ОJІОгію, яка найбільше відповідає онтологіч
ній правді. 

Можна сказати, що обидва підходи імплі
кують ідео.логічну співпрацю, може в інший 
спосіб. а._~""Іе обидва вимагають ІІІИроти дую~и, 
JІостійпого urу"ання того суспільного знан
ня, ЯКе ДОЗВОЛЯЄ ПОЗИТИВНИЙ роЗВИТОІ~ ЧІf 
ІuукаmІя правд1mого. До такої ідеологі•mоі 
('Півпраці J\ІІІ в україпсь"ій спільноті може ще 
не готовj, але повинні до неї пряМ}·вати. 

(б) Співпраця в діляш~і організаційній. 
Організаційна співпраця обмежуєтІ:tСЯ до 
ІІтримуванпя тривалого порозу.мінпя в даній 
місцевості відноспо часу, місця і евентуальІІо 
тематики сходив, імпрез, тощо. Така співпра
І~я вимагає спіЛІ)ного (під оргапізаційпи!\t 
оглядом) викопування: загальних паціональ
них свят та спі.льного проводЖ)'Ваппя зага.1Іь

ІІО-українських акцій. 

У такому виді співпраця до деякої міри 
існує і має можлІІвість існувати в льокальних 

rrrасштабах. Оч~видпо, в таRОl\ІУ випадку ~oбJJa 
во.ля і ІІ~ІІрі наставлення зі еторони проводів 
ідеологічних товариств є необхідні. 

НапрІ-п\інці 1\ІОЖІІа висловити fіажаJП[Я, 
щоб в різІПІХ місцевоt»тях ідеологічні товари
ства ІШНІ\:р~тпо nрІІзаJQrма.лися пад організа

ційпою співnрацею, дійшли в цій г~тrузі до 
пороз~rміння, а з тим і ПJJЯ1\І)1Вали до евен
'1'уальної ідеологічної співпраці і себе вихо
вували для білІ)ш об'єднаного і об'єднУЮчого, 
дина!\tі•mого способ~· думання. 

І. Ісаїв 

идля підбитих nародів родиnа стає :l'OIO 

твердиnею, де заховується та плекається nа

ціоnальnа віра, традиція й ідеологія.Іnе1J~а-сnа 
та nація, яке~ члеnи забувають, що успіх nа
ціоnальnого визволеnnя є передумовлеnий пе
ремогою piдnoz.o родиnnо-приватnого вихован
nя й nавчаnnя nад асиміляційnими впливами 
чужоnаціоnальnого (державnого) шкільnиц
тва". 

М. Вік,ул у ((Розбудові Нації" 19S4 р. 
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Наступ партії на .молоду поезію в У країні 
Сьогодні nажко передбачити якими .шля

хами піде развиток молодої поезії в Украіні. 
Можна вже тепер сумніватись, чи невеJПІчке 

гроно молодих поетів зуміє встоятись на вер
шинах свого творчого духа, піднестись до 
ще вищих ступенів свого поетичного злету. 
Але як би воно не сталось, - 1961 рік зали
шить в украінсьюи літературі неабияtшй 

слід, Jжаже на силу і живучість укра.Шськоі 
:нації, непереможність її закутого духа і на
віюватиме 'НОВИМ українським поколінняМ 

оптимізм і віру, що в ·найнесприятливіших 

обставинах, ми ше в силі видати з себе твор
ців непересічних масштабів, які можуть не 

лише дорівнювати, але й перевищувати твор
чість поетів інших народі,в світу. 

Те, що сталось в літературній Украіні в 
j 961 році може нам нагадувати зараз небу
денні роки украінського ренесансу 1920-их 
років з палкими літературними дисnутами. 
ноШІ ми rаС'ла.ми (чи можrна забути "Геть від 
Москви!" - Миколи Хвильового?), новими 

надіями і тою прометеівською силою, з якою 
пробуджувалась і дерзала У країна. 

Скільки подібного і скільки II?.paлCJih 
можна навести між тодішнім і сучасним:. 

І як екоро це сталось. Гроно молодих по
етів Іван Драч, Микола Вінграновський, Єв

ген Гуцало, Віталій Коротич ще не вспівши 
розгорнути своїх творчих крил, попали nід 

удари партійної критики. Найдошкульнішою 
була поведінка О. Підсухи, nолітрука в ре

даІЩіі киівсь:к.ого "Дніnра", який всіма си
лами старався вбити творчу наснагу в моло

дих nоетів, відкидаючи їхні поезії надсилані 
до редакції. Про ne він говорив: "Будучи ре
дактором журналу "Дніпро", я колись одер
жував багато віршів від М. Вінграновсь.кого. 

з· 1шх ми ні•юго не друкували. Було помітно 
сильну образну стихію, але з її полону автор 

вирватися не міг ... " ("Літ. газета", ч. 91, 1961 
р.). 

Не дРукували й інші журнали і газети 
творів молодих. якраз творів цісі не·величноі 
групи поетів. І треба було довгого змагу, щоб 

попасти на сторінки літературних видань. 
Характерним: тут буде відмітити, що в Києві 
була постала паніка серед партійних керів
ників від літератури: вонп прямо не знали, 

що робити з цією групою молодих поетів, де, 
як і -чи взагалі друкувати їхні твори... Про
мовистим фактом існуючого стану в Украіні 
були виступи в справі молодих на останньо
му з'їзді СПУ, де говорилось що твори моло
дих передавали одні-одним і не знали, ща ро-

бит-1-J дальше~ .. 
З дальших голосів можна дійти до ви

сновку, що супроти молодих застосовано сво

ерідну тактику до зломанни іхнього хребта, 
приборкання і переключення зі справжньої, 

мистецької -- на творчість соцреалістичну. 
З одної стороШІ молодих упревільйовано: 

Є. Гуцало та І. Драч працюють в редаІЩіі 
"Літературна Україна", а М. Вінграновський 

у кіностудіі ім. О. Довженка, як артист і сце
нарист. З другої сторони - на них посипа

JІась нагінка, їхня поява викликала "не лише 
гомони хвали, - як ШІсав С. Крижанівський, 

- а й крики хули ... " 
Любомир Дмитерко, який став речником 

органу СПУ "Літературна Україна", в пер
шому числі цісі газети з повищою, новою 
назвою, з почутrям жалю писав про моло

дих: "Літературна газета" надала цілі сто
рінки кільком, загалом здібним: поетам. Це 
·дуже добре. Гірше, коли поряд зі справді ці

каrшми, талановитими (які і'шrли по партій· 
ній лінії - О. З.) речами траплялися в пуб

лікаціях нашої газети деякі незрілі ще вір· 
ші Ів. Драча і М. Вінграновсь:к.ого або ж без

порадні, претензійні новелетки. на зразок 
етюда ІО. Коваля'' ("Літ. Україrна"', ч. 14, 16 
.лютого :1962 р. ). Не мало попалосF> ц статrі Л. 
Дмитерка і молодим, надійним критикам І. 
Дзюбі і Є. Сверстюкові, які мовляв, пропові

дУють "абстрактний психологізм" у літера~ 
турі, більше значення приділ·яють "психоло

нічним: творам" ніж "художній ідеалізації" і 
які ... вже мають цілу nлеяду послідовників! 
Л. Дмитерко зашrrус "Чи не ота це (психо

логічна література), що догниває в занапел

ках капіталістичного Заходу?", закидаючи 
їм наслідування фройдистсько-джайсівського 
пс:ихолоrізму та неr'ування "досвіду передо
вої росшськоі й украінської революційної 
(цебто комуністичної - О. З.) літераТури". 
На заnит, що ці два критики приймають з 
сучасної радянської літератури без застере
жень і розумом і серцем, Т.ван Дзюба відпо
вів, що твір Бориса Антоненка-Давидовича 
"За ширмою". (Б. Антоненко-Давидович, дов

голітний в'язень большевицьіWХ тюрем і кон
центраційних таборів, був в остюrnіх роках 
регабілітсmаний і дістав право повернутись 
в У країну і знову друкуватись - О. З.) . На це 
Л. Дмитерко відповів: "Одно лише можна 

сказати з певністю: ні взірцем, ні еталоном 
для сучасної українсько! прози похмурий твір 
Б. Антоненка-Давидовича бути не :може" . . . 
нам треба, - говорив да.льше Дмитерко, -
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творів "осяяних величними ідеями епохи" 
.(комунізму).'' 

І це ясно. Дмитеркові треба було на са
мому початку розправитись не лише з моло

дими поетамн і прозаіками, але також і з кри
тиками. Вишукувати таке, про що молоді 
1~ритики може й не думали, причепити їм но
вий ярлик, цим разом не н~іоналістичний, а 
'~фройдистсько-джойсівський". 

Незважаючи на різні закиди• ці молоді 
творці, стали зараз найпопулярнішими людь
ми в Україні! Громадськість заговорила, за
хвилювала. Після іхнього виступу, київська 
".:ТЛтературна газета" одержала стільки від
гуків, скільки вона не знала за цілу історію 
свого існування. Коли до редакції в 1946 р. 
наспіло всього 400 листів, а в 1956 - 3,069, то 
в 1961 р. - аж 9,635! Це рекордне число є 
однією з ознак, що народ ще думає, живе, 
сприймає і реагує. 

Характерною подією наступу партії на 
молодих поетів був останній ХІХ з'їзд камсо-. 
молу України, на якому справі молодої літе
ратури було присвячено багато уваги. З до
повіддю виступав Дмитро Павличко, ·який 
мав би виконувати ролю політрука серед 
молодих. Похваливпrи молодих "для годить
ся" він вискочив з цілою зливою закидів. Для 
добрОГО старту ЙОМУ ПОСЛУЖИВ ПОЛЬСЬІ\ИЙ 
поет Юліян Тувім, якого Павличко цитував і 
рекомендував молодим за приклад: "Я поет, 
-мав би говорити Тувім,- а не політик. але 
політика є функцією мого серця". Правиль
ІЮ? Прз.вильно! А Павличко на це: "Деяка 
неувага до політики (серед молодих), це зна-

е 

Поезія моло~нх в Украіні 

ІВАН 
Найяскравішим серед групи наймолодших по

етів в Украіні треба уважати Івана Драча. Своєю 
оригінальністю, символікою сюжетів, блискучим 

поетичним стилем і відвагою сказати наскрізь про

думане кожне слово, кожний рядок своіх поезій, 

Іван Драч, як і кілька: його колег, розбурхали цілу 
Украіну. В їхню сторону (і в його ж -чи не най

nільше І} висказан о ряд признань і захоплень, алЕ' 
й посипалась неперебірчина лайка і партійна кри

т.ика. 

Іван Драч народивсь в 1936 р. в селі Теліжин
ці на Ріиівщині. В 1954 р. він закінчив середню 

школу в Тетієві, де згодом деякий час учителював. 

В 1955-1958 р. був на військовій службі в ар:м:іі і 
правДоподібно в цьому часі почав і nисати свої 
перші поезії. Як його товаришам, тв:к і йо:му не 
легко було попасти на сторінки літературних ви

дань. ЩойНо останнt:.о будо опубліковано де:кільиа 

е 

чить до боротьби, що точиться споконвіку між 
двома світами, викликає сумне хвилювання. 
Кров Кірова, кров Галана, кров Лумумби по
винна стукати в наші поетичні серця ... " А 
чи стукає ця кров до сердець молодих поетів? 
Замість відповіді, даймо слово цьому ж Пав
личкові: "Чи пройшли ці люди духовну шко
JІУ комсомолу? Вони прекрасні. Але чи мож
на ·їх назвати вихованцями комсомолу? Мож
на, ·якщо брати до уваги, що вони більш-менш 
регулярно сплачували комсомольські член

сьrtі внески ... Ні, нема серед них комсомоль
ських поетів, - розпачає Павличr<о, - для 
яких комсомольська тема була б вище і до-
рожче всього ... :молоді митці рідкісні гості 
Е ЦК комсамолу ... " Чи треба більше? Ясно, 
ані комсомол, ані партія не були і дальше не 
залишаються стимулом і надхненням для 
МОЛОДИ."'{. 

Чи вдасться зламати молодих поетів ко
муністичній партії? В цьому напрямку зроб
JІено черговий крок: 20 березня у Спілnі 
Письменників Украіни створено камсомоль
ску організацію. В заплату за своє членство 
в СПУ, членами цієї секції мусіли стати: Іван 
Драч, Микола Вінграновський, Микола Син
гаївський, Роберт Третьяков, Петро Скуtв:ЦІ:: 
( - він наймолодший, народивсь в 1942 J?., 
закарпатець), Володимир ,Црозд, Євген Гуца
ло і Віталій Коротич. Вісімка наймолодших. 

Чи встояться вони? Яка доля t~ чРкає? 
Хвильового - чи КорнійчУJ(а? Косинки, 
Фальківського і цілої плеяди інших - чи Ти

чини, Сосюри і Рильського? 
О. ЗінкеRІfІІ 

е 

ДРАЧ 
його нових поезій. В цьому році повинна появи

тись перша його збірка ок·ремою книжкою. 

Зараз Іван Драч навчається заочно в філоло
гічному факультеті Ріиівського університету і пра

цює в редакції "Літературна Україна". У березні 

ц. р. він разом з групою молодих поетів був прий
нятий до Спілки Письменників У країни (СПУ). 

Для кращої ілюстрації його поезій, наведемо 

кілька голосів про І. Драча з Украіни: 
Іван Дзюба (крн'І'Ик): "Біографія (Івана Ф. Драча) 

дос.ить ординарна. Та ординарна тільки зовнішні

ми фантами. ·За ними стоіть самобуття, обдаро~а
нn й сильно мисляча людина, а в цьому я перено

нався, прочитавши рукопис. Читання те було для 

мене не тільки великою радістю, а більше -поді
єю в житті. ·Я почув rолос нового сучасного укра

інського поета. Справді сучасного, сrrравді укра

їнського, справді поета. І мені здалося, . що саме 
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така людина змогла б в майбутньому сказати че

рез нашу українську літературу (хіба не варто . 
цього сподіватися?) те насушне, сьогочасне сло

во, якого так сnрагли читачі в усьому Союзі, хіба 
не було б це щастям для всіх нас? ... Молодий nо
ет щасливо nоєднує в собі філософічну за глибле
ні сть з талантом безпосереднього, nредметного, 

гсстрочуттєвого, а водночас витонченого і щедро 

широкого сnриймання життя... (Іван Драч) при

страсно й ущеnливо наnадає на міщанський модус 

~иття. Його самобутнє nоет.ичне світосприймання, 
вс льовий життєрадісний тон включають у себе е

лементи драматизму й трагізму. Молодому nое

тові властивий також історизм мислення .. .'' ("Літ. 
Газета", ч. 36, Киів, 18 лиnня 1961 р.). 

Степан Ирижаиівсьиий (поет, критих): "Етюди 
Івана Драча свідчать про уміння мислити образа

МУ. nерш за все ... Цілком законне nочуття націо
нальної гордості за усnіхи украінського народно

го мистецтва, яке дивує світ кольорами і фарбами, 

нестримністю nоетичної фантазії, висловлене у вір

шj І. Драча "Етюд матерям художницям" ... (1. Драч) 
відкриває можливості і виміри поетового талан

ту" (З вистуnу на зборах секції критики і nоезії 
СПУ, 10 листоnада 1961 р. в Києві). 

Микола Шеремет (пиm.мениии): "Я хочу зрозу
міти світ nоета, хочу із сумбурного наnластування 

різних стилів, од заnізнілого символізму до футу

ризму, знайти "самобутню, обдаровану й сильно 

мислячу людину") за рекомендацією І. Дзюби), nо

ета, який, як заnевняє критик 'В. Іванисенко, уміє 
бачити світ "у єдності великого і нікчемного, nре

мудрого і нерозумного". Кому молодий і здібний 

nоет Іван Драч віддає свій молоденький запал, про-

ІВАН ДРАЧ 

(Уривки з феєричної трагедії "Ніж 
у сои.ці") 

ПРОЛОГ 

Мої віки слідом за мною ходять: 
Од вітряків до полиску ракет, 
Фотон і пишна паска Великодня, 
Усе - до лаконічності штиблет. 

Надії бубнявіють цвітом вишень 
У сонцем зацілованих садах. 
Слова мої! Шикуйтесь сміли·віше 
Пилюка зір хай шерхне на вустах. 

Навіщо я? Куди моя дорога? 
І чи моя tривога проросла 
Од сивої печалі Козерога 
В гливке болото рідного села? 

ІЦо маю нести в сиві сині далі? 
Пшеничну ласку в молодих руках 
Чи чорний рак водневих вакханалій, 
·Що серце їсть п'яти материкам? 

Я -·- переклятий ворогом не тричі 
(Рубцями ран закутана душа), 
Див.1юся зорям в мерехтливі вічі, 
В оранжове шептання "Поспішай!" 

тн кого швиргає грім і блискавки, що таJ'і.ого страш
ного nережив у житті щоб no байронівському заяв
n~ти про себе: "Я сивіти nочав у двадцять n'ять ... ", 
"Я nереклятий ворогом не тричі (рубцями ран за
кутана душа), "Я оголений нерв .. .'' ... Відкіля ж він 
міг винести "драматизм і трагізм еnохи'' і на якій 
nідставі nіслявоєнне життя нашого народу уявля

ти як гибель Содоми і Гомори? ... Я рішуче проте
стую nроти сnотворення дійсності післявоєнного 

часу nредставленої Драчем в образі Божевільної 
матері... яка сива і страшна. танцщє в хаті круг 
стола, я:к круг nланети, і висnівує куркульську 
частівку про колгосnників тоrо часу ... " (Літ. Газе
та", ч. 90, Уіиів, 14 листоnада 1961 р.). 

Леоиі.ц Новиченко (критих): "Проте за своїми 
nотенціями Іван Драч, я вважаю, один з найбільш 
талановитих nоетів серед молоді ... " ("Літ. Газета", 
ч. 91, :Киів, 17 листоnада 1961 р.). 

Боrр;аи Иравців (поет, критих): "Гороскоnів про 

дальший розвиток Івана Драча укладати не дово

диться. Його nоезія є обіцянкою великого. І тому 
:його шлях, як nоета, в радянській дійсності не бу

де легкий. З вершин nориву і надхнення його мо
жуть скоро загнати знову в кошари соцреалістич

ного декляративізму ("Сучасність", ч. 2/14, Мюн
хен, лютий 1962 р.). 

Цих кілька висловів про І. Драча не nотребу
ють коментарів. Одне ясне: в Украіні з'явилась не
буденна людина, яка у двадцять n'ять років свого 
життя сказала могутнє слово, яке захвилювало ці
лею нашою Батьківщиною, якого від десятків ро
ків не було чутно. Іван Драч сказав молоді: "На
віщо я? Куди моя дорога?" слова над якими треба 
думати, які треба nереживати. 

Збираю я в доJюні сині тіні, 
Прощаюсь tз синицею, з Дніпром, 
І:) о в мене не Ньютонове тяжіння, 
А галактичне -- в безвість напролом. 

Сковород.у зустрів я у трам,ваї 
(Блукає ~ін по с,віту двісті літ). 
Смушеву скинув і мене питає, 
Чи можу Сонцю передать привіт ... 

Чого в старого з жовтої розлуки, 
Мільйони зморщок пов'ялили вид. 
Мелянхолійні філософські руки 
Ціпком тривоги пробують цей світ. 

Шепоче він: "Ти відлітаєш, сину, 
На лобі n тебе знак неправоти. 
ІЦоб корабель не став за домовину, 
Візьми блаrословекня - і лети. 

Пройдись землею. В серце йди 
f ЛЮДСЬКе ТИ, 

Питай у нього дозволу і права, 
Бо якори космічної ракети · 
Нросли в народ- навічно аж іржаво". 

* * * 
СЕРЦЕ НАВСТІЖ 

(Уривки) 

Божевільна, Врубель і мед 

НЕЗНАйОМИй Хрустить повітря вафлями сипкими, 
Ковтаю з вітром чорнобривий спів ... 
Яку гіркоту корабель нестиме, 
Бо я ж не наробивсь, не одкипівІ ІВАН ДРАЧ 

Я- вічний чорт. І лай мене й не лай, 
Я поведу тебе в таку дорогу, 
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ІЦо проклянеш ти свій священний 
rкрай 

І замір свій, і моJюд'У тривогу. 

Ти перетрусиш кісточки дідів, 
Червоний стяг розірвеш на онучі, 
І тому, хто тобі так догодив, 
У чорну пащу кинешся із кручі. 
То буде з мукою, з печаллю в сто 

r віків" 
А нині можна просто, полюбовно ... 

Іди до нас, до наших трунарів, 
У наше кодло, вічне і стомовне. 
Ми крушим душі, uвіт б'ємо морозом. 
Нас -- чорна ніч, а вас - якийсь 

rмільярд ... 

... Тут сива жінка вилетіла з хати: 
"Ой діточки, коханенькі, сюди 
Ідіть до мене. Я ж бо ваша матн. 
У мене свято нині. Бригадир 

Щось загордився. Не вітають люди. 

смолоскип 

Я хочу дати зоряного сина, 
Тому, що рветься крізь ракетний грім, 
І докором хай буде ця хвилина 
Тому, що зветься судженим моїм. 

Ви шлюбну постіль стелите грошима, 
Зірки у вне не сіяють із руки. 
Даровані золочені зажими 
П'ють кров душі, як золоті п'я.вки. 

А в мене ж тіло з білого туману, 
Із сонця у хмариннім сповитку. 
51 -дівчина, я- скрипка тонкостан

rна. 
Я - ніжна ніч у зорянім вінк·у". 

Так квилила, так тужила, сльозою 
rро.сила, 

Отак крила розпрямила дівчина 
rкрасива, 

Аж зірками проростала темносиня 

На столі в 
rшибка. 

риданнях билась тонко
r стан.на скрипка. 

* * * Та людям не до мене, Боже мій. 
Мене лиш цуцик й півничок не гудить. 
І котик в мене є, і є бджолиний рій. УІ<РАІНСЬЮ І<ОНІ НАД ПАРИЖЕМ 

Синочки в мене - всі сьогодні дома. (Уривки) 

Приїхали. Спасибі їм, спаси ... " Цей світ живий ·вит.ворював не Бог, 
Я бачив - бралась попелом соломd А чшюnік з Адамової глини, 
Під колір сивої красивої коси. Jleй світ пофарбувався і просох 

Така печаль бриніла в її зорі, й просився в серце зрячої людини ... 
Що дуб од погляду німів і трепо1іп. 
Каміння розсипалося на порох, Я був сліпий - і кінь помстив мені, 
І я ламав свої шаблюки брів... Коли на нього позирнув я вдруге: 

... І божевільна у танок пішла. 
І навіжений, і проклятий вітер 
Крутив ї\ круг чорного стола. 

Ме.ні він кинув душу в промені, 
І трісли неіснуючі попруги. 

Зробив він з мене дикий сизий степ, 
Байдужого жбурнувши літ на триста. 

Три козаки ридали над старою І мчала по мені крізь марево густе 
І не могли зійти з кривавих ра:м. Орда іржача, буйна і розхристана ... 
Той під Берліном, той в сніжнім завою 
Десь під Варшавою, а третій ніби сам 

Од чорної наруги в тридцять сьомім. 
А мати сива і страшна пливла 
Над білим с.вітлом по святій соломі. 
Кругом планети йшла- кругом 

rстола 

... Я ПОК.ТІОНИ'ВСЯ матері У НОГИ 
І диких дум порвав жорстоку сіть. 
Я сивіти почав у двадцять п'ять 
Од тої хати, од скорботи тої. 

Uя мати вміє сина виряджать, 
Затужить тонко серцем і рукою. 
Вона постане, чиста і тривожна, 
Зіпершись на печаль свою внизу, 
І дасть мені в космічне бездорожжq 
Мед-·- доброті і роздумам- СЛІ>О:іУ. 

* * * 
СІ<РИПІ<А - СОЛОМІЯ 

"Я - дівчина, я - скрипка 
r тонкостанна. 

Я - ніжна ніч у зорянім вінку. 
У мене тіло у хмариннім сповитку. 
Я ·-- мерехтлива чорнобрива птиця 
Із крилами жевріючих світань, 
Переді мною м'якне синя криця, 
Бо мука моя синя і свята. 

Несу я ніжність у світи жорстокі, 
Уї бджолою брала я з століть, 
Щоб в ці скажені і трагічні роки 
Коханому хоч на хвилинку пробре. 

r.ніть. 

Я подивився вдруге. Він мене 
Зробив Дніпром чи то пак 

r Бористе.ном. 
Я ждав - він зараз орди прожене 
Нутром блакитним в розпалі шаленім. 

А він прийшов і хмари з мене пив. 
Вуздечка срібна вилася розгублено . 
й із-за полинних гіркпучих снопів 
Лоша він кликав - принця 

r ніжногубого. 

Я подІІвився втретє. І проріс 
Палацами, халупами й мостами. 
І Сена біг ла по мені навкіс, 
А в ній купалися дерева й хмари. 

А по мені, на скитському коні 
І наді мною в строгім неспокої 
Пікассо мчав крізь хмари срібляні 
І голуба притримував рукою ... 

Прости мені, розумний коню мій. 
За темноту, що з горя попеляста, 
І поведи крізь цих рядків сувій 
До сво1·о бога, до творця, до майстра. 

На тій майстерні не шукай табличок, 
А просто йди із серцем під рукою, 
Де сивий муж із глини коней кличе 
й волн в печі ремигають юрбою. 

Ле по незвичній сум'ятній палітрі 
Тривога йде з-за дальніх небокраїв: 
Сидить корова в чорному циліндрі. 
І бомбу чорними копитами тримає. 

І скачуть коні через• бюрократів 
В Москву, в Париж - некуто і 

rкрасиво, 
Негнуздані і волею багаті 
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Rкраїну мчать на вицв·ічених гривах. 

А задні ноги - біля стін Софії. 
Стрибок -- передні на столі в Амаду. 
І Залізняк щось сумовито мріє. 
й сіда до нього. Вічність на пораду. 

І скитський кінь із мазаної хати 
Чумацьким шляхом зорі прогортає ... 
liy що ти скажеш, бісе плутуnатнn, 
Про хуторянську долю мого краю!'~ 

* * * 
ЕТЮД МАТЕРЯМ- ХУДОЖНИЦЯМ 

(З циклу "Етюди") 

Хата у серці світитися мусить, 

Погідною бути при всякій на.годі. 

Стоять Партенони солом'янорусі, 

Синькою .вмиті, джерельноводі. 

Мами моі чисті в мелодіях крону, 
В мелодіях гички зеленоросої! 

Призьба тече у вогненну шопу 

:~-під великого пензля з сипучого 
rпроса. 

В проваллях чекає розсипчаста глина 

Рук ваших чорних, звітрілих, 
rгречаних, 

І мліє палітра на згорблених спинах, 

Розведена потом в мішках десятчаних . 
Поорані віком смагляnі лиця -
Горлини і Теклі, Тетяни і Га:нни -
Саряни в хустках, Ван.r оrи 

rв спідницях, 
Кричевські з пореланими ногами. 

Сніпки золотисті загачують греблю 
Бо хата блакитна текла б в небеса. 
Мамо! Я Ваші думи тереблю 
І крапка в етюді моїм - сльоза. 

* * * 
ЕТЮД ПОІ<ОЛІНЬ 

Світ лій пам'яті а над. О. І. Білеu.ьного 

Помирають майстри. Чітко значать 
rвіки. 

Ух жипя вперезало вогнями й димами. 
В гру ди траурних маршів дзвенять 

r МОЛОТІКІІ. 
І влягаються думи золотими томами. 
Люди круто жили. Люди в сонце 

rходили 
І державу науки несли на плечах. 
Люди гупали кайлом в оранжеві 

rбрили 
І галопо.м згоріли, щоб день не зачах. 
Амплітуда людська - від колиски 

rдо гробу 
Та не знати народу таких амплітуд. 
Бо ошпарює реквієм мою д:ушу 

rокропом 
І сподівану зрілість вишукує тут. 
Сплять монархи труда. Зріє черга 

rвелика 
Д() незайнятих тронів крізь думи 

rгусті. 
Підмайстри мого віку! 

Я ваші ридання покликав, 
Щоб .на цвинтарі чолами підрости. 
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БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК 

Були руки і ноги в соняшника, 
Еуло тіло - шорстке і зелене. 
Він бігав наввипередки з вітром, 
Він внлазив на грушу 

І стріляв горобців з роrатКІL 
Він стрибав на одній нозі, 
ІД об вшппи з вуха воду,
І раmом побачив сонце, 

Красиве засмагле сонце 

І застиг він на роки і на століття 
У золотому німому захопленні; 
- Дайте покататися дядьку! 
А ні, то візьміть хоч на раму. 
Дядьку, хіба вам жалко?! 
ПоезіЕ, сонце моs оранжове! 
Щомиті fІкийсь хлопчисько 
Відкривав тебе для себе, 

І в пазуху рвав пшлиці, 
1 купався коло мшша, 
І лежав коло піску, 

В золотнх переливах кучерів, 
У червоній сорочці навипуск. 
Вооо їхало на велосипеді, 
Обминаючи хмари у небі ... U~об СТЗ1JІ навіки СОНЯШНИКО!.І. 

Творzість молодих 

"Н В ІТИ" 
(Образок) 

У календарі стояла весна. 
У календарі кінчався березень. 
У календарі лагідно світило сонце. З па

руючdі землі визирали перші вістря тpalt ЯІЮЇ 
ковдри •.. На повногрудих деревах набрякали 
рясні бруньки. В nовІЮгрудих деревах виру
вали соки життя ... 

Але то в календарі. .. 
В місті була зима. 

Ще дзвішrо ?:ІJЛа під ногами бруківка. 
Ще морозІЮ пекло погляд залізо й каміп-

ня будшtків. 
Ще мерзлякувато щулилися на nлЄ'Чах 

розкішних жшок ]УІJді й чорнобцрі лисиці. 
ІДе бігали з червонUJНи носами студенти. 

Ще годі було шука.ти на вулицях і про
спсктах морозива чи газової води •.. 

Во в JИісті була зима ... 
І як град у червн.еву спеку~ як сонце у 

дс:·нь осіюtій: 
- Купуйrе прqліски! Купіть букет про-

. . І 

тскtв ...• 
На розі двох вулиць дівчина. Звичайна 

діочина з гір. Приязний усміх. Щира мелодія 
слів: 

З історії ужраїнськоrо студеІІТСJ.Жого руху 

Візьміть проліски ... 
Вере.по! Xanac.1tю! Виривасмо один в од-

ного ... 
На розі двох вулиць zарівна мавка ... 
На розі двох вулиць квіти .•. 
Перестала густи під ногами бруківка. 
Перестали щулитися на плеzах розкіш· 

них жіиок ]УІJді й zорнобурі лисиці. 
І не холодом - теплінню травня голуби

ло погляд залізо й каміпня будипків. 
Во на розі двох вулиць щезла зима. Ще

зм, від невшших~ довірливо - тендітних про
лісків ... 

Лагіднішали зосереджені облиzzя дорос· 
Л'UХ. Блакитних~ карих~ сірих ачей юнаків і 
дівчат торкалася мрія ... 

Во на розі двох вулиць - весна. .. 
А принесла ії в місто~ щедро роздавала 

людям звичайна дівчина з гір. У неї приязний 
усміх~ фіялки О'ЧЄй і важкими коромислами 
брови. Та ще ніJ!ша мелодія слів: 

- Купуйте проліски! Купіть букет про
. . І 

лwкю .... 
Юрій Коваль 
(Львів) 

УНРАїНСЬНЕ СТУДЕНТСТВО НАНАДИ В МИНУЛОМУ 
(Продовження з числа за січень • лютий) 

3. ~.ткраїиські студентські товариС'І'ва 
при університета.,;: 

Перше українське студентське товариство 

при універешеті було засновано в 1930 р. ц~ 
було товариство "Альфа - Омега" при Саска
чеванському універешеті в Саскатуні, яке іс
:вує й до сьогодні та с членом СУСК. Організо
вано його з ініціятиви членів кружка "Каме
нярі", що студіювали в згаданому уніве реше
ті, та енергійній допомозі панства Юліяна і. 
Савелі Оrечишин. Пepunm головою цього то-

вариства був студент прав Іван Гнатишин. 
До того часу вся праця украінського сту

денства nровадилася в західніх провінціях Ка
нади. Перше українське студентське товари
ство на сході Канади постало в 1941 р. в То
ронто: "Український Оrудентський Клюб" при 
Торонтонському університеті. Першим голо
вою цього клюбу обрано студента медицшш 
Івана Кучерепу, який є тепер депутатом фе
дерального парляменту в Отrаві. 

Нове пожвавлення украінського студент-
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ськго життя в Канаді почалося після закінчен
ня війни у 1945 р. Багато молодих студентів 
українського роду поверну лося з війни і те
пер продовжувало або розпочинало свою ви
щу освіту. У 1945 р. постало товариство ·~'Аль
фа - Омеrа" при Манітобському універсш·~ті 
в Вінніпегу, а у 1949 р.- укранське студент
ське товариство, також ''Альфа- Омега" при 
університеті Британської Колумбії у Ванку
вері. При Манітобському університеті постало 
в 1945 українське студентське товариство 
''Гамма-Ро-Каппа", яке перетворилося згодом 
в "Обнову". 

Від 194 7 р. почали до Канади прибувати 
нові поселещі з Европи, які принесли з собою 
Рові методи праці. Це стосується головно до 
студентів, які почали творити ідеологічні то
вариства, такі як "Зарево" і "ТУСМ ім. М. Мі
хновського". Перша клітина "За рева" поста
ла в Торонто в 1950 р., а її головою став сту
дент медицини М. Мицик. Наприкінці того ж 
самого року постала клітина "Зарева" в Мон
треалі, а в 1953 р. н.літина "Зарево" в Вінніпе
гу. На чолі останньої став Б. Боцюрків, який 
тепер є професором Альбертського університе
ту в Едмонтоні. У 1953 р. постають клітини 
"ТУСМ ім. М. Міхновського" в Торонто і Вjн
ніпегу, а в 1955 р. у Монтреалі. Ідеологічні то
ва риства об' є днували студентів різних універ-· 
ситетів і абсольвентів, а тому й не мали своїх 
осідків при університетах. 

4. Союз УкраїнсьІсого ОJ•удеитства 
Кана,ТJ;и (С~ .. СК) 

Пожвавл.ення українського студентсьного 
життя викликає потребу створення одної цен
тралі. У грудні 1953 р. скликано в Вінніпегу 
і1ерш:ай КонГрес Українського Оrудентства 
Канади, на якому створено Союз Українського 
Студентства Канади (СУСК). СУСК міг пере
брати на себе завдання, які до того часу були 
не в силі виконувати окремі студентські това
риства, а саме координацію ширшої студент
ської діяльности та репрезентації його назов
ні. Осідком першої управи СУСК став Вінні
пеr, а першим головою п-на Віра Жаровська. 
На час між першим і другим конГресом СУСК 
припадає створення дальших трьох українсь
І-~их студентських товариств, а саме Українсь
Еого Студентського Клюбу при Оrтавському 
університеті, Українського С ту д е н тського 
Клюбу при МекМастер університеті в ГамиJІ
тоні і клітини "Обнови" в Ванкувері. Всі ці то
вариства постали в 1955 р. 

На другому Конгресі СУСК-у, який від
бувся в грудні 1955 р. в Вінніпегу занотовано 
уже поважну пророблену працю централі. За
початковано видання власного Бюлетеня, на
в' язана зв' язки і наладнана співпрацю з ЦЕ
СУС-ом, а також з Президією КУК (Комітет 
Українців Канади) . Наладнана зв' язки з СУ-

СТ А (Союз Українських Студентських Това
риств Америки) та українськими студентськи
ми центрами в АрГентіні та в Австралії. У то
му часі студентські товариства при різних уні
верситетах започаткували високоамбітнj вия
ви діяльности - репрезентаційні українськj 
тижні при у н і в е р с и т е т ах МекГіль і Сер 
Джордж Вільямс у Монтреалі, студентсьні 
концерти силами студентів Торантонеького 
університету, виставки силами студентів Ма
нітобсЬІюго університету в Вінніпегу, тощо. 

Черговий (Третій) Конrрес СУСК відбув
ся в лютому 1958 р. в Монтреалі і тоді головою 
СУСК стає Лев Винницький. На період між 
Третім і Четвертим (1959 р.) КонГресами СУСК 
прІШадають нові вияви діяльности СУСК у 
формі конференцій СУСК. Перша з них від
булася в вересні 1958 р. в Торонто, друга в 
жовтні 1958 р. в Саскатуні, третя в січні 1959 
р. в Монтреалі і четверта в липні 1959 р. у Він
ніпегу. У цьому часі затісиюється співпрат~я 
СУСК з КУК, виявом чого була активна. участь 
студенства і делегації СУСК на Шостому І{он
r'ресі КУК. Затісиюється співпраця з СУСТА, 
з. це проявляється у взаємній участі делега
цій обох студентських централь в імпрезах і 
з'їздах та співпраці у розв'язуванні багатьох 
спільних питань. Наладнана також відносини 
з НФКУС (Централя Канадського Студент
ства), президентом якого у тому часі став Во
лодимир Тарнопольський, український студент 
із Саскатуну. 

П'ятий КонГрес СУСК-у відбувся в люто
му 1960 року в Монтреалі. Шостий в грудні 
1960 і сьомий в грудні 1961 року в Торонто. На 
двох останніх Конrресах розроблено і поши
рено статут СУ СК і впроваджено до його 
структури професорський дорадчий голос у 
формі Академічного Сеньйорату СУСК. У то
му часі відбулися ще дві конференції в Торон
то і в Оттаві. На п'ятому КонГресі СУСК пре
зидентом обрано Романа Осадчука, а на Шос
тому Юрія Бориса ,який виконуватиме свої о
бов' язки до 1963-го року. 

5. Підсумки 

До цього короткого перегляду історії укра
їнського студентства Канади можна додати, 
що в останньому часі постали ще два студент
ські товариства: Український Студентський 
Клюб при університеті Західнього Онтеріо в 
Лондоні, а також Товариство ім. Іларіона в 
Вінніпегу. За останні кіль·ка років СУСК знач
но скосолідував свої позІЩіЇ, хоч основною пе
решкодою в праці було і залищиться геогра
фічне розпорошення. Незважаючи на фінан
сові труднощі СУСК пожвавив свою видавни
чу діяльність, видаючи Пресову Службу та 
Бюлетені СУСК. 

Перед кожною управою СУ.СК стояло і 
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стоятиме багато конкретних і різних проблем. 
Ці проблеми дотеперішні управи СУСК пода
вали на студентський форум дискусії. На Кон
Гресах і Конференціях насвітлювано ці проб
леми з різних точок зору, а це допомагало У
nраві СУСК накреслювати дальші напрямні 
праці. 

в той час коли давно перестали існувати ті 
студентські товариства, які не присвячували 
належної уваги середньошкільній молоді. То
му питанням середньошкільної молоді СУСК 
мусить зараз більше зацікавитись. 

На жаль СУСК занадто мало уваги приді
ляв дотепер питанням середньошкільної мо
лоді. В початках українські студенти в Канаді 
присвячували цьому питанню належну увагу, 

а тому кружки "Каменярі" існують дотепер, 

Цей короткий нарис не вичерпує всіх мо
ментів ·діяльностИ' українського студентства 
Канади, одначе в майбутньому ми надіємося 
ще повернути до докладнішого з' ясування де
яких цікавіших моментів з історії українсько
го студентського руху в Канаді. 

Лев Випиицький 

Q е 

ХРОНІНА УНРАїНСЬИОГО СТУДЕНТСЬНОГО ЖИТТЯ 

Найважливішими подіями в сту

детсм\ому житті в останніх двох 

місицих треба уважати Rонферен
цію СУСТА і СУС~, вRа відбула
св в СираRюзах, Н. й. Цю Rонфе· 
ренцію· можна уважати, JІR peaR· 
цію на бездівльність ЦЕСУС-у і 

бажання уRраінсь1\ого студентства 
централізувати свою працю і ор· 

ганізоване життя. 

Другою подією треба уважати 
виступ СУСТА на симульованій 

Асамблеї Об'єднаних Націй і про· 
голошення на ній "виходу" УRра

іни зі Сl'\Ладу аССР. 

СУСК І СУСТА ЗАПОЧАТКУВА
ЛИ ПАН-АМЕРИКАНСЬКУ Д1RJ1Ь 

mсть 

Снракюзн, 14 Rвітнв 1962 р. при 
СираRюзьRім Університеті відбу
лиси перші наради у прав с~ск 

та СУСТА для обговорення вза
ємних проблем та започатRуван· 
ни взаємної діі. На нарадах було 
5 репрезентантів з :Канади та 8 зі 
США. Наради були частиною Пан· 
АмериRансьRого Тиждня. 

На ранішній сесії, вRою nрова· 
див президент СУС,Т А Володимир 
Прибила, обидві Управи подали 
інформації про свої організацій
ні струRтури, програми праці та 

проблеми обох Союзів. В дисRу

сіі вирипули таRі підставові різ
н.иці: Fіоли більшість СRладових 
Rлітин СУ'СТ А знаходиться в схід
ній Америці, то членство СУ.СК 
розRинене по цілій :Канаді. Хоч 

студентство 11'\анади не менш чи

сленне від студентсьRоі громади 

в Америці - велиRі простори у
труднюють об'єднану дію в :Ка
наді та життя студентства. 

(Верезень - квітень 1962 р.) 

Підчас пополудневоі сесії, ВRОЮ 
провадив президент СУС:К Юрій 
Борис, обговорено справу репре
зентації уRраінсьRого студентства 

на світовому зізді ISC, ВRИЙ від
будеться цього літа в місті :Кве

беR при Пввал Університеті. По
м.инувши це, що обИ!.цва союзи не 
мають права приналежности до 

:КОСБ:К - :Координац.ійного Се
Rретарівту Студентства Світу, 
все ж таRи можна і треба взяти 
участь в з'їзді в формі слухачів. 

На з'їзд рішено видати певну лі· 

тературу та зорганізувати виступ 

у формі ВИСТаВRИ. Всіх учаСНИRіВ 

таRож поінформовано про Світо

вий Фестиваль Молоді, вRий від
будеться влітRу цього poRy в Геп· 
сінRі, Фінлин дів· На нарадах У
прав ~ОК і СУСТА обговорено 
таRож можливості та засоби репре

зентації УRраін.и на міжнародніх 
студентсьRих імпрезах, СRЛИRаН· 

HJI Пан-АмериRаНСЬІ'\ОГО З'їзду у· 
RраЇНСЬRИХ студентів .АмерИRИ і 
:Кана!ди (цю справу реферував Зе
нон МазурRевич, віце-президент 
СУО:К). Центром уваги на таRому 

з'їзді СУ~ і СУ.СТА повинна бу

ти молода студіююча людина, JІRB 

св процесі формуванни свого сві
тогляду. Особливу увагу треба 

звернути на створення сприятли

вої атмосфер.и до свобідного об
міну думRами. Пан АмериRансь

RИЙ З'їзд заплвновано на 30 черв· 
ни - 2 липни 1962 в Торонто. На· 
ради CYCJli і CYCirA заRінчено 
дисRусією над пеRучою пробле

мою браRу діяльности ЦЕСУС-у. 
8 Снракюз. Місцева УRраінсьюs 

СтудентсьRа Громада взяла аRтив· 
ну участь в "Міжнародному тиж-

ні 1962", де ії члени виступали з 

уRраінсьRими народніми танцями. 

На заRінченнв цього Тижня УСГ 
взяла участь у "Всесвітньому Ба

зарі'', влаштувавши виставRу у
RраінсьRоі RераміRИ, ВИШИВОR, 

різьби і писаноR. ВиставRу відві
дала понад тисяча студентів і про

фесорів. 

8 Нью Йорк. 14 Rвітнв ц. р. 
НьюйорRСЬRа СтудентсьRа Грома· 
да влаштувала спецівльну мистець

ку програму для відзначення фун

даторів F\атедри УRраінознавства, 
в вRій виступив хор "ДумRа", еми· 

Ч1\овий ансамбль УМІ, солісти О. 
Стецура і Н. ПетрвниR. Зі словом 

висі'І'упали .голова УСТ - Я. Лешко 
і Б. ТарнавсьRий (віцепрезидент 
~КУ). В Нью ЙорRу на ФКУ зібра· 
но 22,261.70 дол. На вечорі віцепре
зидент СУСТА для справ Ф'КУ 
Пвриса ГанущаR вручила фунда
торсьRі грамоти жертводавцям. 

8 Чікаrо. 2 березня ц-р. відбу
лись Загальні Збори місцевої УСГ, 
Уnраву вRоі очолювала Т.анв Ма

тійців. До нової Управи обрано: 
Богдан БоднаруR - голова, І. 

Прийма - заступниR, Ю. Гаєць
RИЙ - сеRретар, Ю. Дуби.цьRий -
СRарбниR, Т. Матійців - Rультур
но-освітній реф. До :КоН"І'рольноі 

Комісії увійшли: П. Матійців і М. 
Мигаль. 

8 Торонто. 18 березня ц.р. від
булись Загальні Збори місцевого 
УRраінсьRого СтудентсьRого Клю
бу, на JІR.их обрано нову Управу у 

таRому СRладі: Ігор ·:Курилів - го
лова, Богдан ОнищуR - заступ
ниR, Х. ПетиR - ceRpeтapRa, В. 
Луців- с:карбниR, Мстислава Тур

кевич - Rульт.-освітний реф., Т. 
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Закидальський- реф. зо:вн. зв' яз· 

ІОв, Ренв-rа Голод - реф. розваrи, 

М. Вавришин - реф. оrолошень. 

КоІГrрольна Комісія: О. Буцик, Б. 

Миндюк. Попереднім rоловою 

УО:К: був Юрій Борис. 
8 Віиніпеr. 7 кві-rня закінчилися 

курси уираЦнознавсrва 'В Мані· 
-rобськом:у універси-rе-rі, на яких 
викладали професори П. Юзик і 
Я. Рудницький. Курси "Украінська 

мова'' (курс ч. 101) відвідувало 10 
студеи-rів, ач. 201 -ІЗ, "Творч:іс-rь 
Т. Шевченка'' - 5 студен-rів. 

СТУДЕНТСЬЮ ПУВЛІКАЦІ1 

8 "Студект~е сnово'', ч.t (41), 
Рік ІХ, орrак СV:СТА, редаrує В. 

Л. Прибила, дода-rок до "Свободи" 

(17 береЗНІ! 1962 р.). Зміст сторін

ки складаю-rь: редаІЩійна - "fipy 
-rи", В. Прибила: "Наші зе.вданНІІ 

на рік 1962'', Б. Бондар: "Украін
ські студеІГrи в Варшаві'', "З ·каи
целяріі СУСТА'', продовжеННІІ ре
золюцій V-ro коИІ'ресу СУІС'ТА. 

8 "Студеи1'Сhа думка", ч. З, 
Рік І, сторінка ТУСМ-у, дода-rок 

;up "Гомону Украіни" (17 береЗНІ! 
1962 р., Торонто). Змісоr: "Т. Шев· 

ченко'', "Р. Шухевкч", "На пошану 
reiL Р. Шухевича'', "З діяльности 
ТУСМ:-у Філядельфії", "До харак

-rеристики студеІГrс-rва", "Менор 

Джуніор :каледж", А. Скальський: 
"Думки (Лfдента". 

8 "Студентська думиа'", 'Ч· 4, 
Рік І, с-rорін:к.е. ТУОМ~у (дода-rок до 

'Томону Украаіни", Topoirro 14 
кві-rНІІ, 1962 р.). Зміст: М. Мазу· 
рок: "Завдання українських сту

деІГrів", Б- ·Кульчицькнй: "За яку 
опівпрацю ?", І. Б.: "В обороні У
краіни", С. Савка: "ОД ТУСМ у 
Moirrpeaлi", "С-rудеІГrська грома· 

да у Філядельфії", "З хроніки ОД 

ТУСМ'', "Говорім усю правду''. 
8 "БюлетенІ> Обнова'', ч. 1, Рік 

ХІП, Журнал Федерації Товариств 
Українських C-ryдeirriв Ка-rоликів 

"Обнова" (дода-rок ;up "Шляху··, 
Філядельфія, 11 кві-rня, 1962 р-). 

Зміст: Ми-rр<;>полІГr Йосиф Сліпий 
(1928 р.): "Церква -rворча сила на
роду'', мrр. Всеволод Ісаїв: "На· 
прямні міжнародньої діяльности 
"Обнови", Дж. Дж. tільбероr: 
"Предме-rи студій у каледжі і ви· 

бір майбу-rніх фахів йоrо rpaдy

airriв", Іриней Ісе.ів: "Ідеолоrія і 

можливості співпраці українських 
ідеолоrічних -rовариств'', "Схема 

смолоокип 

украінської і московської ic-ropii", 
"Проrрама -rем XXV -ro Сві-rовоrо 
Конrресу "Пакс Романа". 

"Бюле-rень Обнова'' редаrує ко
леrія у cl'i.Jlaдi: Олена Сем'янчуl'І, 

Християн Кульчицький, Іриней 

Іса ів. 

УНР АІНСЬНЕ АКАДЕМІЧНЕ 
Т-ВО "ЗАРЕВО" 

Травень-Червень 1962 

віскою "вступ заборонений", і -ra 
жінка, яка пхає важкі ваrонмкп, 

і дівчина, яка двиrає мішки, і -rой 

напис дванадця-rи різних ковбас, 
включаючи "люби-rельну'•·- з по
рожнечею всередині.·. і -ri пре-

крас_ні сана-rоріі в Ял-rі ДІІJІ панів

ної клJІси, і -ri написи в російській 
мові скрізь і всюди... І скільки 
всього цікавого, захоплюЮ'І'о:Го, 

Діяльність "Заре'В8." в ос-rанніх а заразом rні-rючоrо, де оптимізм 

двох місцJІх знаменували даль· 
ші виступи з розповіДJІми про по

їздку на Украіну Марусі Попович, 
ак-rивноrо члена МУН і "Зарева'', 
яка в серпні 1961 р. їздила з rру
пою -rуристів в Украіну і побува· 

ла у Львові, Тернополі, Києві, Пол

-rаві, Харкові і Ял-rі. 

ВИСТУПИ МАРУСІ ПОПОВИЧ 

8 Маруся ПоповИ"І вис-rупила 

до-rепер в -rаких осередках "Заре

ва" з розповідJІми -про сучасну У

країну: Нью Йорк, ФілJІдельфія, 
Ю-rнка, АлеІГrавн, Клівленд, Бал· 

-rімор, JІК рівнож і в інших, де їІ 
виступи па-rронували різні укра

їнські інстІГrуціі. 
Треба стверди-rи, що -re, що со-r

ні українців побачили і почули ~J 

уст М- Псповкч, було 'ЧИМСЬ :itt·· 
ш им, ч им с ь ориrінальнішим, 

'ЧИМСЬ, ЩО рідко ДОВОДН<rЬСJІ поба

ЧИ<rИ і почуrи від осіб, JІкі побува

ли в Украіні і робили подібні ви· 
ступи. Панна МарусJІ зуміла поба

'ЧІГrИ Украіну -rакою, JІКОЮ вона є. 

В іі розповіді не було перебор

щень в жодну сторону, була об'

єк-rивна правда, JІКУ може розка

за-rи лише аnравді думаюча люди

на, яка бачІГrь сві-r і свою Ба-rьків
щину відкри-rими очима без жод

них уnереджень і зас-rережень. 1 
правда -ІJІJІ була неперевершене 
за способом представленНІ! і -rра

rічио-сумна за своєю cy-r-rю. 

Сві-rлиии панни Марусі це був 
справді шедевр. І днвЛІІчись іх ми 

відчували -ry-r деJІкі нооки сим

воліки з фільмів О. Довженка і 
зокрема з йоrо "Землі''. Бо буду

'ЧИ в Украіні можна зробІГrи сооні 

і -rисJІчі сві-rлин, Але важне, що 
ми знімаємо, що вміємо побачІГrи 
і важливість якоrо об'єк-rу відчу· 
-rи. Скіл~оІW символіки в -rих пре

красних сві-rлинах - прекрасних 

парків, будівель, природи, поруч 
яких свердли-rь душу людини -rой 

замок на українській церкві з ви-

і віра в живучіС"rь українськоі на

ції переплутані з жалем і болем. 

X-ro почув Марусю Попович, 
хто поба'ЧИВ іі сві-rлини, -rой напев

но завжди зrадува-rиме з ВДJІ'Чні· 

стю цю -прекрасну дівчину, JІКа 

зуміла полони-rи кожноrо слуха

ча своєю безпосередністю, скром

ністю і превдомовністю. 

8 Фіnидет.фія. ЗІ береЗНІ! ц. р. 
клі-rина "Зарева'' ула=увала своі 
заrапьні Збори, на яких обрано 

нову Упреву в -rакому складі: В. 

Гасюк - rолова, М Царинник -
заступник, В. Гна-rюк - секрмар, 
З. Шекернк - скарбник, А. Сере
да - прес. реф. В. Та-rукчак -
імпрезовий реф., А. Масюк- фін

реф., Л. Домбчевський - opr. 
реф., А. Гасюк - бібліооекар, Я. 

Добровольський - представник 
видавпкчої спілк.и "Зарева", Кон· 

-rрольна КомісіJІ: Л. Люба, Р. Жи

лавий, Т. 'Кузьмович, Товариський 

Суд: О. Врублівський, І. Штром, 

О. Мазур. 

До Управи драма-rичноrо ryp-r· 
ка при "Зареві" обрано: А. Ма
сюк - rолова, Я. Добровольський, 
З. Сохор, В- Гна-rюк, О. Лукасевкч 

і Ю. Гна-rюк - членІL Режисером 

Гур-rка є Пані Ніна Лужницька. 

'В часі Заrальних Зборів висту· 
пили з доповіДІІмв П. Дорожив· 

ський - "Український націона
лізм і йоrо основні завдаlПІJІ" і В. 

Процик - "Оа~овні цілі "Заре-

" ва. 

8 Нью Йори. ІЗ квіоrнJІ відбу
лись Заrальні Збори місцевої клі

-rнни "Зарева". До нової Управи 

обрано: Алла Герець - rолова, (). 
Б81'і.ум - застуnник, М Годова· 
нець - секре-rар, Ю. ВіНІІр 

скарбник, Б. Рим-аренко - орrані

заційний реф., М. Велендюк і В. 

Бакум - референ-rи публікацій в 

українській -ra анrлійській мовах. 
КоІГrрольна КомісіJІ: А .Процик, 

А Кіпа, 1- Андрейк.о. Товариський 

Суд: М. Приходько, М. Чикален· 
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. 8 ТУСМ у ФіляделІ:Jфії з-аіюцl
ював і зібрав 1,500 підписів під 
сшеціяльною петицією у справі 
підтрим:ки Резолюції ч. 211 про 

створення в F\oнrpeci США спеці
яльного :комітету Поневолених На

цій. 
8 30 березня відбулась допо

відь проф. Петра Андрусева "У :к
раїнсь:ке мистецтво і його зв' яз
:ки з Европою''. 

8 18 :квітня зорганізовано пер

ші організаційні сходини серед

ньош:кільни:ків ТУСМ-у. Про ціль 
еходян говорив в. ВанчиЦЬІ:кий. У
праву середньош:кільни:ків ТУСМ
у обрано у та:кому с:кладі: Б. Во
лощу:к голова, О. Лися:к, Т. Буль· 
ба, Є. Ванчиць:кий, І. Мазепа -
члени Уnрави. •Jlі:онтрольна :Комі
сія: З. Вонтарсь:кий, Л. Гайдучо:к. 
Товарись:кий Суд: о. :Козоріг, Н. 

Драби:к. 

Під час 12·ої Конференції Університету Колrевт, ика відбуласи 10 -
14 лиnня 1961 в Гамілтоні, Нью Йорк, на тему зовиіІШІьоі політики 
Амер1-Ікн. Стоять зліва направо учасники: Президент Університету 

Колrейт, Др. Еверет Кейс, Президент СУСТА Володимир Д. Прибила 
і представник Сте·йт Департаменту США, Гарленд Клівленд, Пі~се
кретар Справ Міжнаро~оі Організаціі (Об'єднаних Націй)· СУСТА 

вже 'lретій рік бере активну участь в Конференціих Колrейт і цьоrо 
разу приrотовила спеціяm.ний бюлетень "До У1Jасннків Колrейсь· 

кої конференції - найоrоловніші факти про Украіну" і її значення 
в теперішній політичній боротьбі проти імnеріипізму Москви. П ;д 
секретар Cтefny ДеnартаментуJ Гарленд Кпівленд, колишній декан 
Сиракюзькоrо університету, де Прези"еит СУСТА є кандидатом на 
на дояторат з nолітичних наук, признав корнсність зовнішньої ін
формаційної діит..иостн українців в АмерІЩі в справі визволении 

"УКРАІНА ВИСТУПИЛА З СССР" 

Нью Йор:к. 23-24 березня, 1962 р. 
в готелі ":Коммодор" (Нью Йор:к} 
відбулася 35-та сесія Модепьної 
Генеральної Асамблеї ОН (-МГА}, 
я:ку щоро:ку уряджує організація 
амери:кансь:ких студентів Collegi
ate Council for the UN (CCUN). 
Ця імпреЗа має на меті познайо

мити амери:кансь:ких студентів з 

діяльністю ОН, я:к та:кож з nробле
мами окремих краін. !'\ожив нація, 
я:ка є правним членом ОН, реnре
зентована в мr А ОДНИМ з амери~ 
:кансь:ких університетів. Даний у
ніверситет вивчає історію вибра-

nоневолених Москвою народів. 

:ко. Представни:к "Смолос:кнnу" -
І .Світен:ко . 

8 Jlі:літина "Зарева" в Нью Йор
:ку зложила по сто долирів на па

м' ятни:к Т. Шевчен:ка у ВашинМ'о
ні і на будино:к У1ВАН в Нью Йор
:ку. 

8 3 березня :клітина влаштува
ла вечір присвячений О. Ольжи
чеві, на я:кому виступили д-р О
лег Лащен:ко і т. Онуфер:ко. Пое

зії О. Ольжича рецитували О. Ба
:кум і М. Приходь:ко, а М. Ціси:к 
ви:конала :кіль:ка :композицій різ

них :композиторів на піано. 

8 Балтімор. 7 :квітня Балтімор 

відвідала грУ1Па членів "Зарева'' 
з Нью Йор:ку і Філядельфії, я:кі у
лаштували товарись:ку зустріч з 

місцевими зарев'янами, а та:кож 
оглянули Уl'іраїнсь:кий Студентсь
:кий Архів-Музей (УСАМ). 

Прн цій нагоді оформлено Пред- ної :країн-и та слід:кує за поведін·· 
ставиицтво "Зарева'', я:ке очолила :кою і голосуванням правдивої де
Марій:ка Бендю:к та намічено плян леrації в ОН. Вибрана :країна му
праці представництва на майбут- сить бути та:к репрезентована в 
нє. МГ А, я:к вона справді поступас 

8 5 травня відбувся надзвичай- в ОН (напр. підчас сесії МГ А сту .. 
но успішний вистуn Марусі Попо- денти, я:кі репрезентували СССР 
вич з роз·повіддю про сучасну У- опле:кували промовців прихиль
:країну. Заля виступу була пере- них до Совєтсь:кого Союзу, t1. -rу-
повнена громадянством. пали ногами і вигу:куввли, я~ про-

. мовляв хтось зі західнього бльо-
т .. во УКРАЇН~ЬКОІ СТУДJ:ЮЮ- :ку). Вся діяльність в МГА є реrу
ЧОІ МОЛОДІ ІМ. М. МІХНОВСЬ- льована правильни:ком, в я:кім є 

КОГО (ТУСМ). вичислені всі правила парлямен·· 
8 Фіm~дельфіа. 4 березня ц р. тарної процедури, і в я:кім є за

ТУ.СМ у Філядельфії влаштував значено, що лиш університети ма
святочну а:кадемію присвячену ють право брати участь в МГ А· 
сл. п. Т. Чупринці, :командирові В зв'яз:ку з цим виринає питання: 

УПА. З промовами виступили М. чи СУСТА є університетом? Це 
Ковалишин і Б. :Купьчиць:кий. В питання було на устах амери:кан
програму свята входила та:кож сь:ких делегатів, зустрівши деле

мистець:ка частина. rацію, члени я:коі між собою ro· 
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ворять чужою мовою. І справді, 
я:к СУСТА туд;н попав'? Завдя1ш 

давнім зв'яз:ке.м, члеІПІ уnрави 

СУСТ А були запрошені взяти у

часть у літній :конференції ЮСН
ЦА (United States National Stu
dent's Association~ де воин за· 
в'язали :конте.:кт з CCUN і були за· 

прошені до участі в МГ А. 

У права С'УСТ А рішила репре

зентувати Р >ад я ІLЮ'Ь:ку У :країну 
(У.РСР), але довідавшись що ви· 
бре.не. :країна мусить бути ре.лре

зентове.не. T·aR, ЯR вона справді по· 

стуnає в ОН, СУСТА була :кои· 
фронтове.не. з проблемою: або від· 

мовитиси від участі в МГ А або 
попасти під :кр;нтиl'іу уl'іраінсь:кого 

громе.динстве., за буцімто, попи· 

ре.ІШя l'іомуністичноrо режиму в 

У :країні. 

Голова ФКУ Степан Хемич, ЯІШЙ 
давніше брав участь в подібній 

імпрезі, заnропонував добру роз· 
в'яз:ку: делеrе.ція СУСТА мал·е. со· 

вісно репрезентувати УРСР підчас 
перших двох днів МГ А, а не. тре

тій день - під час останньої пле
нарної сесії - проголосити ви

ступ У:кра.ЇІШ з СССР і стати пред

ставІШцтвом ·Вільної У:креіІШ в 

ОН. Плян був прийнятий з еитузі
язмом і почалася негайна підго

тов:ка. Делеrацію зложено в біль

шості з членів )'Іправн СУСТА в 

та:кому с:кладі: 

Голова Делеrації: Богдан Фу· 
тей (Клівленд). , 
ЧлеІШ 'Комітетів: Олег Послуш

ний, Ігор Чума, Юрій Савча:к (Фі· 

лядельфія), Джеймс Вудбері (Нью 
Йор:к), Тарас Хархаліс (Балтімор), 
Ас:кольд С:кальсь:кнй (Ньюар:к). 

ДорадІПІl'ін: ВоЛодимир Приби

ла (Президент су;СТА), Степан Хе

мич (Голова ФКУ), Константин 
Савчу.ж (:колишній Президент СУ

СТА). 

Заступнтш членів Комітетів: 
Лариса Гаиуща:к (Нью Йор:к), Лю· 
ба Купчн:к (Балтімор), Пат Коцю

байло, Роман Швед (Філядельфія). 

Се:кретар:кн: Авра Середа, Мар

та Савча:к, Софія Слюзар, Віра. Ла· 

щ~. 

С. Хемнч, К. Савчу:к, Дж. Вуд

бері і В. Прибила виготовили од

ноденне вндашш газети "Голос 

Вільної У:краіІШ", в я:кій були по

міщені звідомлення про без:кров
ІШЙ переворот в У :країні, я:к та:кож 
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прнчин;н чому 

ле.ся від СССР. 

У:країна відлучи- бів дістати право голосу) і пові-

* * * 
В п'ятІШцю 23-го березня, всі 

члеІШ у:краінсь:коі делеrаціі з'·іха~ 

лнся до "і'іоммодор Готелю'' і по· 
чали урядувати. СУСТА найняла 
велн:ку :кімнату в готелі, в я:кій мі

стилася :канцелярія і збірІШЙ пуНl'іт 

для делеrатів- :В 1і.анцеляріі розло
жене вистав:ку матеріялів СУСТА 
і у:країнсьр;ого мистецтва, підго

товану :Марусею Прнбилою. У

:краінсь:ка делеrація перебувала 

від самого почат:ку під підозрін

и ям зі сторони студентів з 

Джорджтавн Унів., я:кі знають 

проф. Л. Добрянсь:кого і не хоті· 
ли вір;нти, що ур;раЇІЩі-еміІ'рантн 

будуть совісно репрезентуват11 

УРСР, я:к вимагає пра.вильннІ'>. 

Пробуючи оминути перед'Іасне 
ви~'>лючеІШя з Асамблеї, делеrат!-1 
СУС:ГА уважно грали ролю совє· 

домив асамблею про надіслану 

йому телеграму. В тягу чнтаІШя 

телеграми предсіднн:к відібрав Б. 

Футеєві rrpa.вo голосу, 1іажrш, що 

01редсідІШ1і УРСР вноСить на по· 
-рядо:к нарад иезапляновані питан

ня. Недочитана телеграма заці:rіа· 

.вила nрисутніх і воІШ примусили 

предсіднн:ка прочитати її в ціло-
сті, Після прочитаІШЯ зав'язалася 

несподівана днс:rіусія між пред· 

сіднн:ком і присутніми делеrата

ми: чи У1іраїна має право відлу~ 

читнся від СССР (і 'ІН делеrат 
УРСР має право вносити незапля

новані п;нтання на порядо1і нарад 

чи ні'? До першого пнташш зай

няв слово предст·авІШ1і ССОР і за

явив, що згідно з :конституцією 

СССР У:країна має повне право 

виступити з союзу братніх каро· 

дів. Після днСl'іусіі над другим пи

танням делеrати .nроголосувап.и 

резолюцію, щоб делеrації СУСТА 
тів і пере:коиувалн всіх, що хоч дати догану за те, що вона не по· 

ми по суті є противии:ками совет· ступила з гідно з прав;нльІШ:ком.. 
сь:rіоЇ влад;н, маємо намір посту· 

пати в Mr'A, я:к совєтсь:кі у:країн
ці, я:ких ми репрезентуємо. Пере· 

:конаІШя були вдалі і перших две. 

дні МГ А проіtшлн в праці по :ко

мітетах і поза:кулісною підготов· 

:кою до внетупу У:краЇІШ з СССР. 

Частиною підготов1ін до сецесії 

У:країин було дру:куваІПІя "Голосу 
Вільної У:кра.їІШ" в реда:к·ціЇ "Сво

боди" і перевезеІШя його неао 

міТНО ДО ГОТелю, ВИГОТОВЛеІШЯ ЗЕі

ДОМЛеНЬ до газет, резолюцій .ІЧІ 

ладнаІШя приязІШх зв'яз:ків з ін

шими делеrаціями, ітд. 

В неділю 25-ro березня відбула
ся пленарна сесія МГА, на я:кій 
мав відбутнея заплянован.ий :ви

ступ УРСР з СССР. Газети були 
с:крнті в :канцелярії. Дві телегра

ми, я:кі нібито прийшли з У:краі

ІШ від нового уряду і повідомля· 

лк про переворот, були внелані до 

предсідІШ:ка асамблеї і до Б. Фу

тея голови у:країнсь:коі делеrаціі. 
Пленарна сесія почалася голосу· 

ванням над резолюціями опра

цьоваІШми 1іомітетами під'Іас двох 

попередніх днів, а Сl'іінчилася ціл
р;ом иезаплянованою днс:кусією 

над nробпемою УІ'>раін;н. В тягу 

голосуваІШя над резолюціями Б. 
Футей поnросив голосу ,щоби зро

бити внясненни fпісля ;правиль
нн:ка один з нечисленних спосо· 

В час прочитання телеграми по

чалась роздача газети "Голос Віль

ної УІ'>раіІШ'' nри вході до оалі 
нарад. Делеrати довідавшись про 

появу газети виходили з салі, бра

ли газету і вертались на місця. 

По 1іорот:кому часі на залі нарад 

можна було ба"ЧНТ;н близь:rіо ти

сячі облич занурених в газетІL 

Після ЗаІ'>іН'Іення пленарної се
аіі, година я:коі мимоволі була 

присвячена днСl'іусії над nробле
мою У:країнн, члени СУСТА роз

пнтували присутніх про їхнє вра
жешш щодо нашого виступу. 

Більшість вняв.ила вели:ку симпа

тію до У1іраіІШ і висловлювала 

співчуття УJ'іраїнсь1іому народо<Н· 

Присутні професори просили про 

більшу :кіль:кість газет, над я:ко.N 

воІШ думали днс:кутуватн в своіх 
:клясах. Студенти з Джорджтавн· 

сь:кого університету, я:кі репре

зентували СССР, І'ратулювали 

делеrатам СУСТА і запрошувал.и 

ВЗЯТИ У'ІSСТЬ на наступний pi:r;. 
Тарас Хархаліс 

"Найбільшим сха~ож, що йоrо 

людина може принести з собою 

иа світ, є иестримиа охота ,цо JDІ.O· 

rось діла. Ця охота запоаиює :кит· 

тя і дає щастя''. 
Емерсон 
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Думи:и і реппіи:и 

ЧИ ЗА ТАКУ СПІВПРАЦЮ 
З ТУСМ-ом 

В 4 числі сторінки ТУОМ у 
"Студентська Думка" (Томін Укра
ін.и" від 14 квітня 1962 р.) появи
лась стаття Б. Кульчицького "Зв 

яку співnрацю'?". Автор статті за
торкує справу співпраці між іде

ологічними студентськими това

риствами і зокрема між Заревом і 

ТУСМ-ом, наводячи цитати зі 

"Смолоскипу'' (числа за липень· 
серпень 1961 р. і січень-лютий 

1962 р.). Цитати подається в лапках 
(як звичайно водиться, згідно з 

українським правописом), але іх 
сфальшовано так, як не водиться, 

ані в українському правописі, ані 

морально не.rrропустиме в жодній 

журналістиці. Ось цитати: в "Смо

лоскип і" було написано так -

"Ми знову повертаємось до 

тих джунrлів, до того Уі:ою·а, з я

кого хоч наша молодша rенерація 

старається визволитись. Як, тоді 
Друзі., можна говорит.и про спів

працю, а то й об'єднання'? Як дов

го в нас бу де пану ва ти стан джун
rлів, як довго фальшуватиметься 

смолоскип 

історія, і тою фальшивкою індо~

тринуватиметься молоде студент-
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АПЕЛЬ ДО ЦЕСУС-у! .•. 

Прочитавши апель в пресі, один 
ське покоління, зокрема в само-
му середовищі ТУСМ-у, то тоді старий діяч ЦЕСУС-у, майже в 
мова йде не лро об'єднання, а про розпуці вигукнув: "Господи, чого 
сіяння ворожнечі, поглиблювання ми діждались ... подумайте лише: 
тієї ворожнечі, про розбрат, який апелюють до ЦЕСУС-у, до ЦЕСУ
виходить з джунrлів і веде до С-у .. .'' І дійсно, до чого ми доко
джунrлів". тялись: звернення, розмови, пря-

Так було написано в "Смоло- мо прохання до теперішніх l'іерів
скипі''. А в "Студентській Думці" ників ЦЕСУС-у нічого не дають І 
Б. :Кульчицький цей розділ пере- ЦЕСУС - мовчить! ЦБСУ:С - іr
крутив доосновно, подаючи його норує І ЦЕСУС ... і скільки можна'? 
та!'і (і ще до того в ла:пках І): Де совість, де почуття відповід аль-
"В ТУСМ-і панує стан джунrлів, ности, де хоч крихітка обов'яз

де фальшується історія і тою ку'?'? І 

фальшивкою 'і доктринується І як радісно читати, що СУСТА 
(так і написано: "ідоктринується") і СУС:К закликають ЦЕСУС реа:к
молоде студентське покоління, тявізувати свою діяльність. Як ми 
котре виходить з джунrnів і веде виросли в останніх роках, як зму
до джунrлів''. 

жніли студентські керівн.ики в 
Ось вам і сказано І Якщо ми, Дру- С І ША і :Канаді І м за це похвала, 

зі, ще здібні думати - порівняймо 
ці дві цитати. 
Тому ще раз кидаємо визов: як

що хочемо співrrрацювати - не 
фальшуймо, вчімось все будува

т.и на фактах, на правді. Маймо 

пошану хоч би лише до тих, для 

кого призначені наші писання. 

признання і вдячність. 

І ще раз запитаємося: як довго 

мовчатиме ЦЕСV:С'? Якщо Прези
дент ЦЕСУС-у іrнорує, то де ж 

тоді інші члени Управи'? Де :Кон
трольна :Комісія'? Друзі, чи не час 

щось подумати'? Пробудіться! 

МОЛОRЬ І ОСВІТА В УНРАїНІ 
(Хроніка за березень-івітень 1962) ківського, Оксани Сенатович, Ана

толія Лазебного, Миколи Ільниць-
8 Українські АЇТІІ - ціпиинн-

кого, Романа :Кудлика та інших. 
:кам. Минулого року діти украін-

никамн І. Гончаренко і Д. Білоус. 
8 Нарада внкпадчів суспіnь

ннх наук. В перш.их днях березип 
закінчилась нарада викладачів 

суспільних наук високих шкіл 

Львівської, Чернівецької, Терно

пільської, Станіславської, Закар

патської, Рівенської'·, Волинської 

Крім згаданих у Львові зараз жи
ських засланців на цілину звер-

вуть ще такі молоді, початкуючі 
нулись з прохання·м до дітей поети: В. Рачок, А Таран, в. Фі· 
Хмельн.ицькоі області, щоб вони 

мін, І. ·:Калинець, В. Уівітневий. 
ім зібрали і переслали украінсь-

:ких книжок, бо в місцевих біблі

отеках є лише російські книж:ки. 

Не минуло багато ча•су, як малі 

українські школярі зібрали цілий 
ваrон творів українських пись

менників. А збирати· доводилось 
нелегко: вони насамперед збира

ли макулатуру, металолом, орга

нізували шкільні вистави, а за 

придбані гроші к~пували книж
ки для своіх українських ровес

ників в :Казахстані. 

8 Молоді поети у Львові. У 
Львові вийшла збірка "Яблуневий 

цвіт", в якій вміщено nоезії моло

д'их поетів Львівщини - Івана Ю
ри, Євгена Гуцала, Романа Луб-

8 Пістr прнйиятти молоАИх пи- і Хмельницької областей. На на-
сьменнків до СПУ. 20 березня раді присвячено найголовніш)' 
прийнято до СПУ сім молодих пи- увагу справі комуністичніі індо
сьменників: М. Вінграновського, ктринаціі студентства. У зв'язку з 
І. Драча, Є. Гуцала, В. Дрозда, Р. тим, що до ВУЗ-ів зараз вступа

Третякова, П. Окунця, М. Синга- ють не випусники середніх шкіл, 

івського. Всі вони у віtці від 20 до а в більшості особи, які закінчи-
26 років. Ю. Збанацький виступа- ли виробничу практику, і були 
ючи з цієї нагоди говорив: "Пи- кілька років відірвані від школи, 
тання боротьби з ідейними ви- ~ плянується доосновно переор
кривт~енн:ими (серед молодих) ганізувати викладання суспільних 
завжди стоятимуть на порядку наук. Згідно з даними наради, 52% 
дня. Бо юним часто не вистачає викладачів суапільних наук вузів 
ідейного загартування". Для ро· Львова не мають відповідних ква

боти з молодими призначено опе- ліфікацій, жодних вчених C'lyne· 
ціяльну КОМІСІЮ, якої головою нів чи звань. ("Рад. Освіта", ч. 18, 
став Павло Тичина, а його заступ- 1962.); 
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8 Дані про вищу освіту в Укра
їні. В цьому році на ВУЗ-ах Укра

іни навчається 461 тисяча студен· 

тів, в тому 260 тисяч у вечірній і 
заочній системі, а 201 тисяча ста
ціонарно. На Украіні зара~ є 133 
іВУЗ-и ( в 1952 р. було 159), які в 
останніх двох роках виnустили 

131,000 сnеціялістів з вищою осві
тою. В 1961 р. до ВУЗ-ів Украіни 
було nрийнято 117,612 чоловік. 
('~~ад. Освіта", ч. 19, 1962 р.). 

· 8 Харківський попітехиіwииий 
іистнтут. У цьому інституті nра
Цює 64 катедри з 12 .факульте· 

тами і навчається 13,710 студен

тів. Інститут готує інженерів 34 
сnеціяльностей згалузей машино

будування, хеміі та електротех
н~ки ("Р. 0.'', ч. 19, 1962.). 
е Науково-д;оспіяsі установи 

в Украіні. Науково-дослідні уста

но:ви в У країні nоділяються на три 

кат_еrоріі,, чи ·груnи: (1) діючі nри 
А~!lдемії Наук УРОР, (2) діючі nри 

смолосюm 

у nовному складі nішли nрацюва

ти на виробництво ("Р. 0.", ч. 23, 
1?62). На Украіні ·зараз діє 27,000 
т. зв. "народин~ -Цружин'' (напів
Поліційні відділи), в яких бере 
участь 800 тисяч дівчат і хлоnців 

і які "ведуть боротьбу з хуліган

ством, nияцтвом та іншими nро

явами аморальности, nережитка

ми минулого" ("Р. 0.'', ч. 24, 1962). 
Багато уваги nрисвячено сnраві 
ідеологічної боротьби з україн· 

~ьким націоналізмом та вnливами 
Заходу, як рівнож сnраві молодої 
nоезії в У країні. До нового бюра 

ЦК комсомолу Украіни обрано та

ких осіб: В. М. Бондаренко, Ю. Н. 

Єnяченко, В. В. Кулик, М. С. Лу
льов, Л. А. Пустовойтов, І. Д. Се
менець, І. І. Скиба, Ю. В. Турсу
~в, Є. І. Чмихало, В. С. Шевченко, 
А. С. Шухов (РАТАУ, 25 березня, 
1962 р.). 

Травень-Червень 1962 

цювали не студенти, а виклада~ 

чі та інструктори, заробляючи на 

цьому веЛи;t\і су.ми грошей ("Р. 

о:·, ч. 2, 1962 р.). 

8 В У країні відкрито заrаm.ио

иаукові факуm.тети. Ідучи втер

тим шляхом nостійного ексnери

ментування в системі навчання, 

на чому •дуже часто багато тра· 
тили студенти, викладачі і самі 

високі школи, nонижуючи свій 

рівень н.авчання, - в квітні цього 

j:ю:ку відкрито в У країні 55 загаль
но-наукових факультетів. ЗГідно 

з цією новою nереорганізацієrо 

вища заочна освіта буде здійсню

ватись у двох етаnах: Перший е

таn - це навчання студентів І

ІІІ :курсів за уніфікованими учбо

вими nланами на· загально-тех

нічних і загально-наукових фа

культетах. Другий етаn- навчан

ня студентів lV-VI курсів на за· 
очних і вечірних відділах (фа
:культетах) вузів відnовідного nро
філю. В основу створення цих 
факультетів nоставлен~й терит.о
ріяльний nриНІЦиn, згідно з я:nим 

цілу Украіну nоділено на 24 на

уко~і з.они. Всі сnеціяльності вклю

Чені до цих фанультетів nоділені 
на чотири відділи: (а) гуманітар
ний, (б) математичний, (в) агро
біологічний, (г) економічний. ("Р. 

0.", ч. 27, 1962 р.). 

· Високих ~Rолах rіідnорядІ\ованих 
бе~nосер.едньо' Москві -~Всесоюз
ним міністерсТвам) і (3) діючі nри 
ВУЗ-ах ·Міністерств& вищої і се

редньо! сnеціяль~;~аі освіти УРСР~ 
При цій третій категор,іі nр~щюс 
217 науково-дослідних установ. У 
іх числі - 6 науково-дослідних 
інститутів, 19 nроблемних лабо

раторій, 5 обчислювальних цен
трів, 4 астрономічні обсерваторії, 
t27 галузевих та 47 базових лабо
раторій. ("Р. 0.", ч. 22, 1962 р.). 

8. Наукова творW!ість студ;еит
ства. Зароз в Украіні діє :кіль:ка 
різних науковИх студент'8ьких 
товариств. До важливіших треба 

зарахувати: Студентське Наукове 

Товариство (СНТ), Науково-До

сЛідні Сектори :.:sузів (НДС), Сту
детсь·кі конструкторсьтіО-nроєктні 

бюра (СКПТБ), СтуДентські nроєк
тно-конструкторські бюра (СПКБ), 

Студентські учбово-виробничі ла

бораторії (УВЛ), Науково-технічні 
студентські бюра (НТСБ). Всі ці 8 Вивози випусвнків :ка Сибір. 
студентські науково-дослідні то- 14 виnусників Харківського інсти
вариства виникли головно в 1960-
61 рр. і вони мають завдання nри-

8 З'їзд; комсомолу Украіни. 22- вчати студентів застосовувати те-
25 березня ц.р. відбувся в Києві оретичні знання в nрактиці. Пра
ХІХ З'їзд комсомолу У країни. На ця таких товариств має характер 
з'їзді заслухано доnовіді про стан винахідницький, науковий або до
в комсомолі Украіни, відмічено слідницький. Крім nозитивів у 

цілий ряд недомагань і трудно- існуванні таких товариств. (ініці
щів, зокрем.а на ідеологічному ·від- ятива, винахідливість, тощо) від-

туту інженерів заnізничного тран

сnорту вислано на різні будови і 
nідnриємства Сибіру і в Казах

стан ("Р. 0.", ч. 27, 1962 р.). 

8 Знании українськоі пітерату

ри - жахливе. В минулому році 

на встуnних екзаменах до Черні
гівського меди~ного училища бу-

тинку, з якими не всилі вnоратись мічується і ряд неrативів, як no- ли заnроnоновані, між іншим, і 

ця :комуністична молодеча орга- родженя серед студентської мо- такі теми: "Проблема боротьби 
нізація. Згідно з nовідомленням поді 71.уху заробітЧанства й ремі- за вільне, творче, духовно багате 
РАТАУ (·23 березня) на Украіні є сництва. Деякі такі студентські ж.иття людини в драмі Л. Украін
зараз 51,471 комсомольських ор• бюра nеретворюються в малі nід- ки "Лісова nісня", "Соціяльно nси
ганізацій і 3,302,000 членів. З ви- nриеметва і мають вже no :кілька хологічне розкриття образів у тво
етуnів nеред-з'-іздових і на з'їзді і навіть :кількан.адцят'ь nлатних рі М. Уіоцюбинського "Коні не 
можна довідатись, що серед сіль- nрацівників. Проти цього гостро винні", "Що нам дає вивчення 

ськоі молоді Украіни є 780 тисяч вистуnила преса і висловила до- творів І. Франка'', "Особливості 
комсомольців, що з багатьох ее- магання, щоб студенти nрацюва- реалізму О. Гончара'' і інші. З 508 
редніх шкіл Украіни висилається ли безnлатно, а зароблені гроші робіт на "5" оцінено лише 22, на 
виnусників цілих десятирічо:к на nередавали для комсомолу чи на "4" - 129, на ••з•' - 194 і на"2"
виробиицтво, чим унеможливню- устаткування ... В. Поnов, зав. сек- 263 роботи. А треба мати на ува
єтьсв: ім встуn у вищі школи. І так тором вузів nри ЦК комуністич- зі, що встуnники були з різних 
в минулому році 130 клясів Киів- ної nартії Украіни, відмічає, що десятирічок Украіни. ("Р. 0.'', "1. 

ськоі обл.асті і 50 Хмельницької в багатьох таких товариствах пра- 30, 1962р.). 
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с•коrо Сту~еитства Америки: перший, рв~ ві~ ni~ 

вої сторони: презн~еит - Воnо~n~мир Д. Прибиnа; 

секретарка - Марусв Прибила, ronoвa комісії зов

иіUDІих зв'изків - Oner ПосnуUDІИЙ· Друтий рв~ 
ві~ пів ої сторони: ronoвa комісії Фонду Кате~ри 

Українознавства - Таин Матвійців і віце-прези

дент району штатів Н10 Іиrnеид - Евrеи. Лащик. 

Третій рв~: віце-прези~еит району Апстейт Н•10 

Оорк і референт сереАИ•ошкіт.ІПІх сту~еитс•ких 

справ - Зенон Гопубец•; віце-прези~еит району 

Метропоnів Н•10 Йорк-Лоиr Аіішеи~ та референт 

Фои~у Кате~и Українознавства - Л.риса Гаиу

щак; віце-прези~еит району поnу~иевих штатів 

і референт аиа~емічиих справ - Тарас Хархаліс; 

~руrий віце-прези~еит і керівник району стейтів 

Оrайо і Іидівиа та референт зовиіІШІих зв'изків 

- Воr~аи Футей; ronoвa комісії середношкіm.инх 

сту~ентс•ких справ - Irop ІваиицІ>кий і перший 

sіце-прези~еит та референт орrаиізаційних справ 

-Irop Чума. Неприсутні: Воr~аи Фе~орак- віце

nрези~еит куnтурио·освітиих справ, Миросnав 

Кравс - скарбник; Юрій Савчак - rолова орrа

иізаційиої комісії та Л10ба Купчик, rолова ака-

~емі'ІКеЇ комісії СУСТ А. 
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Непередадні Нового Академічного Рок~ 
Незабаром бі.'JІьІпість з нас повернеться 

на ІІІКі.льні лавки, Jцоб у середніх чи вищих 
учбових за1-:ладах здобуватlІ фахове знання 
та поширювати обрії світогляду і освіти. У 
зв~язку з новим академічним роком зноn по

стане для тих, ІЦО закінчили середві ІіІКОJНІ 
питання вибору фаху. Часто мо:а~на почути 
ян на.пtі старіші громадян11 пере1шнують :"WО

лодь йти на українознавчі студії. І знову з 
гіркотою в д~'ШЇ ці старnні гро:\ІадянІІ ствер
д~І·r·ь, ІЦО лише одиниці зломіж молоді вирі· 
шили вивчати науково історію, мову, ми

стецтво~ чи JІКУ('Ь іншу галузь рідної науки. 
То!\Іу вибору фаху варто присвятити Д(І!"ілL:Бj 
]Q'MOI:. 

Hatui учені в Україні працюють лише у 
В~?ЗЬКИХ рЯl\ІІ{ЯХ ДОЗRОJІеПІL'\:: ЇМ MOCKORCЬKIIl\1 

ОІ\УПаІІТО!\І, aJie ж не думаtЇ.l\ІО, 1цо ці учені слі
пі й глухі, ІЦО вони не знають того, що треба 
знати, хоч :Ї:l\І про те ІЇ заборонено писати. Оче
видно, ми дуже пр1mітаємо, коли хтось з мо
лодих українських студентів поза У країною 
не злякається жоднІL"Х перР.Іuкод і трудІ-юп~ів 
і таки внріпmть присвятити своо життя якійсJ .. 
галузі українозпаnс·rва, але J\JИ б таки во.JІіли, 
ІЦоб ряди уІ:ра.їнознанців поповнювалися не 
так людЬ:!\f.И випадковими, яІ~их треба пере
І..:онувати R ТОМу, ІЦО ВОНИ МУСЯТЬ BИKOllaTJI 

сві:й "національний обоn'язок" і стати історІІ· 
ком або :!\Іоnознавце:м, а ТИJ\ІИ, ЯІ\Ї ч~·ють в со
бі покJпІкаІШя, віру й спроможності піти по 
ЦJJOl\ty трудному шляху і дати новий вклад в 
українознавство. 

ToJ\ty й не треба попадати в розпуку, коли 
молода людина йдучи за гоJюсом свого серця 
вибере «'Обі не українознавство, а медицину, 
чи якиіf,.ь іІІПtиІі "практ11чний" фах. Воліє
мо мати доброго і чесного лікаря-украіиІ~я, 
ніж поганого українознавця. В украінсько~· 

суспільстпі так само, як і 11 тих чужІІХ су
спідьс·rвах, В ЯКІІХ нам ДОВОДІІТЬСЯ ЖПТИ і 
працювати потрібно добрих фахівців у всіх 
га .. лузях на~тки. Добрий хемік-украівець мо
же принести УкрRсіві не 1\tенІпе кор~tсті ніж 
добрий УJ'раїиознавець, а напевно більше ніж 
n~ресічнш{ знавець рідної мови, історії чи 
ку .. "'Іьтурn. 

Не nІОЖІІа забувати, що молодому адеп
тові науІНІ з галузей українознавства браку
ватІtl\І~ часто основних науконих праць з ви

брано~ ним ді.лянки, бо ж деякі украівозвавчі 
праці поза Україною є рідкістю. Він не :!\Іатп
ме архівів для праці. Крім того трудно зокре
ма початкуючому низІІатися у нашій фаховій 
."lітературі, де писалося і пtнuеп)шІ часом рёчі 
ріаного ІІа:укового рівня і значеІШя. Лmue 
люд1mа з великим почуттяJ\І обов'язку, любо
ви і витрtmа.лости, зможе в умовах ~іЯ('ПОJ»ІІ 
переl\Іогти В«'і труднон~і і виросm на фахівця 
великого формату. 

У вільному світі, а зокреl\Іа на америюJ.н
СЬІ{О~ІУ ІШІІТІІІІенt'Ї постійно зростає заціІrо.в
лення східніми справамІf.. Різні ~тніверситети 
по1пирююrr·ь свої катедри вивчення Сходу Ев

ропи, а TOl\IY можливості наукової J\ар'єри в 
Дідянці славістики є у сучасну пору -~уже 
добрі. ПолітичІІі обставини, ЯІс.і приІ\ІУlпують 
захід присвячувати свою увагу східньоевро
пейськІІм справам, J\ПІ може!\ІО і ІtІусиnю на
вчитися краще використовувати. Крім осо
бистої користи це принесе Іде й загалІ)ну, бо 
акадеJ\Іічн...ч. ~fолодь за.хідніх країн, яtс.а вже 
завтра співвирішуватиме політичні питан11я 
своїх держав, матиме змо1·у прави~ІJьно зрозу
міти етнографічні умовини, історичнІІЙ роз
виток, культурні, МИ«'тецькі та мовні пробле
ми східm)ої Европи. 37 цій гаЛ)·зі перед нами 
величезні можливості! 
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ДЕСЯТЬ PDKIB ДІЯЛЬНDЕ:ТІ1 C!::jCTA 
ІНТЕРВ'Ю 3 ПРЕЗИДЕНТОМ СУСТА В. Д. ПРИDИЛОЮ 

ІІ~иро дякую членам редакцн студент
ського журналу "Смолоскип" за цю нагоду 
безпосередньо висловити Пого читачам де· 
кілька думои з нагоди десятої річнm~ по· 
стання Союзу Українських Студентських То· 
вариств Америки - СУСТА. 

Перrпий Кон:r'рес Украінського Студент· 
ства Америки відбувся 10.12 квітня :1.953 р. 
при Колюмбійському Університе'Іі в Нью йор· 
І'У· І хоч студентські громади по більших 
містах і університетах Америки існували по· 
чавши від закінчення Другої Світової Війни, 
то властива організована Централя і діяль· 
ність студентства Америки почалася із по
станням Ділового Секретаріяту 15-16 листо
пада 1952 р. в Клівленді. Від самого свого по
стання Діл·СеІ< почав інтенсивну акцію ор
ганізаційного охоплення американського те
рену. В цій справі появилися відповідні за
клики в пресових органах Америки, зав' яз а
но контакт з Управою ЦЕСУС-у в Парижі 
та його Представництвом в Америці і ба
гатьма організаціями як УККА, Пласт, Ліr'а 
\У країнської Молоді Півні чнdі Америки,: 
ТУСМ, '''Зарево", Товариство Студентів Інже
нерів, "Обнова" та інші. Великою поміччю 
стали референти старших пластунів і плас
тунок, які активно включилися в організа
ційну студентську акцію. Наслідки такої на
полегливої організаційної праці були оче
видні. В порівняно короткому часі Діловий 
Секретаріят зав'1язав контант з усіма існую
чими установами і студентськими організа
ціями і скликав Перший Конгрес У краінсь
кого Студентства Америки, за проєктом 
Богдана Федаша та Івана Гути, 10-12 І<вітня 
1953 р. при Колюмбійському Університеті, на 
якому було понликано до життя СУСТ А. 

ПИТАННЯ: Як виг.а:ядало студентсь"е 
"'иття в США в по:воєннІL~ рОІ{ах і в Jш:их об
ставинах приЙПІЛО до створення СУСТА? 

Відповідь: Великий наплив студентства 
з Европи значно зміцнив діяльність зоргані
зованих раніше студентських громад в Аме
риці. Ці громади мали вже кількарічну тра· 
дицію та активізувались по університетах 
влаштовуванням різного роду імпрез "to 
spred Пkrainian cultнre anюng Americans". 
Новоприбулі студенти в багатьох випадках 
не могли погодитися з такою "обмеженою" 

діяльністю і організували інші студентські 
громади, щоб могти проявитися і в українсь
кому житті. Та з часом, з уваги на недоціль-

ність існування двох організацій з тими са
мими завданнями, почалося об'єднання сту
дентських товариств. Клясичним прикла

дом цього може бути Дітройт, де злиття дnох 
Громад в 1952 р. зміцнило активність грома
ди й піднесло ії вплив серед американських 
студентських товариств при університетах і 
коледжах. Зрештою, злиття цих громад 

відбулося цілком природним шляхом, бо на 
американському теренІ !ХНЯ діяльність різ .. 
ниться від діяльности студентства в Европі. 
Відмінна система навчання та умови життя 
зумовлюють цілІюм відмінні форми діяль
ности. Коли в Европі студенти головно акти
візуються у внутрішно·українському середо
вищі, то тут в Америці проявляють вони се
бе серед американців та чужинців і серед 
міжнародних студентів, які вчаться в уні
верситетах і коледжах цієї країни. 

Маючи обмежений час, студенти майже 
н~ мають змоги, поряд своїх шкільних обо
в'язків та участи в різних університетських 
студентських установах і імпрезах, активізу
ватися в суспільно·громадському житті. Тому 
самозрозуміло, що новоприбулі студенти 
включалися в уже зорганізоване українське 
студентське життя. Брак координації пооди
ноких УСГромад довів до створення усіма 
зацікавленими організованого центру 
СУСТА. 

ПИТі\НІІЯ: Після 10-тирічної дія .. "'Іь
ності СУСТА, чи ·можете дати підсумки про· 
ведР.ної роботи в таких ДЇJІЯнках: а) органі
заційній, б) м:іжІІародної діяльності. n) пре
сово-пидавничій і г) культурно-освітвііІ? 

Вj.~овідь: Таке питання вимагає при
найменше окремої статті, а може й більпrе. 
Але я постараюся. . . 

ІІнтакня: Чи можете в '1\Іайб~'тньому та
ку статтю написа·rи для ''Смо.'!ІОСКІmу" '! 

Відповідь: Дуже радо~ Все ж таки по
стараюся коротко відповjсти на Ваше питан
ня. В пресова-видавничому секторі, СУСТА 
має два головні органи: "Студентське Сло
во" в українській та "Горизонти" в англійсь
кій мові. Періодично ми видаємо спеціяльні 
видання, напр. "Офіційний Реrістер СУСГ А". 
Окремі клітини СУСТА видають свої льо
кальні газетки, як "Студент" (Філядельфія) 
або бюлетені, як "Вісті" (Ренсалір Політех
нічний Інститут) або книжечки, як "СУСТ А 
- Історичний Нарис" (УСГ Балтімор). За
раз Управа СУСТ А має зреалізувати дору-
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чення П'ятого Конгресу Українських Сту
дентів Америки і видати Ювілейний Альма
нах з нагоди нашого десятиліття. 

В рямцях культурно-освітної діяльності, 
СУСТА що-річно улапrrовує високотnкільні 
конференції українознавства та вивчає умо
ви української молоді на рідних землях і по
за їі межами. П'ятий Конгрес доручив рефе
рентурі І{ультурно-освітних справ подбати, 
Іцоби студентські громади в своіх осередках 
величаво вшанували день 29 січня, який є 
Святом студентських Героїв, що зложили 
свої буйні голови на жертовнику волі під 
К р у т а м и. Громади ма.ТІи постаратися, 
щоби президенти університетів і майори міст 
проголосили цей день, днем Українського 
Студента і видали відповідні проклямації. 
УСГромади Балтімор, Клівленд, БоффаJІО і 
Сиракюз це доручення вже виконали, а інші 
роблять заходи в цій справі. 

ПитаІІНЯ: Чи Ви уnажз.єте, що діядьність 
СУСТА є доцільною в ділянці міжнародніх 
зв'язків? Всім нам відомо про успішну під
гСtтовку і Rиступ делегатів СУСТА на моде .. 
:лі-сІМІУ льова.ної Генеральної Асамб.леі On'
єднаних Націй в оудmпtу ООН і в Готелю 
КоJ\ш.дор в Іfью Иорку 23-25 березня u. р.? 
t·рату .1II06l\IO! 

Відповідь: Дуже дякук.. ":Гак, протягом 
останніх десяти років, СУСТА завжди стара
лася бути амбасадором вільної, незалежної 
України, поміж американським студентством 
та іншими етнічними студентськими союза
ми в СІІІА. :ми старалися діяти в напрямі, 
забезпечення налеЖного розуміння украін
ської визвольної проблеми в центрах науки 
і культури Америки. Управа СУСТА кожно
го року делегує своїх представн:иків-провід
никіЕ нв Конгрес всеамериканського сту
дентствв --- ІОСНСЕй. Зараз референтура 
Зовнішніх Зв''язків СУСТ А старається, щоб 
українські студентські організації при У кра
їнсьн.о-Американських. Високих Школах в 
США ~ Укоаїнськім Інститvті в Нью йор~ 
ку, Колед~і ·Св. Василія в Стемфорді та Ме~ 
нор Коледжі для дівчат у Філядельфії, всту
пили в члени ЮСИСЕй і постійно висила
ли на його Конгреси своїх делегатів, бо ли
ше окремі університети і коледжі можуть 
ставати повноправними членами: та мати рі
шальний голос на конгресах ЮСНСЕй. П'я
тий Кон.rрес СУСТА доручив референтурі зов .. 
нішних зв'язків з допомогою поодиноких УС
Громад організувати при коледжах і універ
ситетахКлюби Паневолених Народів. Завдан
ням таких Клюбів мало б бути: а) студіювати 
і слідити за теперішнім станом поневолених 

народів, щоб їхньою історією. культурою і 
стремлінням до самодержавности, стимулюва
ти заінтересування американських студентів 
і професорів, б) рік-річно підготовляти і від
святкvвати Тиждень Поневолених Народів 
(третій тиждень Е липні) при високих школах 
Америкn. 

Питання: Скільк11 С'l'Удентських к.11ітин 
зараз іспус n Америці? 

Відповідь: Зараз є такі активні УСГрома
ди в СІПА: Бостон, Гартфорд, Нью Гейвен, 
Колюмбія Університет! Гантер Коледж, Ситі 
Коледж оф Нью йорк, УСГ Нью йорк, Укра
інський Технічний Інститут, Ротгерс Уніве .. 
ситет, Трентон, Ньюарк, Дрексел Тек, Тем
пел Увівсрситеіf, УСГ Філядельфія:, Мері
ленд Університет, Вюпінrтон, Балтімор, Кент 
Університет, УСГ Клів.ленд, Огайо Стейт 
Університет, Вейн Стейт Університет, Мічі
Ген Університет в Енн Арбор, Янгставн, Чі
каго, Міннесота Університет, Університет оф 
Іліной в Урбані, Боффало, Рочестер, Си
ракюз Університет, ЛеМойн Коледж, Ренса
ліt: Політекнікал Інститут і Іце декілька мен
ших груп в різних інших університетських 
осеРедІш.х. Тдеа.льною метою нашою є зор
ган-ізувати активну УСГромаду при кожно
му коледжі де знаходяться українські студен
ти. 

Коли вам або вашим шановним читачам 
потрібні адреси поодиноких студентських 
клітин, можна зверн~rтися до Організаційної 
Референтурн СУСТ А, яка за раз дає до друку 
- "Official Register SUST .І\ -- 1 Я62". 

ПJІтання: ЯІ{е взаєl\шnідношення ~Ііж 
СУСТ"~\. та ідеологічНІfМІ1 товарJІствам:и? 

ВідпоRідь: Дуже коректи~ і товариське:. 
Цією дорогою я хотів би звернутися до на
ши,.: ідеологічних товариств ТУСМ, "Заре .. 
во", ОДУМ, МУН; ОБНОВА і попросити їх
ньої поради в справі скликання Другого Іде·· 
ологічного Конгресу Українського Студент
ства АмериІ<И цією осінню на тему: "Методо
логія і J деологія, як засоби модерного укра
їнсьІюго націоналізму по Другій Світовій 
Війні і г. сучасній добі". Я просив би поодино .. 
ких провідників ідеологічних товариств об
думати таку або інш~' можливість цо скли
кання такого конгресу. 

Питання: ЯЕ nи задив.JІ.яєтеся на СТрУJ\
Т~'ралЬІrу переорганізацію ЦЕСУС-у та ю~ за
раз побудована СУСТА? 

Відповідь: Зараз не маю коментаря на 
цю справу. А коли ідеться про СУС'І'А то ми 
відновляємо і реорганізуємо свою адміністра
цію і структуру на райони. Після нового пля .. 
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ну. всі віце-nрезІЩеити Уnрави СУСТА Пх є громадянства, наукових і громадських уста
еім) nеребирають відnовідальність за органі- нов цього nляну нашого <'.'Іудентства, учас
зацію й адміністрацію Централі у своому ра- ники !Тятого КоІП'ресу СУСТА закликали 
йоні. Віце-nрезидент СУСТА є госnодарем все украі:н:ське громадянсз:•во Америки буrи й 
свого району і реnрезеиrує у своєму районі надалі nромотором в реалізації цієї ща, 
Президента СУСТА. Віце-президенти безnо- :юкрем:а до1>ладати зусиль в наnрямку ство
середньо Іrідлягають директивам Президен- рення місцевих :клітин ФКУ. Обов'язок рівно 
та. Вони складають місячні сnравоздания зі сnадає на всіх студенrів і к."'Іиче нас до неnе
своої nраці і розвитку свого району Уnраві реривиої nраці до часу заснування nершої 
СУСТА. Віце-nрезиденти вибирають собі Ра- nостійної Катедри Українознавства. 
Йонову Екзекутивну Комісію зnоміж голів Питання: Чи Ви бажате виеловити кіль
клітин СУСГА у своему раІЇ:оні. Сnодіваюся, ка побажань до українського студентства по
що таке розподілення праці, відповідалІ-.- через наш журна..11? 
ности та авторитету дасть членоШ Улравн Відпоnідь: Питання об'еднання і коорди
СУСТА змогу виконати якнайкраще свої нація діяльності украінської молоді в Амери
членські обов'язки і моЖJПІвість брати якнай- ці с зараз дуже антуальною справою. Тому 
живішу участь у розбудові організованого звертаюся до ІІІа.новних Читачів "Смолоски
студентства. пу" обдумати можливість скликання конr'ре-

Питання: Яиі nлянн СУСІ'А на найближ- су представишсів всіх молодіЖШІх оргаиіза-
че майбутнє? цій Америки без уваги на те, чи воШІ профе-

Відповlдь: Зреалізуватп 350.000 долярів сійні чи громадські, нові іміrранти чи вже тут 
для заснування ІІЕ"ршої nостійної Катедри роджені; і без уваги на віроісnовідання і nри
Українознавства nри одному з амернкансь- належність до якоїсь nолітичної чи ідеоло
ких універсиrетів. Кожна УСГромада одер- гічної організаціі. Пей конгрес мав би зав
жала Меморандум ч. 8, в якому Президент і дання об'єднати всю украінську молодь та 
Віце-Президент СУСТА для справ Фонду Ка- середношкільників і створити nостійну коор
тедри Ун:раінознавства nодали ін~рукціі динадійну раду украінської молоді Амершш. 
для nриєднування сто-долярових фундаторів Така Рада мала б завдання реnрезентувати 
катедрІL Згідно з інструRціями, що були ви- нашу молодь на зовнішньому відтинку, nома
готовлені на nідставі рішень трьох останніх гати і взаємно інформувати себе, nокращува
Конrресів Українських Студентів Америки, а ти nрацю nоодиноких молодіжних організа
nотім nередані на розгляд nленарній сесії го- цій. 
лов і членів уnрав окремих клітин С}"СТА. ІЦнро дикую редакторам "Смолоскипу" 
Одобрюючи дотеnерішні заходи в наnрямі за цю можливість висловити Шановним Чи
створення nри одному з .американських уні- тачам декілька думок з нагоди Десяти-Ліття 

версиrетів Катедри Українознавства і відмі- Діяльности Союзу УкраЇнських Оrудентськшс 
чуючи належне розуміння і nіддержну з боку Товариств Америки, СУСТА. 

~~-------

ЗАВЖДІ1 МDЛDДА 
(У двадцятиліття смерти Олени Теліги) 

Олена Теліга перейшла вже до історіі. Пе
рейшла так швидко, що ще живуть не лише 
її сучасники, але й ровесшши, які ще зовсім не 
належать до найстарших. Олена Теліга заги
ну ла, маючи тільки не nовних 35 років, а сьо
годні ті, що були nри ній молодими студента
ми й зараховували її до ''старшого грома.цян
ства" (проти чого вона жартами nротестувала) 

мають далеко більше. І нам, її молодшим су
часникам, годі собі її уяВІmІ інакше, як моло
дою. Та й я особисто nевний, що коли б Олена 
Теліга дожила до сьогодні, то вона бу ла б все 
та:ка ж молода й радісна, усміхнена й бризка
юча радістю життя, якою я її бачив кілька го
дин nеред. арештом. 

Бо що ж таке молодість? На мою думку, 
це дуже відносне nоняття. Хіба можна гово
рити, що ген. М. Капустянський, якому сnов
нилося 80 років, є ''стара людина"? Яким nра
вом це сказати, коли нічого з сучасних днів 
для нього не чуже, коли він усім цікавиться, 
коли він все розуміє, коли його цікавлять ві
сті з Рідних Земель і впсліди футбольного 
матчу? Коли він з однаковою nрuємністю го
воритиме про останні ТІШИ літаків, як і хоро
nшй фільм та молоду артистку в ньому? 

Хіба молодший від нього той студент, я
кому 20 років, а якого нічого не цікавить? Ад
же молодість не вимірюється здібністю nро
тавцувати "свінга" довше від когось іншого. 
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Адже "с:вінr" може бути :виявом душевної ста
рости, nрикриттям нудоти, бездумности й без
душности. Хіба це молодість, яка мусить бу
т.и nовна сnодівань, шукань і змагання? 

У цьому :відношеІШі, Олена Теліга нале
жала по nраву до молоді. А що у Варшаві не 
бу ло іншої української молоді, як студентська, 
то :вона жила :в колі молоді, :вважаючи нас 
своїми товаришами, а ми її товаришкою. На
віть не старішою, а тільки мудрішою. 

На еміrрацію :вийшла Олена Теліга, ма
ючи 16 років. Тут :вона робила матуру, скла~ 
ла її nрисnішеним темnом і блискуче та ста
ла студенткою. Жила :вона :в Подєбрадах, де 
була УкраїнсІ.ка Госnодарська Академія з 
кількома тисячами студентів, а студіювала :в 
Педагогічному Інституті :в Празі, де було та
кож кільJСа тисяч українських студентів. У 
ціn студентській ресnубліці вона nрожи~а до 
nереїзду до Варшави у 1930 р. Чоловік П за
кінчив Академію щойно 1928 р. і до цмго часу 
вони були обоє студентами. 

Тому не можна б оnрацьовувати теми про 
:відносини О. Теліги. до студеятст:ва, а скпршс б 
треба було оnрацювати д:ві теми: студентські 
їі роки у Подєбрадах і Празі та вплив її на 
студенетво у Варшаві, в роках 1933-1939. Іса
ме наші молоді науковці, чи таки студенти, 
nовинні б :взятися за ці теми, доки ще живуть 
сучасники Покійної, доки ще можна :врятува
ти :від остаточної загибелі живий джерельний 
матеріял. 

У с:вої студентеЬІ~і роки, Олена Шовгенів
на зовсім не була ідеальним типом студента

революціонера. Вона багато сміялась і тан
цювала, але :вона :вчилась і :вчилась добре. Та 
:вона не належала до інтелектуалів і не мала 
наміру робити наукової кар'єри. Але nри то
му не мала найменшого наміру nрис:в,rтити 
своє життя домашнім сnравам кухні, чи тіль
ки професійної nраці. 

Як :кожна молода людина, :варта тієї наз
ви, :вона шукала. lllyкaлa духових :вартостей 
і nравильного шляху, на якому б найусnішні
ше служити :визвольній боротьбі. Подєбради 
бу ли :вимріяним осередком для того, хто шу
кав. Тут можна будо знайти сnіврозмовника 
на будь-яку тему, перевірити :всі nогляди й сві
тогляди й :вибрати для себе той, що найкраще 
nідходив по темnераменту й с:вітосnриймаІШі. 
І Олена Теліга знайшла. Знайшла не те, що 
було тоді найnоширенішим, а те, що боролось 
з~ с:воє ствердження: український націоналізм. 

Через Михайла Телігу, вона nоnадає :в кo
Jm студентів, які кували націоналістичний сві
тогляд: Леонід Мосендз, Євген Маланюк, Ми
кола Сціборсь:кий, Юрій Дараган, Максим Гри-

:ва, Микола Чирський. Тут :визрів її украУнсь
кий світогляд і :вона сnрийняла націоналістич
ний. Загальні культурні :вартості nлекала :в 
гурті nрофесорів і студентів, які були моло
дими nоетами, nубліцистами, критиками, nо

літиками. Усі :вище названі, усі nровідні тоді 
індивідуальності студентського життя були 
старіші :від неї, старіші :віком, як nовинні були 
бути студенти, бо ж :всі :вони мали за собою 
довгі роки :війни й революції. Тому між ними 
вона була молодшою, але далеко не остан
ньою. її індивідуальність, що щойно формува
лася, вже блищала. 

С:вої студентські роки :вона :використала 
для здобуття і :вироблення світогляду, для 

розвитку с:воєі інди:відуальности. 
Прибувши до Варшави, Олена Теліга не 

стоїть далеко :від студентських кіл. Во ж тоді 
студентом ще бу:в Юрій ЛІПІа, Юрій Косач, С. 
Чер~m:ва, Я. Дригинич, С. Крижанівський, Є. 
Чехо:вич, :все це люди, що тісно, а то й безnо
середньо були nов'язані з nоколіІШям револю
ції. Та це :вже були переломові роки. Товари
ші з Праги й nокоління :вище названих nочи
ни :влаwто:ву:ватись і nерестає бути студента
ми. Покоління це, nочинає оnортунізу:ватися. 
Приходить до розриву між :варшавським сере
довищем і "Вісникомt• д. Донцова. Це ж зна
ч:ить, що це середовище :в своїй більшості :від
ходить :від націоналізму. 

Та не :відходить Олена Теліга. Вона стає 
в заnряжку ":вісникі:вської к:вадриrn", як один 
з наЙJГоло:вніwих і найбільших виразників на
ціоналістичного світогляду ·Й сnособу думаІШя. 
Де ж шукати їй сnі:вз:вучних душ? - Між сту
дентством, що на 90% було націоналістичне. 
і Олена Теліга стає з нами. Коли я nрибув 
на студії до Варшави у 1934 р., я :вже застав 

0Jleнy Телігі :в домівці Української Студент
ської Громади. 

І зно:в же не можна сказати, що бу ли • ·:вза
ємовідносини між студентством і О. Телігоюt•. 
Ні це не біли :взаємовідносини, це було сnіль
не життя одним духом і одним ідеалом. Певно, 

Олена Теліга не студіювала, не мала ходжен
ня на :виклади, не здавала ісnитів, не турбува
лась про обід, бо чоловік її nрацював інжене
ром. Словом, різниця між нами й нею була :в 
nрофесійній площині, коли так можна сказати. 
Але те, що бу ло :в нас nоза студіями, а тоді це 
було найважливіше, було сnільне у нас і :в О
лени Теліги. 

Ми жили тими самими сnравами. Ми без 
решти мали однаковий світогляд, цілі й шля
хи до них. Мабуть не було студентських схо
дин, на яких би не було О. Теліги, коли не бу-
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л11 це сходШІи чисто організаційного характе
ру. Не було імпрези, в якій би О. Теліга не 

брала участи як організаторка її. Не було дис
кусії, в якій би вона не брала участи. Не було 

вечірки, на якій би вона не танцювала. 

І тут треба nовернутися до питання мо

лоді. Вона була між нами духом наймолод
шою. Вона танцювала найбільше, вона й чи
тала найбільше, вона знала найбільше, але й 
найбільше сміялась. І коли їі не було між на

ми, то й дискусія була млява, і забава була 

нецікава ... 
У політичних справах, яким ми присвя

чуваJПІ найбільше уваги, вона була найради

кальнішою. Починаючи від опіки над в'язня
ми Варшавського nроцесу (після вбивства 

Псрацького) й кінчаючи ідеологічними ди
скусіями проти опортунізму. 

Коли оцінювати ту чи іншу добу в житті 
студентства, то їі слід оцінювати по тому, що 
Jалиmило дане покоління, який воно ;дало 
вклад у загальну національну скарбющю. Сту

денти, що пройшли крізь студентсм!е життя 
у Варшаві в роках 1933-1939 щось таки дали 
з себе, а ті, шо залишиJПІся в живих, ще да
дуть. І майже ніхто не може сказати, що чо

гось він для себе не почерпнув від присутности 

між нами Олени Теліги. Бодай радости житrя, 
яка нам так була потрібна, коJПІ прийшла про

ба війШІ, підnілля, партизанки, в'язниць і 

концтаборів, чи праці в культурній ділянці. 

Олені Телізі різні тоди завдячують бага
то. Д. Донцов, Є. Маланюк - багато надхвен

ня. Молоді поети як С. Кушніренко, Я. /{ри

гинпч, ШІСЬМенНИК С. Чернява, Юрій Лиnа, С. 

Крижанівський - живість думки. А зовсім 

молоді тоді студенти, як ось Л. Ортинськиіі: чи 
й автор цих рядків- завдячують вихід в ши
роЮІЙ світ польоту думки, який вирвав нас з 
атмосфери nровінції і ахнув на щлях важких 
щукань, важкого жиrтя, але духового вдово

лення і якихось таки можливостей бути ко
рисними українській спільноті. Називаю тідь
ки кілька прізвшц, в більшості неживих. Інші 
- нехай будуть мужні й вдячні та призна
ються самі. 

• • • 
Олена Теліга загинула трагічно й ката

строфічно передчасно. Вона щойно доходила 
до повного розгорнення своіх творчих можли

востей. Звичайна доля наІШІх веJПІких людей 
- Шевченка, Лесі Українки і соток інll!ИХ, 
яких ШІтка житrя уривалася нераз перед трид

цятим роком житrя, бо поколінням боротьби 

рідко суджено дожити до тридцятого року. Але 

своє житrя прожила вона в пориві, а не в ви

дінні. Сповнилась її романтична мрія, про лку 

писала: 

"Я палrю мрію до самого рання, 

Щоб Бог послав мені найбільІШІЙ дар: 
Гарячу смерть- не зимне умирання." 

Мрія сьогодні не модна, але яка ж гарна. 
Ця ії мрія сповнилася. І коJПІ втрата від того 

для української культури, для української ду

ховости, для нас, то особисто Олена Теліга 
мала щастя бачити свою мрію здійсненою. І 
вона залиnmлась молодою назавжди. Симво

лом плідної і шляхетної, творчої молодости. 
Зразком для майбутніх поколінь. І цього їй 
можна позавидувати в наші прозаїчні дні, жа
ліючи, що не суджено було Ій давати надхнен

ня довше й більшому числу тодей. Бо коJПІ б 
вона прожила навіть до ста років, то заJПІІШІ· 
лась би молодою і напевно була б між молод
дю тоблева й своя. 

Є у Джека Лондона оповідання, яке дуже 

тобнла Олена Теліга. Розповідається там про 
д~ох братів, з яких один доробився впертою 
працею, а другий проїздив усе своє життя, шу

каючи пригод, проводячи житrя в милому то

варистві. І оеь вони обидва знайШJПІся в това
ристві старІШІх і молоді. ЗамоЖЮІЙ брат ди
скутує про бизнес, про курс акцій, а молод

ший мовчить. Раптом до нього прибігає група 

молоді й ШІтає, чому він мовчить. А може б 
він розповів щось. Він починає розповідати 
про свої пригоди й nоволі все товариство пе

ресувається до нього. КоJПІ йому гасне толь

люлька, найгарніше панна подає йому вогню з 

Граційним поклоном, забувши старшого бра

та, що тут є найпочеснішим гостем, бо найба
гатшим. 

Я певен, що КОJШ б сьогодні була між мо
лоддю Олена Теліга, то їі до танцю попросив 

би найгарніший кавалер вечора, щоб з нею 
відкрити баль... Якщо сьогодні кавалери ще 
здібні відкривати балі й якщо паниочки розу

міють, що значить перший танець з найгарні
ІШІМ кавалером ... Але я певен, що розуміють, 
бо вічні симвоJПІ заJПІшаються вічними. 

О. Жданови;: 

ЛИше дурень применшує силу ворога перед 

перемогою і JПІШе мерзотник після неі. 

й. В. Гете (174~ • 1832) 

Кожний удар, який не подолає тодини, скріп-
люс їі. 

А. Шопенгауер (1788 - 1860) 
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ЩО ж ДАЛЬШЕ? 
(Стаnв: диснусііікв) 

Париж. СудІrЧи по заголовках та й по змістові, 

ря:ду статтей, я:кі поя:вилися: після: зміни назви, МУ
Н-у, ця: зміна викликала ря:д почувань, а потім ви

оnовів чи то на сторінках преси чи в розмовах. І 

то однаково, я:к у друзів ·МУН-у так- і в його про· 

тивників. 

Не s метою наших ря:дків вдаватися: в розгля:д 
с1н1заного чи написаного у зв'я:зку зі зміною назви 

одноі молодіжно-і організаціі. АЛІе не можна не до

бачати всіх тих змін, я:кі приходя:ть швидким тем· 

пом кладуть печать на все наше організоване жит

тл. І тому зміна назви, про я:ку ми згадали вище, 

є симптоматичною. Є іншою справою, і ій nрнсвя:
чено чимало статтей у "Смолосюші" під різними 
звголовками, чи можемо і я:к можемо вnливати на 

цІ ·зміШІ, щоби оаередній напря:мок наших С"Пі'ІЬ" 
вотних намагань ішов у бажаному напря:мку. Бо 
мабуть це є основШІм для: нас, я:к спільноти. 

Робля:чи ці ствердження:, треба додати, що на

віть ці, я:кі ще тому деся:ть. років "сиділи на валіз

ках'' сьогодні сидя:ть на добрих стільця:х, а "вturiз
:nи" поховалу на горища. Це вказує, що украіuська 
сnільнота на чужині входить у іі щоденному жит· 

тl, в цілість окружаючого іі світу. Хід і менталь

ність таких чи інших форм сьогоднішнього жит

оrя: кладуть печать на всі проя:ви наших сусnільних 
пєрвнів. 

Військове навчання: твердить, що тактика ма

невру є функціональною залежністю терену і об
ставин. А я:юцо так, то чи має силу наш маневр із 

його формами із перед кількадеся:ти років'? 

Годі сьогодні маневрувати тими самими фо;;>· 
мулами, я:кі були непохнтниМ11 тому двадця:ть чи 

тридця:ть років. Ніхто мабуть не осмілиться: опро

кинути непохитність цих формул у згаданому пе

ріоді. Але я:кий же величезний період часу ділить 
нас від, СRажімо, тридця:тих років, я:кщо взя:ти під 

розвагу шалеЮІіі біг у розвнтку людства. Гля:ньмо 
на діля:нку преси і вибір задр'{'Rованого паперу, 

я11ий нам пропонується: за мінімальну ціну кожно

го ранку і кожного вечора, на телевізію і кінема

тографію, не згадуючи за інші діля:нки технічно

го поступу, я:ких ми є ЩО)ЦенШІми сиідками. В осе
редку всієі уваги є людина. Все призначене на зи

снан;ня: іі уваги {і кишені}, завойовання: іі всеціло. 
Образово і деще перебільшено можна було б ср;а

зати, що оСІ'іільки людина в недавніх роках шукала 

за новинами, то сьогодні вони окружують іі роєм 

і вона не встиrеє іх асимілювати. У висліді сприй

мання: і увага людиЮІ притуплюється:. Не без елі· 
ду із цього всього лишається: і іі національна ду

ша. 

Годі сьогодні маневрувати тими самими фор
мулами але й з уваги на інший кут, під я:ким МІІ 

сьогодні знаходимось у ві'дношенні до згаданих 

років. У цьому nеріоді ми міцно держали наш мо

стовий причілок. У сі сили йшли навіть не на його 

вдержання:, про це в нікого не було найменwого 

сумніву, а на його розбудову. На виднокрузі світо

вих nодій видніла можливість його розбудови. 
БлизЬJІ.ість масиву материка нас підсилювала і на· 
ші. формули були істотними. Вони родились у ви· 
рі самого життя: і йшли з ним в парі. 

Тодішня: наша спільнота на чужині жила в па
рі із частиною материка. Вона не була нічим іншим, 
я:к його запіЛJІя:м. Живий і міцний обопільний кон

такт був наснагою для: украіІЩів на чужині і сти

мулював основу іхнього щоденного зусилля: в по· 

літичиій площині. 
Сьогодні ситуація: змінилась. 

'Все наше дотеперішнє наставлення: було наці
лене на близьку мету. І чи не тому саме постають 

"кризи", коли nриходиться: вибирати нову такти

ку і нові формули. Бо легко є критикувати пророб

леие, легко є вибирати між існуючими засобами, 

але не легко є творити нові в існуючій наст;~.нові. 

До того підсилює цю трудність ще й новий фактор: 

нова генерація:. 

Підмет нашого nолітичного стремління: не 
зміШІвся:, але основи чуттєвого підходу до нього 

є цілковито інші у ветеранів Визвольних Змагань, 
У ветеранів nартизанщиЮІ сорокових років і у тих, 
я:кі зараз виконують військову службу в кр'lінах 

іхнього nоселення: або готовля:ться: до неі. Є певні 
розходженя: між першими і другими, але ще біль
ші є сnоріднення: між ЮІМИ: воШІ nройшли подіб· 

ШІМИ шля:хами, жили подібними надія:ми і від,~;а
вали найкращі сили своій Рідній Землі. Третіх спо

ріднює із двома nершими хіба іхнє украінське по
ходження:. Все те, що було активними подія:ми 
або його запілля:м_ - для: них є вдгомоном чогось 
далекого, чогось не дуже зрозумілого. Вони зна· 

ходя:ть більше спільШІх пунктів опертя: із своіми 
товаришами дооколишнього світу ніж із своіми 

попередШІками кровного nоходження:. 

Ми назвали українську спільноту на чужині 
між 'двома війнами запілля:м. Будучи таІUІм, іі вся: 
увага, або в кожному разі і і більша частина, скуп
чувалась на ЗУЗ. Менше уваги присвя:чува11ось 

всьому тому, що могло бути неоціненим сю1рбом 

в ході іі суспільного життя: в майбутньому. Вся: 

дія: ішла в парі із потребами хвилини і назріваю
•шх nодій і ми далекі від того, щоби робити кому 
небудь хоч би найменші заІUІдн. Але не можна не 
сказати, що у висл:іді nостали дея:кі прогалини, я:кі 

наша громада тепер болісно відчуває. Занедбано 
nотребу високоі освіти. ].-\оли n'ригля:нутись ста· 
нові, я:кий існує на французькому терені, то не 
можна не запримітити нашоі вбогости відносно 

nількости абсольвентів високих фраІЩузьких шкіл. 

Число українських батьків, .11кі житІ у ФраІЩіі 
між двома війнами і дали своім дітя:м універси"І"ет

ську освіту не багато перевищує число пальців 

однієі руки. На кілька деся:тків тися:ч иашоі грома· 

ди це число є дуже марненьке. А все таки тут був 

поважний украінсЬ!'lИЙ політичний осередок, иеа-
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бия:кі :культури сили. міцна :комбатантсь:ка органі

зсщія із рядом вищих старшин. Одначе ділян::ку 

я:кнайбільше масові освіти занедбано. У :єнсліді 

неша спільнота у Франції поважно відчуває бра:к 

сил я:к у політичюи таи і у громадсь:кій роботі. 

:К:оли в минулому :конта:кт із поважними французь

lПІМИ :колами я:кщо не був неможливий то в :ко·жно
му разі дуже. утруднений, то сьогодні доволі лег

ко співрозмовці знаходяться на всіх щаблях фран

цузь:кого громадсь:кого життя. Горст:ка у:краінсь:кнх 

с.ил у Франції є смішно малою в порівнянні з ти

ми можливостями, я:кі тепер стають на тому терені. 

І всі свідомі того, що стан буде погіршуватись. Не 

І'Іращий вигляд є у внутрішній громадсь:кій робо

ті. 1Від довгих ро:ків одні і ті самі люди несуть обо

в' яз:ки :культурно·громадсь:коі роботи. 

І в та:кому разі стане питання, я:к його поста

вив .м. П. в попередніх числах "Смолос:кипу": 

Що ж і я:к дальше? 

Соціологи твердять, що сила і динамізм на

ції визначаються спроможністю відновлювання 

своіх ·с·ил 1 1хнім ростом. Хтось с:каже, що наша 

сnільнота на чужині не є у:краінсь:кою нацією і бу

де мати слушність. Але все та:ки ми є іі віт:кою із 

своєрідним призначенням, завданням ІІ:кого є до

пов.нювати ті напрям:ки діі, що іх не може ви:кону

вати у:краінсь:кий народ в У :країні. 

Будучи віт:кою цілости, до цієї віт:ки стосу

Ю'І ься ті самі за:кони, що і до цілости. А я:кщо •.rа:к, 

то я:кі є перспе:ктиви на відновлювання і ріст на

ших національних сил, сил нашої ві т:ки, в сучас

ному стані? Зважаючи на ненадто бадьору відпо

відь, стає слі1дуюче питання: я:кі сили застосувати, 

щоби струснути плісніюче плесо нашого життя, 

яr:і форми суспільно-політичного буття запевнять 

Поезія моло~их в Украіні 

тяглість діі стануть пригожими для молодої ге-

нерації? Бо ж саме .про це розходиться. 

Питання поставлене вище відноситься не тіль

Р.И до ідеологічних угруповань, а до цілост:и на

шого життя на чужині. В першій мірі треба уни:к

нути розриву, я:кий зарясовується між дотеперіш

німи генераціями і дозріваючою. Розрив є спри

чинений відсутністю спільної мови і різними сфе

роми заці:кавлень. Не говоримо про ті рід:кі оди

ниці, я:кі в більшій чи меншій мірі живо ці:кавляться 

всіма нашими суспільно-полі тичними турботами, 

а про ту величезну більшість, я:ка знаходиться 

осторонь. В другу чергу пдийдеться не пожаліти 

поважних людсь:ких зусиль і звернути взли:ку 

увагу на широ:кий загал. Ці зусилля і увага будуть 

пrтомими для :кожної :країни поселення і тут важ

:ко встановити шабльонову дію. Поважну ролю :м:І"·· 

же відітрати У:краінсь:ка Цер:ква, але під малень:кою 

умовою 1 що вона не буде протеrувати одної чи 
одних із існуючих громадсь:ких організацій в да

ній о:колиці, а з одна:ковою увагою буде підбадьо
рювати всіх і на:кли:ка ти ме ·до єдности і збільшу
ванн ня рядів. Певний "фер-плей" зобов'язує самі 

організаціі, хоч цього вони не завжди додержу

ються. 

:К:идаємо цих :кіль:ка ряд:ків під розвагу не тіль
:ки для :кола співробітни:ків "Смолос:кипу", але й 
усіх чи та чі в. Наше завтрішнє обличчя не буде ви

слідом зусиль :кіль:кох людей чи навіть добре зігра· 
ної еліти, а вислідом зусиль нас усіх. Не тіль:ки 

вали:кі уми, але - :коли ідеться про нашу вну

трішню роботу - й дрібні й розпорошені сили мо

Н':уть мати поважне значення в наших загальних 

намаганнях. 

В. Михальчук 

МІ1КDЛА BIHГPAHDBCbKI1fl 
(0. З.} Серед грона наймолодших поетів С\'"Час

ноі У:краіни визначне місце nоруч Івана Драча 

займає Ми:кола Вінграновсь:кий. 

Ць:кований, я:к :кіль:ка його товаришів, цензу

рований, без права дру:куватись, він на провесні 

свого життя не заломивсь, не с:коривсь, а nішов 

сл:дами свого вели:кого вчителя, Оле:ксандра Дов

жсн:ка, будучи заразом поетом, сценаристом і :кі

ноа:кт.ором, витримав, навчився бути впертим, 
дати, :кому потрібно -"дань добі'', але- щоб жи
ти і с:казати своє слово, сильне і глибо:ке, відважне 
в існуючих обставинах, нас:крізь поетичне, свіже 

і ориrі.нальне. 

Ми:кола Вінграновсь:кий народився у 1936 р. в 

в с. Первомайсь:ку на Ми:колаівщині, де здобув по

че.т:кову і середню освіту. Згодом :еtя поступив до 

:К:иівсь:кого Театрального Інституту, е: Rізніше до 

Інституту :кінематографії в Мос:кві, де вЧІQВсь в О. 

Довжен:ка. Повернувшись на У:краіну, М. ВіІІгра

новсь:кий грав у фільмі Довжен:ка "Повість .·10лу-

м'яних шт , я:к рівнож написав сценарій "Світ без 
війни", я:кий зараз на:кручується в :Києві. 

Писати поезії почав Вінграновсь:кий дуже с:ко

ро, хоч з дру:куванням йому не щастило і не ща

стить по сьогодні. За перші надру:ковані поезії 

треба уважати "Дитинство" і "Бать:кова пілот:ка" 

("Дніпро", ч. 2, лютий 1957 р.}. По :кіль:ка його по
ЕІзій надру:кували різні літературні журнали в У

:краіні, але щойно після появи ци:клу поезій в :ки

іnсь:кій "Літературній газеті" (ч. 28 з 7 :квітня :961.) 
"З ·:книги першої, ще не виданої'', почулися вислови 
признання і захоплення, але заразом і зневажливої 

ла.й:ки . 
В березні ц.р. М. Вінграновсь:кий був прийня

тий •до СПУ, а в цьому році повинна появитись йо

го перша збір:ка поезій "Атомні nрелюди", я:ка 
від ро:ків вже че:кає своєї появи. 

* * * 
Голоси в У:краіні про творчість Ми:коли Він-

rрановсь:кого: 

Юрій Барабаш (критик): "Таи, це поезія, 
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nоезія я:коі я, напри:клад, че:кав давно. Та головне 

(він) - поет. Поет у всьому, що він робить і на· 

самперед - у віршах... Та:к от мені здається, що 
давно вже в нашій поезії .не лунало та:кого свіжо

го, мужнього голосу, давно вже не з'являлосп. та

них сміливих, самобутніх і та:ких сучасних р'Ід:ків ... 
Ян с:кладеться у майбутньому поетична доля М. 
Вінграновсь:кого '? В я:кий бі:к розвиватиметься його 
творчість'? я:кі тенденціі перемагатимуть у ній?" 

("Прапор" ч. 6, 1961 р.}. 

Юрій Усичеико: "Прочитавши іх (вірші Вінгра
новсь:кого}, :кожен зрозумів, що не надру:кувати ці 

вірші не можна. Вони зробили нашу літературу 

багатшою, вони будять нові почуття і дум:ки. А 
с:кіль:ки дру:кується ще віршів, виходить :книг, я:кі 

нічого не дають літератур.і, без я:ких можна лег:ко 

обійтись" (Літ. Газета", ч. 46, 1961 р.). 
Борис Буряк: "По:ки що він опублі:кував в пе

ріодичній пресі перші вірші, ви:конав першу ролю 

я:к :кіноа:ктор, написав перший сценарій, вперше 

в-иступив ЯІ'і режисер постановни:к. Отже в літера

т'(рі і мистецтві він по:ки що все зробив вперше, 
хоч принагідно СІ'іажемо, що та:ка багатожанро

вkть, широта творчого діяпазону явно незвична 

і багатообіцяюча ... Філософсь:кі роздуми про геній 
і :красу людсь:ку, світ вели:ких переживань і емо

цій героя сучасни:ка роз:криває поет у :кращих сво

іх ряд:ках" ("Л. Г.'', ч. 72, 1961 р.}. 
О Войио:ва, вчителька: "Не можна відмовити 

М. Вінграновсь:кому в тому, що у нього є хист, що 

з нього, звичайно, вийде гарний поет, я:кщо він по

працює і прислухається до тверезої :крити:ки ... твор 
чість поета з "асоціяціями·ребусами", із "слідами 
чужих літературних впливів" є недоробленою, не

дос:коналою. І справді, вірш "Прелюд :кохання" -
це ребус ... Не щирістю, а надуманістю, навмисною 
ус:кладненістю, бажанням писати не та:к, я:к інші, 
віє від віршів М. Вінграновсь:кого ... " ("Літ. Газета" 

ч. 79, 1961 р.}. 

Степан Крижанівський: "С:кажемо перш за все 
Р.іль.:ка слів про вірші Ми:коли Вінграновсь:кого, -
не тому, що він претендує наролю поетичного ліде

ра, бо вже в ході поетичних подій одного ро:ку вид 
но, що серед молодих є і сильніші індивідуально

сті ... У віршах ци:клу "З :книги першої, ще не дру
кованої" приємно вражає ота масштабність по

етичного мислення і загалом саме nоетичне, а не 

прозаїчне, не логізоване мислення ... Читаючи вір
ші 1Вінграновсь:кого, я марно дошу:кувався 

що ж у цих віршах незрозумілого'? Тіль:ки дуже 

наївних читачів могли здивувати та:кі слова, я:к 

триптих, елегія, прелюд - адже вони існують 

стіль:ки ж, с:кіль:ки існує поезія і муз.и:ка... Можна 
с:казати, шо з'явився талановитий поет, гасло JІ:ко

го - сучасність, девіз - поетичність, хара:к'l'ерні 

Микола Віиrраиовський 

озна:ки - гіперболізм поетичного мислення, умін

ня: бачити світ очима епохи і уміння бачити саме 
ввесь світ1 всю планету, де людсь:кі долі незримо 
зв'язані ... Мужність без грубості, ніжність без роз
ніженості, широта мистець:кого :кругозору - все 

це є у Вінграновсь:кого_ Разом з тим у нього є свої 

недолі:ки - розмашистість і навіть часом неохай

ність у віршуванні, часом йому не дає спо:кою 

гріх "оригінальничання'', пози, а тоді поет втра
чає почуття міри" ("Літ. Газета", ч. 90, 1961 р.). 

В. П'яиов, професор: "Протягом двох тижнів я 

подорожував з Ми:колою Вінграновсь:ким по півд

ні У:країни. Ближче вивчив його я:к лю1дину. І на 

власні очі побачив, я:к його приймали робі"І·ни:ки, 
студенти, учні, :коли він читав свої вірші. Йому 
багато і радісно аплодували. Настороженість від

чувалося л.ише з бо:ку дея:ких членів літературних 
об'єднань ... Насторожився дехто і з тих поетів, :ко

трі багато ро:ків працюють у літературі.'' (Літ. Га
зета, ч. 91, 1961}. 

О. Пі~суха: "Будучи реда:ктором журналу "Дні· 

про", я :колись одержував багато віршів від М. іВін
грановсь:кого. З них ми нічого не дру:кували. Було 

помітно сильну образну стихію, але з ії полону 
автор вирватися не міг ... " ("Літ. Газета", ~r. 91, 
1961 р.). 

Л. Нови'ІІеико, критик: "Більш спірними, nоде

КУіди, є творчі шу:кання М. Вінграновсь:кого, поета 
з вели:кою своєрідною фантазією. Його образи ча
сом вступають в серйозну незгоду з дум:кою, і це, 

між іншим, не та:к стосується його опублікованих 
речей, я:к того, з чим мені довелося ознайомитися 

в ру:кописі". ("Літ. Газета", ч. 919, 1961 р.}. 

МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИй 

дитинство 

І тихо сколихнуться вдалині 
Педь чутним плескотом чов.нів 

U{o заховавсь в пшеницю до зорі, 
І перед ним вставали кобзарі 

Хай про~умлять мені дитинства д~і, 
Хай затршочуть згадки легкокриЛІ 
І набіжать на мене, наче хвилі, 

r золотовес.лих, 
"Жар .. птицею" і "Вієм" в майську ніч, 
Хай поплине по озеру Телеснк 
В двадцятий вік між вербами заріч,
Тоді побачу хлопчика над Бугом, 

[ грали думи над заснулим лугом. 
Блукав ·всю ніч і сам не знав, чоrо ? .. 
Заснув на березі у листі краснотала. 
І довго чулось, як літа йоrо 
На ясені з оЗу ля викликала. 
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Малюнки оживали з букварів ... 
Гойдалось небо: люлі, хлопче, люлі ... 
... Шумлять гаї, до згадок моїх чулі, 
Шумлять мені про нових кобзарів, 
Про нові думки в лузі на світанні, 
Про нові думи в полі серед нин ... 
Хіба давно Телесиком відплив 
Я з свого озера в розливи океанні? 
Шумлять гаї: далека дуже путь, 
І дні летять над нами, наче птиці. 
Летять і падають... І мрії устають, 
Немов світанки з ярої пшениці. 

(1957) 

* * * 
УІ\РАїНСЬІ\Иf1 ПРЕЛЮД 

Пропав останній міст у далині, 
Колеса змащено росою голубuю. 
І Київ на Богдановім коні 
Пливе навстріч дніпровою водою ... 
І думка над колесами пет ля, 
Історія намотує години ... 
Вже чуть, як обертається ЗемJІЯ, 
І обертається з Землею Україна ... 

Красо моя! Вкраїночко моя! 
Ну що мені робити - я не знаю! 
То прилечу, то знову відлітаю, 
А день за днем і гасне і сія ... 

Твоє обличчя чисте, як надія, 
Пахкими пальцями я тронув уночі, 
І кров свою змішав я із твоєю, 
Як зерно із землею повесні, 
Тоді ти стала мною, Батьківщшю, 
А я тобою на світанні ста.в, 
І свої о.чі я відкрив крізь тебе ... 
Ти поселила в серці мій народ, 
Ти освітила думку мою часом 
І в мову українки сповила, 
Тебе дивлюсь я серцем і думками, 
Тебе люблю я всесвітом і людсп.юм, 
І СОНЯХОМ у ЗОЛОТОМУ сні, 
І сивиною вченого мислителя, 

І польовим горошком на стерні ... 

Ми стрінулись з тобою на Дніпрі, 
Там губи твої тронув я, Вітчизно, 
Там вивірив по тобі пульс любови, 
Годинник людства, - із стрілками 
Життя на цифрах с·мерти, - звірив 

r із твоїм ... 

Ні, Батьківщино! Не лише 
r стражданням 

Чи радістю я звернений до тебе! ... 

* * 
ЕЛЕГІЯ 

* 

Зіходить н,іч на витищений сад. 
Глибокий вересень мулить крилом 

r каЧИіНИМ, 
І за вікном, у листолет відчиненим, -
Червоних зір червоний зорепад. 

В бентезі я! ... душа моя живе 
Твоїм печальним іменем прозорим. 
Твій тешшй голос кров мою зовс, 
І я освітлений твоїм осіннім зором. 

3ійди мені! ... в цю ніч в своїм чутті 
;1 мов приймач! ... в мені всі звуки 

r світу! 
Зіходить до.тІЯ тихо на орбіту 
Високотичних дум і почуттів ... 

см о лоакип 

Мнколn ВінrрановськJLі 

Дружній марж Є. Пружанськоrо 

Творись, мій труд! На тебе ми 
[про.'ІЛЄ"І 

8сі грози дня, а не чорнильну uодуІ 
Цля мене найпроблемніша з проблем, 
Проб.11ема серця і чола народу ... 

Дово.'Іі вже! Стомивсь я від ганьби 
За мови, що навчившись говорити, 
Повільно, тупо, глухо, пиховито 
Ще спекулюють іменем доби. 

Ху дожник - це світогляд і талан! 
його духаозброєння - сучасність! 
І плян думок і нервів його плян 
Лягає в плян доби і у всечасність! ... 

Здійми мені! ... ославсь до моїх Сіtів! .•. 
Коли я тебе торкавсь лише тінню, 
Коли сідала ти красиво на ослін, 
І я твоєму ніжному хотінню 

Приносив дар фантазій і думок, 
Що проживем красиво ми, як птиці ... 
Як час іде! ... Літа, як блискавки! ... 
Я поетичним вереснем іду ... 

У гомоні суєт я не в потребі, 
У вересневім полі - ні душі ... 
Ні вітру з гаю, ні хмаринки в небі, 
Лиш золота гроза в моїй душі ... 

Мені приснилось ми... схвильовано 
rтихо 

Ми ідемо по губи у Дн~прі, 
І погляд ваш мені любов'ю духа 
Веселі плечі ваші білим сміхо:м 
Мені сміються в легітнім Дніпрі ... 

* * 

Сиві могили в зеленому полі, 
Котяться роси по сивих могилах, 
Хлюпає вітер пшеницю в подолі, 
Місяць рогатий ходить по схила:'<. 

Скачуть на конях клени в село ... 
Де вас набралося, сиві могили? 
Ви Україну мою хоронили, 
Що.б вам ніколи добра не було! 

Будьте ви прокляті, ситі могили! 
Скільки ви крові поглинули й сили! 
Чорні колиски моєї землі! 
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Смерть колисає вас в вічній імлі. 
Га доки ще мати дитину колише, 
Серце народу - не кладовище . 

* * * 
ПРЕЛЮД 1\ОХАННЯ 

Ви чуєте? Ви чуєте, він спить! 
Я жду вас, товариство, як епоху! 
Не дай вам Бог його в мені збудить ... 
Не кваптеся, беріть мене потроху. 
Спочатку губи, руки і чоло. 
А потім очі, ноги і легені. 
Здаеться, зайвого у мене не було. 
Оце і все, що в мене ... будьте певні! 

Несіть мене! Пора прийшла якраз! 
На досвітку її літак прикрилить ... 
Скажіть їй, що мене не бу де довгий 

[час, 
І що мене надійні руки вкрили. 

Скажіть їй так: вночі знайшли мене. 
Лежав на серці всі остаНІні ночі. 
Іще одне! малесеньке одне: 
Сховайте для поетів мої очі. 

І руки мої дайте літакам ... 
Легені - небу... а чоло - розбити ... 
Відлайте губи коням і волам, 
А ноги квітам. Щоб ходили квітн. 

Оце і все... У слід мені візьміть 
Багряну орхідею у відерці ... 
Ви чуєте? Ви чуєте, він спить! 
Він спить, мій звір! Прекрасниt% звір 

[у серці ... 

* * * 
СІ\АЖИ MEHIJ ДНІПРЕ 

Скажи мені, Дніпре, в якому 
r стражданні, 

(з серця якого народжений ти? 
Скажи мені, Дніпре, в якім cпoдiaanJ.ti, 
В якому стремлінні ти впав на степи? 

Чи може, скорившись клекочучій 
rсилі, 

На землю упав лютувать. і стогнать? 
І чорним вітрам дарувати х.вилі, 
щоб клопоту з ними й зажури не 

rмать? 

Чи, може, упав ти на груди· століттям 
У водах своїх освятити час? 
Та сонце твоє узялось верховіттям, 
І стогону твого напився Тарас ... 

Чим далі у вічність, тим у юність далі, 
Тим вище Тарас над тобою встає. 
І, повен минулих надій і печалі, 
Сьогодні він серне тобі віддає. 
Клекочучий Дніпре! В якому народі, 
В якому народі народжений ти? 
Немеркнучий Дніпре! В якім 

rпереброді 
Народ переходить в майбутні світи? 

В мойого народу течеш біля мрії, 
Течеш біля серця безсмертям своїм! 
Скажи ж мені, Дніпре, які вітрошї 
Все кличуть тебе крізь степи і гаї? 
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АТОМ І ДОБРО Гойдається колиска запашна ... І стану сам біля колиски 
Твого буття, що ти - це ти, 
І твого слова кращі зблиски 
Пошлю у Всесвіту світи. 

Боюсь поворохнутись... тишина 
Я ще не знав такої легкості 

fй свободи ... 

Течуть небес зелені й сині води ... 
Думки певнеказані стали за порогом ... 
Рости, моя розбуджена трівого!!! 

Чи то весни колиска запашна 
Мене гойднула •В чисті небозволи, 
Чи, може, хто з благословенним 

R ще не знав такої легкості 
fй свободи ... 

* * * 
Бо Всесвіт -- не поле, 

і люд - не глядач, 
І час -- не ворота 

fслОВО\1 
До мене в душу стиха нахиливсь! 

[-Jароде мій! Поки ще небо 
JІягае на ніч у Дніпро, 

футбольних моментів, 
І куля земна - не футбольний м'яч 
В ногах генералів і президентів! Не знаю хто ... не бачу ... озовись! 

У мене все на відповідь готово! 
[іема нікого ... тиха тишина ... 

Я на сторожі коло тебе 
Поставлю атом і добро. 

• 
І ВінІ~рановсьІіИЙ 

Біографії Довженка і Вінграновського ува
жаються за дуже подібні, хіба з тою ріжни
ЦЕ'Ю, що Довженко був цькований, будучи в 
більш зрілому віці. У Вінграновського це по
чалось в заранні його молодості. Він пише в 
одному вірші: 

Я, Катре, жив з тобою у селі. 

З одних криниць терпку пили ми воду. 

Нам дід співав про молодість народу, 
Про золоті ·підкови у землі ... 

Яке це .схоже і близьке до творчості Дов

ЖС'нка! 

Про великий вплив Довженка на молодо

го Вінграновського Борис Буряк пише ("Літ. 

Газета", ч. 72, 1961 р.) : 

"Добра судьба звела в житті Миколу Він

грановського з О. П. Довженком, який став 
його вчителем і хрещеним батьком у мистецтві. 
Той, хто скоро прочитає першу збірку його по
езій, сценарій ''Світ без війни", в якому не мен
ш~ поезії ніж в ''Атомних прелюдах" (тільки 
поет міг так написати: "Дмитро лежав на ку

пі пшениці і снилось йому, що ІПІІениця про
роста крізь нього: з нього виростають вели

чезні ІПІІеничні колоски і тихо шелестять у 

світ своїми вусами ... "), хто побачить фільм 
"Повість полум'яних літ", де М. Вінграновсь

кий виконує центральну ролю (і в акторське 
мистецтво він вніс поезію), той відчує, як 
благотворно і плідно може впливати видат

ний художник на становлення і розвиток та
ланту, творчої індивідуальності. 

Олек·сандер Петрович (Довженко) знав і 

любив вірші свого учня. Вперше він його по
бачив у стінах Київського театрального інсти
туту, де Микола Вінграновський вчився на 
першому курсі режисерсь·кого факультету. 

Вже під час цієї пам'ятної зустрічі, яка й ви-

рішила дальшу судьбу юнака з берегів Бугу, 
Олександер Петрович почув його вірші. Потім, 
коли вже М. Вінграновський вчився у О. П. 
Довженка у Всесоюзному державному інсти
туті кіно, учитель часто запрошував його до
дому, сам читав йому і з "Зачарованої Десни" 
і з "Поеми про море", а потім просив почитати 
Миколу. Особливо любив "Тополю" : 

Коли засне, не.м.ов дитя шалене, 
Глибоке місто неспокійно сном, 
Вона приходить здалеку до мене 

І шелестить у мене під вікном 
Щоб повертався я на У країну 
П лугами 'Чорнокрилими орать, 

Зерном дорідним поле засівать 
І поливати землю тополину ... " 

Вінграновський часто з любов'ю згадує 
свого великого вчителя "генія козака" О. Дов

женка, якому чи не всеціла завдячує своє лі
тературне і мистецьке ставання та бурхливий 
ріст. У п'яту річницю смерти О. Довженка мо

лодий поет писав: 

Встає під скалою і сонце й гроза, 

І дні пропливають над нею без ліку ..• 
Схилився в задумі там геній козак 

З жорстокого віку, з квіту'Чого віку ... 
Він йшов до стола осіяний добром, 

Він пише слова золотим пером ... 

Він йшов до стола крізь буденний хмиз 

В буремнім вогні безупиння живого. 

Це він не зійшов до народу вниз, 

А рвійно злетів до народу свого! 

І повен звитяги, взорів на землі, 

В калюжах поба'Чuвши зорі ... 
Внизу під скалою летять журавлі .•• 
Земля в яблуневім уборі ... 
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МОЛОДЬ І ОСВІТА В УНРАїНІ 
(Хроиіиа за травень-червень 1962 р.) 

8 В Унраїні 6аrато дітей поза шиоnою. З пові
домлення міністерства освіти УРСР ясно :виходить, 

що зараз в Унраїні сnрава охоплення дітей ІПl'ііль

ного віну {&-16 роl'іів) навчанням є застрашаючою. 

Міністерство подає таl'іі причини чому багато ді

тей не ходить до ШРіоли: неус:пішність в навчанні, 
другорічництво, браl'і довозу дітей до Шl'ііл, нога

не харчування в Шl'іільних їдальнях і буфетах, ви

нористання фондів не за призначенням, велина 

l'іільl'іість в Шl'іолах переростl'іі:в. Міністерство про· 

понує ряд заходів в цьому, а таl'іож створення у 23 
м!·~тах Унраіни спецілльних Шl'ііл для переростl'іі:в. 

{"Рад. Освіта", ч. 36) 
8 Співпраця ВУЗ-ів і Академії Науи. На по

чатl'іу травня відбулась у Києві нарада реl'іторів 

університетів і ·Внсоl'іНХ llil'iiл УРіраїни з диреl'іто

рDМН науРіових дослідних заl'іладів аl'іадеміі. На на
раді стверджено, що сnівпраця між ВУЗ..мн і АН 

є незадовільна, і що в останньому часі за доломо

гою АН створено у Fінівсьl'іому універентеті ла.бо
раторію математичної лінгвістнl'ін, а при Дні.прс
петровсьl'іому - відділ l'іосмічної біології. ("Р.О.'', 
'Ч. 37). 

8 "За ра.цяисьиоrо інженера". 5 травня поя
вивсь 500-нй .номер газети Fінівсьl'іого політехніч

ього інституту "За радянсьl'іого інженера". В~дпо

відальннм редаl'іторсм реда·l'іції газети є Б. Мнр·

СЬl'іНЙ. ("Р. 0.", 'Ч. 37). 
8 За радписьиу иауиу". Перед заl'іінченням 

а:кадемічного pcl'iy Львівсwшй університет внпу
сntв спецілльний номер своєї газети "За радян

СЬl'іУ нару" присвячений для нововступаючнх сту

денті'В в університет. В числі є багато ціl'іавнх да
них npo університет, npc його устатl'іування, оl'іре
мі фаl'іультетн та досягнення оl'іремнх внпусннl'іів 

університету. ("Р. 0.'', ч. 37). 
е Діти-попіцаї! У Володимирі Вол.ннсьl'іому, на 

Волині (яl'і напевно і в інІІШх містах Уl'іраЇнн) діти 

початl'іовнх Шl'ііл, піонери, творять сnеціяльні т .зв. 

"піонерсьl'іі патрулі юних дзержннців" (за ~м'ям 

ДзерЖННСЬ1'іОГО1 Яl'іНЙ був l'іОЛНСЬ l'ipiBaBHM ШефОМ 
tпУ), Яl'іі патралюють по парl'іах, у ваrонах мі~
ного трансnорту, при l'іінотеатрах і т. д. ("Р. 0.", 
'Ч. 38). 

8 Студенти з6у.цувапи nітаи. Студеитсьl'іе l'іОИ

струl'ітнвие бюрс (СКБ) Харl'іівсьl'іого авіяційного ін

ституту збудувало новий опортнвинй літаРі ХАІ-19. 

ЛітаРі важить 312 l'іілограмів, має мотоцнl'ілевнй двн· 
rуи потужніостю 30.5 l'ііисьl'інх сил, довжина - 4,6 
метра, резмах l'ірнл- 7,5 м., може летіти зі швид
кістю 150 l'іілометрів на годину, а його стеля по
льоту 2,500 м . .В попередніх pcl'iax студенти :еже 
були збудували літаІ'і ХАІ-17, а зараз ВНІ'іінчують 

ХАІ-18, та працюють над новим моделем ХЛІ-20, 

я:lШЙ міг би брати участь в міжнародних змаган

нях. ("Р. 0.", ч. 38). 
8 Клопоти з вступниками у вузи. З ~інцем 

Шl'іільиого pol'iy, l'іОЛИ рішається, хто буде прР.Йия-

тий до Внсоl'іоЇ illl'ioлн, внрннув цілий ряд питань: 

хто має бути прийнятий, сl'іільl'ін, хто має іх еІ~за

мєнуватн і т. д. Згідно з рішенням партії (о, таl'і, 

пs.ртія всюди рішає!) 80% всіх вступннl'іів мають 

бути особи, Яl'іі пройшли принайменше дворічну 
npal'iTHl'iY на внрсбннцтві. Але таl'інх Важl'іо знай· 

тн, не тому, що їх немає, але тому, що дуже ма

лий відеотоРі зломіж них відповідає l'іОИl'іурсо:енм 

ВРМОГаМ. Але, Щоб не ВХОДИТИ В l'іОНфЛіl'іТ З HUl'ia· 
зами партії, до них ставиться при вступних еРіза

менах менші вимоги, Вl'ілючаючн те, що з мов іспи

тують Іх математнl'ін й інженери, а іспити з мате· 

матнl'ін приймають філологи (таl'і було на Харl'іів

сьl'іому інституті інженерів l'іомун·ального будів

ющтва) ... Нові l'іомпліl'іації є і з стипендіями: сти

пендії не дає держава, а дають підприємства, Яl'іі 

висилають студентів на навчання. Внаслідоl'і всіх 

таl'інх і подібних нових "реформ" початl'іую'Чі. сту

денти з внрсбннцтва (а багато з них має npcтel'i" 

uію, але н.е має знання) по l'іільl'іох місяцях, або са

мі примушені nоl'індатн ВУЗ-и, або іх усувають ... 
("Р. 0.", ч. 40). 

8 "Із історії Київсьиоrо поnітехиічиоrо іисти-

7уту". Яl'і відомо у нас майже взагалі немає праць 

з історіі внсоl'іоЇ освіти на УРіраїні чи оl'іремнх вн

ссl'інх Шl'ііл (не враховуючи недавно виданої "Істо· 

ріі Fінївсьl'іого Університету"). Тому незважаючи 

на тенденційність і одиобічність треба уважати 

видання цієї l'iHHЖl'iH позитивним явищем. Fіинжl'іа 
охоплює роl'ін 1898-1917 і є збірною працею ряду 

внl'іладачів ·Fiiii. 
8 Вивчеиии іноземних мов- сипадна npt:~бne· 

Ма. Ще в минулому році Рада Міністрів СССР о

публіl'іувала нову постанову "про поліпшення :вив
чення іноземних мов". Але ця постанова в нічому 
не поліnІІШла існуючого стану. Міністерство ви

щої і сnецілльної освіти УССР одержало звідом

лє.ння від чотирьох реl'іторів різних, за своїм про

філем, внсо1шх Шl'ііл Уl'іраЇНн: Чернівецьl'іого уні
верситету, У Ріраінсьl'іого інституту інженерів nод

ного госnодарства, Харl'іівсьl'іого юрндн'ЧНоrо ін· 

стнтуту і Одесьl'іого технологічного інституту. Всі 

вени ствердили, що серед внпусl'іННl'іів цих Шl'ііл 

немає Tal'iHX, Яl'іі б володіли доСl'іонало іноземною 
мовою. Чіl'іаво при цьому відмітити, що оl'ірему 

увагу звертається на вивчення чужих мов студен

теми технічних діляноl'і і вужчої спеціялізаціі, для 

<1Ого видається ряд підручнн!'іів. ("Р.О.", ч. 44). 
8 Технікуми в Уираїиі. Техиіl'іу:мн - це нав

чальні заl'іладн різних спеціяльиостей, на рівні се

редньої Шl'іолн. Зараз таl'інх Шl'ііл в УРіраїні є 611, 
в тому біля 200 технічних. ·В цьому рсці відl4рнва
ється 95 загальнотехнічних відділів на рівні серед· 
ньої ШРіоли: 58 на базі прс:мнсловнх техиіl'іу:.rів, 

7 на базі загальнотехнічних фаІ'іультетів вузів, 2 -
rrедагоrічинх училищ, 1 - медичних у'ЧНлищ, 11 
- сільсьl'іогосподарсьl'інх техиіl'іумів, 16- на базі 

тдпрнємств. ("Р. 0.", ч. 44). 
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8 Від'їз~ кубинських студентів. 6 червня nо
вернулась на Fіубу тисяча студентів, які навчались 

в У країні і в інших ресnубліках ССС'Р в школах 
мєханізаціі сільського госnодарства. Для nol'iaзy 

кубинцям "1самостійности" У нраіни 1 всюди були 
nрапори крім ·:Ку·би і СССР- також УССР, як рів
но ж виконувано гімн УССР. Найбільш nромов ви

голошували nредставники УССР. (РАТАУ, 6 черв
ни). 

8 Молодь. хоче вчитись! Вnерше в У країні роз

nечали nрацю т. зв. загальнонаукові факультети, 

Яl'і створено при різних ВУЗ-ах Украіни. Яке ба

жання молоді вчитись можуть nосвідчити деякі 

факти: на загальнонаукові факультети nри Дні

nроnетровському університеті nодано 1,050 заяв, 

а може бути прийнято лише 306 чоловік. Чернігів
сь·кий загальнонауковий факультет може nрийня

ти ли~ 478 осіб, а заяв nодано nонад 700. В інших 
містах такий самий стан. ("Р. 0.", ч. 46). 

8 Нарада з питань иародньої освіти. 20 чсрв
НІі від·булась в ·:Києві нарада з nитань народньоі 
освіти, в якій взяли участь nредставники різних 
відомств. З головною доnовіддю вистуnив новий 
міністер культури УССР П. Т. Тронько про стан бу

дівництва шкіл в ~країні, а також вистуnали міні

стер освіти А. Г. Бондар, міністер вищої і с'9ред
ньоі сnец. освіти Ю. М. Даденков та завідувач від
ділом шкіл ЦіК :Комуністичної nартії Украіни Уі. А. 

Колосова. На нараді стверджено, що в бага'!'ьох 
областях стан будови нових шкіл і гуртожитків 
наскрізь незадовільний, школи - переnовнені, а 

в багатьох містах діти мусять навчатись в другу 

ХРОНІНА УНРАїНСЬНОГО 

зміну. Відмічено, що в багатьох школах неусnіва

ючих дітей висилається до вечірних шкіл, де 

вони відсіваються. ("Р. О.'', ч. 49). 

8 Внпусинки ВУЗ-ів України. іВ цьому році 
ВУЗ-и Украіни виnустили 35 тисяч сnеціяліст1в, в 
тому є 5 тис. сnеціялістів сільського госnодарства, 
5 тис. учителів і 6 тис. лікарів. Великий відсото:к 

цих виnусників большевики насильно висилають 

в Сибір, на Далекий Схід і в ·Казахстан. "Минулого 
року У краіна залишилась в боргу nеред :Казах
станом", не виконала nляну наnравлення сюди 

в~оmусників вузів"І ... - nише в своїй передовій 
"Рад. Освіта" (ч. 48). 

8 Молоді письменники. Недавно до СПУ nрий
нято таких молодих письменників: Ю. Стадченка 
(нар. 1929 р., Харків), автор збірки поезій "Стеж

ками юності", {1957 р.), Вол. Виговського (нар. 1929 
р. на Житомирщині), автора книжок "\Вогонь юно

го серця" і Партизанська nовість" Вол. Коломійця 

(нар. 1935 р. на Київщині) 'автора nоетичних збі
рок "До серця людського" і "Руно'•, Івана Неми
ровича (нар. 1928 р. на Дніnроnетровщині), автора 
двох nоетичних збірок. 

8 Нова збірка молодих поетів. У Львові з да
тою 1961 р. :в.ийшла нова збірка молодих поетів 
"Яблуневий цвіт". У з·бірці nубnікуються такі мо

лоді nоети: Іван Гнатюк, О. Бугай, Р. Кабарівсь!'\ий. 

Б. Демнів, М. Тихонова, Й. Струцюк, І. Чернецький, 
С. П:агодзінський, Ст. Гаряча, Р. :Кудлик, І. Юра. 
Увагу читача зокрема nриковують вірші Євгена 

Гуцала. 

СТУДЕНТСЬНОГО життя 

Філя:дельфіа. 16 червня Союз У
країнок Америки (СУА) влаш

тував зустріч-вечірку для укра

інських виnускників місцевих се

редніх шкіл. У зустрічі взяло у

чsсть 20 виnусКЮІків, незважа

ючи на те, що у Філядельфії за

кінчило середню освіту біля 90 
осіб. На вечірці nромовляли чис
ленні nредставники українських 

громадських організа~ій. 

(Травень - червень 1962 р.) 

реф., В. Будзик фінансовий 

реф., З. :Колінко іР. Шаран- се
кретарки, Я. Петрух, В. Ванчиць

кий, Н. Бандера - вільні члени. 
Контральна Комісія: П. f ой, А. 
Скакальський, Л. Рудакевич, Л. Га
нущак, І. Прокоnович. Товарись

кий Суд: 1:К. Савчук, В. Білик, Ю. 
:Кульчицький, М. Савчак, Р. Ци

ган. 

8 11 травня ву дбувся Лі те ра тур
ний Вечір з нагоди закінчення три
річного nовного курсу украінсь

кої літератури на Пенсильвансь
:кому університеоrі, який з акі н:чи

ло 6 осіб (на кілька сот украінсь
:ких студентів у Філидельфіі 1 ••• ). 
На вечорі промовляли інж. Б Га
сюк, д-р в. r алан, nроф. ю. :М:ачук. 
В nрограму вечора входили також 

доnовідь Б. Гасюка: "Думхи про 

Б. Леnкого'' таМ. Царинни:ка: "Ко
шовий Петро :Кальнишевський, як 

символ невгнутости характеру" 

nісля чого драматичний гурток 

"Зарева" виставив драм.атичну ка

ртину Б. Леnкого "Кальнишевсь
кий у тюрмі" в режисерському 

оформленні арт. Н. Лужницькоі. 

8 На Технологічному Інститу
ті Дрекселя закінчило студії зі 

стуnенем ВС 14 осіб, а з вищим 

науковим стуnенем "мастера" -
4. 

8 На VI ·всесвітньому :Конr"ресі 
ТУОМ-у, який відбувся 12- 13 тра
вня у Філядельфії обрано нову ГУ 
TVCM-y у такому складі: Б. Куль
чицьк.ий - голова, І. Чума, Б. 

Вапьків, В. Зінь - застуnники, І. 
Стебельський - і д е о л о гі чний 

реф., Є. Гановський - nресовий 

У F\oнrpeci взяли участь деле

гати з різних місцевостей США і 
:Канади з 92 мандатами. Конrре
сом керувала nрезидія на чолі з 

:К. Савчуком. Виголошено такі до
nовіді - ,р_ Ша ран: "Завдання у

країнських студентів в Америці", 

В. Ванчинськ.ий: "Сучасне студент
ство і націоналізм", Р. ·:Кухар: "Фі

лософічні основи ідеі укра·інсько

го націоналізму", ·Уі. Савчук: "Зав
дання і роля ТУСМ-у на майбут

нє". :Конrрес вислав nривіт С. Лен

кавському, голові ЗЧ ОУН. 

8 З іиіціятиви ТV:СМ-у сту

дентки М. Гайдучок, А. Драби.к, О. 

Fіозоріс та І. Мазеnа зібрали 800 
підnисів-nетицій для nідтримки 

резолюцій ч. 211 в справі створен-
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ня у Конrресі США Спеціяльного 

Комітету Паневолених Націй. 

8 21 травня доч:ка сл. п. С. Бан
дери, Натал:ка, виголосила допо

відь на тему: "У :країнсь:ке сту

дентство на еміrрації в постійно

му :конфлі:кті між двома світами", 

я:ку влаштував місцевий осередо:к 

ТУСМ-у. 

8 24 Червня місцева клітина 

"Зарева'' влаштувала а:кадем1ю 
присвячену О. Ольжичеві. Соя1•,::> 

від:крив Мар:ко Царинни:к, допо

відь про О. Ольжича виголосив 

п. Ярослав Гайвас, а І. Гнатю:к від

де:клямувала "Незнаному Вояиові". 

У другій частині вечора драма

тичний гурто:к "Зарева" виІюнав 

драму "Ідея і Любов". 

СМ О ЛОСКІШ .іІипР.нь-Серпень 1962 

Балтімор. 13 травня відбувся ми· 
стець:кий вечір .,для ЕІідзначення 
місцевих фундаторів ФКУ. Вечір 

від:крив голова УСГ Ю. Б. Юрчи-
О. Гриценко: Краєви~ - олія 

шин, а грамоти для 100 дол. жер- студентсь:кому ярмар:ку в місце
тводавдів . вручала Люба К уnчи:к, вому університеті, репрезентую
представниця ФКУ в Балтімор. В чи на ньому У:країну. У:країнсьРіий 
мистець:кій частині вечора та у ви- стенд був при:крашений зразРїами 
ставці мистець:ких образів брало у:країнсь:кого мистецтва і його об
участь багато студентів і студен- слуговували наші студент:ки !3 на

то:к з Балтімору і Вашінr'Тону. На ціанальних строях, я:кі згодом: ви

фонд ФКУ зібрано в Балтіморі по- СТУІПаJtИ та:кож на музичній ве
над 2 тис. долярів. чірці з у:країнсь:кими танцями і 

Кіиrстои (Каиа~а). 1 червня за- піснями. Участь у:країнсь:кої групи 

:кінчили місцеву Війсь:кову А:каде- у цьому ярмар:ку була відзначенІ'І. 
мію два у:країнці: Володимир Бой- у місцевій пресі. 

чу:к (еле:ктрична інженерія) і Олег Буенос Айрес. До нової Управи 
Ярошен:ко ('загальні нау:ки). Союзу Арrентінсь:ко-У:країнсь:ких 

Оттава. В програмі літніх :кур- Студентів (САУС) обрано на 1962 
сів відділу Слав'янсь:ких Студій р. та:ких осіб: .В. Бандура - голо
на Оттавсь:кому університеті є та- ва, О. Яхно - заступни:к, Ю. Юр
:кож ви:клади з у:країнсь:кої літера- :ків - се:кретар:ка, М. Головай -
тури про "У:країнсь:ку драму 19 заст. се:кретар:ки, Р. Азар:кевич -
ст." та літературна аналіза "Сло- с:карбни:к, Е. Помазансь:ка - заст. 

ва о пол:ку Ігоря". с:карбни:ка, Ю. Івани:к- реф. зв'яз-
8 На Оттавсь:кому університе- :ків, Я. Бандура - реф. :культури, 

ті одержали дипльом БЛС (біблі- Ю. Горб- технічний реф., О. Су

оте:карів) 6 у:країнців. хар - реф. спорту, О. Пац - біб-
Моитреаль. В Монтреальсь:ко- ліоте:кар:ка. Ревізійна Ріомісія. О. 

му університеті влаштовується Хам, А. Стасів, М. Помазансь:ка. 

цього ро:ку літні :курси у:країно- Головою ред:колеrіі 1іОтудентсь
знавства, в програмі я:ких є та:кі :кого життя" затверджено О. Хама, 

предмети: "У :країнсь:ка мова та їі а до адміністрації цього журналу 
правопис", "Вселенсь:кі собори та обрано М. Гавриш:ко, Г. Мандзій 
у:країнсь:ка цер:ква'', "Вибрані nи- і О. Дрозда. 
тання з у:країнсь:кої літератури 20- САУС а:ктивно співпрацює з 

го століття: Б. Леп:кий і його про- "Комітетом Арrентінсь:кої Молоді" 
зові твори", "Літературні гР;_упи в тв місцевим :комітетом "Світового 
Зах. У:країні 1919-1939 рр.". Союзу Молоді", а його довголіт-
Жеиева. 2-3 червня три у:країн- ній голова Б. Коваль в минулому 

сь:кі студент:ки, я:кі навчаються у році відвідував США і Канаду, 

Швайцарії Т. Грицю:к, С. Лу:кія.но- де зав'язав зв'яз:ки з місцевими 
вич і О. Татарчу:к взяли участr.. у студентсь:кими централями. 

Союзівка. Конференція СУСТА. 
23-24 червня відбулась з рамені 
СУС'ТА перша літня студентсь:ка 

зустріч, на я:ку з'їхались студенти 

з Нью Йор:ку, Балтімор, Філядель
фії, Нью Джерзі, Дітройту і Кана

ди. Зустріччю :керували з рамені 

СУСТА Роман Швед і Ігор Чума. 
У програму зустрічі увійшов 

панель н. т. "СУСТА і її членство", 
в я:кому брали участь І. Чума, Т. 
Хархаліс і Є. Лащи:к. У панелю 

були за тор:кнені організаційні 
справи та видання альманаху з на· 

годи 10-ліття існування СУСТА. 

На жаль треба ствердити, що па

нель не був я:к слід підготований, 
через що не можна було прпйня
ти, у висліді його, жодних рішень. 

Ці:кавою точ:кою зустрічі була до· 

повідь д-р Г. Лужниць:кого "Ко

лишні і теперішні студенти", в я

:кій він дав хара:ктеристику сту

дентства його по:коління і суqас

ного. На за:кінчення зустрічі від· 
булась забава з мистець:кою про

грамою. 

Нью Йори. А ЦЕСУС ~альше 
мовчить! Немов голос вопіющого 

в пустині звучить голос Бориса 

Бондара з Канади ("Свобод"l" :з 
29 травня} в статті "Десята Між· 

Jіародня Студентсь:ка Конферен· 
ці я та 40-рі ччя діяльности ЦЕСУС· 

у", я:ку він за:кінчує словами: "До· 

ложім всіх зусиль, щоб наша :хви

лева слабість була дійсно лише 

хвилевою, щоб гарні традиції не 
йшли в забуття! Хай цей 40-"Іітній 
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Ювілей ЦЕСУС-у буде відзначе· 
ний розумною працею та гарни·· 

ми міжнародніми успіхами". 

Бандери у Філядельфії". 
11Two diplomats who didn't forget' ,' 
"А short history of Russian's co
lonial conquests", ''The First :Мar
tyrs", "The artist in occupi:ed Uk
raine'', "Bookf.І on "Russia" and 
thc Soviet Union confusing", "Fate 
of Ukrainian ш usic under Soviet 
imperialism'', ''Enslaved Nations 
of USSR maintain active press", 
"The Myth of Russian Olympic 
superiority", "The Kremlin's grea· 
test crimo ". 

На жаль ця "хвилева слабість" 

ЦЕСУС-у вже триває ро:к.и і не 

знати до:ки ще буде тривати~! 

8 Нове число "Сту~ентської 
Думки''. Зміст ч. 6 "Студентсь:кої 
Дум:ки" ("Гомін У:країни", Торонто 
23 червня 1962 р.} с:кладають: Р. 
Шаран: "Завдання у:країнсь:ких 

студентів", Б. Rульч.иць:кий: "До 

посиленої праці", "Шостий вон· 

rpec ТУОМ", "З надісланих привг 
тань на Roнrpec", "Доповідь Н. 

Чікаrо. Весняний випуск "Три· 

зуба'' - "Трідент". "Тріден7" -· 
треба зараз уважати за найираще 

на еміrраціі молодіжно·студент

СЬFі.е видання, ЯFі.е задовольняє за

ціRавлення та інтереси молодого 

уRраїнця в англомовному світі та 

Fi. О р И С Н О СЛУЖИТЬ уFі.раЇНСЬFі.іЙ 
справі серед чужинців. Зміст вес· 

няного випусRу "Тризуба" станов

лять: 

"Why Н. R. 211 ", "The 'Forgot · 
ten' nations of the USSR", "One 
Congressman who didn't forget", 

"Трідент" Е.и,дає МУН в США, а 

його редаRтором є Мирон R уро· 
пась. Ж урна л має 56 сторіноFі.. 

--------~о------о--------0------

Чи .ми ~f)TCIIl\ІO зі всіl\'І годІІтися? 
Чомусь завівся в нас українців такий зви

чай, що наші письменники, пишучи рецензії 

творів своїх товаришів "по перу", часто не зва
жаться на іншу як прихильну критику. Мов

ляв, і їм потрібно буде колись похвального пе
ра товариша-- письменника. 

Візьмім, наприклад, три книжки, про які 
появилися рецензії на сторінках нашої преси: 
"Люди такі як ми" - О. Лисяка - рецензія 

О. Тарнавського, "До сонця, до волі" - Лаго
динеької--рецензія Р. Завадовича і "На сві

танку" - Ю. Тиса - рецензія І. Смолія. 
Критика дуже потрібна, ні - конечна, ко

ли мова йде про поступ, про збагачення літе

ратури. Одначе не все, що появляється друком 
тут на еміграції, знайде собі місце в літерату
рі. Отже критик має велике завдання вивчити 

даний твір, проаналізувати його і показати всі 
його цінні і слабі сторінки. Бо ж по рецензі
ях ми, читачі, орієнтуємося, що треба і що 

варто прочитати. 

Тому прочитавши "На світанку", переди

скутувавши його в однім читацькім гуртку (до 
Яl{ОГО я належу) і зібравши ще деякі інші 
дрібні відомості про Марію Марковичку, пишу 

цих кілька рядків спонукана до того І. Смолі
єм і його рецензією "Роман про Марка Вовч
ка" (·'Свобода" від 24. 2. 1962 р.) . 

Згоджуюся з І. Смолієм ,коли він каже, 
що автор "На світанку" зібрав багато матері
ялу про письменницю і її оточення. Рівно ж 
згоджуюся з І. Смолієм, що тема твору це по

просту джерело цікавих постатей, зокрема са
мої героїні роману. 

Не кожний біограф має щастя знайти та
кий багатий на інтриги та події матеріял. Од
наче мимоволі виринає питання - чому автор 

рецензії не згадав, у якому відношенні мож-

на б поставити ''На світанку" до біографічних 
творів новочасної літератури Европи чи Аме

рики. Пора б нам українцям користуватися 
правилами, підходом і масштабами світової 
літератури, а не замикатися у свої перестарілі 

емігрантські рямці. 

От порівняти "На. світанку" Юрія Тиса 

хоча б з твором дуже подібним тематикою, бі
ографією Жорж Санд - Андре Мор уа*). Дві 

постаті - МарІю Вовчок і Жорж Санд. На 
перший погляд вони такі різні та придивив
ІІІИСЯ до них зблизька, різниці між ними малі

ють. Хоч одна француженка, а друга українка 

- обидві вони талановиті письменниці з ве

ликим даром опису села, пасторального світу 
зі всіма його нюансами. Обидві писали і дру
кували свої твори під мужеськими псевдоні
мами, бо тодішній світ ще не був приготований 
сприймати генія жінки на тій самій площині, 

ЩО Й мужчини. 

Жорж Санд, як і Марія Марковичка, не
пересічного чару жінку. Про це свідчать їхні 

адоратори - Марії Марковички - Опанас 
Маркович, Іван Тургенєв, Панько Куліш, Ми

хай.по Жучен1ю і т. д. Жорж Санд - Сандо, 
Мюссе, Мішель, ІІ1опен і т. д. На старості літ 

обох шанувало їх окруження. 

Це так з історії згаданих осіб, а тепер 

пригадаймо собі, якими зустріли ми :марію 

Маркович у "На світанку" ІО. Тиса і Жорж 
Санд у "Лелії" - Андре Моруа. 

Марія !vlз ркович зображена в першШ ча
стині твору як молоп;енька жінка, яка одру

жившись з тихим несміливим укра 'інофілом 

О. Марковичем - ходить з кошичком на яр

марок, з'єднує собі на базарі продавrциць яри
ни, бо вміє говорити по їхньому і нудиться в 

маленьому містечку Чернігівщини. Тут вона, 
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побачивши вnерше незіпсовану душу україн

ського селяІПІна, та nідбадьорева Опанасом 
Марковичем береться за перо і оnисує-малює 
сюжети з життя українського села в його ж 

гармонійній мові. 
Дальше слідують nублікації її творів, ви

їзд у Петербург і визнання її великою nись
менницею верхівкою української громаДІі 
вилючаючи Шевченка. Панько Куліш вітає 
Марію як нову зорю в українській літературі 

Це впровадження до головної дії твору. 
Напружений читач nерегортає картки -

що ж дальше; як автор віддасть nисьмеинІЩю, 
яка дозріла і сформу лювалася як жінка, як 

людина. На жаль читач марно перегортає сто
рінки, не знаходячи там сильної постаті Марії, 

а радше манекена, який не йде всуnереч nо
діям і накиненим формам житrя, а nливе nо
кірно і слухняно в його течії. У творі немає 
вtтадку, де б Марко Вовчок хоч раз взяла 

свою долю в свої руки. Вона або покірно мов
чить, або сnускає очі вниз, коли nриходить до 
кризи в nодружньому житті, або в Парижі В 
сотий раз та так же летаргічно nерегортає то
дішні українські літературні журнали шука
ючи і задовольнлючись nрихильними згадка
ми про її, ще nеред nриїздом в Париж, наnи

сані твори. Від цілковитого застою твору, ря
тує його частинно цікава nостать Марії Мар
кович. Автор бібліографічним сnособом ви
числяє дальший nеребіг життя ШІсьменшщі -
і так аж до кінця. 

Якою ж вийшла Жорж Санд у бібліогра
фічнім романі Андре Моруа? Автор оm~сує, 
як вже маленькою дівчинкою Санд виявляла 
небуденне зацікавлення життям. Маючи не-

лересічно кольоритних батьків, дівчинка че
рез родинні обставини змушена жити зі своєю 
аристократичною бабусею відірвана від своєї 
улюбленої матері, яка була з ІПІжчої сусnіль

ної верстВІL 

Журба і радість Санд стають журбою 1 
радістю читача. Автор вміло вдихає живу іскру 
в цю бунтівІПІчку nроти nересічиости, безді
яльности та лицемірної мораліни 19-го сторіч
чя. 

Андре Моруа не відчуває nотреби ВІПІраВ 
дувати вчинків Жорж Санд. навnаки - він 
старається nоказати її ковалем власної долі 
зі всіма консеквенціями цього. Не диво, що 
знаходимо в цій біографії сильну nостать Санд 
вmювнену не лише чеснотами, але й авантюр

ющькими рисами і безоглядними nромахами. 

Коли б автор "На світанку" Ю. Тис менше 

оглядався на те, що скаже читач, коли nрочи

тає про nоїздку Марії з Тургенєвим з Петер
бургу до Парижу, а більше еконцентрувався б 
на nережитrі цього чи іншого моменту життя 
самою Марко Вовчок - твір його набрав би 
краски і не вийшов би таким мертвим. Тоді 
його можна було б з nевністю nорівнювати з 

кращими біографіЧJПІми романами новочас

ної літератури, хоч би і з "Лелією" - Жорж 
Санд Андре Моруа. О. Винницька 

*)Порівняння: обох творів насувається само. На 

цю тему наrшсала ду·же гарну статтю в "Свобо

ді'' О. Чернова·Жнвоть:~>о. З велн:~>нм знанням вона 

в:казала на недомагання твору Ю. Тнса. Це обго

ворення було написане ще перед появою статті О. 

Черновоі. 

"В НАСТУnАХ І ВІДСТУnдХ" 
Під таким заголовком nоявилась недавно 

на українських книжкових nолицях КІПІГа 
спомnнів Максима Скоруnського (Макса) ("У 

настуnах і відстуnах". Максим Скоруnський, 

Макс- курінний УПА. Чікаго 1962). Один з 
тих, які розглядали коротенько nроблеми nо
рушені згаданою кншою сказав, що він не 
займається рецензією книги, а тільки ШІтан
нлми, які зв'язані з її змістом і що рецензією 
займуться компетентні або некомпетентні кри

тики. Ми не належимо до nерших, але і не хо
тіли б nоnасти до других. Проте не можемо не 
висловитись відноСно тих кількох думок, яні 
nостають у читача nротягом, скажімо, nер

шого читання. 

Учасники бурхливих ·)років української 

nартизанки nідчас другої світової війни чита
тимуть цю КІПІгу із своєрідним nієrизмом і із 

"задержаним віддихом". З nерсnективи двад
ЦRТИ років - так, вже двадцять років! - во
ІШ глядітимуть на волинські ліси, в яких доля 
їм судила творити одну із нових сторінок на
шої збройної боротьби, на зруйновані або й 

цілковито згладжені з лиця землі знайомі, а 
може й рідні їм, села, що дали цій боротьбі все 
що змогли: свій цвіт-молодь і всю матеріяль
ну базу для nартизанки. 

Наймолодші читачі зазнайомляться із де
талями світлих і темІПІх сторінок в організа
ції, ба навіть в nідході до са.мої організації, 



українських змагань. В загальному ця неда

лека минувптяна їм видасться .леr'ендарною. 

Tr. чУ.: ж не лсr'ендарними нам видава.пись подіі 
наших Визвольних Змагань 1917-21 років, про 
які ми читали у всіх друкованих споминах? 

Чи ж не неймовірними видаються сьогодні ряд 
во<;нних споминів жидівських бойовиків в Па

лестині? Неймовірність затирається часовим 

nростором, а героїчна бравура учасників ли

НЯ:(; в сі рій буденщині наступних поколінь. 

Вага споминів Макса лежить у безпосе
редньому переданні подій. Від них віє свіжі
стю і порохи бувальщини зникають. Спокій
ними штихами мальовані образи вптварюють 

ве.аичезну панораму і стають перед читачем 

у всій своїй суворій величі. Автор полонить 

о:пrтача простотою форми вислову. У певних 

моментах видається, що читач слухає розпо

відь безстороннього спостерігача, а не одного 
із головних учасників-акторів дії. Можливо, 
що ця розповідь не співзвучна із тією чи ін
шою ідеологічною лінією, але вона є такою, 

якою бачив своїми очима дійсність 1\tІакс. йо
го почуття .в розповіді нелідроблені і від них 
ві6 волинською щирістю і простотою партизан

ського бойовика. І це на протязі всієї книги, 

незвюн:аючи на те, чи дія відбувається у мрій
ливих борах Дубенщини чи на розлогих рівни

нах під Коростенем, чи :макс говорить устами 
пrюстого па ртпзана чи із висоти командира 

пnртизанського з'єднання. Ніде не ломічається 
ні зайвої жестику ляції ні фальшивої інтонації 
у висловах. Домінуючим є проте бажання о

писати бачене і пережите. 
Автор книги ''У наступах і відступах" -

типовий представник тих бойових наших кад
рів, які творились не у воєнних академіях чи 
навіть у військових пrколах; вони формува
лись у безпереривному ланцюгу повстанчих 

боїв і вислідом синтези їх частого зазирання у 

вічі. смерти і глузування з небезпек були їхні 
бш'іові та елітарні якості. В таких обставинах 

:макс ішов по щаблях бойових обов' язків від 
простого бойовика до командира куреннл; по 

шляху від може дещо наївного мрійника до 
вповні свідомого своєї відповідальности пере

дового українського старшини. 

Розповідь його набирає сили саме тепер. 

Тепер, коди будні емі:rраційного життя при
'l'упили партійнj чи чисто людські пристрасті, 
коли можна спокійно і зрівноважено подиви
тись на найновіші сторінки наших змагань. В 

загальному із них пробивається глибокий на
родній патріотизм і непересічна відданість 
найвищій ідеї - обороні українських прав. Во-

ни родились десь у глибоко захованих кліти

нах nідсвідомости, і раптом проявлялись у гріз
них хвилинах. Не відчує пориву українського 
села той, хто його не ба чи в. 

Одначе, поруч великого і славного не бра

кус і малого, темного на нашому національ
ному шляху ставання і змагань. Маю на увазі 
цитоме українській душі гуляйпілля. Всі ми 

про нього говоримо, пишемо, його осуджуємо 

і воно все появляється у повноті своїх деструк
тивних сил і то саме тоді, коли єдність націо
н&льного фронту мала б бути безумовною. На 

цьому не кінець. Після зробленого до дії при
ходить словесна діялектика, щоби доказувати 

існування рації саме у гуляйпілля. Роз'ятрю
вання ще не зовсім загоєних ран не належить 

до приємностей і воно бу ло, є і буде надто бо
лючим. Ідеться, проте, не про колупання в ра

нах, а про розгляд одної із сторінок. Більше 

навіть: ідеться про своєрідний аналіз. На нас 

же історія не кінчається. Наші молоді това
риші повинні на решті побачити правдивий об
раз, а не спотворений у викривленому дзерка
лі. Врешті, якщо із пройденого ми беремо (чи 

повинні брати) навчання і робимо певні вис

новки, то заглядати до його сторінок стає на
шим обов'язком. 

Українська повстанча боротьба у другій 

світовій війні нас коштувала дуже багато 
жертв. Очевидно, що нема збройного змагання 
без жертв. Але є жертви і жертви. На вид па

даючих жертв у вас стають різні почування: 

коли ваші друзі падають, змагаючись віч-на

віч із ворогом, коли ворожа куля попадає в 

їх чоло, біль проймає все ваше єство, але рів
ночасно ваші сили дужчають і поривають до 

нового бою; іншими стають ваші почуваня, 

коли ви довідуєтесь, rцо ваrні друзі і беззакид
ні патріоти впали не від ворожої кулі, а від ... 
"братньої" в потилицю. 

Книгу Маркса українська молодь чита

тиме легко і без жодного політичного наста

раження. Це розповідь бойового командира 
про бої, переживання і труди українського 

па ртизана. Він придержується тону розповіді, 

уникаючи полемізування і політичної еквілі

бристики. В цьому вартість книги. Читач сам 

буде приневолений зробити порівняння і ви
тягнути відповідні висновки. 

Книгу цю повинна прочитати вся україн

ська молодь, а зокрема ті, які глибше дослі
джують сторінки українських Визвольних Зма

гань. В ній вони знайдуть цікаві і першодже-

рельні матеріяли. В. Михальчу" 
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ПЛАСТ 

У цьому роді 

ПЛАСТ дуже уро
чисто лідзначив 50-
літта свого існуван
ня. Іст-Четгемська 
зустрі•І, про ЯІ\:у вже 

~тільки писала укра
їнська преса, зробп.11а 
~еличаве вра.женнп 

не JІИІПе па плаf".ту

нів-учасників ії, але 
й н~. тнУ. чис.леннпх 
а:·ромадян, які прпіха

ЛІt з дальших і б.1'JИЖ-
1ІИХ ОІ:О.~lИЦЬ. Ця СТа

ріша •·енерація, поскіль1~и вона ~а~Іа вихову
валася Е ПЛАСТІ, ~•ала змогу прнгацати своє 
колишнє п.,tаст~·вання, познайомитися з тепе
ріnІньою п ластовою молоддю і порівни·rи той 
колишній ПЛАСТ з с~·часним. 

Теперінrня пластона молодь яає веі під
стави бути певною, JЦО таRе порівпяІПІя з пер
спективп час)', не вийде на ії н~кооисть, оче
ВІІдно, ко.тtи ІІе брати на. увагу думоІ{ тої час
тини нашої ста.ріпюї громадськости, яка не 

здібна на критичну оцінІ~У і д.ля якої "і коро
ви тоді були більп1і, і гори вищі, і молодь кра
ща". 

Іст-ЧстгеІ\ІСЬІ~а зуст!JіЧ ста.;rа імпозантним 
показнико~t си.аи ~~кг АїНСЬ:КОГО ПЛАСТУ. 

Це був перег.ляд проробленої праці, а водно
час стиму.л до дальІІJОЇ.трива.;шї, кропіткої, на
nолегливої праці п.ластОR(\Гfl проУ.Jоду і член
ства. І ІШ.ли l\ІИ !!аме з цієї точки зору підіJ'tде
мо до оцінки ПЛАСТ~?' то мусимо ствердити~ 
що не l\tенпш ~11а•rення ніж офіційна зовнішня 
діяльність ПЛАСТУ, l\taє та частина праці ор
ганізації, про ЯІ~У пересічний член украінсь
кої громади не 1\Іає жодної уяв11. ІІ(оденна вr·І-

ховна праця в ПЛАСТ) є. тою базою, на якій 

пластона організаці я: може у невимовно труд
них ~7'!\оІОвах не .ТJІІПІе уепіпrно діяти, а.,"Іе й роз
виватися. 

Імпонує те, ІЦО провід і членство ПЛАСТУ 
вміють постійно вчитися на своіх власних і 
чужих ПО!\оtилках, в~tіютr~ кожну важливу по
дію свого власного і загально-украінського 
життя викnристати з т~чки зору виховання 

молоді. П{е не забул11ся гарні ~ пізнІ,ого лі
та - зустрічі в Іст-Четгем. а вже відбуnається 
в Торонто rІ-ий Крайоний з'їзд ПЛАСТУ в Ка
наді і йде підготовr{а до Третьої Конференції 
УкраjнсІ>J{lІХ Пластових Організацііі (КУПО) 
на "'Союзівці". І{і обидва з'їзди мають напев
но не менпш ;~на чення ніж Іст-Четге!Wсь«і уро

чистості. а. для розгоJшення дальшої праці 
ПЛАСТ~? напеюю більпrе ні;r~ ІОвілейні Свят
кування 50-річчя. 

На цих ІІарадах обговорювалшш складні 
проблеми орrані:іації та винесено ці.,mй ряд 
ВаЖЛІШИХ ріІUР.НЬ ДЛЯ майбутньоЇ ДЇЯЛЬІІОСТІf 
ПЛ_І\СТУ. T:tGmJitцn успіху у-Rраіиських п.lJас
rоних організацій ~r різних країнах ві.ль11аго 
світу є n тому, ІЦО пластовиl'r провід свідо'1ІnЇ 
труднопtів і спірних проб.ТJем, перед лІЩем 
яких він раз-у-раз опинясться:. Протягом 50-
річного і~нуuання ПЛАСТ міг тому успіtпно 
поборювати всі тр~·дноп•і, перешкоди і пере
бої. n•o прQнід цієї організації з одного боку 
мав здібністJ, і відпагу дивитися в очі небезпе
ці, а з .з;р)тnго теоретичні дискусії ніколи не 
відрива.11и його иід ведення практИЧІІОЇ робо
ти, а ця лра"тІtчна діяльність допомагала роз
в'язувати багато спірних справ у зустрічі з 
ЖИТТЯ:\1. 

Без перебілмпення можпа СRазати, що 
ПЛАСТ це едина всеуt~раїнсм{а молодіжна ор
ганізація з власною виробленою і випробува
ною виховною методою. ІнпІі :иолоціжні орга-
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иі:Jаціі, я:кі також 3З.ЙмаІ(ІТЬ{'.Я виховною пра
цею, мусять більшою чи меишою мірою брати 
собі приь:лад з ПЛАСТУ чи наслідувати його. 

Все ж таtш у діяльності ПЛАСТУ є бага
то небезпек і по3а настирливим "ДамоклевІІМ 
мечем" - небе-.зпеКІt денаціона.-'lізаціl' нашої 
молоді. Бажання деяких пдасrових І~ермаии
чів зробtrrи ПЛАСТ самоціл..'1ю, намагашш іх 
творити в.rmсний: "пластовий світогляд", мож

ливість cmpy між тенденціями "старих'', які 
взоруються на часто застарілій крайовІй: 
npaxтmd і •'молодrrми'', які готові вводити все 

нове> без уваги на те, чи це нове всюди й зав
жди виправдане, •m ні та нама.гаш~я деяких: 
політичних чинннкія пикор•rетатп WIACT 
дли своїх партійних цілей, ЧІІ навіть "лідпор
идкуватн" його - криють у собі немалі і, мож
на сказаТJІ, помі•їпі небе3Пекн. 

Одиа-с мІt віримо, що ПЛАСТ, я:к і в ми
нулому, •rак і тепер уmішно розв'яже всі ці J 
подібні тр~'днощі внутріп.mІ>ого організацій
ного житrя І продовжуnат11ме в наступному 

50-річ•rі свій пРреможпий похід до всеиаціо
нальннх ідеалів. Ща<'ти Боже! 

ДЕИІЛЬИА МОВНИХ ЗАУВАЖЕНЬ ДО ДИСИУСІї НА 
ТЕМУ "ДВІ БАТЬИІВЩИНИ" 

Серед частини українськоі :о.tолоді в Спо
лучених ІІІтатах Америки тн в Канаді nро
тягом останніх декількох років точиться ди
скусія на тему "двох Батьківщин" 1). Як 5. в 
кожній нормальній дискусії, дискутанти роз
ділилися на декілька таборі13, при чому ІЮ
жен з них мае: свої арІ'ументи і контрарІумен

ти, якими не можна нехтувати. Тому, хо•І ре
дакція ''Смолоскиnу" вже забирала слово в 
цій дискусії, ми уважає:мо, що не буде зай
вим, коли ми звернемо увагу на мовну сто

рінку nиrання. 

На нашу думну багато непорозумінь у цій 
дискусії nоходить з тоrо, що ми невідnовідно 
інтерnретуємо сам термін "Батьківщина"~). 

Цей термін у властивому його зна.ченнР) мае: 
відnовідники лише в мовах европейського су
ходолу. Отже слово "Батьківщина" можна зоJt
сіМ точно перекласти французькою мовою -
"la patrie", чи німецькою- "Vaterland", nоль
ською - "oiC"Zyzna", чи врешті чеською -
"vlast" та іншими мовамп. Московське "роДІ
нр,'' - набрало свого значення nорівняно не

давно і закріnилося nід час Другої світової 

1) Jіеда1шо uя тема nерейшла 3 сторінок мо.тrодіж
них журналіn також на cтopiflKH журналу ''Суча~ністn" 
присвячен()му питанням "літератури. мистецт11а і суспіль
ного життя" (Див. снпrю М. fіrJrачевської, "пробл~ма 
двох ЕатькіRщtш" ч. 5 П7), травень 1962. стQр. 97-lOl. 
Правда, і скщІt ШІ rема занесенІ! мо.тюдою июдиною, 
яка сама про себе шtше: ''І сьотдні - "!І:ОЧ я далі Е 
молодою, але вже холоднокровно думаючою ... " (Сто
рінка 97). 

::) С.лово "Батьківщина" пишемо 3rідно 3 найноІJі
шим nрапописом з великої літери. Біда лише в то~у. 
що хоч АкаІІС~Іія Наvк визначила ue сдово ПИ(аrи з ве
ликої буКВІ!, наші М{І,ТЮрОСН Під ВЛаД.:JЮ СОІН:"ТіІІ, КОЛІ( 
шІшутІ, про Україну, вживають малоrо "б", а лише у 
значенні псьоrо Совєтського СоІfну вшивають ве.тшкої 
букви. 

3) Пор. А. Он:шькиІ!, Українсnка мала енцикло:~едія 
А-Б. Буен•Jс Atlpcc 1957 стор. 76. де подачо також до· 
кази на те, щn навіть для Ісуса Христ:1 по.r1япя "Бать
.ківшини" бу.1о бшІзhкнм і зрозумілим. 

війни, коли Москві грозила у війні з Німеч

чиною t:мертельна небезnека. До революції 

москалі вмирали за "батюІІІІ{у царя'', за "ма
тушку Ресєю", чи в найкращсwму разі за "атє
чество"4). 

"Батьківщина" в нашому теnерішньому 
розумінні цього слова набирає великої сили 

серед різних евроnейемшх народів nротягом 
ХІХ сторіччя в силу історичних умов 1 роз
горнення визвольної боротьби різних nанево
лених народів. Иого розnроnагували щойно 
ромаlІТИкн-поети, що осnівува.."ІИ німецьку виз
вольну боротьбу nроти Наnолеона (Теодор 

Кернер та ін.), поляк Міцкеnіч, словак Кол
лар та інші. В українців це слово в новоча

сному його розумінні, а не в зна•Іенні "спад
щина по баТJ,кові", вnерше ЕЖИВ Тарас Шев

ченко: 

Гине слава, Батьківщина; 
Немає де дітись ... " 

До тоrо часу в нас вживалася, мабуть nід 
польським впливом, "отчизна". Пор. І. Кот
ляревський: 

"Любов к отчизні де героїть, 
Там сила вража не :vстоїть ... " 

Словник "Грінченка" nодае: слово ';отчизна", 

але в ньому ще нема теnерішнього украінізо
ва!Іоrо "вітчизна", яке nоширилося вже за 
СОВGТСЬКИХ часів. 

Не nретендуючи на неnомильність та ви
черnність, можна коротко сказати, що nонят
тя "Батьківщина" в nовному йоrо значеин::і е: 
тиnовим і своерідним терміном вптвореним на 

4) Ді!я мовозиа1.щя баrатомовним Е той Ф<'кт, що, 
як бачимо, навіть у слов'янських мовах слово "Бnп,
lІ.івщина" ·- різноrо похоцження. Ue може бу1·и дока· 
зом тоrо, що не лише на ''прабатnкішцині" індоевропей
ських народів, {!Ле й иа "прабаrькіІІІІLииі" слов'янсt.кнх 
племен не існувало спільноrо поияпя дл>~ тоrо, що ми 
тепер розуміЕ'мо лід терміном "Батьківщина". 
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европейському rрунті і лише на цьому :грунті 
воно - історично обумовлене і повністю зро
зуміле. Лише в сфері европейських політич
них традицій це поняття переходить межі су
хого терміну і викликає також чутrєві, емо
ційні переживання, які таІt важко .з'ясувати 
словами, а без з'ясування іх поняття "Бать
ківщина" лишається неповним, незрозумілим. 

Знов же не претендуючи на повність, вка
жемо на декілька причин, Ч[)МУ так сталося. 
Певну ролю відігравала освітня система євро
пейських шкіл базована на клясичному ви
хованні, в якому слово "patria" просяІtало у 
свідомість і підсвідомість молоді різних евро
пеІЇських краін~). Однак далеко важливішим 
був, як це підкреслював до речі ще відомий 
англійський історик Меколей, практичний мо
мент - загроза існування даної суспільної 
групи. Треба бу ло боронитися від одного чи 
другого ворога, що загрожував вільному жит
тю рjднпі землі і приносив на ністрях мечів 
смерть і руїну. Коли ж ворог, здобуваючи рі
шучу перемогу, поневолював Батьківщину

n треба було визволя~и. 
Ці моменти ( чутrя і практичної потреби) 

боротьби за збереження свого "Я" і -надали 
врешті термінові "Батьківщина" rого аромату, 
якого не відчуваємо у точному перекладі цьо
го терміну на ангJІійську (американську) мо

ву. Під словом "Батьківщина" словник М. Л. 
Поднезька подає таке6 ) : 

"mother coнntry. native country Пand), father
Jand, motherland; (міоце народження) birth 
place, home]and; Ьоmе; one's native soi]; 

r:) Ні каво, що ююІRЮшя с~юва "patriз. '' поширІf·· 
лося у рим..:тян тоді, колн в.тІастиrю їх ''Батьківщині" 
вже нічого не загрожунзлn і вuІІІІ буди !l<ІШІ:\-ІіІ вслІІ
чезної Ьшері'і, кордони икої прохnднли дуже д;:шеко ni11 
Ланіум, чн ішвіtІ. Італії, як ширшої ''Батьківщини" (І-ше 
сто.1. до Р. Хр.). Гораціеве: "Dulee et decorum est pro 
patria mori", яке у заклm<ах понсrюденrrх народів !10 
бороп.бн ~~ rнr::~вt'J.'Jення відігра.:ю таку в~жлнву ралю, 
мало зновсім тепретнчне значення в Римі першого С1'О
річчsІ ло Р. Хр. 

В) ~'країнсмю-анr.'Іііkмшй слоl!юІк. СІ<лач М. Л. Под
везько, Вндю-tня друге, внправ.1сне і доПОІlІІСне. Київ 
J95'i, CT9fl· 3~-~9. 

в ім'·я батьківщини in the name of our cou11t
ry (motherland}; захист батьківщини defence 
of our country; наша велика батьківщина 
our ~reat country; любов цо батьківщини 
for one's native land (country); туга за бать
ківщиною hoinesickness, nostalgia. 
3 наведеного кожний, хто хоч трохи знає 

англійську мову, зрозуміє, що наше слово 
"Батьківщина" не має точного відповідника 
в англо-саксонській мові. На це є, очевидно, 
свої причини. Протягом довгих століть Англії 
ніхто не загрожував, а навпаки британці тво
рили свою імперію далеко від своіх островів. 
'І'акож існуванню Сполучених Штатів від се
редини другого десятиріччя минулого століт
тя серйозно ніхто не загрожував аж до най
новішого часу, коли воєнний поrенціял Совєт
ського Союзу став емертельною загрозою для 
Сполучених Штатів і для всього вільного 
світу. 

Британці боролися в першу чергу за ко
роля (королеву) або в концепції Кіплінrа і 

інших за "Англію'" а тому, коли ми хочемо 
віддати чутrєвий момент притаманний понят
тю ''БатькіВІцина", то найкраще цьому відпо
відатиме в англійській мові - нEngland", а в 
американській нstars and Stripes". Нашим від
повідником в даному разі буде "У країна". 

Уже з цього видно, що термін "Батьків
щина' не відповідатиме нашому становищу на 

північноамериканському континенті і не від
дзеркалюватиме дійсної суті нашої постави 
супроти краін нанюго поселення, хоч би ли
ше тому, що ніхто від нас не вимагає вико
нування тих обов' язків, -які ми маємо супро
ти Батьківщини, паневоленої нашої Украіни, 
а з другого бону супроти У1сраїни ми J·te мо
жемо виконувати тих наших обов'·язків, які 
ми виконуємо супроти Канади, Сполучених 
ІІІтатів, чи будь якої іншої країни, якої гро
мадянами ми стали (плачення податків, вій
ськова служба, праця в промисловому житті 
нап1их краін поселення, тощо). 

l\(. Антонович 

-о---о--о---

З дуl'юк молодого ~·країнця 

НАЦІОНАЛІСТ І НЕНАЦІОНАЛІСТ 
TOl\f)~ rцо у С~7час11у пор~' майже усі еміг

раційні українсм\:і партії, угрупуваНІІЯ, сере
довища, "ц~нтри" j ти.l\І подібні організації 
прийняли політ11чну п р о г р а м у висунеиу 
)'Країнськими націона~rістами наприкjІЩі 20-х 
і В 30- J)ОКПХ, :JаЙІІІЛИ І!СІSНЇ вепорuзумЇНЮІ 
1цодо понят1·я самого сдова "ваціова.:"Ііст". 

Щоб розвіяти своєрідн.ий туман, що, та1~ 

б11 l\Іовити, навис над слово1\І "націоналіст'~ хо
чеl\10 стиердити, :що існуr. суттєва різниця мі~ 
ідеологією украінсько~о наці~ 
Н а Л і 3 М ~· і П р О Г р а 1\1 О Ю ( ПОЛЇТИЧІІОІО, 
С1ШНОМіЧНШО ЧИ: СОЦіЯ.7ІЬНОЮ) 1 яку, ВіДПОВіДНО 
до потреб даного етапу, висува10ть націоналі
С1'И. 

ЗнаGмо, 1цо за корот1~ий •Іас існування ор-
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•·авізованого українського націоиалізМ)v (чи, 
може, організованих українських иаціоиаліз-
1\Іів? -- має!\'ІО на увазі організацію і тих, що 
від неї відколо.лись) nіи висуи~тn декі.11ька по
.. ТІітичиІІХ, еІшиомічних та соJdяльиих програм, 
ІЦО в основиому приетосовувались до днкта

ту часу і не завжди вип .. ТІивали у всіх подро
бицях з ідеологічних основ. 

Мало того, - політичні, ЧІІ краще сказа
ти соціяльно-економічні програми го.;юпrеиі 
иаціонлістами, СІ(Оро змінювали свій Зl\tіст і 
часом ду;І~е відбігали одна від одної. 

Перег .. 'ІІядаю'ІИ соціяльно-економічні прог
рами Донцова, Сцібореького і По.лтавІІ можна 
леІ..,КО прийти до висновку, що вони писані 
людьми з різними сnітоІ'дядами. В діненості 
воно зовсім не так! І Донцов, і СціборсьІ~ІІЙ, 
і Полтава б~т.ли націоналіста:І\ІИ по суті, а І(Л.И
сократами, націоІtратами та демократам11 по 
формі. 

Отж~, на базі сказаного, твердимо: націо
на.ліст не той, хто прийu.ив ту чи і11ш~т ео
ція.'ІІьну програ.му голошену націоналістаl\·ПІ, 
а той, хто приішяв націоналістичний світо
гляд. 

На ЦЬОl\fУ місці дозвоЛІІмо собі навести 
декі.!Іька основних різІІІЩЬ між націоналіС'l'а-
1\ІІf і звичайними громадянами ( ненаціоналі
стами). 

Тоді як націоиа .. 11іст кладе в порядку вар
тостей націю на п~рпюм~· місці, уважаючи се
бе і н т е І' р а .. 11 ь н о ю частиною цієї нації, та 
nіря'ІИ, 11~0 його доля є с ут ·r є в о пов'язана 
з долею нації, то нена~dоваліст уважає націю 
зв1rчайним коНІ' ломератом .,"Ію дей, доля яких 

зовсім не м~тсить бут11 пов'язана з долею нації. 
....... ТочніІпе, в переконанні націои&.1Jіста на
ція вияв.т~яє себе, так би ::\Іовити, містичною 
Ї(~тотою з yci~m. прикметами притаманними жи
вому організмові, тоді як в уяві звичftЙІІОГО 
•·ромадяІІННа нація являf;'J•ься звичайним ··~·р
том припадкових осіб. 

У бутті нації націоналіст являєт•~ся ії ОІJ
•·анічною частиною і будучи д ух о в о з нею 
пов'язаний н е п о т р ~ б у є для свого існу
вання і розвитку безпосереднього Rонтакт}" 
з нею. З др~того боку звичайний громадянин 
не відчуnа1очи цього духового зв'язку з на
цією, д~націоналі~~ується, коли втрачаt~ бе3по
середній кон·rакт з нею. 

Таким чином 1\-ІОЖна СІ(азати, що хоч для 

націоналіста нація "'ає. своє фізичне місце на 
земній кv лі, все ж таки nuнa не обl\Іежена 
Іпт~rчнІmt;. кордонами, вона - всеобіЙl\ІаІО'Іа і 
для нього всюди- і заnждипрнсутня, а поня'І.'ТЯ 
"еміГрації" н е м а є ж о д н о г о з н а ч е и
н я! 

Д.Тfя JІе-наІІіоналіста - я к р а з навпа-ки! 
Для нього нація яв.ляється гуртом осіб, 11~0 
заJЇмають в І;омпактній 1\taci певпий ~tат з~J\1-
лі. Він вважає себе ч.ТІеНОl"І того гурту ЛІШІе то
му, що говорить то10 саl\Іою мовою, їсть хліб 
тоі землі і входить з ії мешканцями у житrІ)о
ві В3аЄМОВіДНОСІПІИ. З .ХВИЛИНОЮ ВИЇЗДу В ін

шу закутІПІу ІІашої плане'І.'ІІ цей громадяІІІІН 
ІІОЧJІНає говорити мовою тубільців, їсть їх 

хліб, входить з ними в життьові взаємовід
носини і починає себе уважаm о д н 11 м з 
них. 

Б. Гасюк 

УНРАїНСЬНИй НАЦІОНАЛІЗМ І ЕМІf.РАЦІйНА МОЛОДЬ 
(Стаття дискусійна) 

Переважна більшість тутешньої україн- туру, чи стежить вдумливо за українською 

ськоі молоді ставиться до украінського націо- nр~сою, вже не говорячи npo англомовну пре
налізму якщо не неr'ативно, то апатично і бай- су і літгратуру про Укаіну? 
;:rуже. Літеплі сентименти -- фактично все, що 

Про це свідчить хоч би чисельний стан де- прив'язує наше покоління до украінської 
юtих ідеологічних організацій. Який відсоток спільноти; сентименти, якj, здається, надто 
молоді належить до них- 2? 5?. Скільки мо- слабі і кволі, щоб притримати іх на той час, 
лоді належить до неідеологічних організацій, поки українська громада існуватиме в Амери
які плекають український світогляд, як Пла- ці. Бо всі політичні прш""Нози передбачають, 
ст, СУМ- 10 відсотків?, 15? що розв'язка світової ситуації (виключаючи 

Скільки молоді -приходить на національні Ішжнохвилинну можливість війни) прийде не 
свята і академії? Не білЬJпе, як 25 відсотків. скоро, і є сумніви, чи навіть наші діти жити
Та і вони приходять за старими звичками, або муть у вільному світі, до якого належатиме 

примушені батьками, чи бажанням побачити- .~емократична Україна. 
ся з друзями, постояти в "голі", покурити, по- Отже, треба виховувати витривалість, 
балака'І·и. треба творити об'єднання, а не обмежуватись 

Скільки молоді читає українську літера- сентиментами до академій і народньоі бари. 
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А з І{ожним днем наші шанси меншають. 

Американський етнос пережовує і перетраБ

лює одиницю за одиницею, родину за роди

ною. 

Дуже близькі аналогії небезпечно виво

ДИ1.'И. Вони можуть прикрити глибоІ-tі та істот

ні різниці. Але до певної міри корисно порів

няти подібні явища: аполітичність еміr'рацій
ної молоді нагадує аполітичність радянської 

1\·ІОЛОДі. 

Є vзнаки, що радянська молодь так само 

не переконана офіційними доктринами свого 
суспільства, як і еміr'рацНіна. До тоі міри, що 
совєтська влада дозволяє молоді виходити від 

примусового громадського життя. Вибираючи 

професію, молодь оминає небезпечні гумані

тарні науки (небезпечні тому, що більше під

падають під вимоги діялектичного матеріяліз

му) і вибирає тсхнічн:. Вибирає аrрономію, 

а н:е економію, авіяцію, а не літературу, ма

тсматиІ{у, а не історію. 

Комунізм не задовольняє радянську мо
лuд·ь, а націоналізм - еміjраційну. 

Щодо еміграційної молоді, можна накре

с.:,І.ити такі причини: 

1. Природне бажання нового поr<оління 

найти нові форми для: самовизначення. В пев
ному віці молодь вважає своіх батьків за дур

них. 

2. Станлення американського суспільства. 
Наше пон:о.піння вирос~ТІО, чи дозріло, і вчило

ся під впливом пануючої ідеології. Властиво, 
не ідеології, бо це слово занадто обмежене, 
пJ,оби ОІ{рес.пити ідеї, які хоч рідко висловле

ні, все·ж таки впливають на літературу, пресу, 

науку і школи. 

Ці ідеї виходять від так званого "Establish
ment". -це група провідних людей в важли
віших професіях - бізнесмени, журналісти, 

урядовці, науковці і т. п. Їх звичайно нази
вають "ліберали", хоч і "консерватист:и" мало 
чим від них відрізняються. 

В радикальній формі ці ідеї висловлені 
формулою "Better Red than Dєюd" ("Ліпше бу
ти червоним, ніж мертвим"). 

Е меншій формі вони виявлені неохотою 
офіційних кіл встановити Тиждень Паневоле
них Націй або ":КонГресовий Комітет" для до
слідження проблем цих паневолених націй, 
1цоб цим не "образити" Москву, не зменшити 
шансів договору з Росією, не наражати світ 

Н8. атомову війну. • 
У націоналізмі ліберали бачать тіJІьки фа

шизм:, і свій досить розповсюджений амери
канський націоналізм ВОj!Їють на..1ивати па·r-

ріотизмом. Хоч і патріотиз~І все менше і мен
Інс плекають Е n1колах. 

За приклад може служити твердження по
кпІного письменника ВЇлліяма Фолкнера 

\f'au)kner), перед військовою академією в Ве('т 
Пойнті ( я:ка, до речі, виnускає майбутніх ге
нералів і стратегів американської політики) . 
Перед випускною клясою Фолкнер заявив, що 

література тільки тоді велика, коли вона не 

націоналіс·rична, коли вона переходить націо
нальні межі. Як сповіrцають газети, це твер

дження виr<ликало бурю оплесків. 
Власне це недовір'я до націоналізму, і на

віть до всього національного і рівночасно не
добачання небезпеки комунізму, вплинуло на 

нашу молодь. 

Та є і конкретні причини недавіряти на
ціоналізмові. В і:м:'я націоналізму поляки приг
нічували Галичину, німці винищили мільйо
ни жидів і українців. В ім' я прихованого на

ціоналізму-імперіялізму росіяни розбудували 
свою імперію - на кістках українців та ін
ruих паневолених народів. 

Ворожість до інших народів і, ще гірше, 
прИІ{рита ненависть до свого народу знахо

дяться також і в декого з т. зв. "українських 
націоналістів". Хоч сьогодні українські націо
налісти відреклися від Донцова, він, безпереч
но, мав величезний вплив на формування су
спіJІьноі думки в Галичині і на український 
націоналізм. 

Коли сам Донцов писав на сторінках "Лі
тера1.•урно-Наукового Вісника", що російсьІса 
І<ультура нікчемна, то - без уваги на те, чи 
він :мав рацію, чи ні - він бодай говорив про 
речі, які він добре знав, бо російська літера
тура була йому, очевидно, добре знайо~Іа. Але 
:молоді націоналjсти робили з цих Донцов
ських писань зовсім інший висновок: росій
ська проблематика взагалі не достойна того, 
щоб нею займатися. Цікавитися російською 
історією, літературою, тощо, чи навіть вміти 
читати по-російськи, вважалося серед націо
налістів рі щуче за ознаку поганого тону. 

І цей хибний погляд існує до сьогодні, хоч 
сучасна мd!юдь - навіть гаJІицька - в своіх 
найінтеліrентніших представниках не цура
~тье:я всього російського, а ставить його на на
лежне місце . . . Не треба згадувати, rцо під
совєтська молодь має доступ до ширшої куль

тури тільки через російську. 

Тпн nзооJ'юrічноrо шовінізму" дуже прикметний д.тІЯ 
декого з нас. А це відд:1ЛІ4J€ можJшвість симтпії аме
риканців. Прик.11зд: мннуло'і осею1 численні групи пара
дували перед Об'єднанимн Націями nроти відновлення 
:.1томних випрпбувань. Деякі українські кола не прогая
ли змоги внетупити проти росіян і з'явились з пляката
~.и, які прокшпІ<~ли Хрущова і росіян за уярмJ1ення ~'к· 

раши. Американщ помпнлІі' це і в ·t'Ню РІорк Таймзі" 



6 смолоскип Ве_ресевь-Жовтень 196_~ 

(New York Times. Sept. 5. 1961) .3'явилась стаття 
про демонстрацію, в якій було сказано так: "Українці, 
очевидно, прийшли з своїми старими, виношеними пля
катами - "'Росіяни, геть- з України''. УкраїнськJ.Іх пат
ріотів не обходило, що їхнs1 демонстрація не мала нічо
го спільного з де;\Юнстрацією проти .помни\( дос.1ідів. 
Вони в ній бачили тільки змогу виявити свою ненависть. 
А симпатії можна було б здобути, наприклад, виссупаю
чи в ім'я українців по обох сторонах залізної заслони 
і нагздуюа1и: про грізну небезпеку для українців і всіх 
народів. 

Ця критика украінського націоналізму, 
чи радше деяких націоналістичних виявів, н:е 
є відкинепням націоналізму .як ідеології. Я 
вважаю український націоналізм за кон

структивний і творчий шлях до здійснення 
нюпих бажань. 

Як кожний націоналізм. український на
ціоналізм має в собі і неr'ативні і позитивні 
сторони. Неrативними я вважаю прикриту не
нависть до інших народів, бажання підвищи
ти свій нарід коштом інших. Неrативним теж 
є близькjсть до диктатури. Це можна поясни
ти вимогами часу і умови, ал~ не можна не 

бачити небезпеки, коли свій може стати гір
ший і строгіший, ніж чужий. 

Позитивними сторонами украінського на
ціоналізму є бажання волі і рівности, бажан
ня жити без чужого окупанта. 

Треба нам розробити ці ідеі, розповсюди
ти іх в наІпому суспільстві і зробити іх при-

таманними для нашої політичної думки. В ко
роткій, майже афористичній формі, роблю та
кі висновки: 

В практичній діл.внці: розширити наші 
інтелектуальні горизонти. Заінтересована сту
діююча молодь повинна впровадити в дій
сність тезу Юрія Шевельова, що вільна ук

раїнська наука покликана досліджувати серед 
інших справ також ті російські і східноевjю
пейські проблеми, що іх, зі зрозумілих при
чин, занедбала російська і америакнська нау
ка. 

Я не кажу, що молодь повинна присвя
титися російській проблематІЩі. Це було б 
марнуванням наших, і так обмежених сил. 
Молодь повинна досліджувати ті проблеми і 
сторони нашого ворога, які можуть буrи ко
рисні і нашій справі. 

В ззгалJ.но-гро]\fS.ДСІ.Rій ділянці: впрова

дити толеранцію (не компроміс з ворогом!), 
полагодити наші внутрішні справи і виступа
ти одностайно. 

В ідео .. т.rогічній ділянці: розвинути нашу 
nолітичну думку - перестати обмежуватися 
до сепаратизму, себто по суті неr'ативноі прог
рами. Іншими словами: треба уміти пов'язу
вати специфічні національні інтереси з уні
версальними ідеями і концепціями. 

М. Царинник 

РУНИ 
І 

На них немае слід·ів землі, 

Н в в'їлись метали у юtх важкі. 
Не мають права на мозолі 

Руки такі ... 
В :х·ірурга свої - чу дериацькі - звички: 
Він тільки для себе 

на скрипці грав, 

А в ліс ідучи, одяг Р!ІКавички 
І в них для багат7'Я 

гілля. збирав ... 
В кімиаті чотири круглі кутки 

І лямпи білі, неначе дзвони. 
Вже після праці клав у лотки 
Зажи.ІКів метал, · 

що став ?.ервоиим. 

Лиш знявши халат., 

відчуває втому ••. 
Л я гав під ноги вулиці брук. 
Він стискував серце годину тому 

Страшним зуси,ллям те.идітпих рук ... 

11 

Надовго пахttливши лужу спину, 

~І овzав ne обертаюz:и лиця. 
Він 'Щітка.ІКи збирав в долонях піну,
І тер їх_. 

тер долоні без кінця ... 
Підвівши руки, 

він до столу йшов, 

П роиосяzи мовчання за, собою. 
Ссетра перебирає біли.й 'lиовк: 
Хірург -у котрий prt~-

стас до бою. 

Свої думки, 

свої вагаиип, муки 
Відразу ж забуває па години. 

Лиш zисті, 

найчистіші в світі руки 

Прийиятtt серце можуть у людини. 

В. Коротич 
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З історії ~ткраїнського етуден·rського руху. 

nОЧАТНИ УНРАїНСЬНОГО СТУДЕНТСЬНОГО НЛЮБУ ПРИ 
ТОРОНТСЬНІМ УНІВЕРСИТЕТІ (1g40-1942) 

ВІД РЕДАКЦТІ: 

"У ираїнсьиий Сту- ~:.;: ~~:;:_ #і:")~іТ :'''ШШ 
центсьиий 1'\люб при 

Торонтсь:Кому уні
верен т ет і'' - це 
перше уираінс ь и е 

студентсьие товари

ство на Сході Ка
нади. На підставі 

nротоиолів, яиі збе
реглися у першого 

голови цього сту

дентсьиого иружиа 

і визначного уира

їнсьиого ді.яча та де
путата до федераль

ного парламенту до 

літа цього роиу п. 

д-ра Івана 1'\ учере-
пи ми відтворюємо Д-р Іван Кучерепа 
деяиі моменти пра- Перший ronoвa Українсьиоrо 
ці цього илюбу. Ми Студентськоrо Кпю6у при То
були б дуже раді, ронтському ун'іверситеті. 

иоли б хтось із осно-

воположнииів цього илюбу хотів поділитися своїми 
спогадами про ті, тепер уже далеиі часи, щоб та
ким чи:но;~ можна було доповнити ті сиромні дані, 
·я1'і ии могли зачерпнути з ляионічних протоиолів. 

Водночас прохаємо всіх rих иолипініх студент

сь.ких діJrчів, у я:ких збереглися давні до:кументи 
з дія:льности уираінсьи.их студент-сьиих товариств у 

1'\анаді та Америці, дати нам змогу вииористати ці 
доиументи і таиим чином допомогти збирати мате
ріяли до "Історіі уираінсьиого студен'І·сьиого руху 
на Північно-амери.иансьиому ионтиненті". 

Висловлюємо щиру подяиу п. д-ру Іванові 1'\уче-
репі sa те, що він, будучи зай:няrим парл11ментсьиою 
ціяльністю у Оттаві, все ж та-ки знайшов час і пе
репи-сав найважливіші частю-Ін з протоиолів сходин 
У "Краінського Сту дентсьRого 1'\любу при Т ;,ронтсьио

му університеті з-перед 20 роиів. 

І. 

Не раз уже стверджувана в минулому~ rцо 
активні діячі студентського життя і після за
кінчення студій звичайно не відходиJІи від 
громадськогn життя і далі лишалися на пе

редових позиціях тої чи іншої ділянки нашо
го політичного чи суспільного життя. 

Ще одним доказом правильности цього 
твердження, може послужити історія Україн
СЬІ<ого Студентського Клюбу при Торантськім 
університеті. ЯКОГО ОСНОВОПОЛОЖНИІ{И і аКТИВ
ні діячі беруть дотепер активну участь в укра
їнському і канадському житті. 

Між першими діяльними членами цього 
І<.іІюбу ми бачимо Івана Кучерепу, Лева Фари
ну, З. Самця, С. Романюка, Івана Яремка, Свя
тослава Фроляка та інших. Ініці.ятива засну
вання українського Студентського Клюбу при 
Торантськім університеті наJІежала п. д-рові 
І. Кучерепі, консервативному депутатові до 
Палати Громад від виборчої округи Торонто
Гай Парк в роках 1957-1962. 

п. 

Перші сходини "У краінського Ст)rдент
ського Кружка при Торантському університе
ті" (офіційна назва) відбулися в неділю 20 
жовтня 1940 р. в музичній залі "Гарт Гавз". 
Першим головою тимчасової управи на тих 

сходинах обрано І. Кучерепу через акляма
цію. З двох кандидатів на секретаря (3. Са
мець і Л. Фарина) обрано малою більшістю 
Левка Фа рину. На цих же перших сходинах 
Кружка заплянонано розділити діяльність то
вариства на такі три ділянки: 1) культурно
освітня, 2) забавова і 3) спортивна. 

І. Яремко та С. Романюк зайнялися укла
денням статуту. На цих же перших сходинах 
уточнено членську вкладку, визначено дві мо
ви урядування (українську та англійську), 

а в ку льтурно·освітній ділянці начеркнено до
сить широкий nлян - вивчення українськоі 
:мови та історії, а також діяльність у галузях 
:музичній, театральній, народніх танців, тощо. 
Заплановано також улаштовувати сходини 
Кружr<а з доповідями та дискусіями. 

IIL 

nершу постійну управу у краінського Оrу
дентського ІСружка (УСК) при Торантському 
університеті обрано на наступних (других) 
сходинах 3 листопада 1940 р. у (такому 
складі: 
голова - Іван Кучерепа, 

sаступник голови - Микола Винітовий, 
секретар - Лев Фарина, 
екарбннк - Оля Олійник, 
члени Контрольної Комісії - Павло Ковин

ський і Володимир rренько, 
референт культурно-освітньої діяльности 

Славко Романюк, 
референтка забав - Розалія Фарина, 
референт спортивних справ- Мирослав Ту

чак, 

пресовий референт - Славко Романюк. 
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Протягом наступних місяців Кружок 
улаштовував дебати, концерти та балі (за
бави). 

На сходинах Кружка 9 березня 1941 р. 
зачитано листа від Президента Торантського 
університету д-ра. Г. й. Ковді, яким затвер
джено існування Кружка. Останні (12-ті) схо
дини Кружка в академічному році 1940-41 від
булися 6 квітня 1941 р. 

IV. 

У новому академічному році 1~41-42 ді

ЯJІьність Кружка розпочалася 20 жовтня, ко
.,"'lи відбулися перШі сходини у "Вумен'с Ю

ніон". На цих сходинах обговорено пи·rання 
створення "По ча тк о вого фонду" для україн

ських студентів, які t:JОтребують фінансової до
помоги. 

На других сходинах, 2 листоnада 1941 р., 
:які віАбулися в "Нюмен гол" обрано управу 
на академіqний рік 1941-42 у такому складі: 
голова- Левко Фарина, 
заступник голови- Микола Винітовий, 
секретар - Іван Кучерепа, 

скарбник -Михайло Капуста, 
КоН'l'рольна Комісія - Володимир rренько і 

Оля Олійник, 
референт культурно-освітніх справ - о. Ми-

хайло Горошко, 
референт забав - Розалія Фарина, 
референт спорту - Петро Онищук. Крім того 
обрано також двох пресових референтів 

Куток гутірок 

Степана Климаша (англійська моnа) і Осипа 
r ор чинеького (українська мова). 

V. 
Другий рік праці проходив також дуже 

успішно. У лаштовувано цілий ряд різних 
''імпрез", балів та еходни з доповідями та де
батами. На десятих сходинах (12 квітня 1942) 
схвалено після докладного обговорення ста
тут "Позичкового фонду". Найбільш діяль
ну участь у його виготовленні брали І. Куче
рела та І. Яремко. На цих же сходинах на 
пропозицію Івана Яремка вирішено восени 
1942 р. створити Кружок абсольвентів Україн
ського Студентського Кружка (Alumni) . 

На третій рік існування Кружка (19·12-43) 
обрано таку управу: 

голова - Іван Кучерепа, 
застуnник голови - Володимир r реиько. 
секретар - Степан Климапrко, 
скарбник - Михайло Kanyc·l'a, 
Контрольна Комісія - Петро Старко Ва-

силь Зинчиmии, 
рефєрент культурно-освітньої діяльности Да-

нила І.Тlтокало, 
референт забав- Розалія Фарина, 
референт спорту - Петро Онищук, 
референт преси - Осип r ор чинський (для 
української) та Іван Яремко (для англій
ської). 

Протягом перших двох років існування 
Украінспкий Студентський_ Кружок при То
ронтському університеті нараховував понад 
50 членів. 

ВСТУПНІ ЗА УВАЖЕНИЯ 
ВІД РЕДАJ.lіЦІІ: 

На сторін:ках нашого журналу хочемо запрова

дити :куто:к для тих, що хочуть провести періодично 

де:кілька хвилин обмір:ковуючи різні питання, для 
тих, що хочуть задуматися над різними а:ктуальни
ми справами нашого щоденного жи'І"І'я. 

Ставимо собі завдання стимулювати та:кі "про
гуль:ки у світ думо:к", суrерувати теми, розвивати 

іх у різних напрям:ках і та:ким чином розпочинати 

гутір:ки, я:кі, сподіваємося, ви:кличуть у читачів ба
жання продовжувати та:кі аналізи самостійно і про

думувати дані дум:кн самим, аж до остаточних ви

сноя:ків. 

У наших гутір:ках будемо старатися дотримува

тися де:кількох основних правил, я:кі повинні допо

могти нам всім вправляти та:ке не примушене, сво

бідне думання. По..-перше, хочемо поставити посту

лит, що :кожне твердження сприймемо лише тоді, 

коли зуміємо самі перед собою до:казати його пра

вильність. В процесі логічного думання відбувається 

своєрідне будівництво, де :кожна цегл.ина-дум:ка 

служить підставою для дальшої, наступної дум:ки. 

Тому-то уважний вибір і систематичне у:кладання 

цих думо:к є передумовою до успіхів у наших впра

зах. 

По-друrе, у виборі нашого будівельного мате
ріялу (думо:к, способів), формі будови (напрям:ках, 
розвит:ку думо:к) і самому процесі будови-думання 
будемо старатися дотримуватися певних основ. 
Свободу дум:ки в цьому випад:ку будемо розуміти 
не лише я:к незалежність від :кимось на:кинених чу

жих напрямних, режимів і обмежень, а та:кож у не

меншій мірі, я:к свободу від традиційних звичо:к, 
особистих виш:колених реа:!-tцій на знайомі ситу
ації і загально прийнятих стандартних розв'язо:к до 
частих, щоденних проблем. 



КоротІ";о, хочемо вибрати таlіlіЙ шлях до роз

в'яз1'.н наших nитань, яюІЙ є дійсно найлогі'чнішнй, 

пезалежно від того, чи він є новий, чи давніше 
''лротолтаний", не бою"Чнсь, що відхилення від ста
рих, виnробуваних доріг обов'язІ";ово зведе нас на 

:манівці. Одним з найважливіших наших завдань 
будє розглянути ЯІ";найбільше різних (Підходів, щоб 

мати С'!Іравді шнро·І";НЙ вибір, і тнм самим не оми

нути можливостей, яRі, хо"Ч ле таІ";і о"Чевндні, мо

жуть виявитися найбільш прнгожнмн. 
Засадни"Чо наша метода буде СІ";Ладатися з трьох 

Ріроnів у таІ";іЙ послідовностj, 

1. Виявити основні Р-лементн нашоі nроблеми, 
2. Придумати яRнайбільше рі-зних сnособів ії 

розв'ЯЗІ";Н1 
3. Вибрати таІ";НЙ сnосіб, Яl'іНЙ наЙІ";раще від

nовідатиме нашим вимогам nеред шщем 

nраІ";ТН'ЧННХ можливостей, ефеR~ивностн 
далого "Ча-су. 

ТаІ";НМ '!яном, оцінна nродуманих можливих 

розв'язоІ"; буде відсунена від самого процесу про

думування і охоронить нас від леред~асноrо від

~<ндання та'!'іих розв'язоІ";, яЮ можуть нам видава

тися невідnовідними і тнм самим ніІ";олн не змо

жуrІ. трансформуватися у І";ОНІ";ретну ідею. Багато 

Тс"'і.І";НХ "добрих" ідей nроnадає в зароДІ'іОВі тілЬІ";Н 
тому, що ми (з різнях лрнч:нн) за СІ";оро старає

мося їх оцінити, знаходимо ЯІ";ісь недомагання, прн

душуємо їх в самому поче.т!\ові і не даємо їм лов

них шансів "внросrн, зміцніти і виnравдати себе"'' 
в о·бли'l'Чі всесторонньої, об' ЄІ";Тивної аналізи. 

В нашій найблнж"Чій статті застосуємо саме та-

1\і сnособи лідходу, а згодом, маємо надію, що 

І";ОЛО наших "Чнта'lів лрнєд:!НJ.ється до цих rутіроІ"; 

таІ\ож у формі nодавання тем, днсІ";усії і своіх І";о

ментарів. Темою нашої nершої гутірІ";Н буде; 

АКАД}:МJПНО-ПАНА.ХИДІШП НА<Л'РІЛ 

у нлшm ГРОМАДІ 

У цій нашій першій гутірці хочемо зупи

нитися над, часом дуже дразливнм, питанням 

цілі і доцільности "святочних академій", яки
ми так рясно заснпаннй календар громадських 
''імпрез" наших еміІ'раціЙ1шх осередків. 

Пригадаймо спочатку ще раз наші заса

ди: буде.~ю сприй!\tатп лише такі тверджения:, 
які зу!\П.єм:о доказати, будемо думати свобідцо, 

а з оцінкою буде!\tо стримуватись. 
По-перше погодьмося з одним фактом; 

сЕяточні академії стали такими ж традиційни
ми в нашій громаді, як наші національні стра:. 

вн - вареники і борщ. Не всюди і далеко не 
завжди проходять вони гладко і з успіхом. 
Вже й серед ширшого громадянства можна 
почути питання: чн доцільно улаштоnува'!н 
ці академії? Чн не краще робити щось інше? 

Подумавшн про такі нарікання помалу 

з комплексу особистих почувань, несміливої 

критичної аналізи, а врешті раціональних мір

кувань виринають три засадничі питання: 1) 

Чн квестіонуємо доцільність святочних ака
демій взагалі, 2) Чи лише їх форму і зr.rіст, 
3) Чн іх кількість? 

Яка ж ціль типової академії? Іх декілька: 
1. Назовні (і не завжди щиро} - це поша

нування якоїсь історичної особи, чн події; 

2. Проповідування ідей, я:кі ця особа чн подія 
репрезентує; 

3. Піднесення духа громади; 
4. Естановлення зв'язку внуrрі громади; 
5. Пропаr'анда між чужинцями; 
6, Дохід на громадські цілі; 
7. Поле попнсу для мистців і промовців. 

Есе мнстецтво добре організованої імпре

зи, виходить, поляrає у правильній пропорції 

наголошення цих всіх елементів. На жаль ду
же часто головні мотиви імпрез губляться в ті

ні невідповідно наголошених побічних цілей. 
Якщо прнглянемося ближче до наслідків 

нашої типової імпрези, то побачимо, що пси
хологічні моменти відіграють дуже значну ро
лю. Найчастіше вертаємося з таких імпрез 

з певними враженнями і настроямк Не мож

на забувати одного: чим частіше стараємося 
зробити враження, викликати настрій вжива

ючи тих самих способів, пригадок, тнм біль
ше губиться їх ефект. Врешті стають ВОШІ 

звнчайннмн, блідими, буденпнмн явищами, 
тратять свою силу, свій чар, вплив ... 

Спробуймо формулювати відповіді на по

ставлені нами вище три питання. Доцільність 
святочних академій значна, але зміст, форма 

і кількість їх часто невідповідні. Помиляється 
той, хто хоче оцінювати ГJюмадн по 1:ількості 
проведених академій. Часто така "активна" 
громада виявляється збайдужілою, відсrраr. 
шеною від інших проявів суслільного життя. 

Найсумиішим парадоксом виЯВJІяються 

випадки, коли вшанування пам'яти особи, яка 
тяЖІю працюмла над об'єдь:шІнmt наших на
ціональних сил - відбуваються в повному 

роз'єднанні. Цілий ряд груп, немов глузую

чи влаштовує декілька окремих імпрез ... Хо
чемо поста"Внти питання: чн не було б кори

снішим, якщо б всі ці групи об'єднано дого
ворились не улаштовувати жодного свята? 

Сподіваємося, що читачі самі знайдуть від
повіді на це та іШІІі пнтаня, які вирннулн під 
час читІUІНя цих рядків. Думаємо, що й пог
ляди автора цих рядків не будуть їм чужі: 

вважаємо, що нам треба менше, але краще під
готованих академій - бадьорих, оптимістич
них, а не мелянхолійно-плакснвих, що нага
дують похоронні голосіння і панахндні співи. 

В. Дмитріюк 

Наша черrо:ва гутірка буде на тему: 

ЛОДУМАІІМО НАД ВИБОРОМ ФАХУ 
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Поезія моло~их в Украіні 

ВІТАЛІfі KDPDTI1Ч 
(О. З.) Серед групи наймолодших, тала

новитих поетів в У країні, визнагне місце зай

.ttає Ві1·алій Kopoтuz. Серед цього невелиzко

го rрона, до якого зараховуємо І. Драzа, М. 
Він.~рановського, Є. Гуцала та інших, - В. 

Коротчу чи не .найбільше щастило, він має дві 
опублікован·і збірки поез·ій} а юtївська иліте-
1)атурна ~у країна" найчастіщ,е відступала йо

.~lУ свої сторінки. Це можпа пояснити тим, що 

в К.оротиzа серед ряду та,лан.овитих і високо

JJt·ltстецьких поезій, рясніють половою і поезі:і, 

як дань часові, дань пануючій партійній ліп·И 
а літер(lТурі. Ал~ це а;rк ніяк не по.нижує вар-
2'ості спра~жп·ьої, поезі1: Ь.:оротича, в якій ча

сто .зпахолимо багато захоплюючого, ориrі
нального, н.ового, чого ва.жко було знайти в 

uог.о попередників, декога з·і старих підсовєт

ських постів. 
Віталію Корот·ичу 26 років. Він народився 

в 1936 р. у Києві, в родині лікаря, де він з~tал
ку полюбив не лише україисьн;у, але й захід
ню літературу, знання .<lн:ої нераз проникає 

з його rюезій. П·ішовши І'Jлідами свого батька, 
В·іrалій закінzив Київсьk·ий медиzний інсти
тут і став лiкape.JJt. Зараз він працює лікарем-

7 єрапевто.11-r в іиституті клініzної .медицини і.м. 

иuад. JJI. СтражесІіа в Киеві. 
В. Коротttч почав друкуватись в 1956 р. 

і його 11оезії !..tожна було час-від-zасу знайти 
в tpiзnux tш.ївських журналах і газетах. В остан
н.іх porcax він друкується частіше. У 1961 р. 
'ІЮЯв'ttЛаСЬ його перша збірка поезій иЗОЛОТі 
7-•lfки", а в цьо~rу році,- вийшла друга збір
''а - азапа.х пеба". Зараз .молодий поет пра
·цює пад новою збіркою ивулиц.я волошок". 

В січні 1962 р. В. Коротич був прийнятий 
до Спілки П'ttсьменІ-tиків У1сраїни, як перший 
З ?1ОМіЖ .'ИОЛОДиХ. 

Ос..ь кілька голосів про творчіС'l'Ь В. Коро
тича, які дають найкращу хараІ(,теристику йо

г.о творчості: 

1\fаксщн Ри.;ІьськІІІt, акадеl\'Іік, поет: а Це 
добре, що Віталій. ТСоротич лікар, добре й те, 
·що він люби'l'Ь н.оезію і ~ше до неї безпереzну 
здібність . . . Коротиz скажемо зразу мас своє 
творzе обл1t чч я • . . Корот1tе сильно відчуває 
і ом·іс 'l.~e віддати. й OJІty властива афорист·ltЧНt"!. 
влучність ... Він тут (в одній поезії), види.мо, 
кокетує зу . .-~tисними прозаізма.7ttи. Що ж! І про
за'іки можуть бути поетичною зброєю" ( .. 'Літ. 
J:країиа", ч. 64, 1962 р.). 

BITAmf1 КОРОТИЧ 

Степан КрижанівськІоі, критик: ''Помітно 
т .. tсупувся за t~ей рі'к (1961 р.) Віталій Kopo
'l'UЧ. • • • Він .іzікар і поет, або., я1с сам пише· у 
в[puti "'Біографія", "поетолі.кар"1 "лікарепоет". 
Це tteвн.uJІz еин.ом позначається і н.а тематиці, 
дв він оспівує поезію лікарсьмї праці, благо

lю.диої і гуманнdі, важкої і відповідальІtої, нер
вової і вдяzної. Віталій Коротиz більш,е йде 
від :ж;иття і менше від літератури., у нього мен
·ш .. е літературv.~tипи,. ніж у двох вищезгаданих 
•fl.оетів (Драча і Вінграновського), але у нього 
е і власні поз1tтивні якості і власні слабкості. 

Bipv.1,i К.орот·иzа цікаві і своєю проблемністю. 
Віи викриває лццемір'я, двоєдуш.ність, бре.х
ню, він славить важкий і почесний труд ліка
ря, він баеить жи1·тя ЯІС реаліст і його красиві 
·і н..екрасиві прояви, але завuLе стоїть на боці 

иисокого, .значного, благород~tого. Приємно 
6ач1tти) що JІюлодий поет н.е б'є на зовнішні 

ефеІ<.ти ... Коротич -показус хороші зразки 1zси
~Jологіzного заглиблення, філософської зосе-

1Jедженості. його псрева:ж:на стихія, це саме 
Nедитація, роздум, психологія ... Золоті роз
сипи діамантів, які поет знаходить у душах 
людей, а насамперед у своїіі, власній душі, 
вимагають обточки, гранін.ия, ·щоб вони могли 
засяяти усі.ма барвами спектра~'. (''Літ. Га::lР.

та'_.' 'Ч. 90, 1961 р.). 
Євген Сверстюк, критиr.: "Н айхарактерні

ш.ою прик.ІИеТОЮ стилю 1'ЮЛОДО20 поета Є за-
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ду.wчиво спок1.иний тон тривожних розповідей 
та роздумів що нагадує тихий грудний спі.в, 
у якому не zyтu фальшивих нот. Цей заду

шевний спів ллється вільно, природно, утворю

юzи власне русло мелод·ії. Жодиа поезії збір
ки (а Золоті руки") не а.Jкладається в ра.і·кки 
традиц·ій.них розмірів. Тут не обійдеиtся вір
шованою патетикою, що 'іtриховує відсутність 

2либоких поzуттів. свої слова і почуття, влуz
Іtість вислову, справжня 'nоетична образність 
і с·rановлять осnовну вартість. багатьох поезій" 
("Літ. Газета", z. 66, 19ti1 р."). 

* * * 
"СЛАВОСЛОВ'Я" 

І. 

Хай живе своєWІасність! 

Спізннвсв - тебе зверrають. 

Люди тоді нещасні. 

Ноnн вони не встнrають.

Це rоnовне - впіймати 
ЕпохИ тверду ходу. 

Ламають? 

І .цк лама тн ! 
Будують? 

Біжи, будуй! 

Тихо? 

Радій тиші! 

Сміютьсв? 

Вітай сміх! 

ДJІИ тебе наііrоnовніше 

Не йти попереду всіх. 

Внось 

у веке 

исність, 
Затверджуй 

стверджене вже. 

Хай живе своєчасність! 

Бережених - Боr береже! 

11. 
Слава тнм, що мов"Іать! 

З'їденим слава словам. 

У зпіпnекій шпа2і ry6 
Мудрість живе сама. 

МовWІаннв - золото. 

я 

Низько вклоняюсь вам 

Майстрам ковтати радхн 

Тих ре"Іень, вких нема. 

У ваших rep6ax живе 
Стулених ry6 капкан, 
Де "ІаСОМ С'І'Нр"ІКТЬ ноrа 

В"Іасно спійманих сnів. 

Нехай по той бік зубів 

Танцююn думки иан-кан -
Ніхто не зайде туди, 

У ре-rеиь запертий хлів. 

Слова - то срібло <:нвннн, 

Мов"Іаннв - золото дум. 

Цв істина з6ереrпась 

Із дуже давніх років. 

Розумні завжди мовчать, 

Іх то"Інть за mодство сум -
Чому не позбавив Bor 
Людей від азиків?! 

Ковтати пеrше &упо 6 ••. 

ІІІ. 

Слава усім "пророкам", 

Які до пророцтв сідаJJК! 

Слава усім строкам, 

Які вони відrадаJDІ! 

В хвнm~нн най6іm.ш бурхливі 

"Пророки'' не знають муки. 
Вони у жести сміJDІві 
В кишенвх СІUІадають руки. 

Мов"Іать страшенно змістовно, 

Які 6 слова не nyнaJDІ. 
Не стверджують rолосnовно, 

Лиш потім шепнуть: "Ми знали ••• " 
Не ро6лвть поспішних кроків, 
Все вrадують у кінці ••• 
Хороше жнттв в "пророків". 

От моnоJЩі! 

VI. 
Слава тнм, що сМіютьсв останніми! 
Тихо-тихо: хн-хн! 

І вспухаютьсв: 

То не сміх над державними тайнами? 
А моrутні - теж посміхаютьса? 

Чи сміаJDІса наіrrоnовн'іші, 

Чи ухвалено сміху прнЧJПІу? 

Нерозумно смівТиса в 'ІІІШі. 
Мудро ак - пісJІИ старших по 'Інну! 
І хихикнути між вітанками, 

Як JDІзнутн -
Тонка то справа! 

Слава тнм, що сміютьсв 

останніми! 

ВіWІнав слава! •• 

* * 
НИ ІВ 

* 

Про тебе вже не можна напнеати 
Слова, вкнх ніхто не rоворнв ••• 
Тн роздуваєш подихом вітрів 

Воrн'і, аким rорітн й не зrасатн. 

В Дніпро впадають мрій моїх рі"Ікн, 

Над ним - шнро~нм - вер6н 
хилить стани, 

І щовесни запалюють каштани 

Турнетамн захвалені сві"ІІDІ. 

Потрібен тн мені у щасті й ropi 
І друrом наректи тебе дозволь. 

Тн- мій. 
Зелені rеі::зерн тополь 

БJDІCKyW!HM листам б'ють у жовті зорі. 

Коханна споконві"Іні теореми 

Доводвn мнJПІм в парках юнаки. 

Розклало небо світлі п'втакн 

В сузір'їв ідеаm.но точні схеми. 

• •. По вупицвх твоїх іду щодив, 

11 
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Працюю і живу твої.м ~хаииим, 

Люблю доріr твоїх иаймеиувании, 

І кожен камінь тв·ій - мои ріДІІJІ. 

Вбиваєш в людих вдачу ти хробачу, 

Бо 'Іистий і исиий тн, иа'Іе кnю'І. 
В.цихаю вітер твій. 

З дніпрових круч 

Прийдешкості прекрасні далі 6а'Іу. 

* * * 
Я, напевно, дуже м'икотіJІКіі, 

Я не можу qути mодський крик. 

Правда ... 
Роз'Іароваиі? 

ХотіJІК, 
Щоб 6уJІК зі етапі лікарі? 
Щоб вони залізними руками 

Щось рс6иJІК, ин ото в кіно, 

Щоб вони не марнnк думками: 

"Де спасіння? Де? Яке воно?'' 
Треба на роки забути втому, 

Чути пnа'І, иким тебе позвуть. 

Лікарі сивіють •.• 
Справа в тому, 

U~o за 6аrатьо~ воІПІ живуть. 

* * * 
ВІРШІ ПРО СЕРЦЯ 

(Уривок) 

Земnв мои зеленими руками 

Торкає небо, qорие та масне, 

І дні, икі не стаJІК ще роками, 

Крізь мене йдуть, трнвожа'Іи мене. 

Не все ще кабупо наймеиуваиНJІ, 

Не все ще до душі ввійшло мені, 

Але и чую теє плюсуваиии, 

Яким в роки сплюсовуютьси дні. 
Сплюсоваво думки в туrі закони, 
Що кожен з них до мозку увійшов, 

І серце зо6ов'изаие до скону 

Дnи праці 

До долоней rиати кров. 

До кииr прадавнє слово знову лиже 

І древнім не назве йоrС\ ніхто. 

Розпались на частини екіпажі, 
З6еріnии коліщата дnв авто. 

Кресала древні стали сірниками~ 

Млин - Диіпроrесом, дуже звична рі'І. 
А дні житти обернено роками 
Як ввійшли до складу семиріч. 

Стають дуби стовпами та стіпьцими, 
І праrие мотлох знову nnyroм стать .•. 
А що, скажіть, робити із серцими, 
Із нашими, що в rрудих стукотить, 

Рахують наші дні, роки, хвиnики, 

На них рубцими - роздумів сліди. 

А, може, щось лишаєтьси незмінним, 

Прийшовши у все'Іасиість назавжди. 
Щось иеперех'іА'Не у душі рине 

На знак 6езсмерти, вірности в краси. 
Офеліи, Джупьєтта й Катерина 

Передають серци крізь всі . 'Іаси. 

--·--- --

І правда, у стоnіттих осіииа, 
Проходить крізь шари брехні й хули. 

Зі спалеиоrо серци Гуса Яна 

Нові серци крізь поnум'и зросли. 

Роки ідуть у славі та у страмі, 

Минає день і де він ·- rей, лови! 
Ми вже не ті. Але серци - ті ж самі. 
Серци безсмертні. Вірю в те. 
А ви? 

* 
ПОЕЗІЯ 

Непомітно, иеиа'Іе дорослість, 

Час писанки пісень настає. 
Мов пшеничне зерно проросnе, 
На6рикає сЛово твоє. 

Б'є тебе у спітнілі скроні -
За ударом - важкий удар. 

Ти кладеш на вузькі доnоні 

Проростаю'Іих сnів тиrар. 

Ти не знаєш, ик бути з ними, 

Із сnовами, що ти відкрив. 
Ти пов' .взуєш їх сміUDUІІІІІ 

Ланцюжками 6лаrеиьких рим. 

По ро6оті, порою пізньою, 
Пестиш ланки ридків своіх. 

Ті слова ще не стаJІИ піснею, 

Але ти вже - співаєш їх. 

Всіх мелодій туrа основа ~
Думка 

в стиnевна ридок nиra 

І, підкореие, 6'єтьси слово 

У вузьких своїх Єереrах. 
До важкої 6орн'і rотова, 

В' є nоема свої сліди. 

Так. Поетом стають раптово. 

Як дорослим. 
І назавжди. 

* * ·іС 
МУ ДР! СТЬ 

Я у морі ВТОПJІЮ 

Всю біду свою, 

Всю &іду •.. 
Я у морі обмию 

Свої о'Іі, руки ·і душу. 
Я до тебе крізь море, 

Крізь Чорне море 

Прийду, 

І мені твои радість 
Горло рукою здушить. 

Я поїхав до мори, 

Щоб все сказати йому. 

В білопіниості хвиль 

Відшукати вічності клапті. 
Я rіркоі води 

У долоні свої віЗьму, 
І вода· мені' здаєтьси 
На ТВОЄ СХОЖОЮ ПJІаТТR. 

я у всьому тебе 
ВідШукаю: 
У криках птиць, 

У камінні слизькому, 
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В дзеркалах мокроrо світу. 

Смисл жнтти уособнвшн, 

Всю~ зі мною тн. 

Це старезні слова: 
Але ім не можн:t снві тн. 

Світ не вміє старіти 
У бру~і дрібних образ. 
Ми ~о віку не знай,цемо 

Тези, 

За цю ясніше. 

Я скрізь світ твіі! 
До тебе 
Пpнxo,JgRy іще раз, 

Повний rуркоту мори, 

Чистоти 

І му~рої 1'нші. 

ХV-пй КонГрес ЮСНСі\ 
(МО! ВРАЖЕІПІЯ І СПОСТЕРЕЖЕІПІЯ) 

Колумбус, Огайо - 0І<оло 1200 делеrа
тів і заступників з понад 400 різних коледжів 
і університетів взяли участь у 15-му Конrре
сі ЮСНСА. Окрім членів ЮСНСА були ще 
присутні гое1і - представники з різних краін, 
які репрезентували свої студентські союзи. 
(Японці, африканці- з Анrоли, rани, і т. д., 
-поляки, жиди, лотШІІі, литовці, іранці, ук
раїнці та інші.) Вагато представників, які ре
презентували свої національні студентські со
юзи перебувають тепер в Америці на студіях. 
Інші представники репрезен·rували свої сту
дентські союзи на еміrраціі. Між ними нахо
дилися 4 представники від СУСТА - Богдан 
Футей, віце-президент зовнішніх зв'язків; Лю
бомир Зобнів, голова комісії середньошкіль
них справ; Люба Купчик, голова комісії ака
демічних справ; Таня Матиців, голова комісії 
ФКУ. Конrрес відбувся при Огайо Стейт Уні
верситеТі, 19-30 серпня, 1962 р. Під час пер
ших трьох днів відбувся з'їзд всіх студепт
ських редакторів. Остатні два тижні бу ли по
ділені на дві головні частини. Першого тиж
ня делеrати і ГОt.'Ті-обсерватори по комітетах 

У-rасникн 15-ro Конrресу ЮСНСА. У пере~ьому 
ря~у зліва: ЛюбаКупчик - rолова комісії ака~е
мічиих справ СУСТА. Кіойі Табата - пре~ставннк 
Японії і Любомир Зобків - rолова комісії сере~-

ньошкіnннх справ СУСТА. 

та підкомітетах підготовлили і оформляли ре
золюції. Другого тижня відбувалися дисІ<у
сійні наради (Legislative Plen~) над резолю
ціями) які бу ли запропоновані поодинокими 
комітетами і підкомітетами. На дискусійних 
нарадах тільки делеrати або іх заступники 
мали право голосу. 

Під час першого тижня вдалося нашим 

двом представникам (В. Футей і Л. Зобнів) 
з допомогою американських та лотиських сту

дентів подати проєкт резолюції в комітеті міл~
народніх зв'язків. У цій резолюції вислонле
но домагання, щоб на на~тупкім Конrресі 
ЮСНСА був підготований семінар на тему 
"Поневолені Народи Східної Европи". Як би 
віце-nрезидент Емерсон не перебрав на себе 

обов' язків предсідника то напевно резолюція 
була б обговорена на дискусійних нарадах 
Конrресу. Добре обзнайомлений з парлямен
тарними процедурами, він вміло усунув не
бажану резолюцію. 

Вже першого тижня можна бу ло спосте

рігти, -Іцо провідники ЮСНСА добре зсргаиі
зовані і підготовані. Вони мали виготовлений 
плян Коніресу, ·якого точно дотримувалися. 

ІОСНСА це студентська організація, але 

крім того вона виконує також політичні функ
ції. Відразу з першого пог лнду можна заува

жити дві політичні групи. Одна добре підго
тована та тісно зорганізована - це тю< звані 
Ліберали або Студенти Де:.юкратичного То
вариства (СДС). Друга група менше підго
тована, а ще менше зорганізована це консер
ватори. Вони задовольнялися малими перемо

гами і часто нарікали на лібералів, що ті за
гарбують всю провідну владу в свої руки та 
не дають ім нагоди вибитися. Ліберали тим 
часом як бджоли в вулику спокійно працюють 
і використовують кожну нагоду. В іх рядах 
находяться найкращі студенти політичних 
наук, права, соціяльних наук та інші. Всі во
ни є доорі промовці і добре орієнтуються в 
парляментарних процедурах, а тому й не див-
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Частина Аеnеrатів 15-ro КоНІ'ресу амернканськоrо 
СТТАентства. 

но, що з-поміж них багато вибрано на провід

ні становища. 

На дискусійних нарадах консерватори по
чали тісніпrу працю між собою, бо запримі
тили, 1цо деякі резолюції пре:1;ставлені на на
радах були прихильно наставлані до комуні
стів. Ліберали останнього тижня вели сильну 
пропаrанду проти Інтервал Секюріті Акт 1950 
( МкКеррен Акт) . Згідно з ·rим актом всі ко
муністичні організаціі і члени зобов' язані реє
струватися в уряді, як чужі аrенти. Кожного 
дня вони випускали свою газетку, де помі
rцали коротку статтю на цю тему. Крім того 

вони розповсюджували різного роду брошу
ри, які були надіслані комуністичними орга

нізаціями. Консерватори стрепенулися під на
валом цієї пропаrанди і взялися до праці. Во-

ни звернулися до нас, щоб ми на підставі сво
го пережиття та досвіду підготовили промову 
в обороні М:кКеррен Акт. Конrрес більшістю 
голосів уділив право голосу нашому представ

никові Юрію Фединському (голова УСК при 
Огайо Стейт Університеті). Ю. Фединський 
коротко представив ціль комуиізму і спосіб, 
яним він прямує до цеї цілі. За приклад ужи
вав Украіну та інші поневолені народи Схід
ної Европи, де комунізм панує без добробуту. 
HR. кінець попереджав Америку, щсб пробу· 
дилася і не чекала ворога з бомбами а сте
реглася його, бо він поволі, спокійним спосо
бом перебере державний провід у свої руки. 
Бурхливі оплески понеслися по залі. Резолю
ція не перейшла, а була передана наступній 
управі, щоб іі щераз добре вивчила. 

Це короткий нарис напрямку, в якому роз
вивався з'їзд студентства. Поминаючи розбіж
ні політичні переконання, загал американ
сьr<их студентів дуже поважно ставиться до 
праці і послідовно здобуває права голосу на 
всіх відтинках студентського і суспільного 
життя. Американські студенти обзнайомле:ні 
з різною літературою (спеціяльно комуністич
ною бо П є маса), до якої мають доступ. Ми 
зауважили, що мало матеріялів розппвсюджу
сться про Поневолені Народи і не дивно, що 
іх не цікавлять проблеми Східної Европи. На
шим обов'язком є nостійно працювати з ЮС
НСА і спрямовувати увагу і погляди цієї ор
ганізаціі в сторону Украіни та інших Поне
Еолених Народів. 

Л. КуІІЧJІК 

---о---~ 

МОЛОДЬ~ І ОСВІТА В УНРАїНІ 
(Хроніка за липень-серпень 1962 pJ 

8 Іняоктрннаціи моло.цнх жур-- будівництва і сільсь:кого госпо- ня, що в У:країні ще не розв'я
налістів. Строгій :критиці підпали дарства, введе_но ци:кл ле:кцій з зано. ("Р. 0.'', ч. 57, 1962). 
фа:культети журналісти:ки універ- найновіших досягнень нау:ки і 8 ОяинокІІй в Украіні! В У :кра
ситетів У :країни. За:кидається, що техніки. О~обливу увагу зверта- їні є лише один :кораблебудівний 

туди попадають не властиві лю- ється на "журналістсь~у майстер- інститут в Ми:колаєві. Він мав би 
ди, я:кі бажають набути "роман- ність", я:ка в підсовєтсь:кій тер· задовільняти потребу У:країни в 
тичну nрофесію", люди я:кі не ма- мінологіі означає "ідейну озброс- інженерах-!'іораблебудівни:ках, я:к 
ють журналістичних здібностей, ність, партійну принциnовість" з рівнож молодих вчених з ділин
а часом і та:кі я:кі бажають удо- добрим вол~дінням мови і всіма :ки будови :кораблів. Але я:к ви:ка· 
с:коналити свої філологічні знан- її літературними стилями. Від зуєть·ся пр.Rця інституту опини
ня. Головно закидається, що часто :кожного с1•удента журналісти:ки лась на низь:кому рів-ні: в ньqму 
випус:кни:ки журналісти не стають вимагаєть.сп опанування "суспіль- працює лише один професор В. 
"підручними nартії'' і не мо.ють них нау:к, :мар:ксистсь:ко-ленінсь:кої Бузник, завідуючий :кафедрою те
ідеологічної загартованості. теорії, вміння :керуватис.и нею. в орії теплотехні:ки і суднових nв-
На фа:культеті журналісти:ки :Ки- пра:ктичних ділах"! що аж нія:к рових :котлів, решта вюшадач1з 

івсь:кого уяіверситету впровадже- не зз.бе'3печить об'єктивності да· мають лише ступені :кандидатів 
но ряд змін, п:кі мали б доповню· ного майбутнього журналіста. При нау:к. В останніх ро:ках зменша~ 

вати знання молодих журналістів. обговоренн~ цих питань та:кож лось прийнкття в аспірантуру з 

Введено та:кі дисципліни: е:коно- порушується питання підготов-:ки восьми чолові:к в рі~, до чотирьох. 
мі:ка і організація nромисловості, журналістів для радіо і телебачен- Майстерні ЇИС'І'Итуту відсталі від 
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вимог модерної техніюІ в ЮІХ 

ие вистачає :кваліфікованих сил. 
Умовини, серед яких доводяться 

працювати аспірантам такі, що в 

останніх чотирьох роках інститут 

покинули 16 кандидатів і один 

доктор наук. 

8 Учні відсіваютьси від wtdn. 
В останnіх трьох роках кількість 
шкіл робітничої і сільської моло
ді зросла в троє, ·а рі11ночасно з 
тим, з цих шкіл відсіялась трети
на учнів в останньому навчально

му році, що циферно представляє 
великі тисячі працюючої молоді, 

яка мусіла покинути школу і ni· 
ти працювати, не вірячи, що будь
коли зможе закінчити ці вечірні 
ЧИ заочні ШКОЛІL {"Р. 0."1 Ч. 7, 
1962 р.). 

е Нові технікуми на Дніпро
петров1ЦННЇ. З новим навчальним 

роком відкрито шість нових тех
нікумів: в Кривому Розі - машІГ 

нобудівннй, заочний - гірннчо
рудний та rромадського харчуван

ня1 в Дніпропетровську - радіо
прпладобудівний і радяиськоі тор· 

гівлі 1 в Дніпродзержинську 
економічний. {РАТАУ, 30 липн.а 
1962 р.). 

8 Нове поповнення ВУЗ-ів Ук
раіни. На 1962/63 ак рік до ВУЗ-і1 
України прийнято на денні зай' 

няття {стаціонариі) біля 50 тисяч, 

а на вечірні і заочні відділи біля 
80 тис. юнаІОв і дівчат. Всі встуn

ники складають елімінаційні ВСТУ'JІ 
ні екзамени і лише найкращі чи 

найбільш протетовані зможуть по
пасти н:L високу Шl'іолу. Однако· 

ві вимоги ставиться до тих, які 

кінчають десятирічки і д·о тих, які 
навчались в школах сільської і 

ро&ітинчоі молоді, на вечірних 

чи заочних відділах, які річ ясна 
є на бз.гато нижчому рівні, як 
школи вели::іих міст. 
До Київського педаrогічноrо ін

ституту прийнято лише 655 чоло
вік з 1,500 бажаючих, в тому 256 
за комсомольськими путівками. 

На загальнотехнічний фІІJ{уJІЬ

тет Білоцерківського сільсько·го

сподарсь·кого факультету на 800 
бажаючих nрийнято всьоrо - 419. 
{"Р. 0.", ч. 61, 1962 р.). 

8 Харківський інститут інжене
рів запізиич:оrо транспорту. Інсти

тут зорганізоваио 32 роки тому і 

за цей час він виnуст-ив 12,500 ін-

смолоскип 

женерів. В цьому році інститут 

випустив 600 спеціялістів. Інсти
тут має 7 факультетів, на яких 
навчається понад п'ять ТИ•С. сту

дентів. На 31 кафедрі працюють 
18 профес<:~рів і докторів науJ\ 
близько 100 доцентів, кандидатів 
наук і понад 100 асистентів і вик
ладачів. {"Р. 0.", ч. 61, 1962 р.). 

8 Уманський сільсько-rосподар

ськюі: інститут - важливий центр 
доспі.дів радіоактивності. В Уман
ському с. г. інституті від кількох 
років провадяться :еажливі дослі
ди вшmву рsдіоактивн'ОСТі на жит

тя рослин. Дослідами провадить 
В. Ф. Мойсейченко, директор рв
діометрнчн':ІЇ і радіоавтографічна] 

лабораторії. В дослідах викори
стовується радіоІІl{тивні ізотоuи, 

для виявле:r. ня: JІКИХ мінеральних 
реч·овин 6рау;ує рослинам. {"Р. 0.", 
ч. 61, 1962). 

8 Ріурс: "Основи політичних 

знань''- в cepe)J;tlix школах. В но
вому шкільному році в 'П'роrрами 

навчання середхіх шкіл вперше 

впроваджена курс основ політич

них знань. Про це в передовій 
"Радянської освіти" {ч. 62, 1952 р.) 
пишеться: "Покоління комунізму 

формувати з дитячих років - ви

магає <партія. Тобто починати фор
мування в школі. Це означає: на-
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дичиої літератури та посібників 
рдя вчителів і студентів-заочни
Jrів педагогічних учбових закла· 

дів. На 38 назв кн:н.жок з мате

мати•ки, проnонується 21 в росій

ській мові, з фіз.ики, астрономії 
та виробничого навчання на 43 
книжки - 14 в рос. мові, а на 

65 назв з прнродознавст:ва - 20 
в рос. мові 

е 8 міm.йонів Т'ІНі:в в Украіні. 
На біжучий навчальний рік Шl'іо
ли Украіни прийняли понад 8 міль 
Йонів учнів, Иd 800 тисяч більше, 
як в минулому навчальному році, 

тоді Яl'і побу дсвано лlПІІе 472,8 
тис. нових учнівських мі·сць. В 
минулому році в шк·олах-іитерна.. 
тах і в rpynax продовженого дня 
и·авчалось понад 350 тисяч учнів. 
В Украіні .nраз є 100 шl'Ііл-інтер
натів, але m1ше 30 з них домог
лись ПОВНОЇ успіШИОСТІL В мину

ЛОМУ році 350 тис. юиаків і дів
чат закінчили середні: школи, ово
лодівши рівночасно якусь трудо
ву професію {доярки, лаико::ві, бу

дівельники, тощо). {"Р. 0.", ч. 69, 
1962 р.). 

8 Максим РнльСІ>КНЙ заrоворнв 

про молодих поетів. Після числен

них виступів в різних видания:х 

підсовєтської Украіни про конт-
полетливо утверджувати У шу,о· роверзійних молодих поетів, накі
лярів комуністичний світогля:д ... 

нець заrо:sорив і Максим Риль
Цей курс поклИР;аний закласти 

· · ський. Знаючи ч-исленні писання фундамент tдеологtчного форму-
ванн,1 молоді ... " Чи не nовинні Рильського можна зразу вичути, 
украінсьNі виховники на еміІ'раціі 

вит~rнути з цього логічні виснов
ки'? 

8 Знаменне ~енни молодо-
ro вченоІ'о. Молодий рраїнський 
математик доцент Дніпропвтров

·ського університету М П. Кор-
нійчук ро:п~·язав впереше в істо

ріі математики задачу Фавара. 

Ще :s 1942 р. французький вче
ний Ж. Фuар сформулював і по· 

що цей його голос вимушений. 

Серед сnравді молодих поетів він 
відмітив лише М Вінrрановсько

го, І. Драчn і В. ·Коротича. Про 

Коротича Іrін висловлюється пох
вально, ал= закидає йому "недба
~rість до моьи". Борон.ить Драча за 

"незрозумілість" його поезій, мов

ляв "незрозуміле для одних, бу
ває зрозумілим для: інППІх", але 

при тому каже, що в сучасний 

час немає потреби говорити "не
ставив цю задачу, але ніхто до-

ясно''. Він запитує "чи слова 
тепер і навіть сам Фавар {як він 

"гливке болото" мають характе
зая·вив в 19'56 р.) не міг цієї за-. ризувати с у ч а с н е наше ее· 
дач1 розв'язатІL Вперше це зробив 

ло'?" Не подобал-ись Рильському 
українець М. П. Корнійчук, ко-

рядки з розділу поеми "Ніж у 
ПИППІій :тсчник Дніnропетров· сонці" - "Божевільна, Врубель і 
ського університету. {"Р. 0.", ч. мед'', 
67, 1962). 

8 Ще один доказ русифікації. 
"Рад. Освіта" від 25 серпня 1962 
року оnублікувала список мето-

Ти перетрусиш кісточки дідів, 

Червоюrй стяг розірвеш на 
онучі,-
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Іронічно висловлюсrься Риль- ни С. Д. С:tіаба говорив про мо
ський про "оригінальність" Дра- лодь: "У середовищі моnоді ще 

ча. 

npo Вінграновського висловлю· 
ється Рильський похвально, він 

знав його давніше і нераз читав 

його рукописи. Уваж·ає його за 
"найбільше національного" із усіх 
трьох, але не розуміє його вірша 
"Ми підійшли до скирти ... " ("Ве
чірній Киів", ч. 183, 1962 р.). 

8 Чи така, справ,Rі, молодь в 

Україні? На пленумі ЦК ІііПУ сек
ретар комуністичної партії Украі-

зустрічаються прояви аморальної 

поведінки, аполітичності. Не прой

шовши школи праці і не одер
жавши міцного ідейного загарту
вання, деякі юнаки і дівчата не 
вміють переборювати труднощі, 

засвоювати опоживацькі погляди, 

вимагають, щоб суспільство одра
зу ж забезпечило іх усіма блага
ми, не виявляють ідейної ~ійко
сті''. ("Літ. Укр.", ч. 6, 1962 р.). 

8 Поетн~ннй Клюб у Харків
ському університеті. У Харків-

~ресень~овтень 1962 

ському університеті існує від 1960 
року цікавий і оригінальний "Пое
тичний :клюб". До нього належать 

любителі, зокрема сучасної "ін

шої" поезії, серед яких немало 
молодих фізиків і матиматиків, 
які не менш палко, як справжні 
літератори, дискутують проблеми 
сучасної поезії. Хоч в клюбі об

говорюється дуже часто чужих 

поетів, проте туди попали вже й 

Віталій Коротич і Єв1ген Євтушен
ко. Мета клюбу: навчитися розу
міти поезію, нести іі в широкі ма
си. ("Літ. Укр.", ч. 66, 1962 р.). 

ХРОНІНА УНРАїНСЬНОГО СТУДЕНТСЬНОГО життя 

8 Лондон. 14 липня відбувся 

у Брадфорді (центральна Англія) 

перший з'їзд середньош·кільноі 
молоді, в n1'іому взяло участь 188 
хлопців і дівчат, учнів англій
ських середніх шкіл. З'їзд зорга

нізувала Спjлка Українських Учи
телів і Виховників і на ньому ви
голошені такі доповіді: nроф. В. 
Шаян: "Самовиховання ха рак те~ 

ру'',· д.;.р С. М. Фостун: "Україн
ське шкільництво і студентство", 
цир. В. Попадинець: "Система іспи 

тів та вищі школи у Англії", проф. 
І. Марченко: "Завдання україн
ськоі молоді на чужині", д-р О. 
Воропай: "Вибір фаху у зв'язку 
з професією ботаніка і етногра-
фа''. 

(Лиnень-серпень 1962 р.) 

яльних таборів, на яких би сту

діювана питання паневолених Ро

сією націй. 
8 Н:ю Йорк. 28-29 липня КП 

"Зарева" влаштував прогульку до 

"Білого Дому" в стейті Ню Йор
ку, в якій взяло участь кількаде
сять студентів і в часі ЯК·О·Ї від
булось засід~:~ння .Краєвого Прово
ду і товарисько-розвагова частина. 

8 Скрантон. ХV-та Конвенція 
Украінського Робітничого Союзу 
(УРС) підтримала спеціяльною ре

золюцією Фонд Катедри Украіно

знав~ва, д'::>ручаючи своїм відді
nам і членству ВІ"лючатись в ак
цію ФКУ. На конвенції промовляв 
Президент ФКУ С. Хемич. 

8 Париж. Вперше українські 
8 Воффало. 14-15 липня відбу- студенти Парижу взяли участь у 

лась річна конференція СУСТА j фестивалю музики і танцю на 
УіСГ Боффало, присвячена темі Сорбонськом.у університеті. Укра

"Тижня паневолених націй та сту- інців репрезентувала мистецька 
дентство", з участю студентства груnа· Паризького СУ:М-у, а ці 
з 10 осередків США і Канади. На виступи зорганізували студентка 
відкриттю конференції промов- Оля Романчук і Богдан Білогод
лив д-р Е. М. Оконнор, директор ський. У фестивалю взяли участь 

спеціялЬного проєкту Канізіюс Ка- також представники різних .иаціо-
лед•жу. нальностей. 

В часі коF.ференціі промовляли 8 Буенос Айрес. У кою·ресі 
д-р Н. Процик, М. Пікас, Б. Фу- "Па~с Ромзна" у Монтев-ідео вз-я:
тей і ·В. Прибила. В Конференції ла участь "Обнова'', католицм'іе 
взяли участь також nредставники академічне і студентське об'єд
чужинецького студентства, як рів- нання. ·В с.-ша:д украінської делІЗ
нож було прийнято СІІІеціядьну ре- rаціі входили Б: Галайчук. і О. 
золюцію-протест, яку вислано Д. Хам (Буенос Айрес}, П. Ганушев
Раскові в справі створення комі- ський і Комаринський (Чікаrо), М. 
тету Паневолених Націй, і яку Воробей і Р. Гвайт (Вінніпеr), як 
представив Т. Тарнавський, голо- рі-внож брали участь українські 
ва УС'Г Воффало. На конференції студенти з .д.рrентини М; Басилик 

видв.игнено ідею творення спеці- і о.,. Яхно. УкрвінсьJІї:і представ-

ники бр:ши активну участь в різ
них ділових комісіях, не раз ви
ступали, і в загальному, провели 

успішну уlІіраінську працю. 
8 Ню Йорк. Українські студен

ти і середньошкільники, члени різ
них орrанізвцій в США, 14 серп
ня пікетували американські жур
нали "Ляйф" і "Тайм" за їхнє по
стійне ~ вперте перекручування 

та змішування Украіни з Росією. 
Речником демонетрентів був М. 
Куропась, голова МУН-у. 

. 8 Снракюз. Український Ро
бі тничий Союз уфундував 30-ть 

долярові стипендіі на один се
местр для осіб, які вивчали укра
їнську мову або українознавство 
на СиракюзьІ'іому університеті, я
кі веде проф. Я. Гурський. На на

ступний а~. рік УРС уфундував 

шість. стодолярових стипендій. 

8 Сарсель (ФраІЩі.в). У 1960/61 
ак. році КоДУС уділюввв стипен
діі 85 студентам (у тому 24 жін
І'іам) у ·~ країнах: у Німеччині 
22, Франції - 21, Юrославіі 

18, Австрії - 15, Бельгії - 6, 
Швайцвріі - l, Італії - 1. 

8 Осели ім. О. Ольжича. 11 
серпня відбулась конференція "За
рева"; , в .~rкій взяли участь понад 
60 осіб, студіюючої молоді з Фі
лядельфії, Ню Йорку, Балтімору 
і учасниRів таборів молоді УЗХ. 
Конференцією вела Оксана Ма
тушевська. Аня Процик· говорила 

н. т. ·"Олена Телі·га і ми'',· Марко 
Царинник н. т. "Український на

ціоналізм і сучасна еміrраційна 
молодь"; з. в~ Римеранко читав 



nоезії О. Ольжича і О. Теліги. 
В дискусії над доnовіддю М. Ца
ринника внеуnали А. Процик, О. 

Вакум, О. Врублівський, В. Бакум, 

О. Зінкевич, В. Процик, Б. Рима·· 
ренко та інші. 

8 Оселя: ім. О. Ольжича. 1-3 ве
ресня відбувся 29-ий з'їзд МУН-у, 
Молоді Украінської Національно
сти, ЯІ'іа зараз лвляється середньо-

шкільно-сту,rr.ентською орг а ніза
цією. В з'їзді МУН-у взяли участь 
біля 200 осіб, членів МУН-у зі 
США і ·:Канади та го·стей. Ним 
nроводила президія на чолі з Ми
роном Р\уроnасем. На з'їзді обго
ворювано важливі сnрави МУН-у: 
справу вживання уl'ірВІінськоі мо

ви, завдань І npaцj МУН-у, відно

шення до націоналістичного руху, 
ОДJЗУ і БО. Деякі сnрави обгов.о
рювано оживлено, але всі вони 
у висліді давали nозитивні ре
зультати. В nрограмі з'їзду від

бувсь контест танцювальних ан
самблів МУН-у з Чікаrо і Торон
то, забави, сnортивні змагання та 
великий баль, на якому головним 

промовцем був проф. Л. Добрян

ський. До нової Уіправи МУН-у 

о·брано: Ігор Прийма - голова, О. 
Різник - ззступниl'і, :Клавдія Іван-

. чук -секретарка, Іrгор Різник -
касир, Мирон :Куроnась - гол. 

секретар для видавничих і імпре

зових сnрав, Б. Гасюк - член ред. 

колегії вида:нь МУН-у. До дорад

чої і допомогової комісії були об-

рані - З. Пилявка, А. Р\озій і Л. 
Гриневич. До :Контрольної :Комісії 
-А. Попадюк й І. Андрейко. 

8 Квебек. У Пявальському уні
верситеті в місті :Квебек, :Канада, 
відбулася від 27 черв.ня до 8 лиn
ня Десята Міжнародни Студент
СЬІ'іа :Конференція, в якій взяли 
участь nрибли·зн.о 300 студентів
nредставни:ків 80 різних краін сві
·rу. :Крім них були також пред

ставники Т.:іl'іИХ студентських ор

ганізацій як Пакс Романа, Стю
дент Мірор, Ворлд ІОніверсіті 
Сервіс, Міжнародній Студент
ський Рух при Об'єднаних Націях 

та інші. У ролі представника ЦЕ
СУС-у на :Конrресі виступав те
перішній президент СУСТА, Во
лодимир Д. Прибила. З нЬ.годи 

конф9ренціі украінці улаштували 
виставку п:д назвою "Україна -
перша nоневолена держава Мо

сквою". :Крім того ЦЕСУС видру

кував для делеrатів брошуру під 
заголовком "Головні факти про 

Марта Савчук (Голова), Лариса 
Ганущак, Світляна Луцька. Зміст 
ст·орінки: М. С.: "Наша діяльність 
Ріритичними очима", І. Іван.иць

РіИЙ: "Середньошкільники - проб
лема наших днів'', С. Луцька: "Зу
стріч rрадуантів середніх шкіл", 
Р. Мац: "Нове чи,сло студентсько

го журналу "Горизонти", "Піс·ля 

зу·стрічі на Союзівці", "Іскра ви
стачає", "Потрібна негайна під
тримка'', "З поезій Віталія :Коро
тича". 

8 "Студентська Думка", ч. 7, 
Рік І, сторінка ТУОМ-у, додатоРі 

до "Гомону Украіни" (14 л.ипня 

1962 р.). Редагує Христя ·:Кульчиць
ка. Зміст: "Відновлення держав
ности", Р. М." Шаран: "Завдання 

українських студентів'', Т. Ону
ферко: ''У~раіна в центрі двох сві

тів", З. :Колінко: "Мо і міркуван
ня", "Резолюції VI. :Конrресу ТУ
ОМ", "Поомертна згадка" (присвя

чена студ. Р. Зіньові). 

Украіну''. Делеrатвм роздали та- 8 "Сторінка Зарева'', ч. 1, Рік І, 
І'іОЖ нове число офіційного орга- додаток до "Свободи" (11 серпня 
ну СУСТА "Горизонти" (Горай- 1962 р.). Ре,пагує Преоова Комісія 
зоне}. "Зарева". Зміст: П. Дорожинський: 

(Сту~ентське Слово, 11. 9. 1962) "Зарево" і наше обличчя", М. П.: 
* * * "Проблеми украінського націона-

СтуJ:(еНТСЬИЇ пубпіиаціі лізму'', м. Бел~НДЮ•К: "Ве;,ір по~та 
Є. МаланюУ.а , П. Д.: У крю на 

8 "Студентське слово", ч. 3 очима очевидця", "З діяльности 

(43), Рік ІХ, сторінка CV.CTA, до- клітин "Зарєва", хроніка з асеред
даток до "Свободи" (14 лиnня 1962 Ріів "Зврева'' в Ню Йорку, Філя
ро1\у. Склад редакційної колегії: дельфіі, Честері, Ютиці. 
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В PIЧHt1ЦtD СТВОРЕННЯ ~ПА 
(0. З.). В Цьому 1962 році від.\Іічаєм:о 

дваДЦяту річнІЩЮ створеННя Українсмшї Пов
ста•шькоІ Армії. Велика частина украї11ців на. 
чуЖІtні вшановує цю річницю відJ(ов]ДІпmи 
іl\іІі})езами. Інша частИна, а навіть і та, ЯІ~а 
сn.Я:·rкує, зокрема молодь і студентство, ставить 
питання: 

- Коли властиво була створена УПА? 
Чоl\1)7 в цьому році лише частина відІ\tЇ1f37Є ЦІО 
річ11ицю? Чому цієї річниці не :Відмічує, нкІЦо 

вже не ціла нація, то хоч би ціла еміrраділ? 
СтавлятІ,ся питання такі, подібні і багато 

інших. 
Хто цікавивсь історією наших найнові

ших визnольних змагань напевно без тр)~дно

п~ін дасть відповідь на пост.авлені питаІmя. 
Але ці відповіді, як ПІJ(•красно вони не буди б 
з'я(~овані, на яких промовистих арІ"умеІІта.х і 
фа-ктах не були б обГрунтовані і з ЯІіОЮ ПаJІ
кістю і впертістю не бу ли б обстоювані - 11е 
дають розв'язки д.ля молодої українсLІіОЇ гене
рації, яt: на ЧJ живі, та1~ і, напевно не дали б, 
в У-країні. 

Хоч питання створrння УПА і самі дп 
УПА з кожнІш роком обговорюються п,~е з 
меншими пристрастями, все ж цей спіІJ існує 
і він (~еред молоді, думаючої 'ІОлоді, nІfІ~Jнп,ає 

такі болючі почування, n~o перед ії очима са
ма суть повстання УПА і сповневої нею і~о
ричної місії с~.,.протп УІіраїни -· Пl)И1'h:.\Іарю
ються, бдіднуть і не зроджують того Jle.mІЧJro
ro образу, того пієтизму, тієї пошанІІ, тієї N~я
rости, ЯІ'L Це ВИКJІИКаЮТЬ МОМеНТИ ВІІ3В()."JЬН.П:: 

змагань 1917 - 1922 рр. зі евоїмн Крутаl\ПІ, Бa
JR]IOJ\'I, 3Jtмоr-ими Похода~Іи і ці,лим U:ІД<І'І 
5ільших і менших героїчних баталій, яR"і :шо
~и.чи україн<"ькі вояки з різними вороІ'аl\ІИ. 

Тому напІе молоде покоління і йш·о бзть
r'и nщ~ливі, n~o наші, вже діди, залиum.'ІJІІ пам 
cвiT..illJЙ прик.11ад пер1пнх Визвольних 31\ІаrnАІ-,~ 
які ~~'\раз· нік11м не оспорюються, які для мо-

лодоrо покоління стали незамінними помп·м·я
ми, .святістю, перед творцями я1:и-х l\ІШкна 
впастИ на ко~7)1ва, ЯК перед СВЯТІІМ образом і n 
пшпані шептати слова подиву і вдики, n~o во
ни 'lВОрІІЛІІ Ті ПОДU, ХОЧ З ПОМІІЛКа:І\111. а .. "Т!е 3 
o-t.:I')IO повної посвяти, :1 вкладом свого розуму 

і с~рцJІ. 

І Це молоде поколітfня може завдячувати 
своїм попере-дникам, які в час усвідоми."ІJи Зна
чення для майбуТніх генерацій: чистопt тра
дицій, їхню СИЛ}"' і вплив на виховувапвя мо
лоді. Вони залипІили ''бата.11іі" J(Ш~кол~І. спір
!ПІХ пJІтань і передали нам ддя насліJtУRаНШІ 
і звеличування все те, n~o було величне і п•о 
стає пориваючим. 

Тому наше молоде покоління хоче бачити 
~амо Е такому світлі і Українську ПшсстаІІ<'Ь
r-:у Армію. Армію, яка дала наl\1 стільки геро
їчних подвигів, стільк11 виявів самопо,Іt~ртви 

і (~::І.МОПОСВЯТИ, С'І-Ї.:J:ЬІ(И nе.1ИЧІІІ,ОГО і JІОІJИВа

ЮЧОГО, стільки гідного до нас.іІідування, ян: 
мало яка іІШІа армія в світі. І чому ж, сьогод-

Курінний Байда та старшини й nідстаршини Перемнсs.коІ'О 
Куреви 
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ні, ту леrеІщарну УПА не зробит11 сияТЇС1'Ю 
всіх украіІЩів у цілоl\ІУ світі? Чо"у ще да~1ьtn~ 
над тnоренням тієї Армії дискутувати. зпо~ІІ
ти "бої" на сторінках прРсових орга11ів і різ
них публікацій, заперечувати незапере1mе, 
знflаІа.жатц те] що І~!)ов'ю такого ж самого 

)ткраінц~ освячене, перекрУ'Q'ВатІІ ·.re, ІЦО за
лиrпи.lJось незатертим г. історіі. 

"~ІІІ вая:ливе для молодого украЇІІСhКОГІ) 
поколіmІя :хто був творцем УПА - Тnрм 

Еу.,.,.ьба ч11 ~ІІІкола JІебедь? 
Д.11я молоді це не важливе! 

Ч11 важливе хто командував ТІІМ -1и іп
ІІІНІ.\'1 куренем і які його бу ли по.т~jтІІЧІІі П{З!ре
ко:нання і прІІНалежність до я-кої уr~ра.ЇІІськоі 
політпчної організаціі? 

Для молоді це не важливе! 

Але для молоді дvже важливе, rцоб істо
рія УПА. була правди~ою і об'єктІшною істо
рією. :-: f!Jактами~ хай і дуже бо.ТJЮЧІІ:\ІИ д.7m 
прихильниrJв того чи іншого політІІчногn CP.

pr ;r!ОГ.ИП~а. 
Дл~ l\ІОЛОді Є ВRЖ.,1ИВИМ. U~І)б ·.ri, я·кj nyLІ'IIf 

ініціятор9.МІІ і творцями УПА, які тому двад
цятІ. років з иайкращи~tи намірам11 були зn.
чишl'r~.ля~пr вРликого діла, а згодоя і зав:шти
ми fіорця~и з ворогом - сьогодні, не зважаІО

ЧІ1 на свої пристрасті, ЯІ·~ого б харакrеру nонп 
не б~? ли, зуміли ;, надальше бутІf прІІКЛ~\~О~t, 
з~ІЇЛІf як1цо н~ збrоєю, то своєю свідоміст10, 

совістю і поведінкою, своїм пеuом дат1t н~м 

:сто~іІО УПА таку, якою вона сЙравці бу:Іа! 
1\ ЯКЩО ВОПІJ ЦЬОГО Не МОЖУТЬ зробІІТІІ 

че!)ез свою субєктивність, то нехай з іхн·ьоІ'О 
повноваження і з попиоnаження тих украілсь .. 
tLІІХ політичних організацій, членство 2ІКІІХ 
брало участІ. Е фор1\Іадіях УПА - зроблять це 
українські наукові інституції. Нехай вони да-
дутІ, нам таку іС'fорію УПА, яка б не бу ла спір
ною д:.тtя нікоrо з нас, яка була б д.-:пt нас 
uп~ільни~ підручникоl\t, настільною КНІІГОю, а 

якої !\tог дІІ б без остраху вчити п пw.олах 
українознавства} яку б сприймав без наіmР.п
Іпи~ з:tстереженІ. кожний українець. 

І .'ІІІІпе тоді, коли річницt УПА будуть ві~-
1\'Іічуваn, не .чmне О!_)ганізаціі такого ч11 i11mo.. 
гп. угрупу:кання.J а все ~раінство, цід:t укра· 
їнська нація -· .,1иtnc тоді ми віддамо ІІайкра
щу по1пану тІD'С нauІmf попереднІІКам. яRj за.
гину JІІІ, щоб жила украінсь'Sа нація, тиt\І 'Rо-
іна~І Украінської Повстанської Apl\tii, .ЯІ~і ~1\ІИ
'Ралп не ІІ?. т~. 1цоб іх "історики" ВІІКОJ)ИСто:ву
в.а.rrп длп свої~ вузьких цілей. 

Тілмп: rод; ми гідно вшапує!\ІО П!1М'ять 
ncix воїнів УПА і провідників украіисьrпtх вн
:1ПО~'rьпих змагань у другій світовій війні -
O.ТJera Ольжича і Тараса Чупринк11! 

І я-кІцо цього не можна бу ло зробитJІ то
мv ;1е~ять років, то це Jrожна зробити сьогnд
ні! Jla це наспів В)Ке час і цього з ВРJІИІі1ІМИ 
ба.ж~ннями очікує вся украінсІ~ка JІОЛОДJ1. 

--о-----о--о-

З пожовклІІХ сторіно1~ с1·~~дентського мииуло1"0 

4D РОКІВ TDM~ I:TBDPEHD 
Від 21 'Червня до 8 ли,п.ня 1922 р., цебто 18 

диів, тривав пер1.иий післявоеІtиий з'ізд укра
інського студентства Захіл~tих Земель У краї
нtt і е.ІКіrрації, на якому створено Ц ептраль
ний Союз Українського Студептства - ЦЕ
СУС. В конгресі взяли участь представники 

!ІІсраїнських студентських товариств з Чехо
словаZ'Ч!tни, Польщі, Румунії, Болгарії, Ав.
ст1,ії .• і Данціrу. На цьому з'ізді першим пре
:~иден.том ЦЕСУС-у обрано Петра Гана. У пер
шому офіційному комунікаті ЦЕСУС-у від 1 
березня 1923 р. ~юдано, що й.ого 'Членами є 15 
отудептськtfЖ йр"СІnіввцій і цвn'1"ІН11ІЬ s В ICJIOr 
ін. На lCoнrpeci були репреgен.товані всі від
тинки, з різними політи'Чю,t.ІКи rtерекопаннями 

тодішпого украінського студентства --- від 
1tаціопалістичпо наставлених аж до раnяно
філ,~в, які й створили пepu.t.y управу, що через 
свій різкий поділ не .JКогла бути працездатною. 

Щойно після виелімінувапня з ЦЕСУО-у ко

.туи:істиzно наставлено-го студентства управа 

зуміла розгорнути Jtадзвичайно активну ді

яльиість. 

В сорокову ріzницю іспування ЦЕСУС-у 
для сучаспого студентства буде найбільш ці
н;авим, які ду.Jttки панували серед тодішнього 
паціонально наставленого студентства та за 

які ідеї воно тоді змагалося, коли свої перші 
1сроки с-rавила українська студентська цен

траля. З усіх оt~ублікованл.tх тоді статтей, ми 
ува~r.аємо, що найкращою і найхарактерні
ш.ою являється стаття Михайла Кураха '(Дум
ки студента-громадяпина'·' (иу країнський сту
дент'··" ор.ган вільної думк1t !/Країнського сту
дептства, z. 1-2, Рік 11, Прага 1923 р.), з якої 
.ми 11-ередр.уковuємо найбільш цікаві місця, не 
з.ttінюючи мови й правопису. 

Крім згаданого журналу. в Українському 



Листопад-Грудень 1962 ====---==-=С=М=О=Л=О=СКШІ=-= 3 

Перwиіt Конrрес ЦеСУС-у 1922 р. 

С7·удептськоАtу Архіві-Музею в Балт~ІКорі, збе

ріlасться, .мабуть, единий у вільnоАtу світі 
rtр·uм.і1ІНиК .!f.fатеріялів 1-го n.ЇСЛ1UJОЄИИОZО З'ЇЗ

ДЦ ~Jкраїнського студептства, па якоАІУ був 
c·rв<J[JCHUй ЦЕСJ'С і в ЯКОJІ1У Є подані звіти 

сr'ІJдєп2·ських громад, статttстичні дані, резо

Лl~t~іїJ статут, ТО'ЩО -разом біля 300 сторі
ІU•К друку. - Ред. 

··Коли застановимос:.f над k"'l'cpifao наших 
визвольних змвгань, то побачимо, що в:J:е в 

другій половині ХІХ ст. молодrJ стаJІа ntop:::.з 
білмпе інтересуnатися ·й nрацювати на сусnіJІ
но-громадсько:му полі; а вже аа о<;таннс деся

тиліття перед війною, праця молоді ставаJ1а 

п~о раз виразнішЕ.· й конІіретніnш на ШJІЯХ ре
волюційних змагань. 

... Це все раsом свідЧИJІо про те, що мо.по• 
з nеликим запа.пом і самопосвлтою стапа ~о 
nраці і боротьби за ви:шолення, ІЦО вона заn
сігди відзначаJrася велиним ідеалізмом.) 1rей 
iJJea.iJ.iЗt\'1 fi~··~ не 'ІІШЮСЬ .ВідірRаН(}Ю ві;1, ;J·;JІTTS' 
тео))ією, фі,1ІьософічноJО систе.моJО, a.:te •~ін був 
.жи·r:·rЕздатни!\t. ~rnopч1o1, JЦО к;ІиІ..:аt~ все впе

І••щ і не зrюдив Н~І. маІІіnці. ПОІ<Jюнникам ци
нічного матері.нлізму здавалось, u~o цей ідеа
лізм був проявом шовінізму, національної !і.е~ 
пависти і не міг дати практични'С насліднів. 
Проте ~отеперішJ:Jя практика ПОІ·шзаJІа.rцо це 
ВЛас: не fi~· ЛО НН.ІІІОЮ СИЛОЮ, ТОЮ СИJЮЮ, З !\.0-

'l'})OIO всі :мусілн числитися. В ~а.іп.шій консс
Ішенціі ми nереконалися, 1цо цей шлях, ЯІ(Иh 
вибрала наша молодь, цебто- ШJІЯХ беаком
про:місовости й безпоп~адноі боротьби, був 
найбільш доціJІьним і раціоналІ.ним. Він буR 
безпосереднім ВИПЛИВОМ СВіДОМОСТJІ пrJТ}~СбИ 
В.."Іа•~ної держави й волі до П здійснення, JЦо 
знюїІuла свій вияв у четвертому універса.п.і 
Центральної Ради. 

... Беа аайnих міркувань вона (молодь) вза 
лася за зброю, і її щ)rумNІТа!\-ІН були - ш·rш<и 
it •·аJ)МатІt, а .:'Jогіv.що -- смерть. У Hf~i не було 

nt')oro ''ней·rралі·rету'', ню так пишно процrl
тав і виявJІяв себе серед старnюг!) гро)Іа:'!ян

с·rва, бп вона нв3жала, що, як і по зai<~JJПlM 
Солона , І~ОЯШІІІ"'І, .. хто ІІЇД•Іас ВИЗІІО.;JІ,НІ)) оо
ротьби ;:шxonyr.at~Я HeІІ'f()3jlloHO, ПОІШИR ВР.ЛІІ

ІіІІН ~JЛОЧІШ. 
І кол:и наші старші провідники, політ~ч

яі керманичі, сперечали;сь над ntм, з ким ІТИ 

і чи творити самостійну державу, чн феn~ра
тивну, чи лише куцу, автономну, - то _мо

лодь, вірячи в nравду сво~х ~лань, с~яnсть 
своіх змагань, може лише lНТ,УlТПВНО вtдчуn!l

ла, що самостійність і повна незалежні~ть 
дасть змогу й повну запоруку розвитку нацІо

на.'tьно-колектипноі індивідуаль ности, як фор
ми, в котрій людська особа найлегше RJJJшляє 
сво10 внутрішню здібність і в~л~.u . 

. . . І власне В ПСИХОЛОГІЧНІИ СтруІ<ТурІ 

політичного світогляду наших провіднинів, в 
jхній безпринциповості й опортунізмі, нале
жять дошунуватись генези катастрофи папю
го державного будівництва. Молодь блис~уt:. е 
виконала своє завдання - не виконали ного 

нarui батьки наші провідники, політичні кер-
' . 

маничі. Не хочv одначе сказати, що вони свІ-
домо ::1анаr;аст~ли ·справу~ ні! бу ли між ними 
люди 1циро віддані великій справ\, до фана
тизму віддані ідеі створенвя власної держави, 
але ж бо вони були в зникаючій скількості, іх 
заглvшил~. оця маса хуторянських дипльома

тів ·з поміж "маJІоросів~' і "русинів'', що т:~.к 
"блестятце" виявила себе в отаманії доби Д11-
11екторіі~ та іі сестри - Диктатури. 
,. В останЮй боротьбі ми потерпіли повну 
невдачу, МІІ пооорені, нас перем('гли. За на
мv. вели:ка еtсон<'мічна руїна, тисячі могил: пе
РеЛ нами - невідоме, заслонен~ серпанком 
майбvтнього. І власне розірвати цей серпанон. 
загл~нvти в очі майбутньому, сь:ріпити свої 
сили. з·нання і органіЗацію, ступити на шлях 
новогп житт'r - це на:йбільш~ завдання, Я!~~ 
жде від нас свого здійснення. 
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Коли застановитись над причинами, які 
не )!али стІюрити й закріпити за собою нашоj 
державнОСТІ-і, виникає питання: чи бути укра

інській державі? А кол~І так, то ~кими силами 
створити їі? Хто буде основоположником її са
мостійного життя? 

УJ\раїнсь.ка держава мусить бутл, а ст:"Ю
рення u за.:rежить від нас cal\'mx, під ІІашого 
ПОІ~ОЛЇНІІЯ, ЩО ПOK.JIIIRaHe ВИбОрОТИ 1110 Т{ер
ЖЮ~НЇСТJ, і :Jакріпиm Е формі са.,Іоетіl't:нш·о на
родоправства. А коди так, то ЯІПІІ'-ІИ ш.;шха:щt 
на:ІежитІ. прямувати до цього. до здійснення 

пієї ве.1ІІШОЇ ідеї?' 
Jle абстрагуючи 

треба усвідомити, що 
11ід збройної бор(J·rьбп, 
повне визводення, як 

наІtіонадьне, так і соціяльне, даст--. ІШ.l\І орг~ 
нізаціїmа праuя, щира, безнаста~mа, посл.і;~ов
на ІЇ питрева.J!а nраця у всіх ді .. "'І.яиках на.пюго 
суспі.:І:hНОГО жи·rтя, яка знаходил-а, б сnбі J\ticцe 
й попертя серед напmх ппІроких народніх мас. 

Тому треба нам, :молодому поколінню, 
приступити до щиро] праці у самих основ на
ції, пробуд~ення іх нацjонально-соціяльних 
почувань: освідомлення інтересів власноі дер .. 
жави та організування народніх мас до інтеІt .. 
зивноі праці й боротьби за власне визволення. 
І власне ці кличі повинні стояти н~ лиrпе 
пустою фра::юю, а основним принципом Р.а
ших суспі.тrьно-визвольних змагань.'' 

Михайло Курах 

-о--о--о---

Л1обов -r..Іи понnинання:? 
Від Редакції: В ('Радянсь"ій Освіті" від 

_1.2 вересня ц. р. появилась стаття В. Морданя 
(ІХ ro ти такий, пер'І.nокурспику ?", що своїм 
'11ре,срасн.им з'ясуванням справи вибору про
фесі?: і духа, я":ий панує СРред студептства в 
Yк,rнt?ui та С7'удептrьплї дійспости напевно бу
ле 'Ціh:авою і для українсь,со-го студептства па 
;о:у:жипі. Надіємось, що стаття заставить не од
ноzо з на1лоzо молодшого студентського дo

poCTJJ застт-tовитисh та призаду.ІИатись пад по
руw~иими nитannяJ',r.u,. Ста.:rтю передрукуковує
мо з деякими cкopo~ennяJиu. 

1. Ву~инок розаіцників 

Для багатьох юнаRів і дівчат будиноR на розі 
вулиць РадянсьRоЇ Армії і Пастера міста Одеси 
залишаєть.оя теплою згадRОЮ на все життя_ Зовні 
він схожий на велетенсьRий Rорабель. Здається, 
ось-ось він вирветься з полону розRішних аRацій 

і Rрізь вечірню тишу випливе на простори морів 

і ОRеанів. БудиноR дихає романтиRою, відчуn"ям 
незнаного_ Щось символічне є в тому, що гурто

житоR ч. 1 ОдесьRого університету нагадує казRо
вий хвильоріз. Адже в ньому живуть неоп~Rійні 
люди - студенти. Тут можна зустріти вже досвід

чених мандрівниRів у невідоме і новачRів, що 
тільRи-но прийняли "посвячення в студенти". 

TaR вони - студенти. І їхній рідний дім - гур
тожитоR: 

Ти віRно з Rеправильн.им Rвадратом, 

Ти Rімната вся в RнижRах. 

Ти це друзів таR багато 

З піснею і жартом на вустах. 

Ти - мов рух нової елеRтричRи 

З ШВИДRіСТЮ ДО самозабуття. 
Ти - сердець три1вожних переRличRа. 

Ти - воRзал студентсь.Rого життя. 

'faR, вони студен1'и, розвідниRи, шуRачі. І RO
.i'!H:H з них прагнз знайти стежRу до чарівного та

с:м:Rого, нn порозі яRого стоїть. 
ГуртожитоR зозні схожий на RОрабель. І вірить· 

ся, що всі й о :-о r,tешRанці допливуть до щасливо~ 

мети, зійдуть на вершину нау:У.и наших днів. А 

де:кому, можливо, доведеться нести почесну вахту 

на Rапітансь.Rому мі~Rу ср~бного RОрабля:, ім'я 
ЯRОМУ - науRа. 

Вчора вони були робітниками, господарями, 
учнями ШRіл, воїнами, а сьогодні - студенти. Хто 
вони? 

2. Вітрильник 

У ви.патного уRраінсьRого письменниRа Юрів 
ffнoвcьRoro з юних літ на робочому столі стояІБ 
nітрИЛЬНИR - СИМВОЛ НеСПОR')Ю 1 рОМаНТИRИ, ТВОр
ЧОСТі. У RОЖНОО ЛЮДИНИ Є С'SіЙ вітрИЛЬНИR - Це 
мрі ::~, дума про заповітне. Чим ширший розмах 
мрії, тим вище підноситься лrодина. І ЯR важливо, 
~.цсб у Rруговороті буденних справ, таR би мови
'ГИ, "прозаічних" днів не втратити своєї випесто

за:ноі мрії. 

У дапеRам~т nолісьRому селі УіозилівRа. жила 

ді~чина. Чоти"""~и "!"'ОRИ тому заRінчила середню шRо· 
лу. Птщювала в l'<олгоспі. І поруч з нею жила мрія 
~ стати вчителем. Зараз Наді.1 Таран з ЧернігіІВ

щини - студентRа ! Rypcy історичного фаRуль
Те1'у... Ася Барабатова після шиоли із своїми ро
веснtіRами поїхала на цілинні землі. ПочатRом іі 
трудового життя бул~ перша борозна в диRих сте
пах. Але іі вітрильниR не зупинився. Його Rрила 
щодень чимдуж напинала мрія. І Ася стала сту

дентRою філологічного фаRультету університету, 

ТаRих, яи Надя і Ася, на перших Rypcax бага
то. Це і Надя Русєва, вихованRа дитбудинку і RО
лиш~я: піонервожата Рая ВащенRо. 

У Rожної з них своя мрія, свій вітрильниR. Та 
всіх об'єднує одне: нестримне nрагнення оволо~ 
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ді~:я.и с::е.l'і.ретами професії духовного наставника 

молоді. 

Вітрильник спрямований у майбутнє. Ща сПИІВо І 

3. Чому я хо"Іу бути в'ІИ"fелем? 

Сьогодні в них перший вузівський дзвоник. 
Вони ще сторожко зцход.ить _ Б : аІ!диторіі. Сьогодні 
всі !!они між собоЮ~ рівні. _ fм іrрисвоєно високе 
звання студента .. ~ . . ·· ·. ·.: :··:,J.-~ 

Першокурсни~у;;"_-!~~ тн? J.J~j.твoi думи? Чого 
ти прагнеш? Що . теб&:::· покликаііо-:<<. в стіни вузу? 
Тож рОЗ!'іажи про себе сам. 

"Я народився.·~ -сім'·ї вчителя і мрію про цю 
професію з дити~~тва.:'•МріЯ ц.и· сполучається з мрі

єю стати артист9~, nнсьJ;Іенником~. ~Макаренко -
п13дагог 1 письм~нник. ЙQ_му нале~>І,ать слова, що 
хороший вчитель .повинен бути трохи артистом. 

Л розумію, пі~--працювати вчит~іІем важко. Зна
вець літератури виховує учня на ~удожніх обра
зах. Але для цього( він повинен навчити його зід

різн.итя справді хf'h'бжній -rвір від літературної 
коробки. А це вимагає копіткої щоденної nраці. 

Вчитель повинен бути психологом. Іноді до
:еодитьс.и діяти не роздумуючи. 

... Мені здається, що в мене багато рис вчителя 
і що .и ме.ю моральне пра·во обрати цю професію. 

Ду маю, що саме на· цій роботі х принесу найбіль

ше користі людJrм. 
}\.рабська мудрість говорить, що життя не прой

де марно, коли ти виховав :хоч одну mодину. 

І .и до цього прагнуt'. 

Ці рядки ми взяли з письмового твору вступ

ника, а нині студента І 1'іурсу Олександра Оrрель
ченка. За його плечима довгий трудовий шлях. 

Але мрія стати вчителем, .ик крило жар-птиці, за· 
вж u:и стояла перед ним і нанастанно кликала до 
себе. Профе~ію вчителя полюбив з дитинства, бо 
любив своіх батькі·в-вчителів, потім цю пристрасть 
підтримали вчителі, а трудове життя утвердило іі 
і привело в університет. І таких, .ик Стрепьченко, 
багато. Ухни любов до майбутньої професії, ціле
спримованість варта бути прикл~дом для тих, хто 

без "рули і без вітрил", через .иІ'іийсь випадоІ'і 

потрапив до вузу. 

Професія вчителя, .ик поета1 не знає фінішу, 
бо педагог - людин'l неспокою, творчості, а твор
чість - ,а·вжди стар·r. 

Пю6ов чи по:кли:каННJІ? 

Любов і покликання. Ці слова ми нерідко ста
вимо поруч. І часом розуміємо іх .ик щось рівно-

значне. Та чи завж•ди це так? "' 
Вони жи•вуть у кімнаті ч. 128 будинку розв.ід

ників. Хто вони? Вчорашні учні шкіл. Василь на
родився в рік закінчення війни, а Мирон· - роком 
пізніше. Таких юних, прямо з шкільної лави на 
механічно-математичному факульте~і немало. Во
ни почувають себе трохи ніяково перед своїми 
старшими товаришами. Аж не віриться': вчора -
у"Іень, сьогодні - студентІ 

~~-- --========= 
.. Любов і покликання. Що привело цих юнаІОв 

на факультет майбутнього механіко-матем:а..:
тичний? Любов ·rільки до точних наук? Юнак з 
Тернопільщини Мирон Бабчук:'Завз.итй:й книголюб. 
Розуміє і любить художню літературу. А Васипь 
БарІlНЮ:!Іі захоплюється спортом. Володіє багать

ма музичними інструментами. 

Rрім Л'Юбови у них є покликання. Може, воно 

ще не зовсім зміцніло, вле бродить, .ик молоде ви
но,· в іх:нjх думах і пр~.гненн.их. Вони люблЯть 'hі
тературу, музику, спорт. Іхнє життя прагне до 
гармuніі, до всебічності. Але найбільше простору 

для свого "самовираження", для прояву своіх здіб
ностей вони бачать у точних науках. 

І цей потяг закономірний. Бо ·всі ми є свідками 
того, .И:!Іі математика вступає в пору своєї другоі 
молодости. Дрєвн.и наука справляє своє новосілля: 

приходить все у нові й нові г&.лузі знань. л~що 
раніше вона була переважно інструментом фіз.и
ків і механіків, то тепер матемитячними методами 
досліджень все шир~е почи:-~:ають користуватиd.и 
біологи й медики, економісти й мовознавці., 

Математика, образно кажучи, стоіть зараЗ· і бі
ли пульту управління супутниками і кос~ічнимн 

•• ,,j,_ 
зорельотами, варить чавун і видобуває з надр зем-
лі "чсрне золото'', вартує здоров'я людей- "елек
трон:Lі лікарі"' допомогають медикам ставити т.очні 
ді.игнози. 

Отw.е, математика - науl'іа юності. І вона кли
че до себе молодих, неспокійних, таких, п Мирон 
Бабчук і ·Василь 'БаранюУ.. 

Розумінни красивого, потяг до прекрасного 

крокує поруч з строгимн формулами, залізною ло
гікою цифр. Вони люблять все~ але покликанни 

своє бачать у математиці. 
том, єагомістю. Але завжди кро.куєте разом.. І це 
том, ваrтністю. Але завжди крокуєте разом. І це 
добре. 

5. Вересневий npoлor 

Вересень - пора студентських клоnотів. А 
для першокурсниІ'іі:е - пролог студентськ•ого жит-

ти. 

1'\оли за далеким морсь:!Іінм небокраєм підні
мається сонце, починає студентський день сту

дентсЬІ~Іі Одеса. Гом).нкою юрбою поспішають до 
уRіверситету юнаки і дівчата. 

Починається нова віха не тільки в їхніх біо
графіях, а й у житті. 

Хто вони? Молоде вузі'!ське поповнення, -
:--овори1.ю про них сьогодні. 

Якими вони стануть - відповість на це ва
ше завтра. Вересневий пролог rіочавс.и. Попереду 
майбутнє. А коли дивишся в майбутнє, так багато 
бачиш! В. Мор~аиs. 

ижиття пароду .:____це ue частівки під гар
J'ИО1аку в педобудованому ~tлюбі при високіш: 
надоях молока". 

Мttкола Вінграновський 
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Поезіа моJІОRНХ • Украіні 

ЄВГЕН .. ГУЦАЛО 
(О. 3.} Євген Гуцало ~ талановитий, мо

лодий письменник. Він пише поезії, пише . й 
прозою. Хоч ми його зарахували до чвірІtи 
найпопулярніших - І. Драч, М. Вінгранов
ський, В. Коротич - все ж він не здобув 
в Україні такого розголосу, як згадана трій
ця. М. Рильський, у своїй статті ·"Батьки і ді
ти", навіть не відзначив молодого письменни
ка. А все ж він талановитий і пише цікаво. 
У відміну від згаданих, Є. Гуцало найбільш 
дотепер друкувавсь. його поезії та · оповідання 
друкувались в усіх українських підсовєтсЬІаІХ 
журналах і газетах. 

;. ~ . . Гуцало вароДився 19:-J7 р. n селі. Ста~ 
рий ;-кивотів на Вінниччині у родині уч~е
пів. В 1955 р. поступив ·У Ніжинський педа
гогічний інститут, який закінчив у 1959 р., але 
здається ніколи не працював. учителем_.. ~Іра
ЦІовав в редакціях газет :'Ленінське плем~я" 

у Вінниці~ "Нове життя" у Жовкві (зараз -
Нестеров) та "Комсомолець Чернігівщини''. 
Від 1961 р. працює в КиGві в "Літературкііі 
Украіні''. 

Поезії Є. Гуцало почав писатv: ще в 1P5u 
році~ бУдУчи студентом Ніжинського педаго
гічного інституту, заохочепий до дальшої лі
тературної творчості поетом О. Ющенком. 

У береr.tні 1962 р. Є. Гуца:rо разом з гру
nою молодих поетів був nрийнятий до Спіл

ки Письменників УкраіRи. Цього року у ви~ 
давництві "'І олодь" появилась його перша 
збірка оповідань ··Люди серед .людей". 

Про поезію Є. Гуцала відомий украін
ськи літературний критиrt С. Крижанівський 
писав: "Тут теж (у вірпrах Є. Гуцала) за:{оп
лення вільним віршем, поетичною фjлосо
фією у дусі Уолта Уітмена, але теми здебіль
шого взяті з українськоі дійсності. У Є. Гуца
ла видно прагнення до поетично··Образного~ 
а не пу.бліцистичного освоєння космічних тем, 
до поетичного експерименту в галузі ~рорми. 
Краrці серед них (в циr<лі - "Зелена радіс·1·ь 
r-tонвалjй") -- "Рідна мова", де поет, висJюв
лює своє творче кредо, а також ''Король Лір'; 
та ."Зелена радість коняалій'!. ("Літ. Газета", 
ч. 90, 1961. р.). 

Сам Є. Гуцало про поезію писав так; 
"Поезія - образне мислення. І мислення~ 
і образне. Перu1е означає те, що автор роз
мірковує над ж1rrтям, бачить у ньому щось 
нове, робить цікаві висновки. Друге - що 
побаченому, відчутому і передуманому нада
ється така форма, nрипасовується такий одяг, 

. "!' 

Євrек fТQUO 

яки~ .JJ~M . ~~~ ,. }{аму ляв мозолів на очах. Во 
що, коЛи б раr.Lтом поети взя;ли на озброєння 
одню<овісіньні прийр:ми,? _ Тоді вони були б 
схшкі на модвнхdв, ,які Зібравшись гуртом, ніД
чувають деяку неприязнь одцн до,. одного, за

те в·· товаристві безпретензійних людей вони 
- вдоволені ориrінали . . . Нащастя, в . поезії 
цього нема." ('•Літ. Газета'', ч. 93, 1961 · р.). 

Ось· це теоретизування · поезії в розуміню 
молодого поета Є. Гуцала. А тепер подиві:мся 
ян в' дійсності виглядають його поезії, і самі, 
коЖний ОІ<ремо, даймо їхню оцінку. 

* * • 
Е~ГЕН tУЦАЛО 

ВИБІР З ПОЕЗІй 
РІДНА МОВА 

В щіm.ннх •yrriв і розуму зори 

Б~жолою запітає, тихо 

Завісу смутку розриває пісна: 
•.. Rpy - кру, 

ЗаJ<н море перепечу -
Ирнло~аtкв зі-rру ••• 

О, рі~на мое-">! 

Прн"Іащаюс• 

Ві.JІJІ твоїх джерел прозорих) "ІНС'І'нх, 

І набираюса п'анкої снJІН ... 
Твої 6аrатства - невичерnні 
Пращур 

І вепра поmовав, і печеніrа . 
Відrоннв за пороrн. Віла ватри 
Внрізбmовав, мов з кременю, слова 
Добірні і важr-і. . 

Земmо 

Орав оратай непочату, піт . 
Ко'І'Ивс• на 'І'Ирс:у, -і на ирнпах ІJ.існі 
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Йоrо АУМКИ АОС•одві ДOJІmJDІ. 
ВихоАНІІа Аревnияка із иоJІІІби, 

Схиnвnасв nозо1о бі7ІJІ n.rro!'y, 
Бо ,цо1ІR иеnеrка її naмana, 

І вириввnоса з rру.ц.е:і зітхаиив 

ІІекrsим сnовам ... 
... Кру·- кру, 

Заки море nepene"'y -
Криnою.к11 зітру ... 

О, рідна мово! 
Скіn•ки в то6і віри 
Moro кароАу в цосвітки щасnиві, 
В життв nрекрасне. 

Як важку кормнrу 

Зваnив иароА на криж .цоріr мниувwиии 
І розторощив, --розкуте сnои.о 

В собі нові відкрито барви іі тони, 
Нову rармовіJО. 

Яке це щаств 

Приnасти nетостками cnparnиx уст 
До мови рідної - й баrатwаrн душе10! 

• * * 
ЗЕЛЕНА РАДІСТЬ КОНВАЛІЙ 

О, знову музика
rраці:іиих 
біnооких 

коиваJ'ІЇ:і. 
Зеnеиу paAicn. іх я розумі10, 
Тіm.ки 

Не можу nерекласти на слоzа, 

Заrиати в oropoJКi 

старих nоият•. 

Хто ба'Іив, 

Як зво.цвт•св октавами Аубн, 
Хто ~ув, 

Нк жіио'Іі 
ronocи беріз 

Xopan сnіва10т•, -
ТОЙ у ЯJІі ВР.СНИ 

ЗаШІwит• всі паnери в установі, 
Мора чорниnа і важJІИві справи. 

І віА мух, 
Що nрОКИАаІОТЬСR між рамами ПОАВііінимн, 
ПоАаст~осв в nic: 

nоспухат• музику -
rраці:іних, 

біnооких 
коиваnі:і. 

* * • 
ВЕЛИКА ВЕДМЕДИЦЯ 

. . . І новорічна иі'ІІ - вк казка. 
я, 

Засиnаии:і сніжникамн :і зірками, 
Ітиму маківцими неба, 

Чумац~оким wnвхом ••• 
Слабка JІІОАИиа, не втерn1110, 
Щоб nаnьцхми не заwtепити струни 
Сузір'в Ліри. 

І іІіз•му за .rrany 
Велику Ве.цме.циц10 й nривеАу 

До вас в кімнаоrу. 
Ку!'аІО.Н ноrн: 

У хуС'І'Иу nухову, ви скаJКе!'е: 

-А АОбре б 
Із неї ЗАерти шкуру і nовісити 
Над mжком в мене. -

-------- о -·-· ··--
я 

Змов'Іу. І Ве.цмеАНЦІО виве.цу за я-ері 

І за зоре10 вуха nаrі.цно її 
Поnаскочу. Ска•у: 

· - Верt'В:іс• на не&о, !'ЇJІІ.ІІІІ 
Оберіrа:іс• сузір'а ГоІRих Псів. -

І иoвopiwnra иі"І - ак .казка •.• 

* * 
Ти 

В ОWІах барвінок nринt'сла і І'ІПІІУ 
ІІа жадібних устах. 

У біnі сурми каіту 
В СВАТ сурмами моnо.ці акації, 
Світила 

Sаnnутувапнс• у иосах ~•ЬL 
А ніч! 

Л ніч ика була! -
Немов nereиAB •.. 
срібні 
віжки 

місвцв, 

Зру'Іиіw вмоститис• на nony~pa&кax 
староrо Воза, 

І в:іокиути, 

ff стібиути батоrом 
По хмарах ... Так заrоrота'І'и, 
Щоб ліс nіймав то:і крик 

в свої 

зеnені 
вуха 

віАnовів: - Oro-ro-ro! 
То ніч була така, 

а 'Ін nеrеи.ца ... 

* * * 
І'ру,циеви:і Byr ще не замерз. 
Повіm.ио 

Го:іАає в береrах свинцеві хвиnі, 

Ген 
Із rincy виmnлеиа р,ЇВ'ІІННа 
Чаїио руки cкnana і, ЗАаєn.св, 
Що забажавши nростору і ne"ry, 
Вона з.ці:імеnсв з n'єАестаnу . 

На мосту 

Стовn. закохані і nиm.ио-nиm.ио 
Вдивпв10тьсв у 'Іисту течі10, 

Немов щос• там nоба'ІИJІИ. 

Трамваї 

Провозвn. мимо них байдужі nосмішки 

І ввіWІnиві сnова, по CY'fi везиа"Іущі. 
Жінка, 

7 
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Із rлодом rуб, крнклнв~ ~~фа~ОJЧ'JРІХ, 
Теж rланула У. Р.і,:ц.у _і пле-rІІ"М'а· 
Здивовано зннзаЛа:··л ·,щсІЩІІ, 
Що обвилась у не• біті Ш$ІЇ, 
Скляними бJDІснула o-rн~fi • ~ • 

Як баrато 
Поба-rнть можна на поверхні річки, 

Що зо,вс;і.~ -щста, а х.олода rрудневі,
КоШІ кохаєШ! 

* * • 
САД 

Був сад, ак на ~нтАому малюнку: 

в~дсутніQть найn·роетішнх···персnектнв, 

і фарб аЇrапувата неохайнісn., 
і обрію бJDІзька rорнзонталь. 
Нора дерев ц~півзабуто Пі\.хnа 
фіалками і аблукамн стиr:пtмн. 
Мені здавалоса: 

ПЇ.Д ТОВЩННОІСЦ~J:Ііrу 

так rостро захлннаютьсs без світпа · 
слабенькі паrонн .. весняних трав 

зернистий сніr рукамн розrортатн. 

Був ранній березень •• 
Був сад, ак на дИтnо~у маmонку. 

* * .•. ;· 
·Я· ЗРОСТАВ ••• 

~ зростав на соНJrПІім Поділ~, 
Там топтав закурені стеJКки. 
Там в rлнбокі -rорноземНі~ р.іJШі 
1\нпадаJDІ роси і ~іркн. 

Ниви сонцю rрудн розкрнваmt, 

На вітрах не rнуnнса дуби,· 
І rраційно крн·ла nростхралн 

Білоrруді в небі rолубн. 

І куди б не йшов а нeтepnm:r~e 

По травн.евій rрозаній зе,..m, 
Я повсюцн рі~ краі: свій бачив 
І людей в подільському селі. 

Там встаJQ~ .. усr.tі~нені .~ітаJЦІ~, 
На схід сонца сталатьса стежкн
rfам співають пісню подолании і проліски - тривожно ·· 'ІІіжні. 

Взавеа а І веселка во.-:у п'є з ріки. 
-...{).-о-------4------

ЄВГЕН ГУЦАЛО 

ПРИПУТЕНЬ 
(Уривки) 

По коліна в с-пігах загрузли, сади~ В яру
гах дерева захлиналися по -г.орло у березневій 
розтспелі. На ставtси прилетіли журавлі, торк

нулися ніжними лап.ами до несподіваної кри
zи - і :ІКалібно курликал1t, здій.~ались дого
ри, падали о·пукою вниз і замерзали. Від їх

ніх ридань rюнили сльози зад?tхані від бігу на 
вітрах, щасливі берези. ···~ ::.· 

А поті.~ сонце вдарило золотими ме~ами. 
Із-за хмар. Красно. Розкуто. 

І по ярах зажили громи:· там вистрибом 
1.и,у~1t·іли води. У гаях кожеи клапоть вивіль

нвного І'рунту послав у иебо підсніжників. 
Кві1•1t були білі, обрамлен·і хоробрими листо~
ка.1f1U. зелені: ніби 1слаптик1t cuizy жuли п~ су
сід(яву з усією неможливою зел~ною силою 

весни. 

* * 
Із вишини впали zолуби. Ходять по дво

ру, щось збирають. 
Іринtса виносить з хати їсти, сипле з до

лтtі. 
- Гцлі, гулі, гулі. 
Bop?tc відставляє осторонь дрю'Чок і сте

жить за птицями: 

-Гулі, голубоньки, ЦІЛі. 
Ми теж не можемо в·ідірвати поглядів од 

голубів. Перtиою н,р, витри.wує Галя. Вона. ти

хенько-тихенько., "(ю'Чко.м, иаближається до 
зграї. Зупиняється недалеtсо від Бориса, спи

рається на тu.н. 

Але ми, xлont~i, х~~ паЛt' і дуже кортить 
7~ідійти ДО !СЩ1рКрилих, СТр?tМУЄМОСЬ, TOBпU
Jif.OCЬ на сухому полі, переступаємо з ноги на 

nozy. 
Потім налагоджуємо ктtтакт. 

- Борис, а де ти тан:щr: голубів дістав? 
підлещується Дмu.трик. 

Борис не відповідає. 

Тоді Лесик piuty'Чe прямує до нього. Він 
н.іеtlільки не боїться. Зупиняється біЛя Бори
са .. Wіж нимu. -- дрю'Чок ... Тоді й .ми вже об
ліплюємо ворота, тип ..• Якбп к.олtусь зараз спа
ло ua дУМІ\,У. вимовит'и сЛово ибезбат'Ченко", 
йому б дісталось на горіхІt від усіх. 

У небі кружляє тyp.""ttau. Він не опускаєть-
ся. 

- Чужий, - поважно 1юяснює Борис. 
Чужак сідає на хлів.!, зробивши півколо, 

тшu~ює збоку від зграї. 

І p1tna кри'Чить радісно: 
-Дивіться, дивіться, 1~рипутень! У нас 

немає такого. 
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П рипутень не лякається. Виnнувши ~ор
дов'Іt·го грудки, він повагом ходить,· подзьобує 
к,риШки~· 

У ·галі· поблuскують радіспо оченята: 
~· ·Я кий zаріtи·й .•. 
Лfирні --~~о._с!~~кЦ .... к~#аго,zіжєн{. М~ ци~и 

u~uт;o вдоволвці~. І :рорис, щоб дqвести. с~оі 
дружпі на.ІКіри, бере дрючок і відкидає його 
на купу хмtсз.у. 

П рипутень, наляканий '1'1tм рухом,. зрива-
єть~я, зді1':і.J1-tається у вись і, кружляє . .. 

,;: * * 
Уся ·ватага мовzить. 

3 -~·ворів· МQЛОДиХ 

І раптом Дмит'Рик ка.же: 

· - Знову голуби летять. 
Ми задираємо вгору:·золов·и. З-поміж хмар 

в1.tрttнають utвид lli птахи. 
~-І припутень з ни.мu, .:__ І{рuч·ить popji.c. 
Кожен з н,ас б~ре з Ip~nuнo(~liJieни кр.uШ

Ісu: дуже корт,uть ц;>дува,ти голубw." 
JІ,ід · небq.,К стоїть молоДа весп.а. Мліють 

сади. Тополі _радісно здій.v.ають догори пряJwз 
zілля, ненаzе благають у сонця: швидше. nРи~ 
utлu нам зелень листу,- :щ.об .могли ми, щум~ 

ти: 1нtшаючись самі·собою, землею і· красним 
дне.~. 

І ЛЮДИ ПОМИЛЯЮТЬСЯ 
(Етюд) 

Вона лежала на березі. На її ніЖному .rі
лі блищали краплини води. Без~илі .. тє_ндітнj 
пальчиюt в'яло обмацували пісок. В()на Шука
ла рятунку. Вона вмирала. · 

А поряд, за кілька сантиметрів від неі, 
д·1.tхало море. Смарагдов-і хвилі грайливо ви
zинал1t еластичні хр-ебти, ласкаво терлися об 

~~ріtбережне каміння. 
BO'l-ia вмира,ла. Вона н,е хотіла вмирати! 

Вона баж:ала''тільки одного·:.:_ жити! Якби в 
1~еї був ZОЛ~)С~. вона кричала б n.po це на все 
море, на вв~сь рвіт. . 

1ї тонеnькt п.ал'ьці благально прост яга-: 
Л'U.СЬ ДО 80Д1t, ДО пЛЮСhУ)ТЛивих Х8UЛЬ. До 
хв1.t-ль, з яюtми вона. кохалася, з якими без~ 
'nе-чно гралася, яким сліпо довіряла. До хвиль, 
JU-#. прикинувшись добри.І'trи друзями, підступ
но залrанttли їі до бє.рєга 't вихлюпнули на га
рячий пісок. 

Вона вмирала. Хвиля." було байдуже до 
їі мук і страждань. Вони спокійно спостеріга
ли за ії конвульсіями. Bomt че1сали її смерті. 

Злість, біль, о~урен11я і щось інше, що 
не .можна передати словами,, стисли мої груди. 

Забракло повітря. 
-Ви брешете!- дико закриzав я.- Во

па не no.rvtpe! 
Ва;кко відполірована к.а.-""епюка, кииута 

.тІшєю рукою_, влуzила хвилі в голову. Хвиля 

глухо ойкнула, зморщилася і вже біля .моїх 
ніг: безсоромно розпластавtuи.сь на піску, пре
зирливо розсміялася. Вона см-іялася з мене, 

з мо2о безсилля. 

-Ах! Ти так! - в1tгукнув я ·і підбіг до 
вJ-ии.раюzої. Підхоп.ив на руки її холодне про

зоре тіло і, ue оглядаюzись, рушив в море. 

Н ови~,и .моде:Льними. -че,ревиками я ррз.чав
лював. хвил.ял~ гqл.овtf,, безж;ал~сно топта,в їхні 
гпуz~і .~!іастичні. стани. . 

І хвилі злякалися. Воии втікали_ від м~не, 
за'nобіглttво плазуєали пFJред моїми ногами. 

А я все йшов і йшов. На витягнутих ру

ках бережно три.1Кав ту, котра так любила жит-
7' я: і та1с не хотіла з ним прощатися. Зупинився 
тільки тоді, коли вона почала сягати моїх 
грудей. Повільно спустив руки. 

- Пливи! - закріtчав я від щастя. -
Куд·и хочеш, туди і nливи! Ти вільна! 

Вона попливла. Е-нерrійно заворушилися 

пальчики, безвільне ті.:zо ож:ило, знову загра
ло на сонці барвами веселки. 

- Пливи! -НЄ Т ЯМЛЯ.Чи себе від радості, 
я довго махав їй у слід салом' ян им брилем. 
-- Тільки тримайся подалі від берега! І будь 
ue такою довірливою ... Чуеш? •. Друзів тре
ба вибирати! •. 

Я ще хотів щось крикпути, але нараз сха
лtенувся. М єні стало соромно. Я почерво~ів. 
Я зрозумів, що роблю величезні дурниці. Я 
д'ію, як божевільний. Прииаймиі_, так, .мабуть, 
думали всі, Х7'О був у той день на .морі. 

До к.ого я репетую? Кому настанову даю? 
Люди, мудрі люди, і ті в усьому не завжди 
7 римаються глибини., і ті п.омиляються в дру
знх. А вона . . • медуза. Красива, ніжна, тен
дітна, а.ле всього-на-всього тільки медуза ... 

Юрій Коваль (Львів) 

''Україно, життя тобі присягаю зі сміхом, 
трупом, слізьми. Візьми!" 

Віталій Коротич 
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МОЛОДА ЛІТЕРАТУРА В УНРАїНІ 
(Хроніка за вересен•-мовтеНІt 1962 р.) 

8 Пі'І'ературна ~ копо""х романіста, всі вони оповідачі, ресннх і неспок1нннх. Вони вно
пі'І'ератіа у Дніnроnетроас:а.иу. В улюблений їхній жанр - новела, с.11ть в літературу свіжий стру
студентському палаці, .ІІ'КНЙ по- ·лірнко-психо:rхоrічннй етюд ... В мінь. Цікаві вірші друкують В. 
будовано на руїнах колиШнього сам.ому виб-:Jрі жанру мо•бн від- Коротич, І. Драч. Та трапл.ІІєтьс.ІІ 
заМку nотьомкіна, вже три роки чувастьси .11кась nолемічність: пра- іноді, що і молоді поети захоплю
існує студентська літературна гнучи до суворого лuонізму фор- ютьс.11 ще штукарством, іхк• пор 
сrуді.11; до .ІІJІі.оЇ належить біл.11 30 ми; густоти і :r:~аснченості фрази, чість йде не від народних обра
моподих поетів і прозаїків вузів молоді белетристи нібито внсrу- зів і мотнвівt r:.. є наслідуваннJІм 
ДиіnроnетровсЬJ.а. Заи.ІІТТ.ІІ з мо- nають таким чином прооrн пусто- мо_цннх літературних зразків. Ка

лоднмн літервторамн проводить го багатослів'.11, проти тріску~оі nітаnісrнwrннй захія всіма :sасо6а
молоднй поет Ігор ПуПіПо. Серед риторики і нудоти довжелезних ми намаrаєт•са вnпнаа'І'Н на нашу 

молодих літераторів внрізн.ІІють- "виробничих'' романів. Молоді молоя•, заразити іі нігілізмом і 
с.ІІ своєю талановитістю Віктор прозаїки уважні до слова, люб- скептнцнзмом. Цей скептицизм, 
Корж, Серrій Бурлаков, Іван Ли- л.11ть працювати ,над ним, прагну- нігілістичне ~ввленн.11 до ,ційсио

~енко, Аркадій Штнпель, Борис чи .,р;о художньо~ точности висло- ст! пояекуди ві.ц-rуваєn.с:• і • uо
Ступнцькнй, Леонід Олександров- ву". ("Літ. Уир.'~, "1. 11). рах молодих. 'Ю. Збанацький до

ський, Євген Шпек, Віктор Смнр• 8 06rоворенив творчості мово- магавсь, щоб :комсомол звертав 
нов. дих nоиів. 21 вересн.11 в СПУ в більше уваги на творчість моло-

8 Зус'І'річ с:туяенrів Л•воаа з прнсуmості багатьох літераторів, дих 1'а сильно накинувсь на де.ІІ

пнс•менннкамн. В першій полови- студентів і l'ромад.ІІнства обгово.. кі поезії М. Вінграновського. В. 
ні вересн.ІІ на Львівському уні- рювано твори молодих поетів - Rоротич розказав про С!ІОЮ участь 
верентеті відбулась зуС11)іЧ сту- М. Rуравсьи:>Ї (Станіславівщнна), У фестивалі молоді в Гельсі~ах 
дентіL з українськими пнсьмен- Б. Олійника, О. Лупі.ІІ, в. Шкоди та про ті труднощі, з .ІІкнмн йому 
никамн іР\нєва і Львова. Багато (Киів), В. Юр'єва (Rір.овоград), 0. довсдюrось зустрічатись в днеку
уваги було прнсв.ІІчено також спра Трусsна (Полтава)t с. Шумнцьиого сі.11х з західною молоддю.'' ("Л. 
ві молодої українськоі пое,іі, .11му (Харків). На вечорі виступив р.11д У.", ч. 79). 
реферував Ю. Збанацькнйt гово- старіших поетів і критиків, серед 8 М. Важан зaxonmocnc:• мо
р.ІІЧИ про r. Драча, Ім. Вінгранов- JIRHX перед вів п. Тичина. Най- nоянУ.и. На свойому внетупі в Ка
ського та сильно накннувшнсь на rrрихнльнішу оцінку своєї твор- м' .ІІнець-Подільському педаrоrіч
молодого .критика І. Дзюбу, .11кому чості дjсталн С. Шумицькнй, Б. ному інституті академік М. Ба

грозить ВИ'К7rЮ~РНН.ІІ зі cnv. Олійник і м. Куравська, в. Ю'єв жан "дуже схвально BtДl:!BaBC.II 
8 Нові молоді •лени СПУ. 3 та О. Трусан. У виступах відмі- про творчість Євгені.11 Євтушенка 

кінцем вересн.ІІ до Спілки Пнсь- чалось, що молоде поетичне по- і Ліни Костенко, .11кі йдуть у велн
меннниів У країни прнйн.ІІто Ганну повненн.11 повинно бути орнrіналь ку поезію своїми ttлвсннмн доро

Світлнчну. r. С.і'І'JІИ'ІИВ. народи- не тв бути поетамн-новаторам:и. гами, незважаючи на сжремі по
лась 1939 р. у м. Павлограді на З внетупу Ф. Бойка ми довідус- мнлш-r чи невдачі'' ("Л.У.'', ч. 80). 
Дніпроnетровщині. За станом. сво- мось про ось що: "Наші видавииц 8 Нові книжки молоянх пі~е
го здоров'.11 Ганна здобувала осві- тва неохоче публікують новатор- ра~іа. В останньому 'ІІасі по.ІІвн
ту вдома. ПочА.ла друкуватнс.11 у ські твори молодих. Книжки І. лнсь такі нові книжки молодих: 
1958 р., а перша збірка іі поезій Дра'Ча, М. ВінгрІ!новського та ін- В. Дрозд - "Люблю енні зорі", 
"Стежки не:lо.цжені весиаиі" по- ших орнrінальннх поетів могли б оповіданн.11; В. :Коротич "Запах не
.ІІвнлесь в 1961 р з'.ІІвнт.ис.ІІ в світ на кілька років ба" - друг:1 збірка поезій; Є. Гу-

8 Про моnоянх nрозаїків. По- раніше, .11кби не байдужність та цало- "Люди серед людей", оnо
руч групи молодих поетів, в о- неуввмність реданторів у де.11кнх віданн.ІІ; І. Драч - "Сон.ІІшннк'', 
стаюJіх ,~~;вох ро:ках з'.ІІвнлась в У- видаttннцтвах" ("Літ. Укр.'', ч. 78). поезії; М. Вінграновський - "А
краіні груnа талановнт.нх, мо11о- 8 ВnЛИR Заходу на твор•іс:n. томні прелюдн", перша збірка 
дих прозаїків. Згадати хоча б Ю. молодих. З кінцем вересн.11 у :Кн- поезій. 
Ріовал.ІІ, В. Мін.ІІйла, В. ШевчуJІї.а, єві відбулися nартійні збори літе- 8 Молоді сатирики. 2 жовтнJJ 
Є. Гуцала, А~ Пlевчука ... Цим мо- раторівt прнсв.ІІчені ідеологічним в .Києві в СПУ обговор.ювалос-.. 
лоднм Олесь Гончар дає таку ха- питБН"!.ІІМ. Головним доповідачем творчість молодих сатириків -
рактернстнку: "Є в них чимало на зборах був !О. Збанацький, я- А. Дниянка (Бровари), П. Красюка 
спільного, що об'єднує. Скажімо, кий між іншими так говорив про (Роsенщнна), М. Хижка (1Волннь}, 
саме Д.ІІ ЩJІрість, . задушевність, вплив заходу на молодь: "У цьо- В. Чемериса (Дніпропетровщина), 

довірливість тону. І ще- жанро- му роЦі наша письменницька сі- О. Чорногуза ~Вінннц.11), О, Шк~
ва близькість. У пле.11ді :молодих м'.11 ц,оntовннлась цілим за:іtоном бо.11 ііКірівоrрад), Д. Мол.11кевнча 
наших nрозаікіБ поки що немає молодих літератіЕ1 людей інте- (Киів). На зб.орах відмічено, що 
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МОЛОДЬ І ОСВІТА В УНРАїНІ 
(Хроніка за вересет-жов'fеНІо 

8 По6ажанни украінс•коrо кос
монавта уwІвІІМ. З 'да тою 31 серnня 
украінсьJІіий космонавт Павло По
nович nересл~в побажання укра

інським учителям і учням в у
країнсь·кій мові почерез газету 
"Радян·ська с·світа". В nобажапні 
говориться: "Бttжаю 'учним вчити
ся лише на відмінно та добре". 
("Рвд. осв.", ч. 69). 

8 ШкоJПІ УкраЇІDІ з по•атком 

навчальноrо року. В минулому 

навчальному році багато шкіл У

країни переgедено на нові nля

ни та nрограми. У 263 школах ви
кладалось ряд nредметів інозем
ною мовою. Майже nів мільйона 
дітей вчили.:-ь на "5'' і. на "4". В 
школах-інтернатах та школах і 

груnах nродовженого дня навча

лось nонад 350 т.исяч дітей. Зараз 
на УRраіНІі ~ 100 шкіл-інтернатів, 
але лише 30 з них домогЛись nов
ної усnішности (цебто, що ані од
на дитина·в·цих школах·не nов

торила). 350 тис. виnускників се

редніх шкіл разом з атестатами 
зрілости одержали свідоцтва про 
оволодіння якоїсь nрактичної про

фесії. У 19~1. р. на Украіні nобу
довано 472,8 тис. учнівСЬІR.нх місць, 
2061 майстерень, 2390 навчальних 
кабінеті·в. В цьому році в усіх 
школах Украіни навчаєтьса nонад 

8 міл. учнів, на 800 т.ис. більше, 
як в nолередньому році (тоді, як 

нових місць побільшилось лише 
на 472,8 тис.) 

8 В Україні не BCJI МОЛОДІ. 
охоплена школою! У Хмельниць

юи обл. в минулому навчалЬно

му році 59 дітей шкільного віку 
не були охоnлені школою, а в 
цьому році 117 .. ("Р.О.", ч. 72). У 
Херсонській обл. 400 дітей шкіль
ного віку - nоза школою. "Рад. 
освіта" (ч. 73) npo це nише: "Траn
ляється nодекуди ще й так, що 

органи народної освіти раnорту
ють npo nовне охоnлення д-ітей 

навчанням, І'і органи ЦСУ (Цен

тральне Статистичне Управління) 

у сатириків є найменше новатор

ства, що їхні форми застарілі і 
засl'іорузлі, а їхнє головне завдан

ня описувати n'яниць, стиляг і во~ 

рожо~ ... 

ВИЯВЛЯЮТЬ, ЩО деСJІТRИ і СО1'Ні уч
нів no області зали:іиакі''І'Ьса nоза 
школою. Так бу.JІСІ торік· ··t в За
nорізькій, і r.: Черкаській .;і в' р~Ді 
ін:ш.Их областей"~ 'Але є й інші ви
n.ад~·и, які свідчать·· np6 правдн
вісtЬ совє'tсь:коі статистики:· Згід
но з.і статистичними даними ·в од

ному районі Києва до nершої 
кляси мало rrоступнтн 373 дітей, а 
на 1 вересня з'явилось 5521 Де 

взяла6ь решта дітей? ("Р.о:·", ч. 73). 
8 Нав•анни nрацюю•оі мопоJd 

в Украіні. ·Здавалосs б ,що в кра
їні "робітників і селян" навчання 
nрацю1оЧоі молоді nовинно б:бу

ти .якнайкраще забезnечене Ї' для 
цієї моподі nовинні б бути ство
р.ені якнайкращі умови. Факти ви
казують цілком щось nротидеж
не: в найгірших. умо:аах навча

ється якраз працююча .молодь -
діти рабітни:ків і селян. Ось ця:~ 
тата з nередової ("Р.О.", ч. 75) ~ 
~·у навчанні працюючої моподі 

все ще мають місце істотні Н'едо
ліки. Головні з них- значний від

сів учнів, .nогзне відвідуваннs .ни
ми зайнять, низька усnішність, не
достатнє охоnлення навчання ро· 

бітни19і•в і ~.олrосnників nровід
них· nрофесій. У минулому нав
чальному році відсів учні'В з шкіл 
робітничої молоді становив 26,4%. 
З шкіл сільської молоді відсіяло· 
ся 40,5%. Ш:коли сільської молоді 
Донецької, Полтавської, rІ'іJірово
градськоі областей втратили біпь~ 
ше nоловини своіх учнів, а Лу
ганської обл. - 60,8%. Від'ВЇ~~tу
вання зайнять учнями в рsді шкіл 
ледве досягає 60-70%. В багатьох 
шRол:ах сільської молоді. не "орга
нізовано nідвозу учнів, все ще 
мало змінних шкіл... У ·справі 
нав-qання nрацюючої молоді все 

більшу ролю відіграють заочні 
середні загальноосвітні школи, 
екстернат. Сіт!'.а й континrенти 
учнів заочних шкіл за о~анні ро
RИ швидко зростають. Якщо в 
1958-59 навчальному році в рес
nубліці було 40 заочних шкіл і 
віддjлень з 17 17 тис. учнів, то в 
цьому навч;зльному році n·РВЦює 

понад 500 заочних шкіл і відді
лень, а в них навчається nонад 

300 тис. учнів. О диак увага до цих 

шкіл з боііtу органів народної 
освіти ('. rр6мад~кости . недо
~а.нни·"~·'3Ьо тнся'Ч: ~споді, я'kа По
винна :Н:В:вчатиёt: в нормаЛьних с~
редні:Х: шRолах .. ~ навчі:t.єтьЬ!і '!а-
очно. існує моЖливісtь, що лише 
5о/о закінчиіь .. середнЮ освіту~ а' 
оnіслЯ лише o!j% :':М:о:Жливо· :Ко.nіі:сь 
nос~упить до ·~и<Ю'иих ШRiriT np·e.:. 
кр~сні nерсrіектИ:Ііk дл.і: пра!і.Ь'ю
чdі ~ОЛОд'Ї. ~ ' .. 

8 Високі ШкоnІі ~ і Ака~еМіи 
Наук Украіни. Не від сьогодні ві
Домо, щ9. ссmєтсьіа~ система ста

рається все 5ільше nоглиблювати 
різницю і створювати штучну во
рожнечу мі:ІИ, :Виоо!\иии Ш·RОла.ми 
Украіни і Академіє~ Наук,. щоб 
тим самим не дсщусти1'и до ціпе

сnрі'Що.Заного· :· розви.т.ку і підне

сення на в~щий рівень українсь

коі науl"іи., На сторінках нашого 
журналу ми :вже реферували про 

намагання у.ираінських учених 

nоставити· українську науку на 
державний рівень. . . В минулих 

~ількох роках було видно деякі 
практичні внеліди цього на:м:аrан

ня. Зара3 .,nомітно дальше затіс
непня сnівnраці між ВУЗ-ами і 
АН, хоч і надальше наука . руха
ється вnеред двома руслами -
через дослідні "академічні" уста
нов~ і через ~·вуз.івсь!ІОі'' лябора
торіі, що у висліді дає штучний 
nоділ науки на "важливішу" (в 
установах АН) і "другорядну" {у 
ВУЗ-ах), тоді, ян. у ВУЗ-ах nрацює 

в nівтора разу біпьше докторів 
і в три рази більше кандидатів 
наук,· ЯR в АН. Зараз ста'Вляться 

дальші кроки no лінії сnівпраці 
між АН і ВУЗ-а~и - недавно при 
доnомозі АН створено в Київсь
кому університеті лябораторію 
математичної лінrвістики, :!~чені 
АН сnівnрацюють з катедрою.ра• 

діоnередавальних nристроїв Ки
ївського nолітехнічного інститу· 
ту. Зараз Інс:титути АН математи

ки, радіофізики, еле1Іітроніки, кі
бернетики спільно з вченими 

ВУЗ-ів працюють над окремими 

проблемами. АН оголосила біжу
чий академічний рік роком зміц
ненвя і дал~>Ш:ого роз:витку сnів
пра-ці вчених вузів ІЇ дослідних 
інститутів. ("Р.0."1 ч. 75). 
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8 Юнаки і дів'Іата - в тому 
самому rуртожнтку! Немо•жли.ве 
стало можливим. Дпи Хар:ківс:ько
го автомобільно-дорожноГо інсrrи
туту збудовано ·п'итиповерховий 

гуртожито:к, в и:кому живуть (в 

тому самому бу.цин:ку) понад 400 
юна:ків і дівч;ат. ("Р.О.", ч. 76). 

8 Нові факульте'І'Н. З почат
ком нового а:кадемічного ро:ку 

створено в :Кам' инц.і ... Подільсько
му. ,новий загальнотехнічний . фа
:культет Киівсь:кого ~втом()більно

дорожного інституту, на и:кий впи
с·алQсь 140 студентів ("Р.О.", ч. 

СМОЛООКШІ 

76). Рівнож;. в;ід:крито 1 новий фа

:культет раДіоеле:ктроні:ки на 0-
,цесь:кому · полі технічному інсти-
туті ("Р.О.'\ ~. 79). і 

8 Мистецькі вузи в Украіні. 
Десь' до 1960 р. у:Кр'ЕlінсьК.і' :МИ
стецькі вузи випустили рид дуже 

талановитих артистів - опіва:ків і 
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більше, на .:t&инулорічному всеGо
юзному ~онкурсі · ·~tЗИ~антів-ви
:конавців, У:краіна була представ
лена лише кіль:кома студентами, 
и:кі не спромоглиси зайнити жод

ного призового місци... На від

бір:кове прослуханни до. 11 Міжна
род~ ого :кон:курсу і~~ fi. ~ай:к()в-

м:узи~ів, ~і нераз виїздили та:кож сь:кого у:країнц·і не могл~.- чосла
і за:кордон. Але в останніх двох ти ані одного свого вихоованци. 
ро:ка:х помічаєт.ьси немов застій. Невже ж, у:краінсь:кий ·народ и:кий 

У.JІІраінсь:кі :консерватqріі в остан- від ві:ків .прославлиєтьси своєю 
ніх двох ро:квх не випустили ані музи:кальністю, в підбольшевицЬ
одного ас:кравоrо. ви:конавци :кли- :кій дi!fщr.oc:ri перестає бути му
си с:кри.п:ки- чи фортепіино .. Ба що зи:кальним? ("Р.О.", ~- 81). 

ХРОНІНА УНРАїНСЬИОГО СТУДЕНТСЬИОГО життя 

8 Українські стуяентн у Віяні. 
Зараз у Відні студіює понад 20 
у:краінсь:ких с'1'удентів. Деи:кі · з 
нИх отримуЮть стмпендіі КоДУС
у. При Віденському університеті 
існує та:кож ле:кторат у:краінсь:коі 

мови, JІ':КИЙ веде проф. с. Бод
нар'Чу!'і, а в його заступстві інж. 
П. Гавриш та др. С. На:клович. 
На жаЛЬ вебага то у:краінсь:ких 

студентів відвідує :курси у:краін-
сь:коі мови. ... 

8 Інавrурація А к а я е мічноrо 
року в Фі.rіsяельфії. 8 вервсни за
хо-дами місцевого осеред:ку ТУС

М-у відбувсь інввrураційний ве
чір нового а::кА:деміЧного ро:ку. В 

часі· Зустрічі були виголошені та;.: 
:кі до:Пові;ці :· М. ·мазуро:к - "У :кра
їнсь:кі студенти та їхнє завдан
на", А. С:кальсьний- "М. Міхнов
сь:кий - наш патрон'', Б. :Куль
чнць:кий·- "У:краінсь:кий націона

лізм", З. :Колін:ко - "Чому и є 
членом ТУ:СМ-у~'· V вечері взила 
участь група місцевих студентів 
та середньош:кільноі молоді. 

(Вересень-жовтеІІІо 1962 р.) ,. ·~.., . ... 

- "У:краінсь:кі студенти =в··ридах ру", за що одержав почесне від
УПА", К. С~вчу:к ...:.... · "У:країнсь:ке значення. 

С'l'удентств<{ в Америці"! В. Голуб- 8 Стиnендії Уираїне~окоrо Ро
ничий - "У:краінсь:кі студенти за бітннWІоrо Союзу.' Уже баrато ро
залізною завісою". В програму :ків УРС уділює різно·го роду сти
днів входила та:кож· студентс:ЬУ.а пендіі дли студіюючої моло;t:tі · в 
забава, и:к таt'.ОЖ вел.и:кий :концерт, США і :Канаді. Але, на· відміну 
В и:кому виаrупnли у:краінські С'І'У- від інших сти·пендій- ці стипен
деити мИстці, а тз:кож мистецькі діі :;обов'sзую'І'ь: належати до у
груnи мад.ІірСЬІ'іИХ і литовсь:ких :краінсь:коі спілl.·НОти та брати в 
студеіпів. В :концерті - цьому ній u:ктивну участь, бути а:ктив
велиі\ому пописі молодих у:кра- ним членом УРС, ширити і боро
інсь:ких сил внивлено багато но- нити у:краінсь:кі державниць:кі ви-
вих талантів. моги, студіювати у:краінознавство, 

·*' а nїсл• занінченнR студій брати 
8 Гурток середньошкільників 

у -Фіns~ельфії. У Філидельфіі іс
нує У:краінсь:кий .Студентсь:кий 
(Середньош:кільний) 11'\люб при 

'Кардинал Даrерті Гай С:кул, до и
:кого належить 60 хлопців та дів
чат, и:кі навчаютьси в цій серед
ній ш:колі. До управи :Клюбу вхо
дить: Ю. tадач- голова, А. Хліб
:ке·вич - заступни:к, Л. Кузьма -
с:карбни:к, С. Кічуга - се:кретар. 
В новому ш:кільному році :Клюб 
має запликовану багатогранну ді-

участь в українсь:ких організаціах. 

8 І д е о л оrі"Іна конфереІЩіs 
ТУСМ-у.о 20 жовтни у Філидель
фіі відбулась Ідеоло:rічна Конфе
ренціи прнсвичена 20·літтю ство
рении УПА, а:ку· влаштувала Цен

трали ТУСМ-у при співпраці мі
сцевого осеред:ку. На :Конференції 
були виголошені та:кі доповіді: 

8 Курси української мови в 
Л а в р е н тійському універсн'І'еті. ильність. 

Р. Шаран- "Нарис історіі УПА", 
І. Чума - "В:клад ОУН в УПА" 
(відчитав Ю. Федору:к), З. Колін
но - "Жін:ки в ридах УПА'', Х. 
Кульчиць:ка - "Літературна твор

чість УПА", 'В. Буда~- "УПА й 
у:краін:сь:ка Р.міrраціи". В :конФе

ренції взило участь біли· 80 осіб. 

У Пзврентійсь:кому університеті 8 ВіАЗначеинs СУСИ-у у Він
в ·содбурах {:Канада) від:крито, Иl'. нinery. 21 вервсни студенти Ма
і в минулому році акредитов!'l.Ні нітобсь:кого університету, и:к і Що
курси у:краінсь:коі мови на пер- ріЧно; влаштували "Параду по
шому і другому році. :Курс д.ру- чат:куючих'' дли відзначвини по
гого ро:ку поділиєтьси на два від- чат:ку а:кадемічноrо ро:ку, в и:кій 
діли. 

8 Дні українськоrо стуяента в 
Нью Йорку. 29-30 вервсни :відбу
ли'сь в Нью Йор:ку, :влаштовtt.ні 
:місцевою VСГ Дні V:краінсь:кого 
Оrудентства, в програмі и·ких з 
допо:відими виступили: :в. Хома 

взили уча·сть тисичі студентства, 

а та:кож місцевий відділ СVО:К-у, 
ДО И:КОГО ВХОДИТЬ у:крВ!ЇНСЬІІіІі ТОВа

рИСТВа ~ Альфа Омеrа, т-во Іла
ріон та ТVС:К "Обнова". У!Раін
сь:кий віз..:е:кспонат мав гасло "Від 
:к.итайс~о:кого до берлінСЬ:кого му~ 

8 Зустрі"ІІ Гоnовн УНР і "Ілеиа 
ПУН іиж. О. Войяуннка з WІпеиа
ми "Зарева". (1:Кореспонденціи Б. 
Гасю:кв). 18 вервсни відбулась у 
Філидельфіі Е помешканні Мар:ка 
Царинни:ка, товврись:ка зустріч 
Голови УНР і члена ПУН інж. О~ 
Бойдуни:ка з членами місцевої 

:клітИни "Зарева''. з·устріч :мала то
варись:кий харантер а іі ц.і~ 
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був обмін дум:~~амн молодих за

рев'ян з гостем. Багато увагн в ди

Сl'іусії було присвячено ~рід
ному ренесансові, я:кий зараз про

являєТL•Си в :культурному жнтrі 
в У:краї.ні з с:кремнм наголошен

икм ролі молоді, молодих твор
ці.в, я~і в тому процесі відіграють 
важливу ролю. Інж. О. ЕойдунНR 

розповів про свою подорож до 

:краЇР. Південної Амерн:кн, в часі 

я:кої його вітали урядові чиннІГ 
:~~н, .о1:к голоJ?у парляменту у:кра

інсь:кого уряду в е:кзилі. {Автор 
цих ряд:ків мав змогу говорити 

недавно з у:країнцем, я:кий при

був до США .') Арtентинн і роз

:~~азував, що почавши від відвідин 
1938 р. сотн. О. Сенн:ка-,Грнt'5івсь

Уі0го, ніхто з інших відвідувачів 
не ВР.tшн:кав та:кого велн:кого під
несення серед у:країнців, я:к це 

зробив інж. О. Бойдунн1'і). За:кін
чуючп зустріч, дJІс:кусія перей

шла в площн~ відносин між т 
:краінсь:кимн політячннмн угру
пуваБними в за.rаmному і зо:кре

rJа між націоналіст~НР.'Мн. По
чесний гість відмітив пе:кучу по

требу я:кнайтіс:Rішої :консолідаці'ї 
всіх у:країнсь!'>нх самостійннць:ких 

сил на еміtрації. 

е Нова С1'Удеитсьиа організа
ція "Медична Громада". 8 вересня 
на сходинах студентів меднци

нн з представни:камн У:краінсь:ко
го Ліl\арсь:кого Товариства {УЛТ

ПА) в Нью Йор:ку, створено нову 
студентсь:ку ор_ганізацію "Медкч
на Громада", що має завдання 

об'єднати с·rудентів меднцн:пн, 

дентнстн:кн j фармації, нЮ пере
бувають в :країнах вільного світу. 
До першої Управи Громади увій

ШЛJІ• Я. Сндора:t<і - голова, Ю. 

Терwа11овець -- заст. голови, Ла

рнса Зубаль - се:кретар, Ю. Сай 

- орг. референт, В. Грнгоровкч, 

Р. :К:ерющь:кJІЙ, В. :К:огутя1'і. - члот 

·-.и. 

8 Дисиусійний ве'ІЇр "Зарева" 
у ФіJUІ,Цет.фії. {Р'іор. Б. Гасю:ка} 
28 вересня відбувся у філядель
фії днс:кусійний вечір "Зарева'', 
прнсв.чченJІй питанню "У:країна 

та її сусіди". Дві протилежні точ

:кн погляду реферували Мар:ко 

Царнннн:к і Андрій Масю:к, я:кі 

булн однозгідні :колн йшлося .про 

боротьбу з 'rИМИ наІІІНмн сусіда

ми, що вороже відносяться до са-

СМОЛОСКJПІ 

моетійної У:крзїнн і про :конеч

ність співnраці, :колн У Іфаіна до

сягне свою повну с61Мостійність 
і соборніС'1'Ь. В дис:кусі'і бралн т 
часть О:ксана БаR-Боkчу:к, В. Гна
тю:к, О. Врублівсь:кий, І. Конрад, 

Л. Доброволv.:ь:кий, Олег Ба:к-Бой

чу:к. В загаль!Іому днс:кутантн по

годжувались в та:кнх точ:ках: 

а} щоб У Rраіна -могла внборотн 
свото соборність і самостійність 

- вона мусить вестн перед в '!а

сі евентуаm.!ІоЇ революції наро

дів, я:кі входять в сферу вnлнів 

СССР, б) МJІ повнині завжди ма
тн на увазі, що наші історкчні во. 
роги не занехали своїх загарб

ниць:ких плянів відносно У:країнн, 
в) з жалем доводиться ствердити, 
що сучасний режим' СССР бере 

свої почат:кн в лоні російсь:кої на

ції і є її суттєвим твором, у ви
сліді чого боротьfu: з большевJІць
:ким режимом може перетворІГ 

тнсь У- боротьбу з російсь:кнм на

родом, г) у:клад сил у східнtн 
Европі є для нас дуже не:корнсинй 

і лJІше череЗ ма:кснмальну напру. 
гу сил цілоrо народу, ·зможе У
:країна здобути свою самостій
ність. 

• УираіиСІ>иmі Тиждень у Мои
реалі. У:країнсь:кі студентсьl'іі :клю

·би нри монревльсь:ких універси
тетах імени Ме:кtіля і Сера Джор-
джа Вільwмса улаlІlТуваJПІ, я:к і 

щоро:ку У:країнсь:кий Тиждень. 

Для Ме:кrільсь:кого у:краінсь:кого 
студентсь:кого :ктобу цьогорі'ЧНнй 

тиждень був ювілейним - деся

тим з черги. У:краінсь:кий студент 

ський тиждень розпочавоя 12 ли
стопада від:криттям ви-стаІП'іи :кар

тин місцевог'J украінсь.J';.оrо малн

ра Андрія Задорожно~. Офіційно 
виставку відкрив де:кан юридич

ного фахультету Ме:кrільського 

унівf!рситету проф. Френк С:котт. 

У рам:ках у:крr~інського тижня від
бувся в четв9р 15 листстада кон
церт відОМОТ'О у:краЇНСЬ:КQГО ліяні
СТа Бориса Ма:кснмовича, який »и
:кону:вав твори Схарлатті, Бетго

вена, Ревуць!'і.оrо, Шумана, Шо
пена і ЛістtІ. На за:кінчення ук
раїнського тvжня в суботу 17 ли
стоnада від5~ся студентсь:кий 

баль. З нагоди у:краінсьRого тиж
ня видано спеціяльну брошуру, 

а т;шож слово голови У:країнсь:ко

го студентсь11.ого :клюбу при Ме:к

rільсь:кому універснтЕІ'І:'і Андрія 

Роніша, інформативну вістку про 

А. Задорожно.rо та інші інформа

ції і фотографії. 

8 Нові чисnа студектсьиих ви

дань. "Студеитсь:ке слово", ч. 4/44, 
Рі"І'і ІХ, додато:к до що,ценнн:ка 
"Свобода" з датою 11 вересня. Fе
даtує :К:олеrія з повноваження 
Пресового бюра СУС:ТА у с:кладі: 

Марта Савчу:к, Ляриса Ганущю~, 

Світляна Луць:ка. Зміст: М. С, -
"Вони себе героями звали'', Б. Фу
тей "Роля у:краінсь:коrо сту

дента у відСЕят:куванні тижня по

неволених надій", К. СаВ"ЧуУі -
"До історії СУСТА", В.Д.П, 
"Десята міжнародна студентсь:ка 

:конференція", "УСГ при Сира

:кюзь:кому універентеті в а:кад. ро

ці 1961 - 1962", "Студентсь:ка :кон
ференція в Боффало'·, "Ювілей
на :конференція в Rnівленді". 

"Студентсь:ка дум:ка", 'І. 8, Рі:к 

І, Сторjн:ка ТУСМ-у, додато:к до 

тижневн:ка "Гомін У:краіни" з да

тою 8 вересня. Зміст: ХЛ1К. -
"Ми, чи ви?'', Б. Боднар - "Пер
ша літературна спроба'', "У:кра
іна на мапах в амери:кансь:кій пре

сі", "Хроні:кв життя ТУСМ", "Мо

лодь в У:краіні". 

"Студентсь:ка дуьu.;а" ч. 9, Рік 

І, сторін:ка 'ГУОМ-у, додато:к до 

тижне:ан:ка "Гомін У:краіни'' з да~ 
тою 20 жовтня. Зміст: "Смерть С. 
Бандери і у:країнсь:ке студент

ство" {передрум}, З. :К:олін:ко 

"Чому я є членом ТУСМ?'', "XV 
:конtрес ЮСНСЕЙ", ХЛ.:К:. - "Па
м'яті С. Бандери" (-вірш), "У 20-
ліття УІІА'', Б. :К:уль'ПІць:кий 
"Спе:куляція фразамн". 

• Від Редаиції "Смолосиипу": 
В "Студеитсьиій Думці" ч. 9, ор~ 
rаиі ТУСМ-у е стаття голови ГУ 
ТУСМ-у В. Кул:ьчицьноrо "Спеиу

mщія фразами", яна відносиn.ся 
до замітки в "Смолосиипі" ('І. 24, 
1962) - "Чи за таиу співпрацю з 
ТУСМ-ом" У зв'язиу з дЇЄІО стат
тею Редаиція хоче заявити, що ми 

в таиій площині ані на такому рі
вні не диснутували і не будемо 
дискутувати з ТУСМ-ом жоДJІих 

проблем. На цьому уважаємо 
справу заиіичеиою з нашої сто

в я:кій под'1!Іо програму 'fижия, рони. 
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Д.дЛЕНІй ДІВЧИНІ НА ПРОЩАННЯ 
(Особисте) 

Лал~ка дівчUJ-w, Ти з'явилась в мому жит~ 1 чи Ти згада.є~а, Z1t забудеш: сІсільк.и 
тt 1 залишила незатертий слід. Важко розга- спільного було в наши.х довztш: розмовах, 
датн: чому Ти з'явилась і відійшла - може скільки велиzного ми знайити в житті нашо
назавжди. го !!ароду, скільки страждального, до боже-

Ти знаєш, цє б1Jло тах: я сидів за купою вілля болюzого. 11f1.t зупитtлись біля водt:J>. 
книжок, раз і другий. Ти 11.-ідійтла і запитала грtІю: 
ріДН-ОЮ .008ОЮ, 8 zужому C"J'OЛUZ1IOMY .місті: Ти дальше йти юз :мож6ш! ... 

- Над яким питанНЯJІt працюютеt 
І тоді я відzув, Ти nc тутешня, Ти -

звідти. 
Тах ми позІtайо.Ч'tлись. 
І ск:ільк.и ми .1най1или спільного в нашо-

му житті, в патому зацік.пвленні, в нашому 

'І.ауктші чогось далекого, ще иевідомого, що 
уітжалось таким блuзЬJСuм і тoяUJif до болю 
далекuJК. 

Далека дівzиоо_, Ти не була zолівудськ.ою 

зіркою~ але Твою дуwу .v.oжua було відчути 
Серt"д тися'Чі людей. Ти б1mа -im.ua, інша сво
ею мовою, свОf:Ю душею, своїм сприймаппям 

сві'!"у і життя. 

1 ~ш Ти згадаєш, чи заб1Jдеш: ми стояли 
JJ тіні величІюго пам'ятника. Я назвав Тебе 
ім'ям, яким Ти себе предстаmІ.Ла. В Твоїх Qt(Q.X 

з'Jl6UЛ1tcь сльози. Ти витRиtула грубий, запи

саний віршами зошит. ти ~І:І~тала свої балади: 

в .моїй ду1.иі зроджувалось радість і гордість 
за 'J'ебе. Зana.tt' яталиt.:ь слоаа: 

В CTO.TtuЧIIO.tfJI Місті 
З руїн барикад'tl 
Гадюка повзла .• , 

Огляд нових к.вижок 

Я не пи.тався чо:чу, а Т1~ ne казала. Ти від
верn'улась 1 при міслzпому світ лі в Твоїх Qt(aX 

блис:пула сльоза. Тоя ми -розстались. 

Я приходив щ.е ра.1 і ·ше раз. Ти н.е з'яв
лялась. 

І зпову: я сидів коло того самого стола, 
за купою книжок. А.лс я їх n.e рухав. А коли 
зш,рuли залізні двері великого мармуровоzо 

будшису, я, прой·иювся слід11ми наши.х зустрі
чей: я зпову стояв у тіні величпта пам'ятни

ка, я знову дитtвсь крізь кpan.'li водоzраю па 
світло ;неркпучого місяця. Иепі примдалось: 

В СТОЛ1U:1ЮJНУ місті 
Із-за скель волограю -
ТаАІ рожд цв-іла ... 

І я знав: в -ц-ьому ж ~.,асі Ти JІtоже стояла 

mt аиспкій гірці, біля тисячплітн.ьої :'Іfогили, а 
в світ лі сходячого .'Іtісяця~ 11 плесах рідної рі
ки, Тобі увижалось чуже столште місто, 1-
вслиzний 1шм'ятпик, і крrмл·і во дограю ... 

Далека дівчино, дал.епп і близьк.а, яяа си
ла в світі с, що трівожить людську душу, за
ставляє страждати тоді, коли треба радіти? 

Петро Щербій 

АТОМНІ ПРЕЛЮДИ 
1\Іtшола ВінграиоІК'.ЬКІfЙ: "Атошd пре.1юди". Поезії. Киів. ''Радянський письмеиюш ... 1962. 

В енороченні подаємо огляд nершої кипж
ки nоезій молодого контроверсійного поета 
М. Вінграновського ("Літ. Україна", ч. 74): 

''Він розповідав про свого великого вчи

те.ня і читав Fірші. І було це таке гармонійне 
·-- -і Дніпро, і каштани, і цей чорнявий енер
-rійний хлопець, і слова про Довженка - бу

JІО це таке чудове, що ніч та запала в мое 
серце назавжди! 

••. Я ще раз зустрівся з ним. Ось на сто
лі його перша поетична юmжка. Читаю ll і 

ба чу перед собою автора, хоч він тепер і да
леко від мене. Все такий же: запальний, збу-

джений, з невгомонними сяючими: очима. 
В 1'ІІХ очах - радість, спрага життя і ... три
вога. 

ІЦе так недавно він грав Івана Орлюка 
в "Повісті nолум'яних літ". Він говорив: "Я 
так люблю сіяти ... Люблю орати, косІ-rrи, 
молотm'И. Але nонад усе люблю сіяти ... " 

Даремно шукати у віршах Миколи Він

грановського холодІПІх деклярацій, даремно 
шукати в них і так званої "чистоr лірики за
ДJІЯ .'Іірики. В кожному ряд!Ql - як першqго 

розділу книжш1 ''Світ без війни", так і дру
гагс - "Чу сш Дніпре мНі ~", ~ в кожному 
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рндку звучить біль і неспокій. То наше по
коління, що народилося в партизанських зем
лях, на розбитих вокзалах, що дивилося пер· 

ші евої сни під грізну колисІ<ову війни, - то 
молоді люди, яким зараз по цваДІцять літ, го
ворять устами поета. І це ті ж хлопці, які 
''тm.< люблять сіяти!" Ні, не для того при
йшли вони в цей світ, щоб сказати словами 
Солдата з поеми М. Вінграновського "Демон" : 

Я знищин сто народів і культур, 
З1·валтував красу і ніжність людства, 
Я з тюрем ввесь, концтаборів, тортур, 
Ганьба людини, я взірець безпутства ... 

Другий розділ книжки "Чуєш, Дніпре 
мій!" - це па.лкі слова любови цо україн
ськоі землі, це пристрасний гімн ії пишноцвіт
ній прир<;>ді, роботяrцим рука:м благодатних 
українських степів. 

Я певен, що І\Оли навіть дуже даJ[ек~ від 
поезії людина візьме цю збірку і прочитає 
хоча б перші кілька строф, вона вже не змо
ясе відірватись від неї до останнього рядка. 
І вона дуже добре зрозуміє автора (не в прик
лад деяким nритикам), зрозуміє, і він назавж
ди стане для неі хорошим, близьким другом. 

І нехай у першій книзі молодого поета є 
rце недоліки . . . Та їх зовсім мало в збірці. 
А свою статтю про молодого талановитого 
поета, про його поезії, про иеспокійну вдачу 
і благородні поривання я хочу закінчити та
кими рядками з його ''Вінка· на березі ю.r.о
сті": 
Я встигну долюбить! До клясти встигну я! 
І встигну я до тих часів дожити, 
Коли в поJІьоті вічному Земля 
Навчиться вже собою володіти. 

М11кола Котt~нко 

--о---о---о-

ЗАПАХ НЕБА 
_Ві·rа.lJЇЇІ Коротич: "Запах неба". Д ~ржлітвидав Украіни."Киів, 1962 р. 

I.W вже друга збірка поезій молодого і строф, а й у конструктивному ладові всього 
поета. Тому що вона ще не дійшла на еміr- вірша. 
рацію подаємо в скороченні іі огляд ("Літ. 3 позиції боІЇового гуманізму написанІ і 
Україна", ч. 79) ~ ті драматичні історіі, в яких розповідаєтJ.ся 

"Поети вjдчувають запах неба. Принайм- про людські нещастя і ті викривальні пасажі, 
ні, таr-с твердиТJ .. оцин з наймолодших-- Віта- де гнівно засуджуються куці, обмежені обJІ
лій Коротич. Свою другу книжку віршів він вательські ідеали, заскорузла міщанська мо
назвав ''Запах неба". Думаю, не тому rільки, раль, що наче міль, де-не-де точитJ .. наше 
rцо так іменується одна з кращих поезій збір- життя. 
ки. Пророк, борець - таким мислить собі 

ЯІ< же пахне небо? "Життям нашим пах- атвор суспільну ролю поета- співця народу. 
нуть хмари ... " До неба, цо високих думок Коротич оспівує чисті думи і чисті руки мит· 
та почуттів і закликає молодий автор своіх ця. могутню владу людського генія, свіжість 
читачів, закликає щиро й переконано, слова- і первозданність запап1ного слова. віщу сиJІу 
ми, народженими в надрах серця і зваженими натхненної :пісні, rранітну міць безстрапrного 
на вагах розуму. таланту, вічну славу подвижників у мистецтві. 

У програмовому вірші досить показово його сила - в афористично викладених 
відбиті ідейно-естетичні особливості книжки, поетичних роздумах, у лаконічності, логічній 
її роздумливість і предметна образність, що і є·моційнjй зібраності, в конденсації слова і 
іде від традиціfr і Ф. Тютчева, іМ. Рильського, думки. Так написані крапu речі обох збірок. 
і Є. Плужниnа. Збірка В. Коротича "Запах неба" вагома 

Автор бе~~межно відданий рідній Україні і цікава, в ній бринить голос нашого мисля
("життя тобі присягаю зі с:міхом, трудом, чого сучасника." 
слізьми. ВізьlVtи· ~) . Посип Кисельов 

Як1цо в "Золотих руках" (перша, його 
збірка nоезійJ найчастіше зустрічалися трохи 
абстрактні оповіді й роздуми, то ту'!' перева
жає бойова, темпераментна революційна пате
тика. 

Вміння крилато висловити своі думки, ·re, 
що зветься афористичним мисленням, дається 

в ~ШаІ{.И не тільни в побудові окремих рядків 

Від Редакції: У Н'.раїнська література в під
советській ді-йсності твориться в надзвиzайно 
складних обставинах. В усіх письменників, як 
cтap?ttozo покоління, так і молодших, як ко

лись, так і зараз, ."Чи знаходимо твори, які на
завжди залишаться в українській літературі, 

як пре_красні перлини незломного духа нашо-
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го і-tароду. В тій літературі ми занаходимо і 
твоrй.і, ·які булu на11исані і Які зараз пишуться, 

як ··дань zacoei",- колись це було оспівуеан
иft ·nталіна, · ·а· ·fгetwp· це ос:~івуваннЯ Комуніr 
стuЧnої Партії і. сучасних 1ї діЯчів. Як твори 
прtісвЯчені Сталінові протЯ:го.м останніх років 
зІ-нu.:,ли ·з нових видань, тан; зникнуть і твори 

'llU.Caui на. за.люd .. тzенttя пар7'ЇЇ і про партію. 
Ми npuй.JJrae)WiJ і даємо оціику лише тіtх 

твор·ів, молод·их чи старіиіu,х, які переживуть 
століття, яких вартість не ny де обмежена ча.;. 
сом чи. пануючим в У країнА режи.лю.м, які пе..;. 

рейдуть у вічність; як найкршщі зразки сили 
і жи.вуzости українського ·народу. 

Гуцуmське rynsннs на дозвіЛJІі 

ималих народів не бувпє, але бувають ма,. 

лі сп.івці, .мізерні служи,телі JJzізерних .муз. Са

р~нчуковими зграям.и. вони, п.ерелітають із сто

ліття в століття_. з епохи в епоху, і zасто від 
tte реобт я.ження славою і -тtто.мою вагою висо
Ісорозвинених ·zилуиків, еід маніякальности 
еrоїетиzпої уяви і жорстокости снів про своє 

. місче в культурі, у и·их кам'яніють крила і во
ни 11.адають у Лету.lхні ж ·гвори залишившись 
без них і раптом злякавw.uсь павколишнього 

сві·гу, складають свої .uільйонні крила-сторі~r 

"и і к.ам.енем лет ять ту ди ж?'. 

М иІLола Вінграновсь"ий 

а Бувають урочисті дн·і, коли народ у віч

ній своїй дорозі до 1ц.астя обертається назад, 
на своє минуле, на свою :rисячолітию пройде
ну лорп~у і з почуттяJtr любоmt помічає, що 

вона, 'lltЯ пройдена ним до:оога .. розверстована 
золо1·ими верствами твор·ів його справжн·іх 

сп1т~ів'' . 
Микола Вінграновський 

и В щасті і в труднощах, в горt ~ в радо

стях, і в смерті- бути скрізь із своїми людь
лт., ділити з ни.ми все поріflно.му, як у голод 

- ск.ор·u.нку, і як на війні - патрони". 
Олександр Сизоненко 
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