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В РІЧНИЦЮ KIJYTIB 
29 січня цього року мина6 сорок п'ять 

років від трагічного бою української мо.ло~і 
і студенства під Крутами. Нам сьогодні нже 
не потрібно описувати героїчного бою і ІШ 
l\Іенш героїчної смерті 300 уІ{раїнських юна-
ків. 1\'Іолодь сьогодні менш цікавлять ·самі 
обсrавІПІи бою, які с надзвичайно ваЖ.!"Іиві 
ДЛЯ історіЇ украЇНСЬКІn ВІІЗВО.ІІЬНІІХ ЗМагань, 
склад частин, які брали в ньому участь, тощо. 
Ці факти треба знати, а..ТІе воШІ не повиІІні 
в жодному разі Зl\Іеmпувати мртості Крутів, 

блесІtу їхнього, величі подвигу, який повинен 
світити й показувати да.:Іьппrй шлях нашим 
молодІІМ гснерація~І у невпІmНОl\ІУ поході 
до української державності. 

І якраз сьогодні пісдя 45 })ОКів важливим 
для молоді повинен бути образ і уявленнJІ 
цього нестримного "походу". Чого ми ПОRІІІІ
ні хотіти, кудою іти, куди скерувати JІаІпі 
зусилля, щоб приспішити той день, якого не 
мог ли побачити Великі Крутянці. 

Чи це мають бути Ідорічні святочні "ака
демії", які по так довгому часі починають пе
ремінюватись у звичайний штамп і трафарет? 

Чи це 1\tають бути щорічні заупокійні 
Панахиди, які створюють ніщо ішпе, як ІІО· 
хоронно-пригноблюючу атмосферу у наuюї 
молоді? 

Ні! У нашому розу1'Іінні .Крутянські свят
Іtування потрібні. Вони l\tусять бути. Але l\ІИ 
вже виросли з того, чим ще ЖИJІИ наші попе

редники. Що бу ло ціллю їхнього щоденноІ'О 
змагання - наше покоління молоді вже ося
гну ло. Крути в тридцятих pOitax бу ли потріб
ні, щоб перебороти n ~'Країнській душі, в 
нашій психіці, в нашОJ\І~' ІІаставленні і еприй
манні світу-споконвічного раба, який роз'ї
дав нас, руйнував наІпі дУІпі, підривав иа1пі 
очі від велІІких завдань, а стягав ціль ІІашоІ'О 
життя - до щодеНІПІХ дрібниць. Наше покn
ління, як в Україні так і на чужині може бу'rІІ 
:rорде з того, що піднесення Крутів до шuї-

шtщих висот молодечого поривання започат

.hувало у нас нове розуміння українського 
(~віту, перебороло рабські почування і наста
вило молодь на нові шляхи в праці і боротьбі 
за українську державність. 

І тому сьогодні, на нашу дУМКУ, замало 
ІЦорічних сnяточних академій. ІЦоб сповнити 
заповіти Крутявцін - молоді треба свіжого 
піднесення думки і ЧІПІУ, молоді треба по
силеної праці; повсякчасна дія молоді му
сить бути відчутна на всіх ділянках нашого 
1\Іногогранного життя. 

Чи в свідомості і переконанні машої мо
.тюді і студенства не відчувається, що за~Іадо 
в неї міжнародної діяльности світового масш
табу? Чи не замало студентських публікаціІі, 
чи не зама.ла діяльність, навіть та, яку мож
на б виконувати мінімальними зускллями? 

. Ми мож~мо по~валІпись не одними ус
ПІ~ами нашш молодІ у здобутті. знацяя і ви
ЯВІВ цього знання в чужому світі. А де ж ус-

піхи нашої молоді в УІtраїиському житrі, у 
наших наукових установах? Де імена наших 
молодих на сторінках преси, у наукових ви
даннях? Вони є, але їх мало - надто ма.,'Іо! 

Т~му нехай амбіцією активно-думаючої 
молодІ, як в Україні так і на чужині в 45-тУ 
рі~. бою під Крутами, буде наст~ молоДі 
на всІ ДІлянк~ нашого життя, піднесення ;~;о 
ВИСОТ ДУМКИ І ЧИНу. 

Естетичний с.;-.tак вза~алі і художній смак 
до мистецтва розвивається в певних умовах 

JІі/І.tття. Цей розвиток вимагає освіти, але нав
чання ніяк не треба плутати з розвитІWм. 
У людей) zуйн.их до краси, наділених тонкою 
душевною організацією і zуттям міри, худож
ній смак вu,щий, ніж у численних дипломова
них реміспиків, які вивчили художні принци
пи і мову мистецтва. 

Євrен Сверсnок 
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НА ПОВОРОТІ 
Коли вживаємо слова на повороті, то ма

ємо на увазі не тільки один із завершених 
етапів, яким являється ще один закінчений 
рік. Маємо на увазі не так вимір часу, як 
норми суспільно-політичних відносин сучас
ного людства і спосіб укладу цих відносин. 

Поділ світу н<~. два протилежні собі табо
ри щораз різкіше загострює різниці у способі 
думалня у світоСП!JИЙманні і веденні еконо
мічного життя. Вони вивершуються у полі
тичному антагоні:змі, який в свою чергу по

'і'агає за собою оборонні або наступальні пе

редбачення. Такий стан зрушував існуючу 
ріnновагу наукового поступу і визначував 

йому нові напрямки. 
Все те, що не вдоволяло но~:ах і чітко 

rшзначених потреб, які постійно зростають, 
відходить на другорядне місце. Зростання 
технічних наук набирає щораз більшої швид
кости. Це приводить до завикання царини 
духовости та зросту матеріялізму. Місце 
мислителя-естета перебирає технократ-коор

динатор. його плодом є матеріяльва доціль
ність і швидкість. Божком нашо~ доби є елек

троніка і новий рід енергетики. 
У змагу сил основне місце займає лю

дина. Навіть більше, бій іде саме за неї, :~а 
ії душу чи радше за ії вихолощення. То ж не 
диво, що на молодь звернена особлива увага. 

Молодь являється праабрааом майбутнього. 
В нашому українському контексті - зна

чення молоді і доросту є бездискусійне. Вираз 
завтрішньому українському обличчю буде 

давати сьогоднішня молодь і доріст. Наше 
суспільне і державне завтра буде залежати 

від ступеня відданости йому наших наступ
ників. 

Коли говоримо про наше завтра, то ма
ємо на увазі не наше вузь·ке еміr'раційне, а все

ціла українське майбуrrя. Еміr'раці.йна віТка 
ун.раїнської громадськости в духовій площи

ні міцно пов'язана із сооїм батьІОвським ма
териком. Успіхи на Батьківщині радують і 

підносять на дусі нас на чужині; удари по 
українстві чи то у формі посиленої русифі

к~ії, чи нагінІШ на український університет, 
чи письменників - завдають нам морального 
болю і викликають у нас реаІЩію. Пов'язав

ня материка із нами може меlШІе кидається 
у вічі, але воно існує. 

Чи існує співмірність у культурно-сус

пільній роботі української молоді в Україні 
та в Західньому Світі? 

Ні! У кожному разі - в сучасний мент. 
Тоді коли ·В Україні нова генерація різко від
різняється від попередніх - своєю гостротою 
вислову та відвагою постави, то тут доволі 
гостро позначається певна інертність і повіль

не притуплювання сrорожкости. Тоді коли 
молодь в У країні чи П речники шукають спо

собу боротись проти накиненого шабльону, 

шукають нових шляхів, то тут і'хні ровесники 
nускаються по шляху найменшого спротияу. 

Друга половина сорокових і початки п'ятде

сятих років далеко за нами. Еміr'раційна мо
лодь тих часів виговорилась, а зміна прихо

дить повільно, дуже повільно. 

В сучасвому менті ми знаходимось перед 
вибором: продовжувати приємний шлях ін ер 

щі.ї по похилій площі спокійного обиватель· 
ського житrя і духового убожества або шу
кати нового. Новий шлях зможемо знайти 
тільки спільними шуканнями. Азимутом в 

н~:tших шуканнях нехай нам буде безгранич
на любов до Батьківщини, наших братів і 
друзів, які во ім' я цієї любови впали на ма
ленькому залізничному двірці Крути чи піз
ніше в умовинах модерного пекельного під
пілля. Чи не во ім'я цієї любови молоді пись
менники в Україні ведуть змагання новими 
творчими шляхами? 

Молода генерація в У країні повинна нам 
бути дуже близькою. lї мета є та сама, що і 
у нас лише тактичні засоби у неї є іlШІими, 

так як іншими є обставини в яких вона росте 
і розвивається. Внаслідок цього вона часто 

ішнаие оцінює події і тут виникають непоро
зуміння між нею і нами. Шлях молоді в Ук
раїні і ії ріст в значній мірі будуть залежними 
від нашої настанови, від сповшовання нами 
нашої ролі. Від нас самих будуть залежати 
рівно ж дальші виступи прихильних нам 
чужинців чи то на міжнародніх форумах, чи 
то на сторінках пресових органів. Ця залеж

ність між Україною і співзвучними їй елемен
тами у світі буде поглиблюватись. 

Розвиток засобів комунікації та інфор

мації швидкими темпами мінлють хід життя 
сучасного суспільства. Герметична замкне
ність дотепер тих чи інших народів, є дальше 
немислимою і вона буде повільно зникати. 
Українська громадськість на чужині без 
труднощів зможе слідкувати за розвитком 
сушіль.но-державного процесу в Україні. Але 
й український нарід буде уважно пригляда-
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тися до ходу життя своіх братів nоза кордо
нами Украіни. Стараймося ж, щоб його об
личчя не відвернулося від нас з відразою і 
nодбаймо, щоб бачене наnовнювало його rop· 
дощами за нас. 

Будьмо ж носіями ідеі Украінської Са· 
моетійної Держави не тільки у наших внут-

Пізнаймо творчjт :молодь України (1) 

рішніх розмовах чи nринагідних сходинах. 

Нехай вона nромінює із кожної нашої дії, 
впявляймо ії nри кожній сnівдії із окружаю
чим нас світом. Шукаймо все і всюди нових 

nриятелів нашій Батьківщині. Виnрандаймо 
наше nеребування nоза межами Украіни. 

В. Михальчук 

Літературна молодь України має слово 
Останніх кілька місяців 1962 р., в літе

ратурному житrі молодих nисьменншdв Ук

раіни, nозначились кількGма чік<.tшми ви

стуnами. Майже всі, :кого зараховусмо до мо
лодих nисьменників мали слово: гонп~или 
Коротич, Гуцало, Дрозд, Шевчук, Вінгранов

ський, Драч та інші. Крім цього варто від
значити nрихід в літературу молодої талано
витої nоетеси Ірини Жиленко і "nовернення" 

nоnавшого недавно п неласку молодого кри

тика Івана Дзюби. Імена молодих nочинают1, 

все частіше і частіше з' являтись на сторінках 
''ЛітераТУРНОЇ Украіни" і окремих журналів. 

!хні думки все більш відзначаються внра::нlі· 
стю і nрецизністю висловлюваного. 

На еміrрації цим нашим молодим дехто 
робить nрерізні закиди. В Украіні ім робить
ся такі ж самі закиди, може nрШІІИваючи ім 

відмінні від еміrрацНіних "злочини". І це 
добре, що про них говорять, ними цікавлять· 
ся, дискутується їхні nроблеми, які стають 

проблемами всіх нас, цілої спільноти. 

Дехто робить закид, що ці молоді йдуть 
по "nартійній лінії" і іншонують лише те, що 
їм дозволю:: і що їм каже робити і про що 
їм каже nисати nартія. ТаІС чи інакше, з nов
ною відnовідальністю можна сказати, що ці 

молоді активно-думаючі люди будуть дош 
контроверсійними nисьменниками, доки існу
ватиме nоділ на "ми" і "вони" і доки наша 
Батьківщина буде nаневоленою країною. Ми 
не хочемо робити жодних nрогнозів, ми не 

хочемо передбачувати їхнього майбутнього, 

їхнього росту чи уnадку. Одначе можна ска
зати: старт був знаменитий, як знаменитими 
були nерші їх кроки. 

Знаємо, що в Росії є також молоді nись· 
:мснникn, але заразом знаємо, що як їхній 

старт, так і їхня творчість є відмінні від твор
чості і старту наших. Росіянам (Євтушенко, 
Казаков та ішпі) nроминуло тридцять років, 

віком вони старіші за наших (всім нашим 

коло 25 років). Вони могли творити свобідні
ше, :м:атн свій "безnартійний" журнал 

"Юность", втримувати тісніші контакти із 
заходом. Всі вони виїздили часто закордон, 
а Євтушенко no кілька разів бував в евроnей
ських країнах, на Кубі, в ClliA та в інших 

країнах. Наших не лише не nідбадьорювали, 
не лише не заохочували, а навnаки - від 

nерших L"'-:ніх кроків в літературу сипалась 
на них неnеребірлина критика. В:оли ідеться 
про контакт із Заходом то ;шше Л. Костенко 
виїзднла до Польщі, а в цьому році Коротич 
nобував у Фінляндії, а Драч в Італії. 

Дехто каже, що наші молоді йдуть за 
курсом хрущовської десталінізації. Якщо так, 

то де ж тоді їхні твори про Бабин Яр, наслід
{Шків Сталіна, "камяного чоловіка"? !х: 
майже немає, бо ж і їхня творчість інша. Вони 
належать до тих, що nринаймні дотеnер йдуть 
своїм окремим шляхом. Вони не належать до 
тих (навіть і наших "земляків"), що вчора 
''прославляли", сьогодні оплюгавлюють, а 
завтра, якщо їм скажуть - знову буд.)'''l'Ь 
nисати оди. 

Дотеnер ми знали цих молодих здебіль
шого лише з їхніх небагатьох nоезій. Сього

дні nрислухаймось до їхніх голосів, - роб
лячи дальший крок у nізнаюlі їх ближче, 
не лише, як nоетів, але й як людей, окремих 
r:же особистостей, думаючих одиющь. Для 
вислову їх думок nослужили різні нагоди, 

але вони не важливі. Важлива суть їхньої 
думки. 

Є. Гуцало (подібно як В. Дрозд і В. В:о
тович) у відnовідь на анкету в зв'язку з все
,\союзною зустріччю молодих nисьменників, 
пише: "Є мета. Це познайомитися з літера
турними хлоrщями і дівчатами з братніх рес

публік. І, довідавшись, чим вони живуть, що 
собою являють у найрізнорадніших асnеІ<тах, 
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що складають їхні дні вчора.nшій, сього
днішній та завтрі11Шій, глянути на самого 
себе новими, тепер уже більш досвідченими 
очима і щодо самого себе також встановити 
- з урахуванням чужого досвіду, - хто 

такий є зараз і ким можеш стати в майбут
ньому, повніше зрозуміти своє місце в сус· 
пільстві, скласти повнсжровніше враження\ 

про власне nокоління ... Зустрічі дуже потріб
ні. Вони розширюють кругозір, багато до

дають до твого розуміння життя, вnливають 

на естетичні уподобання." 

Вододимир Дрозд, молодий nрозаї~<. 
яІюму ще так недавно совєтська кр:иТ1Ша 

закидала ~<нігілізм" і засуджуЕала його твор
чість, має свої свіжі і оригінальні погляди 

на літературу: ~~суспільство у своєму роз
виткеві ніколи не сто1ть на місці, бо навколо 
споною 'іатує сr.7ерть. Суспільст·w рухається 

вперед, і в цьому русі література мусить віді
гравати своєрідну ролю натхненника люд

ської думки. Ось чому я не уважаю за мис
тецькі твори ті, які лише бездумно оспівуЮl'ь 
вже зроблене людьми, а не розвідують доріг 

у будучність. Я задумуюсь над високим знан
Ю!'М письменника, яке у всіх народів, у всі 

часи асоціювалося з мислителем, а не з ін
ф)рматором чи статистом. Життя - це бо
ротьба, дзеркало життя- література- теж 
мусить бути боротьбою. Все, зрештою, зво
диться до позицій, на яких стоіть мистець, 
до ідеалів, за які він бореться ... ·Мало того, 
що час від часу з'являються домашні Ісляси
ки, які щедро нагороджуються цим знаннян 
за вислугу років... Ми дуже погано знаGмо 
національні ;Літератури, можливо, хіба що, 
крім російської. Не досить інформовані і про 
1.літературне •життя за рубежем. tА.ле ;нию 
світ розширивсь до таких меж, що не можна. 
за:микатись всередині єдино національної 
хати ... " 

Цікаві думки про літературу висловлює 
Ваеиль СІmюнеИ1\о: "Література і мистецтво 
не терплять шабльону- це кілька століть 
nроголошують усі, хто в:міє говорити і писа
ти. А хіба відсутність новизни -не шабльон? 
Наскільки я знаю літературу і мистецтво, во
ни споконвіку мали за найкращу традицію 

духовне новаторство ... Отже, ті, що готові вда
тися за. доnомогою до дружинників {''дружин 
ники" - допоміжні поліційні частини в СС
СР - 0.3.), аби тільки заборонити nоетичній 
молоді шукати і мислити, чи не оnинилися 
вони в незавидній ролі захисників поганих 
традицій, чи не склали мимовільно протекцію 

сірості і бездуl\rnості... Навряд чи можна 
сnриймати всерйоз також розnачливі заклики 
відвернутися від трагічного і творити так зва
не ~<життєрадісне". Бездумні, ідилічні радо
щі скоріше синонім ідіотизму, ніж оптимізму. 
Відвертатися від людських мук і страждань, 
а замість правди тикати їм під носа пучечок 
чебрецю -до біса тиюrй жалюгідний опти
мі~м! .. Нашому поколінню, як, до речі, і всім 
іншuм генеr>аціям людства, теж не дано тре

ТJ,ого: або бездумно nлескатися в хвилях бу
д~ицюtи, або ставати капітанами кораблів у 
житейському океані. Я~mряд чи хтось мріє 
про долю Т!)іски ... Дух творчості - дух віч
ного невдоволення зроблеюш - не дозво
лить задрімати людській мислі. А доки не 
засне неnтомний шукач краси і правди -
людська ми~ль, - доти не змеженіє наша 
поезія". 

Думки Дрозда і Симоненка про літера
туру це не лише всебічне знання літератури, 
а це заразом глибина думки, ЯТ<а зроджува

лась і кристалізувалась у незвичайно неспри 
ятливій: атмосфері. Це доказ, що наша моло
да література росте, мужніє, а іі творці -це 
не старіше покоління одописців та ідолопо
клонників, - це люди мислячі, не літератур
ні статисти, а мислителі. 

А прислухатись ще до одного, наймо
лодшого поета {йому всього 20 років) Петра 
С11.-уиця з Карпатської України: "Звпчайно, 
ми не проти, щоб старші письменники нас ви

ховували, але, ій-богу, батьки наші, не треба 
нас одягати у шиту на вас одежу. І якщо мо
лода література прагне виробити своє худож

Нt; кредо, свої творчі принциnи, то це не зна
чить, що вона nерекреслює nопередні. Фак
тично ці принщmи вже стали оформлюватись 
(до речі, їм підкоряються навіть найтверді
ші противники новаторства, нерідко підсві
домо), але покищо стихійно ... Не хотілося б 
бачити спроби спрямувати ввесь літератур

ний процес в одне стилістично-художнє ру
сло. Краще тисячі прозорих неспокШних трум
ків, ніж одна замулена, тиха ріка." 

Це лшnе вибір з думок. Але вони свіжі. 
І лише за таТ<ими, чи подібними, може nіти 
літературна молодь України і може сприй
няти їх. Послідовників старого, одописного, 
серед молоді зараз немає. Але партія зали
шилась та сама. І як цій молоді бути? Кудою 
йти? Вона шукає нових доріг, маючи навіть 
довір'я до старіших, бо ж післала відповіді 
"батькам", редакторам "Літературної Украї
ни", але не проминуло багато часу, всього 
сім днів, як появилась розгромна стаття в 
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тій же "Літ. Україні" (ч. 85) Кузьми Гриба, 
в якій за цю "єресь'' nоnалось всім молодим, 
які мали відвагу висловити свою думку. Ми 
не будемо nереnовідати цієї статті, але вона 

дуже близька, як за своїм змістом так і за 
духом до часів "культу особи". 

І не тільки в цих mхтаннях молодь заби
рає слово. Ось хоч би nослухати думки М. 
RіJП'рановського про сучасне радянське ніво. 
Він rrnшe: ''Сценаристи і режисери стали 
nрагнути і домагатися, в nершу чергу, nрав
доnодібності своїх творів: нічого не nриду
мувати, нічого не вигадувати, не уявляти не 
фантазувати. Цю nравдаnодібність вони на. 
sивають реалізмом ("соціялістичний реа
лізм" - 0.3.). Нехай так. Але реалізм не 
виключає ні фантазії, ні авторського домис· 
лу, ні уяви... А скільки у нас сценаріїв, що 

живуть 1·2 роки і безнадійно старіють. Зда
валося б, що і наnисані вони ж на сучасні і 
навіть майбутні теми. Здавалося б, усе в них 
G: ДОНJЖИ і кібернетиЧНі МаІШІНИ, КОСМОС і 
цукрові буряки, внутрішні монологи голів 
колгосnу і nісні про боротьбу за мир... Та не 
вистачає лише таланту. Немає думання. Ба

чення немає ... ". (''Л.У.'' ч. 82). 
Сказано здорово, сказано красиво, реалі 

етично. А скільки свіжих і нових для nідсо
вєтської дійсності, думок у Вінграновського 
npo українську культуру в усіх ії nроявах 
(дивись цитати в "Солоскиnі" за листоnад
грудень 1962 р.). 

Серед молодих не можна nоминути мо· 
лодпх критиків І. Дзюби і Євгена Сверстюка, 
які були не менш контроверсійними в укра· 
їнській nідсовєтській дійсності, як і молоді 
nоети. L Д3юба в своїй знаменитій статті про 
Г. Сковороду ''Перший розум наш" ("Л.У.", 

ч. 97) викладає свої думки про нашого вели· 
кого філософа з такою nристрастю, з таким 

широким знанням, що кожний юнак і дівчи· 
на, які тільки nрочитають цю статтю будуть 
ритись no бібліотеках, шукати nраць Сково
роди і вглиблюватись n них. Він закликає ви
~чаТІі Сковороду, як у к р аїн с ь к о г о філо
софа, який жив в добу "коли нищилися всі 
засади украінського житття і розтлівалася, 
трагічно відрнвалася від народу українська 
інтеліrенція, коли згасала ще недавно моло

да циві-лізація ... " Коли ідеться про сучасні. 
сть, про дійсність украінської молоді, то І. 
Дзюба nише: "В школі та вузах нам ще ма
JЮ відкривають сnравжньої змістовності та 
в:раси нашзї літературної сnадщини, а в добу 
хсульту особи чимало зроблено для того, щоб 
людина жила догмою, а не думкою, і не 
знала радості nити з живлющих джерел люд
ського духу". 

Багато думок вартих nередрукування 

висловлює також молодий критик є. евер
етюк (читай витяги з його думок в цьому чи
слі "Смолоскиnу'') у статті "Біля джерел 
духовного життя" ("Л.У.", ч. 97) про есте
тичне виховання, мистецтво, думаючу і мі
щанську молодь. 

Це відрадні явища: nісля тридцятьріч

ного насильного сну з'явилась у нас незви
чайна молодь, на яку треба дивитись з nоди
вом, якою можна гордитись. У цієї творчої 
молоді д~рзания, nориви, яких у нас давно 

вже не було. І це добре, що це нове відро
дження нашої молоді заnочаткувувться в на
шій Батьківщині, воно не імnортоване, воно 
nриродне, воно стихійне, а в цьому заnорука 
живучості і невмирущості нашого народу. 

О. Зіикt>вІrч 

-----~-о---о~---

Поезія мопоцюс в Ухраіні 

ІРИНА ЖИЛЕННО 
А сипі ra.~~tu 

Розплеска.лись в душі -чен:аппям, 
І хлюпиули з о~ей сльозами. .. 

Ірина Жнпеnо 

(0.3.). В ук.раїNську літературу прийшла 
пова людипа - це Ірина Жилепко. 1і c;,ti.лu
tM ;,южна зораХ!Jвати до того певели-чклzо 

цюн.а. молодих поетів, ян;і розбурхують су
;:а.спу УкраїН:у. Вопа наu;,юлодw.а. з пих і хо~ 

uu·ute вірші віддавпа, щойпо тепер дістала 
<•11,рuвілей" б11ти друн;овапою на сторmн;ах .лі-
1'ера.турних видапь. 

/рипа Ж·илен.н;о вибивається пору-ч Ліпи 

Костепн;о на передове ;,tісце серед молодих 
ушраїІWЬІG1tХ поетес. Хо-ч в ос'l·аппіх роках ;,ю
;,~па було зустріЩfТ?t імена багатьох україн.
с ьки.т. поетес в підсовєтських літературпих 
єІщатtях, за і;,t'ям /. Жилепн;о (як і Л. Ко
стєпко) к.риЄ'rься іпший зміст, іпша фор;,ю, 
іп·ші віДчуття і сприй.~rаNпя світу та життя. 
J.i n.errшиu оn'!:.tблікова.пий цикл поезій посить 
шtзв~f ''Лfій иеспокій.". l справді - 17і поезії 
'Іювпі того ''неспокою", в пих почерез сльози 
сьогодпішпьоzо - проблшж віри в радwне 
.~шйбутпє. 
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Ірниа Жиленко 

Поез·ія Ірини ЖиленІСо, це поезія непе
рєсі~на. To~~ry й ((непересічна" була ІСритиІСа 
її ранньої творzості. Кузьма Гриб (('Літера

турна УІСраїна", ч. 85, 1962 р.) цит·уючи вірш 
1юетеси ((Про ві'JУУ", пише: ((Чому затягла сі-

1)·ість поетесу в наші дн,і, ІСоли мільйони збу
;,.tJІt-ені бу дівnицтвом ІСомунізму? Це не слова. 
О-глянься молодий поете .• навІСоло: на жит
лові маси.ви, ua радісні обличчя, поглянь на 
ти,х, хто у тру ді вttрощує хліб ... - то де ж та 
сірість, 1цо таІС переляІСала тебе? В твоїй .уя
ві. Ти йдеш ((ВелuІСuм ВантажниІСом по золо

тому трап.ові су;м!('. За zим той сум? Хто ним 
наповненttй?- Тепер- не знаємо. Сум справ 

ді був. Але тепер той сум потроху стихас, вля 
2ається. Живі перемагають смерть, і тільІС'lt 

·часом велику сІСорбот~J навіваютЬ на нас спо
гади. Не хизуємося, не йдемо ((по золотому 

трапоRі суму'' ..• Нам радісно ( хог: бувають у 
лс?tтті й дні пеzалі), що поет схиляє натру
джені свої плечі (це в дват~r:r,ть літ!) і несе 
разом з народом посильну ношу. ТільІСи хай 
в-ін не хиз?.Іється - не в спорожнілий трюм 
CJЇil несе ... Не треба поетові натруджуватися, 
•щоб розбиnt блаІСитие плесо спочин~!· Наша 
ктаїна, наш народ його не знають, спочину 
того, во1tи в пориві до ІСосмос~t, до Комуніз
. .,.~у! 

Так М?J.слить !І своєму вірші молода по
етеса І1>ина Жиле'ftІСо". К. Гриб дає їй таІСу 
пораду:· цІ наша порада: з такими думІСами 
їrtати на нараду молодих не слід'' (мова про 
з'їзд молоди..'УJ письменниІСів у МосІСві). 

ОІСазано ясно, виразно, недвозначно. Іри
но - стережись! 

Ірина Ж1tленк.о нароД1tлася в 1941 р. в 
Києві, в родині службовців. До 1951 р. жила 
в с. ОтецівІСа на Звенигородщині, де й здобу-

ла поzатІСову освіту і де в11.ерше почала пи
сати, свої дитяzі вірші. ЗаІСіиzитии. десятиріч
ку, вона ne мала змоги вступити на висоІСу 

~и.~:олу. У цьому zaci вона одержала працю 
в редаІСції газети ((Молодь УІСраїпи". Але 

ци.~ вона не заДовільнялась. Тому й посту
пила на вечірній відділ КиївсьІСого універси
тету, де й зараз павгається на філологіzно
JІtу фаІС!.ІЛЬТеТі. 

* * * 
ІРИНА ЖИЛЕНКО 

ВИБІР 3 ПОЕЗІй 
ПРО ВІРУ 

Тихо ... Тихо ... 
Не лякай меие, сіріс'І'ІЬ. 

Я й.цу Великим Вантажннко.м 

по золотому трапові суму. 

І плеч1 свої, схилені ваrою со.нцк і віри, 

Несу натруджено у спорожніJDІй трюм. 

В тсІЗ Зuч.инений иаrлухо пароплав 

З холодним 6лимом красивих вікон. 

Я іду, ваитажена запахом трав, 

Ніжністю квіnи і тривоrою віку. 

Я пристрасна і терплnа, 

як рибальський човен, 

І настирна, як волоrість осіниіх ЗJDІВ. 

Сплітаютьси, зростаютьси в о~ім слові 
Мої нерви з нервамн дро'!'ів. 

І коли, нарешті, як дві печалі 

Віді6'ютьси в склі утомлені о-.ї, 

Я з6еру свої сили й розворотом плеча. 

Розі6'ю це 6ланитие плесо спо~. 

* * 
ГРУДНЕВЕ 

Я стою край дороrн 6езJDІстнм кленом, 

Простяrаю долоні весні май6уткій, 

І тремтить мої руки - тоКRі антени 

Від весняних вітрів на,ц сиіrами rрур;ни. 

Я чекаю. Я вся - сподіваниJІ чуда. 

Розштормовув серце сніrів жорстокість. 

І спадає цілунком на те6е, люде, 

Золотиста сm.оза із мойоrо ока . 

Роз6нваєтьси. Так веселково, дзвінко 

На rapsrчi слова, до плачу тремткі. 

Внстнrають, змерзаютьси ка льодинки 

Полохні і вродJDІві мої думки. 

Я 6езсила? - О, ні! 

Тільки спіз червонці 

Позмерзались кристалами. 

Змерзло слово. 

Я чекаю. Я вси - сmо~ваНИSІ СоІЩJІ, 

Ваrрянцевоrо Соици mодської Лю6ові. 
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* * * 
Площа, розrlи тротуарів, 

І фіалиовість плать. 

Переворошені хмари 

В очі мої летить. 

Дивно. Я іішла у весни, 
Не шкодувала иіr. 
Світ же, такий чудесиий, 

Знову - -.:ерез поріr. 

Знову я на порозі, 

Ли і торік, ЯН ЗaBЖJJ:JI. 
У rолосиій тривозі, 
В хвильнім -.:еканні завтра. 
Знову, такий иевивчеиий 

Світ обіцяє дива, 

Тах полохливо збивчива 

Пісня вітрів і злив. 

Елисиавои знак питання, 

Баrатоирапии зорь ••. 
Десь там - м:о.ї кохання, 

Десь там схоЕалось rope. 
... Мрії. І брови стрічні, 

Хмари на rрудях ираиів. 

Славлю пoponr вічні! 
Вічне чекання ранку! 

НАСТРОЄВІ 

А нині . . . Душею кріпну! 
Як мало в nовітрі місцв! 
Нічоrо не 6а-.:у, 

сліпиу! 

BecL світ полоннло листя. 
Дивись! 

Повітр'я таке зелене! 

Повітр'я немов сп'яніло! 

І туляться хвнвьио. клени 

До серця, ;цо рух, до тіла ..• 
Скрізь! 

Я чую, як зелень ллється 

В мої Sезиоие-.:иі очі, 
Вnлітаєтьсsr в коси. 

В'ється 

Задихано на вустах. 

І музикою урочою 

Те-.:е між пальцями. 

П'ю! 

Я радіСТФ п'ю СВОЮ 

З соия-.:иоrо листа. 

Спитай мене: - Ти яка? 

Я відповім: - Зелеиа! 

Ти мене не -.:екай, 

Я покохала клена! 

Я зеленію в рості, 
Я блакитнію, 

ВЇ'І'рЮСЬ! 
Хвильні дарують простори 

СМОЛОСКШІ 

Серцю сонячну митру. 

Серце дзвенить у rpy;цsx, 

В моііі rолові шаленій ••• 
Я вже не ваша люди. 

Я стала кленом. 

* * * 
Спа.цав той день фіалками у сніr, 

Хо.дила Tyra, ніжка і красива. 

І сніжну косу і m.о.цииии иіr 
Вже куТ'ав захі;ц у вишневу rриву. 

Ходила Tyra, жа;ці6ио ри;цала, 
ЛамаJ!а руки, як пахиу иалниу, 

А ве-.:ір фіолетово спа;цав 
Фіалками у сиіr то.й сумиосииій. 
Сrріnнувся ліс. І 6ризиуШІ фіа:п:ки 
3-пі;ц ILr коня. 

І впали ненароком 

Холодних квітів сині-сині скалки 
В сумне, вабливе, промекнете охо. 

Гуm~ ;цуби, як иорабепьиі реї. 

Промчав по снах rарS'ІООинй вершини! 
І спалахнув у· пурпуровій верші, 

Розю·rнуr~tі зрадпивою зорею. 

Виспівуй, сестро! Дай мені покласти 

Тобі иа rру,цн серце полохливе . 
. . . Спадав той д-ень фіsr:п:ками у щаС'І'Я. 
Ходила Tyra, ніжна і ~ро;цлива. 

* * * 
Синіють, в6ираюn. вnір 
Шибки золоті у запі. 

Злі та ють мені на плечі 

Віки, 
і сльози, 

;цапі .•. 
розтинає сироні 

Скрипка смичком rарячим. 

Віт., 

любов, 

прокльони, 

Tyra і плач ••. 
А у шибки ба:п:кониі 

Вітер ридав і бивсsr: 

- Скрипко моя безсонна! -
Вітер ридав і бився. 

Ех ! . . Відчиню я ,цвері ! 
Вий;цу в 6лаии'І'ІІі ио'Іі. 
Серце моє химерне 

Тіm.ин бес:мертя хоче. 

Світе, прекрасио-ві'ІНИЙ! 

Я - тільки мить! 
я зникну •.• 

Інша поrrrяие в вiwri 

Синім бездоRИим віккам. 

І попm~ве у зато 

Теплий жасміиинй ве-.:ір .•• 

7 
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В мене на cмyrJDІx плечах 

Небо, віки і далі! 

СЕРПНЕВЕ РОЗДУМЛИВЕ 

Громи навально 6lrа10ть по стрісі, 
І мокне клуня в рВІfІJtУжинх дощах. 

І безтурботний вечір забарився 

Меиі до rанку вІПІестн плаща. 

Любимого. Рожевоrо в сузір'их. 

Ну, й біс із ним! 
Стрічаю дощ, як енна. 

І падаю. І теплим сном безмірно 
Вбираю в себе п'яну буйкість сіна. 

Мін сінний сон! 

Як соняхи - кур'Іата ... 
Блакитні вер6н в зливах, 

як в оrуднні ... 
Коли ж я перестану сумувати 

За тнм, чоrо немає і не &уде? 

Та все здається - ось, ще раз позву .•• 
Секунда ... І оте незнане 

"xo'lyt", 
Задля икоrо трепети о живу, 

Мене наздожене і залоско'Іе. 

IJtY. І оrлидаюсь на жита, 

І все чека 10 - радість за пле'Інма! 
КоШІ, коли я 6нтнсь переС'І'ану 

У двері снів, таємні 

і зачииеиі?! 

А щастя-

це, маSуть, ота тривожність, 

Чекання слова, зливи, rомін саду .•• 
І віwІуття, 

що хвильно, переможно 

Мене наздоrаня майбутня радість. 

НЕСПОКІЙ 

Мій Неспокій! 
Ох, я 6а'Іу, 6а'!у 

В соняпmнках плечнюr хлоп'JІчі; 
Пом'якамн внпах'ІеІінй 'ІУ6. 

Бачиш? Он-де той, янтарноокнtі? 

То моє страждання, 

мій Неспокій. 

Чуєш? Ось він. 

Грю101е клямка в сінях. 
Де тн взявся? Де ти взявся, сину? 

Ч-ш-ш ... 

Я родився в клуні, у насінні, 

Я родився в шумі яворнниім, 
Віриш? 

Я родився в тихому смерканиі, 

У паху'Іім зерні конопляниіr.t, 
Віриш? 

Тн ще не забула, як в дорозі 

Нам rap6a внстукує пісні, 
І рокочуть 6уркотІDІві rрозн, 

й на баштанах мокнуть курені! 
Тн ще не забула, як медово 

Пахне кашка тепла на стежках? 

І вткрає сон.sАиим n·одолом 

Сонний ранок с111ьозн на щоках? 

Ну, вставай! -

Вишумує у кронах 

Терпкий вітер. 

І тремтять зато101. 

І трнвожннііі ковиловий rомік 

Захлянув мене 

І мій Неспокій. 

------~о------о-----о-------

МОЛОДА ЛІТЕРАТУРА В УНРАїНІ 
(Хроніка за m~стопад-rрудень 1962 р.) 

• Найпопулярніwі серед мо

лодих: Вінrрановськніr і Дра'І. 
Серед молодих літераторів в У
:країні на·йnоnулярніші зараз Він
гранов·сЬ:кий і Драч. Дуже мало 
чути про Ліt:у Jl\остен.:ко. Менше 
l"іІрлти:ка згадує Jl\оротича і Гуца
ла. Це навіть відтвіорено в друж

ньому шаржі Є. Доломана, я:кий 

nише: 

:ков, Саратов, Jl\остромітін, Солом 
:ко, Ріжінаwві:лі, .АІвдошен:ко, Си
монов, Левін, Треть~r:ков і Мооrр:-1ч. 
Своєю талановитістю в~дз:r:ача· 

ються зо:крема Третьяков (росія
нин, и:кий nише у:країнсь:кою мо

вою), Марчен:ко, Авдошен:ко і Рі
жінашвілі. 

• Партія знову "пікп:ується'' 
молодим. Нв. звітно-вибарних nар
т:•йних зборах :київських літера
торів знов найбільше уваг::.:t: бу
ло nрисвячено молодим літерато
рам. Найбільше про це говорив 
Ю. Збанаць:клй, :кажучи мі-ж ін

шим: "Н а й важливішим завдан

ням Сnіл:ки nисьмеиин:ків і nар
тійної організаціі є в и х о в ання 

творчо-ї молод1, ідейt:е загарту
вання і нВ!вчання її ... Частина на
шої лrrературноЇ MOJliOДi ШТУЧНО 

nротиставляє себе старшому nо
:кол:·нню... Дехто з молодих нахо. 

диться в nолоні чужої нам літе
ратурної мови, намагаєтьюя пере. 

нести на радянсЬ':кий rрунт мо

дерністичt:і вnравл о:к:ремих за
рубjжних авторів .. ~" О. Гончар 
говорив про молодих: "В о н и 
('Dворча молодь), моподі наші си
ли, внесли в літературу немало 

свіжого, незвичного. Звичайно во 
ни ще будуть рости, нВJбир·атися 

силл... Слід посилити і nартійну 
освіту молодих літераторів, до
биватись того, щоб вони творчо 
оволодівали ІМар:ксистсм-tо-лекін-

Ча.стіше :крити:к nоміча 
Л.иш Вj!Нграновсь:кого й Драча, 
І вже впадають менше в очі 

:К:остен:ко Ліна та Jl\оротич. 

• Літературна молодь Харкова. 
В Хар:кові серед молодих nоетів 

зустрічаЮ'І'ься та:кі прізвища: Шу 
минсь:кий, Марчен~о, Мирошни-
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ською теорією". Про виховання 
літературної молоді говорив. на 
цій конфереціі також І. Драч, але 

його виступ підсовєтська преса 
збула мовчанкою. ("Л.У." ч. 88). 

• Премія Ліни Костенко. Ліна 
Ко·стенко і А. Добровольський о
держали на республікансьн.ому 

конкурсі премію за сценарій "Пе 
ревірте свої годинннн.~". 

• По.цорожі М. Вінrрановс•ко

rо і В. Шевчука. Минулого літа 
М. Вінграr:овсь:к.ий і молодий про 

заік Валерій Шевчук разом з П. 
Тичиною подорожували по Хмель 

ницьній області, де виступали зі 

смолоскип 

Тарана, які зобов'язались приєдна 

ти 25 передплатників "Жовтня'" і 
'Літературноі Украіни". ("Л. У." 
4, ч. 88). 

• "Перші кроки" - рукопис
ний журнал початкую"І'Нх. В с. 

Бересті на Рівенщині появляється 
рукопнсн~й журнал молодих лі

тераторів села, в якому пишуть 
свої твори П. С:кочок, М. Яровий, 

М. Рі узьме.нко, Л. Кравцов. Остан 
нє число вийшло тиражем у 12 
примірників ("Л. У.'' ч. 95). 

• Чн початок кінця творчої мо
ло.ці? Те чого можна було очіку 

вати - здається, прийшло. Після 

в!двідин Хрущовим і московськи своїми 'ІІВОрами перед численною 
публікою по містах і селах. ми партійцими мистецької вистав 

:ки в Москві і ряду статте·й у зв'я-

• Львівські письменники апе- зку з цим в "Правді", здаєтьсt~, 
люют• .цо літературної моло,::d У- прийшла черга і на молодих по
країни. Як відомо, хоч в Ун.раіні еті1в. Натхненна висловам-и Хру
друкусться бага11о журналів і r::.- щава О. Воннова ("Л.У.'', ч.99) 
зет украіІ-:ською мовою, все ж в такий спосіб розправляється з 
вони не мають доступу до широ- нашими молодими поетамл: "Чи 
кого ч.итача. Українські видання ж не схожими 1-:а описану в "Прав 

в багатьох містах і селах заміню де" за 4 грудня "Галатею" вб
ється рос1нськими. В зв'язку з стракціоніста" є і вірші М. Він
цим літературна отудія при Львів грановського "І є народ .. .'', ''Щу
ській ф!•ліі -СПУ звернулась з апе че'' та В. Коротича "Накопиче.Н
лем до всієї літературної мол·оді ня" і "Кашта:ни". Чи може читач 
Украіни - пропагувати україн- зрозуміти, що автори хочуть акв 

ськ·і. л:'Тературні вида1-:ня та при- зати своїм~ віршами, які думки, 
єднувати передплатнлків. В за- nочування вкладають у :r:их? І 
клику відзначається мо подих якщо "картини" московських аб

львов'ян .в. Вереса, Р. Fіуд.лика і Р. стракціон:істів "намазюн.ані хво-

------о----о----о~----
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етом осла", то від цих віршів 
ст-ворюється враження, що іх пи 

сапи не поети, а якась машина

робот, що зіпсувалася і переnлу 
тала поТрібний порядок думок і 
слі-в... А вірш про коха:r:у І Для 
особливого ·"новат-орства'' н:апи 
саний він без розділових знВІкііВ. 
Пр~кро вражає те, що В. Коротич 
теж став на стежку М. Вінгранов 

ського і пише такі вірші, як "На_ 
к-опиче-ння" і "КаШтани", я:кі теж 
створе:r:і ніби не ним, а якоюсь 
з~псованою машиною. Про ці 
твори божна було б і не говори

ти, як би вони були явищем по
одино~им, але на жаль, останнім 

часом на сторінках "Літератур:r:оі 
Украінл" іх з'являється все біль
ше і більше. Це - "Ніж у соJЩі'' 
та "Теліженське літо" І. Драча, 
пе - вірші М. Сингаївського, І. 
Жиленко та ін.". В nродовженні 
цієї статті О. Войнавої сильJ-:о 
крити:кується молодих критиків 

І. Дзюбу і М. Б1лкуна. 

8 Нові кни.ноm молодих. В 1962 

р. появились та•кі ю-:ижкл моло

дих поетів і nрозаїків: І. Драч -
•rсоняшник", В. Коротич - "За

пах неба", В. Симоненко- 'Тиша 

і грім", М. Вінграновський - "А
томні прелюди", В. Дрозд - "Лю_ 

блю сині зорі'', В. ·Мордань 
"Задесен1-:я моє", Є. Гуцало -
"Люди серед людей". 

МІШАНІ ПОДРУЖЖЯ 
Одна з найва.жливіnпtх теорій ідеології у

країнського націоналізму - це теорія про без· 
пrребійне існування нації, як інтеrрального 

чинника в історії тодства. Вся ідеологія на
ціоналізму оперта на фундаменті б е з к о м п
р о м і с о в о і в і р и у в і ч н і с т ь н а ц і і. 
Зн.беріть сю тео_!)ію - і націоналізм заJППІІитІ.

си фразою; зруйнуйте цей фундамент - і ідео
J.югія розіб'ється на дрібні кусники думок, nо

г лядm та передусім одинІЩЬ. 

Є три способи якими можна виключитJJ 
націю з нестримного маршу часу - яки~п1 

можнр, вбитd націю: 
1) Тотальне фіз1rчне :-~нищеиня нації -

rсІІОЦид; 2) Тотальне духове ЗІПІЩення, IJ~O 
прибирає; форму заперечення нації, їі особи
с'І·их питомеиностей - тотальна денаціона.lІі-

зація; 3) Біологічна деrрадація народу, 1до 

nостає внаслідок мішаних подруж. 

Найзагрозливіші для украЇІІськоі нації -
два останні моменти. Іх якраз уживає світовиіі 
етнос, всмоктуючи в себе мало-ідейну і легІ~о

вірну масу (якого б то народу не бу ло). Цю 
методу вживають рівно ж росіяии, практику

ючи т. зв: "совєтизацію" (а насправді русІІ
фікацію) всіх народів Совєтського Союзу. ЦіJ1-

лю большевmdв є звести всі нації СССР до 
спільного знаменника, значить сформуват11 

одну аморфну "'совєтську (російську) націю". 
Передумовою росту і внутрішиоі тугости 

кожної великої і свобідної нацjі є стараІПІе 

і Ішнсервативне виховаІПІя грядучих поколінІ!. 

Беручи під увагу сучасну д1исність, на

віть сильна і свобідна нація мусить напру-
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жувати всі свої внутріпnІі сили, щоби не в•гра 

тити цієї свободи і свого місця в спектрі дер
~І>ав - ба що більше, щоби взагалі не з:tпШ
нути з поверхні історfі. 

А що тоді говорити про націю, тт, є по
неІІо.;·уена? Про націю, Я«а стоїть перед загрн

зuю духового роздвоєння і евентуального за

трuчеmrя своїх ІDІТОМеmrостей?! А що тоді 
говорити про Україну?! 

Очевидно, стан, в Я«ому знаходиться у
країнська нація, незавидний. І жодні подіі 
снІтового мacnr.raбy {не говорячи вже нічого 

про різні наші "революційні рухи'' не змінять 
цього стану, JШЩО ціда нація розЮІНепа по 
всіх закутинах земної кулі не зрозуміє свого 

першого обов'язку перед історією. 
А цей обов'язок - це передання наступ

ній генерації духоВІПІХ цінностей нації, це за
щеплеІПІя в молодих людей ненависти до во

рога і любови до Батьківщини, це виховання 
м:Шбутніх членів нації в твердій і суворій ві
рі в світле майбутнє Yкpahm. 

І скажіть, друзі, чи можна це зробити, ма 
ючи чужІПІКу за дружІПІу, чи чужшщя за чо 

ловіка? 
Та ж діти, які прийдуть на світ будуть ні

чим інnmм, я:к духовюш безбатченками, nо
збавлені всякої місії в житrю, nозбавлені свя
тих духових цінностей. Такі діти можуть бу
ти лише духовими монІ'релям:и. 

Нам тяжко зрозуміти :коли звичайні з'ї
дачі хліба роблять цей злочІПІ перед суворпl\І 

обличчям: нації, але ШІ прощаємо їм, уважа

ючи їх за ідеологіЧІШХ ніrілістів, що не ро:~у

міють свого прнзначеmrя в житrю, що не від

Ч)'вають свого обов'язку перед Батьківщи-
ною .• 

Але :коли це роблять національно свідо
мі одmпщі, люди, ща (хочеться: вірити) розу 

~nють і відчувають :кровне споріднеmrя з сво

єю нацією, люди, які знають за що їм змага
тнея в жнтrі, я:к членові поневоленої нації -
ДИІІІ людям мн не можемо простити! 

Б. Гасю1t 

----о---о---~---

ІСуток zутірок, (2) 

ПОДУМАЙМО НАД ВИБОРОМ ФАХУ 
У нашій черговій гутірці хочемо зуШІШІ

тися над mrтанням вибору фаху. Питання це 

найбільш актуальне серед студіюючої молоді, 
але властиво, в меншій чи більшій мірі, всі 
мають до нього nевне :відношення ввесь час. 
Родина, батьки, молодь - зацікавлені ним 
посередньо через своїх дітей або рідню. Прия

телі, знайомі, педагоги (дуже часто цікав
ляться цим mrтанням і розмовляють про це 

з молодими людьми, я:кі стоять перед цим рі

шенням. А врештL навіть той, хто не має жод
ного зв'язку з молоддю, своїм прикладом, 
пра:кти:куваШІям свого фаху дуже часто не
свідомо впливає на витворення певної думки 
- рішення молодої людини вибрати даШІй 
фах. То ж литантІ це, можна сказати, уні-
нереальне. 

Які елементи складаються на такий ви
бір? 

1) Матеріяльве забезпечення, я:ке даний 

фах обіцяє; 
2) Виявлення вродженого таланту; 
3) Посвята, жертва для вибраної цілі. 

В найкращому виnадку, вибір називається 
вдалим, :коли він компромісова задовольняє 
всі ці елементи. Подумаймо про себе, своїх 
рідних, знайо:m~х, про приклади з історії. Май
же всюди завважимо намагання, у виборі фа-

ху, поєднати ці фактори й успіхи часто ба
чимо в кар'єрі тодини, що зуміла вибрати 
свою ''золоту середину". До речі, особиста по
Сl;ята відіграє важливу ролю в кожному ви

падку. Вибрана ціль може бути ідеалістична, 
або виключно персональна, але вона в кож

l!ОЇ людини існує хоч може лише у підсвідо-
мості. 

ча.сто обставиtш не дозволяють зреалізу
вати бажання надбати і практикувати вибра

шrй фах . . . Це, звичайно, вІПІравдує друго
рядШІй вибір. Буває, що молода людина за
довго застановляється над вибором і тратить 
дорогоцінний час. Бувають також вІПІадtш ко
ли юнак чи юначка несвідомі своїх здібно
с:тей, або не вміють виявити цих своїх підсві
домих стремлінь в час, коли треба зробити 
рішення. Найгірше, коли рішення робиться 
припадково, без надуми, комусь "на злість" 
або з різних інших нерозсудлІШих мотивів. 

В країні, де можливості набування освіти 

-· фаху є майже необмежені, а практикував·· 
ня вибраного фаху цілком свобідне є про<'то 
моральною провиною підходити до вибору фа
ху без свідомости ваги цього рішення і без 
ffідповідної продуманої настанови. А часто так 
буває. Довго після дитинства, коли на mrтан
ня: "Чим хочеш бути?" чуємо відповідь: 
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"Тим, що тато, або вуйко, і т. д." - дехто 
базує вибір свого фаху на прикладі успіху 

іншої людини, на плиткому бажанні надії д_об
рого матеріяльного забезпечення, або просто 

на пораді сторонньої людини. 

Майже r: усіх школах сьогодні вживається 
за·собів для "оцінки здібностей" при допомозі 
стандартних іспитів, які мають допомогти у 

виборі фаху. "Пізнати себе" є давнім і завжди 
атнуальним завданням. І безперечно виявлен
ня. часом прихованих дарів людини значно до
поможе знайти для неі місце у суспільстві. Але 
тю: само важливо виявити перед самим собою, 

у тиші особистої думки, оцю провідну ціль, 
оцей об'єкт своєї посвяти, який спричиниться 
до виконування праці з внутрішнім, мораль

ним задоволенням протягом багатьох років 

життя. Таке "пізнання себе" трудно осягнути 
змеханізованим іспитом вмілості. Тяжко його 
осягнути молодій людині, яка ще не мала ча
су себе добре ~~пізнати". Але таку спробу тре

ба зробши в час, коли стоімо на порозі но
вого розділу свого життя і треба відкрити две
рі .у майбутнє. 

То ж: подумаймо над вибором фаху 
для себе. Володимир ДмитріюБ 

МОЛОДЬ І ОСВІТА В УНРАїНІ 
(Хроніка за JПІстопа.ц-rру.цень 1962 р.) 

• Фільм "Навчання і праця''. В 
другій половині 1962 р. появиіВСя 

в У :ираі1-:і новий фільм з життя 

студентів технікумів - середніх 
професійних шкіл в У :ираіні. Як 
відзна чає критика, фільм набув 
"громадсько-nоn:і'l'ичног-о звучан

ня", цебто має завда1-:ня бути но
Еим засобом індок'11ринаціі моло
дих професіоналістів середньої 
кваліфікації. 

діятів'~ залишилось лише 99, на 
третьому виключено за неуспіm
І-:-ість 34, а 10 осjІб самі залишили 
інститут. У більшості випадків 
заміСть людей з високою освітою 
виходять люди заломані на ціле 
життя. Щаб з.д~обути dт.ипендію 

цим особам, треба було клопота
тлсь в комсомолі, парmі, nрофсою
зі, кері.:вників підприємств. Отри
мавши іі, не маючи відповідної 
підготовки, через неуспішність іх 

• Справа "внро6ннчих стнпен- виключають з інституту . . . А по
~ятів". В 1959 р. за рі·шенням: со- руч з цим є ряд випадків зловжи
вє'lІського уряду промислові ·під- ва1-:ь, хабарниц'l'в, викр.ить цлх иа
приємства, колгоспи і радгоспи дужить, суди і розпраІВи. ("Р. 0.", 
ді·стали право посилати до висо- ч. 86). 
ких шкіл своіх стипен.ціятіІВ. За-
раз в У краі1-:і є таких стипедіятіm • Нові інститутн Ана.цемії На ук. 
пр.иблиз·но 25 тлсяч, цебто понад Незабаром мають бути відкриті 
6% загальної кількости студентів. н~і науково-дослідиі інститути 
Серед них в першу чергу кому- Академії Наук УРСР. Для цього 

ністичні активісти, И'К1Ї за овоі "за- потрібно сотні молодих спеці.ІШі
сцуги" дістали право на н.авчан- .стів зокрема з таких ділян·ок, як 
ня. Але практика трьох рокі~ ІЗИ- аJІтоматлка, кібернетика, телем.е-
казала, що висок,им школам тре

ба було ЗІ-:излти свій рівень на

вчання, щоб достосуватись до 
цих стипедіятів, або застосув.ати 
до них звичайні вимоги, такі я:к 
і до решти студенті'в. Як вихо

дить з повідомлеr:ь теоретизуван
ня совєтського уряду не виrrрав

даллсь. На закінченІ-:я ~инулого 

акедемічного року в Дніпропе
тровському університеті і Кому
нарськ.ому л1рничо-металю,JІгіЧІНо-

му інститу~і ~6% робіт;ни:чих сти
пеr~діятів одержали незадов; льНІі 
оцінки, в Ждановському метал'У'Р 
гічному інстлтуrі на другому 
курсі з 149 "виробничих стипен-

ханік,е, ра·діоелектроні'Rа, яких ~-:е
достає в У країні. У країнські вче
ні домагаються поширення цих ді

лянок науки у ВУЗ-ах, щоби мог
ти забезпечити вимоги У країни в 
найближчих роках. ("Р. 0.", ч. 87). 

• Новий тип шкіл. 12 листопа
да 1-:а ІІІ Пленумі Республікан

ського комітету профспілки пра
ці?ників освіти, вищої школИ і на
укових уста,нов обг.оворювано п:о~
танн·я нового типу шкіл з т. зв. 

"продовженим днем", mкі зараз 
працюють лише в ~ох областях 

У країни - Львівській і МиК'олаів
СЬІКій, де охоnлено ц~ми школа-

м.и біля 20% загальної кількості 
учнів. ("Р. 0.'', ч. 90). 

• З'їз.ц турнстів-красзнавців. 2 
листопада ·від'бу~сь в Києві з'їзд 
українських туристі'В-краєзкавців, 
на якому була влаштована ви

ставка збірок туристів - герба
рИ, колекції мінералі-в, стародав

ня посуда, вишИ'В·КИ, записи бесід 
зі старими людьми, тощо. ("Р. 0.", 
ч. 89). 

• Перехі.ц на зао"Іне нав"ІаННJІ. 
З ус:·х республік, які входять в 
склад СССР, Украіна найбільше 
уваги приевичує заочному нав

чанню, яке виправдує себе там, 
де молодь не має змоги нормаль

но 1-:авчатись і де потрібна над
звичайна сила волі студента. З 
}(Ожним роком в У:ираіні зростає 

кількі.сть заочниН!ів. Недавно ~о
рено було при ·технічних вузах 
т. зв. - загаль1-:отехнічні факуль
тети, а в цьому році при уиівер

с~те-rах, педаrогічн.их і сільсько
господарсЬІких інститутах - за
гальнонаукові факультети. :Коли 

з.агальнотехнічні факультети пе

ребороли перші труднощі, то за
загальноІ-:аукові мають іх подо
статком - недосконалі пляни, брак 
підручників і посібників, незадо
вільна матеріялЬ/На база і недо
статок викладачів. ("Р. 0.';, · ч, 90). 

• Нарешті: виховувати - "ми
стrчу лю.цииу". В західніх краі
нах протягом десятиів ро:иів гово

рилось і писалось, що в СОСР 
ШК!ільн.а система має завдання ви

ховати "людину-авт.о ма' та". Це 
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стверджується зараз в підсо:вєт- ні 3е.І'Іальнонауl'іо:ВИ:Й фа.І'іультет. 

сьЮ.й пресі і ставиться вимогу ан-. На перший l'iypc зараховано 1.2.10 
ховувати - "мислячу людИ1Іу". студентів, до ЯЮІХ долучено 598 
ЗоРірема це відноситься до точн:ах чоловіРі з· місцевих вузів. Студен

наук. Від учня вимагається 1-:е ли- ти навчаються заочно і на вечір
ше вміти ви·конати ту чи іншу хе- НІіх Ріурсах, а їх "Обслуговує 62. 
Мі'Чну ЧИ фізичну оnерацію, :від в~пmадачі {"Р. 0.'', 'Ч. 91). 
нього вимагає т ь ся бути учнем 

''коиструRrорської думки''. Що6н 

ці власт'І:вості вщеnлювати в уч· 
иі'вську молодь, зара·з в УкраЇІ-:і 
створюються спец і я л ь и і кляси 

останніх років навчання в деся
тирічках, в яких стягається най
здібЙіших з близьких міст і ра·іі:о
нів. Ta'l'ii спеціялізовані кляси ство
реІ-:о в цьому році в Харкові, а в 

Куп'янську відкрито окрему "ма
тематичну школу". ("Р. 0.", ч. 91). 

• Віmпщьиий Заrат.иоиауховий 
Факультет. Пр-..r ВіннІЩЬкому ne· 
дагогічному інституті зорга.и:ізо

ваІ-:о на початку біжучого акаде

мічного року найбільший в У краї· 

• Міністерсnо освіти УРСР ие
.Цописує ••. В першій по ловиШ ли
стопада відбулись у Києві звітно

виборні збори партійІ-:ої орг8ніза· 
цН Міністерства освіти УРСР. Це 
збори я:краз тої груІГ..t: людей, які 
кермують цілим міністерс1'вом, де 

рішають в усьому вони - пар
ті!йці, а не міністерська колеrія. 
На цих ЗІборах В<rКрито і ряд не-
долі~ів, які промовч:ує преса: на 
У країні ще й І-:адальше не всі ді· 
ти шкільного віку охоnлені шко
лою, в ряді областей знизилась 
успішrість з математиЮІ (там, де 
впроваджено нові проrрами), в ба

гатьох ШRолаХ nомітний небува· 
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JrnЙ дотепер відсі'І!. учнів 9-11 кля· 
сів і працюючої молоді, на ве· 
чірних курсах дорослі люди нав

чаються за програмами дитячих 

шкіл. ("Р. О.", ч. 92.). 

8Захор,цоииі студенти в Києві. 

Київський університет став зараз 

велИlіlім науковим центром 1-:а 

Україні, де навчається найбільша 

кількість студентів-чужинців. Тут 

можна зуатрі:иути студеІ-:тів з Со_ 

малі, Куби, Та.н.и, Китаю, В'єтнаму 
і ба·гатьох інших краін. Доnуска
ючи цих студентів в СОСР, совєт

сь.юrй уряд ставить собі завдапня 
в nершу чергу індоктрІПІувати 

цих людей комуністичною і•деоло· 

гією. Але nри цьому ці студенти 
nізнають також підсовєтсь111у дій
СІ-::ість, а ті що перебувають в 
У країні - пізнають культуру і 
Жdття нашого народу. ("УкраЇ'Иа", 

ч. 2.1]. 

ХРОНІНА УНРАїНСЬНОГО СТУДЕНТСЬНОГО жипя 

Примітна: Jl першій часntи.і. 
даємо зaxiJrreІDІJІ хроніки за 

місяць жовте111о, початок и· 

кої 6ув поміщенкй в попе
редньому 'ІИспі "Смопосхн· 
пу". 

• Нью Йорк. Академічний Ве
<J:ір ''Зарева". 6 жовтня иід6увся 
першиіt Аlооадемі'ЧНиЙ Ве'Чі.р "За· 

рева" в цьому сезоні, на якому 
nроф. В. Косаренко-КосаревИ"Ч ви 

голосив д'ОІЮВідь н. т. "Преміси 

і заключення в 6аченні Сходу Ев· 

pond та його народів". В дисl'іу

сі•Ї бралк участь А. і М Герець, 
А. і В. Проци.к, Валентин Бшtум, 

Р. Мац, Б. ГасЮІ'і, О. Баl'іум. 

• Дітройт. Зус~іч rромадJІН

ства зі студентством. Від·діл Т-ва 
уl'іраЇИСЬJ'іИХ ікжеt:ерів зорrгані

З)'ІВав 13 жовтня зустріч украін
ських студентів з місцевим гро

мадянС't'ВОм. Зустріч відl'ірив інж. 

Куниисьtшй, а доnовідали ін'і'І'і. 
Р. Kpoxмamol'i - "Аlооадемічна о

світа та її ЗІ-:ачення для грома

дянства'', д-р А. lliyтl'ia - "Сту
денти - фахівці - науl'іовці" і 

студ. А Петріна - "ФКУ і rро

мадянство". На заl'ііи"чення відбу 

лась забава. На здивування усіх 

(Листопа,ц·rрудею 1962 р.) 

присутІ-:іх- у вечорі ~Ішо участь 

дуже мало старішого громадян

ства. 

• Нью Йори. Заrапьиі Збори 
УСГ при Котомбійсьхому Уиівер 
СН'І'е'І'і 19 жо'ВТПя відбулись За
гальні Збори Уl'іраї.исьl'іого Сту

дентсьl'іого Гуртl'іа при Колюм
бійсьl'іому УЕіверситеті, на Яl'іИХ 

звіт за устуnаю чу У праиу Cl'iJia!l 
С Слюзпр після чого обрано но
ву У праву: Марта Савчаl'і - го

лова, Леся Г у ри 1'і - заступ·ниl'і, 
Зірl'іе. Заремба - заступНlflІі, Ліда 
Хиляl'і - сl'іарбни:к, Софі:йl'іа Ква
сниця - пресовий реф., М ар та 

ЦегеЛЬСЬJ'іа - імпрезовий реф. 

8 С.ирахІОЗ і Ав6урн. "Украів
сьхк:й сту,це.И,. Украіні". 14 жов
тня заходам-'!: УС[' в Сираl'іЮЗах 
відбулась студентська l'іонферен 

ці'я під ІШИ"Чем "У:ІІ,раїнсьl'іІn'і сту

дент Yl'ipair-i". Конференцію вів 
РОІС'І'Ислав Смиl'і, а в її програму 

входили доповідь проф. М. Ю. 

Богатюзrе на т. "Еl'іономічні :й по

літичні події та пита1ШІ!І уlІіраїн

ськоі справи'', В. Д. Прибили -
"Іо-річчя СУСГА" і' панель на 

'!'ему "У1Ц)вЇНсь:ІІ.НЙ студеІ-:т У11.ра 

їні", в Яl'i.otr.fY В'ЗЯЛИ участь и-едав-

но прибулі до США українські 
студентd з Уl'іраіни і Польщі -
ОJ'ісана й Наді!!: Тн·мчИl'і, Б. Бон
дар і М. Дупляl'і, Яl'іі г~орили про 
проблеми студеитоьl'іоЇ молоді в 

Уl'іраі·ні і Польщі. Увечері того ж 
щ-~я подібна зустріч з громадян· 
ством відбулась в Авбурн. Н.Й., 
де студеитсьl'іі доповіді попере

ди.в своїм вистуnом проф. М. Во
СJ'іоб.ійнИJІі, який говорив на т. "У

:краінСЬІJІіе життя ч е р е з призми 

СОВЄГСЬJ'і.ОЇ преси". 

• ФіJUІДеnьфіи. Ідеопоrі'ІНі хоН 
ференціі ТУСМ-у. Дnа відмічен

ня 2.0-річчя ПОВ-с"rаІ-:ИЯ УПА, ТУ 

ОМ улаштував ідеологічні l'іон
ференціі - 2.0 жовтня у Філядель 
фіі, а 2. грудня було по·втореи.ия 

тивності Громади в останніх двох 

l'iy. Доповіді на різІ-:і теми зв'яза
ні з історією УПА в насаітленні 

ЗЧ ОУН підготовяли Р. Шаран, 

в. Ва.ичицьl'іИЙ, з. ко л і н 1'і о, х. 

КульчІЩьl'іа, В. Будзяl'і. Подібна 

р;оифереиція відбулась та·J'іож 2. 
грудІ-:ІJ в Торонто, де допоВІДІ 

виголосили Х. Солонинl'іа, Х. Ма

зурl'іевИ"Ч, П. Rе.мад і Ю. Шимко. 

• Чіхаrо. "05иова" за працею. 
21 жовтня .АJ'іадеиічна і Студент-
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СЬІІ'іа "•Обнова" розпочали овою 
діяльність в новому аІ'іадемічно
му році участю в Богослуженні, 

прийняттям св. Причасrя та спіль .. 
ною зустріччю, :ка ЯІ'іій промов

лили Я. МарІ'іевич і о. Н. Годова
ний (про студен'І'СЬке житт~r в Уіа
над;). 27 жов·тня відбуtвсь чайний 

вечір на ЯІ'іому звітрВІВ М. Гану
шевсьІ'іий, представнИІІ'і "()бнови" 
г·а XXV світовий І'іОІ-::І'рес і асамб
лею "ПаІ'іс Романа", Rl'ii відбул~сь 
літом цього pol'iy в М·онтевідео. 

• Алентави. Вистуn "Зарева" 
nеред rрмадинством. 28 жовтня 

у зв'язІ'іу з хв.оробою інж. О. Бой_ 
дуниІ'іа, ЯІ'іИЙ ма:в тут виступати, 

в~·дбувоя вечір зі· стівучастю "За
рева''. На вечері промолив Я. Гай_ 
вас на т. "Мобілізація сил", а чле
ни "Зарева" Б. Коваль з Арrе~-:ті
ни (говорив про у:країнсь-1\у еміr

рацію в Арrентіні) і А. Кіпа (гра 
на фортепіяні) заповнили другу 
частину веч.ора; 

* * * 
• Студентське життя :в Парижі. 

СМОЛОСКШІ 

r.t:увати аІ'іТИВІ-:ИЙ l'iOHTal'iT З був

ШИМН парИЗЬІ'і~МИ студеНТВМ.И Ї 

науІ'іо'вцями та розпочати аІ'іцію 
серед батьІ'ііІВ і молоді, щоб вона 
студіювала на ВисоІ'іих Ш·І'іолах 
Франції, де є велиІ'іі можливості, 
а студії майже безплатні. До но

вої Управи УСГ обрёmо: Роман 
Сербин - голов.а, Л. Ма1-:ько -
заступниІ'і, Миросла·ва Маслов -
·СеІ'іретар, Ф. ТатарчуІ'і - СІ'іарб
ниІ'і, Ольга Репетнло і Богдан Бі
логоцьІ'і~Й - члени. 

• Віиніnеr. .Вистуn укрвіяських 
студеНТС'Lких орrанізацій. 3 ли
стопада всі уІ'іраЇІ-:СЬІ'іі студент
СЬІ'іі організаціі Манітобсь l'i ого 
vніверситету - "Альфа-Омеrа", 
"Іларіон'', "Обнова", 'Тамма-Ро_ 
Каппа" пі·д па-rронатом СУОК-у, 
влаштували релре·зентаційний сту

дентсьІ'іий баль, на ЯІ'і'ому серед 
І'іільІ'іа сот присут1-:іх, був рид 
чільних представниІ'іів ЯІ'і УІ'іРаїн_ 
СЬІ'іОГО ТВІІ'і і неукраЇ.:НІСЬІ'іОГО J.lіа
НВ.'ДСЬІ'іОТ"О І'іультурного св"іту Він_ 

НІіпеrу. Вечі't') організаційно під

готовили Е. Гайворон і Г. Дмит
ришиJ.:, на ньомv з прияітам:и ви
ступив ряд осіб, а в його про-

листопада відбул~сь Загальні 
Збори УОГ в Парижі. Уступаюча 

Голова Д. Мель:Е-:иІ'іович поясНІЮва .. 
ла ·в своєму звіті причини неаІ'і- грамv входила та:кож мит-еuьІ'іа 

частина. :Конфераисіє вечора вж~
тив:НІости Громади в останніх двох 

вав лише ангn:ійсмюі мови. 
pol'iax, яІ'іі зводаЛись до: заанrа-

жованости частини студентів в мі

сцев~о~х молодіжних оргвиіза.ціхх, 
виї-зд велИІІ'іОЇ кільІ'іости до заоІ'іе
ю::юьІ'іих І'іраін, браІ'і прИІМjщення, 

• Фіп11депьфія:. Виставка укра_ 
іксьиаrа мнс;оецnа на TeМnn 'fНЇ
версите'rі. 9-16 л~стопада ві:дбу
лась на Темпл уні,верс.итеті ви
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• Ньюйорк.Надзвич~йніЗбори 
клітини "Зарева". В зв'изІ'іу з ви
їздом з Ню ЙорІ'іу Голови І'іліти
ни "Зарева" Алли Герець, 15 ли
стопада відбулись Надзвичайні 
Збори І'ілітини, на ЯІ'і~Х новим Го_ 
ло•вою обрано Маріянку Приходь

:к·о, а на місце виіхВJВ,шого Б. Ри

маренка обрано Л. Калинича. На 

зборах обгов·орен•С> ·nлян rrpaцi на 
наступний pil'i і заслухано розпо
віді П. ДорожинсьRого "Стан мо
лоді й студентства в Европей

СЬІ'іИХ І'іраїнах". 

• Філядепьфіи. Заrапьиі Збори 
УСГ. 16 листопада відбулись За
гальні Збори цієї, одної з найч~
сленніших в США, СтудентсьRих 
Громад. Зборами проводила пре
зидія на чолі з А. Кіпою. ЗІВіту
вали за уступаючу Управу Ю. 

СавчаІ'і, М. ПетиІ'і, а за F'іонтроль
ну R·омісію Х. :Кульч.ицьІ'іа. Нову 
У праву вибрано в та:к.ому СІ'і·ладі: 

А. МВІСЮІ'і - голова, П. Коцю
байло - заступниІ'і, В. ГнатюІ'і -
cel'ipeтapl'ia протоІ'іолів, З. Сохор 
- cel'ipeтВJpl'ia для листування, О. 
Послушний - організаційний ре_ 
ферент, Р. Циган - культ. осв. 
реф., Т. Старух- пресов~й реф., 

М. Пети1'і - імпрезовий реф., Ю. 
ГнатюІ'і - реф. середньошІ'іільни

І'ііІВ, А. СJ.ІіаІ'іальСЬRИй - реф. зОІВ
ніmних зв' Jl31'iiв. Контрольна Ко

місі·я: Х. КульчицьІ'іа, М Татомир, 
Р. Шаран. Т.оварисьJ.Іі.ий Суд: Ю. 
СавчаІ'і, І. Чума, П. llіИ'ІІиливи:й. 

В Загальних Зборах взяло участь 
біля 50 членів. 

загальна апатія уІ'іраінсьІ'іих сту- став:ка уІ'іраЇ'Н'СЬкого народно r о 
дmnФв. Збори СІ'іонцентр у в а л и мистецтва (І'іераміІ'іи, вишивІ'іи, ін_ 
свою увагу над питаннями чи І'ірустованої дереворізьби). Виста·в

варто від1-:овляти діяльнісrь Гро- l'iY зорганізували члени ~СК м. • Балтімор. П'ит.і. Студійиі Диі. 
мади, чи І'іраще в·:ключитись у пра- МазуроІ'і, Б. Безушко і 0. Ван- 17 листопада відбувся у Балтімо
цю молодіжн~х організацій. Всі чицьІ'іа та Голова Клюбу в. Ван- рі Студійн~й День на за.гальну 
присутні висІ'іаза.JПІ·СЬ за І'іОНІечні- ЧИЦЬІ'іИЙ. тему "Сучасна уІ'іра~нсьІ'іа літера-
стю відновлення діяльности УіСГ, тура і мистецтво". СТудійний 
стверджуючи, що студентські ор_ • Ню Йорк. СУСТА nі,::trримує День від'l'ірила МарійІ'іа Ci!ДJIИ,J.li, 
га1-:rзаціі не конІ'іурують ані з мо- nроєкт nаи'JІ'ТІІИ1С'аоо~музею Т. Шев- а ним прав•одив Олегt іВулавІ'іа. 

лодіжними, ані з :rромадсьІ'іими чеика у виконанні архітекта М. Доп.овіді виголосили: Ю. ІnіІ-:
організаціями, а навпа:ки допов- Д. Німцева. Управа СУСТА на сьІ'іий- "Сучасний театр в УІ'іра
нюють їхню діильність. Студенти своєму засіда1-:ні 10 листоп ад а їні'', Л. Полтава - "Дитяча літе
можуть розвивати таІ'іу діяльність, розглянула справу будіаництва ратура в УіРСР" (читала М. Хмі
ЯІ'іОЇ не можуть ви•І'іоІ-:уват~ інші пам'итниІ'іа Т. ШевченІ'іа у Вашінr- левсь:к.а), проф. І. ОоневицьІ'іий -
організаціі, а саме - втримуван- тоні, познайомившись із затвер- "Нестор НижанІ'іівсьІ'і~й". У вечо_ 

ня І'іонтакту і співпраци з фран- дженим проєІ'ітом і rrроєІ'ітом арх. рі того ж дня відбувсь мистець
цузьІ'іими та іншими іноземними м. Німцева, R'l'iOГ:O доюrадний опис І'іИЙ вечір, ЯІ'іИМ вів т. х.архаліс. 
студентами у Фра1-:ціі. На Загаль- буm опубліІ'іований в "Свободі'' у На вечері молодий уІ'іраїнський 
них Зборах заплянована зЕІJВ'я·зати жовт:F-:і. Управа СУСТА пропонує мистець tB. ПаліЙ"tуІ'і розІ'іазував 
І'іонтаІ'іти зі студентсьІ'іими органі- внести ·зміІНи до проєІ'іту Л. Мо·ло_ про свою подорож до МеІ'іСИRИ, 
заці~rми і в інш~х країнах, спів- дожаиіна, Jrl'ii ЗВІІІрсmонував М. демонструвВ!В свої І'іартини пок
працювати з молод)'жн~ми і гро- Німців, перетворюючи пам'ятниІ'і снюючи елементи :модер1-:ого ми

мадсьІ'іими товари,ствами та в~и- в пам' И'l'н-.dІ'і-музей. стецтва. З сольоопівами в~сrупи .. 
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ли Л. tопембійовське. і Р. Ме.цю
ре.к, е. гурток місцевих студенток 

ви,R-оие.в народний танець. 

• Сасхатуи. 83 yxpaJ"ИCЬJd а6-
соm.венти. 17 ЛИСТОП•ад8. у Се.оке.

чеваz:ському університеті відбу

лась осіння конвоке.ція, не. якій 

83 українців наділено диruюмами 
і різними ступенями. Це число 
представляє 2.5% зе.rалу цьогоріч· 

них е.бсольве~-:тів. 

• "СоJОЗівиа" Зустрі• "Зарева" 
на Союзівці 2.2-23 лястопе.де. від

булась не. "Союзівці" зустріч "За

рева", не. якій виrолосили допо

віді: П. ДорожинсьІшй - "Укра
їнське. еміrре.ція в Европі" і Б. 

Ріове.ль з Арrентіии - "Украіи

сь:ке. еміrрація в Півде..Ііt:ЇЙ Аме

риці". В мистецькій 'ЧІ!.С't"ИНЇ був 

лоставлений скеч "У школі" у sи_ 

Rоне.ииі Л. Ке.лиИИ'Че. і Воrданин 
Долеиrи те. українські піс1-:і у ви

коие.ииі 'не. бе.-н'дурі Л. Ке.ЛJІииче.. 
Вечором проводила Алла Герець. 

В програмі зустрічі відбулась та

кож зе.бе.ве.. 

• Моитреаm.. СхОАИИИ "Зарє
ва". 2.5 листопада відбулись Зе.

rе.льІ-:і Збори місдевої клітини 
"Зареве.". Збори відкрив уступаю

чий rолове. А. Криворучко, подав_ 

ши також звіт про діяльиісrь клі

тини в млнулому році. Не. Збо
рах ширше обrовореио можл-и

вості пожвавлення п·ре.ці клітини. 
Нову Уnраву обре.ио в такому 

окладі, Л. Бе. чинський - rолове., 

А. Криворучко - заступник, І. 

Ди<кр:че.к - секретар. 

• Нu.ю йори. ПаНепь - "В~дно
шения украіисьиоrо студентства 

до ухраіНсІоJІ.оі спіm.иоти". 30 ли
С'І'опе.де. Український Студентсь_ 

l'іЛЙ ГуртоРі при :К:олюмбій:сьр;ому 

уиі"Верситеті вле.шту:ве.в пе.яель 

не. вищезrе.д&І-:у тему, р.озrляде.

ючи 10 різних питань співвідно

шення між студектсТІвом і громе.

дяиСТ1!0'М. •В панелю брали участь: 

І. :К:едрин-Рудющьр;ий, М. Про

юц Я. Падох, :К:. Савчук, Л.Ге.иу
ще.к, М. Цегельсь.!'і8. і М. Се.вче.р;. 

8 Фіцидет.фlя. СтудеН'l'И спро

стовують. Група укре.іисьр;их сту 

деиті'В Філядельфії висле.ле. сnро

стування перер;ручених фактів 

про У!'іре.і.иу, які появились у тре 

т:ьому :в-аде.ю-:і "Істрії світу" у ви_ 
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де.вництві 

Ворлд 1нк. 

Ге.ркоурт, Брейс і О. Ріузьмовач і модератора R Не. 

• MoН'f'Peam.. Гур'І'ои середиьо
шхіlІьJUІКЇВ. При Розме.внт Ге.й 

Скул уже чотири рор;и іс:нує У

р;ре.ЇН'СWІИЙ Студе:нтський Клюб, 

в яр;ому об'єДІ-:е.:ні майже всі се

редиьошкільиики-укре.інці. Клюб 
очолюють у поточному е.ке.деміч 

ному році Л. Михайлівське. і Я. 
Панчук. Дві у<~.ре.Їи!'іи з цьоrо мй:
Ькулу очолюють Мал о діжяий 
Червоний Хрест - А. Ке.льбе. (rо
лове.) і Л. В~улии (сер;рете.рр;е.). 

У цій Ш!'іолі 1-:е.вче.ється біЛІІ 12.0 
ур;ре.їиців, е. з н:;ас 36 осіб закін

чили ЙОІ'О В ЦЬОМУ році, В ТОМУ 11 

з відзначенням. 

• Т-во Ухраїисьхих Правоспав 

JПІХ Студентів ім. Іларіона. ТУПС 
ім. Іларіоне. .і'СF.ує у Вінніпеrу від 
1956 р., об'єднуючи біля 2.00 пре.

восле.виих студентів Ме.нітобсь

коrо університету, :К:олеrіі св. Ан
дрея, Учительської Школи те. шко 
ли медИЧІ-:их сестер. Т-во обрало 

нову Управу в такому СRладі: З. 
Коидре. - голове., R Білозор і О. 
r ерус - зе.ступиикл, П. Соломон 

- се!'ірете.рие., В. Товстоварин -
скарбник. Рі о м ітети - соціяль
ний: І. Ковальчук, Л. Зе.блуде. 1 ре 
л1Г1И11о-ооnітюй: О. ГудиСRе., О. 

Оле!'ішій 1 культурио-освітній, Л. 
АІ-:оиійчуR, З. Де.нильчу!'і; член

ства, М. Лосько, Д. Музичук. Ди

ректор о r о лошень: Р. Коидре.. 
Надзірне. Ре.де.: о. М. :КЛиш, І. Р. 
Соломон, Д. Зе.rе.рія, І. :К:е.ре.севич, 
М. ЛосьРіо П. Rоидра. 

• Нu.ю Йори. Анадемічні вечо
ри "Зарева". 1 rрудия відбувся 
друrий Академічний вечір "Зе.ре 
вд'' не. якому влступив з доповід

дю "У !'і р е.іпські 1-:еоклясики" -
Євген Ме.ле.июк. Твори иеокляси
Rів рецитували Оля Кирнчеир;о

Шуrе.и. ДуСRус!єю вела М. При

ходько і в ній бpe.mr участь Фо
тій Мелеш1\о, А. Процик, Б. Бе.1'і.ум, 
інж. Шох, О. Бе.р;ум. 

fl Нью Йори. К о ифереиція в 
справі молоді. 8 rруд1-~я ЗП УГВР 
і "Пролог" улаштували публічну 

р;онфереицію не. 'NI'MY "Станови

ще в Украіні і еміrре.ція", в пер

шjй частині Jn<.oi у формі панелю 
розrля:де.лось питання "Укре.ЇL""СЬ

м молодь в Украіні і не. еміrре.
ціі". В панелі крім Б. Кравцеве., 

ripнoro бре.ли участь студепт:ки 

і студенти, М Боrе.чевсьр;е., С. 
Луцьр;е., Г. Тимчур; і Я. ЛеШ!'іо.У

че.сmnш ланелю розrляде..ли з різ 

1-:их е.сnер;тів те.кі пнте.ння, тотож 

ностл двох бе.тьківщи.н - совєт

ської і е.мернке.нськоі те. укре.ін

СЬ!'іоЇ 1 чи є виrлядл не. те, що емі

rре.ційие. молодь внесе свій вклад 
в ур;раїнсьр;у р;ультуру1 політич
не. свідоміС'Гь молоді в Украіні і 1-:е. 
еміrраці1 1 розуміиня ур;ре.їнської 
ВИЗІВОльної проблеми серед емі

tре.цій:ної молоді; не.сте.нове. мо
лоді до совстської системи; роля 
ШІ'ііл укре.інозь::е.встве. у збережен 
ні украінської культури 

не.льної свідомости. 

• Моитреаш.. - 2.6 жовтня за

сновано у Моь::трее.лі місцевий 

Вjд.ціл Союзу Ухраіисьхоrо С'І'f

деитства Канади {СУСК). Головою 

Відділу сте.в Ярема Rелебе.й, се
кретаркою Н. Бейбе., рефере:нтом 

проrре.ми Р. Гуцал, е. референтом 
цреси і радіопередач - П. Гав
рилюк. Місцеви:й Відділ сУСК о

б'єднує і координує працю мон
треа.льських студе1-:тськ.их клю

бів при університетах Мек rіл, 
Сер Джордж Вільямс і Лойола 
Коледж, місцеві відділ.и ТУСМ-у 
ім. Міхновського, "Зареве.'', "06-
ноии" та Драматичний rуртор; і 
Студе.нтсь.кий хор. Крім тоrо у 
nраці Відділу бере участь пред

ставник укре.ЇІЩів-сту дентів 1kІн 

трее.льськоrо університету (фре.І-: 
цузькоrо), де дотепер ще не існує 

украінсь:кий студентський :клюб. 

Зе. две. місяці праці Відділ СУ
С:К: у Монтр&алі зорrе.иізуве..в у 
ре.мке.х місцевої ур;ре.їиської ра

діопрограми Є. Орищука свою 
студентську проrраму, яких зе. 

1962. рік відбулося три. В рамках 
цієї програми моктрее.льсь](е. мо. 
лодь ме.є змоrу обРтІорюве.ти е.:к 

туе.лЬJ-:і nитання cliOro життя.бут 
тя те. інформувати укре.їнсь'Ку гро
мадськість міста Мrnгt"Реалю про 
свою діяльність. Від,ціл добився 

заснування при Лойола Коледжі 

Укре.їнськоrо Студентського 'Клю 

бу, збирає матеріяли до Am.t.i8.1}fe.
xe. Укре.ЇІ-:сьр;оrо СтудеитС'l'Ве. Ке. 

не.ди зе. 1962. pil'i, брав участь у 
nідrотов-ці до Святе. 22. січ·ня те. 
підготовляє Аюідемію в честь 
Рі:рУ'!'ЯИСЬ:КИХ rероЇ-в. 
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Нові числа студентських nу6пі

кацій: 

• "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" ч. 
5 (81), Рі:к ІХ, Сторін:ка СУСТА, до 
дато:к до "Свободз" (21 листопа
да). Зміст: М. С. - "По:конrресові 
мір:кування", М. П. - ":Восьмий 

Уіонrрес YiF\iF\A під зна:ком молоді 
і студе1-:тства", Л. М. Г. - "Юві
лейна :конференція Студентсь:ко

го Товариства в :Клівленді'', :К. 
Савчу:к - "До історіі СУСТА", 
З. Уі. - "Ідеологічна І'і'онференція 
ТУСМ-у у ФіляделфИ", С. М. -
"З життя УСГ Нью Йор:к", Піна 
УіостеІ-::ко - "Гуде вогонь" (вірш). 

пад", В.Б. - "Визвольна боротьба • "ВІС11 УКРАІНСЬКОГО СТУ
УПА й еміrраці·я", Р. Циган - "На ДЕНТСЬКОГО АРХІВУ -МУЗЕЮ" 
ша емблема", З. Jlіолін.:ко- "Вда- орган УСАМ при УіВАН. Появля
ла :конференція у 20-річчя УПА", 

ється неJІІеріодично. Редагує: О. 
Б. Уіульчиць:кий - "Ми на все-
амери:кан:сь:кій :ко:t-;ферен·Щі':, •·•з Зію'\евич. 15 листопада 1962 р. 
діяльности ГУ ТУСМ'', "З життя Ци:кльостиль. Зміст: "Наша щира 
ТУСМ в Торонті;'. подя:ка", "Ч:а віднайдемо студант 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" ч. 
10, Рі:к І, сторін:ка ТУСМ-у, дода 
то:к до "Гомону УІІ'іраіни'' (24 ли
стопада}. Змі·ст: "Перший листо-

• "СТУДЕНТ" - орган У:кра.ін- сь:кі цінності на чужи1-:і?'' (1'\іль
сь:коі Студентсь:коі Громад:а у Фі :ка слів у зв'яз:ку з ан:кетою УС
лядельфіі. Листопад 1962 р. (чи- АМ), "Пожертв.и на цілі УСАМ", 
ела не под•ано}. Реда:ктор: Т. Т. "Розшу:куєм.о та:к:і :к.ниж:ки", "Сту 
Ста рух, мистець:ке оформлення: дентсЬ'!~і періодичні видання" (1-:а 
Р. Швед. Ци:кльостиль. Зміст: Ю. 10 сторінІІ'і·ах подано до:кладний 
Савча.:к - "Кілька слів", Ю. Сав- опис всіх студентсь:ких періо.цич
ча:к - "Звіт голови УСГ", Б. Га- них видань, я:кі з1-:аходяться в У
сю:к - "УСГ у Філядельфії", Ю. САМ - 53 позиції студентсь:ких 
Савч·а:к - "Стріча іЕж.енерів зі журналів і 6 позицій СТ'УІдентсь
студентами'', д-р Шверо Мад - :к:rtx сторіно:к в у:краінсь:ких часо
"З телевізН" (гумор}, "Чи відга- писах}, "Обміняємось за студент 
даєте" (гумор}. сь:кі матеріяли''. 

~0"----

.. ПІСНЯ ПРО РУШНИН .. 
Чи не найпопулярніиюю серед нашої 

молоді в Україні і на -чужtt,ні є ''Пісня 
n1ю рушиик") або як вона популярно 
називається ирушн.ичок". Олова до цієї 
пісн.і нап.и,сав Андрій Малишко) а музи

ку Платон JJ-Іайборода .. в- 1962 р. А. Ма
лишко обходив свое п-'ятдесятиліття з 

дня народження. Поет) автор багатьох 
збірок поезій. В Оталінських часах він 

був репресовапий_. про ·що і п.ише в сво
ему новому вірші ('На дія" - ((Я теж 

опухав без хлібця 1икуриюси, в тридцять· 
сьомім диви.всь на tрати". Нижче ми пе
редруковуе~ю уривок розповіді про його 
дитинство за и Літературною У країною". 
z. 91.: 

Ось тут, поряд з учительською кімнатою, 
бу.ла перІпа кляса, куди прийшов він, Андрій 
Малишко, з полотняною торбинкою через пле

че, що сягала самісіньких його п'ят, з само
рабним пеналом, кришку якого ма ти змасти

Jrа олією, щоб легше відсовувати. І почалися 
для хлопчика дні відкриттів, - то літери 
вивчив, то слова став читати. І хоч тяжкі то
ді часи бу ли, злиденні, і вчительці доводилось 
платити жменькою пшона чи полінцем дров, 
та добре вчила вона дітей не тільки грамоти, 
а й любові до землі, до рідного слова. А вдо
ма, бувало, вечорами сиділа за прядкою ма ти 

і співала тужливих пісень. Неабиякою спі
вачкою була Базилиха ·(так звали на селі ма· 
тір Малишка). Тільки не любив Андрійко пі
сень про недолю й горе і став придумувати 

Мати АиJU)іи МаШІшка - Івrа Оста
nівна, завдJІКИ натхненню икої nоет 

наnисав "Пісню про рушник". 

для них п~асливі кінцівки. Чи не з того по
чала·ся й творча біографія поета. Хто знає. 
Одне можна певно сказати: ще з дитячих ро
ків полюбив Андрій Малишко пісню і любов 
цю .зберігає все життя. 
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... - Візьміть, шановний Андрію Самій
ловичу, - каже Ольга Миколаївна (завідую
чий Обухівської школи, де навчавсь А. Ма
лишко, на його святкуваннях), - вишитий 
руками ваших земляків рушник, як знак щи

рої любові і поваги до вас, до вашої справді 

народної творчості. І хай оживе на ньому все 
рідне й близьке вам, "все знайоме до болю". 

... І знову, як і скрізь, де бував ювілят, 
лунала "Пісня про рушник". Про той, що да
JІа його мати, виряджаючи Андрія в дорогу ... 

Лариса Чала 
----о-о--о--

Оrли~ книжок моло~их 

"СОНЯШНИН" 
Іван Драч: иcoняv..utttк". Перша збірка 

·поезій. Київ. Держлітвидав. 1962 р. 
В с:короченні даємо оглид першої збір:ки поезій 

молодого поета І. Драча ("Л. У.", ч. 75, 1962 р.), 

я:кнй та:к само надру:к·ований у всупі до його книж

ки: 

Поет Іва1-: Драч тіль:к.и починається. "Соняш

ни:к" - його перша :книжка. Нагадати про це не 

зайво, бо є товариші ладні бач;іТИ в 1-:ьому мало 

не "метра'' сучасної молодої поезії, як є, з д·ру

гого бо:ку, "доброз.ичлНВіі" :крити:ки, що з приводу 

:кожного твору Драчевого будуть нудно розводи

тись про вся:кі ~-:е дуже поважні "ізми", в я :ких, 

мовляв, загруз цей поет. А справа простіша: поет 

лише починає і поет шукає, шу:кає завзято і с:клад

но, часом трудно - з сrrрВІвжніми поетамн та:к 

буває ... 
Мені ба·гато сказала про І. Драча його nіряч

на поема "Спрага", що ввійшла до цієї збір:кл. 

·Вслухайтесь в цю сповідь про невситиму спрагу, 

якою охоплений герой поеми, СПГІіГУ болісну і ра

зом з тим радісну: 

Це спрага людяності, і :краси, і змоги, 

Л 1-:ею сповнений. ·Мене пече щоднини 

Жагуча спрага щастя для людини, 

Тривоги людства - це мої тривог;і. 

"Спрага", яка палить поета, відчутна у вс1и 

його поезі'і, вона так чи іна·:кше формує його сві

товідчування, вона породжує, зокрема, той "не

терплячий", натхнеІ-:ний гіперболізм, яRого в різ· 
номанітних виявах так багато в цих віршах і який 
походить . в даному разі саме •від душевної пап

кості, психологічної активності у ставленні до 

життя. 

Поза творчою і1-:днвідуальністю поета, поза 

його власним художнkм ставленн11м до пред.мета 

зображення годі щось зрозумітл в змісті і формі 

його творів. Отже, постає питання п.ро індивідуаль

не обличчя таланту - чи є во1-:о в І. Драча, або 

чи видно, вірніше кажучи, "зав'язь'' такої індиві_ 
дуальності в його першjй книзі? 

Мені здається, що виразною й симпатичною 

індИ1Відуальною рисою у віршах молодого nоета 

є вже сама інтенсивиі'СТь поетичного переживаІ-:

ни, його незвичайно висока "температура", поро. 

джеона глибор;им почуттям, міцним інт-АМЕИ:М 

зближенням з тим про що йде мова. 

Поет Іван Драч - з тих поетів, хто органічно 

не вміє І-:апівсили ні любити, ні гніІВатись, ні за

хоплюватись, ні журитись. 

Те, що Драч, ян висловлюється наша :крлти:ка, 

поет "інтелектуальний", очевидно для кожного. 

Під терміном "інтелектуальність", не дуже точним 

щодо свого значення і вже немилосердно заяло

женим, слід розуміти, крім ~-:ахилу до :відповід

І-:ої проблемаТИІІіИ, поетичне мислення у формах 

тих понять, предметів, образів, RJ:кi ха:ра:ктерні 

для внутрішного світу сучасної освіченої людини. 

Поет уміє і люблть дивитися на світ через 

призму своіх різносторо1-:ніх інтелектуальних ін

тересів. Це не збіднює, а збагачує його поезію. 

Тут треба сказати про те, що чи не найбільше 
збуджує суперечки з nриводу віршів Драча -
про нахил цього поета до примхливоі (І) аооція

тивно-умовної образності. Молодий поет :кристу 

ється 1-:ею дуже щедро. 

Радість nо;зіі, радість спілкування з нею і -
через неї - з світом і людьми висловлена тут 

(у вірші "Сонячни·а етюд'') в образах длвних і 
несподіваr:их: nраця поета уподібнена до праці 

фантастичного продавця сонць, сонць особливих 

- вони оранжові, тугі і мають тривожні музичні 

очі. 

На пита1-:ня про т·е, чи "варто" і чи "слід" І. 

Драчеві будувати своє художне мислення на та

кій асоціятивності, :можна відповісти ллше одне : 
вона для нього орга1-:ічна. Та:к ІВін мислить, та:к 

бачить овіт - при всіх можливих елементах на

елі дувальності. 

Чи не занадто по:кладаєтьсв: молодий поет на 

засоби музично-живописЕоі "суrест.іІ.і" ("на.віван

нв:"), яка в ньог·о часом ІВідтіснює кудись на дру 

глй плян логіку, предметну ясність? Точну і гли

боку думку поет і1-:оді під:мінює "ефективною'' 

барв::>ю або музичн-лм: сnівзвуччям. Думасться, що 

коли поруч зі стихійно-могутнім, дуже яскравим 

емоц: й ним елементом (ціІRність :його для мистец

тва !розуміла) в поезії І. Драча належно визріє 

і сяг1:е гідної висоти іі раціональне начало, виві

рена й nроник·JІИва мисль, - то від неі можна 

буде по-справжньому багато чого ждати. 

Л. НоJUrІенко 
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ВІТ Ай ВЛАДИ НО! 
Редакція "СмолоскІПІу", численні його читачі, українське студентство і молодь посила

ють найщиріші побажання українському католІЩЬкому Митрополитові Кир Посифові Сліпо
му у зв'язку з Вого звільненням з болJ,mевицької неволі. Хай світлий і страждальнІuЇ шлях 

Достойного Арх1шастиря буде прикладом для мільйонів української молоді в Украіні та на 
чужині! - ~-. 

ОПЬГ А МАРУНИЧ 

ХУДОЖНИН.АМ 
Не маЛJОйте Dсrевченка плебеєм 
У кріпацькій •поuІарпаній 

свиті-

Я в. нім бачу 1ІИWе Промете:и 
У одежі, 

із с·онци віДJЩтіІіі, 
Лиш володари дум України, 

Що. піднісся на rракі стопітні, 
.Щоби сікти правду невпинно, 
Щоб воrнем 

у вік.ах nnoмeнl'l"R! 
Не малюйте Шевченка 

солдатом, 

Не малюйте 

на зло илитій допі, 

Мій Dсrевченко завжди був 
крилатим, 

Мій Dсrевченко 

завжди був на воЛі! 
Не маmойте поета в печалі, 

Бо він-

світоч і ща сти народу, 
Став пісок золотим в Кос·-Аралі, 
Де ступав вік в хвилини неrодн. 

•.. А тепер наш Тарас 
- в кожніJіі хаті 

З нами словом живим 

розмов ли є. 

Є в,. Шевченка каро.цжекни 

дата, 

Дати ж смерТі 
в Dсrеаченка 

немає! 

КОЛИ ВОНИ ПРИїЖДЖАЮТЬ 3 УКРАіНИ 
Виїзди в західні країни різних мистецьких груп з Укра

їни - ансамблю Вірьовки, Вірського, а дальше приїзд пись

менників, окремих Делеrацій, а також Д. Гнатюка, виклmш

ли .на сторінках української еміrраційноі преси прерізиі від
гуки. Треба з приємністю ствердити, що більшість українсь

кої преси підійшла до питання цих приїздів і нашого став
лення до них зі здоровим розсудком, так як повинен підійти, 
кожний з нас, хто вміє ба.чити речі віДкритими очmІа~ хто 
вміє відрізнити чорне від білого, хто розуміє, що таке Укра
їна, і що таке окупаційний режим в ній. 

"Смолоскип'~ не висловлювався в цих справах, хоч не
раз переглЯдаючи деякі наші часописи, робилось моторош
но, коли безвідповідальні дописувачі, а то й самі реда1-:тори, 
заслужених українських патріотів, які ще недавно зі збро~ 
Ею в руках змагались за незалежність України, родини яких 
пережили страхіття большеиицького терору, тих, які мають 

за собою десятки років праці для української справи - по
JШ жились назвати совєтофілами; зміновіховцями, майже• 
зрадниками. 

Нас· запитували: а що "Смолоскип" на це все? Як бути 
українській молоді? .Як у майбутньому ставитись до таких 
приїзДів, як поводитись у розмовах з людьми звідти? . .. 

Рецепта давати ми не збираємось. Не збираємось дава
ти "інструкцій". Але нас дуже дивує, що до цих спра~ не ви
явилп свого становища наші політичні· і громадські УС'.rано
ВІІ і в першу чергу такі, як КУК і УКК. 

А коли. ідеться про "СмолоскШІ", то ми уважаємf>, що 
всі чпrачГнашого журналу знають напевно, яке наше ста .. 
повище до цих справ. · 
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У першу чергу нам треба знати і з'ясу

нати собі, що це та:ке - сучасна потеІЩіяль
на Украіна. .Хоч ми б дуже хотіли того, але 

ці610 потеІЩіальною Україною, на жаль, не є 
і не може бути наше українське підпLтr.1я. Ми 

знаємо - воно в Украіні є, його присутпістr. 
у нашій: Батьківщині є необхідна і це мусить 
зна.пt j па JЮОtшому кроці відчувати ВО'()fЛ'. 

Крім: цього ми маємо Україну, яка не мо
гла піrи у підпілля, яка леr'альнпми спосо

бами змагалась за дУХОВе і біолоrічне ісиу
nанни УК!)аінсь:кої нації. І ми бачимо, як на 
наших очах спіJІЬНа дія обох украінсJ.клх 

фронтів перемагає, коли ворог мусить іти на 
уступки, відступати крок за кроком і :колІJ 

ми можемо маркувати все нові і нові успіхи 

та силу живучості нашої нації. І це ми бачи
мо на всіх відтинках: і в науці, і в мистецтві, 
і в літературі, і навіть в економічно-господар

ській: ділянці. Тому, хто заперечує це, хто 
цього не бачить - той живе ка.тегоnітюІ мис
лення з-перед ста років. І в зустрічі з цією 
дійсністю деякі наші політичні провідники 
злякались. Замість використати ці успіхи, за
мість поставити їх на службу українській виз

Во.ТJьні:й: справі - вони заперечують, нехту
ють ними, бояться їх, втікають від них. 

У них зроджується страх, що укра.інські 
політичні еміr'раити "заразяться" тією дііі:с
віетю, що їхня віра у правильність НаІJІІtХ 
довголітніх змагань може захитатись. 

Тоді дозвольте заmпатись: яка ж ШІ то

ді політична еміrраціл:, коли ШІ ЗJШКалпсь 
'Топака" у виконанні ансамблю Вірського, 

чи "~", якого нам з таким звору
шеІПІям співав Д. Гнатюк? Де ж тоді наша 

політична свідомість, де ж тоді наmІ переко
нання? Що тоді показати нашій еміr"р~щій-

3 думОК МОЛОДОГО украhщя 

ній молоді, я:ка тої Украіни ліколи не бачи
.'18., а звикла .1І11Ше чути від своі" батьків про 
Бічні "страJКданна:", "солом'яні стріхи", "ро
змоклі дороги" і про чума~dв, які волаtШІ сі.;:п, 

возилІІ з Криму!? Невже ж до такої У краї

нn, в добі міжпланетних польотів, повертати 
пашу молодь? 

А якщо у нас є ще й такі "політичІІі" е
міr'раити, з~ яких ми маємо боятись, що воttи 
можуть похитнутись, то краще тоді без них 

іти нам до нашої мети. Бо :користі з них не 

буде. Скоріше чи пізніше, вони "пропадуть" 
для нашої справи. 

А молоді озброєній глибоким знанням 
треба зустрічатись з приіжджими з України, 
іти на такі зустрічі, говорити з ними і не ба
читІ-І r. них, обов'язково, ворога, вислужника, 
:;апроданця, а бачити таких самісіньких ЛІО

дей, якими і ми є, хіба з тією різницею, що 
ми виростали і живемо в двох Ьппих світах і 
в зрозумінні, що коли б ми булu на їхнью1у 

місді, ми були б такими самими, як ВОШІ за
раз є. 

Хтось твердить, що "культурний обмін" 
йде на :користь большевикам. Це є справа ди
СJ.."Усійна і про неї вже можна писати кнлжки. 
Але цей обмін є зараз фактом, і чи ми його 
хотіли б чи не хотіли б - ми його продовжеп
:uн, чи стримаmІЯ досягнути не можемо. То
му нам треба знати, як нам і у якій ситуації 

ПОВОДJПИСЬ. 

Коли йдеться про молодь, про активно
думаючу молодь, то за неї ми пе дЯК8йttось 

і ми не боїмось, що вона заразиться "Гопа
ком" Віуського чи "Рупmичtсом" Малишrш. 

На щастя для цілої української справІІ -
наша молодь вже навчилася відрізняти чорне 

від білого. 

Теоретик і антивіст 
(ТЕОРІЯ АКТИВНОСТИ І АКТИВШСТІ. ТЕОРП) 

(Оrатrя .цискусійиа) 

Коли зробити nерекрій сучасного укра
Інського еміІ'раційного етносу і зосередитись 
над його т. зв. "nровідною верствою" (дуже 
неокреслений і загальниковий вислів 1, тО 
:можна nрийти до цікавого аналітичного вис
новку щодо складу цієї "nровідної верстви". 

Ця nровідна верства в основному ділить
ся на дві категорії: 1. т. зв. "активісти", 2. т. 
зв. "теоретики" (чи як вони люблять себе 

називати "мислителі"). По своїй суті і а.кти

вісти і теоретшtи є неnовні одшtИЦl 1 яr< такі 
є нездібні до самостійного творчого життя. 

Обидві категорії, щоб жити мусять бра
ти накази чи від людей чи від систем, п m<их 
знаходяться, а нерідко і від обох. Характери
стичною nршtметою обох є їхнє цілковите 

відчужеІПІя від реальности життя - в основ
ному: обидві груnи не розуміють життя. 
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Незвичайно легко спостерігти активіста 
і ще легше проаналізувати мотиви його ді

яльности і атрибути його характеру. Акти
віст- це до певної міри, як то кажуть. "сло
ни в порцеляні". 

Типічний активіст це партійний апа ра
тик (хоч активісти бувають і поза політич
ними партіями), що ''працює", бо ... треба 
щось робити! Він нетерпеливиться аналітич-

ним роздумуванням над дійсністю; в нього 

велика відраза до мислення взагалі, а до ана
літичного об'єктивного мислення зокрема. 

Активіст, це людина, що коли шукає за сут
тю, (якщо взагалі шукає), то лищ на те, щоб 
влити ту суть в наперед виготовлену форму! 

Таку людину, в більшості простоумну j 

щиру, незвичайно жорстоко використовують 
в ряди-годи різні "революційні рухи" (чи, 
краще сказати псевдо-революційні рухи), які 
пізнавши душу такого "друга" вливають 
свою суть- отруту в його невинну форму. Пе
реконувати того покрою людину в недоціль-

ності його діяльности чи закидувати йому 
помилковість його житrя зайво. Це не дасть, 
бо дати не може, жодних позитивних резуль
татів. 

Б'ючи в діяльність чоловіка, ви б'єте в 
нього самого! В його оголену душу; в його 
віру, в його життя. І навіть коли вдасться пе
рекона тЕ такого активістг, в недоцільності 

(якщо його праця є недоцільна - бо її не 
конче потрібно!) його діяльности, то ніколи 

не досягнеться баІКаного позитивного резуль
тату. Активіст, переставши бути активістом, 
ніколи не перемінитьсяувс е гр анн уц ін

н у о д и н и ц ю, а радше така особа збага
тить вже і так пересичене ст а д о наших хлі

боїдів. 
Для ілюстрації дозволимо собі навести 

слідуючий приклад: 

Під час останньої конвенції УККА ма
ленький, лисуватий пан в окулярах підійшов 
до гучномовця і крикнув тоненьким бляша
ним голосочком: "А я кажу, щоб всі члени 
визвольного фронту голосували проти!" І в 
тій хвилині понад сто рук, як опарені :1амая
чіли в повітрі! За пів години той самий пан пі-

дійшов до гучномовця і знову гукнув: "А я 
кажу, щоб всі члени визвольного фронту го
лосували за!" 

·І мимоволі насуваються питання: чи тих 
сто "членів" - є тим найкращим, на rцо пів 
мільйоновг. українська спільнота в СІПЛ мо
гла спромогтись? Чи тих сто членів прий
шло призадуматись, проаналізувати і накре

слити нові шляхи для української спільноти? 

Чи прийшли вони, щоб, мов манекени, підій
мати руки! ? І так сидиш і думаєш, і жах бе
ре! І питаєш змученим серцем: "Господи, не
вже ж ... !? 

* * * 
Другий відлам "лучших" людей - це 

теоретики, мислителі і - тільки! І коли ми 
зазначили на початку цієї статті, що обидва 
типи людей є нездібні до самостійного жит
тя, то тут ми хіба це можемо з притиском по

вторити. Бо тоді, як активістце-вітрила без 
човна, то теоретик це- човен без вітрил. 

І так, як незвичайно легко пізнати акти
віста з його атрибутами (переважно жертвен
на і щира особистість - але не обов'язково), 
то ще легше пізнати теоретика з Ііого атри
бутами зарозумілости, переоцінки, перееуду 
і що найважливіше цілковите відірвання від 
ритму життя. 

Такого покрою люди згірдлива дивляться 

на всякі прояви людського житrя, що пере

ходять межі читання і дискутування прочи

таного. 

І коли часом у когось закорінюється дум
ка, що такого роду особа є з природи покли
Ісана творити нові вартості людського житrя, 
·.го в дійсності ми бачимо якраз протилс)І:не, 
як виказує "Республіка" Платона чи "Капі 
тал" Маркса. 

Теоретик, який погорджує і засаднича 
не хоче інтересуватися: іншими проявами не
звичайно скомплікованого і багатогранного 
життя, звичайно перебуває у німбі власної 
роботи де творить нікому непотрібні і до жит
тя непридатні системи. Нещастя: в тому, що 
в ряди-годи такі безглузді системи від жrrrтя 
відірваних людей застосовується силою - і 
тоді справді постає пекло на землі! 

Щоб краще насвітлити сказане візьмемо 
наприклад два роди сучасних еміГраційних 

організацій : політично-суспільних і науко
вих. 

У перших організаціях збирається гро
ші на працю, а вся праця зосереджується у 
збираннj грошей. Іншими словами, існує ор
ганізація, бо вона вже довго існувала і не 
має сенсу її розв'язувати. І хоч би був сенс 
її розв'язати, то де підуть ії члени? А праця 
такої організації ?Крім збирання гропrей вся 
nраця спрямована в русло пропаганди ( і то 

найгіршого стилю пропаганди, бо переважно 
серед свого середовища) для того, щоб люди 
знали, що ми щось робимо! А пізнавши нашу 

працю ставали нашими членами, щоб пома

гали нам працювати, щоб люди знали, що 

м.и щось робимо! 
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.Перейдім теnер до наших. т. зв. науко
вих .організацій чи товариств .. Час.-до-часу 
чуються нарікання, що вони, ці товариства, 
не хочуть дати еміГрації нових шляхів, не хо
чуть унапрямити енергії еміГраційної маси в 
нові творчі русла .. 

Безперечно, . такого роду критика лише 
кривдить наших науковців. Не дають вони 
нічого нового еміГрації- бо дати не можуть. 
Це обірвані струни порахнявих скрипок. Це 
J.І.юди (їхній вік нам не важливий), що за
мість збирати вкладки, улаштовувати щоріч
ні "ударні" коляди, давати на високому рів
ні академЕ чи політичні віча, влаштовують 
с:є9ї наукові конференції, де передисІсутову
ють. стократно передискутоване. Це люди, які 
потонувши в своїх, часто, передвоєнних Існиж

:ках, здебільшого писаних їхніми передвосн-

Піз .. аймо творчу молодь Украіни (2) 

• 

ним.и .колеr:а!І4и, . є здібні хіба дискутувати н<! 
теми тих книжок,·. чи переч.JІтавши декілька 
з них, написати на "високому рівні" "нас:крі~ь 
наукову доповідь''. 

* * * 
І так часом хочеться зустрінути людей 
повних людей, інтеГральних людей, все

гранних людей, людей здібних до акції і до 
аналітичної думки, людей вільних від дріб
них пересудів, цікавих людей! 

І так часом хочеться зустрінути людей 
сторонніх Людей, що зуміли б дати правиль
ну оцінку всім проявам Життя, в проводі на
шої заrумінковоі і до сліз смішної еміГрацій-
на! отар~··· · 

О, ~осподи, так часом хочеться ... 
Богдан Гасюк 

лІтературна МОJІОДЬ України 
Сьогодні продовжуємо розмову про твор

чу молодь України. Дехто нам закидає, що 
ми "забагато говоримо про Ту У країну". Мо
жливо; це й так. Ми дійсно говоримо багато 
про українську творчу молодь, яка.. живе в 

Украіні, яка творить українські кул_ь'1'урні 

надбання, і яка залишиться українс~ькою. Ми 
пишемо для тієї української думаючої молоді 

на е114іr'раціі, яка в своїх серцях носить У кра
їну, думає про неї, хоче її ближче пізнати, 
щqб :І,'dогти краще їй служити. Ми ведемо роз
мову з тією еміГраційною молоддю, юса ба
чить себе, як співтворця майбутньої україн
ської дійсності, а не як ''помагача українсь
~9ГО- походження". 

Ми хочемо пізнати і знати Україну, щоби 
колись легше могти себе віднайти в укладі 
українських творчих сил. 

Ми уважаємо,що сучасна творча молодь 
Б підсовєтській У країні є тим щасливим по
колінням, яке буде не лише свідком, але й 
творцем того нашого невідомого, яке, може, 
нам тепер ще й важко уявити. Тому нам тре
ба знати ту молодь, вдумуватись у П думки, 
а коли й ми вміємо думати - коментува·rи іх 
для себе, для збагачення свого духового кру
гозору. 

В попередньому числі "Смолоскипу" ми 
зацитували нашим читачам деякі думки мо

лодих українських підсовєтських ~чітераторів 
- Є. Гуцала, В. Дрозда, В. Симоненка, П. 
СкуІЩя, М. Вінграновськог~ І. Дзюби і Є. 

·""' 

Сверстюка. 
Сьогодні почнемо нашу розмову дум~ами 

Віталія Коротича. В київському журналі 
~·зміна" (ч. 11, 1962) В. Коротич опублікував 
~овгу статтю "Нам іти даЛі''. Стаття небуден
да і, щоби її вповці зрозуміти і вчутись в цілу 
!аму проблем, які порушує молодий поет, 
'Іреба б і"і цілу прочитати. Ми подамо з неї 
лише найхарактерніші місця. 

Свою статтю ·Коротич починає розповід· 
дю про редактора його останньої книги пое
зій, який сидів в німецькому концентраційно
му таборі, і який згодом був переслідуваний 
большеницькою владою. Повернувшись на 

Україну йоГо "питали, чому повернувсь· на 
Батьківщину не у вигляді попелу з муфель
но1 печі (" ... повбивали ж інших, а ти - жи
вий... Чому?") . І він пояснював, тільки с.цід 
чий не хотів повірити, що на землі . є так ба
гато гарних людей". 

"ПоколінJІя ... - пише Коротич про сво
їх ровесників, - сини, що виросли у лемен
ті евакуаційних поїздів та на попелі спале
них кварталів. Батьки одних згинули на вій
ні, віч-на-віч, стикаючися з ворогами, інші
майже не пам' ятають своіх батьків, ЯІ{ИХ іще 
в далекий довоєнний час назавжди повеЛи з 
домівок серйозні люди в цивільному. Вони ж 
зростали цоруч - діти "ворогів народу" '1'8. 

діти народних героїв. Вони не грали у війну, 
яка стукотіла милицями по розтрісканій бру
Ісівці та була занадто реальною, щоб у неі 
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грати. Потім поверталися з війни ті, І<ому ца- го тлумачать за кордоном, ·кажучи ·про Fac. 
но було повернутися, і діти ставали доросли- Чи є у нас покоління "сердитих"? ,Гак, 
ми у тріскотняві про одну людину, що ::sумі- є. В нас дуже багато людей з чесним гнівом 
ла виграти війну, 3: тепер. називає своїм іме- у душах. Ми вміємо.бути сердитJІми, бо не ба
нем відбудовані головні ву лиці великих міст. ,, жаємо бути байдужими. 
Ue був дуже складний час ... Ми успадІсовує- Люди, що важко прожили свої роки; зна
мо великі поняття та зверше~:~ня. Але ми о- · ють, чому це. Шрами, які білими смужками 
тримуємо у спадщину і те, чого маємо позбу- ,, "'лягли на душі, ма·ють конкретні історії. Кож
тись. Це логічно, тому що в нас багато ще ро- ( ний - свою. Ми зобов'язані бути гнівними 
боти не тільки по переобладнанню заводів та до всього, ·що заважає нам жити так, як ми 
та перебудові вулиць, але й по перебудові ,того бажаємо. А ми бажаємо дуже добре про-
душ. жити свое життя. За великим рахунком . 

... Ви знаєте іх. Це один з них шепотів ... Розгублене, обдурене покоління, .яка-
вам на вухо, прочитавши вірші: "Ну, наві- му буває гірко жити від того, що нікому во
що це тобі? Були такі, хе-хе... Знаєш, де во- · но не потрібне, і від того, що величезний дер
ни?" . жавний апарат працює для приборкання на-

Скількох вони вбили, обережні падлюки, 

що заповзають до душ та будинків! Вони дов
го живуть, обачні, ті, що сміються останніми. 
Вони похвалять вас, якщо вас хвалили на
передодні, і напишуть наклепи на вас, якщо 
їм наказати це, налякавши. 

... Кожнг. трагедія залишає після себе не 
тільки людей, що брали у ній безпосередню 
участь, але й майстрів по розколупуванню 
чужих виразок. Ах, як ефектно це в:иг лядає 
бити себе в груди та пускати сльозу з приво

ду вистражданого іншими. 

... Спадкоємність має на увазі вміння зли
тися не лише зі своїм поколінням, але іі з ми
нулим, і з майбутнім. Написати вірші, під я
ними з радістю підписався б не лише ти, але 
й поет, що загинув заради тебе, - це наш 
обов'язок. 

... Мені пише одна жінка з Кіровоград
щини. Я дуже радий, що вона помічає мої вір
ші та каже мені про них справжні, чесні, ду
же потрібні слова. Я ніколи їі не бачив, але 

я багато знаю про неі. 
У 24 роки їі заарештували, повіривши 

наклепников1, 1 засудили разом з чолuвіком. 
Вона важко прожила життя. Чолuвік її хво
ріє. Молодість, як сама вона пише, "пример
:3ла до далекої твердоі землі". Але жінІ-са ця 
вірить. Жінці сняться сонячні міста, які вона 
вже не зможе звести, але які - ві ритr. - по
будують молоді. Я отримую листи :від неї з 
нпказом написати вірші, як ті, що в молодо
сті хотілося їй написати. Вона прохає, щоб 
:1 зробив усе, чого вона не зробила. 

... На Заході зара;з дуже багато говорять 
про "сердиту" молодь. Коли закорДРнні кля
сифікатори від:к~ять до "сердитої'' молоді 
юнь моєї країни, то проти самого терміну я 
протестувати не хочу. Мене тільки дещо не 

влаштовує значення слова''сердитий'', як йо-

родного гніву, - це національна трагедія. 
Чесні, гарні, але безвольні молоді люди, обез

зброєні ділками, яким вигідно це робити, о
пускають рук11. 

Вони роз'гнів:tні. Але вони нездатні Сути 
борцями, як тисячі їхніх ровесниІСів. Вони 
щось бубонять про свої печалі, і тоді гнів без
силий. 

Хрещr.rицький варіянт битників - ні
сенітниця, риба у штанях. 

Так, ми - розгніване покоління, і ми цим 
лишаємось. І не. тільки ми. РозмеЖувати по
коління неможливо, і немає в тім сенсу. Мо

лодість визна чається кількістю душевної енер
Гії та бажання' усунути зі свого Іп.Ляху все, 
що прогнило. 

Ми за.лишаємось молодими до сивини, ми 
назавжди залІ{~аємося розгніваними. У цьо
му сенс нашого існув~ння та запорука без-
смертя l{раіІ:пt. , . . · 

. .'~ .. В :щиnі~ пресі було багато стат±ей про 
молоду українську ·поезію та прозу. Але се
ред надрукованих матеріялів було небагато 
таких, де б доброзичливо та спокійно розби
ралися позитивні якості та неДоліки творЧої 
літературної молоді. МолодJ? бажає вчитися 
на роботах с:еоїх досвідче11их товаришів і, 
звичайно, приносити ,.у .літературу щось своє. 
Обов' язково своє. Бо інакше - навіщо твої 
писання, коли вони виглядають, як бліда І{О

пія давно вже ·~ідомого, Читаного. Молодь хо
че прийти у·сві~, позначивши його своїм сло
вом, побачивши його . своїми очима~··" 

Так говорить молодий 26-річний І<иївсь
ь:ий поет, Віта.ці:іі Коротич. Чи по роясні це 
=:~вуки? В ці · рвДки. треба вг либитись, їх не 
можна читати бездушно, без відчуття, без ба
жання збагнути те нове,. що народжується в 
середовищі .. нашої молоді, наших творців. 

О. Зінкевпч 
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Поезіи мопо~нх в Украіні 

СВІТЛАНА РІОВЕННО 
(0.3.). Світлана Но

венк,о належить. до най
.молодш,ttх наш их пое

тів, які поzали друк,ува· 

тись в пресі підсоветеь
кої У країни. Вона най
.vюлодша з тих, які по
пали на сторінки київ
ської илітературноі У

країни". 
Молода поетеса на

родилась у 1946 р. Во
па п є р ш и й (І'ворчий 

представник наймолод
шого покоління, в па
м'яті якого, як, неЄUt
разний сон залишились 

сталінські zacu. Вона 
зростала серед інших 

Світпана йовенво 

обставин, їі світогляд формується під впли
вом інших подій та іниtих, .1Кожливо, течій, 
ЯІ< ії старших товаришів-поетів. 

Світлана Новенко 'ЩЄ тільки учениця ки

ївської десятирічки.. але її поетичний голос 
З61JЧить дуже сильно. Ті поезія наближається 
до творчості Ліни Костенко й Ірени Жиленко, 
xoz вона багато-багато молодша за них, як, 
віком., так, і знапням і досвідо.w.. Ідеал Світла
пи - Л ес я У країн,ка· 

Ще так 1-tедавно, два роки тому, п'ятнад
'l~ятиріzна уzен.иtfЯ мала записаний своімtt 
першими вірша.ми - 'Ц.ілий зо1.иит. Вона з ни
ми іі/lала до київської газети, яка друкується 

росі7'1ською ."ІИовою. Сьогодні - вона україн-
ська поетеса. 

• • • 
СВІТЛАНА йОВЕНКО 

ВИБІР З ПОЕЗІй 
ЛЕСІ УКР АJНЦІ 

Знаю - 'І'Н о,фІа - моє коханки, 

Совість мои, rоряість і nісні. 
Пам'паєш, Песю, на світанні 
Тн coninкy вімапа меиі. 
Bi~~ana й ні,.оrо не сказапа ~ ... 
Що nоро6нть з nіснею .... 
KoJDІ '~УС МУ3JІКУ вoJCJaJdв, 
KoJDІ nісню всю,фІ зустрі"Іа. 
Де воно, nоезії намнС'І'о, 

Що в серцих засві"Іус воrні. 

Ва"ІНШ, Песю, це трнвоrи JІІО~С'І'ва 

Нерви nереnJІЇ~ть мені. 

* * * 
Ну, що мекі ро6нтн з со6ою? 

Н:у.цн мені ві~ се6е втеК'І'И? 
Моїх шалеких ~умок світи 

ДІІ'І'И"Іі сm.озн змахнуть з .жур6ою. 

І вже з~аЄ'І'Ьси, що тн - .жаrа, 

Ні ... rнів мій, 6іпь і nекУ"Інй сором. 
Тн знову nopy111, ти пі~спухав, 
.Як 6'ютьси в серці моему зорі. 

І и свій сум у ~ші топmо 
І не nускаю те6е у мрію . ~ . 
Та тіпькн й ~осі ие розумію: 

Те6е ненавнJtЖу 'ІН пю6пю? 

СЛОВА - АКОРДИ 

Спова старі й жах101во зВJrІНі 

В ри~ок лиrають за ри~ом, 
То ніжні, паrі,фІо-лірІrІИі, 

Що СИnЛЮТЬ ЗОJІОТНМ піском, 
То rрізні, на111е каионца; 
В них копір крові і на~ііі, 
В них серцю сміпому вiJQ)a~a, 

І ві~6ШІск nам'итннх noяiJi. 
Спова є ре111енни окnн"ІНі, 

Що в 6ій nі~во.цилн 6ійци, 
І ще • • • 6увають, іС'І'ерн'ІІІі, 
Що мають .жа&'nі серци ~ •• 
Спова neкY"'oro коханюr, 

Спова, в икнх nрезирства сміх, 
.Я іх заnам'JІ'І'апа зранив, 

І змаnу звн:кпа и ~о ких. 
Та є спова - С'І'рімкі акор,фІ, 

Вони 6рІІІІJІ"n в душі моїй. 

Mane111a • • а cniвa!O'm. rop~o -
Тн іх о6разнтн не смій! 
Нехв .жнвуn., мої мamrra, 
.Я 1110дим іх ві~~ам коJDІсь, 
Що6 всі серци мorJDІ с:nіаати 
Сповамн, що злітають ввись. 

* * • 
Десно мои! Тн знаєш, 
Що тн ~nи мене ... 
Ти иесеш на~ со6ою 
Пурnурові воrинС'І"і вітрнпа 

Йоrо коханни, віри моєї, неспокою, 
Вітрнпа моєї юності. 
Тн ~аєш весною, 

І о'ІІі у те6е 

Сикьо-зелено-"Іориі, 
Як у весин. 

В твої снві срі6листі хвІІJІі 
Симфонії плють світанки, 

А крУ"Іі, засмаrJІі й мyJQ»i 
Схнлиюn.си на~ то6ою. 
Твої 6ереrн, Десно, 

В .жорстоиих старе"ІНх зморшках, 
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Немов 6пизиюки сіамсв.кі, 

Тримаютьси завж~ порr-, 

Xowa зовсім вони иесховd, 
Твої 6ереrи, Десно ••• 
Твої 6ереrи, сестро, 

Мені иara,J:tanи o6mrnи 

Моєї 6а6усі померлої, 

смолоскип 7 

І 6риJІЬ йоrо JtO rолови приріс. 
1l ЙJtY повз льон 6лакитно иіJкннм полем 
Та В серці не СПИИRЄТЬСR 6лавить 
І спокіІі: rолу6ий не вразить 6опем, 

Во в серці коJІір неслуху кипить. 

Во в серці лиш тривожно пnоменіє 

Неспокій і иескореиіса мои, 

І синій, солоний смутоКt 

Похмурий, мов сутіиJDІ, сму'І'Ок 

Мене охопив сту,J:tеко ..• 

Во мозок у чеканні кіжио мріє, 

Во сум не звикла шанувати в. 

Я німію пepe,J:t то6ою, СЕРЦЯ 

Ріко мойоrо ,J:tИТННС'І'Ва! 

І тому 

Про твою фіиJІКову вpo,J:ty 

Я не можу спіпим розказати, 

Вони прихо,J:tить JtO мене 
Зорими промеиистими, 

Пливуть у ве'ІІІірвіх стrівах 

У мій rоJІу6ий КУ'І'ОК. 
Я ие можу rлухим поиснитн, 

Вони - симфонів JПО,J:tства, 

Надів мои воnmста. 
Як mo6mo те6е, мій иapo,J:te, 
Як иескореиий, rордмВ мозок 

Незаnrуз,J:tаиих речень шукає, 
Не можу 6ез них, хоч знаю вже 

Іх поr.JІRДів иип'пои. 
Що папір 6и мorJDІ спопелитиІ ••• 
СлухаІі, Десно! Я з кожним словом 

Ві,J:tдаю то6і серци wааС'ПОІУ, 

Серци неспокійні ·Й rор.ці, 

Відважні і вiWJRo юні, 

Сповиті землі тривоrами 

Бентежать сові.сть мою. 
А воно пломеиіє. До те6е лине, 

Десно MOR СИИJІ ... 

* * * 
До 6іса смуток! Геть, мої жапі! 

Померти лиш так, кк Данко, 

Не віричі зпій фортуні ... 

В трояндах 6ілих в не 6а чу сJІЇз, 
Мені КИВаЄ СОИRШИИК В 6рипі, 

За долю таку воrнеииу 

Я лю,J:tству серце даю. 

МОЛОДА ЛІТЕРАТУРА В УНРАїНІ 

• Молоді приходять в літера
туру. В грудні 1962 р. до СПУ 

nрийнято молодого лрозаі:ка Єв

гена Крутяка (нар. 1936 р. в с. Ве
лн:косіл:ки на Львівщині), автора 
повісті "Св·ітла доля твоя" та Ва
силя Симоненка (нар. 1935 р. на 

Полтавщині) автора збір:ки пое

зій "Тиша і грім''. 

• Поезії читає Ірина Жиленко. 
а грудН!і м. р. в ::клюбі СПУ в Ки
єві читала свої поезії молода по

етеса І. Жиленко і поет В. Мор
цань, вихованці студШ "Молодь", 
поруч з іншими менш відомими 

поетам.и. Найбільше уваги при

сутні присвятили І. Ж:іілен:ко. 
fірити:к Г. Плот:кін говорив про 

неі: "у неі тонкість шоrрихів, е
моційність, образність, що збага
чують душу читача ... За:rапом -
враження дуже добре, в літерату-

(Хрон.іиа) 

ру входить нова, цікава, оригі
нальна поетеса". Г. Сивокінь го
ворив: "Складні вірші в І. Жилен

ко, іх важко навіть на слух спри
ймати. Але - це поетеса. У неі 
с.-віт, я:к.ий вона бач:..rть по-своєму, 

у НАЇ неспокій, громадянська муж

В'Їсть, я:к це видно, наприклад, з 
вjрша "Батькові". ("Л.У." ч. 100, 
1962 р.). 

• Молодь про музику. Я:к пише 
В. Кирей:ко, :композитор ("Л.У.", "~· 
101, 1963 р.), "серед деяких сту

дентів - :композиторів Київської 
:консерваторії наприклад, існує 
погляд, що в наш бурхливий 

двадцятий ві:к народність у муз:..r
ці разом з творчістю :коМІПозито

рів-:кляси:к·:в я·вно "застаріла" для 
нових вимог слухача. Я:к наслі

док таких недоумкуватих погля

дів і з'являється з-пі:д пера неви-

разна ~'МУзика, позбавлеЕа отих 
"застарілих " приввб мелодизму, 
г.армоніі і форми"'. 

• Hapa,J:ta молодих літераторів 
По,J:tілли. На Поділлі тепер а:кт:..r
візується група 'Молодих літера
торів. Два дні тривала їхня нара
да, на я:к~1и підеумована їхню 
творчість в 1962 р. З новими тво
рами виступали А. Бортня:к. Н. 

Гнатюк, Ф. Павловський, М. Го

робець, П. Коврига, М. Краснюк, 

М. Дорош, М. Рябий, Е. Гулиніна, 
П. Пастушен:ко, О. ЧорЕогуз. 

("П. У.", ч. 2). 

• МаЛJІшко про молодих літе
раторів. У своїй статті "Ближче 

до людсь:клх сердець'', А. Малиш
ко п.ише про молодих: "Я люблю 

нашу молоду літературу, триво

жусь за неі, болію за те, що в ній 
погане, і радію з того, що в ній 
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добре. Але що мені не до душі? му А Малишко обороия:є: nоезії "Тиша і грім" за округлим сто~ 

Ми, старші nисьменниІШ. внхо- Ві·кграFfовського і Драча. {"Л.У.", лом, у невеличкій кімнаті. Але 

вув'-··· олик'и· ш·ол· ж·-• ч. З). він окоро nобачив свою nомнn-'""""' у В • п І nн , 
• Хто поет номер Н' Про це ку! На обrовореНJ.~я: зібралось ба

кожен з нас розуміє:, що літера-
днекутували :молоді любителі по- rато бі-льше: з невеличкої кімна-

турна nраця: - вамкий і довгий е"Ііі у Львові. Став:;tлось nитання: ти, де почалось· обrовореннп. тре
шля:х, на я::Ком:у не однf: пуд со

лі з'їсти і нераз зіб'Єш коліНа до 

крові. На цьому uшяху скром

ність є неодмінною рисою кож

ного ТВЛВНОВ:;tТОГО МИТЦЯ:. Молоді 

nоети кажуть, що любля:ть Белля:, 

Ремарка. Вони часто наголошу
ють на тому, що вчаться: у тих 

пнсьменник~в ... В той же час рі·д
ко nочуєш від молодих, що ім до 

вnодоби каші славні рраінські 

митці О. Гончар, О. Довженко, 

Ю. ЯновсьІіlіЙ та інші. А саме :а 
них є чого повчитися:." В дальшо-

":!М'о з молодих заслуговує ка ти

тул "Поет номер 1" Вінrрано:всь
ІіlіЙ чи -Возr.есенсьІіlіЙ, Дрв.ч чи 
РоджественсІ>ІШ"Й:, Є:атушекко чи 

Коротич". На цьому вечорі одна 

ба було nереходити до вел:;tкої 

заЛІі, де його закі'НЧували. Скром

не обговорення: nеретворилось у 

велнкні{ диспут про сьогочасну 

молоду украінську літературу. 

{"Л. У.'', ч. 5). студнтка не витримала і вигук

нула: "Товариші! Тепер <~~а Укра

іні тнся:ча поетів!" {"Л. У.", ч. 4). 
• В Уираїх1 черги за поезією. 

В Харl'іові відкрито (НОВИЙ ІШИЖ
ковнй маrазюо: "Поезія:". І поду

мати лише - в день відкриття:, 

вже від 7 год. вранці було в:;щно 
дов1'у Ч&JХ'у людей, я:кі хотіли 

купити збі~у украінсьІіlіх пое
з;й! {"Л. У.", ч. 6). 

• Таи обrоворІОІОТІ. поезії Він
rраиовс•иого! Одни з найстар
tnих украінськ:;tх поетів М. Рнль

СІ>ІіlіЙ пля:нував обговоренr:я збі

рок поезій М. Вінграновського "А

томні прелюдн" і В. Скмоненкь. 

ІСуток наймолодших 

ЩО МЕНІ nОДОБАЄТЬСЯ В УНРАїНСЬНІй ЛІТЕРАТУРІ, А ЩО НІ? 
Реда~-~:ція .rа.молоскипу" звернулась до ряду наших наймолодших -чи
та'Чів і передплатникW з прохапня.м ·nоділитись на сторінках нашого 
журналу зі свd!:Ми поглядами на українську літературу. Пeputy від

нvвідь .ми отримали від Люби Антоновиz: з Монтрсалю, яку пижz:е дру
JС!Jе.мо. Хоz:е.мо вірити, що слідом. за нею підуть і inmi наші най.молод"" 
ші -чита-чі та дадуть CfiOIO відповідь н.а повище поставлене тtтання. 

Редакція: "Смолосl'tнnу" звернулася: до мене з 

прохВІНнхм яаписати мою щиру думку про те, що 

мені подобаетьси, а що не подобаєrься: в уRраін
ському письменстві. ВідповіС'l'И :на це m~тання: не 
легl'іо. По перше я: ще досИ'J'Ь мало чятала творів 

украі'JІськоі літератури, а по друге я: ;н:е думаю, 

що моя: дум!'16 матиме веJПІке зr:·ачеиня:. Все ж тa

lili я: б радо nрочитала на сторінках "С.мопосюmу" 
думки іншл:х хлопців і дівчат мого віху, щоб по
рівня:тн свій смак і доntmннтн сnис Ііlіижок, я:кі 

я дотепер nрочитала. 

Я не писатиму про поетичні твори, чи про 

поетів, бо я не цумаю, що можна поезію по
рівнювати з прозою. Я не rшсатиму також про 

наших клясиків (Т. Шевченка, І. Франка, Л. 
Українку), бо не уважаю себе покликаною 

критикувати іх. 

І 

а) Хоч М. Гоголь писав по російськи, але 

мені здається, що йоrо можна уважати у
країнським rшсьменншюм поперше тому, що 
він був українцем, а по-друге найкращі свої 

'l'вори він присвятив Україні, або українцям. 
Одна з його повістей ''Тарас Бульба" с обо
в'язковою лектурою в українській nш.олі. Всі 

його твори, що я читала, крім "Мертві душі", 
мені дуже подобались. 

б)· Г. Квітка-Осн.ов'япенко: більшість йо
го сантиментальних творів мені не подоба· 
ються. Всі вони цуже неправдоподібні ( "Щи· 
ра любов"). У самому гарному місці суджена 
починає вживати великі слова, які туди не 
належать, або ніхто не може знайти вихоцу з 
цілком простої ситуації. 

З другого боку, його гумористичні твори 
дуже гарні, а з них мені найбільше подоба
ється ''Мертвецький Великдень". 

п. 

а) Марко ВО6'Ч.ок, хоч її уважають цуже 

великою письменницею, мені вона зовсім не 
подобається. У французьких школах П ' 1Ма
руся" -обов'язкова лектура, але- мені було 
шкода, що саме цей твір, а не інІІШЙ - кра
щий, удостоївся такої чести. 

б) О. СторожЄтw: його оповідання я ЧИ· 
1'а.ла, як мені було 12 років і тоді я їх цуже 
любила, але позаяк це було тРи роки тому, 
я не можу напевно сказати, чи тепер я була б 
про них тої самої думки. 
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а) 1. Неzуй-Левицький: В українській 
rпко.пі (на кvрсах українознавства) "Хмари" 
Левицького належать до обов'язкової лекту
ри. Я не розумію, чому вибрали саме цей твір, 
а не "Баба Параска та баба Палажка" 
або "Кайдаrпева сім' я", бо "Хамри" досить 
нудна повість. Але найгірше, що в змісті не
ма про що rmсати, бо головна дія така замі
шана, що залишається в пам' яті тільки кіль
ка неважливих моментів. На мою думку його 
'І·вори застарілі. 

б) о. ІСобиля1tська: Один з творів Ольги 
Кобилянської нземля" також належить до обо
в' язовоі літератури в українській школі. Ця 
повість мені дуже подобалася. Вона живо на
писана і дуже багата в діі; вона описує се
лянське життя на Украіні. 

Друга її повість ''Царівна" описує соці
яльне становmце украінської жінки. Але це 
мені сказала мама, бо я нічого подібного там 
не могла знайти. 

в) 3 обов'язкової шкільної лектури я чи
тала ще Б. Лепкого, А. Кащенка і А. Чайков
ського ,які мені дуже подобалися два роки 
тому. Але під кінець іх вже нудно читати, бо 
можна наперед сказати, що станеться у тій чи 
іншій книжці. 

IV 

а.) О. Мак. 3 творів Ольги Мак я читала 

тільки ''нБог вогн~", але це моя на.Щсраща 
ннижка. Ц~ пригоднщька повість з· івдіяна~ 
ми, скарбами і з забобонами, в якій головну 
ролю грає 15-тилітній український юнак. 

б) О. Іваненко; її Повість _"Рідні діти" є 
одна з тих, що читається по 20 раЗів і ніколи· 
не набридає. Хоч вона наrmсана длЯ дітей. я 
іі ще дотепер читаю· і перечитую і завжди зна
ходжу щрсь таке, що перше не помічала. 

в) Мені ·дуже подобалася повість Л єс і 
Храпливої про ''Отамана Волю", бо вона ду
же правдоподібна. Натомість я думаю, що я 
вже трохи завелика для оповідань "Вітер· з 
Украіни". 

г) У Радянській Украіні тепер друкують 

багато пригодницьких повістей про світовий 
простір і досліди в ньому. Я не знаю, чи всі 
вони написані українськими ·письменниками, 
чи є між ними переклади, але ці повісті мені 
переважно подобаються. 3 українських творів 
писаних в Канаді мені дуже подобалися "Си
ни землі" 1 ллі Киріяка і я можу всім поради
ти перечитати цей твір про перших украінсь
RИХ поселенців. 

Звичайно я свідома того, що я ще замало 

читала творів украінської літератури, щоб її 
критикувати, але я хциро написала свою дум

ку і дуже радо послухала б інших студентів 
мого віку про те, що ім подобається, а що не 
подобається в українському письменстві. 

Люба Антонович 

------о----о~--~в~-------

Ук.раїнське сrr~~дентство в діяспорі: Арrеитіна 

Союз А рrентінсько-У країнських Сту .лентів 
(Інтерв'ю з довголітнім Головою САУС-у Б. Ковалем) 

Від Реда·кціі: В цьому числі нашого :псурналу розп.очинаємо серію 
статтей про українське організоване С'l'удентство в різни,х країнах віль
ного світу у формі інтерв'ю з провідними дія-ч.ами українсь"ого сту-
дентства. 

Наше перше інтерв'ю з довголітиім Головою Союзу Арrентінсь"о-
Українаьких Студентів- Богданом Ковалем. 

Богдан Rоваль народився в Арrентіні в 1933 р., 

де в Боріссо ходив до "Рідної Школи'; nри това

ристві "Ві•дроджеІ-:ня". Тут і nочалась його орга

н~зацЧі~~ діяльні-сть в Секції Моло·ді. В 1953 р. 
ВІ·н пере1жджає до Буенос Айрес, де бере актив

ну участь в рі·зн-Ах організаціях. В тому ж році 
разом з гуртом місцевих студеН"l'ів, він організує 

Союз Арrенті1-:сь:ко-Українських Студентів - СА
УС, якого -стає nершим головою і nеревибирається 
на цей nост nротягом n'яти ро:ків. Рівночасно Б. 
Rо:валь nрацював в Секції Молоді при Т -ві "Від
роджеР.ІНя". В 1960 р. його обрано секретарем 

У:країнської Центральної Репрезентації в Арrенті
яі та 1-:азначено представником "Зарева" на Пів
денну Америку. В 1961 р. 'Б. !"\овали вибрано голо
вою Т-ва "Відродження". За своїм фахом Б. Коваль 
- nра'В'НИК. 

. ~~~я: Ч~ можете розказати про орга
нІзащІпну дІяльнІсть украінського студентства 
в Арrентіні після другої світової війни? 

Відповідь: Після другої світової війни, 
.коли до Арrентіни приїхали нові еміrранти, з 

ними також приїхала українська студіююча 
молодь. Правдоподібно в 1949 р. було створе-
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Управа САУС-у в 1956 р. Сн,RJІ'І'Ь (вія JІЇва): М. Фе
ник, Є. Заяорецькнй, В. Коваm. (rолова), Л. Кор
бутик, О. Яхно. Стоsть (вія ліва): В. Маrяенко, 
О. Хамуляк, В. Оосенко, Ю. Іваник, О. Сухар. На 
зннмці бракують Члени Управи - О. Хам, О. Ошь-

wанецькнй, П. Шуnпат. 

но в Буенос Айрес Українське СтудентсЬІсе 
Товариство, яке працювало протягом двох ро
ків. В цьому часі бу ло влаштовано цим това
рис'ІЧ3ом кілька конференцій, свято Крут та 
кілька забав. Головою був Бернард Време

стуль. Але вже вкоротці, бо десь в 1951 р. ді
яльність цього товариства цілком занепала. 

ПитаІПІя: Коли постав САУС і серед яких 
· обставин? 

Відповідь: В 1953 р. знов постала думка, 
що треба створити одну сильну студентСЬІ{У 

організацію, яка об'єднувала б ycjx україн
ських студентів - нових еміr'рантів і місцевих 
уродженців. Для цієї цілі створено Організа
ційний ·Комітет, в склад якого увійш .. 11и: Оль
га Білик, М. Рубінець і В. Коваль. 20 вересня 
було скликано Основуючі Загальні Збори,. на 
лких з участю 25 студентів і студен'lок бу ло 
створено нову студентську організацію -
Союз Арr'ентінсько-Українських Студентів 
(САУС). Серед перших членів САУС-у бу ло 
біля 80% українців, місцевих уродженців. 
Першим Головою САУС-у обрано В. І{ова.пя. 
На цьому посту я залишився аж до 1958 р. 

Питання: Чи можете дати підсумки ді

яльності САУС-у? 
Відповідь: Так, з приємністю. За дев' ять 

років свого існування САУС проробив багато 

праці в усіх ділянках, за що дістав признан
ня всієї української колонії в Арr'ентіні. САУС 

нараховує біля 120 членів і старається да.ль
ше розгорнути свою діяльність в напрямку 
охоплення всього українського студентства 
організаційними рамками. САУС втримує по

стійно зв'язок. з українськими студентами, які 
живуть поза Буенос Айрес - в Ля Плята, 
Кордоба, Росаріо, Мендоза, Тукуман. В цілій 
Арr'ентіні, за нашими приблизними підсум
нами повинно бути біля 500 українсЬІ~их сту
дентів і біля 800 середньошкільників. На між
народному відтинку, в останніх роках, наша 
організація також проробила багато праці. 
Бувший Голова САУС-у Олесь ХАМ брав 
участь на Міжнародному Конr'ресі Студент
ева, що відбувся в Ліма (Перу), згодом деле
гати САУС-у брали участь в Міжнародному 
Ковtресі КатоJІИЦЬкоі Молоді і Студентства в 
Буенос Айрес в 1960 р. В 1962 р. члени 
САУС-у брали участь у конr'ресі Пакс Романа 
в Монтевідео (Уруr'вай). САУС є членом 
ФЕДЕЦЕ, організації, яка об'єднує студент
ські організації з країн зпоза залізної засло
ни. Про міжпарадню діяльність САУС-у не
раз вже писалось на сторінках "Смолосн.ипу". 
Кілька років САУС видає свій місячний жур
нал "Студентське життя", який редаr'ує коле
Іія під головуванням О. Хама. 

По лінП культурно-освітної діяльності 
САУС майже кожного місяця влаштовував 
сходини з доповідями на різні теми, з участю 
наших визначІ.Р:ІХ громадян. Протягом остан

ніх двох років з ініціятиви культурно-освіт
ного референта Я. Вандури ці сходини влаш
товувалися два рази на місяць при численній 
участі студентва. 

Питання: Яке відношення САУС-у до 
ЦЕСУС-у та як ви задивляєтесь на його 
структуральну перебудову? ~ 

Відповідь: САУС був завжди за тим, що 
нас має об'єднувати одна українська студент
ська централя, якою є ЦЕСУС. Ще в 1961 р., 

"См " о коли алоекип прислав меш свою анке·rу 

в справі ЦЕСУС-у, я між іншим дав таку від
повідь: ". . . нинішні еміr'раційні умови не за
перечують існування його (ЦЕСУС-у). Він 
дальше має існувати, він є Централею па.ших 
студентських Союзів і такою має залишитися. 
За його працю мають бути відповідальні всі 
Союзи, а новоперебудований ЦЕСУС мав би 
охоплювати дві важливі ділянки діяльности: 
мі>кнародну і фjнансову .". Ці думки даJrьше 
актуальні і я думаю, що всі студенти повинні 
домагатися, щоби теперішня Управа ЦЕСУС~у 
і передусім його Голова зробили все мож.ливе, 
щоб славна традиція нашої студентської Цен
тралі знов ожила і щоб теперішня Управа 
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Воr,цаи Коваm., ~oвroпinrili 
fоJІова САУС-у 

прокинулася зі сну. 
ПитаІUІл: Як справа в Арrентіні з сту

дентським дорос'І·ом? 
Відповідь: До САУС-у може вступити 

кожний студент, як член, коли вже закінчив 
другий рік гімназії. Після одного року він 
стає повноправним членом. Беручи під увагу 
велику кількість середньошкільників- мож
на передбачати, що ряди САУС-у будуть все 
збільшуватись. 

Питання: Які за раз пляни діяльності 
САУС-у? 

Відповідь: На жаль про це не можу бага
то сказати, бо пляни праці укладаю1•ь члени 
Управи, але знаю, що головною проблемою 
теперішньої Управи є включення в членство 
САУС-у якнайбільшої кількості наших сту
дентів. З рамеви САУС-у зараз відбувається в 
Арrентіні перепис всіх студентів і професіо

налістів. 
Питання: Скільки приблизно осіб заІdн

чили студії в Арrентіні після другої світової 
війни? 

Відповідь: Від часу створення САУС-у, · 
цебто від 1953 р. - 15 наших членів закінчили 
студії, а в загальному за цей час закінчили 
студії 25 українців. 

Питання: Чи САУС вдержує будь-які 
контакти з іншими студентськими організаці
ями? 

Відповідь: Від самого початку свого існу
вання САУС старався мати зв'язки з україн
ськими студентськими організаціями в інших 
країнах, як також з місцевими студентськими 
товариствами різних національностей. У Бу-

енос Айрес при нашій співучасті бу ла створе
на Федерація Демократичних Оrудентів з 
Центральних і Східно-Европейсьних Країн 
(ФЕДЕЦЕ), до якої входять: хорвати, сло
вінці, словаки, мадяри, поляки, литовці, естон
ці і українці. Протягом чотирьох останніх ро
ків САУС утримує дуже тісні і ділові зв' язки 

з арrентінськими студентами. Завдяки своєму 
дипломатичному хистові, О. Хам здобув вели
ку прихильність для української справи на 
Міжнародних Конгресах в Буенос Айрес і 
Монтевідео. 

На закінчеЕня хочу подякувати Вам за 
інтерв'ю та побажати читачам "Смолоскипу" 
і всьому українському студентству багато 
успіхів в Новому Році. Прохання моє, щоб на
ші студентські Союз~ СУСТА, СУСК і САУС 
утримували тісний зв'язок з ЦЕСУС-ом і 
спільно працювали для добра української на
ції. 

З заКJІИКу САУС-у 

У вересні минулого року САУС відповід
~ими святкуваннями відмічунав 9 років свого 
Існування. З цієї нагоди його Управа видала 
заклик до української студентської молоді в 
Арrентіні, який підписав теперішній Голова 
САУС-у Володимир Бандура. Нижче містимо 
витяг з цього заклику, який не менш актуаль
ний і r: інших країнах: 

І( О АУ О - це політично певтральне това
риство, яке прuйJкає .молодь в с і а: організа
цій, з одuією тільки умовою- б у т и сту
дентом. Н aute гасло - пошана до в с і ft 

українських товариств .. 

Sоrдаи Koaan~t промоває ка 6еике1'і "Зарева" 
в ..:ервні 1961 р. в Н~о10 йорку. Скдкт~о 3nіва д-р 
В. Во:ц10рків, П. ДороJИинсв.кий, П. Ва-.:ние~оииіr. 
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Наша .мета - з'єднати всю украінськ~І 
студентську молодь, навчити ії міжпартійної 
толеран7;ности, та дати їй - політичну здіб
нісь не хилитись перед сильними- і не топ
~гати слабого, і таким чином створити нову, 
здорову .морально .молодь, що без сорому пе
ребере від наших батьків кер . .,."у українськ.ого 
;f{'llTTЯ ••• 

У країнський студенте, щв не вписаний до 
ніякої організації! На тебе zекас.r.ю, щоб ти 

організацій, робіт~ там ·.їхню корисну працю, 
- але не . забувайте, 'l.ЦО Ви '!акож студенти
Всі знають гасло, .що "в ,.єдності сила", але 
це не треба тільки знати - треба практично 
його застосовувати. Ми на Вас чекаємо, щоб 
таким чu.ноJІt зробити одну иезалежну .могут
nю українську студентську організацію. 
За Управу -В. Баидура". 

Голови САУС-у: 

своею zи думкою ztt працею допоміг нашому 1953 1958 - Богдан Коваль 
товар1tству. 1959 1960 - Олесь Хам 

Оту дентtt Пласту, ОУ М-у, ((Просвіти'' та 1961 - 1962 - Олег Яхна 

ивідроджеиня"! Будьте zлена.ми цих великих 1962 - - Володимир Бандура. 

----о--о--о--

Куток гутірок (3) 

В сьогоднішній нашій гутірці хочемо за

становитися над питаннями зв'язаними з за
гально принятим "обов'язком" нашої еміГра
ції інформувати чужинців про Украіну. Проб
л~ма це дуже широка; тому спробуємо затор

кнути спочатку кілька елементарних питань 
поставлених у заголовку нашої гутірки: 

ЧОМУ?- А. Тому, що в боротьбі нашо
го народу за незалежність, потрібні нам при

ятелі у волелюбних країнах, озн~омлені з 
нашими стремліннями, готові нам помогrи. 

Б. Тому, що в майбутньому, вільна укра

Унська держава потребуватиме зв'язків з по
.лjтичними, науковими, торговельними, фі
нансовими і т. д. кругами краін вільного сві
ту. 

З КИМ? - Хоч звучатиме це мо~~ до
сить еr'оістично, відповідь на це питання·· про
сте: з тим на кому нам залежить і хто нам 
потрібний. Це значить: з впливовими одини
цями, провідними кругами сучасними і тими, 
що прийдуть на Зміну ... Майж'е автоматич
но насувається думка: студентство -високих 

шкіл є ідеальним об'єктом. Це ж з-поміж ньо
го висунуться провідники недалекого май

бутнь~го. 

І які б вони погляди не обстоювали, над

бане знай.~~ст~? з нами, з. нашими ~-9-Ч!рJLц}
ями за~ишить в. ~~ спомин, вражі~~' ~--·.• не 
nуде~О МИ ЇМ Ч~жі::·~. . .. 

ЩО? - В першу чергу це, що іх ціка

вить. Немає легшого способу зразити собі 
слухача, втратити можливість доброго кон
такту, як рецитувати високопарні вислови., 
подавати нецікаві ім Політnчиї арГументи; які 

так очевидно нагадують собоЮ деm~ву про-

паr'анду. Засаднича говоримо про все і .пи
ше правду. Всі ж віримо, що праnда наша і 
що правда переможе, ото ж закрашувати на

ших інформацій нічим не треба. Перебіль
шування ж майже завжди викликає підозрін
ня. 

ЯК? - Відповідь на це питання може 
бути така: говорити так, щоб зацікавити слу

хача. Коли після того, як ми щось сказали 
нас питають про інші чи більш детальні ре
чі- це значить, що ми успішні. Багато ефек
тивніші добрі відповіді на кимсь поставЛені 
питання, як nрості твердження чи непрошені 

інформації. Це ж бо тоді порушуються питан
нs близькі заінтересуванню наши,с: співроз
мовців. 

Це значить, що вибір тем до розмов, о~об
ливо перших розмов, повинен бути ти.кий, 

щоб "зачепити" круг заінтересувань наших 
об'єктів. І нехай це буде найзвичайніша те
ма, я;к наприклад про жінок чи про ловлення 
риб, якщо вона дає нам можливість зав'яза~ 
ти розмову про українських дівчат чи рибо

ловство на Дніпрі - це дуже підходяща те
ма. Не повинні ми боятись, що це така "не
nажна" справа, бо чергові наші розмови на 
nоважніші теми після таких "неважних" про
ходл ь багато успішніше і простіше. 

В. Дмитріюн 

···rСоли zетвертуаалося все: .мова, свобода, 

д'!РІfІ(,а, коли зв'язаному по руІ(а.м і пога.м на

родові відмовлялося у його священному праві 
ua державність, тоді, в дев'ятнадцятому сто
ріzчі, в ім'я свободи і ж11.ття Україна вибух
пу-ла генієм ІЛ евчені!-а" ~ 

Микола Він~раковський 
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МОЛОДЬ І ОСВІТА В· УНРАїНІ 

• Внеока · освіта в цифрах. У 
б~ жучому а:кадеміtчному році в 

Украіні навчається 526 тисяч сту
денті·в, в тому 310 ·тис. без відри
ву від виробництва - цебто за

очно або на вечірних :курсах. 
При уУ-іверситетах, педагогічнлх, 

о;льсь:ко-господарських і е:коно

м~'Чних вузах У :країни від:крито 

остаІНньо 55 загальнонау:кових фа
:культетів, ~.ІІ!іі г·отують фахівці!В 
з 'Ніеінженерних опеціяльиосте:й. 

На цих фа:культетах п р ацює 

2,500 ви:к:лада'Іfів, а серед них ли
ше 56 професорів і до:кторів на
у:к і- 700 доценті'В і иа:~-:дидатів 
нау:к. ("Р. 0.", ч. 93, 1962). У 1959 
р. на У:краіні було 2,500 аспіран
т)в, а в 1962 р.- 4 тис. ("Р.О.", ч. 
95, 1962 р.) 

• ІнJІ;октринаціи Т'UІів. Зrідно 
з новим на:казом Міністерства о
світ.и УССР в др·угій половИНJі бі
жучого аиадемічного ро:ку іВПро

ва·джується в 11 :клясах ;ц,есятирі

чо:к і у старших :курсах педаго

гічних училищ - новий предмет 
т. зв. "суспільнознавство", в я:ке 
в:ключено основи політи'П:их 

знань у фальшивову ІІ'і.омуністич

ному нв:світленні. ("Р. 0.", ч. 94, 
1962). 

8 Пе~аrоrічиі інстнтутн Укра
їни. В У :країні працює :КЇJІЬjІ'і.аде
сять педагогічних .інституті~, и:кі 

готують уч.ителів для почат:кових 
і серед:~-:rх ш:кіл. Я:к відомо роз
вито:к педагогічної нау:ки постій
но гальмується. На У :крВІіН7і ще й 

дотепер немає У :краінсь:коі А:ка
деміі Педагогічних Нау:к, чи хоч 
бл А:кадеміі Педагогічних Нау:к 
УРСР, тодІі я:к та:ка А·:кадемі,я існує 
в РСФСР і з нею зобов' .srзані спів
праЦювати та отримувати в·ід неї 

дире:ктиви воі підсовєтсь:кі ресту

блі:кл. Тому й не диво, що й праця 
багатьох педагогічних інститу'І'ів 

"~ У :краіr..і проводиться на ІНизьио

му нау:ковому рівні. Напрюшад 
в одному з найбільших педаго

гічних ·інститутів У:краіни - За
порізь:кому, На'ВЧаЄТЬС.ІІ 2,500 сту
дентів. На на·йважливіmій :кате

дрі - педагогі:ки працює 20 ви
:кладаЧ'іІв і ВJні один з них ІНе має 

жодного 1-:ау:кового ступени ( 1). 
Подібний стан існує і в інших 

(Хроніка) 

ЇНСТ'".d'Тутах. ("Р. 0.", ч. 94, 1962). 
• Кінофільми стуJІ;ентів. Сту

денти Ха,р:ківсь:кого політехнічно
го інституту накрут.или фі·льм 

"Геть з ~ороги", в я·:кому ІВ.И'С'Мію
ють СОВЄТСЬІ'і.ИХ бюро:кратів. Цей 
фільм діст8..1! нагороду на респу
блі:ка:~-:сь:кому огляді mобительсь
:ких фільміІВ. 'Були та:кож відзна
чені фільми - "Вчись гребти" -
студентів Хар:ківсь:кого універси
тету, "Останнє лиС'І'и" - та:кож 

політеJQІічного іиС'І'лтуту і "Таи 

ми живемо" - хемі:ко-техноло
гі'Ч'ного техиі·:куму. ("Р.О.'', ч. 96, 
1962 р.). 

• цЛю6нтн, знати, пестити piJJ;
нy мову". З відкритим листом під 
та:ким заголов:ком з в ернулась 

група У мансь:клх учителіІВ до Ін

ституту мовознавства АН УРСР. 
В листі вимагається упростит.и 

правопис у:краінсь:коі мови і між 

іншим пишеться: "СуціЛМіоі гра
мотності (їхніх 'ВИХОІВанціІв), ви

со:кого рівня :культури усної і пи
се·мноі мови, прJІМо с:кажемо, не 

домоглися. Адже не се:крет: я

:кість уч'нІівсьRих знань з мови ду

же низь:ка. Я:к це ш:кодить .ім у 

дальшому житті 1 ... Свою рідну у
:краінсь:ку мову і ми, вчител:1, 1 
наші учні повинні знати, любитя. 
Без знання рідної мови, без до
с:конально·го володін:~-:и іі багат

ствами людина, я::к відомо, не мо
же стати висо:ко:культурною, ду

ховно зрілою". ("Р.О.'', ч. 96, 1962 
р.). Цей лист вл:кли:кав ш.иро:ки.й 
відгомін серед ТІителіз. 3 опу
бл'і:кованих відгу:ків видно і за

грозливі моменти. ДеиІ'і.іі ІВчителі 
домагаються ще бі,льшого збли
ження правопноу -у1:крВІінk:ь:коІі 

мови до рос1ись:коі. ОДИІн учи
тель пропо:~-:ує вИ.:кинут.и бу:кву 
"і", апост.роф і я:кось сполучитл 
у:краінсь:ке "є" з російс:&І'і..Им "9" 
("Р. 0.", ч. 99, 1962). 

• СтуJІ:ентськнй кmо6 у Харко
ві. В останньому часі в У:краі:~-:і, 
по різних висо:кош:кільних містах 

постають на громадсь:ких заса•дах 

студентсь:кі :клюби, и:кі за своїм 
хара:ктером нагадують колишні 

у:краінсь:кі студентські громади. 

І та:к у грудні від:крито в Хар:кові 
перший Студентсь:кий 1'\люб, я:ко-

го члеЕам.и можуть бути студен

ти різнлх висо:ких ш:кі:л міста і 

я:ки'Й ставить собі за ціль знайом
ство отудентів між собою та вла
штовувантни студентсь:ких :конфе
ренцій присвячених різній, у пер
шу чергу, нау:кові·й темати$. {"Р. 
0.", ч. 99, 1962 р.). 

• Школи ро6іт~~~r~оі моло,ф в 
РівНому. Я:к навчається робітнича 
молодь в РіІВ:t-~ому нв. Волині -
ніхто б не повірив. 1'\ожниІЙ с:ка
зав би - це неможливо. А на
справді воно та•:к, 1і про це пи

шеться у підсовєтській пресі. По

млнаючи те, що учним, Jrl'i.ii навіть 

не за:кінчили почат:ковоі ш:коли, 
через постійні переви.:конуванн:s: 

корм, не дається змоги на'вчатись, 

- ш:кільні приміщеяни виглв:да
ють, я:к Q['ІОВідання з допотопних 

часl.в. "Незатишна, обшарпана 
:кімнат:ка, - пише "Рад.ІІІНсьRа О
світа'' (ч. 99, 1962 р.). - Холодно. 
Чотири ослон.и. Два незграбні :ку

старної роботи столи. На сті:~-:і 
облізла пере:кошена дош:ка. А в 
:кут:ку - дві веллче·зні боч:ки з 

RІВашеною :капустою. Це, з дозво
лу ·с:казати ":клас" для робітни

чої молоді міоцевого мисо:комбі
НJату. Інші ш:кіль.ні приміщении 
"у непристосов,ВІНо~ гаражі", де 
зимою не можна залишити води 

у радіяторах автомашин, бо за
мерзЕе, навча~ься виробн~ни-

Так навчає'11ьси ро6ітнн•а мопоJІ;ь 
в Рівному на Вопииі ("Радвиська 
Освіта" •· 99, 1962 р.). Совєтн на
ше Рівне оqомусь назнваJОТЬ Роано. 
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:ки та:ксомоториоrо парl'іу ... Вечір
ня Шl'іола ч. 2 єдина в області, я
:ка має власне прииіще&ИL Апе 

дуже вже иезат<nиио в ньому. 

Голі, дале:ко не пеРІl!оі св.іжості 
стіни, затхле повітря_.''. У вислі

ді таких умов навчання - "ии

зь~ успіun:ість, відоіІІ rnriІВ -
такиН: •наслідок формаm.ио-бюро• 

:кратичиоrо ставлення паР'l'ійиих, 

:комсомольсь:ких j профс::nілиових 
( !} :кер~ів до иавчаин•" робіт
ничої молоді. 

• Історич:на иауха у ВУЗ-ах 
УираїИи. Катедри історіі ВУЗ-ів 

У:краіни, за дире:кт-..~:вами :кому

J.:ісrичноі партії rоловиий иRrо

лос ставлять на роз.прв.цюваииі 

СМОЛОСКШІ 

• Вчеиі Украіни. Зараз на У
l'іраїні - 53,416 иау:ков.а nраців
иижів, у тоиу 1431 до:ктор ИSУІ'і і 
14,289 р;аидидатів иаун. {"Р.О.", 

ч. 102, 1962 p.J. 
• 25-річчи Доиец&.иоrо педаrо

rічноrо іиститттт. В rрудні 1962 
р. минуло 25 роЮв з дн.к sе.сиу

ваt:ия Донецького педаrоrічкоrо 
іисТИИ't'уТу. Зв час своrо ісиуван

ня Інститут випустив понад 9 ти
сяч: уч:ител:з. Дл.к большевиць

l'іОЇ сисrеми цей інститут має ве

шmе значения тим, що !Він rотує 

заразом l'іомуніст-.r'fних аtітато

рі's і пропаrаt-:дистів. Реl'ітором 

Інституту є М Ф. Хороша"ілов, 

а прореl'ітором - В. Дружl'іО. 

("Р.О." ч:. 102, 1962 р.). 

Березень-Квітень 1963 

та фахівців ШВНД1'ііСИих і склад

и-Ах розрв.хуиl'іів. ("Р.О.", '1. 5). 
• Поворот до ро&ітфакіа. Ко

лись у 2Q-3Q-иx pol'iax на УJІраіиі 
дуже важливу ролю иіщіграваJDІ 

т. зв. рабітфаl'іи - робітничі фа

культети, на Яl'іИХ пі•дготовлюва

ио молодих робітииЮ.в до всrупу 

у вищі Шl'iOJDI. Зараз Tal'ii робіт
ф81'іИ від.иовлеио при Донецьl'іо

му педагогічному іяституті. В 

м.ииулому році його заJІ.інч:-..шо 
2.60 осіб, з ч:оrо 80 прийнято бу
ло до інсrитуту. В біжучому ро

ці .аа робітфау,:у навчається 350 
слухачів. {"Р.О.", ч:. 6). 

• Викладачі - 6ез иауиОІІИХ 
ступенів. В Дr:і-пропетровсЬJІ.ому 
,і'Ижеиерио-бу.п;,і:вельному ію:::ти-

:компле:ктиих тем, зо:крема при- • Молода. хоче вчитись! Тися- туті на 240 вюшадачів - 150 не 
свячених історіі совєтсь:кого пе- ч:ам молоді У:краіии большевиць- мають вч:еиюt сrупеків і знань. 
ріодУ. Від 1956 до 1962 р. :катедри І\оВ влада не дає змоги иа·вчатись За останні 6 ро:ків ВИІ\Ладачі Ir:
icropii СССР і УРСР опубліRра- у висо:ких ш:колах. Одних, пісЛІІ сrитуту захисrил<~: лнше 2 до
ли 800 праць - підручии:кі'ІІ, на- за.:кіичеиня середньої о<аіти, ви- :кторсЬJІ.і дисертації і 16 :каидидат
у:кових і методичних посібників, силається в Казахстан, а інших СЬl'іИХ. Доl'іторів иаУJІі в Іиститу
моиографій, брошур. Зв цей час на працю в пром-Асловості, в l'іОЛ- ті ВИl'іЛадає всього l'ііль'М. чоло
істори:ки Xapl'iiвcьl'ioro уиіверФІ- госпах. Тепер віДl'іри;&ається в віl'і, а їхній віl'і в середньому 65 
'fету опубJrі1'іув&ли 9 ориrіиаль- У1'ірв.іиі все більше і більше т. зв. pol'i.il!. Кандидатів иаУJІі підгМо
иих монографій, 13 брошур. 50 За'ГаЛЬИ<rr:ау:кових фа-:культетів, вляється почерез асnірантуру, на 

отаттей. Всі вони присвячеt-:і со- де молодь на вечірніх :курсах ч:и я:кій в останніх 9 pol'iax працюва
вєтсь:кому періодо111і. 1и8Уіше ви- заоч:ио зможе отримати відповід- ло 78 аспіраr:тів, а l'і&ЩКдатсьl'іі 
глядає праця історИУіів ЛьвіІІСЬJІі.о- ну спеціяльиість. 1m велиl'іе ба- дисертаціі захисrило JШШе 8 чо
го університету. Тут за цей же жання в молоді иавч:атись може лові:к. Це :клясичиий зразоl'і, J:l'i в 
самий період вони опубліl'ірали с:відч:ити той ф81'іт, що на l'ioжrte суч:аси.ій jy'l'ipai!иi цідrотовл.кєть-
67 иауl'іових праць, в том_у лише вілЬ'Не місце в ЧериіведЬУіоМу у- ся иаУJІіові :кадр<~:. ("Р.О.", ч. 7). 
13 присвячено совєтсЬJІ.ому пе- ,.Іf.'!верситеті, Ж и т о мирсЬУіому, 8 Концерт иолидои в Киїисьио
ріодові і ані однієї повоєииому КримсЬl'іому і Кам'яЕець-Поділь- му університеті. У Києві Мдбу
періодові. Вагато в<ІІ'іладачів-іmо- СЬl'іОМУ сільСЬJІі.огосподарсьl'іих ін- лось щось небувале! У Київсьl'іо
рИУіів взагалі не займається на- ститутах, надійшло по 9-11 заяв, му універентеті створено r:лу
у:ковою працею. І. Дзюбl'іо, за- іншим-А словами на сто вільних дентсь:кий ф о л :кльорио-етиогрв.
ступииl'і мі"Ністра вищої і серед- :.сісць зголошУВалась тисяча мо- фіЧЮІ:й аF:самбль "ВесинИl'іа". Пер

ньоі спеціяль:Е:оі освіти YFICP пи- лоді! f'P. 0.", ч.3, 1963 р.). шим висrупом ансамблю було 
ше: "У вищих учбових за:кладах • "Юнь" - есrрадиий аисампь по:казаиия тих старн1m:ах зраЕів 
республі:ки не організовано на- у Києві. У Києві створено ес- у:крв.іись:кого мистецnsа, ИRі були 
лежиого :контролю за иаУJІіовою тра:~~иий ,ансамбль старшо:кляс- протягом деоят:кіg ро:ків заборо
діяльністю :кожного вКІІ'<JІадач:а ииюв - "Юнь". Цей ансамбль нені. Студенти вивелл традицій
історіі". Про иизь:кий рівень пра- влаштовує l'іон-церти дЛІІ молоді, них у:країись:ких :колядниЮ.в з 

ці історИчних :катедр ВУЗ-ів У- в:кточ:аюч:и в свою програму пі- традиційною "звіздою" та "жо
:краіии С!Іі:цч:ить і той фа1'іт, що си.і і мелодіі різних народів еві- зою". ВоJ:и були одягнені в старо 
в 1956 р. на всіх істор<Аr:их l'ia- ту. З опубліl'іоааиих фотографій у:країна.р;j ноші і вИl'іаиували трв.
тедрах працювало лише. 6 профе- можна бачити, що в репертуар диційиі nісні, :коляДl'іи і щедрів
сорів і до:кторів иау:к, а в 1962 р. аисамблю входить та:кож амерн- :ки. На першому вечері ансамбль 
- 17. Всі інші це або доценти, :кансьtmй джаз. ("Р.О.", ч. 5). ви:коиав та:кож "Новорічні :коляд
або звич:айиі вн11ладачі без нау- • Пepwl кі6ериеrики. 1Jрот.к- :ки", во:кальио-хореографічиі :ком
:кових звань. Аиалі'за забезпеч:е- гом трьох ро:ків 16 учнів Киівсь- позиції "Весияи:кя", "На :колод
иосrі ш:к>іл У:краіин ви:кладач:ами l'ioi середньої ш:коли ч. 108 осво- :ках'', "Ніч під І:ве.r~а Купала", 
історіі по:ка.зує, що в 1963 р. не ювали опе-ціяльиісrь :кібериети_..и "На Верховині" і бІ!ІГато іншого. 

вистач:ить приблизно 800 rrnтe- в л.кбораторіях Інституту ~бер- Виступ студентів у столиці Уl'ірв.
лів, а в 1964 р. - 1250, а в 1967 р. нети:ки АН УРСР. освоюючи cne- їни переповнена заля сnрийКІІла 
ка У:креіні -буде бра:куввти 5,000 ціяльr.ість моитажии:кі'" ел е:к- довгатриваJПІ:ми оІ!ацlіимк. ("Л. 

історИУііа. ("Р.О.", ч. 100, 1962 р). тронних обчисJП0118.льинх машин У", ч. 6). 
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ХРОНІНА УИРАїНСЬНОГО СТУ ДЕНТСЬИОГО жипя 
8 Дітройт. Нова Управа Осе

ре~ку ТУСМ-у. На 1962-63 акаде
мічний рік вибрано в Дітро·.йті 
нову Упра~у ТУСМ-у в такому 

окладі.: Т. :Когут- голова, Р. Сте
фанюк і Лідія Гав·ілей - заступ
никл, Т. Дужа- секретар, А. :Ко
вальчук - ф;на:нсовий реф., І. 

1ваницькНІЙ - пресовий реф. 
8 ЕJ(МоНТон. З ~ильностн місце

вої "Обнови". 16 грудня місце
вий ві ;о:діл студентського като
лицького товариства "Обнова" 
улаштував прийняття, в .111-'іОМУ 

взяло участь понад 250 гостей. 

"Обнова" має 60 членів, а іі голо
вою в поточному род~і. є В. Сере
да. Два рази в місяць члени цього 
товариства улаштовують сходи

ни, на яких виголошується допо

віді церковного і ЗЗІгально-у!'іра
інського характеру. Дириrентом 

хору "Обнови" є П. Пши·к. 
о Бостон. Зустрі'І '!1Іенів Упра

ви СУСТА і УСГ з пре~ставни
иами rрома~ства. 14 груДІН'.ІІ 1962 
р. в Бостоні відбулась Овятоми
коnаівська ЗУ'С"І'річ членів Упра
ви СУСТА (В. Пр:.rбила, Є. Пащик 
і П. Зобнів} з представниками мі
сцевих украінсЬ!'іИХ орга-нізацій 
та член:ІВ УСf-Бостон. Вечором 
проводив Голова УСГ Віктор Гри
горович і на ньому було обгово
рено будучі студентсь:кі спр.~mи 
і пляЕи праці на майбутнє. 

• Чікаrо. Нова У права Осере~
ку ТУСМ-у. 16 грудня 1962 р. ві'д
булись Загальні Збори місцевого 
осередку ТУСМ-у До нової У
прави обрв.иі.: n НадзіJкевич 

голова, М. ·:Куяс -застуnник, О. 

Гrікава - секре'І'ар, П. Крута!'і 

- скарбник, І. Воробець - nрв
совлй реф., О. Сидоренко - ку

льтурно-освітній реф., Р. Михай
лович - реф. зовнішніх зв'язків, 
О. Боднар і У. 'Балух - вільні 
члени. Голова :КонтролЬІ~оі :Комі
сії - П. :Костелина, а Товарись

кого Суду - Я. :Куяс. У Загаль
них Зборах взяла участь група 

членjв ТV:СМ-у з Філядельфії. 
• Фіnи~еm.фіи. Допов ід. в У

краінському Сту~ентському Кmо
бі. 24 грудня Український Студен
тський Клюб при Темnл Універси
теті влаштував доповідь проф. І. 
:Коровицького, голови теологічної 

б:бліотеки при Темпл університе
ті, н.т. "Сучасні r.апрямки в літе
ратурі Украіни"'. На дсmовіді були 
чисельно присутні студенти і про 
неі довшу статтю опублі~увала 
ун;верситетсьRа газета. 

8 ФіJІJІ~еJІЬфіи. Нова У·права сту 
дентськоі "Обнови" 23 грудня на 

За·гаrnтих Зборах Т-ва У краінсь
Rих Студентів :Католикіm обраЕо 
нову У rrpaвy в такому склцді: 
І. :Конрад - голова, І. Ванчиць
RИЙ - заступник, Анна Гасюк -
секретарк.а протоколів, Р. Ско
чиляс- секретарка писем, Юрій 

Ісаїв - фінансовий реф. Кон

трольна Комісія: Іриней Ісаїв, Б. 
Гасюк, А. Середа. 

• Скрантон. СтнпеИ~і УРС. 
Український Робітничий Со юз 
проголосив конкурс на отриман

ня стипендіі в сумі 800 дол., 400 
і 300 на настуm:ий 8:1-\а·демічний 
рік. У часть в конкурсі можуть 
брати лише члени УРС і вони 

мають до влбору - опрацюваЕ

ня однієї з шіІстьох тем, икі від
носяться до пи'І"ань українознав

ства: релі1І'іі і братніх організа
цj:й. 

• Аnлентавн. Нова Управа кІІЇ
тини "Зарева". 27 грудн·.ІІ на За

гальних Зборах обраЕо нову У

праву клітини "Зарева'' в Аплен
тавні в такому скла•ді: В. :Камін
ський - голова, П. Вілянська -
заступник, м. r олець - секре
тарка. Оля Онищенко - скар

бник, :Кароліна Пен·з - член. 
• Честер. Нова Управа кJІЇ.тннн 

"Зарева". 15 грудня 1-:а рі"ІНих 

Загальних Зборах в-...rбрано пову 
Управу місцевої клітини "Заре
ва" у такому складі: М. <:Кий -
голова, Ю. :Кобрин - заступник, 

Х. Михалевська - секретарка, 

М. Візник - скарбник, Х. Шаба
тура - пресовий ?еф. 

• МоИтреаJІЬ. У краінський Сту
дентсьиий Драма тичний Гурток 

ім. І. :Котляревського під керів
ництвом І. Короля виставлв 22 і 
24 лютого з великим успіхом ве
селу комедію на три діі "Еспан

сьRа муха". 

• Дітройт. Нова Управа ТУСК 
"Обнова". 27 грудrни на Загаль
них Зборах обрано нову Управу 

місцевого ТУСК "Обнова" в та
кому окладі: А. Лабодоцький -
голова, Х. :Камінська, К. Гриrор

чук - заступники, К. Дикm - се
кретарка, Р. Ромах - скарбни:к. 
:Контрольна :Комісія: Я. Кривий, 
В. Зубальсь'Ка, М. Подrурсьока, Т. 
Коrут. Духовним провіднj{ком 

т-ва є о. д-р в. r mші:ч. 

СТУДЕНТСТВО ВІДЗНА ЧУЄ РІЧНИЦЮ КРУГІВ (ХРОНІКА) 

• Нью йорк. Звернении Управи вачем справи українських термо- "як дороговказ на перехресних 
СУСТА. Цьогорічні святкуван1-:.ІІ rrільців. У :Крутянському чині ба- шляхах украінської історііІ Взи-
45-их роковин бою пі·д Крутами чимо не стільки трагедію трьох ватиме нас повсякчасно і не дасть 
українське студентство у ІВі~но- сот юнаків, скіль·ки акт ВЇ·днови 

му світі започаткувало тращ.иці:й- духа нації, і тому !'\рути не є 
ним заклиRом Управи СУСТА святом поминок і панахид, а кож
Пр:.rкро вражало, що не було по- ночаснлм джерелом надх1-:енни 
ді:бноrо заклику Управи ЦЕСУС-у. молодих поколінь ··у поході до 

В заюrи·ку між іншим говориться: воЛі... Вона (подіи ця). горітиме 
"Украі1-:ська молодь, ика вирос- незгасаючим, вічним вогнем иа 

ла на пеrенді Крут, !Кожночасно історичному шляху Украіни, як 

маніфестує, що вона є безлосе- найвищий взірець до наспідуван
реднЇі.! спадкоємцем і продовжу- t:я всім українським поколінням, 

нам спокою, аж поки не сповнить

ся запові·т, з.аписаний кров'ю кру~ 

тя.нсЬRj{Х юнаків. І туди до них 

- в Украіну - мороз1-:оі січне
вої но-qі ми повернемось з усіх 

усюдів, з усіх сторін світу, щоб 
сказати, що не зв6упи ми, що па
м'ятаємо іх геройський чин Іі при

були ім на зміну." 
На закл.нк Управи СУСТА і з·ав-



дя:ки старанням У:краінсь:ких Сту

дентсь:ких Громад рид мейорів 

:міст СІ.ІІА і :коледжів проголоси
ли де:kь 29 січня - дz:ем у:краін
сь:кого студентства. 

• 'Філя~ельфіи. Унікат.ни.й ,J:tо
кумент про Крутинців. Щоденна 
газета "Амери:ка" ~опублі:кув·ала 
29 і 30 січня прецінні спомини 
про :крутянців :коmrш1-:ього учня: 
Другої Ук:раінсь:коі Гімназії у Ки
єві, І:кара. У цій гі,мназіі навча
лись майбутні :крутянці. Одно
часно зі споминами опубЛІі:кова

но (мабуть вперше) табльо абіту
рієнті.в і професорів цієї ж гімна
зії в.ипус:ку 1917/18 Ш:КіЛЬ!-:ОГО ро
ку. 

• Нью Йорк. Величаві Крутин
ські роковини. 3-го лютого захо

дом Координаційної ·Комісії Мо
лодечих Організацій Нью Йор:ку, 
до я:коі входять воі місцеві моло

СМОЛОСКШІ 

• Чікаrо. 3-ro лютого, захода
ми ОДУМ-у, УСТ, ТУСМ-у, СУ
МА, Пласту і МУН-у влаштовано 
сп~льну Крутn:сь:ку А:кадемію, на 

я:кій зі встуnним словом виступив 

О. Конов,ал, а святочну доnовідь 

виголосив П. Надзі:кевич. Багату 

проrр:аму виповнили чи то ми

стець:кі гурт:ки чи о:кремі пред
стВ!вни:ки мі!сцевих молодіж·них 
студентсь:ких організацій. 

• Балтімор. 10-го лютого від
булась Крутянсь:ка А:кадем:ія вла
штована з ініціятлви ~СГ, Пла
сту, СУМА і УМІ. Овято від:крив 
О. Трас:ка вступним словом і :від
читав про:клямаціі Д1-::;я Уираінсь

кого Студента rубернатором Ме
риленду і менором Балтімору. 

Святочну доповідь виголосив О. 
Sулв.в:ка, а мистець:ку частину ви

.'Іовнили виступи молоді Пласту і 
СУМА. 

ді:жні і студе:нтсь:кі організаціі, • Фіпи~ельфіи. 2-го лютого від
влаштовано веллчаву А:кадем!Їю булаІсь, Із :вели:к.ою ІМистець:кою 
присвячену 45-им ро:ковинам бою програмою, Крутянсь:ка А:кВ!де
під Крутами. А:кадемію ІВі'д:крив мія, я:ку підrотуваmr міацеві сту
В. Вуд·зя:к, а святочну доповідь дентсь:кі і молодіжні орrа.нізаціі 
виголосив Голова Координацій1-:оі - УСГ, Зарево, ТУ'СМ, Молода 

Комісії, голов1а "З·арева" П. Доро- "Просвта"', СУМА. Свято :відирлв 
жинсь:кий. В мистець:кій часrикі, А. МасЮ:к, а святочну доповідь 
з музичнимл точ:ками, , індивіду- виголосив Б. Кульчиць·:кий. Ми
альними і збірними де:клямація- стець:ку програму заповнили ви-
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сцевий вдділ Союзу У І'і'раіІНСь:ко

го Студентстr4а Канади (СУОК) 
улаштузав Свято Крут. Доnовідь 
переплітану різнородною проrра
мою виголослв Ю. Миі'\итю:к. У 
nрограмі взяли учасrь місцевий 

хор та о:крем:і ви:конавці. 
• Гартфор~. 15 лютого захода

ми У:краінсь:коі СтуденТСLІ:коі Гро 

мади відбулось св•ято Крут, в я
:кому взяли участь студенти Гарт

форду і о:колиць, я:к рівнож за
прошеЕ·і гості - професори, учи
телі і представники громадян
ства. 

Ню Йорк. 45-та річниця ЦЕ
СУС-у і 10-рі~и СУСТА. Захода 
ми УСК при Колюмбійсь:кому у

ніверситеті відбулась нонферен
ція шрлсвячена 45-j!Й річниці 
існування ЦЕСУС-у і 10-ій річни
ЦІі СУСТА. В першjй частині нон
ференціі ДОПОВ1Д1 ВИГОЛОСИЛИ 

- про ЦБСУС - д-р Зе~-:он Вин

ниць:кий, а про СУСТ А Миха:й:ло 
Почтар. В другіИ частині відбувсь 
дис:кусійний панель на загальну 
тему "ЦЕСУС і його майбутнє". 
В панелі взяли участь Є. Ганов
сь:кий, П. Дорожлнсь:кий, К. Сав

чу:к і О. Зін:кевич, а модератором 
була Марта Савч~. Ціла дис:ку
сj я в справах ЦБСУС-у відбулась 
в дружній і діловjй атмосфері. Є 

ми виступили предств.вни:ки мо- ступи молоді студе1-:тсь:ких і мо- всі 'Надії, що в цьому році оста
подіжних і студентсь:к.их органі- лоджних організацій. точно буде здійсне:Е-:а стру::кту-
зацій. • Монтреаль. 10-ro лютого :мі- альна перебудова ЦЕСУС-у. 

НОВІ ЧИСЛА СТУДЕНТСЬКИХ ВИДАНЬ 
• "Сту~ентська ,J:tумка", ч. 1 

(11), Рі:к 11, сторін:ка ГУ ТУСМ-у, 
додато:к ,no · "Гомону У :краіниt• 

(7 сі-чня 1963 р.) Філядельфія-То
ронто, Різдво Хр.истоВІе 1963. 
Зміст: "Бог предві1ШІ~ народив
ся", В. р. "Визвольна боротЬІба 
УПА ~ ем;іх-рація'',. І. Стебельсь
:кий: "V 20-річчя УПА';, І. І.ва!НИць
:кий: "З забутого Дітр,ойту", М. 

Дубровсь:кий: "Студентсь:ка мо
лодь в У :краі1-:і", "За нашу ре
nрезентацію в н ФКС" І хроні:ка. 

• Сту~ентська ,J:tумка", ч. 2 
(12), дод~ ток ·дь ·"Гомону Украі

ни (19 СіЧня). Зміст: Н. Бандера 
- .. -"~i"l' ана;J:ізл і раціонального 
шу:кання"', з: Ко·.nін:ко - "Жіню;і 
в ряда~ УПА", Я. Кеrіебай- "Моя 
у~аСть в :конrресі НФКС';, М. Сав-

ча:к - "Нью Йор:к при праці", 
хро1-:і:ка. 

• "Бюлетень" Контактиоrо ко

~ітеТу а6сопьвентів і сту~еІІ'І'Їв 
УГА-УТГІ. ч. 20-21, Нью Йор:к, сі
чень 1963 (ци:кльорrипь) 10 + 5 
стор. Зміст: "Сьома товарись·:ка 
зустріч", іхроні:ка, бі:бЛІіоr1рафія, 
спогади: "Проф. І. Каtбач:к~ів", "П. 
Єремієва~·, інж. Л. Романю:к -
"Б. Дядуша",nроф. і,иж. В. Івание 
- "Національно:політичне ЗJ-:а
чення У:краінсь:коі Господарсь:коj 
А,:кадеміі", д-р 'М. ЗаІНоморний -
"Короткий спогад"', інж. А. Ку
щинс~:кий .... : . .' "П о д є б радчани в 
КВ!рпвтсь:кій У:краіні", "З пожов
Іших ~ст~ів Ар.хjІВу УГА в Подє
брадах~'~ 

··• ;'Крути - День Украіиёько
rо Сту~ента"· ~ видаЛа ·:ку~тур-

но-освітив референтура· СУСТА, 
Боффало; Н.' Й., 1963. 17 стор. Ци
:кльостиль. Зміст: "Крути - День 
У:краіись:кого Студента", Т. Тар

навсь:клй - '"Бjй під ·Р\рутами", 
Та:н.я Матейців - "Бій під Крута
ми'', три зраз:ки в англj:йсьі'\ій мо
ві: зверення до мейора да1-:ого 

міст/і, повідомленпи до преси, 
про:клямація Дня У :краінсь:кого 

Студента. 

• "Студентська Думка", ч. 3 
(13), Рі:к 11, сторін:ка ГУ ТУСМ-у, 

додато:к _,п;о "Гом~ну У:краін:1" (16 
лютого, 1963). Зміст: Н. Бандера: 
"Сві'Т анашзи і раціонального 
nty:кaнr:я'r, Р. СеrнЬ:ків: "Ци це у
країнський т.иждень ?", хроні:ка 

зі с>tудеитсь:коГо життя життя 
ТУСМ-у. 
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У першому чис"11і "Смолоскипу" жур
нальвого формату, яке появІL"'ІОСЬ тому оди
надцять років, в редакційній статrі читаєl\ІО: 

"3 цим: числом. наша Ішлишия сторінка 
ntо .. тоді "Смолоскuп". переходить в другий 
етап своєї розбудови -· на окреме видання 
журнального формату. 

"З виходом у світ цього нашого першого 
числа не хочемо багато обіцяти наІІІІDІ Дру
зя~І і Читача.l\І. Не хочемо проголошувати 
яІdсь програl\m •m сR.J-шдати якісь де:кляра
ціі .•. 

"Не хочеl\ІО зв'язувати його з якоюсь мо
.. 11одечою організацією чи з якимсь окресле
ни-:.~ тереном. 

"Хочемо, щоб на1п журнал ~був органоl\І 
всієї передової украінської молоді на чужині. 
Він поВІшен представ.Jtяти ії всестороннє 
життя, її потреби, її духове обличчя, ії зма
гання та пря:l\Іуnапня. 

"А ІЦО наІЇгодовніше - знайомити її з 
·мо.~•оддю Украіни. І це наша одна з вайго
ловніших цілей. Відкрити перед еl\Ііrрацій
ною молоддю той етап, той шлях, те жиТ.rя, 
ЯКіL"\1 ідуть і живуть мільйони наших друзів 
п Укра.іІІі. . • 

"А даJІЬше, не хочемо бути відрізаними 
від молоді вільного світу. Хочемо знати ії, хо
чемо здружитись з нею) знати її духове жит

•rя, форl\ІИ її орга.візованости та співжиття. 
Хочемо ознаЙОl\ІІІТИсь з усіма позитивамн 
ішпrя чужинецької молоді й відкинути всі 
неrативи, які паралізують і розкладають 
ЖІІТТЯ шщіі. • • 

"Наш клич: дружність і співпра.ци !" 
З нагоди виходу sо:го ·числа журналу, 

·мІf писали: 

"Ми не любІDІо справляти "ювілеїв" І 
хвалиmсь проробленою працею. Це зайве, ве-

11отрібне, а часом і шкідливе. Ми знаємо од
не: виконуємо свій обов'язок супроти уКра
їнської молоді ·rак, як розуміємо його, ·як дик
тує IIal\I ·наІuа совісТЬ, як .. вІLwагає українська 
надіона..'ІЬна. рація." 

Врешrі тому шість років, з переходом на 
са.'\Іостійншї журнал, редакція писала: 

"Основною . рисою дотеперішньої темати
І~и нашого журналу була його близькість до 
в~іх справ нашої молоді в Україні. На ()снові 
ДОІ{ЛаднІІХ і першоджерельних студій напІі 
спікробітники і чдени РедколеГії постійно ін
формува.іnf читачів "СмолосКШІу" про мо.ло
де.че· ЖІІТТ'І і культурву проблематику в Укра
їні. Саме це являється чи не найосновніпшм 
;~авда.нням українськоі молоді на чужІші: по
руч зрізиичкова.иоrо організаційного ЖІrrra 

c'l'apamcь постійно бути n зв' язку зі своїми 
співтоваришами в Украіні, пам'ятаючи, що 
ІІRПІе C,.,1JOBO ДО 11ИХ ДОХОДИТЬ." 

Не розмmtемось, мабуть, із правдою і ви
словmІо думки Редколеr'іі, коди скажемо, що 
й тепер не йдеться про гучне святкуваНWІ 
JJкогось особлІшого ювілею. Хоті.JІося б тіль
RІІ кількоl\Іа словами відзначити появу 100-го 
числг, "Смолоскипу. 

Соте число! Що це означає знають '1'ЇJir 
І~и ті, хто має, чи -мав, щось спільного із ре
даІtціЙВИМ або видавничим столиком на чу
лаmі. Появу сотого числа треба завдячувати 
Іс першу чергу енерm і працьовитості пе

редусім основоположника журналу О. Зінке
вІІча, а в другій мірі - зацікавленню журна
ло'' всіх Читачів, які живо інтересуВались те-
1\Іатикою "СмолосКШІу'' і в частих листах ви
сдо&~'ПОвали свої душш, погляди до тої чи ів
шої заторкненої справи, md відчуВ8JІи потре
бу саме такого журна.JІу і його під,цераув&JІИ. 
Відчуrrв наявносm івтвмвого контакту між 
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Редакцією і ЧJsта.чамн стиму JПОВЗ..ІІО до все 
да.іu.шого А: дальшого горіннЯ. 

х х х х 

На протязі тринадцяти ро:ків "Смо
лоскШІ" був вірний внзначеноJ\rу собі mляхо
ві. Понад 70 відсотків друкованого матеріялу 
пр1rсва:чувано спрапмІ молоді в Украіні і на 

чужШІі. Він чн не найраніше із усієї украін
ськDі преси на чужІDІі після Другої Світової 
війни почав пильно стежити за україкською 
rrpecoю в Іtшш!. Коментарі і розгляд того чи 
іншого явища на Укра.їні, сполученого із жнт
ттх молоді. ПОJ\ІіщаJІись у кожному числі 
журналу. Читач радів усmхаJ\ІИ JOHІLx ПІІСІ·
JtІеНJІИ:Ків, КОН('трукторів чи дослідників. У 
д:1ВЇН трІmОГИ бив "СJ\ІОЛОСКІПІ" Під Час КОЖ· 
ного наступу на J\Іолодь: J\Іасові і примусові 

ІІІJвози на так зв. цілвв:ні землі, ізоляцію у 

масових таборах р~ового вихованпя при 
рtбових заведеннях - інтернатах, обмежен
ня університетських вольностей, обмежеJDІя 
вступіr. у високі школІ,. і 1\ п. 

Широке J\Іісце на сторіюсах ••смолоски
пу" відведено перлинам поезії і прози молодої 
І'енераЦІЇ в, Украіні. 3 огляду на свій розмір 
Ж~l)нал не міг бути :\."РООТО!\mтією, але він по
стійно намагався - це видно J\ІаА:же у кожно
J\Іу числі - знайомити свої.'~! Читачів із а:ван
І·ардоJ\І і"Ч:Ніх ровесипків в Украіні. 

В однаковій мірі відводилось місце поді
тІ чи пробле.м:атиці із житr.я: українськоі мо
лоді на чужині. ОкреJ\Іі числа журналу при
свячені справам Цеmра.льноrо Союзу Укра-
інського Оrудеп.тетва із статrтш йоrо тодІm-

ніх передових діячів. '.lии1t.JJy увагу журJШJІУ 
прнтяга.m проблеми організзційшц поча:rІdв 
)'1~ра.і'иського студентств:J. в США. 

Всегранність цпmнь, які поставали в ді
.я:;rп.ності ідеологічних ~іолодечих товариств і 
ІІестудентськоі молоді була об'єктом широко
го чис.ла статтей різніх молодих авторів із різ
ии.м підходоJ\І до розгтrду А: оцінок. І :МИJ\ІО· 
xiJu. ска.завum, са.ме це є ці.ин:mІ у "Смолооки
пі'': відсутнісrь штампу і пристрастей. Навіть, 
якщо Редколеrія і не погоджувалась з д;yJtn<a

~щ авторів в оцінці того чи іІШЮго явища, 
ста·Іті поміща ..... :шсь з J\Іетою якнайширшого і 
щuз.А:о(.' GКТИВІОШОГО зобра.жевия. 

Слід додати, що "СJ\ІОлосКІПІ" розходився 
110 ncix краіна.х, де знаходилась організована 
'Ш неорганізована українська J\Іолодь. Поваж
не чимо прІJмірників іде також уже одинад
цять років до всіх уиіверсІrrеrських бібл.іоте14 
.ВИJl;авипцтв, Спілки ПисьІ.\Іеmшків, тощо -
r. Украіні. 

х х х х 

Чи сповняє "СмолоскШІ'' ролю, яку він 
В3ЛІі НІ.'\ себе? 

М11 спецШльно навели на почаmу наших 
рядків кілька "програмових заяв" журнз.л:у, 
зроблених в початка.х А:ого появи і на голов-
нітих етапах. Опісл.я: J\ІИ переглянули всі сто 
•шеел і прийшди до висновку, що 4'Смо
.. 1оскип" лшпивс.л .вірниА: cвoht заяваІ.\І і своїх 
Читачів вів не обJ\Іанув. Тому, кінчаю'ЧИ, хо
ТЇ..ІІОСЯ: б повторnтн за д-ром О. ГрJЩаєм: 

"ГорІІ ж, Смолоскипе, світи і запалю А:!" 

В. МІІХ.а.льчук 

ПОРА~1И Б ... t\ТЬКІВ 
Перед нами етапи nрофесора Юрія 

Луцького ("Сучаснісь" ч. 3 (27) .за березень 
1963 р.) на ·те:му "ІЦе до проблемп двох бать
ківщпн". Стаття незвичайна тнм, що автор 
хоче доказати слушність своїх тверджень -
безnристрасною, зрівноваженою і, подекуди, 
цинічною ФО~tою. Шкода, що своіх твер
джень автор не обІ'рунтовує науковими дока· 
зами, а свої думки не старається підтрямати 
.логічними арr'уМеmамп. Тому, думки впслов
лені проф. Ю. Луцьким є лише його власни· 
ми думками без жодного об'єктивного знаw 
ченНJі.. 

Конкретно у своїй статrі проф. Ю. Луць· 
кий радить українській молоді: впзвол:нтнс.я: 
від "перестарілих" традицій, заповітів бать
кііз'·і'дідів, "застаріі.mх'' теорій про життя і 
мИстецтво, похоронитИ на віки народництво, 

моралізм і догматизм і - пірнутц :в глибину 
західньоевропейської і американської куль· 
тур. Іншими словами - тотальна дена,ціона· 
ліза цін. 

Тому, що стаття цікава своєю "відвагою", 
мп постараємось домадно П обговорити і шr 
дати до думок проф. Луцького свої скромні 
зауваження. 

*** 
Автор починає свою статтю таким твер--

дженням: "Во.я:чпс.я: "зраднтн" дідівські 
батьківські заповіти і успішно зберігаючи 
старі традиції, укра!нська еміrраці.я: оnиннла· 
ся перед смерrельною небезпекою втратити 

контакт з сучасною духовістю західнього еві· 
ту, до пізнання я:коt так уперто прагнули 
Rра.щі уми нашого минулого!" 

По.--перше, вживання терміну "західня 



Травеиь~ч~рвеиь 1963 смолоскип І 

духовість"· і щ~ до того "сучасна'' вказує на 
факт, ЩО автор не розуміє терміну "духо
вість". Адже ж не існує "духовости" якогось 
географічного об'єкту, а натомість існує ду
ховість людини або органічної групи людей 

-· нації. 
Духовість - це сума традицій, ізмів, за

пові тів, віри і стремлінь нації, що на протязі 
століть скристалізовуються в певний "дух на
ції" і тим відокремлюють одну націю від дру

Гої. Говорити, отже, про духовість заходу -
це такий самиУ. нонсенс, як говорити про ду
ховість Африки (з П арабським населенням, 

дикунами центральної частини континенту і 
білими мешканцями Південної Африки). 

Ще більшим нонсенсом є говорити про 

"сучасну духовість''. Може бути сучасна ін
терпретація чи сучасний погляд на духовість 
певної нації - але не може бути "сучасної 
духовости". 

Автор, очевидно, має на увазі поодинокі 
духовости окремих націй Західньої Европи. 
Але, тут ми не бачимо жодних розходжень 
між захованням заповітів, хоч би Шевченка, 
і пізнанням духовости окремих націй Захід
ньої Европи. Взагалі, автор вірить, що укра
інСЬІ<а духовість- це щось пікчемне у порів
нянні з духовістю західньо-европейських на
родів. Чи кращі представники нашого мину
лого таУ. "праrнули" цієі західньої духовости, 
що готові були кинути ·"за борт" своє націо
нальне "я"? Певне, що ні! У жодному разі не 
прагнуг: до цього найбільший геній нашого 
минулого - Т. Г. Шевченко 

("І чужого научайтесь 
й свого не цурайтесь! . " . .) . 

Проф. Луцький далі пише таке: "Захо
вавши скарби рідної мови і культури та ви
вчивши багато чужих мов, ми оніміли і не 
спромоглися пов' язати одного світу з дру
гим"~ Тяжко нам зрозуміти, як може знання 
чужих мов перешкодити нам пов'язати один 
сЕіт ~ другим! 

Ще ·далі автор обговорюваної статті ки
дає на шпаль'І'и журналу такі перлини: "Усі 
дані вказують :аа те; що прірва між тим, що 

~берігається nід назвою національної спад
rцини і Заходом стане щораз більшою - го
JІовне тому, що на Заході культурний і полі
·rичний націоналізм не тільки певної "етніч
ної групи" (наприклад, українців), але й 
"аЩ'охтонного населення (наприклад, Квебе
~.<у) ,є засуджениЙ· на довге фізичне животін
ня і на по вільну духову смерть''. Тут, як ба
ч~о, автор. "включив" в "західню духовість'' 

і Канаду, але "виключив" з неі французів 
Квебеку. 

На жаль· "М8.Лограмотні" мешканці Кве
беку не мали ::!моги перечитати наукової стат

ті чана професора і чогось не хочуть вмиvа
ти. Навпаки, Еони об'єднуються в політичні 
партії і примушують прем'єр-міністра Л. Пір
сона складати публічні заяви, що Канада має 
бути двокультурною державою. Студентство 
університетів Монреалю і Квебеку демон

струє проти денаціоналізації квебецьких 
французів. А якщо цього виявиться недосить, 
то паселення Квебеку готове добитися відді
лення провінціУ від федерації Канади, незва
жаючи на традиційні зв' язки з домініоном. 

Далі автор статті договорився до того, 
що "у Північній Америці (США, Канада) 
повнr. денаціоналізація охоплює також "па
нівпі на:ціональности" ·(англійці, ірляндці, 
Ііrотл яндці} . . . Як же ж може "західняк" де
націоналізуватися в західній духовості?! Ад .. 
же jK автор пі: . .-нІіше включає і США до "захід
ньої духовости"~ Це ж те саме,·що казати,
українець денаціоналізується в Украіні! 

Ні Канада, ні Америка (США) ще не ма
ють своіх окремих духовостей. І Америка. і 
l{анадr. отримали західньоевропейську, або 
краще -· англ~саксонську культуру і циві

.т~ізацію, цебто, Америка і Канада перейняли 
віц англо-саксів соціо-економічно-політичний 
устрій і відношення людини до людини та 
.. "Іюдини до держави, в державі. 

Якщо вглибитись в американську дій
сність (цього нажаль не зробив автор), то 

можнР. побачити прояви кристалізаці~ тогс·, 
що в своїм результаті· дасть духовість певній 
групі людей і створить з них націю. Але ж в 
американськім випадку це візьме ще багато 
часу. З другого боку, в Канаді дотепер навіть 
нема проявів зростання такої специфічної 
окремо! духовости. 

Проф. Луцький пише далі:· "Думати, що 
національні групи роблять свій вклад до аме
риr-сансько! культури, є помилкою, хоч такі 
погляди висловлюються часто самими амерР.

Ісв.нцями. Та~mй вклад можливий не націо
нально, а індивідуально, хоч деколи такі 
творчі -одилиці можуть ще зберігати націо
нальні пРикмети.'' 

Автор цшr. рядків навіт1. не застановився 
над фактом, що цілий державний устрій, по
шану до писаних законів, гідність людини як 
індивідуума, економічний· устрій і цілу r'аму 
всього того, що творить культуру (чи цивілі

Зацію) Америки, США перебрали від націо
на.їІь,.-оі групи -· авг лійців. 
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Дуже невлучнии, або й 
несмачним можн2. назвати те, що автор статrі 
наЗІШас будівництво пам' ятника Шевченкові 
- абсурдом. Ue собі може дозволити якийсь 
гарячий, неразважний парубійка, а не "зрів
новажений'' t<.ультурний громадянин. 

Називайте, пане професоре, нашу еміr'ра

цію абсурдом -(до речі, я сам це роблю), на

:;нвайте абсурдом наші політичні парrп на 

чужині (я так само це роблю), але ради Вога, 
;rшшітІ. Шевченка! 

У статrі маємо далі такі слова:: "До клю
'іеЕоі rгюбле:..ш про відношення еміr'раціі до 
батьківЩини можна тому піпійтп не лише з 
загальноприйнятої точки погляду національ

ного співвідношення, але :й: з боку духового 

збаг&чення досягнутого в процесі денаціона
лізації (підчеркнення наше В. Г.), яка відбу

вається тут, і в іншій мірі, там (? - знак за
щrrання теж наш В. Г.). Без повної взаємодії 

:ltiж еміr'раціс:ю і батьківщиною, перша з них 
поволі відмирає, др угР. убожіє." 

Як можна "помогrи'' батьківщині через 
процес денаціоналізації і "поринання ::: голо
nою в американську культуру" доказує на 

nрикладі проф. Тимошенко, що підписався 
під листом прсф. Чеботарйова! Ось наслідки 
"поринання з головою в американську куль

туру" і процес денаціоналізації. 

Мас рацію проф. Луцький, коли ствер
джує факт денаціоналізації українців в Аме
риці. Але, ми можемо бути певні, що Украіні 
це аж ніяк не допоможе (приклад проф. Ти

мошенка)! Зрештою денаціоналізуються 
ідед_кі нігілісти і взагалі викидки нації; люди, 
що в ім'я "американської духовости" (а в дій

снос'Ті- матерілльних надбань) nбили в собі 

совість і всякі почуття гідности людини. Коли 
проф. Тимошеtшо підШІсусться під закликом, 
що Украіни не було, нема і бути не може, то 

ми лиш можем ствердити, що та людина по

топ·rала всі цінности нації. І якраз такої лю
дини, мабуть, шукає проф. Луцький. 

Очевидно, стверджуючи, що у сучасну 

пору в Украіні йде денаціоналізація - мож
на; але ж треба додати, що вона примусова, 
панинена згори московським окупантом і що 

ій в останні роки кинули визов молоді творці 
:псраіиської духовости (так, українськоі, а не 
західньої!) на чолі з Л. Костенко, І. Драчем 

та іншими. І ще треба додати, що IJ той час, 
як на чужині пропаІ'ується серед молоді по

кинути "перестарілі" заповіти дідів і rово
ркrься про абсурд пам'ятника Шевченкові, 

а радиться !й "поринути з головою" в так зва
ну "американську куль'І'УРу'', то водночас П. 

Тичина радить :молодим на Украіні поринути 
з головою :в соц-реалізм. Різни:ці між двома 
з:ипами людей, на нашу думку, лиш позірні. 

Автор правильно твердить, що без взає
Модії еміr'рації з батьківщиною - еміr'рація 
завмирає. Отже, доводячи арr'уМент проф. 
Луцького до лоrічного заключевня, треба бу
ло б авторові ствердити, що еміr'раційна мо
.;юдь мусить бути духово пов'язана з краєм, 

<'JІідкувати за соціолоrічно-культурними про
цесами, що йдуть на землях і взагалі зосе
редитись над дійсністю в краю. 

А що ж роб1rrь автор? Він всупереч ло
гlді радить длл більшого зв'язку і співдії з 

краєм: - денаціопа.лізува.тисл!? Дивні діла 
Твої, Господи! 

Ч~о: край убожіє: беs зг.'язку s еміr'рацісю 
- це nитання дискусійне і ми не бачимо по
треби тут на цю тему розводитися, а все ж та

ки, коли проф. Луцький так рішуче висуває 

це твердження, то він мусів би дати докази на 
те, бо ж читачі маюrь право сумніватися у не

nомильності проф. Луцького. 

Кінчас свою статтю автор такими дивни
ми твердженнями: "В світі ідеолоrій і холод
ної війни першим обов'язком інтелектуаліста 

с зберегти строгий скептицизм, свободу тrум
І{И і віру в людину. Не шукати новий ідеоло

т-ій чи догм, а старатися оборонити місце для 
людського розуму і гідности одиниці. Це 
О ЗНа час, ·ВИЗВОЛИТИСЯ від ВСЯНИХ ізмів, від 
традицій (крім цісї, що завжди йде проти всіх 
традицій), шабльоніD мисленн~ j застарілих 

теорій про життя і мистецтво. Збагнувши ось 
тан істоту зuхідньоі духовости, ми віддамо 
наш борг батьківщині". 

Аж весело робитJ.СЯ: від таких "глибоко
думних'' тверджень. Як можна "віддати борг 
батьківщині" "визволившись" від всього, що 
українське і денаціоналізувавшись, мабуть, 
лиш один автор може знати! І взагалі, як 
:можна щонебудь "збагнути" і то ще "духо
:tість" - визволившись від всього і заперечу
ючи все! Твердження, що можна поринати IJ 

духові ціннощі яноі-небудь нації (бо духо
вість заходу - це абсурд), заперечуючи тра
диції цісі нації - звичаЙШІЙ парадонс. Ад
же ж духовістЕ., ян ми вже сназали на почат
иу нашої статrі і с якраз сумою того всього 
(традиції, ізміn і т. д.), що автор віднидас, 
мовляг.- ставайте християнами і відюrдайте 
Христа! 

Ціла стапя проф. Луцьного писана в то
ні їдкости проти всього, що українське, а ав
тор так захопився окцидеитом, що втратив 

рівновагу! Коли поглянути холодно на "духо-
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вість" і то "сучасну'' Західньої Европи і Пів
ні чцоі Америки, то впадає в око перш за все 
- нульгарний матеріялізм, духовий нігілізм 
j анархізм і банкрутство всього того, за що 
Іюлись боролись і вмирали найкращі пред
(:тавники націй! Типі чний обиватель сучасно
го "західнього світу" живе розвагами, їжею і 
сексуальними надуживаннями - ось і духо
вістr, окциденту! 

Стаття прvф. Луцького це черговий при
Іслад почуття неповноцінности. КолИсь для 

нас був світочем москаль чи поляк,, а тепер 

став ним ОІ,цидент! Зрештою, так як. молоді 
поети не беруть .оерйозно Тичини з його соц
реаJІізмом, так і молоді украінці не візьмуть 
серйозно порад проф. Луцького з його окци
дентом! 

.А все ж таки. . . дивуєшся! . . . . Батьки 
наші обпльовують все те, що було придбано 
потом і кров'ю дідів і нарікають, що, мовляв, 
:молодь їх не шанує! Дивуєшся. . . 

Б. Гасюк 

----~G~--nc----o----

БАТЬКИ ПРО,ГИ ДITEff 
( Статrя дискусііmа) 

У 11ас усе бувало, - були діт11 прот11 А проміжш~ ПОl\Ііж ЦІDІИ ІІагодами - порож
ба.тьків. А.11е щоб батьк11 бу ~nr проти своїх же печа. 

ріДІпп·: дітей -· не•fУвапа річ! Хтош, ска.же: Внаслідок цього постає цілком іІnІІИЙ об
неl\ІШІ~ливо! ХтоСІ. обуриться, Х'І:ОСІ• загоркrь- раз:. пропентопо діти цих (~атькіс" знають 
ся тпрадами полшніки, хтось в розпуці заріІ- ·l\ІСНІпе украЇІІСЬІ~У мову, знають l\Іешпе про 
дає. Батьки опІШІ~іІІІСЬ по противпіІЇ бари- s·кpa;ЇJQ·, як діm звичайних, пересічних на.-
кадl_. вонн проти. ших українських людеІі, я1d ніколrf не П)Je-

:J. хтось. скаже : нечуванг. річ. тендува.,1ІР. н?J "батькіІ• народу". 
·Р. 1930-их роках голосною була 1~ па.шІlІ А iri..ІJ;iiV~ дальше .. підL-u у наше студt~Нтс1)-

.суспільноеті на еміrрації і на Західніх · Зем- "е ·середовище. Пог.ІІЯІІЬl\ІО на студечтсь.кі ім
JІЯХ сп!)ава "батьків і дітей". У диеку<~іі заби- прези, студійні дні, конференції, зустрічі: не
ра.лг. сЛовс• молодь, за.бирзля.: й бать1~11. хай це буде Нью Порк, Філядельфія, Ба.їІті
' _; ·~(ьJіЬдь 1irtiІy ла -в сторону бa.l'M\.7n тяж- . мор, Клівленд ЧІІ Дітройт ~ на залі Іdлька
киіr __ закид, мовляв, вошІ не виконали задо- · ІJадцятh (а дуже рідко - кількадесят І») сту
Ц.ідьно своїх за:Qдань у Визвольній війні, ·че- ·деитів .і студенток, а батьІ{ЇВ можна пораху
рез що ми· не здобули Своєї держави; б:t'J'ЬKit: Ш\ТІJ 1m пальцнх одні@. руки! 
1\ІОnляв, не підгОтовІІЛИ революції, не вміли І nісля та.ких mmpeз у студентства зро
будуnа'J'ІІ держави, оДним словом ''1\ІОДІtІІl'І" джується зневіра в самих себе, в свої здібІІо
було робити ті чи. і1пnі за:ЮІДІІ "бажЬІ:ам". еті і ща.віть у доцільність їхньої українt.~Ьt~оі 

МІшалF. ·роки, ці закиди пома.л~· за rира- праці . 
. 'тJ:ись, прІІЇІшла війна і ті ж "діти" нбуJQтвалt-І І не дивно, що після повторень, такого 
державу" . з mІ:ШІИ я' . ПОМИЛками, ЯКU.{О ·пе ДЕМОНСТРАТИВНОГО ВІ!СТУПУ ВАТІ~
більпmми, як~!· кол1~і. їхні б~·:rьки... I.:m ПРОТИ СВОїХ ЖЕ РІДІПІХ ДІТJ:І;ІІ, 

І знову ІtІІПІа.ди роки: вчopaJJJHi ''Дjти" ~абкі одІппщі серед нашої 1\Іолоді рuз•Іаро
<•тали сьогодні "батькмtи". Маючи досвід ми- в~тІоться в усьому українському і. поступово 
.ну л ого, велmпtй досвід, вошІ повявні бути . пропадають в чужому оточенні, ·в ОІ\.еані чу
пже МУДРИМИ батьками, а не таfаL\ІІІ, ЯІ\. . .іК,ІІХ П!JІШадлІmІІХ спокус. 
:Їхні батьки. · І ця іr'норшщія батьками - праці своіх 

І ми очікували від цих с.воіх "батьІ\.іВ" ·-дітей, ця ЦЇJІКоВІІТа незацікавленість (перед 
Gагато більше, як вони нам дають. А даю1·ь ІJечислеІІJІШІи одИІПЩЛми, в пошані клонимо 

пони нам дУЖе багато: палкі ~~ромов11 з фІІ• голову) працею своїх дітеІЇ, їхнL,Іи іделмп, 
бун свйточІІИХ академііt, заклики проти· асп- зміс'rоl\І їхнього духового життя, ЇХІtі)tИ по
міляціі, проти вжІІвання чужої мови, заІ~ли- риваНнями ~ це вее і стаВІІТЬ БАТЬКІВ ПPO
rrn до жертвеІПІости в ім'я "вищих ціJІей"; в ТИ ДІТЕИ! ~ 
ім'я чогось, що повmmо наповшоnа'l'ІІ дYJni J. що _нам·допоl\ІОжутr.·.закликн_. або кар-
молоді, поривати і запа.І1ювати. 'ПtІПІЯ ·з· високих святочНих трибун~· 1t~o 11ам 

•• 

1 

А пізніше знову кі.JІьк.& місяців с11окою. допоl\Іожуть щодепні нз.рішuшя і навіть ·ре·-
,;~J)атьІЩ~-' ~асІща.юп. J чекають ваступІю і на- цептп, пк нам бут~ "добрими украінцтtп". 
годи, щоб попІІСаТІІСЬ своїм красномовсrnом. По рецептіr: нам треба, нЄJ закулісових 
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nорад, дайте нам своG батьківське серце, ко Іrашому житті, у . вашій поліТІЩі, в усіх про
явах, в яких і якими живе наша суспільність. ЛJt ви батькн наші .. 

Прийдіть . на нашу імпрезу, .хоч своею 
присутністю підтр11майте нас морально. Ба'lь· 

hИ наші! Хоч подивіться, що і як мп робІоІО. 

.Яюцо вам не подобається - навчіть нас як 
краще робити -. і 1_\ІИ будемо вдячні в~.м і :rю1 
напевно виростемо такими, про ЯІСІІХ ви 1\Ірі

сте, . але яких своєю .практикою життл і по· 
ступування, своєю замкненістю - ви не мо

Тоді 1\m будемо горді за вас, ви не . будете 
Iiponr нас,. а 1\Ш не будемо проти вас, ~, нас бу· 
ле спільна мова, творче співжиття, почуття 

спільної укрш;їнської poдmm. 
М1і знш;мо, що батькн наші багато пере

жилІ-11 j хто зна, чи нам доведеться та·коіІr. пе• 

реживати стільки страхітІ. і стільки t."Траж
дань у нашому житті. Але це сумне l\ПUQ7 ле 
не звільняG наших батьків від батькіn<~ького 
обов'язку супроти своїх дітей. 

жете· виростити. 

У нашій душі не буде роздвоєнІІя, ми не 
будеl\-ІО зпr:ти двох батьківщин, а лІmІе о;щ).,., 

ми будемо ісповідувати одну Любов, 'rп бу· 
демо прагнути до одноєї цілі в жптІ•і ·- а.1Іе 
будьте прик.11адом ддя нас, у вашій пр~\Ці, у 

Тому, батьки наші, с.їІово за вами. Ми чс· 
r~acl\ІO вас. М:И віршwо, ви повернетесь, ви 

прийдете до нас. 
Васкль ГрІІНІfR 

.... --~о----о~---

3 історії пластового руху на· Україні 

МИНУ.ТІО 45 .. 
• 

ЛІТ 
ПЛАСТ НА ЦЕНТРАЛЬНИХ УКРЛІНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В 1917 ·1920 РОКАХ 

(Матеріали ,цо історіі Украінс•коrо Пласоrу) 

Бурхливі часи переживала У:краіна в перших рокал від
новленни своєї державности. Післи закінченни першоі сві
тової війни, через наші землі сунула орда демобілізованоrо, 
а здебільшого самовільно покинув~ого фронтові лінії во
яцтва. Через наші землі первсунулиси сотні тисич моска· 

лів. По дорозі грабувал~ й кривдили й так збідніле наше 
сел ин ство. 

Почаласи нова війна Украіни з споконвічним ворогом: 

з півночі. Тижко було наnаднати в короткому часі ввесь 
дє.ржавний апарат та власними силами угамувати ту анар

хію, ика твориласи в огні й бурі революції. 

Однак житти творило нові умови, поставило школи, гур

туваnаси молодь і стихійно, без будь-икого порученни, у різ
них міоцих Украіни, творилиси пластові осередк~. Між ни

ми ще не було часу наnаднати .зв'изок, а тому кожний, 

з відомих нам осередків, провадив пластову працю на вла

сну руку. З тих причин постала певна різници у іх діИЛf!· 

ности, організаціі та методах вихованни. 

Ми но1•уємо окремо три більші пластові осередк~: 1. Бі
ла Цер !'іва, 2. :Кам' инець Подільський · і 3. Чернігів. 

Дуже можливо, що і в інших місцих були зародnи або 

є. Сла6ченко :й деика більша скаутська діильність, але досі нам про неі 
нічого невідомо. Ми свідомі що цей нарис неповний, хоч 

було досить часу, щоб поивилиси в пресі будь-и:кі згад:ки про пластовий рух на Центральних 
У:краінських Землих. 

Зібраний нами м:атеріил є тнм цінним, :цо він походить від тих людей, и:кі живуть і и:кі 
подал;.·І нам власноручно описані ними спомпни, а ці спомини доповнені дуже с:кромною 

літературою, иnа нами ви:користана. *) 

ВІЛА ЦЕРКВА 

Пласт на Центральних У:краінсь:к~х Землих 
мав офіційну назву "У:краінсь:кі Бой-С:кавти". Він 
ціл:ком наслідував англійсь:ку систему вихованни 

*) 1962 року nомер в Австрії Проф. д-Р Павло Бо
rацький на 80 році життя. 

молоді і спиравси на підручни:ку Бейдеи-ПауеллR 
"СиавтінІ' дли хлопців", дещо зу:краінізованому, 
головно в ділинці внутрішньої організ~ціі. 

У країнські Бой-С:кавти, в:кі · оп~иилиси на еміі'
р.щіі в Польщі й и:кі перебували ~ таборі інтерно
ваних в Щепюрно, в році· · 1921 прийнsли . назву 
"Пласт". 



Травень·ЧерР.еиь·196З СМОЛОСКШІ 
. ., 

==~~-~-=-----.-.:~~~--=================================== 

Хоч· Пласт в Галичині постав -иуди с:коріше, 
я:к на Центральних У:кранісь:ких Землях, організа

ційно він не мав вnливу на розвій У:краінсь:кого 

Бой·-с:кавтінrу в Білій Цер:кві. Одна:к зв'язок, бодай 
духовний, з У:краінсь:ким Пластом в Галичині існу
nев; а саме- в 1917 та особливо в 1918 ро:ках. 

До того зв' яз:ку причинився у першу чергу сот

ним У:краінсь:к:;.~х Січових Стрільців' проф. Іван 
Чмола, Яl'іИЙ мав безпосередній :конта:кт з основ

І-Jи:ком У:краінсь:кого Бой-С:кавтінrу, Євгеном Слаб
чен:ком і постачав йому пластону літературу. 

!"\рім І .. Чмоли те~ інші У:краінсь:кі Січові 
Стрільці відіграли визначну ролю в поширенні 
уRраінсь:кого с:кавтінrу в У:краіні, зо:крема пласто

вих підручни:ків. Про них буде згад:ка у друго-· 

му розділі. 

Євген Слабчен:ко мав зв'язо:к теж з проф. І. 
Боберсь:ким від 1919 р. Д-р. О. Тисовсьюtй в ро:ках 
1.917- 1919 був відомий на Центральних У:краін
сьRих Землях, де до нього ставилися з вели:кою 

nошаною, але він особисто у творенні та розвлт:ку 
У :краінсь:кого С:кавтінrу не брав участи. Його :книж
.ка "Пласт" видана у Львові 1913 р.І) відіграла В'9-
ли:ку ролю і була одино:кою у:краінсь:кою Rниж

кою про Пласт у ті часи. 
Друга :книжка д-ра О. Тиссвсь:кого "Життя 

в Пrіасті", пка вийшла дру:ком у Львові в 1921 ро
ці, заходами Верховноі Пластовоі Ради, з огляду 

на совєтсь·:ку о:купедію східніх земель не могла, 

на жаль, стати там відомою. 

Пластова ю-rижеч:ка Петра Фран:ка "Пластові 
гри і забави" видана у Львов-і 1913 р.2 ). ·бул~_"~;_
певно теж перевезена з Галич:;.~ни на Центральні 

ЗемлГУРіраіни; але в осеред:ку постання У:краін

сьІ<оГо С:кавтінrу в Білій Цер:кві вона не була ві
доме. Ціm\ом певно, що ця перша :книжеч:ка Петра 
Фран:ка була в ру:ках основни:ка У:краінсь:кого С:кав

'І'інrу Євгена Слабчен:ка дещо пізніше, бо в серп
ні 1919 ро:ку вони обоє зустрічалися. 

У тому ж році Головний. Отаман Симон Пет

люра доручив ім обом їхати до США і там зай
нятися орг1.нізацією Пласту. Через різні причини 

цього не сталося. 

Те, що УСС-и перевозили пластову літерату

ру з Галичини в Східню У:краіну в 1918 р., пот

верджує, як істор.<~чну правду, д-р Ни:кифор Гір

ня:к, я:кий стояв на чолі :К:оша УСС в Єлисавет

граді, де була о.Цна з дружин У:кра~нсь:кого С:кав

тінrу, але про неі не маємо жодних даних. 

* * 
* 

Перша дружина юна:ків У:країнсь:кого С:кавтін-

rу пqсталn в Білій Цер:кві, в травні 1917 р. За

сновни:ком іі був згаданий вище Євген Слабчен:ко, 
я.кий перед тим був інстру:ктором у російсь:кюс 
бо й -с:кавтах. 

В організаціі У:краінсь:ких Бой-С:кавтів (далі 
вживаємо с:корочено УВС) допомагав лі:кар Мо

дест Левиць:кий, голова місцевої "nросвіти" та 
деа:кі старшини Січових Стрільців. 
- Літом 1.919 ро:ку оргвизуються друж:;.~ни у Вин-

ниці, 1'\аневі, Ржищеві та -:К:иєві. :К:еневсь:ка ·і Ржи

ш:івсь:ка дружини були пов'язані організащино 
з Білоцер:ківсь:кнм.-, осере,ц:ком. У :К:иєві причини

лнся: до організації Лоць:кий, Степанен:ко (син мі~ 
пістре УНР), Гайдовсь:кий, Попович та інші. Домів

.ка була :в У:краінсь:кому !"\любі. 

Усі. с:кавтсь:кі дружини спирал~-rся на СТб. туті 

УВС у Білій Цер:кві. 

У 1918- 1920 ро.ках постали дальші осеред:кн 

УВС у Хвастові, Житомир.і, :К:атеринославі, :К:ам'ян

ці Подільсь:кому та в інших містах. На жаль ми 

мnємо дані лише про :кам'янець-подільсь:кий і чер-. 

нігівсь:кий осеред:ки УВС. 

У :києвсь:кому осеред:ку УВС був діяльний Ми
иола Мороз, я:кий пізніше працював у Пласті в 

Празі. До того осеред:ку теж належав Оле:ксій 
.Яремчен:ко, атвор :книж.ки "Основл Пластунства", 
що вийшла дру:ко:и у Берліні в 1923 р. та :кіль:кох 

дописів у· пресі. 

У згадиній брошурці "Основи Пластунства'~ 
на стор. 40 є розділ "С:кавтінr на Вели:кій У:краі
ні", але без будь-я:ких даних про почат.ки УВС. 
Автор подає rтроє:кт організаціі Пласту на Вели· 
І'іій У:краіні у майбутньому, пристосовуючи його 
до географічних і е:кономічно-політичних умов 
життя Наддніnрянщини, трохи відмінних від Пла

сту в Гал;-rчині. 

О. Лремчен:ко була людина вийнятF.ово лагір
на та доброї вдачі, здібна та з організаційним хи
стом. Помер він трагічно в Парижі. 

Досит~ ;часто згаДується ім'я Анохіна, я:к орга
нізатора УВС на У.краіні, Анохін був загорілим 
мос:калем і організував російсь:кий с:кавтінr у :К:иє

ві ще задовго до революції 1917 р. Можливо у ря
дах Анохіна були й у:краінці-пластуни, але ж йо
го організація не була у:краінсь:кою і тому ми іі 
тут не обговорюємо.8) · 

Вліт:ку 1918 р. гетьман П. С:коропадсь:кий видав 
доручення про створення у:краінсь'І'іих с:кавтових 

організацій при :кожній середній ш:колі. 

У 1918 - і 919 ро:ках Головний Отаман С. Пет
люра ду;.ке п~JJ-rxи.J'l'ЬНo ставився до УВС і де:кіль:ка 

разів мав розмови з Є. Слабчен:ком в спреві по.
ширеннз: цієї молодечої організаціі. 

* * 
* 

У Білій Цер:кві був :курінь УВС. Восени 1917 
ро:ку ·Rурінь мав 120 членів. Ділився він на 4 чо

ти. Три чоти с:кладалися з юна:ків середних ш:кіл, 
а че-тверта чота з учнів народної ш:коли. Остання 

чота вибрала собі назву "Чума:ки". Вовченят-нова
Rів не .було. Наймолодші юна:ки-с:кавти в цій остан
ній чоті наз:rвали~я ".джурами". 

Од~острій був та:кий, я:к в англійсь:ких с:кав
'І'ів. У Білій Цер:кві nci с:кавти носили синьо жовті 
стяж:кн пр:;.~шиті до сороч:ки. Було іх по дві, :кож
ної барви, довгі на 15 центиметрів (майже 6 ін:чів). 
:К:урінний стяжо:к не мав, а носив шнур (n:ксель

банти) через плече до горішньої Jl..ИШені. Шнур 
був подвійний: ·один синій, другиіl_жовт:;.~й (націо
нальної барви). Шнур за:кінчувавсіl металевоrо від-
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знвкою трІізу;б, nереплетений свастикою. Від
знD:ка буЛа "срібна" .. "Золотої" не було, -qерез бра:к 
вjДПовіДного матеріялу. Чотарі носили лиш-3 ме

талеві ВіДЗНВ:КИ, а ВСі С:КаВТИ малИ тризуб, ІіНШИ
ТИЙ на соро-qці. 

О . .Яремчен:ко у-· віденсь:кій "Волі" в 1920 році 
ІJИІІіе, ·що СRаВТИ НОСаЛИ відзнаю-І "Три J'іОЛСС:КИ". 

Можливо це була відзна:ка в Києві. У Білій Цер-кві 

іІ не було. Це nідтзердЖуЄ, що повної одностай

ности r~e було також і при· одностроях. 
у· Білій Цер:кві видано статут УВС. Дру:кували

СR та:кож інстру:кціі. Ж урн_ал "У:краінсь:кий С:кав
тjнr", про я:кпй згадує О . .Яремчен:ко дру:ком не 
ВИХ ОДР":'·· ~ tt О?" -пво І!е бу:в ЖVТJНf\Л1 J!:КИЙ В:Р:ХО~~~ 

на шапіроГрафі, з~ходв!І.ш я~оісь чати чи Jr.ype.юt 
nоза Білою Цер:r;воJІJ, Hfl r.tаючи офіційного пр~-r
значення. 

Є. Слабчен:ко написав пІдручник ;'У':краін:ський 
ОУ.автінr", але він не був дру:кований. Одит-І при
мірнн:к його зложена в музеї ім. С. Петлюри в Па
рижі. Дуже можливо що журнал під тою ж наз
вою змішаний з підручни:ком. 

С:кавти віталися між собою :козвць:ким гаслом 
"Вартуй". 

Осеред:кн УВС в різнах містах називалися 
"дружинами". 

Головним nомічни:ком Є. Слабченка в Білій 

З творчості молодих 

Ц&р.кві·~був cтpi.tteцL;· а потім ::сТаршина УНР, .и:кий 

згнJіуВ nід· ·Базаром. 

У серпні 1920 ро:ку в Лондоні відбувалося: 
Джемборі, на я:ке заrrрошено Є. Слабчен:ка і М. Мо
роза, але через бра:к фондів делетати не могли 
виїхати і тіль:кн вислали привіталЬну телеграму. 

~-----

Пп. сен. кер. Леоні~ Бачинський 
Голова У прав;:-r Пластового Музею 

в Клівленді 

- t) ВнЙuша накладом "ВістеІt з Запорожжя". Стор. 45. 
2) Накладом пласним. Стор. ЗО. - · · 
З) О. Яремченко в "Основах Пластунства" згадуе, 

що .перші с.кавтські організації на Схіндій Україні за
rноР..аді ~- Киеві~д-ром мед. Анохіном. Ue є праr.дою, 
а 1е Анохін засновував не укrраїнський скавт, а москов
ський. 

ВИКО·РИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 
~ -а) О. 5Іремченко: "Українські Бой-Скавти", журнал 
"6ощL'. Вjдень, 1920·р. Том· ІІІ, 11. 12. 

б) ~0._ 5{рем~тенІ\о :. "<;І<;:tвтjн_r,_ -~що іс·шрія, зміст і 
:t8вдання на Україні". Газета "Українське Слово". Бер_ 
лін, 192'1, Ч. 72-73. 

· ·в) О. Слабченко: "Основи Пластунства". Берлін 
1923 Р. Видання "Украі<нське Слово". Стор. 5.1 х (1). ' 

. Друга і rретя п.ублікація дуже убогі на інформації. 
У дописі на 450 рядків лише 10 присвячено історії за. 
снування ПЛасту в Україні. · ·. 

Крім літератури, використано джерельне особисте 
листування з Є. Слабченком та інформації проф. Се
верина.Лещщькоrо, проф. Павла Багацького й Д.ра Ни
ютфора Гірняка. 

·Жити, жити, жити! 
Євrеи Концевич - це мопо.цнІіі украікський 
підсовєтсьннй прозаїк, вкнй тільки що по
чав nрукуватнсь. Йоrо творчість тнм бm.ше 
цікава, 6о MOJІOmfЙ ПНОЬМеІDІНН від років 

принований до шnитальноrо ліжка важкою 
хворобою. ~рукуючн йоrо опові~анив - за
силаємо моло~ому авторові щирі побажан
ня, сипн noni у переборюванні твжиих 
страж~ань. 

.. 4.каде.мі'Чна білизна лікарських палат. 
Вілі стіни, білі пос7'елі, на вікнах фіранки бі
лі, на людях халоти білі, у хворих обли~чя 
білі- все біл·е, біле., біле ... аж очі ріже. І над 
тобою холодпа о,tік.ую'Ча тиша. І немов шепо
че· ·щось ·нудно ·і иадокучливо: ((Від цього со
боки вию!Гь .. • Від цього собаки завиють ... " 

Виють! Надривно виють на безмежний бі
лий холод, як на зtt.мове .місячне сяйво. І зда
етьсЯ, в цій Т?tші, ось тут, над твоею головою, 
дико зойкне зловіспи й пуга~, сповіщаючи пр() 
твою см.ерть~·-· Але .JІfинають дні, а пуга~а нє 
?:УJ.'.Ь. О, ~t:Jй би вже крикнув він, це було б ли.
ше раз, а тоді .•. 

Білі стін.и жебонять щось у тиші, і я вч~І
ваю їх роз.пову про те, що в цій палаті ніхто 
не одужуе і ... ne в:~ирае. Тут лежать віzні к,а
ліки... хроніки. 

А я ni па .мt.tть не политаю своеї страш.:.. 
Іtо~ ду.wки. Ні, вона вже давно втратила в .мо
ї.:t.· очах той страх. Н ду.маю тільки про це, 
білЬ1nе я ні про ·що не всилі думати. Дивлюся 
на сусідів, і стаеще тужливіше. Обізватись до 
Іtux - зустрінеш неприязне .мов~ання. Тіль
ки блимають на стелю невиразними очима і 
1-еж думають, думають, д!_t.~ають, наче с.мок-

1.tуть щось безконечно тягуче і гидке .. Н знаю, 
r1.po що вони думають. І .мені ще .моторошяі-
7.uе. від цього. Вже краще б стогін або крик, 
він приJІ·l?tсив би, здригатись, він. розворушив би 
~ц,ось. Bin одірвав би від ціеі тиші, він не дав 
би злоги залииtатись віч-на-віч з ціею при
реzеністю, в якій і до життя, і до смерті пере-
7'ято шлях. 

А .мeд1.tKtt? Ме11ики завжди вірні собі. Ка
:ж . .уть: иаподівайтесь, боріться". А са.мі, - я 
зиаю це,_ добре знаю!- не вірять і не с·поді
ваютьсЯ. Колють" ріжуть, напихають ліками, 
а навіщо, й самі не знають .. 

Тоді навіщо боротися'! Навіщо тратити 
сцли!'!. Хай би зойкнув пуга~! .. І ніякого, ні
якого більше бажання. 

..• Але ... - враз ....._ біла пітьлЕа розрива
ється. І пробуджується серце ..• То ВОНА! ВО-
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НА'! ВОН Л.! Як .же це~ 'Сьогодпі :ж ne ії ~ер
га? ..•. А ..• байдуже! 

Я н.евідривпо д~юлюсь па пеї і впиваюсь 

цією вродою, ци.~tи очима розумпими, ц·ією 
tюстаттю білою. Оеі блаІGuтпі~блакитпі... На 
и~.-оІLах і губах nалахкотить яскраве полум'я 
іоиосіі. Вся ії постать дttxae жагучим :життям. 

Цей подих охоплЮє мепє. Віп обпікає мое сер
це. Та хіба .можпа спалити серце f Bono ожило 
і засвітttлось па дією. І вже калатає: ЖНТ И! 
)fСИТ И! о1УСИТ 11! Калатає без кіпця. 

Я АWЖ!І боротися. В мепе.:стільки ще сил. 
ТlрирегеІ-tи.й ua _загибель коріпь павіть б~оп 
'ІlfiOбttвae, а таки виривається до життя ..• Віл~ 
,_tувати травневу зелень, пахощі лісових кві-

7'ів, бачити це яскраве пала~ко~іпн.я ... . Відчу
аа.ти красу, жагу і боротьбу .•. 

··::Tєnl!p ·іlоліть мене ·і ·ріЖте, ЩО хочет~ ро
біть ... Я папружу свою силу, свою волю, щоб 
1·ільки жити. Житtt, .жити, жити •.. і піяких 
більше ((паві1і~о". Євген. Копцевич 

(Житомир) 

Поговорім про модерну українську поезію на еміrраціі 

Форма чи зміст? 
Наше молодше покоління відрізняється 

від попереднього ще й тим, що розглядає 
прояви мистецтва з точки зору теперіш
ньости: - як і все інше, мистецтво мусить 
модернізуватись, навіть коли б це бу ло одно
значним з шаржуванням усього попередньо-

го. 

Було б аномалією, якщо б нові поколін
ня не шукали чогось нового, а повторяли чи 

наслідували своіх попередників; однак, як 
видно з історії, радикальні напрямки ніколи 
не були "тривалими'' (якщо іх можна так 
окреслити).· Футуризм, чи дадаїзм в маляр
стві і .. в поезії - це перелетні подихи нових, 
nле блідих му~. У таких течіях головною є 
завжди ФОРМА вислову, а не зміст його. НfІ.
сувається мимоволі питання: чому треба шу

кати шлsхів Рислову обов'язково в край
:нос·rsrх? 

Ці рядки писалися під свіжим вражен
ням· веЧора Спілки· Українських Письменни

нів ''Слово" 1 -яний відбувся в t'рудні 1962 ро
-ку в Нью йорку. Молода плеяда поетів цеї 
спілки безумовно шукає нових способів ви
слову і це викликає rце одне питання: чи 
nравДИва поезія мусить бути обов' язково за
ІІІифрованою і вражати надмірною ориrі
:нальні&rю, затТз:Марюючи тим саму думку? Чи 
не бу ло б краще, що б ця форма не тяжіла 
над думкою? 

Молоді українські поети на еміr'раціі ви
стуnають явними прихильниками новатор

сtrва~ навіть у У.райніх його проявах. Звучали 
металево спо:ьн~ні модерного · софізму такі 
фрази обра:зности як "рожеві стіни мурів, мов 
дитячі тіла .. :',або абстрактні своїм характе
·ром nоеми, як наприклад, поема "Прищик". 

Самі теми таких творів ніби цілком: реальні 
1 відповідають· нашій добі, ·науково~різьКій 

прозаічній. Не відстає також форма: підбір 
неочікуваних чи незвичайно викручених об
разів~ вільний перимований вірш повний це
зур, що через те робить враження прози, чи П 
переходить у nрозу та брак внутрішньої по-
е-rично! поn' язаности. · 

Ніщо не є статичним, тим більше -ми
стецтво. І зноL можна поставити питання: чи 
форма мусить виключати зміст, чи основна 
дум:кr. поеми, іі вартість чи естетик3 мусить 
ляг-rи на жертовнику перед божеством нових 
форм? Чи не йдуть наші молоді поети слизь
кою дорогою "моди''? 

Визначни:І( представником такої "модц" 
є Пікассо, в його, певно, останньому "періо
ді" творчости. Більшість його творів мусять 
пояснщвати зF.:авці,· а часом і вони не ·В силі. 

Таким чином ультра-модерне мистецтво не 
цілком відповідає дефініції мистецтва ~ бу
ти найкраrцим -виявом людської дущі; !Зін . ~о
же бути ІJе -найкращий, але все ж таки Це 
ВИЯВ, ·спромсжний збудити відчуття в ін
ших чи встанuв~ти духовий зв' язок між_ спо
.шива чами мистецтва і самим мистцем. Carte 
.blanche - привілей кожного, хто справді тво
рить, але все ж таки всяка крайність у ориrі

нальності претендує вже на недоступність до 
модерного мистця звичайних смертників. 

Здається логі~ним, що коли все зміня
сться і церестаріле відкидається, то те саме 
станеться і в мистецтві. Проте людська душа, 
яна творить )Іисо:rецькі твори на щастя чи не
щастя, не ·модернізується. Нові напрямки про
ходять дефілядою, особливо в країнах, де ми
-стецтво не ма~ поважного ·значення і впливу 

Н3 широкі мас-:н.-

. У. Сіхдіній ··Европі, де широкі кола гро
мадськости тісніше пов'язані з мистецтвом, 
.:r.-tиС'l'ЦЇ" менше піддаЮться· крайнім модним: те-
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Чіям і знаходя1'ь найкращі вислови у" -формах 
правдивої лірики, символізму чи реалізму. 
Прикладом цього може служити хоч би не
давно померлий Борис Пастернак (як поет) . 

Цікаво було б знайти поясненнп, чому 
сучасні украін<.'ькі поети в Радянській Укра
іні, ровесники еміrраційних: молодих поетів, 
знаходять не лише відповідну форму висло
ву і не лише змісж, а що найважливіше 
синтезу .обох цих елементів поезії. Напри
нлад, у творах Л: Костенко "Я виросла в са
дах", "Естафети'', "Гуде вогонь - веселий 
сатана" ("Смолоскип" червень-квітень 1962), 
настрої, соціяльна критика і глибока лірика 
не йдуть впарі з зрадливим блиском претен
сійноі форми. Вона навпаки, творить пов'яза
ну суцільність і рамки того, що висловлює 

поетеса. Подібне зауважуємо і в інших - у 
В. Коротича "Київ", "Мудрість'' ("Смо
лоскип"·, вересень-жовтень 1962) чи уМ. Він
грановського - "Елеrія" "У країнський пре
JІюд" ("Смолоскип'', липень-серпень 1962). 

Такого підходу до поетичної творчости 

риці. Слухаючи іх поезію ·сКJ'Іадається вра;. 
ження, що іх форма цілком не та, в -якій вона 
народжується в іх творчій свідомості; що во
на, як і зміст ·твору, пристосавана до кличів 
"моди", або свідчить про позерство молодого 
поета, чи про його духову розхитаність. Чи не 
полали ці молоді українські поети в крутіж 
атомно-технологічного світу, який порушив 
іх духову рівновагу,. таку потрібну для мис .. 
'Іецькоі .творчости? 

Чи підуть молоді українські поети на 
еміrрації шляхами байдужости бітніків, за
розумілих у ~воєму недоступному софізмі і 
нігілізмі, чи творитимуть те, що викликатиме 

відгомін у душах інших, а не відіб'ється мета
лево і не відлетить може лише у незнане май
бутнє? 

Чи справді є мистецтвом все виголошу

ван~ на естрадах або виставлене в мистець

ких ·rалереях? Якщо наше молоде покоління 
назвали "сердитим", то чи не личило б· йому 
бути: исердитим" передусім до самого себе. 

чом.vсь бракує багатьом нашим поетам в Аме

~ 

О. Бакум 

Декілька думок з приводу збірки nоезій Емми дндіевеької "Нути опостінь" 
(Пью Порк 1962, стор. 68) 

Модерна, чи в даному разі може краще 

сказати модерніетична поезія- це життьове 
явище, до якого кожна людина, яка любить 
поезію може зайняти таке, або- інакше стано
виЩе. Дотепер сучасна модерніетична укра
їнська еміrрацjйна поезія не знайшла свого 
безстороннього критика і читача. Одні у зв' яз
н.у з модерніетичними віршами попадають у 
транс і захоплюються ними на думку сторон
нього чита Ч8. 'і'рохи нерозсудливо, а другі так 
же рішучо засуджують цю поезію, називаючи 
її ''маренням божевільного", "бездарністю", 
''лозою", "антиестетичним підбором незрозу
мілш сліп", тощо. 

Перша група людей, мабуть, для таких 
пересічних читачів, як автор цих рядків і 
більшости·наших читачів, стоіть на надто -ви
сокому рівні, їм уже не треба творити свого 
в.ласного підходу до цієї поезії і вони 11 мо
жуть повністю схоплювати чуттям, чи "сер
цем''. Друга група- це, мабуть, ті, які звик
ли до віршів типу деклямаційного, які ува
жають, що поезія (та й інші роди мистецтва) 
мусять плисти старим: традиційним річИщем 
та що поезії нР. вільно шукати, а в шуканні 
звісно і помилятися та творити щось нове, 
свіже. Коротко це люди, які щодо розуміння 
мистецтва не далеко відійшли від точки зору 

Хрущова, при чому не маємо на увазІ ного 
політичної бридні, а надто примітивне розу
міння мистецтва, яке, мовляв, має бути одна
ново зрозумілим малограмотному варварові 
і професорові університету. 

Автор цих рядків, як і, мабуть, більшість 

читачів нашого журналу стоять десь посере
дині. Вс~ м:и Еміємо захоплюватися кращими 
:-Jразками поезіі молодих мистців на У країні, 
а тому ·раніше чи пізніше ми мусітимемо пі
дійти і До модерністичної українськоі поезії 
на еміrрації і постаратися ії зрозуміти, від
чути, сприйняти (чи й відкинути). Щоб на
лежно розібратися у цьому новому явищу 
треба до нього підійти без упередження (по
'3итивного чи неrативного), а опісля, на під
ставі аналізи створити собі свою власну дум
ку. 

*t) 

* У збірці, на підставі якої ми хочемо ви-

словити декілька думок про модерністичну, 
поезію нам, признаємося, не все зрозуміле. 
Щобільше, ми не певні, чи з тим, що нам ста-· 
ло "зрозумілим" погодиться авторка. Вона 
може дати зовсім інакше пояснення, але кож
ний готовий мистецький твір починає жити 
власним життям незалежним від творця і ви

кликає враження чи певне наставлення і 
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після смерти творця, коли він уже не може 
висловити своє] думки; чи дати свою інтер
претацію твору. А коли якийсь твір викликає 
переживання, естетичну приємність думки, 

чи рефлексії, то, значить, мистець досягнув 
своє~ метІі. 

З обговорюваної збірки виберемо нав
мання три вірші ("Весняне" І, стор. 7, "Пляж 
еам з собою", стор. 13 і "Про хліб в традицій
ному'.', стор. 67-68). Вірш "Весняне'' почина
сться такими :несподіваними і на перший по
гляд незрозумілими рядками: 

"Гусячу шкірку неба 
Шпаки зібрали в миску." Ті, ЩQ 

підходять з упередженням - одні скажуть, 
що це геніяльне, другі, що божевільне. Ми в 

цьому образі бачимо по в'язання двох явищ ...
прилетіли шпаки і біло-сіре небо, яке нам на

доїjJО взимку, перемінилося в весняне, при 

чому поетеса Еживає сміливої інверсії (тільки 
не слів, а картин, явищ). Думаємо, що в уяві 

може постати у зв'язку з цим свіжа, несподі
вана, оригінальна картина приходу весни. 
Далі слідує образ, як нова весна "узувши ка
лю,кі" йде п'яна свіжістю і бажанням усе 
вбрат:n Е ще н~видану зелень 

"Таких неймовірних розмірів, 
Яких ш;е земля не носила. 
Скільки r: краплині розмаху, 
Скільки Е краплині сили.'' 

Хіба ж не гарно віддано силу весняної 
краплини води, якr. Е даному разі -· всесиль 
на'!' Земля почина<: весняне життя ... 

І видно: такого rце зроду 
Н8. зовню r. глибин не виходило. 
З дахів водяні борідки 
Мигтять і трояться від подуву." 

Знов же гарннй образ цюркотливої води, 
лка падає з даху і дріжять від подуву вітру. 
У .весь вірш на нашу думку дуже добре і 
влучно передає весняний настрій свіжости і 
звільнених сил природи. З віршу ми випусти

ли два образи з одного боку з браку місця, а 
з другоrо, признаємося, з лінивства, бо на
певно і ті два образи зовсім не такі "без сен
су" як комусь може здатися на перший по
гляд. 

Вірш -"Пляж сам з собою" починається 
таким рядком:. "Пісок, як повсть весь пожо
Jюблений ... ". знов же, хтось може сказати 
''без сенсу". На нашу думку цей рядок зовсім 
не такий незрозумілий: на порожньому ве
чірньому пляжі видніються сліди тих, що ку
палися . ("пожолоблений''). Тоді авторка 
звертає свій погляд на воду, на якій видно 
лагідні, малі хвилі:.-

"Вода· з усіх країв .. підстрижена.·'·· 
Не шпиль ~ гриби, о:r;~еньки, рижики." 

Авторці, очевидно, білі гребні з піною 
нагадують смугу світлих опеньок, чи рижи
ків (в залежності від освітлення вечірнього 
сояця) , які відбиваються на фоні по нурого 
осіннього краєвиду. Тоді, нараз, гребні пін 
"ламаються": "Коші із піни вглиб проки-
нуться: 

В воді відкрили всі віконниці." 
Ав-rор цих рядків уявляє собі, що поетесі 
при погляді на воду в даному разі нагадали
ся теплиці з відтуленими віконницями. По

рівняння, на :мою думку, непогане. І дальші 
картини "хвилі викроєні кльошем, Коли.:. 
шуть муть, і їх колише'.', свіжі~ А потім прір
ва поглине (червоні від західного сонця?) 
"водяні цеглини". Авторка не договорює вір
ша, але уявляється, що потім приходить тьма 
і порожнеча. 

Коли порівняти обидва вірші, то поміти
мо різку різницю настроїв: у першому п"яну 
весняну силу, яка перемагає все і викликає 

бадьорі, радісні враження, а в другому сnо
стереження більше віддалене, безсиле супрО
ти стихії навіть не дуже схвильованої води. 

У третьому вірші описується голод. 

"На початку -
З білих нечей 
Хліб. 
На останку 
3 чорних печей 
Хліб. 

Сnершу люди ночами не сnлять, працю
ють (при світлі) щоб добути хліб з чорних 
печей. Здається далі всі картини в цьому вір
ші ясні, дуже сильні і вражаючі. 
Хібг. ж не сильно сказано: 

"Здавалось, 
Хліб - наречена, 
А тут хліб - тюрма. 
Був і нема." або "Замість серця 

- хліба бухан". Це вже голодна розпука. 
Дальші рядки вказують на те, що тут описа
но власне кажучи голод, чи не 1933-го року? 
"А хлібr. Нем2 і сліду ... Ринуть, хоронять, 
охороняють - Нема і немає. Хліб білий та 
по чорному гуляє ........ На базарі, під мостами 
- Дjдько його дістане!" 

Цілий цей вірш дуже далекий· від аrітки, 
яІсими звичайно сповнені вірші про голод 
1933-го року, але який же він сильний ·і зву
ково і змістом, а в даному разі чи не найбіль
ше· двозначністю деяких слів. дієсловом "хо
ронять", яке 3 одного. боку. означає хорони
ти-зберігати, а з другого боку; ховати (в зем-
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JIIO) в даному разі мертвих з голоду. ·~ 
Так само вираз "Дідько його дістане" 

двоана чний, а;nже ж він може не лише озна
ча ти "ніхто його не дістане", але й у точному 
значенні "дідько" ·цебто "власть і силу іму
zці'', які примушують інших помирати з го
лоду самі його з'їдять; 

На підставі цих віршів ми, мабуть, пона
зали, що поезія Емми Авдієвської зовсім не 
така незрозумІла, ян дехто думає. Звичайно 
над· нею треба довше посидіти, щоб зрозумі
·.rи; що поетеса хотіла сказати, а разом з тим 
відчути глибокий поетичний талант її. А 
:ми ж торкну л:v.ся лише змістової сторінки П 
поезії, далеко не найважливішої частини. 

До цього треба було б додати розбір ми-

лозвучности; баг~ тство звуків у поетеси 
СІІравдіL вражаюче, а крім того варто відзна
чити багатство -тем і ·свіжість спостережень. 
Висновок напрошується сам: хто любить по
езію, свіжу думку і сміливе їі оформлення 
той з великою приємністю прочитає кращі 
вірші обговорюваної нами збірки, а той, хто 
з·nик до традиційних форм і рамок та не ви
знас поезії не писаної за дотепер усталеними 
законами поетики з дозволеними ритмами та 

рп~шми, той краще ~робить, коли не братиме 
в руки цієї збірки, а збереже П для своіх ді
тей. Коли вони виростуть і полюблять по
езію, то Емма Авдієвська· ім зовсім не буде 
таною чужою і незрозумілою, як тепер і~ 
батькам. ~1. Антонович 

·Історична комісія: ЗАРЕВА 
У 1949-му році прц Академіч;ному Об'єд

нанні ЗАРЕВО створено цілий ряд студійних 
І~омісій: історичну, -.світоr .цядову, економічну, 
соці(цtогі чну т:t інші. Іх основним завданням 
булQ.~. зацікавити студійними проб.іІемамu 
українознавства.. ·"Членство Об' єднання і роз
робляти окремі· питання украіцськоі культу
ри. У цьому віднощепні бажаємо підкреслити 
виняткові заслугИ 'д..;ра М. Антоновича, то
дішнього голови ЗАРЕВА, якій зуміг. ство
рити творчу атмосферу праці і згуртував бі
.т1я себе певну кілЬкість акадеJ.І.rічної молоді, 
що розуміла значення студій украінознав-
сТВ·'з.: :.. . : ь.t : . 

.. ·:· ·.,:~tз nерсПектИви .··часу можемо ствердити, 

zцо: Це' покоління "п' ятидесятників" · і тодішня 
Ісонцепція праці ·зАРЕВА ::...._ видержалИ жит
тєвий іспит і вповні себе· виправдалl-1. На· сьо
годнішній день членИ історичної та інших 
ко'І\Іісій ЗАРЕВА збаrачують загальну скарб
ницю украінсь·коі культури своїм творчим 

nкладом. Вони є· Члёнами українських і аме
риканськи~ наукових установ, аЕ деяких ви

падках очолюють окремі сектори наукового 
;киття ··в Америці, Канаді та Европі. 

Тут треба підкрес.tmти ролю РОЗБ У ДО
ВИ ДЕРЖАВИ - цього понажчика інтелек
·туа.льного ростуЗАРЕВА і вислідів праці сту
дійних комісій. У Розбудові Держави друІсу
валися прВІці :науковців старшої та молодшої 
генерацій. Цей журнал - вдержаний на ви
сокому академічному рівні, був загально ·ці
нений в українських і американських науко
вих кругах. На початку 1950-х років основ
нии стрижнем праці Академічного. Об'єднан
ня: була саме r,тудійна ді,лянка. 

У 1960-х рокю: наголошено суспільно
громадську та студентську працю, Що, оче~ 

видно, являється важливим чинником у фор
~уванні світогляду молодої людини .. Проте 
Іюштом цієї нової настанови відсунено на зад
ній плян наукову- Працю членства в комісіях. 
ІІа нашу· дуМr-:.у така настанова незадовільна 
і не принесе тривалих успіхів нашому Об'єд
Ішнню. Спід :nідновити працю студійних ко
місій і притягнути до українознавчих студій 
л:кнайширший загал членства. ,· 

3 таким розумінням я очолиn історичgу 
комісію ЗАРЕВА влітку 1962-го ·року з. наді

єю, що nри активній .співпраці зарев'ян, яні 
розуміють вагу історичного досліду - нам 
вдасться спіЛІ>НИМИ .силами відновити працю 
rюмісіі. У цій иороткій заміщі хочу поділити
сл ·з читачами плянами.нашої .праці. При тій 
:цагоді підкреслюємо, що членами Історичної 
комісії можуть бути не лише члени ЗАРЕВА, 
а всі зацікавлені студійною проблематикою 
українознавства .. 

У ·першу чергу хочемо піfЩреслити, що 
.наша комісія ~півпрацює із;,. у.кр~нськими . на
уковими установами, зокрема Історичною• Сек
цією УВАН і цілим рядом визначних украін
ських істориків. Це не лише забезпечує їхню 
фахову консультацію в наукових питаннях, 
але й скріплюr. взаємну співпрацю старшого 
і :молодшого поколінь істориків. 

При цій JІагоді коротко зупинимося над 
важливими дІІТаннями участи в прВІці Істо
ричної Комісії ЗАРЕВА .. Із. вЛасного досвіду 
можемо ствердити, що українські студенти 

історії американських. університетів не мають 
~~моги познайомитися з українською історнч-
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ною літературею j джерелами. Тому їхні семі
нарні та інШі праці з українознавчою пробле
матикою - в найкращому випадку являють
ся більrп чи менш вдалою і коректною компі
ляцією, без елементів самостійного історично
го досліду. Саме завданням Історичної Комі
сії є допомога у формі консу льтаціі і розшуків 

відповідних матеріялів. 
Для. цьогс, завдання в березні цього року 

створено між іншим Бібліографічний Центр, 
ЯІt складову частину Історичної Комісії ЗА
РЕВА. В основу праці покладено бібліогра
фічні розшуки, репродукцію важливих мате
ріялів і видаьня неперіодичних Збірників 
У краінської Історичної Бібліографії, що о

хоплювала б І~нижки і статті з українською 
історичною проблематикою. У цьому випад

Ісу поняття історіі вживаємо в якнайширшо
му розумінні, як досліди мину л ого в його різ
норідних виявах. На іншому місці цього жур
налу докладніше подаємо умови бібліогра
фічно~ служб11. 

Рівночасно Історична Комісія запляну
:аалз. два рази річно видавати Бюлетень Істо
ричної Комісіі - "Український ІсторИУ.", в 
якому бу ли б подані інформації про працю 
Студійних Комісій, наукова хроніка, новини і 
рецензії на нові видання, тощо. Проте одним 
із найважливіших питань завдань є видання 
Історіографічного ЗбірІІИКа. у серії "Розбудо
ви Держави''. Цілий ряд істориків опрацює 
шсрем~ теми поn' язані і3 досягненнями укрfІ.
їнськоі історіографії в роках 1945-62. Збірни
Jtа аапляновано видати до кінця цього року. 

/~рук історіографічного збірника рівнозна ч
ний з відновленням "Розбудови Держави" у 
формі окремих збірників. У майбутньому 
Історична Комісія плянує видавати окремі 

--------~ 

монографіі пр1о:свячені визначІJим діячам на
шого народу, а в перШу чергу працю про 
жиrrя і творчу діяльність Олега Кандиби
Ольжича. 

Як бачимо, обсяг праці Історичної Комі
сії ЗАРЕВА досить широкий і ми віримо, що 
прп повному розумінні і співпраці нашого 
членства нам Rдасться виправдати наше існу
вання. При цьому ще раз підкреслюємо, що 
нашим головним завданням є допомога на

шим юним істерикам. Ідеться про те, щоб за
рев' яни, які ·цікавляться історичною пробле
матикою, у якнайскорішому часі еконтакту
валися з головою Історичної Комісії і вклю
чилися в її працю. На нашу думку кожний 
член нашого Об'єднання повинен вибрати 

свою ділянку зацікавлення і включитися в 
схему студійних комісій ЗАРЕВА. Лише тоді 
зможемо говорити про тривалі успіхи нашої 
діяльностІ і. 

Під кінець хочемо порушити ще одну бо

лючу справу, а саме - наші фінансові засо
би. Незважаючи на наші uшрокі пляни, без 
матерілльних засобів нам іх не вдасться ре
алізувати. Саме тому Історична Комісія розі
слала збіркові листи членству ЗАРЕВА з 
проханням ма терілльної піддержки. З свого 
боку ми зобов' язалися надсилати жертво

давцям наші нидання. 

Віримо, що наші задуми знайдуть повне 
зрозуміння і mддержку зарев'ян. Усіх заінте
ресованих працею Історичної Комісії просимо 
писати на адр~су n Голови: 

Lubomyr Wynar, 
634 Highland Ave., 
Boulder, Colo. 

U.S.A. 

КОМУНІКАТ 
Українського бібліографічного Центру. 

Заходами Іt.~торпчної Комісії "ЗАРЕВА" в березні 1963 року створено Український Бібліо
графічнmї І~ентр (У. Б. Ц.). Завданням нашої інституції є в першу чергу допомагати украів
сьІаnІ досліднш'а~'І в іх бібліографічних розшуках і репродукції бажаних матеріялів у фopitti 
мікрофільму чи нормальних відбиток (процес "зіракс"). Ціна мікрофільмованої сторінкп чо
тири центи, а нормальної відбитки 15 центів за сторіику. 

Прп замов.лепні пpoc:mto подаватп автора, назву твору і назву журналу, а також число 
журна.лу і рік друку. Одночасно просимо долучити одного доляра на покриття бібліографіч
них розшу1~ів і оплату поштової пересилки. У випадку неспро:ложностп вІmовнІrrи замошІен
ня - да.пу CYitJY повертається повністю. 

У 1\Іайбутньому У. Б. Ц. ПЛПІQ?Є ВІІдаІПІя окремих бібліографічних збірників украінської 
історичної літератури. 

Листування просимо спрямовуватп на адресу: 
Ukrains'kyi Bihllohrafichnyi Center 

с/о Dr~ L. Wynaz . 
634 Hiqhland Ave., Boulder. Colo. U.S.A. 
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ХРОНІНА УКРАїНСЬИОГО СТУДЕНТСЬКОГО жипя 
• Аnnентавн. 24 лютого місце· 

ва клітина "Зарева" улаштуваnа 

з нагоди 45-их роковин бою nід 
Крутами вечір, який відкрив го· 

лова клітини інж. В. Fіамінський, 

а доnовідь виголосив Б. Гасюк. 
У м:<~стецькій частині nрограми 

вистуnив місцевий хор "Зарева", 

який nросnівав дві nісні "За тебе 
Україно" і "·Ми йдем вnеред". 
V дальшій музичній npo:rpaмi ви
стуnали О. Онищенко (скриrп~а), 
М. Федорак fnіяно) і Б. Зінченко 
(акордеон). Вони виконали "Се
ренаду" Гайворонського та на· 
родні nісні "Реве та стогне", "За
свистали козаченьки", "Верхови

на" і "Бандура". 

8 Оттава. У краінський Студент
ський Клюб nри Оттавському уні
верс~tтеті, який від 15 грудня м. 
р. nрацює nід головуванням Ю. 
Івасечка улаштував 23 лютого 

баль. У nрава клюбу складається 
переважно з молодих студентів: 
застуnник голови - Дарія Гуnяк, 
секр е т ар - Христина Зорич, 
скарбник - Олександра Шnиль
ка, організаційний референт -
Віра Павлишин, референт зовніш
ніх зв'язків - С. Харко і nресо
вий реф~ент - Тамара tорук. 

• ФіJІJІ~еnьфіи. 10 березня в за
лі ЗЛРЕВА відбулися річні загаль

ні збори місце~ого У АТ ЗАРЕВО 
ім. О. Ольжича. Зборам;.~ керува

ла пРезидія в С"ІІі.лаці: О. ВРубпів
ський - nреттсідник і В. Гнатюк 
- секретf1р. Після звітів з діяль
ности осередку устуnаючій утrра
ві уділено абсолюторію. Нову yn
paвv осеретrкv обрано в тв.кому 
складі: А. Kina - голова, М. Ца
nиJ'ник - містоголова і організа
rііЙний реmеn-=-ят, В. Гнаюк 
секретар, П. Добровольський -
скарбник, Д. Но'Rf'Rі:яська - фі
нансовий рАфеРе~т. Л. Домбчев
ськИй --.. nресовий референт. О. 
БаR-БойчvR - nредставник "Смо· 
лос:киnу". Контрольна ко!4ісіи: Л. 
Люба ....... голова та І., Стром. і А 

часть Д. Новаківська, А. Масtов, 

М. Царинник, О. Бак-Бойчук та 

·в. Гасюк в ролі модератора. Фі
лядельфійський осередок ЗАРЕ· 
ВА вирішив зосередити свою ува

гу на вивченні думок великих 

українських ідеологів, як М. Дра
гоманов, Д. Донцов, В. Лиnин

ський, Ю. Вассіян, Ю. Лиnа, О. 
Ольжич та ін. і на улаштуванні 
дискусійн-.-~х вечорів, на яких об
говорюватимуться сучасні nроб
леми українськоі дійсности. 

• ~Ютіка. 31 березня відбулася 
зустріч ЗАРЕВА з громадянством 

у Ютіці, на якій було nрисутніх 
nонад 50 учасників в~tлючаючи 

священиків обох українських Цер
:КО'!'\. Зустріч відкрив Б. Кізин, я
кий у встуnному слові nостввив 

тезу, що украінці неnравильно 

.n:умають, що nід час Визвольно; 
Боротьби світ про нас знав дуже 

мало. Цю тезу ілюсТ'Рував М. 
Герець у доnовіді на тему: "Укра· 
іна в очах англійських диnлома

тів в 1917-18 рр." На nідставі до
кументів історичного відділу бри 
танськоrоо міністеnств.а. закордон

них сnрав доnовідач nоказав, що 

брітенський уряд· був докладно 
·nоінформований про те, що дія
лося на Сході Евроnи. 

• Монтреаn. 5-го ивітня на схо

динах місцевої клітини ЗЛРЕВА 
О. Підгайний виголосив доnовідь 
пРо головні офіЦій~і установи 
Украінсько1 Народньоі Ресnублі· 
ки nерших двох років нашої виз
вольної боротьби.- Доповідач з'я
сував зокрема різні сnірні nитан
ня нашої визвольної боротІІб<І ю1 
nіпставі багатого і частинно ще 

недрукованого матеріялу, який О. 
Підгейний зібрав nрацюючи над 

своєю докто~ською тезою. О. Під
гнйний є автором окремо1 моно· 
графіі та _туе:кіnькох статтей npo 
стАновище Украіни за nepn~oi еві· 
тової :яійни та nід час визвольн"і 
боротьби. 

Масюк члени. Товариський 8 Вол~ср. 5 квітня в nримі
суд: Б. Гас.юк - голова, О. Бак- щенні Колорадськото університе· 
Бойчук і О. ~рублівськи:й - члЕ\- ту відбулися установчі збор:;.r У
н::о~. Загальні зборп закінчено na· · краінської. Студентської Громади. 
нелем на тему: "Суть і форма Зборк віДкрІІла ·· від. ·1ніціятивноі 
нашої nраці". У nанелі взялИ :у~ Груnи· А. Винар, що nривітала 

всіх nрисутніх. Сходинами nро

водив В. Левус, а секретарем 

була А. Лещинська. Оnісля виго
лосив доnовідь д-:р Л. Винар, член 

nрофесорського збору Колорад
ського університету, на тему: 

"Завдвння украінського студента 
на американському університеті". 

Прелеrент коротко начеркнув nо
чатки організаціі украінського 
студентського життя в США, на

голошуючи зокрема діяльність 

ЦЕСУС-у і СУ:СТА. На його дум
ку найдоцільніше концентрувати 

діяльність на зовнішньому фору
мі, nоширюючи зацікавлення У
країною та іі культурою серед 
американського академічного сві

ту. Треба nоробити заходи дл11 
введення куРсу украінської мови 

в навчальну пr>ограми Колорад

ського університету. У Дискусії 
над доповіддю вJ>І'рИиvли різні 

думк:;.r, на основі яких вирішено 

.'Іеr'алізувати нову студентську 

гРомадv і ввійти у зв'язки із СУ

СТА. Членами громади можуть 
бути всі українські студенти шта
ту Колорадо. До Уnрави обрано: 
А.. В~нар - голова, В. Левус -
застуnник. А. Лещинська ---. сек

ретар, Г. Богданович- скарбник. 
Головою Контрольної Комісії став 
Б. Беймук, а його заступником 
Ю. Маренін. Дотеnер в штаті Ко
лораДо не було украінського сту
дентського то ва ри ства. 

А. Винар 

• Вашінrтон. На заnрошення 
державного деnаРтаменту США 

поедставники СУСТА на чолі ~ 

грез:;.rдентом В. Прибилою відві

дали 19-20 квітня Вашінrтон та 

ма ли змогу nознайомитися з nра

цею східнього відділу державно
го департаменту США. Крім nре

зидента В. ПРибили у делеrаціі 
взяли участь Т. Матійців (Чікаrо), 

Л. Кvnчик (Балтімор), М. Приби
ла (Сиракюз), Р. Білас (Трой), І. 
Захарінеевич (Гартфорд), А. Бігун 
(Клівленд), І. Марковський (Бал
тімор), Б. Кульчицький (Філядель
mія), А. Скальсь~;rй (Нью Джер
зі), nроф. Ю. Богатюк (Сиракюз), 
О. Зінкевич (Балтімор) і С. Слота 
(Вашінrrон). Гоnовну інформацій
ну доnовідь nредставникам pis· 
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у}:раінсь:ких :кн"'жо:к до бібліоте:к 

має бути велн:кою подією в жит

'І'Ї університетів і :коледжів. 

Представники Союзу Українських Студентських Това

риств Америки (СУСТА) на відвідинах у Державному 

Департаменті США у Вашінrтоні. Сндвть в першому рв

ді з правоrо боку: Воподимнр Прнбнпа - Президент 

СУСТА, iioro дружина Маруся, Танв Матіііців, Рокеопв
на Віпас. Друrнй рвд з правоrо боку: Степан Спота, 

8 Париж. - 19-21 :квітни від

бувси з'їзд у:краінсь:кого студент~ 
ства в Европі, у и:кому взило 
участь 20 у:краінсь:ких студентів 

з Франції, 6 з Бельгії, 6 з Німеч

чини, 5 з Австрії, 2 з Англії і 1 
з Швайцарії. Перші два дні бу
ли приевичені обмінові дум:ками 
внаслідо:к чого постав Союз Унра

інсь:кого Студентства в Европі. 

З'їзд підготовив ініціитивний :ко

мітет, членами и:кого були украін
сь:кі студенти Парижу та Люве

ну. З'їзд від:крив Р. Серб"'н (Па
риж), и:кий тепло згадав про ши
ро:ку допомогу у:кра.інсь:кого гро

мадинетва у матеріильній части

ні підготови з'їзду. З'їздом :керу
вала президіи у с:кладі : Сербин 
(Париж), Панчу:к (Лювене), Ма~ 

слов (Париж) і Субтельний (Ві
день). Учасни:ки з'їзду заслухали 

дві доповіді: "Сучасні проблеми 
у:краінсь:кого студентства у віль

ному світі" (доповідач Р. Сербин) 
та "Союз У:краінсь:кого Студент

ства в Европі і його мета" {допо

відач Панчу:к). У першій доповіді 

Р. Сербин під:креслив різниці міn'і 

Андрій. Віrун, Irop Захарівсевнwt: та Іван Марковський. 

них студентсь:ких організацій ви

голосив Роберт О:клей, амери:кан

сь:кий дипломат фран:комо в н и :х 
:краін, и:кий поиснив діильність 

державного департаменту (міні
стерства за:кор д о н н и х справ) 
США. Післи доповіді предствни

:ки СУСТА В. Приб"'ла та І. Мар
:ковсьхий поставили питання по

в'изані з У:краіною та іі визнан
ним Сполученими Штатами, од

нах виивилоси, що прелеrент не 

був спроможний відповісти к11 

це питанни і його виручав Стер
ман, радни:к публічнлх справ ев
ропе:йсь:кого бюра державиого 
.ттепартаменту. Він визнав, що 

V :кра іна це давюt держав·а, одна:к 
;\ ви:користовує ·Мос:ква дли здо
бvтти зайвих голосів у ОрrанізR

піі Об'єднаних Націй. З відпові
ді О:клеи на заnитанни Мар:коn
сь:кого виходило, що США ма
ття б величезну Rористь, :коли б 
Совєтсь:кий·' Союз перестав існу
вати. 

Ці відвідини у 'Вашінrтоні пред

ставн"':ки СУСТ А ви:користали на 

те, щоб відвідати та:кож У:краін

сь:кий Відділ Голосу Америки. 

При цій нагоді діичі СУСТА да

ли інтерв'ю ужраіисьRою . мовою 
інформуючи. уRраінсьже студент-

ство на рідних землих про пра

цю та напримиі діильности у:кра

інсьного сту'дентства в США. 

• Нью Йорк. У права СУСТА 
проголосила тиждень від 21 до нчорвшнім і сьогоднішнім у:кра-
27 :квітни Тижнем У:краінсь.Zоі інсь:ким студентством та говор;Ів 
Книж:ки. Цей тиждень студенти про необхідність організованого 
різних амери:кансь:ких універсл- жнтти у:краінсь:ких студентів. Пі
тетів використали на те, щоб еля допоnіді Панчука учасники 
бібліотеУ.и цих університетів по- з'їзду одностайно схвалили пот
повпили свій с:клад у:краінознав- ребv заснувати Союз У:краінсь:ко
чими працими. Дли цього Управа го Студентства в Европі (СУС'Е). 
СУСТ А видала спеціильну біліо- На другий день прийнито статут 
графію :книжо:к, и:кі мали б бут~ новоствореного Союзу та обрано 
в усіх вмери:кансь:ких бі'бліоте:ках першу управу СУСЕ на чолі з 
та звернении до у:краінсь:кого сту- Татарчу:ком (Париж). Контрольну 
дентства в США у цій справі. Комісію очолив r унь:ко (Ні меччи
у зверненні проситьси у:краін- на) а Товарись:кий Суд Субтель
сь:ких студентів перевірити біб- ний (Відень). На третій день з'і3-
ліоте:ки їхніх університетів, чи ду учасни:ки відвідали цвинтар 
там є найважливіша література Монпарнас, щоб віддатл по:клін 
про У:краіну, а ті :книж:ки, и:ких на могилі Головного Отамана Си
нема треба заRупити й пожерт- мона Петлюри. З'їзд за:кінчено 
вувати. "Справа 1"У:краін ~ ь :к о і зустріччю з у:краінсь:ким грома
Книж:ки" пр~і наших бібліотеRах, динством Парижу. На. зустрічі ви
- читаємо в зверненні, - дуже ступив з доповіддю проф. О. 
лnжлива і тому легноважити нею Кульчнц&:кий, и:кий говорив про 

не можна, бо йдетьси про автори- значенни і pomo У:кра~нсь:кого 
'l'ет нашої держави, и:ка р:овгими Вільного Університету, а та:кож 
століттями була обороною цілого інші доповідачі, и:кі насвіттова
цивілізованого світу nеред азій- ли різні аспе:кти у:кра.інсь:коrо 
сь:кими варварами і радfшськими житти. З'їзд замінчено гімном. 
з!оt:Гарбни:ками." Момент nередачі ·О. Репетнпо 
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•е· Нью Йорк. 21 Rвітня в Літе· 
р~турно:..мИстецЬІ'іо·му Rлюбі від
бувся .,СтуДійний День" ЗАРЕВА, 
присвяqений сучасн:ам молодим 

поетам в УRраїні. М. Приходьl'іо, 

голова місцевої Rлітини ЗАРЕВА 

відкрила вечір і nоnросила до 

слоnа Ю. ЛавріненRа-Ди в н и ч а, 
яRніr з'ясував творчі nроцеси у

:країнсьl'іого літературного життя 

в У !'і раїні та згадав найRращих 
nредставниRів щє1 літератури. 

Доnовідь про хараRтеристлку су

часних молодих nоетів виголосив 

О .. ЗінRевич. Твори наших моло
дих nоетів на УRраіні читали: 
А~· · ПроциR, О. АндрейRо, М. Го
дованець, В. ГнатюR, З. Подубин
сьRа, М. ЦаринниR і Ю. МаRу
ленRо. Вечір sаRінчився вистуnа

ми НВШЛХ МОЛОДИХ МИСТ6ЦЬІ'іИХ 

сил: Ірина Кіпа і Юрій Савиць-

смолоскип Траsеs:ь ... Червень 1963 
=-===~===-=--:----------------------

кий впкойnли .ЦеRіль:Ка точоl'і ИfІ'· А; fuдованеt{Ь;·-0:::-Бвну~гі 'Б. Рл-
фортеnіяні, Юрій Савчен!'іо грав маренко. • 
на сRриnці, а Ірина ДемидовИч 
Анна Гасюl'і деюtямували. 

• Нью Йори. 26 Rвітня відбу
лися Загальні Збори місцевої !'ілі
тини ЗАРЕВА. ПредсідниRом збо
рів обрано д-ра Р. ТрохимчуRа, 
а секретарем А. Годованця. Звіт 
з діяльности nодала Марівина 

Приходьl'іо, а фінансов:::о~й звіт за
читав Ю. Виняр. До нової уnрави 
обрано: М. Годованець - гслова, 

д-р Р. Трохимчуl'і - застуnниR, 

І. АндрейRо - секретар, І. Деми

.n;овнч - СІ'іарбниl'і, А. Проциl'і -
пресовий референт та Ю. Світен
І'іО і Л. Калинич - члени Уnрави. 

:Контрольна Jlіомісія - М. При
ходько, Ю. Виняр і Б. Долею·а, 
а членами Мирового суду стали: 

---о-о--о-

• Нь~ ·Йори. З ініціітивн Сою
зу УRраїнсЬRих Студентських То
вариств Америки відбувся 11-12 
травня Другий Студентс!:>l'іИЙ Ідео

логічний :Кон:r'рес. Тема l'iOH:r'pe
cy: "Vираїна в сучасномv світі". 
Після доnовідей rrpo· зна"чення і 
ролю УRраїни у міжнародній nо
літиці, відбувалися дисRусії на те

му "Місце уl'ірВЇНСЬІ'іОГО студента 
в nраці для У Rраїни". На нонrре

сі обговорено ще таRі nитання:, 
я:к "Культурні nроцеси на УRраї

ні й уRраїнсьl'іа еміr'рація", "У

Rраїнсьl'іа студен т с ь :n а молодь 

спільн:ам фронтом за ідеалами 

УRро.їнсьRоЇ Народньої Республі

Rп" та "Роля уRраїнсьRоЇ емі:r'рв-
ції'•. r. к. 

НОВІ ЧИСЛА. СТУДЕНТСЬКИХ ВИДАНЬ 
8 "ПІВ''- "РІВ- Pre-collegiatє 

jnformation Bulletin". Troy, N.Y. 
ч. 1-2, Pi'l'i 1, в:адає Комітет серед
ньошRільних сnрав СУ'СТА. РедаR
ц;'ЙННй ~лад: Л. Зобнів - редаl'і
тор, Р. Білас- асистентRа, 0. Га
льRевич - ред8110торка м.нстець

І'іОГО оформлеНІНя, О. БачиисьRа, 

І. Дурба•R, Я. Cniв8JR, Р. Рі1дель, 
середНЬОШІ'ііJІЬний nrraф - І. Бі
лас, О. :Кухар, З. Шан'l'і, дорадни

l'іИ - !. Дурбак, о. Б. Волошин. 
Стор. 28 (cтopiflliи не нумерова

ні). ЦиRльостиль. Статті в україн

ськ;й і а.нгпійсьRій мовах. Зміст: 
В. Прибила: "До середньоШRіль
r:их студентів", Л. Зобнів: Встуn
не слово'', Л. ЦегельСЬ'І'іВ: "Інфор
маціЇ про університет у Рочесте· 
рі, Н. Й."·, В ввв: ''lЦо дала ме:нU 
yJiiJpaiнcьRa мова", стаття про 1 
листоnада (без заrоловRу), Л. Зоб
ні-в: "У l'іРВЇИСЬІ'іИЙ ТВІЙНИЙ уи;_вер

ситет", "За:клИ'l~ до всіх спортОО!

ців середньоUІRільни~в", Н. То
мич: "ЗІНачення музичного вихо
вакия для молоді'r, І'іО,mя:ди на Рі
здво Христове, W. Prybyla: "А 
Message ·to Youth", L. М. Zobniw: 
"Are У ou Prepared to Meet Dest
iny ?", Literary Pageant, J·. Dur
bak: "У ou Can Win а Scholar
ship! ", О. Bachynsky: "Attention 
·All High School Seniors !", М. Va
czi·: "Admission Procedure"', Н. 

Palmer : "History Converted Ьу 
Russian Imper-ialist", "А Christ
mas Ceremonial Dish from Uk
raine", "Oksana's Comer", "Pm 
- Glossary". 

* "Пorizons" Ukrainian 
Student's Reviev, No. 1 (8), Vol. 
V, New York 1962. Non-period
ical publication of the SUSTA. 
84 р. Editorial Staff: У. Macyk 
(Editor), W. Prybyla, Т. Hun
czak, К. Sawchuk, G. Tarnawsky, 
R. Chomiak, А. Кіра, J. Wood
bury, В. Patchowsky, М. Sawchak, 
L. Hanuszczak, Z. Babiuk. Con
tents: "For а Lasting Tribut to Т. 
Shevchenko", "Comment on House 
Captive Nations Committee'~, J. 
Woodbury: 44 America Faces the 
Stoгm", Т. Cybyk: 11Shevchenko 
- the Flame of Enlightenment", 
Н. Hayuk: "The lmpact оЇ Geo
graphy on Ukrainian History'', L. 
Hanuszczak : "The Curzon J~ine 

Controversy" t G. Tama wsky: 
41For the 100th Anniversary of 
of the Death of Т. Shevchenko", 
Т. Shcvchenko's selected poems 
ti~anslated Ьу Vera Rich, Uk
~·ainian Folk Songs translated Ьу 
Р. Kilina, М. Kotsiubynsky: "On 
the Rock", W. Prybyla: 11 Study 

Abroad", 44Flash Back", R. Cho
miak: "Student Chronikle" (Feb
ruary 1961 - Мау 1961), ' 4Notes 
on Contributors". 

• "Сторіиха Зареuа" реда-
гує, з доручення ЦП ОУ АТ "За

рево'', Пресова Комісі•я. Ч. 1 (2), 
Рjн ІІ. Додато:к до "Свободи" (9 
лютого J. 963). ЗМ!іст: П. 'Дорожин

сьRий: "Де nерсnеRтиви ашого 

духового росту на еміrраці\?" О. 
БаRум:· "Доnові'Дь ~Є. МалВJнюRа", 

Б. Гасю:к-: "ДИ'сRусійний вечір "За
рев['." у Філядельфіі", М. Герець: 
"До 50-рччя смерти Л. Украї~:Rи", 
Л. БачинсьRий: "З діяльности "За
рева" в ЕдмонтоН!і", "З'·їзд "Заре
ве" в Евроnі", хроніRа. 

• "Студентська Думка", ч. 5 
(15), pil'i 11, ГУ ТУСМ-у, ДОДВТОІ'\ 
до "Гомону Уокраїни" (27 нвітни 
1963). ·Зміст д-р М. ГоловацьRий, 
"У:краінці та nолітичне життя у 

CiliA", іиж. Б. КульчицьRий, "40-
річчя ЦЕСУС і 10-річчя СУСТА", 
"Звернення СУСТ А до студент· 
ства", хроніl'іа зі студентсьRого 

жаття та життя ТУОМ-у. 

• "Студентська Думка", ч. 6 
(16), Pil'i 11, сторінl'іа ГУ ТУСМ-у, 
ДОДВТОІ'і ДО "Гоt.!ОНУ У:краЇни" (-18 
травня 1963). Зміст: Н. Бандера, 
"За nоглаблення змісту роботи", 



Х. П.-:Куnьчи~:ка, "Як то часом 

хо~:~тьсл . . . і Ее виходить І", 06-
гor.opcнmr ІІ-го числа "Феніксу' 

- журналу молодих (Б. Романо

вича), Повідомлення про VII Уіош· 
рес TVCM (В. :К.) та інформація 
про студентську радіопрограму в 

Монреалі (П. Гаврилюк). Вівчар, "М. Міхновський та його 
:концепція самостійної У:краіни", 

• "Сторінкз ТУСМ-у". Видано з :К. Савчук "Дещо про ТУСМ", М. 
гогоди 7-го конrресу ТУСМ-у. До- CrDЧG!i "ТУ.СМ і АБН", Р. Мац 
~:аток до щоденної газети "Свобо- "Нове число "Фенікса", Б. Бора, 
дn" 11 травня 1962). Зміст: 1'\. Сав- "Я nок:к" - вірш і повідомлення 
чук, "7-нй конrрес ТУСМ-у", І. та програма VII 1'\онкресу ТУ:СМ. 

ПРОВІДНИКИ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА 
НА ВІПВТПИНАХ У BAUIIHrTOIO 

19-21 квітня 1963 р. з ініціативи В. Прибили, президента СУСТА відбулись відвіднии Вашінrтону 
провідникttмJІ українськоrо студентства Америки, про що широко писала українська преса у вільному 

світі. На ниwнх св!.тmІНах ( світлнв студент lrop Зах аріясевнч) моменти з цих відвідин. 
ПЕРША СВІТЛИНА З-ЛІВА, ВГОРІ: палка дискусіл з представником Державноrо Департаменту США. 

Стоять з-л!ва: Віліям Стр і ман (Европейськ·е Бюро, по літичні справи), І. Марковський, А. Віrун, С. Слота, 

О. Зінкеsнч, В. Прибила, М. Прибила, Р. Білас. 

СВІТ ЛИНА, З-ПРАВд., ВГО?І: представниця української делеrації, Роксоляна Білас вручає д-ру Ф. 

Гаррісу українську писанку: висловлю:ючи вдячність українців за йоrо оборону прав ІІашої Батьківщини. 

СВІТ ЛИНА, З-ПРАВА, ВНИЗУ: активні стуцентсьн! ,ціячі lrop Захарінеевич (Гартфорд) і Євrен Ла

щнк (Н!о Йорк) пал:ко дискутують політичні пнтанн R з президентом УККА проф. Л. До бріанським в при
міщеннях Джорджтавноькоrо університету, д~ відбувались важливі наради Управи СУСТА. 

СВІТЛИНА, З-ЛІВА, ВНИЗУ: спільна зннмка з каnеляном американського сенату д-ром Ф. В. ГарРі

сом і йоrо дружиною, на підніж:нtю Капі толю. Сто ять з-ліва: О. Зінкевн11, Ю. Воrатюк, Т. Маті1іців, п-ні 
Гарріс, В. Кульчнцьинй, д-р Ф. Гарріс, Р. Білас, М. Прибила, А. Скальськнй, В. Прибила. 

Д-р Ф. Гарріс є автuром rолосної статті - "Україна і Тн". 





Є джерело у світу -

Вігно клеко-ч.уче, сяюче і глибинне. 

Іду напитись! 

Є у світі вулкан -

Вігно діючий, З вибухом полум'я правди. 

Іду по вогон:ь! 

І є з-поміж сяючих зір 

Гені~льна; вселюдська зоря України. 

· І ду по світ ло! 

Тому до Лесі 

сугасність моя і майбутність •прямує! 

Микола Сннrаівсьиий 

1 . серnив 1963 р. минуло 50 років з дни смерті 
Лесі Українии. На фото: Леси в 16 років житти. 
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А щ.tІ /(lІеі-лЬШt~? 
(ПІСЛЯ VJ.гo КОІП'РЕСУ СУСТА) 

VІ-ий Конrрес СУСТА, який відбувся на 
початку дШІШІ 1963 р. у К.тrівленді за..лишив 
прикре враженя в усіх його учаснmdв: чи це 
бу.тІи делеr'ати "більшості" чи "меmпості", 
чдени тих чи jнmих ідеологічних організа
цій, гості з АмРрики, чи ~ Канади. А мабуть 
найприкріше враження залшпив цей КоНГрес 
у так званих "невтральних", які уважали 
СУСТА за суто професійну централю, члени 
Управи якої, після свого вибору на відпові
дальні пости, nовинні забувати про свої ідео
логіm чи політичні пере:конаІПІя і кермува
ТІІ~ь в першу чергу добром «'тудеитської цент
ралі в США. 

Для марІних сту~ів-делеr'ат:ів і гостей 
~ей Конгрес б:ув ішпим, ЯІ~ попередні подібні 
Я'.оаГреси~ на яких також бу да боротьба "за 
владу", чи ЯІ~ колmпні Конrроои ЦЕСУС-у 
з бзгаТІDІИ дискусіями і не меншою бороть
бою з2 поот11 11 новій Управі. 

У нашій опінії, коли і'іде боротьба за я
кийсь пост чи пости в Управі- є здоровою 
бороо·ьбш~, коли даний кандидат чи канди
дати борються за те, щоб :виконати дану пра
цю, уважаючи, u~o вони її можуть краще зро
бити, як інші, а не тому, щоб бути в Управі, 
бо 'іак хочуть їхні партійні "опікуни''. 

І кш1и б саме така боротьба була иа 
VІ-ому Конrресі СУСТА, тоді б було все в по
ряДІ{у. Бо, що ж би це була за молодь, і ще 
до того студентська, коли б вона не боролась 

за щось, за якісь свої ідеали, свої, нехай і по
.11ітичні, переконання. 

І ко.m б та.к б}".1ІО - нам би не треба 
займати жодного становпп~а, бо це ми ува
жа .. JІJІ б за нормальиий і природний процес, 
без якого не обійтись на .Жодних конrресах 
і з'іадах. 

Але справа в чомусь іншому, в чомусь, 

чого може ще дехто собі не усвідоМJUІв: ве
дРІІ.tІЯ Кояrресом і цілий йоrо хаотичний пе
ребіг так пригноблююче вплинув на делеr'атів, 
u~o вони, зокр~ма наі!молодmа студентська 
rенерацін. тш дорікала своїм батькам за по
стіі'іні міжусоб1щі - зустрінулась з тим ca
м.rn на t"тудентському форумі. Тут не бу ло 
боротьби між делеГатаШІ·членами ідеоло
гічних органі~іа.цій, а бу ла. бормьба дослівно 
кі.:п,кох of'Jб з загалом украінського студепт
ства n Америці. І що бу ло загрозливе і при
ПІОблююче для всіх - це ~швча.m<а делега
тів, так зnаний пасивний опір проти опартій
нення СТJдеm·ськоі цеm.·ра.11і в США. 

І дальша :1а.гроза в тому, що ще на Koнr'
pet-i і після нього цілий ряд студентських 
rро~ад заt'розІІs, що вqни вийдуть з системи 
СУСТА чи в.J:J.галі не братимуть участи в 
праuі СУСТА п наступних лвох роках. 

І це є на 11ашу думку загроза. Це те, до 
чого ми НР сміє:.wо в жодпnму ВІПІадку і в жод

них обставІПІах допуститn. 
Абстрагумчи від п~ребігу цілого Конr'

~·есу - •~ова Управа бу.ла обрана згідно зі 
статутом СУСТА, законно і льонльність їй 
і якнайактивнішу співпрацю повІПІпі вияви
ти всі Громади і Клюби. 

В протилt-~кному разі може бути зруй
новане студеН'rеьке життя в АмерІЩі, яке 
довгі роки розбудовувалось і за часу діі по
передньої УпрІjВИ дійшло ло вершка актив
ІІості і відчутrя великої відповідальності, яка 
лежить однаково - на Уnраві СУСТА і на 
всіх студентських організаціях, на всьому 
украшському •.~тудентству. 

Факт залІпuивс.я фа.кто"'' що КоНГрес по
ставttв нс,ву Управу в таку тяжку ситуацію, 

u~o jй не a'lerno буде працювати і викопувати 
свої обов'язки. 
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ІІ.(об nер~і\ароти ці 'І.'Руднощі нова Упра
ва r.хусить до.;ш:кити всіх зусиль, щоб бути, 
як їі попереДІІиця, ва рівв.і завдань, щоб на
пово здобути ;ш.хита.не Конr'ресом довір'я до 
станnпости CJ-'CTA. ВІІказати максімум зро
зуl\ІЇlІНЯ до п~е більш сF.омплікованих сту
дентських справ в СПІА і не пог либлюватп 
непорозум:інь. 

Молоде покоління yRJr.rtiнcькoгo студент
ства ба,І:ає праці, кон1~рм-ноі праці, а не 
штуuно ІІакид.уваної порожнечі у студевт

ськиму '"итrі (яка до речі вже від років 
існує в ЦЕСУС-і), воно бажає толерантности 
(бо живе в І~rшлізовано~ІУ світі), воно хоче 
баЧ?·,.и свою д~нтралю осередком об'єдную
ЧИ.'tf і активно-·.rворчим. 

Коли ходить про наш журнал, то незва
жаючи Hft перебіг остаПІfhОго Конrресу, за 

Розгром 
•• 

1\ІОJІОДОІ 

Сталось те, чого можна було очікувати: 
прийшов розгром молодої літератури в Укра
іні. Короткотривале відродження молодого 
творчого слова опинилось знову на замІ'У. 

Було у нас відродження ("культурний 

ренесанс") у 20-их роках. Тоді на літера тур. 
ну арену вийшли молоді митці, яким також 
бу ло всього понад двадцять років. Тоді ско
лихнули вони У,краіною. Творились різні лі

тературні гуртки різних напрямків, кидались 
кличі, відбувались літературні диспути в У
ніверситетських авдиторіц. 

Сьогодні той, також короткотривалий 
період, називаємо - розстріляне відроджен
пя. його творці були знищені кривавим оку
пантом. ЗалШІІились ті, які ціну життя оку

пили писанням од на похвалу панівного . ре
жиму. 

Подіі минулого повторилися ще раз: при 
тому самому режимі, в майже аналогіч!ІИХ 
умовах. В літературу підсовєтської Ук!,)аіни 

прийшов 1960 р., після довгої неrаціі, гурт 
молодих поетів. Поетів, які розмахом свого 
слова, сколихнули не лише Украіну, але й 

розб:И~и її заковані кордони і продістались 
поза неі. 

1961-62 роки - бу ли роками великих ди
сnутів навколо молодої творчості. Роки зма
~- двох світів, молодого, життєрадісного, ба
дьорого і в першу чергу нового, зі світом ста
рим, відсталим, просякнутим догматизмом, 
шрист(~~ованстnом, позначеним безхребетні

стю, змагом за втримання на поверхні жит

тя за всяку ціну. 

====:::==;::::::====-:"-}' 

ЛКІІ:Й. нов'>\ Уп~ава не мо:Rе відповідати - ШІ 
:.аватимемо іІІ повну !Wорг.льну підтримку у 
вірі що пона. ~Ік станова централя укра.ін
('Ькоrо ст~·денн~тва в C:.JA ~незаважаючи на 
те, я~их поліl'нчвих пfІре"онань є деякі іі 
членн) виконає з честю свої обов'язки супро
ТІІ понеполено1 БатьківІJr.ини, українськоі 

<.·пі.їІЬноти і Уl~l\аінсько.-о організованого сту
деtrrського ЖІІtтя в Амерtщі. 

Студеwrсьиі Громади і .1\люби закликає

мо дати новій Управі повну nідтримку, вико
ІQ·пати свої обов'язКІІ с:упроrи неі і ще біль

ше посилити свою працю в своіх студент

<~ьких осере.цках. 

Лише спільними зуt~илл.вми добJвмось 

ми ще бі:Jьших успіхів у нашій праці, яка є 

так потрібна саме тепер. 

в Україні 
І так прийшов 1963 рік. Рік, про який КО·· 

лись писатиме історик украінської літера
'І'ури, як про рік, в якому розгромлено молоду 
українську літературу. Для нас цей період 
назавжди залШІІиться -- розгромлеиим від
роджепнялt. Як ще один доказ, що творець 
(не важливий його вік!) зможе відчути на
солоду вільної творчости лише, і лише, у віль
ній країні. І доки надхненником для творців 
має бути партія чи "вождь" - доти не ми
слима є вільна творчість, доти слово буде на 
замку, а тріюмфуватиме халтура, а в "по
честях" буде обездушевлена каста oдom.Jcцin. 

ТАК ПРИйШОВ РОЗГРОМ 

Кожний хто Х:оч трохи цікавиться совєт
ською комуністичною системою міг передба
чати, що скоріше чи пізніurе розгром молодої 
творчість мусить настати. І це саме тому, що 

цілі ідалекосягла мета російських комуністів 
не змінились. Змінилась лише тактика, яка 

стала обманнішою, підступнішою. 

Заяви Хрущова та Ільічова, що не може 

бути жодного співіснування між ідеологіями 
--- большевицькою і західнею - були пер
шим сигналом до погрому. У розумінні кому
ністичних керівників СССР всяка творчість 
мусить мати політичне забарвлення і мусить 
служити одній цілі - большевицькій доміна
ції світу у всіх його проявах. Коли молоді 
творці, які увійшли в літературу і мистецтво 
кину ли клич новаторства і почали його пра
ктично застосовувати, відполітизовуІQЧи свою 
творчість і змагаючи до осягнення і удоско-



смолоскип з 

нuлення своїх мистецьких вартостей - тоді 
почався розгром. 

Розгром попередили ще сиr'Нали, rцо саме 

ця молода література, здобуває великі, небу. 
ва:лі дотепер; симпатії і захоплення серед на
селення і зокрема серед молоді. Влапповува
ні вечори моЛодої поезії притягали юрби ціка
вих слухачів. Молодих поетів з захопленням 
зустрічали. Один з них говорив М. Чабанів
ському: ~'Знаєте,· була · така овація... Мене 

майже на.руках носили.~." ('.'.ТІ.У.", ч.3, 1963). 
.- Про такі вечори поезії, редактор ~а~ків

ського ''Прапора" Ю .. Махненко, писав: "Та 
ось: ·у міському лекторії на майдані Тевелєва 
спробували організувати вечір поезії. Один. 
потім·· другий. Ніхто з. виступаючих не мав і 
на· ·крихітку так званої скандальної слави. А 
nеред входом . стояла юрба. Найметкіші па
рочК:u чатували аж · .на розі попід відомим я
ковЛевським годинником, питаючи у перехо

жих зайвого квитка'' ("Прапор", ч. 1, 1963). 
Річ· ясна· такого щ~ не було. Так як у 

Харкові- відбувалися ·Такі вечорі і в інших 
містах України з виступами ... ТІ. Костенко, М. 
Вінграновського, І. Драча, В. ,КоротИч~ j ба
гатьох інших. · 

Коли київські журнали з більшою обе
режністю ставились . до творчості молодих; то 
nровінційні перебрали інідіятиву і на їх сто
рїнках все :більше і більше почало появлятись 

ноЕих творів. Харківський •'Прапор" засипу
вали новими творами і у відповідь на це, у сво-

єму листі до читачів · Ю. Махненко, писав:
"Впевнений, n~o такий рясний урожай :в свою 
чергу з'явився. на ·реальну життьову потребу, 

нас'І'ійву вимогу читача". . .. 
.' Ці .рядки він писав ще в жовтні до січне

nого числа журналу,· ·яке пролежало повних 

чотири місяці на· руках цензорів (від 20 жов
тня 1962 р. аж до 24 січня 1963 р.). . Кінець
кjнцем число з великим запізненням видру
І,увано тиражеr-r 7,800 nримірників, але: рів.; 
ночасно воно ста~о базою, претекстом до · пов
ного розгрому молодих поетів. Після його 
появи ""'"':"'"' :воно_ миттю· розійшлось · і вже на
ступне лютневе . число. появилось з тиражем 

8,000 примірників, але воно вже було інше
молоді імена зникали з сторінок літерn:тур
них видань Украіни, а якщо п,кісь і появля

лясь то або вІПІадково там попадали, ·aqQ· на-: 
гадували відомі доезії сталінськщ часів. . . 

· · Після відвідин :Хрущовим: мистецької ви
ставІ,{и в. Москві ·і після ви:ступу Ільїчова ( 26 
грудня м.р.), як :е УІ\JЩЇні так і в інших ре
спубліках СССР: почалась нагінка на молодих 
творців .. · На самому по ча тку зайняв слово до 
цих проблем М. Рильський (''Вечірній Київ". 
2{; січня, 1963). Він тоді писав: "Річ у тому, 
що абст!?акціонізм та формалізм загалом у 
різ_них його виявах -_це вже не стиль, не ма
нера, не почерк, а світогляд ід е о л о г і я. 
А "мирного співіснування" різних ідеологій 
у нашій країні, де будується комунізм, не 
може бути". ДавшИ цілий виклад про мистец-

З трибуни rромпит.ь моло~у літературу України. На залі - заликані украінса.кі пі~совЄТСІокі письмен
ники. ПоrлJПІьте на вираз їхніх oбmr1. Друrий з-лі ва си~ить Максим Рильський. Знимка зроблена 8 
квітии 1963 р. в Києві, в 'Іасі т. зв. "наради актив у твор•оі іителіrеиціі та і~еолоrі.них працівинків 

У•р аіtІИ". 
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тво, не називаючи нікого з молодих поіменно 
(у 1920-их роках Рильський •rакож був моло

дий! І за цю свою молодість поет тяжко по
кутував), він пише: "Було б дуже прикро, 

коли б у нас почали робити з Московської 
зустvічі та з відгуків sa неі в пресі швидкі, 
"скоропалительньtе" "організаційні" виснов
ки: наприклад, коли б керівники наших нон
сервато;ій чи художніх інститутів почали 
"відчисляти" (чистка? - 0.3., - мабуть та
кі випадки мали місце) із рядів студентства 
молодих людей, які в захопленні шукання 
роблять на іх, ке:рівників, думку хибні кроки. 

в таких випадках керівникам учбових уста
нов значно корисніше оглянутися на свій по
передній педагогічний шлях і помислити на.д 
питанням: "І як воно зробилося так?" Ну і, 
звісно, пильніше приглянутись до тих :моло

дих ''інакомислящих" ... Так само й наші ре
дакції та видавющтва якнайменше повинні 

керуватись принципом підозри до всього не
звиклого, несподіваного у молодих письмен
ників, до всього, що не входить у наперед 

визначені рамки літературного доброго то
ну ... " 

ПОГРОЗИ І ЗАЛЯКУВАННЯ 

Але не всі, навіть свої земляки, послуха
ли цієї доброї поради старого украінського 
ветерана-поета. Не треба було довго чекати, 
щоб із сторінок підсовєтськи.х українських ви
дань посипались громи на молодих поетів. 

Серед цих виступів треба відмітити виступ і 
П. ТИчини ("Л. У.", ч. 23, 1963), який хоч не 
наводив прізвищ, але вже грозив. До таких 
погроз долучилась і редакція "Літературної 
Украіни" (.коли гол. редакто!_)ом став Д. Цмо
каленко), яка писала: "Зараз верховоди ім
періялістичного світу всіма засобами нама
гаються посилювати ідеологічну диверсію, 
зокрема ім би хотілося посварити покоління 
радянських людей. Тому заслуговують най
суровішого осуду спроби окремих представ
ників творчої інтеліr'енціі грати в "незалеж
ність" від суспільства, нехтувати здоровими 
смаками народу. Викликає занепокоєння, 

що твори деяких наших молодих поетів охо

че передруковує реакційна еміграційна пре
са. Це є доказом ідейної хиткости та незрі
~l'Jости молодих авторів, доказом хибної nози
ції редакцій деяких наших періодичних ви
дань. З цього погляду заслуговує осуду січне
ва книжка журналу "Прапор", в якій під ви

соким дивізам "Живемо в сім'ї великій" знай
шли місце ідейно хибні поезії І. Драча, Є. Ле
тюка, В. Коротича та деяких інших молодих 

літераторів. Старих молодих одинаків, що 
надто вже зарвалися, наш здоровий, могут
нjй, багатонаціональний колектив радянсь
ких письменників застерігає: Одумайтесь, по
ки не пізпо. Не ганьбіть себе остаточно: ра
дянський народ терпеливий, але всьому є 
к.рай!" ("Л. У.", з 19 березня 1963). 

Тут уже було сказано ясно і недвозначно 

-ясніше сказати і не можна: коли молоді 
не покаються, коли не стануть безвольними 

одописцями - тоді іх чекає поневіряння, а 
може й ліквідація, як це сталось аналогічно 
н 30-их роках. Рівночасно опубліковано за

яви "вірііости" соціялістичному реалізмові і 
осудження "абстракціонізму'' і "формаліз
му" цілого ряду письменників старішого і 

середнього покоління, а серед них знаходимо 
ім'я, довгі роки знаного і переслідувавого та 
запротореного в концентраційні табори, Во
.11одимира rжицького (автора відомого "Чор·· 
ного озе!)а") . 

Атмосфера безцеремонної нагінки завер
шилась 8 квітня, коли відбулась т. зв. "нара
да активу творчої інтеліГенції та ідеологічних 
працівників Украіни'', яка стала завершен
ням розгрому. На нараді виступали представ
ники насамперед середнього покоління, та
ланти якого розквітали в сталінських часах. 

На нараді були різні виступи, але всі вони 
були в дусі Миколи Шеремети, який ще в 1961. 
році був речником сталінського наставлення 
до появи в українській літературі молодих 
поетів. 

З усіх виступів відмітимо окремо виступ 
Олеся Гончара, який всім молодим даn за 
приклад, як пересторогу, і до докладних роз
думів постать Олекси Близька. Він говорив: 
"Молоді наші поети щоразу підкреслюють, що 

вони люблять радянську поезію 20-их років. 
Я теж їі люблю ... Двадцять шість років бу
ло поетові Олексі Влизькові, коли він писав 

свою "Дев' яту симфонію". !Онак цей б:у"В фі
зично глухий ... Молодим було його оклеве
тано, розстріляно . . . Близько теж ровесник 
нашим молодим поетам, і хочеться, щоб вони 
ще раз відчули, як бурхає в його поезії ба
дьора сила молодості, оптимізм, незборима 
віра в свій народ . . . Закликаючи наших мо
лодих літераторів до ідейної чіткості і ясно
сті у творчій роботі, застерігаючи іх від захоп
лення формалітсичними експериментами, ми 
в той же час не втрачаємо віри в нашу творчу 
молодь, якій є зараз над чим серйозн.о й се
рйозно подумати!' ("Л. У.", ч. 29, 1963). 

Приклад долі О. Близька дійсно дуже 
характерний. Бо ж чи в 20-их, хвилюючих 
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!>(Жах думав Близько, Косинка, ФальківсьRий, 
Шкур упій, що вони будуть розстріляні? Чи 
д~мав Рильський і Сосюра шо їх влада по
садить в дім для божевільних? Чи думав Хви
льовий, що йому доведеться кінчати самогуб
ством? 

Гончар мабуть свідомо поставив перед очі 
молодих величний образ 26-тирічного Близька 
і·.ще ·до того додав: вам зараз є "над чим 
еерйозно й серйозно подума ти". 

І напевно самі молоді ставлять перед со-

Олово розгромлепих 

··з • 
ВlЧііИХ 

Нижче nере.цруковусмо статтю моло

.цоrо львівськоrо літератора Олеси Луnіи 

- "З вічних ка.цубів". Цю статтю треба 
уважати чи не ик останній вистуn з ри.ців 
моло.цоі, творчої, але так скоро розrром

леноі літератури. Статти nере,цруковуєть

си з ,цеикнмн скороченимя з "Літературної 
Украіни" (ч. 41 1963 р.). 

Як нині пригадую літиН' день 1956 року. 
П риїхавиtи складати вступні екзамени до Ки
ївського uпіверситету, я з Rокзалу попряму
вав до Шевченківського парку. Які урочисті 
й незабутні ті хвилини! Я вперше мав побачи
ти пам' ятпuк велико1rщ поетові. Там., па тере
нах рідної Галuzиии і Волииі, захоплювався 
його творами, вивчав їх. І ось nв!Juta зустріч 
із пам'ятn?tком, ніби, із жив'lмt ... 

Н атому пародов·і доводи'l·ься переживати 
z.и не пайжахливіші 7'рагедН. Деякі рани ще 
й дотепер не загоїлись. І наш народ дуже 
·швидко відчуває і розпізнає, які стру:~~rючки 
поблизу протік.аю7;ь, що li('CY7'lt вони: мир пу 
'nогодц 1:u чорні повені, лавини. 

Вчасно і тепер розпізиапо ті брудні стру
мені в мистецтві та літератур·і. Куди вони тек
ли, в яких берегах мріяли розлитися, певаж
ко догадатись. Не буде ім rpynтy в uac! Хай 
вільно і гордо песу'l•ься багатобарвні ріки 
справді новаторської, Ж'ltвої, иародн,.оіі літера
тури й мистецтва. 

Мені як представникові паймолодшого по~ 
І( оліпня в україиській літР-ратур·і, зрозуміла ра
дість вільної творчості. Всі мої ровесники взя~ 
лися по-справжньому за перо після лікt:lіда
ції культу особи. У пас великі можливості для 
навчання .• для озпайомлеппл із ціпними тво
рами, колись безпідставно ~амовеувапими. Є 
1tac і для осмислення вv..вчепого, побаченого, 
tІроеитапого. І справа зараз, мабуть, в тому, 
паскільки пам вдалося сяг.пути головпого -
глибини пародного :Життя, зrюзуміти й від-

бою питання: кудою і ти? (а Драч ще кільІ<а 
років тому ставив собі питання: "Навіщо я? 
Куди моя дорога?''). На це питання нацевно 
:!елегко буде знайти відповідь молодим твор
цям, які повірили в зміни, які були дозволені 

;1ежимом, тільки на те, щоб виявити невми

рущий дух народу і ще раз, черговий раз, на
і .ести йому брутальних ударів. 

О. Зінкевич 
Читайте в паступиому Ч?.tслі: "Розгро.тн. 

і молоді поети". 

ксщубів" 
'Івсрити поривапня народу, його боротьбу за 
сеіт лі ідеали. 

Проте, як би, там не було, але незапереч
ний той факт, що україrtська поезія і проза 
:{а остаипі п'ять років голоснп і цікаво заго
ворили про себе. Н еJиає потреб?.t· перелічувати 
і.мепа, варто лише ска:~ати,, ·що в кожній обла
сті нашої .Республіки є с·праєжпі поети, які 
справно пожинають все иове. що появляєть

ся в світовій літературі, -праl{ІОють пад собою, 
шукають власних 'lиляхів в zapiвny К]>аїн,у 
Поезії. 

иун,і.верситетський період" для .JИоЇХ ро
весників закінчився. Настав 'Час rруптовпої, 
відповідальної і кропіткої роботи. /l,обре, що 
в ію.с є такі майстри як Павлп Тичина, Андрій 
1Jf алишко, Андрій Головко. Перед кожпи:м із 
нас, підмайстрів, - людина. Кожного дня во
на поряд з naJrtи. Рапіше naJ!t здавалося, що 
ми ії давно пізнали. Були такі, які відразу по
над усе ставили своє ((я". Та з часом всі. J1tи 

зрозуміли, що не все 'U.te пізнано в людині. Ни
ні вона юна, завтра -- cтaptt1 післязавтра -
весела, бадьора, чиста, а в якийсь. день ії вза
,·алі важко вt~ізпати. Ні часу, ні зусиль, иі тер

'm:ппя не шкодувати --· Л'І.tШ би пізнати її па
рєшті! У KOJrlY ж і?.це закладиlо стільки гар
монії, стільки світлотіпей, ціямаптів, чистих 
иотоків, як в людuпі. І кол~t хто наважиться 
спотворити образ прекрасного, всі м1t пomtn
n·i зупинити пееисту руку. Це не рука творця, 
який у хвилину прозріппя п.рагн;е чим швид
ше відобразити па полотпі вперше ним побаче
Nе. Це рука ліпивого безталаняя, якій не до
рогі ні Тичина, ні Віиграиовськ.ий. Вона спро
J"южпа па все, аби наробити шуму, аби с~різь 
валялись уламки розбитих геиіяльпих творів. 

Пра~Ду говорив кол?tсь Іван Фраико, що, 
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де багато utyмy, там мало здібностей, праці, 
таланту. 

Та вже неодноразово траплялося, коли 
деякі газети, і журпали відводили свої шпаль-
1'~t для висту-пів людей, далеІСttх від розумін
пл справжнього мис7'ецтва. Тільки з' явttла.сь 
лобірка поезій молодого автора з цікавими 
знахідками у формі, із своер!дііими образами, 
асоціяціями - все! J, них у:же готове ЗЄ'І.lНУ
вачення: ти наслідуеtи Бодлера~ Елюара, Лор
ку. Або ж наслідуєш Маяковського, Шкуру
пія, Межелейтіса. 

Великі, .,юже, ще й подеr-суди нерозпочаті 
€:они в молодій поезії, прозі й особливо в дра
татургії. А про крит'ltку нічоu) й говорити. Не 
віриться, що воиа й доте11ср 1из зорієнтувалась 

в тім, що робиться в І-tatuiй люлодій літерату
рі. 

Є в нас і такі, які замість І'рунтовної роз
робки питання новаторства J.юлодих поетів, 
1zрозаїків безп·ідставно припис~Jють їм сліпе 
паслідування російських товаришів. ДttвІtи.м 
було б погодитись із ду . ."tк,ою, що наприклад, 
у поезії Ліни Костенко е запо:~иzепня із Бели 
Ахмадуліної. І чомусь про оригінальність ШJ
шої новаторки більше говорять за ме:жами 
J'країни . 

... Джерела вічних кадубів народних жив
лять нас, дають нам силу, наснагу. І тільки 
в них треба шукати струмені нового 1-tезвіда
пога, прекрасного. 

Оле(!Ь Лупій 

З творчості розгромлених поетів 
МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ 

І Є НАРОД ... 

На сизих паrор6ах рsсие село rоріє, 
І сірі вітрJІИи докрилюють свій вік. 

В брунатних 6eperax ріка баrрsиа мріє, 
І ra~ засмучений стоїть, sк чоловік. 

Ні лету літака ... ні шурхотінии rуми ••. 
Тут тіJІЬки s! Тут s і ие6а тло, .. 
І дума про народ, мои сто.цумиа дума, 

Навшпильках заrмдає у чоло ... 

Як мінить св усе! І дурень той, хто зміни 
Незмінно заміни вчорашнім днем 6ез змін. 
Народ в путі. Та він тавра не зніме 

Із тих, хто за народ 
садив 

се6е 
взамін, 

І, відрізаючи живі шматки з народу, 
Пророкував народові май6уть ... 
Та 6рів народ. Як завш&, 6рів 6ез &роду, 

Вез тих нетsr тsrиувсь з "не 6у'lи" в "6у'І'Ь"!! 

Во він - народ. Во він ·- rлаrол життs. 
Він зміна змін. Йому нема заміни. 
Во він одни, крізь весни і крізь зими, 

Він у віках існує до путтs. 

А ми? Що ми? Се6е ми ЗІІаєм зроду. 
А ті, що продалнен 

злоту 

в рот?! 
Лиш ті не прода1DІсJІ, хто народу 

Віддав се6е і -
ствердив 

свій народ. 

Ми знову є. Ми пізні. Найпізвіші, 
Що иарос1DІ в худеньких матеріа 

В саду пору6аиім ... Л знаю - не ~ тиші 
Вулкани дихають з-під наших юних 6рів. 
Є Ленін. Є планета. Кров і шматтs. 
Естрада, сало, космос, кавуни. 

І є народ, в sкoro є проклsттs, 
Жахливіші водневої війни. 

тополя 

Коли засне, немов ж.иттs шалене, 

Г1DІ6оке місто неспокійним сном, 
Вона приходить здалеку до мене 
І шелестить до мене під вікном. 

Що6 повертавеа s на Украіну 
Плуrами чорнокрилими орать, 

І тополита в полі поливать, 

І поливати землю топоJПІиу~ •• 

Во йдуть літа буремною ходою, 
Різиити важко пустоцвіт од цвіту ... 
І той mо6ов'10 повиитьсs до світу, 
Хто рідну землю має під со6ою ... 

ВЕСНЯНА ФАНТАЗІЯ 

Ко1DІ почииаєтьсs ніч 

Все почииаєтьсs зпочатку: 

На чорному поm 
З'sвлsєтьсs 6іпий posJІL 

Висотою до ие6а. 
Зліва, 
Спиною до мене 
Дівчина входить ... 
Іде і сіда за роsль 
Битворений з криrи і сніrу. 
Мить 
І заплакали пальці іі, 
Мить 
ЗacNdsлиcs паль~ 
І роJІJІь почав танути. 

Ось він уже sк хмара, 
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Ось він уже nароnлав, 
Ось він уже чайка, 
Ось він уже ик ромен 

І ик неймовірно 

Виросла 
Дівчина в темнозеленому nпani. 

Любове мои, 
Скільки б тебе не rаньбНJDІ, 
Скільки б не зменшувапи тебе, 

З ночі у ніч 
Тн рости nочинаєш 

Сnочатку! 

ІВАН ДРАЧ 

ОДА ЧЕСНОМУ' БОЯГУЗОВІ 

Тн вбив свій rорнзонт і небо отруїв, 
Дав ~упю сонцеві і nлюнув в очі хмарі. 
Живеш nовзком, і nомнсnн свої 

Ростиш в клоаці з nЩпістю у парі. 

Ваrатоrранннй тн аж круrпнй, ніби вуж, 

Віпоrоповнй метр із чорним nі~ебінним. 
Сnіваєш nісню все о~ну і ту ж, 
Що рахітичне наше nокопікни. 

Так! Ми не rусто кричимо "ура", 
"Ура" в нас nахне хлібом і ставками. 
А з~охнутн тобі ~авно nрийшла пора, 
А нам-

nокпасти на в:знк твій 

камінь. 
Люблю и Вас і ві~~аю чолом -
стружу ~пи Вас міцні ~убові мари. 
Пнші"NІІ 

Колись мій Тузик за стопо::ч 
Перечитає Ваші "мемуари". 

ЛЕВЕДИНИЙ ЕПОД 
О~иrни мене в ніч, о~иmн мене в хмарні 

[сині 
І ~ихни на~і мною пеrким пебе~нм крипом, 

Хай навіть син, тenni син пебе~ині 
І сполоха іх місиць туrим исеиовнм веслом. 

Зацвіте автостра~а ~оспіпими rронамн, 
Змиє коси рожеві в nаху11ім mобистку зори. 

З твоrо чистоrо стану, між пататтим та 

(Оріонами 
Ти пебі~кою пJІИИеш у безкресі мої мори. 

О~иrнн мене в ніч, о~иrин мене в хмари 
[ СІПІі 

І ~ихни на~і мною пеrким пебе~иним крилом. 

Пахнуть роси і руки. Пахнуть .цуми твої 

[ ~'І'НІІІІі. 
В серці плавають пебе~і - ~осі так не буnо. 

КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ ... 
Козацькі моrипи високі -
Незrасиі вулкани Вкраінн. 
Стікають nшенИ'ІІІі nотоки 
Із іх nольової вершини. 

В моrнпах nохована мука 

ДЩів nеремопоті кос'Іі,. 
В моrипах - кай~ани онука, 
Обірвані в nраве~ій злості. 

З спьозн nоростає зернина 

І колосом зірку черкає -
В розливі nшениць nотоnає 
Вупканна мои Україна. 

ВІТАЛІЙ 1'\ОРОТИЧ 

НАКОПИЧЕННЯ 

Лю~и - збирали. 
В них ~ома - високі пЬкиа, 
В них ~ома - ~зеркаm.ні шафи 
З nолірованими боками. 
І rpowi вбирає rубкою 
Оща~а инижка. 

І хвороба вбнра• 
Роки за роками. 

Чому можна накоnичити 

Снrаре'І'ІІ 
І бпишанки консервів, 
І жовті JІЩикн мила? 
Чому пю~и збирають чужі секрети, 
А свої - пю~им ~арую'І"Ь? 
Дуже МИJІО 
Зібрати колекцію сіринковнх е'І'ІІкеток 

Це зветьси фіпуменією, 

Або колекцією марок, 
Чи бібпіотекн книжок 
З nитань е'І'ІІкету, 

Чи серію чужих марень. 

Чому є речі, икі пише ви~аютьси 

Назавж~и? 

Дні житти нашоrо, 

Слова ~умок наших, внкпа~ені 
на шnальтах ... 

Стукотить cnora~и, ик nоіз,J:РІ -
Серцими 
По ребер шnалах. 
СтукотR'По rо~ииннкн. 
Стукотить пікарі по хоподному корн~ору. 

У nапаті ~ушно, 
І пю~ина кпа~е rопову хвору 

На білу nо~ушку. 
Ій ввижаєтьси, ик шафи 
З СJІИЗЬКИМИ боками 
Виспизають з жнтти 

І nовертаютьси ~ні nрожиті, 
Яких ніхто вже не nоверне·. 

Із серци сnа~ають камені, 
І все збуваєтьси, 
Як у ЖюJІR Верна. 

І nрихо~ить nре~вні cnora,J:PІ. 
На білі nростнра~JІВ, 
Чисті, ик маренни, 

Лю~на JІRraє, 
А на~ нею химерні, мов naro~н, 
Проnm~ваю'ИЬ мрії 

Про накоnиченни ~. 
Марно. 
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ДЕРЕВО-

Це бу~е ~омовнна чи фпаrwток, -
Держак ~пи праnора чи ясеневе вікно ... 
І и про це не знатиму ~овіку -
Що бу~е з цих, тонких іще, rіпок. 

Це и са~в, бажаючи зростити 
Держак, 

Чи, може, ~ощок біпих стос. 
А ~ерево моє вже nі~вепось, 

Вже розnростапо корені та ві'І'Н. 

Я ~умаю-
це ~ерево вже асио, 

Що бу~е з иьоrо? 
Сnис? 

Бар'єр ~JІR ложі? 
Я зву йоrо Поезією. 

Може 
То є Поезіи, 
А може,. nросто исен ... 

ЄВГЕН ЛЕ'І'КЖ 

ХІВА Я КОЛИ ... 
Хіба и копи про мииупе забу~у, 
Зміню и ~о иьоrо ставпеиии? 

Си~іпи в бу~инках nохмурі кербу~и 
В застебнутих 

иarnyxo 

ста.пінках. 
Всі ~вері в крамницих защебиуті міцно, 
І rуби у кожиоrо скпеnпеиі. 

Шпаrбауми вх~ закрива.JDІ у місто 
І хмари сnускаJІНсь скпеnами. 

СтискаJІИси зуби ~о боJІІО у ВНJІНЦЯХ, 
Щоб спово із рота не виnапо ... 
А nрав~а хо~ипа·бро~ипа по вупиЦІІх, 
З бу~ннів кербу~ами внrнана. 
"Я nрав~а, - казапа, 

Поезія молодих иа ~ужині 

nросипа, звертапаси, -
Пустіть у те nпо сере~ ночі І.:' 
А пю~и соромиJІНсь 
І відвертапись, 

В~ nра:е~н ховаючи очі. 
А пю~и її уникаJІН ..• 

І МНОЖИJІНСЬ 
Врехпивих мотивів хорали. 

І браJІН кербу~и иаrостреиі ножиці 
І nрав~у на rорпо карали. 

І сиnапись шматтим скрнвавпені вирізки 
З nісень, 

иіноnпівок, 

із nовістей. 
І насnіх бинтами замотані виразки 

Брехнею струnиписи nоиністю. 
Та, хай на очах затиrапа nony~y 
Врехні nоциткована nисанка, 

Нехай не nускапн в бу~инки кербу~и 
В серцих бупа nрав~а nрописана! 

Носипи її і ховапи в~ norJІR~в, 
Немов не~озвопену зброю, 
Щоб з nіхов у rру~их ~істати у nопу~ень 
І стати ~о чесноrо бою. 
Той б!й о~rримів ... 

Попетіmt кербу~и, 
В nопон nоз~авапись nохпюnпені, 
І носить, ик щит ві~ JІІО~ської оrу~н, 
Очиці спьозамн захпюnані. 
Не вірю їм! 

Хай хоч контори nоки~апи -
Неnрав~а в їх серці зоставпена, 
І мопитьси, знаю, ночами на~ і~опом 
На~ rіnсовим бюстиком Стапіна. 
Я знаю, пежать у копншніх кербу~ів 
В nиny нафтапіну стапінки .. .:-
То ик и nосмію, 
Минупе забу~, 
Зміню и ~о ньоrо ставпенни? 

МАРНО ЦАРИННИИ 
Ма рко Ц ариииик появився в україисько

:ту літературиому житті ua чужині в 1963 р. 
Він належить до наймолодших поетів, які по
·чали друкуватись в цьому роиЛ. З приємністю 
треба ствердити., що він, ~и ие єдиний, в noe. 
зіях якого можна відчутt,, ·що народжується 
:молодий поет_, справжній поет. 

При цьому з прикрістю треба ствердити, 
'ЩО І-tа ~у.жииі, ие в·идно у нас молодого літе

ратуриого прппливу. Чи ·І~с вина С7'ариюго по
Ісоліиия літераторів, які ие зуміли виховати 
своїх иаслідииків, чи може вина це середньо
го покоління, яке залюбки щ.е й дальше на
зиває себе ((молодим''. 

Факт залииtається фактом, що иа чужи
ні (в якій країні наtиого поселення це ие бу-

ло б) у нас ие відбулось літєратурного пробу
дження, як, в останніх рока~: в Україні. 

Ми ие шукаємо за молодими, яким вже 

під сороківку, а ми tuyкaєJlf.O за справді .мо
лодою літературною молоддю .. яка і своі.ч ві
Ісом, і своєю творчістю, належить до молодшх:. 

І до такої літературиdі .JІ!ОJюді иа ~ужині 
.ll'lU зараховуємо в першу чергу Марка Царин
пика .. 

Марко народився 15 листопада 1944 р. 
в часі бурхливих подій останиьоіі війни в ро
дині українських біженців. Зq,раз живе у Фі
лядельфі-ї. Цікавиться соціяльними дисциплі
нами і літературою . .Тlюбить театр і працює 
в різних, зокрема америкаиськшх:, драматичн/UЖ 
zуртках. Ного талант сценJч~tого мистця мо-
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гли подивляти учасники·· літєратурного ве~о

ра ~' Зарева" в Нью Hopf(,y, коли він з таким 
чуттям читав поезії Ліни Костенко. 

Марко Царинник 

Молодий поет працює Зftраз иад п'єсою 
~·образа", а також над есеюии про М. Хвильо
вого і А. 1Свмю. 

М олодо~rу поетові бажаемо багато успі
х·ів! 

ЗА:ВУТТ.R 

За6уттв є мов · пісна, 

що поз6авившнсь ритму, 
поман~рує у ві'ІНість. 

За6уттв є мов пташка 
З розпростертими крилами, 

нерухома на :аітрі. 

За6уттв є 6ілпве --
ак розrромлене ~ерево 

'ІН о6лнччв коханки. 

За6уттв є темрвва, 
що чатує на мене 

невловимо ЇІ невтомно. 

І чому ж за6уттs те 
не за6у~е про мене? 

"ПОЗОЛОЧЕНА КВІТКА" 

Наймоло~ше покоnіІDІJІ тамтеuоdх поеШ 
(всі поети моло~, але ~евкі моло~ші) 
в такому ВИЮDО'ІНому стані &унту, 

що осmплені реаm.ністю очі старих 
цьоrо аж ніяк не ~о6ачають. 
І ми не знаєм тільки чи усві~омили 
це усі молоJd. 

Сказала це ~В'ІІDІа, 
що суJVІЧи по всіх критеріях, 
&упа ще ~уже моло~а (ІJН може наївна). 
А в спухав і ~опнвав rірку коу 

ставав нервовим в спо~іваІDІі 

ие~омислеиих можливостей. 

Розп'втий на . жовтj світла 

корчивсв ~им наших циrарок . 

. * * * 
Я mо6ив те6е в сумних аулицвх, 

~е кроки па~апн млявим ритмом, 

а чорний морок сівв іскри зопоті, 

~е синвві пристрасті розквіта.пн у провулках, 

а лаrі~ий спокій, як ~ощ на~ ранок, 
наповнював наші ненатm серцв 
неозорою весною ~алеких фіsшок. 

=!: * * 
Хтось сказав нео6а'ІИо, 

що травень жорстокий місnць -
найжорстокіший з усіх. 
А в кажу, 

що травень жорстокий, 

і квітень жорстокий, 

і червень жорстокий 

і жорстокі всі місsщі 
Цьоrо nрокпптоrо 6уттв. 

І хтось сказав, 

що все і~е і все минає. 
ТакІ 

Минає, втікає, 
жорстокість внrла~ує. 

Прокnвтий ІІІ ас! 
І рівнож 6лаrословениий він! 

"І РАПТОМ ЗВЕЧОРІЛО" 

Кожний самотній на серці земпі, 
Покритий rулом оrоленоrо ве6а, 
Проколений &лиском сонцв. 

І раптом звечоріло. 

ПРОХОЖІй ДІВЧИНІ 

О~ни 
твій 

поrлsrд 

заrар6ав ~ла се6е 
безкраю впевненість мою. 

* * * 
День і ніч стрічаюасв 

в сутінках німих. 
Іскри, м' акі й ероТJrІИі, 
тпіють в тінвх. 
На тротуарі моєї ~ші 
прохо,цить твов постать. 

День і ніч стрічаютьсв 
в сутінках німих. 

* * * 
Як рінь ота 
на березі 

невн,цноі 

ріки, що між 
нас поппнла, 

така холо~а, 
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Нові wппхн 

таиа тверда, 

таиа мертвенна, 

таиа ціпном 
неодуховлена, 

Як pim. ота, 
ронені, 

раиеиІ, 

rранеиІ 
СІІЬОЗИ М:ОЇ1 
що тн не бачиш. 

Жи'ІТІІМ я смерn. 
поиутую. 

УНРАїНСЬНИй НАЦІОНАЛІЗМ У СВІТЛІ ІНТЕГРАЦІї ЛЮДСТВА 
На початиу нашої етаnі поставимо два твер

дження, які ражаmмемо аисіомамн в нашіИ ди

скусії: 
{1) Су'Іі\СІПІЙ світ сrремнт• до ін'І'еJ"раціі, 

(2) Сучаснніі світ переживає 6уВну добу на
ціонаnізму. 

Що6 не відірватж:ь від дійсности і що6 зав
жди внпереджуваm еиономі'Іно-політн'ІИо-соціо

лоrічні процеси, замісn. дозвоnнтн таннм проце

<:ам випереджувати нас, українс•иі націонапісти 
муСІІТІ. під сучасну пору перейти певну мета

морфозу основ націоналістн'ІИоrо світо1'шщу. 

Або ще ираще - точно обмірнувати йоrо в 
світиі сучасносrн і ирНС'І'аnізуватн основне наше 
світоспрніімання. 

У духовосrі 6aran.ox уираінсьинх націона

лістів внтворнлош. під впливом 'Іужннців переио
нання, що націоналізм, як і.цеслоrія, 'Іерез тО!!, що 

11-ін стремнn. до самостійиосrн націй - в своїй 
основі днференціяпісnrm:ніі. На саму зrадну про 

слово "федерацік'' иожному доброму націо?tаnіс
тові робиться моторошно. Цей фаит иезвІІ'U.іно 

спритно вниористовуюn. наші вороrн і nротнвнн

ин, яні раз-у-ра"J підиресmоюn., що націочалізм 
11еде до роздрібnеннл, безперебійних націонаmо

них суперечностей і воєн, до вічноrо хаосу. Дайте, 

иажуn. воин,свободу і самостійнісn. народам Ро
сіі і Східня: Европа потоне у війнах усіх протн 

всіх, а тоді, продовжуЮ'І'• вони, Німе'І"ІИU<"'І. 6ез 
жодних зусиm. заволодіє Східньою Европою і 

Північною Азією, а заволо.цівши mмн прОС'І'ора
ми стане заrрозою для цілоrо людс'І'Ва. 

Є ще друrий арrумепт, це арrумент соціяліс
'І'ів. Соціялізм, мовляв, стремит• до братерства 
всіх націй, а націонаJІЇзм, буцім то, пропаrує між
націонаm.ні війІПІ і вииорнС'І'ання нації нацією, 

чи поиmреІПІл однієї нації, иоштом друrоі. 

І тут нawt> завдаІПІJІ вийти з уираінс.инм на
ціоналізмом на світову арену. Ми муснмt:І дсво
днтн, що передумовою іИ'І'еtраціі JПОДС'І'Ва в іі JІRЙ

·шнрn.rому розумінні є чіТJrео сирнсrапізуваtІRя 

всіх найменших mодсьинх ОДІПІІЩ•, що маюn. 

духові й фізичні прнимеm нацlі - в свої оиремl, 
самостійні і со6оркі держави. 

Лиш тоді і тіm.ии тоді, може прийти суттєве 
братерство і зrода всіх mодей з€!мноі куnі, яи вони 
будуnо в першу 'lepry рівні, лише тоді можна ду
мати про правдиву іктеrраціЮ людсnа, яи до ио-. 

реня відімруn. всі найменші nрояви імперіапЬ
му: поnітН'ІНоrо, еиономічиоrо й ,цуховоrо. КоJІИ 

в духовості чи психіці иолtноrо народу завмруть 
на вічність різні претенсіі на rеtемонію, "сrаршо-. 

братство", "опіиунсnо над слабшнм:н", "відпо

відальність за менш розвинених" і ціnа rама рЬ
иих алібі імперіялізму. 

Треба доиазати mодству, що правдива дружба 
може існувати пнш між рівними. 

У нас з давніх давен помітнні: нахнn до обо
рони. 

Але поии ми будемо щос• иомус• до'Rазува
тн, то нам треба зрозуміm, що ціnь уираіна.иоrо 

націонаnізму - не є nнwe самостійна, соборна у
ІІраінс•иа держава - тепер вже це не вистачає. 
Цinmo уираїнсьиоrо націонапізму повиІПІа бу<rи 

заrапьна іИ'І'еtраціл mодства, а в тому й Уираінн, 
по'Іерез самостійні і соборні держави. І з та11нмп 
ідеями ми повиІПІі виходити на світову арену. 

Ми сміm~во можемо твердИ'І'и перед світом 

та історією, що тому ми є націонаnіС'І'амн, бо хо-. 
чемо бачити всі народи земної хулі в зrоді і дру

жбі, що хочемо бути свідиамн заrнбепі світових 

uоєн, що хочемо прнІПІІПІТИ вниористовуванИJІ на

роду народом, а люДІПІн людиною і вважаємо, що 

це можливе nиwe тоді, иопн: всі народи світу 
сирисrаnізуюта.ся 1: оиремі самосrійні держави. 

І тому німецWІий націонап:-соціяnізм, і""t"апій
сьиніі фаnт:зм, московсьиніі иомунізм і їхні по

спідовинии є рівнорядні в одній своій тезі: всі во

ІПІ по своїй су'І'і 6упн ан'І'JІКаціонапістнчиі, імпе
ріплісrичні снсrеми, що веnи до диференціяції 

людства, а не до йоrо іИ'І'еtрації і всі ВОІПІ в обJDІ'І· 
'Іі націонапізму JІВJtmоться: назадНИІn.иими снсrе
мамн, прнзна'Іеннми на заrи6іль. Oner Орест 

ПРИКЛАД ГІДНИЙ НАСЛІДУВАННЯ 
У друrій ПОJ!ОВІПІі wрІПІJІ ц. р. д·р Басил• 

РождесrJІеНСьJUІЙ об'їхав рлд місцевостей, відві

дуючи nicnя довrих роиів своїх друзів і знайомих. 

fforo марn.rрут ішов таиою лінією: Чіиаrо - Валті
мор - Ваndнtтон - Фіnя.о:ел•Фіп: - Mompean -
Торонто - Воффало - Чіиаrо. 

Перебуваючи у Вапrіморі д·Р В. Рожд<:!ствен
сьиніі відвідав Реданцію нaworo журкапу "Смоnо

сиІПІ" і оrnлнув матеріЛJПІ Уираінсьиоrо Студевт
т.иоrо Архіву-Музею. З на1'0Дн своіх відвіДtm він 

зложив пожер'І'Ву в сумі по 25 доп:. на "Смоnо

синп" і УСАМ, за що цією дороrою СЮІадаємо йо

му найщирішу подяку і бажаємо sкн~ращнх 

успіхів на новому шляху ЖИІТ11. 
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МОЛОДЬ І ОСВІТА В УНРАїНІ 

• Школн-інтерна'І'н в Украіні. 
ПротЯ'І'ом років в УРіраїні органі
зvють т. зв. "школи-інтернати". 
Це школи, в яких ді ти нав~ають

ся і мешкають ціЛJІіом відірвані 

яі ~ своіх батьків. Не раз nідсо

вєтська преса nисала про відста

вання нав~ання в цих шкоnах, а 

також про невідрадні умови nо

буту. В школах-інтернатах До
нецької, Заnорізької, Дніnроnе

тро:вськоі, ~Вінющькоі, Одеської, 
Хмельницької областей і :Києва 
цілий ряд учнів відстає у нав~ан

ні, а немало є тако'ж другорі~ни
"ttів. У багатьох школах комуиі
сти~на індоктринація у~нів зазнає 

nовного nровалу. Багато дітей 
втікає ("відсіваються") з інтерна
тів. Виnусникам цих шкіл тя:жко 

дістати nрацю, а ще тяжче :есту

nити в інститут. У 1962-63 нав~. 
році в школах-інтернатах Укра
іни навчало лише 67 % у~ителів 
і виховників з вищою освітою. У 
деяких школах нав~ають у~ите

лі, які були звільнені з загально

освітних шкіл за бездіяльність і 
аморальні .в~инки. Деякі школи і 
nnиміщення не мають найнеоб

хідніших забезnе~ень: у школі-ін

тернаті ~- 1 в Полтаві немає те
nлої води для дітей, а у та:Кій же 
школі в Жаб'ю (на Підкарпаттю) 
немає ані каналізації, ані водо
nровідної сітк:и ("Р. 0.", ~- 61). 

• Юні сnортсмени Украіни -
чемnіони СССР. На VII спертаиі
яді школярів усіх ресnублік СС
СР, яка відбулась у лиnні ц. р. у 
Волгограді (колишній Сталінград) 
команда школярів У країни зай
няла nерше місце, здобуваю~и 
155 nункти. У легкій атлетиці, ба
скетболі і шахах наші сnортсме
ни зайкял:;.r nерше місце, а у реш

ти шести видах спорту, не оnу

стились ниж~е як до ~етвертого 

місця. 

• Хаос у nрийомах до ВУЗ-ів. 
З кінцем лиnн~, коли мала бути 

закінЧена cnpa~ nрийому встуn
н:;.rків у 60 ВУЗ-ах Украіни, не nро
ведено конкурсу серед осіб, s:кі 
прийш~ з виробництва. BнacJti· 
док. цього до високих шкіл бу· 
дуть nр:;.rйняті всі з виробництва, 
навіть ті, яких знання не відnові-

(ХроніJШ) 

дають високошкілним вимогам. В 

деяких школах є багато вільних 
місць. Наnриклад Харківський nе
дагогічнни Інститут nередба~ав 
прийняти на 1 курс 425 студен

тів, а на 23 лиnня заявл: nодало 
лише 353 особи. На сnецівльність 
"Фізика і загальнотехнічні дисци 
nліни" на 50 місць зголосилось 

лише шість абітурієнтів, на "Ма
тематика з англійською мовоrо ви
кладання" - на 25 місць 2 заяви, 
"Математика і креслення" на 50 
місць лише 30 заяв. З інших Висо
клх Шкіл доходять nодібні сиrна
ли : в Бердянському nедагогі~но
му інституті на спецівльність 

"Фізика і механіка" зголосилось 

менше nоловини, того, що nла

нується, на математи~ний відділ 

на 75 місць є лише 38 заяв ("Р.О.", 
ч. 59). 

• Заочні і вечірні JJJКonн. У :Ки
єві nрацює 60 ве~ірніх (змінних) 
шкіл робітни~оі молоді і 8 заоч
них. На новий шкільний рік зго

лосилось багато більше бажаю
чих навчат:;.rсь зао~но ніж на ве

~ірніх курсах. В одному районі 

:Києва лише в одній зао~ній шко
лі нав~ається .пві тися~і у~нjв, то

ді як в тому самому районі в де

сяти ве~ірніх школах лише дещо 
nонад три тися~ і. У зв' язку з та
І'!.ОЮ дисnроnорцією nроnонуєть

ся організувати о~но-зао~ні шко

ли ("Р. О.", ~. 63). 

тикується іх і '3а те, що 16 років 
студенти nедагогі~них вузів У
краіни не мають nідру~иика з 

nедагогіки "і не відомо, коли він 
вийде" ("Р.О.", ~. 63). 

• Чи 6у~У'J'Ь нові JJJКon:и? До nо
~атку нового шкільного року в У

краіні заnлянована збудувати 230 
нов:;.rх шкіл на 136 тися~ школярів. 
Деяка кількість цих шкіл вже збу
дована, але багато ще й не роз
по~ато, або будуєтЬС$! надзви
чайно nовільними темnами. Май
же в кожному ~нелі українських 
nідсовєтських газет друкується 

тривожні сиrнали про будову но
вих шкіл ("Р.О.", ~. 60). 

• Тілесні кари в школах-інтер· 
натах. В Молочянській школі-ін

тернаті (За'І'іарnаття) виховники 
й. Пещак і В. Петри~ко застосо
вували тілесні nобої дітей. У різ
ні nори poRy і в різну nогоду во
н:;.r заставляли дітей різного віку 

nиляти дрова, ~ерез що багато 
дітей останньої зими nообморо
жували собі руJІ;и й ноги ("Р.О.", 
ч. 57). 

• Нова ін~октрннацЇJІ сту~ен
тів. По~авши з нового академі~
ного року у всіх ВУЗ-ах Укра
іни і цілого СССР впроваджу
ється новий, обов'язковий курс 
- "Основи наукового комуні'3-
му". Цей курс має дати студен

там •• струнку систему знань про 
закони виникнення, становлен

• ВІ""ставаннн nе,..аrоrІ"-ноІ" на· ""' ,.. -. ня і розвитку комуністи~ноі фор-
укн. Наnередодні нового шкільно-

го ро:ку, виявляється, що nедаго

гі~на наука в Украіні в усьому 
відстає. Цілий ряд ре:кторів nеда

гогічних вузів, завідую~их кате

драми - займаються в багатьох 
виnад:ках адміністраційними і 

госnодарськими сnра:иами, е не 

розnрацьовуванням nедагогічних 

nитань. За иоординацію всієї на

уково-дослідної роботи з nедаго
гі~них наук в Украіні відnовіда
ють На уко во-дослідний інстИтут 
nедагогік:;.r (НДІП) і Науково-до
слідний інститут психолоrіі, які 

нещодавно гостро критиJІіовано, 

за те, що ще й до теnер не ство

рено '"rрунтовних nраць з nровід
них nроблем нав~ання і :комуні
сти~ного нав~ання у~нів". Ріри-

маціі, про шлях:;.r і методи заво
ювання диктатури nролетаріяту, 

nобудову соціялізму і :комуніз

му" ("Р. 0.", ~- 56). Подібний курс 
nід назвою "Суспільнознавство" 
вnроваджено, як обов'язковий 
nредмет в 11-их клясах десятирі
чок ще в 1962 р. 

• Перший ':Jаво~-втуз. Шлихом 
ексnериментування було віднри
то nерший в У країні т. зn. "завод
втуз" (Вище Техні~не У~бове За
ведення) при Дніпродзержинсь
кому металюрrійному заводі. В 

цьому році ця школа виnустила 

nерших 210 інженерів метаmор

rів і хемі:ків, які рівночасно пра

цювали і нав~ались ("Р .0.", Ч. 
55). 
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• Сту~ентн на цілині. · s· !tиnни 
560 студентів з Уtиjвського універ
ситету було вислано на ціллну, 

за ,т.~. J~'-'·· "~ом:qо:м~:тьськими путів
кц.м~:~.Студентlв лроводжал~ ти
си"І:Jі' ~нии. Серед баrатьрх пропа
rандистсь~ких транспарентах бу
ли і такі абсурдні написи: "Не 
пищатиІ", "Чекає на тебе далека 
планета і зветься вона Цілина!", 
"В"удівництво JІїомунізму - спра

ва молоді" (~~) ("Р.О.", ч. 54). 

СМОЛ00КИП ~евь-Серnень 1963 

дуЖе ~lіесприитлив~х умовах не 'сказати різJІїіше) знання в га
(юіпр.: в Конотопськ~у ЗТФ за· лузі мистецтва, літератури" ... Чи-
гальна площа приміщення зdнить 

становить. 600 кв. м., цебто припа
дає 0,9 кв. _м. ~а одного студента!) 
("Р.О.", .. ~. 53). 

мало десятикласників з цієї шко

ли ~исал~, що основоположни

к~м р~сійсь~оі.. клясичної музики 
був... Бетго.вен, а засновником 
Третиковеької rалереі... r але рей. 

• Анкета, яка rромнть! На при- У підсум'ка~ ан~ети, окр~му ува
кінці минулого шкільного року гу присвячено Киівській 153-ій 

майже в усіх школах Украіни середній школі,. учні якої "сприй
проведено спеціильну анкету, я- няли певні неrативні явища бур

ка мала "виявити знання учнів з жуазного мистецтва по-своєму, 

питань літератури і мистецтва". не. розі'бралисJ[ вк слід у іх суті", 
• 3аrально-технічні Факупьте- З частинного підсумку цієї ан- на що учит.елі реаrують так: 

ти (3ТФ). Для поліпшення інже- кети виходить, що знання шкіль- "Іlросто ... окремі юнаки й дівчата 
нврноі освіти в Уираіні ще в 1960 ної мол<;>ді lV - ХІ кписів є жа- хочу~ь вигляд.ати "ор~rінальни
роЦі · було відкрито· в різних мі- хл~ве, але рівночасно, що вона ми молодими людьми". Останні 
стах т. зв. Загально-технічні Фа- захоплюється західною літерату- речення с~оі.х nідсумків Л. Гре
культети, !Коли то на перші кур- рою і мистецтвом, які на неі ма- ков закінчує так: ині, з таким 
си зголосилось 36 тис. осіб. В 1961 ють значний вплив. Учні П'яти- примяренством в естетичному 
р. іх зголосилось 39 тис., а в 1962 хатсЬІ.r;оі середньої школи відпо- вихованні юні:іцтва миритись не 
р. - 47 тис., з них прийнято ли- віли "що клясичпу музику не ро .. можна. Треба бротись за душі і 
ш~ ,9,800 осіб. ЗТФ проврдить ден- зуміють і не люблять, балетів не серця наших вихованців. Не мож
ну, в'ечірню і заочну форму на- знають, не можуть назвати авто- на байдуже ··лишати іх під о· 
вЧання. Три річні підсумки пра- рів опер "Іван Сусанін", ''Князь труйн~ми ~аламн всіликих бур
ц( :'З!Ф виказУють, що вона ще Ігор". Багато учнів 'Коропецькоі жуазних ідей та ідейок, що, мов 
майже всюди на незадовільному школи-інтернату (•Тернопільщи- гадюки, проникають ще у наш 
рівні, а студенти навчаються в на) "мають дуже туманні (щоб дім" ("Р.О.", ч. 51). 

------о----о----о~----

ХРОНІНА УИРАїНСЬИОГО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ 
VJ-ИИ KOHrPEC СУСТА 
Клівленц .. (Вл. _ Кореспоп .. 

;r,em~iя). 6-7 липня 1963 р. 
tіідбувся в Клівленді, в залі 
'Вестерн Рі3ерв ун~іверситету 
.;_ VІ-пй Конгрес українськоі 
С'ТУдентсІ-.К<;Ї централі в США 
-· СУСТА. 

Учас'І·ь у .1:\онrресі: на КонІ'·· 
reci було р~презентованих 17 
с·!'удентсм<их Громад і Клю
бів з такFх ~середків - 1. 
Чоффало ( 40 членів; ~: деле. 
rати); 2. Рочt:стер (23 чл., 2 
дел.); 3. Тр~ё- (9 чл., 1 дел.); 
4. Балтіl'lОD (20 чл., 2 дел.) ; 
5. Клівленд І35 чл., 4 дел.); 
6. Нью й-оцк -- УСГ ( 4 7 чл. 
5 дел.) · { :У"'СК при Гантер 
Коледжt, Н. й. (15 чл., 2 
дел.) ; 8. УСІ\. при Колюмбій
{'І.Кому у1!іверситеті, Н. й. (15 
LJЛ.,. 2- цел.) : 9. Філядельфія 
(89 чл., 9 дел.) ; 10. Чікаго 
(36 чл., 4 дёл.); 11. Вашінг
тон (15 чл., 2 дел.); 12. Кент, 
Огайо (19 ч."!., 2 дел.); 13. 
УСГ, прп Ра тгерс університе
т), Ньюарк, Н. Дж. (10 чл., 
1 дел.): 14. Ньюарк, Н. Дж. 

(20 чл .. 2 д~л.) : 15. Сиракюз 
(1.6 чл., 2 дел.); 16. Дітройт 
(36 чл., 4 дел.) ; 17. Урбана, 
Ілл. (213 чл., 1 дел.). 
Разом н~ Конгресі бу ло 

репрезенто-gано 4 71 студентів 
почерез 48 делегатів, а також 
12 членів Управи, цебто у 
!<онГресі .аза.;1и участь 60 де
деГатів з правом голосу. 
П резндія і коl\rісії: до П ре

?.идіі КонГресу обрано таких 
осіб - R. Савчук -- голова, 
Б. СацюF, А. Масюк -- за
ступники, Т. І~ибик, О. Бога
чевська - секретарі. Номінз ... 
дійг. Комісія: О. Послушни:П, 
Ю. Кульчпцький, В. Маєв
ський, І. Галій, Ю. Грабець. 
Організаційна: 10. Коверко, 
Л. Зобнів. В. Грушкевич. Фі
нансова: },f. Пришляк, М. 
Кравс, О. ІІJвабінський. Резо
. "Іюційна: М. Савчак, Л. Га
яущак, С. Хемич, Т. Матій
ців. 

Діяльність уступаючої Уп
рави СУСТА: У ступаючу Уп
раву СУСТ А за головетва Во
д одимира Прибили треба у-

важа тF. 3а найбільІІt активну 
~ усіх дот~перішніх Управ в 
:ост,анніх деслти роках існу-1 
чаннfі СУСТА. Хоч не всі 
•rлени Упр~ви були. діяльні і 
на рівні сnо їх завдань (на 18 
членів .Управи, лише 12 брали 
участл v Конгресі), завдяки :n рез Ди Антові СУСТА сту
центська 'діялЬність велась по 
різниl\: напрямкам, ш.'{Кано 
J-Іових шляхів і нових діля
нок nраці, де було потрібно 
ттрисутності vкраїнського сту
:J;ента, його rияву, його дУ!'<І
~и та ;:tii. До найбільш діяль· 
І' их чле:Рів уступаючої У пра
ви крім В. Прибили треба за
рачувати 'R Футея (міжна
радні зв' язки), Л. Зобнев::t 
(справи с· f\ 'Р ~ д ньошкільни
Уів), Л. Купчик (академічнІ 
:епр ~ви), ,r. Тарнавського 
.{культурно-освітні справи)_ . 
J. Чуму (організаційні) , Є. 
Лащика (Еидавничі справи). 
Т. Матійці'в (ФКУ),. Ю. Нег
.ребецького, Марусю Приби
лу (ген. сеr~ретар) і М. Крав
еа (скарбнч:к).: 
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З важлияішої діяльноСти 
СУСТА в ()Станніх двох ро
нах треба відмітити: поділ 
студентсьУ.•Jго терену СІІІА 
на райони, за діяльність яких 
відповідали віцепрези де н ти 
1.бо голови комісій. Завдяки 
цьому, в системі СУСТА бу-
ІН 32 аr{тивні студентські 
Громади і Rлюби ( 80%) і 9 
!rеактивних (20%), тоді як в 
терміні 19!1q-1961 було лише 
14 активних Громад в сист ~ · 
.. ~; СУСТА f60%) і 10 неак 
·тивних ( 40%). У звітно?tІУ 
часі Управа відбула 26 свшх 
засідань і 7 студентських зу
стрічей і конференцій шир
шого масштабу. Влаштован:> 
6-ту Літню Високошкіль1:tу 
.,.-rонференцію в Баффало та 
П-ий 'Укрііиський Студент ., 
~еьк:Ші Ідеологічний Конфе~
в СІІІА при співучасті СУС.
ТА, "Зарева", "Обнови" і О
ДУМ-у. В.лапІТовано ІІ-гу ~е
vедньо~кі~•му КонференЦІІО. 
в США і видано три числа 
середньошкіл Б Н:',о ·~ о Qргану 
нmв". Видано брошуру "Кру
ти" в ур:р~інській мові та по
роблено кrю ки в напрямі про
голошення F ряді місцевостей 
США 29 січня - ''Днем У
t-tраїнськогп Студента". Пода
но ініціятиву та проведено 
спільно з іншими студент." 
ськими оргnнізаціями {чужи
~ецькими) огляд студент
ської опіні' в справі "холод
в ої війни" у · 30 амерякан
ських ~університетах і коле
джах. Делегації СУСТ А бра
ли участь !J 14-ому і 15-ому 
Конгресах ЮСНСА та в мо-

СМОЛОСКШІ 

делю генеральної асамблеї 
ОН, на т.:ій українська деле
rація ПРОГОЛОСИЛа вихід У
країни з СССР, що наробило 
с1агато розголосу. Видано од
не чпсло "Горизонтів" в ан
глійській мові і систематично 
:аидавано "'Оrvденrеьке •ело ... 
.І'О" при "Свободі". За допо
могою СУСТА посилено збір
ку на Фон1~ ФКУ, який осяг
нув суму біля 100 тис. дол. 
готівкою. Окремо треба від"' 
значити відвідини членів Уп
рави СУСТА і студентських 
провідників у Вашінr'тоні -
у Державному Департаменті, 
д-р Гарріса і передачу про у
!Rраінське ~тудентство 'Че~з
"Голос Аltfерпки". Завершен
ням дворічної праці СУСТА 
було видапня пропам'ятної 
книги - ''Українське сту
дентство -в Америці", першо
rо цього роду видання в істо

рії українеького студентсько
""О руху взагалі. 

На спеціяльне відзна чення 
заслуговує ініціятива прези
дента СУСТА В. Прибили в 
справі реактивізації ЦЕСУС-у 
на міжнародному студент
ському відтинку у свІ·rовому 
масштабі. По цій лінії підпи
сано "Акт Панамериканської 
Співпраці" між СУСТА і СУ
СК-ом. В. Прибила репре 
зентує ЦЕСУС на Х-Ш ~·Пж
народній Конференції КОС
ЕК-у, а дальше відбуто І-ий 
З'їзд українського студент
ства Америки і Канади. Ці 
почини які провадили до ши
рокозакроєної діяльності у 
ближчому майбутньому, ма-
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ли довести до структураль

ної перебудови ЦЕСУС-у і йо
го uеактивізації після бага
торіЧної абсолютної його без
діяльности. 
Це бу ла важливІша діяль

ність СУСТА в останніх двох 
роках, яка в більшості випад
ків або ініціювалась прези
дентом В. Прибилою, або бv
ла реалізована при його ак
тивній співучасті. 

Із здивуванням треба відмі
тити, що "Студентське Слово" 
не завжди подавало на своіх 
сторінках відомості про цю 
багатогранну працю, зате сто
рінки українськоі преси в дія
спорі були постійно (чого не 
бу ло в попередніх роках) за
повнені вістками про дІяль
ність СУСТА. 

Пеоебіг Копr"ресу: в історіі 
украінського студеН'І'ства бу
ли вже різні студентські конІ"
респ, різний вони м~ли ха
рактер, різний п~реб1г, були 
Дуже часто більш або менш 
контроверсійні, але мабуть 
такого конrресу з таким пе

ребігом і з таким його веден
ням ще не було. При цьому 
слід відмітити кілька прин
ципових справ: 

Предсідник повинен строго 
притримуватись статуту і не 
викорвtстовувати ііІого тен
денційно в залежності від 
своіх особистих чи групових 
уподобань; :пред с ід н и к не 
сміє (в жодних вШІадках) 
надуживати своім станови
щем і, не маючи ніколи об
;ме.женості !слов~, 1 агітувати 
за тими чи іншими сnравами 
(наймаркантніша була аrіта-

Груnа> учаЬннкіа· VI-ro Нонrресу СУСТ А, який відбувся в mmнi 1963 р. в Клівленді. 



ція- делеrатів nроти прийнят
тя УСГ при Колорадському 
університеТі до СУСТ А, бо 
мовляв "це буде тягарем для 
СУСТА" і т. д.) і впливати 
на Голосування. Завданням 
nредсідНика - це бути своє
рідним координатором висту
пів; узгіднювати іх і ·умож
лИвлювати всім сторонам ви
словитись до даних справ. 

Коли предсіднпк користуєть
ся погрозами, мовляв, "коли 
ви будете забагато говорити, 
то я вас викину з конr'ресу'', 
або -коли: молодий делеrат 
nідносить якусь справу, а ЙО· 
му предсідник відбирає сло
во - то цё лише свідчить 
про його безпорадність і вда
вання до екстрем, які у ви
сліді довели до того, що за
гал молодих делеrатів мов
чав і взагалі не брав активної 
участи в Кою'ресі. 
Ми б ці~ справі не присвя

чували ет:tльки уваги 1 вза

галі не бажаGМО робити: за
киду, зокрема тій особі, про 
працю якОї колись наш жур
нал висловлювався похваль

но, але ми більше цінимо за
гал студентського руху і про 
такі вШІадки мовчати не мо
жемо. Треба змагати, щоби 
вони ніколи більше не повто
рялись. 

Коли ідеться про дискусll 
на Конrресі, то таких взагалі 
не було, як не було і обгово-

смолосюm 

реННЯ прИНЦШІОВПХ ЧИ важ

ЛИВИХ сnрав на майбутнє. 
ВИтрачувана масу часу на 
друГ(). і третьо-рядні справи, 
а дискусій над справою май
бутнього СУСТА, її діяльно
сти, над справами ЦЕСУС-у, 
ФКУ) міжнародньої діяльно-~ 
сті, видаВЮІчої, культурно
освітньої, середньошкільників 
- взагалі не було. Навіть не 
відбулось дискусії над Про· 
tт.-ам'Я'І'ІІd,ю 1Квиrою СУСТА, 
бо тих кілька виступів в обо
nоні -зі сторони делеІ'атів і 
Один виступ гостя "проти" 
не можна уважати суттєвою 

дискусією. 
Говорячи про перебіг Конr'

ресу тРеба ще відмітити ,,свя
точиу" доповідь д-ра- 3. Вин
ницького, над .змістом mюі_ 
не будемо застановлятись. 
Нехай її, згідно з його вла
сним висловом - "евалює 
психіятрична наука". 
Не можна не згадати та

кож звіту голови Контроль
ної Комісії К. Савчука, який 
був наскрізь тенденційний і 
в ніякому разі не дав об'єк
тивної оцінки діяльності у
ступаючої Управи, як ціло
сті, чи його окремих членів. 
Дисонансом у його звіті бу
ло те, що осуджувалось лю

дей за діяльність, і вислов-
люнано похвали тим, які най
менше на них заслужили, 

а заразом промовчувано тих, 

ЛИпень-Серrі:еиь: ·1963 

які· взагалі нічого не роби
ли, пропонуючи все одно уці
лити ім абсолюторію. 

Зірванням зі студентською 
традицією був нечу_ваюtЙ до 
теnер факт виступу кіль~ох 
членів Управи проти f'.Іюго 
Президента. Замість іх пола
годити на форумі Управи. чо
го завжди притримувались і 
}'"п_р_ави ЦЕСУС-у і поперед· 
ні Управи ·сУСТА і напевно 
;цритримуються всі Громади 
j Клюби -- вони почали на 
Конrресі робити різні несут. 
тєві закиди в сторону В. При
били, ян.і на залі виклІШали 
огірчення. 

На Конt'ресі були цікаві ВИ· 
стуnи президента СУСК-у мо
лодого студентського діяча 
~· Канади ..,..... .Юрія Бориса, 
я:кий закликав до співпраці. 
украінського студентства А
мерики й Канади, висловив
ши задоwлення з дотеперіm· 
нього зближення цmс двох 
централь та побажання Иоrо 
закріпити .й посилити. 

Виступ президента _ Ц:ЮС
УС-у Є. Ганонеького не ви
кликав жодного зацікавлен
ня зі сторони учасників, а в 
резолюціях не намічено жод· 
них конкретних напрамків, 
якими повинна б кермуватись 
нова Управа при структу

ральній перебудові світової 
студентської централі. 

ОБОВ'ЯЗИОБЕ В НОЖНІй УНРАїНСЬНІй РОДИНІ! 
Вперше в Іrторіі уt{раінського студентського руту- по.mшла.сь Kнnr~t- IJ!IO життя і працю 

украі:нського студептства в Америці. В КШ-Ізі опублікоFано cra111 25 авторів, у ній співпрацюва
ло 5О бувrшtх і 'fеnерішпі-,:: е'l·удентськпх діячів і в fi підготовці впкорл:етано архіии CYcrA, 
УСАМ, ОКJ'f'МИХ УкраінеьЮІХ Студентських Громад, Ктобів і осіб. 

R Кни.lі оm-бліконано стятті про початки украі'!lськоrо студеНТ<'ького .житrя в Америці, 
про АВ ЦЕСУС~у, Ді-Сек, СУСТА, УСФ, УСАМ та про 33 Українські Сту_!Іентські Громади і 
Клюt'_;и в ЗДА, нкі ілюстроn-"пі 249 знпмками зі студептсьr.:ого житm. 

дР- видання - це ПJЮпам:'ятна Кнпга СУС ТА-

;;у К Р А ї Н С Ь КЕ С ТУ Д Е Н Т С ТВ О В А М Е Р И Ц І" 
Книга видана з на.rоди 10-дітrя постапня Союзу Ущ>а1иськ-.-.х Студентських Товариств Аме

рики (СУСТА) j присвичепа українським сrудентам, md 45 років тому заrпнули під Крутами 
в обороні ~'краіпськоі Держави. 

1\:нига ~ 156 стор •• велиного формату, видана Н'1- лю1.:сусовому папері і коштуf: всьоrо 4 
дол. Книга не буде продаватись у книгарнях, тому щх;спмо слати негайно замовлення на адРе
су В1цавm1Чоі Комісії: 

"Propamlatna ltnyba" 2915 MANUS Aw .. Вaltimore 34. Мd. 
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Звіт президента ФКУ С. 
Хемича, хоч був докладно 
опрацьований і переконливий 
своєю арr'ументаці~ щодо 
потреби завершення збиран
ня фондів на першу Катедру 
Українознавства в СІІІА, як 
і справа ЦЕСУС-у, не викли
К':\ли жодної дискусії. Не по~ 
лагодивПІи цих незвичайно 
важливих спnав VІ-ий Конr'
рес СУСТ А Закрито. Конr'рес 
закінчився внісПІи огірчення 
В рЯДИ МОЛОДПІОГО студе-нт

СТВа. 

Нову Управу СУСТА обра
но одноголосно, що є запору

кою, що вона здобуде всесто
ронню підтримку всього у-

смолоскип 

краінського студентства в А
мериці. Нова Управа є в доб
рому складі і напевно вив'я
жеться зі своіх завдань, як
що їй не перешкоджатиме 
тих кількох "професійних" 
студентів, які ще від п'ятде
сятих років студіюють і яким 
так дуже залежало на тому, 

щоб бути вибраними хоч до 
якихось органів СУСТА. 

Ск.і1ад нової Управи СУС
ТА: Богдан Футей - прези
дент, 3. Тарчанин - секре
тар, Ю. Грабець- скарбник. 
Віцепрезиденти: L ~Чума -
організаційний, Б. Сацюк -
культурно-освітний, Л. Гану. 
ща.к - академічних справ, 
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М. Савчак ~ пресових, Т.· 
Матійців середньошкіль
ників, М. Хемич - ФКУ Ю. 
Кульчицький - зовнішних 
зв' язків. Го.11овп Комісій: А. 
Лободоцький - організацій
ної, І. Гапій - культурно
освітноj, А. Бігун - акаде
мічної, Р. Білас - середньо
шкільників, О. Бога чевська 
- ЗОВНіПІНИХ ЗВ'ЯЗКіВ, 0. Ни
КОрОВИЧ - ФКУ, Р. Цига.п 
- пnесовоі. 

КоЇПрольва Ком. і сі я: М. 
Пришляк - голова, В. Кар
пинець, Я. Кравс - члени. 
Товариський Суд: К. Сав

чук голова, О. Послуш
ний, В. Маєвський - члени. 

НОВІ ЧИСЛА СТУДЕНТСЬКИХ ВИДАНЬ 
8 "Українське сту~ентство в 

Америці" - Пропам'я:тна Книга 

СУСТ А з нагоди деся:тилітньоj 

діяльности. Видала СУСТА, Балті

мор- Нью Йорк, 1963. Стор. 156, 
великий формат. Ре~акційна Ко

леrія: Осиn Зінкевич, Володимир 

Д. Прибила, Люба Куnчик. Вн~ав

нича Комісія: Люба Купчик (го
лова), Ярослава Зелинська, Ма
рійка Сідля:к, Надія: Бендюк. Об
гортка роботи Юрія: К о тика. 
Зміст: О. Зінкевич -"Встуnне 
слово", "Слово Президента СУ
СТА В. Прибили", О. З. - "Поча

тки украінсІ>Кого студентського 
життя: в Америці", Петро Стерчо 
- "Американський Відділ ЦЕСУ
С-у", Зіновій Л. Мельник - "На
пря:мні праці Ді-Сек-у", Володи
мир Прибила - "СУСТА", Воло
димлр Петряшин- "УСФ", 
- "ФКУ", О. Зінкевич - "УС
АМ", Ю. Негребецький - "УС
Г - Ен Арбор", Н. Бендюк -
"УСГ - Балтімор", Т. Тарнавсь
кий - "УСГ- Боффапо", Л. Т. 
Романків - "УСК - Бостон", А. 
Винар - "УСГ - Болдер", • • • 
- "УСК - Міннеаполіс", Т. Ма
тійців - ''УСГ - Чікаrо", • • • 
- "УАСТ ім. А. Коц.ка - Клів

ленд", -· "УСК Ко
ледж Парк, Мд.", • • • - "У

СК - Колюмбус", • • • - "У
СК - Ді 'l'ройт", І. З аха рисевич -
"УСГ - Гартфорд і Сторс", М. 
Олінкевич - "УСК- Кент", Б. 
Бекесевич - "УСГ - Ньюарк", 

Н. А. Хитра - "УіС:К - Ратrерс 
університет, Ньюарк" В. Бара

нецький - "До історіі засновання: 
УСГ в Нью Йорку", В. Бакум -
"УСГ- Нью Йорк", С. Луцька
"Рік праці УСГ в Нью Йорку", Є. 
Лащик - "УСК - Сіті Коледж, 
Нью Йорк", • • • - "УСГ -
Колюмбійський універслтет, Нью 
Йорк", • • • - "УСК - Гантер 
коледж, Нью Йорк, • • • - "У
СК - Нью Йоркський універси
тет", • • • - "УСГ - Фордгам 

університет, Нью Йорк", Б. Гасюк 
- "УСГ - Філядельфія:", А. Ма
сюк - "УОК - Дрексель Інсти

тут Технології, Філя: де ль фі я:", 
• • • - "УСК - Тепмл універ
ситет, Філя: д е л ь ф і я:", • • "' -
"УОГ - Рочестер", В. Д. Приби
ла - "УСГ ім. Л. Мишуги - Си
ракюз", І. Гафткович - "УСГ -
Трентон", • • • - "УАСТ -
Трой", О. Гікава- "УСО- Урба 
на", • • • - "Українське сту

дентство в Ютиці", А. Бігун -
"УСГ - Вашінrтон", • • • 
"Колишні УІСГ в ЗДА", Л. Купчик 
- "Як ми видавали Пропвм' я:тну 

Книгу СУСТА", Привітання:. Кил
га ілюстрована 249 знимками зі 

студентсьиого життя:. Ціна 4 дол. 

8 "Сту~ентське слово" ч. 1 (82), 
Рі:к Х, сторінка СУСТА, додаток 
до "Свободи" (16 лютого 1963 р.). 
Редагує Колегія:: М. Савчак, Л. 
Ганущак, С. ЛуuьІ'\а. Зміст: "Кру
ти", "Громадя:нство та студентство 
дисиутують", З.К. - "Всеамери-

канська конференція: для: бороть
би проти иомунізму у Філя:депь
фіі", О. Лукашевич- "З дія:льно
сти УСГ при Сиракюзькім універ
ситеті", І:кер - "Про будень і 
свя:то", "Конференція: в 10-рі'ччя: 
ЦЕСУС-у", "З життя: Студентсь
кої Громади в Клівленді", "Кон
троля: Уnрави СУСТА". 

• "Сту~ентське слово", ч. 2 
(83), Рік Х, сторінк!! СУСТА, дода
тои до "Свободи" (20 квітня:). 
Зміст: М. С.- "ЦЕСУС і ми", Л. 
Ганущак - "Загальні Збори УСГ 
-Нью Йорк", М. Савчак- "Сту
дентська Конференція: влаштова
на УК прн Колюмбійському уні
верситеті", М. С. - "Сходини У
СГ Ньюарку", М. - "Нове число 
журналу "Фенікс", О. Лукашевич 

-"Перше число "ПІВ", Л. М. Г. 
- "Зустріч студентів з головою 
ЦК АБН". 

• "Сту~ентська о~но~нівка" -
додаток до "Гомону Украіни" (15 
червня:) з нагоди І-го З'їзду-зу
стрічі українських студенті!! Ка
нади і Америки. Зміст: М. Ско
руnська - "Союз У краінсь:кого 
Студентства :Канади", Є. Ганов
ський - "Потреба дієсnосібного 
студентського центру", "Проrра

ма І-го З'їзду українських студен
тів Канади й Америки". 

• "Сту~ентське слово" ч. 3 
(84), Рік Х, сторінка СУСТА, дода
ток до "Свободи" (8 червня:). 
Зміст: М. П. - "Зовнішня: дія:пь-
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ність, ЦЕСУС-у пісп.к друrоі Сві- ду у~раіиських студентів Кана- додаток до "Гомону УкраІни" (29 
товоі Війни", Е. Гановсьний - ди й Америки", "Проrрама 1-ro 'Іерви.к·). Зміс:'l': М. Кпимишин -
"ttотреба дієздатноrо загального З'їзду украінсьних студенетів І'іа- "Розправпиємо моподі крила", Jli. 
у~раінськоrо студентськоrо цен- над:а й Америки". - "Яка інформаціи?", "Успіхи 
тру", В. Прибила, Ю. Борис - • "Сту~еитська ~умка", ч. 7 нащих. членів", допис-61 з житти 
"Зверненни до учасників І-го З'із- (17), Рік ІІ, сторінка ГУ ТУСМ-у, ТУСМ з Дітройту, Філидельфіі. 

С.йОВЕНКО 

' о .. има, nовними иімої orym, 
Ти заJ:tИВилась. Падо, в ~але'ІЇІПt: 
На обрії блакитна рівка смуrа 
Пір;носить мрї в волошкову СКJПо. 

Ппиве за обрій "MicJrDІa соната", 
І rор~овнто вnевнений в собі, 
Вія бу~е ~вrо і невnинно rpa711 
На піяиіно й иа твоїй журбі. 
І кожною клітнноІІкою, Ла~о, 
Відчуєш тн - не в артнй він тебе, 
Во він і матір, вкбн міr, то зрар;нв -
МізерннІіі він, ак иоwенв сліnе. 

Ві~уєw... Та, не вірSІ"ІІІ ще тому, 
Думок вразJІНвнх вазбнраєш СЇ'І'Ь ••• 
О, Ла~о! R і смуток твій і в'І'ому 

ЛАДА 
В6еру у себе і розвію вllr'lll'rlo. 

* * * 
Мізерка зrраєчка ну~отиих маловірЬа, 

Не~оумків компанів крихка ... 
3дає'rьсв, иожен з них ще з neJJJOwoк nовірив: 

Жн-rrи - це rpa, весела та леrка. 
Вони JК.Нву-n. нікчемними тваринами, 

Безбарвні, nerRo~xi та С'1DDЬИЇ, 

І, жовтою розбрнзкуюІІн стниою. 

Cmni серцв nовч:ають заmоб101 ..• 
Зарозумілі мавnи ві.цrо~овані, 
Вони у ~уші пізуть иасnростець, 
Мов ІІОботи, забрур;нені та ковані, 
Гпумпиво ТОП'ІУ'fЬ проліски сер~ець ... 

SMOLOSKYP 
405 F1U.rmount Stret't West Montreal, QueЬec, Cauadз 
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М одерие українське мистецтво 

-Тирс Веигрииович: амати". Тирс 

Веигрииович - молодий украін

ський мистець) модериого напрям

ку) який зараз проживає в Польщі. 

Віи пародився 1924 р. в Д рог о

бичі) два роки згодом разом зі 

своею родипою переїхав до Сяиока. 

У 1943 р. бере участь, як класиn,

са.Іvtоук у виставці малярів-почат

кіт~ів) влаштованій Інститутом исt

родиої творчості у Львові та Сttіл

кою українських художників. У 

1944 р. закін:чив середню осві.ту 

в Ярославі. У 1952 р. Т. Венгриио
вич закінчив Краківську Академію 

мистецтв. Від цього часу віи бра.в 

участь у майже 50 крайових ви

ставках і копкурсах в Польщі. За

раз віи працює керівником кре .. 
слярського відділу иа археологі'Ч

иій станції Польськdі Академії 

иаук. 
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ХМАРНИЙ ВУНТ 

Ву~ннкн nа~алн nЦ. коnІ, 
Розnтостнуті промінним жовтим 
На асфапьтовані ~ороrн 
Ву~ннкн nа~аJІН. 

І жовтень 

Скла~ав на них кленове листи -
Свої ру~ nоштівин сонцю. 
Крізь промені світанки млнсті 
Ставали каламутно й сонно. 

А світ не сnав. Жовто-зелено 
Він простеJІНв свій воrкнй прах. 

Пі~вівшн руки, ro.ni клени 
У безвість біrлн по шлихах ... 
Та раnтом -- заревло. Дзвеніло. 
ШуrаJІо бJІНскавкамн в лист. 

Земм розпростувала тіло, 

Заrор11ене в небесний блиск. 
Грозою хмари розривало 

І ин~ало в ру~і хвощі. 
І н.:.бо фотоrрафувало 

Осіннє сонце крізь ~ощі. 
Гриміло. Сяmо. Лнпоси. 
Ша.JІ хмарний сонце з неба змів. 
У хат солом'пне волосси 
Ворушнлосп ві~ rромів. 
А и мов"Іав, norop~ nовен, 
Що хмарний бунт зустрів тепер. 
Невже не "Іув цьоrо Бетховен? 

Невже не зрів цьоrо Гомер? 
Не може бути! 

На~ митцими 
Крізь rлухоту, крізь ні"І cmny 
Громи' стрімли ~о нестимн. 

Заж~и. 
.Rк нині у степу. 

ОrлухJІНм -- музику трнвоrн. 
Ос.піnJІНм -- зннщенни пітьми. 
Митці внхо~ить на nopom 
І в ні"І ступаюs. У rромн. 

В ~ерев ворушнтьсп корінна. 
Щось семафорить пори ... 
Мнстецтво! Дай с.nіnнм прозрінниІ 
Дай музику rлухнм! 
Твори! 

Віталій КороТИ"! 

І 

І 
І 
11 ., 
І 
І 
І 

~======----·------

/( fJ ІІрІЩі! 
(На порозі нового академічного року) 

З цим числом приходиться вітати вперше новий рік, 
якого не зазначує ніякий календар та який проте існує 

і маG свій пптомий новорічний настрій для тисячів лю
дей, для тисячів людей становить окремий спосіб чи
Со~ТJиnІ ча,с. Це студентський новий рік! 

Педагогічна машина уже пущена в звичайний рух, 
новий рік перестав бути новим. Та ще не перестав ним 
бути по студентським квартирам, серед молодої братії, 
~е усе ще кипw.rь життя живіше чим звичайно і усе ще 

вітаємо гостя гарячішим запалом, дужчими силами, на
rw;іями і пдлнами. 

ПpJJ ЧОІ\ІУ це хвиля, коли охотинки та недобровіль
ні скитадьці переходять у другі міста, переносять з со
бою добрі чи злі сторони студентського життя своїх 
давніших Товаришів - вітають нових, з якими мають 
ділити rпільну долю продовж нових десити місиців 
шкільного року. 

Десять місяців молодого життя - це ж чималий 
шматок часу в житті молоді і цих десять місяців мусить 

для нас бути походом на ясні, зоряні вершини ідеалів, 

де доля України жде нашої праці, жертв і посвяти. 

І тому нинішня хвиля, це хвиля рефлексії, в якій 
стаю1·ь перед нами живіше чим коли - усі ті питання, 

на які маємо відповісти нашим життям. Між ними одно 

ВЗЖ.,"Іивіше від усіх: які обов'язки наші на ниніпmій час 
і чи сповmоємо ми іх, як слід молоді закріпощепого на
роду? 

А поставити мусимо ще й тому, що тепер власне 
переж11ває, або завтра переживатиме українська молодь 

основно зміну того, що становило, а в часті становить 

ще зміст ії життя, пережити мусить зміну свойого Жит
тя зовсім різну по обох боках кордону. 

Поелідні виступи наших товаришів, виступи рівно· 

часні майже в царині письменства і практичного жит

тя, ці виступи овіяні одною думкою, осіяні одним 

ідеалом - це справді "перші стріJШ" в боротьбі, яку на 
цілій бойовій лінії підіймає Молода Україна. 
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А по цей бік, великий та святий, чи по

благос.."Іовлять батьки своїх дітей? Чи може 
проповідуватимуть їм смирне життя невіль

ників, вказуватимуть на родинне щастя та 

"тихий і щирий" патріотизм? 
Певна річ, що будуть такі, що раді поб·:t

чити своїх синів на жертвеІПІику ідеі, але не 

менше прийдеться витерпіти: борцям "мате
рин~ га_!)яч~ сльози" і "батьківські тяжкі, крп· 
ваві", що наляжуть на ІПІХ, тяжче вражої, 

хижої руки. І це певне, що стріне іх критика 

в поважної частини суспільности, критика, 

яка в своїм словарі не має слів "жертва", 

"смілість" та "завзяття", лиш "розвага", "хо
лодна кров" і "поміркованість". А тоді піде 
боротьба на два боки і піднесе високо україн

ську молодь, що знайдеться в бойовім розга

рі, ~. своїм вогнем, приміром жертви потягне 

і ТІІХ, що нині нидіють і пропадають для ве

ликої Нені. Бо така спільна судьба кожної бо

}tотьби з2 великий, живий ідеал. 

Українська молодь святкує нині перемо

гу серед ... інтеліrенцій двох ідей, за які бо
реться вона і .які дають зміст її життю протя

гом клькох останніх десятків .літ. Ці ідеі -
це національна і суспільна ідея вільоі Укра

іни "без холопа і без пана". Вони перемог ли, 

а. передусім перемогла національна ідея .. Хоч 
стоіть проти неі валка ренеr'атів, сповнилось 

це, чого так гаряче бажала молодь - під її 
nрапором згуртувалась уся свідома і чесна 

частина суспільности. А хто не стоіть нині, 

стоятиме завтра, бо перемога іде тихо та за
те постійно, певним шляхом ідейної еволюції. 

Сказати одним словом, світогляд укра

інської інтеліr'енціі зраДИЮІJІізувався і це вла

сне є першою перемогою Молодої Украіни ... 
А хоч яка вона ще неповна ця перемога, ми 

1\Іусимо з нею подвійно рахуватися, раз: 1\fY· 
симо бути свідомі того, що це лише частина 

перемогИ, що багато ще перед нами праці і 

боротьби, а опісля мусимо зрозуміти те, що 
вона змішіла обставІПІп нашого життя та що 
в змінених обставинах і праця наша мусить, 
або принаймні повинна, змінитися. 

Передусім не сміємо ми попасти в упоєп
ня перемогою. В дійсности ми тим ближчі не· 
безпе~и опустити руки, що не JПІПІе ідейні 
відносини молоді до суспільства змінилися, а 
Зl\ІЇНІmся і все ще зміняється її така велика 
колись участь у народній роботі. Що колись 

мусїла робити сама молодь, те зроблять нині 

за неі ті, що покинули вже їі ряди, а крик, .я

кий піднісся проти веденої молоддю політв-

КІІ -відкинули молодь від участи в публіч
нім. ділІ. 

Правда, "політиканство" молоді мало і 
свої JПІХі наслідки, бо в надмірній праці, в 
ІІрактичній роботі, .яку брала молодь на свої 

плечі, не один переставав розвивати свої умо
ві і моральні сили, або й зовсім зломився. 

Звідси ішли ті численні метеори моло
дих талантів, що заблиснувum пропали в мо· 

рі непам'яті. Але ця робота молоді давала ій 
а'ивий запал, учила ії любови до ідеалу, вчи
ла боротися за нього. 

Брязкіт кайданів, що десь на дні в'їдали

ся в р~~и товариша - це ж могучий бойовий 

КЛІІЧ. ДЛЯ ТИХ, ЩО ЛІППИЛИСЬ На ВОЛі! 

Чим дальше ми від того брязкоту, тим 

більше запалу і любови ми мусимо видобути 

з себе і зачерпнути із цеї крmпщі, з якої бра· 
ли його наші попередники, перші борці і пер

Іпі мученики за наші ідеі. Ця кринІЩя - це 

нарід:! 

То ж в нарід, Товариші, в цей нарід ве
.іІикий, окрадений, що своєю кров'ю полив 

знов жертвенник волі. Ідім до нього з слова

ми правди і науки, як віщуни нового часу, 

ІЦО йде - а там наберемо й самі святого вог
ню ідеі! ... Ніколи ще так, як нипі не потре
б~rє наша молодь глибокої політичної освіти 

і ніколи не повинна бу ла так пильно як нині 
держати руку на живчику публічного життя. 

Перемога національної ідеі - це не кі· 
нець, це щойно початок боротьби та праці! 

Вона вчиНJІда, що ми є народом, а не темною 
етнографічною масою, але заразом застави

ла нас сповнювати обов'язки, які мають лучи
't'и нарід з великим людством. Ті обов'язки 

вимагають праці, від .якої не сміє відказува· 

тися молодь. 

Хто ж молодь? 

З точки зору розвитку народу- це най

поступовіша його частина. Коли так є, наріД 
розвивається, в протилежному випадку - він 
костеніє. Обов'язком молоді - вдержувати 
постійний розвиток народу, а передусім не 

дозволити йому ні кроком відступити назад. 

То ж до роботи, товариші! Поки ще час, 
куймо зброю, щоб не бу ло колись за пізно! 

Над військом тягнуть гайворони і дають 
знати про його похід. По Украіні розлітають

ся ворони назадництва і кличуть нас, усю по· 
ступову, усю ідейну частину народу: до 

зброї! 

Зрозуміймо ці голоси і сповнімо свій обо

в'язок. Піднесімо вгору наше знамено і спов-
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німо, що на ньому написано: це кличі правди 

та волі, це ж посту лят безнастаиного поступу 

на всЬ: областях життя! 
"Молода Україна", 1900 р. 

Примітка: Вище ми передрукували зі знач
ним с:короченням і деякими необхідними мовним:.r 

:корективами nередову статтю "До nраці" з. жур-

налу "Молода Україна" (ч. 9-10, вересень-жовтень 
1900 р., Рік І, Львів), відбитка яноі зберігається в 
УСАМ. Висловлені в статті думки є в дуже бага
тьох виnадках такі ж актуальні, я:к вони були і в 
1900-их роках для нашої молоді і студентства. Ця 
стаття є знаменним документом часу і вона вказує 

нам чим тоді жила і чого nрагнула українська 
студентська молодь. 

--о--о--о-

ЗРІСТ ЗНАЧЕННЯ УКРАіНИ В МІЖНАРОДНІй ПОЛІТИЦІ 
В останпьому часі помітпо серед українського студептства США 

і Канади зацікавлепня проблелfамtt сучаспої Україпи. Про ці npoблe
J1tU багато говорилося па ДругоJІtу Ідеологічпо.~у Копtресі україІ-tсько
го студитства Америки і па. периюмуз'їзді україпських студептів США 
і Капади. З відрадою треба ствердити, що серед .тту.rиаючm частини 
УІ'-раїпсь,~:их студентів пемає наймет-t.ших загрозливи,х тепденці-й (npc· 
·що (юз'І?/Їдставно закричали деякі еміграційні газети), вопи розсудливо 
'['ОЗzлядnЮ7'Ь різні nttтаппя пов'язапі зі стан,овищем в Україпі і дають 
ї .. lt об'СК'J"uвпу оцінку, бажаючи використати іспуючий етап і ситуацію 
для визвильпих з.магапь пашоzо пароду. 

Нижче місти.11ю статтю молодого студепта ( всьо?.о 19-ть р·ічи,ого) 
Марка Ц арu.ин.ика., який розглядає п,итаппя зросту зиачеппя У країпu, 
в JІ·rіжн,ародпій пол·ітиuі. 

Заголовок моєї статті - "Зріст значення Укра .. 
їни в міжнародній nолітиці" - можливо не зов
сім відnовідний. Дехто може сnитати "Я:к можна 
взагалі говорити про якийнебудь зріст зиnчення 
У :країни? Так я:к У :країна . була уярмлена, так і те

nер вона в неволі. Нічого суттєвого не змінилося, 
бо Москва ніколи не доnустить зросту Украіни з 
етаму :колонії". 

В такому nогляді є, очев:<~дно, nравда. Але так
тика чи сnосіб nригноблення і ексnлуатації міня

лися і мінятимуться. І ми мусимо старатиса- зро

зуміти це. Моральна самовnевненість може бути 
ефективною nідставою і заnорукою боротьби за 
ідеал, вле 11 дуже трудно аналізувати. Політич
на ж nубліцистика має завдання nідеумовувати 
t::ci фактичні дані, аналізувати іх, і намагатися ді

йт:<~ до сентези. 

Отже ціль цієї статті - окреслити nолітичне 
і nравне становище Украіни в nеріоді nісли Дру

гої Світової Війни. 
1 лютого, 1944 року совєтський уряд зробив 

ряд nоnравок в :Конституції СРСР. Ці nоnравки 
надали сеюзним ресnублікам nраво тримати окре
мі ресnубліканські мtюстерства закордонних 
сnрав, диnломатичні :корnуси, :комісаріят:<~ оборо

ни і ресnублі:кансь:кі військові формації. В 1951 
році, в додаток, було дозволено окремий украін
ський радянський праnор і гімн. 

Диnломатичну автономію, що згадані nоnрав

ки дозволила, не можна оцінювати лише я:к фал

шиву і трюк. Така оцінка аж ніяк не може дати 
nравдивого зрозуміння ефективности цього ін
струменту зовнішньої nолітик:<~ СРСР. 

Володимир Стахів, наnриклад' nише в "Су

часності" за :квітень, 1963 року: " ... вся і:мnеріяпьна 

закордонна nолітика :концентрується, плянується, 

і реалізується в Москві. За союзними ресnублі
l'іами залишається тільки паnерове "лраво", до ре
чі" так само, я:к "nраво вільного виходу з СРСР." 

Така оцінка таки серіозно недобачає nотенці
ялу в цих же "nаnерових nравах" - nотенціялу 
я:к в :користь Москви так і в :користь У :країни. За 
ро:к:<~ nіслявоєнного nеріоду диnломатичні уста
нови Украіни (і ,по меншої міри інших союзних 

ресnублік} nостійно розширювалися і збільшува
лися в диnломатичній діяльності. 

Треба ствердити, що ці зміни з 1944 року не 
Енесли нічого новоrо в зовнішньо-nолітичні :ком

nетенції ресnубліки, а тільки частково nоверта
ють іх до статусу ресnублік з-nеред утворення 
СРСР. В юридичному сенсі, наnр:<~:клад, ці зміни 
дуже нагадують nлян висунутий Раковським і 

Скриnником у 1923 році. :Коли в той час Сталін 
зневажливо відкинув їхню nроnозицію про ство

рення :конфедераційного устрою, то двадцять ро

ків nізніше він сам був архітектором nодібного 
nляну. Зрозуміло, що ці зміни в nолітиці були 
nроди:ктовані нічим іншим я:к nотребами Москви. 
"Извест:<~я" nисали тоді, що загальна nричина вне
сення тих nоnравок - уможливлення СРСР "вста

новити... гнучку структуру, що дозволяла б даль
ший ріст Вітчизни". 

А совєтський юрист, Євrенєв, так nояснює ці 
зміни: "Совєтський Союз я:к цілість, і :кожна союз
на ресnубліка зокрема, це автономні nредмети 
міжнародного nрава з всіма nравами і обов'язка
ми, що nоходить з цього статусу ... Союзні ресnу
бліки, я:к і Радянський Союз, є сnравжні суверен
ні держави." 

Ці змін:<~ в nравному статусі, nише Кларенс 
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Меннінr, не можна інтерпретувати, я:к :концесв з 

бону Мос:кви, хоч вони були представлені в та:ко
му світлі. Вони радше мали мету nідсилити со
вєтсь:ке становище в міжнародних відносинах і 

по:казом щедрости спричинит:.~ зниження сателіт

них держав до рівня союзних республі:к. В цьому 

сенсі ці зміни були виявом централізаційних тен
денцій. 

Еід:кинувши всю совєтсь:ку пропаrандивну 

фразеологію, ми можемо вичисл~іти та:кі причини 

для цих змін: 

1. Вони улегшили юридичне приєднання За~ 
хідньоі У:краіни. 

2. Вони леrалізували загарбання Латвії, Есто
нії і Литви. 

Вони підготовили юридичне право на много~ 
:кратну участь в міжнародн:Іх організаціях. 

4. Вони мал~ на меті ІПОборювання самостій
ницьних війсь:кових формацій: я:к УПА, шляхом 

nротиставлення нібито національних війсь:к о:кре·· 
мих республі:к. 

Совєти добре обрахували ці вигоди для них 
в противагу можливим невигодам і небезпе:кам. 
А та:ка небезпеи.а для Мос:кви існувала та існує. 

Ці поправ:ки можуть служ~іТИ леrальною по:криш
кою для самостійниць:коі діяльности в союзних 

республі:ках, я:ка б сильно збілшилася у випад:ку 
серйозної внутрішньої чи зовнішньої :кризи. Мо

жливість :конта:кту між потенціяльними самостій

:ни:ками і представни:ками ворожих Мос:кві держав 

добре обраховв.ний. 
І навіть можна с:казати, що ці поправ:к:.~ не то 

що збільшили небезпе:ку самостійниць:коі діяльно

сти а, навпа:ки, ·зменшили, бо :яони зручно пере
творювали самостійниць:ку діяльність, що могла 

з'явитися з приходом німців, а навіть для совєт

сь:коі дипломатн. Сталін, напр:и-:клад, с:казав Руз
вельтові в Ялті та:ке: "Голос для У:краіни в ОН є 

:конечний для Совєтсь:коі єдности" бо він "вважав 
своє становище на У:краіні трудюім і небезпеч
ним". Це ще один при:клад того, що Сталін ви:ко
ристовував ворожі йому сили для своіх політич~ 

них цілей. Між іншим, в цій же розмові з Рузвель

том, Сталін вжив правильний, але з його бо:ку 
лицемірний арrумент, мовля:я, У:краіна була най
більше зруйнована Другою Світовою Війною. Ві
домо ж що він сам грав неабия:ку ролю в руйну

ванні У :країни. 

Я:к я вже згадував, зміни в Конституції СРСР 
надал:.~ соЮзним республі:кам nраво удержувати 
ОJ:І.ремі республі:кансь:кі війсь:ка, дипломатичні :кор
nуси і о:кремі МІНІстерства за:кордонних справ. 

Тут я хочу о:кремо розглянути :кожне з цих прав. 

Питання про о:кремі війсь:кові формації з зов~ 
сім зрозумілих причин найменше розвинене, і 

правдоподібно взагалі не розвинеться, бо ж о:кре
мі війсь:ка в союзних республі:ках дали б реальне 
nідлоЖ'жя тій самостійниць:кій боротьбі, що з's:ви
лися б з :конта:ктом між національними діячами і 

nредставн?І:ками чужих держав. Існування о:кре
мого у:краінсь:кого війсь:ка, хоч і червоного, пере

творило б паперове право "виходу з СРСР" n 

реалЬність. І хоч совєти хвалилися про литовсьІ'іі .. 
:вірменсь:кі, :козаць:кі та інші "національні армії" 

то вони ані разу не згадали про у:краінс~:ку ар

мію, бо, очевид~;~о, іі ні:коли не було. Червона Ар
мія далі зоставалася ценТl)Влізованою з одною :ко

мандою й усіма національностями роз:кин~ними 

по всій армії. 

Питання про :консульства та дипломатичні 

корпуси трох"і ширше розвинене. Хоч У країна 
не має жодного :консуляту за:кордоном (а на це во

на має повне право), то в самій У:краіні є два 
:консульства - польсь:ке та чехословацьке ь Ки

єві.А перед 1935 роком, коли всі чужинецькі кон

сульства були зліквідовані, на Украіні були такі 
консульства: яnонське в Одесі, польське в Харко
ві, німецькі - в Харкові і Одесі і чехословацьке 

в ~иЄві. Отже і тут бачимо, що зміни з 1944 року 
тільки частинно привернули попередній стан. 

Дипломатичний корпус УРОР має розвинену 

і скомпліковану структуру, яка зовсім не відпові
дає тій мінімальній ролі, що цей корпус грає в 

совєтських закордонних відношеннях. Зразу після: 
змін 1944 року Олександер Ко1)нійчук був найме
нований міністром закордонн:.~х справ. Міністри 
закордонних справ були назначені і в інших со
юзних республіках, але тільки український і бі
лоруський міністри мають справжні функції. Ці 
функції мають церемонний, символічний і Деко
ративний характер. Український міністер вітає 
чужинецьких сановн:-~:ків, учащає на дипломатич

ні прийняття і бенІ'іети, бере участь у різних со
вєтських делеtаціях, конференціях і зборах. 

Структура украінського міністерства, я:ке очо

лює тепер Лука Паламарчук, є зародковою від~ 
биткою Московського міністерства. Окрім міні
стра і одного або двох заступників, існує Колеrіи, 
яка в:ключає всіх вищих урядовців в міністерстві. 

Існують три відділи - протокольно-консульський, 

я:кий піклується персоналом згаданих чужинець

ких консульств; політичний, Jr:кий відповідає за 

участь в ООН 1 і пресовий, який міст:.~ть в радян
ській пресі повідомлення про "діяльність" міністра. 

Політичний відділ, який відповідає за участь 
в ООН найширше розвинений з усіх, бо властиво 
участь украінської делеrаціі в ООН є одиноким 

виявом закордонної політики УРСР, що можна 
вважати дипломатичним. Діяльність Украіни на 

форумі ООН датується від 1958 року, бо до того 
часу Украіна не мала окре·моі делеrаціі, хоч мала 

на це право. В. Стахів, в його статті, яку я вже зга
дував так оп:.~сує цю подію: "При кінці березня 
1958 року до Москви прибув тодішній генераль
ний се!'іретар ОН, сьогодні покійний Даr Гаммер
шельд. Замість того, щоб запросити його до Києва 
і принаймні в цей спосіб продемонструвати "змі
цнену та поширену суверенність" УРСР і іі "пра
во" на обмін дипломатичними представниками і 
щоб саме в Києві домовитися з ним про проце

дуру встановлення "постійного nредставнпцтва 

УРСР при ОН", Паламарчук полетів... до Москви, 
де був прийнятий Гаммаршельдом, який прийняв 
до відома згадане рішення уряду УРСР. Ще сьо-
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годні не можна позбутися враження про ш~олир

ську поведімну товариша міністра. Не виключе

но, що Москві залежало на тому, щоб у той спо
сіб підкреслити своєрідну "суверенність" УРСР." 

З ветановленним представництва УРСР при 
ООН Украіна ввійшла в шість аrенцій ООН: "Між
народна організація праці", !ОНЕО:КО, "Світова 
організація здоров'я", "Всесвітній поштовий со

юз" (хоч Украіна не має окремої пошти), "Міжна
родний телекомунікаційний союз", і "Світова 

гетеорологічна організація". :Крім цього україн
ські делеrати беруть участь у всіх комісіях ООН, 
з винит:ком Світового Суду. 

Лука Пала.марчук, теперішній міністер закор

донних справ УРСР п:<~ше в статті, що появилася 

в "·:Комуністі Украіни" за березень, 1963, що УР
СР бере участь в роботі дев'яти комітетів Евро
пейсь!'t.ОЇ економічної ради ООН в Женеві, ику 

створено в 1947 році і членами якої є 29 европен
ських держав і США; що під час 46-тоі щорічної 
сесії генеральноj конференції Міжнародної орга
нізаціі праці (ІЛО) делеrаціи УРСР "подала на роз
гляд ряд проєктів резолюцій і поправок" у тому 

числі також заяву, що УРСР вимагає для себе міс

ця в адміністративній раді ШО, тобто в керівно
му органі ЦІЄІ важливої міжнародної організацп; 

що пожвалиласи співпраця між УРСР і ЮНЕСКО. 

В цій же статті Паламарчук пише: "Активну 

участь бере У краіна в роботі :Комісії прав люди
ни, діяльність якої, згідно з статуто!'.t, спрямована 

на забезпечення додержанни прав людини для 
всіх без вийнитку раси, кольору шкіри і віроспо
відання ... :КомісіR провод:<~ть роботу по вивченню 
становища ... політичних прав ... з метою кращого 
забезпечення прав людини в усіх галузях соціиль
но-е:кономічного життя'". 

Цікаво було б довіда'І'иси чому згадана комі
сія ООН ніколи не вивчала становища політичних 
прав людини в УРСР. 

Далі Паламарчук пише, що УРОР є учасником 
108 міжнародних договорів, угод, :конвенцій і про

токолів, і що "в 1953 році УРСР була членом тіль
l'іи 9 міжнародних організБцій та іх органів, а в 

1962 - уже 44". 
Виснов:ки з цього можна зроб:<~ти такі: участь 

Украіни в міжнародних відносинах страшно бід
на і обмежена, коли взяти під увагу хоч би тільl'\и 
ті конститущию права, що У краінська РСР має. 

:Коли ж дивитиси на цю участь з точки зору неза

лежности Украіни то воне. ціл:ком ніщотна. І зро

зуміло чому дехто каже, що "Украіни на міжна

родній арені майже не видно". 

Про майбутній стан УРСР можна досить певно 
сказат:<~, що роли Украіни буде розвиватиси в та
:ких формах: 

1. Можна передбачати постійне розширення 
ролі УРСР у ніби-дипломатичній діяльності, тобто 
участь в різних міжнародних виставках і тим по

дібне. 

2. Можлива передача консулирних, патпорт
них і візових функцій У краінському міністерству 
закордонних справ. 

3. Найважливіше: формальне прохання з боку 
УРСР обмінитиси дипломатичним:<~ чи консуляр
ними представниками з чужими державами. 

У цій короткій спробі схарактеризувати по
літичний стан Украіни и навмисне не заторкнув 
цілого ряду споріднених питань, як напри:клад, 
ику ролю грає украінськ:<~й тиск на Москву в цьо
му розвит:ку (і діяльність радинських українців і 
еміrраціі). Американський дослідник Аспатуріин 
пише: " ... здається, що підсилена дипломатична 
роли для Украіни буде вислідом не так сподіван
ни кон:кретних дипломатичних користей для со

вєтської політики як українських національн:<~х 
почувань". 

Але це є окреме питання, яке, можливо, ва
жливіше ніж питання трактоване мною. 

Марко Царинник 

--о--о--о---

УКРАїНСЬКА МОВА СЕРЕД СТУДІІОІОЧОі МОЛОДІ 
(Думки і спостереження) 

Мова в цій ста'І'Ті 6у~е про моло~ь, в своєму власному крузі переважно переска
яка закінчила на цьому континенті сере~- кує автоматично на англійську мову або на 
ню школу - rай скул - і тепер нав•а
ється в американських університетах. Всі 

~ані оперті внклю'Іно на власних спосте
реженнях і тому образ, який я по~ам, мо-

суміш ДВОХ МОВ. 

Чому? Які чинники вплІПІу ли на це? 

Поділім цj чинники на минулі й сучас-
же й не зовсім то'Іно ві~о6ражатн ~ій- ні. 
сність" яка існує тут, в схі~ній •астнні А- Студенти - це переважно молодь у віці 

18 - 22 років. Наша повоєнна еміграція вже мери кн. 

Насамперед поставмо собі такі питання: 

Який стан українськоі розговірної мови 
існує зараз серед нашої стдентської мо~ оді? 

Оrудентська молодь, назагал, досить до
бре володіє українською мовою.. Говорить во

на цією мовою з старшими громадянами, але 

знаходиться на американському континенті 
15 років" отже ця молодь вже від третього, а 
найвище сьомого року житrя, перебуває в А

мериці . 
. Батьки цих дітей, це свідомі українці, я

І<Ї за всяку ціну хотіли задержати своіх ді-
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тей при всьому, що українське. Одначе, об
ставини вимагали праці батька і матері поза 

домом. Отже дитина ще в передшкільному ві
ці пішла, так би мовити, в "чужий світ". 

Справді, велику виховну працю провели в 
цьому часі садочки, але не всюди вони були. 

Прийшов час іт:и до школи і дитина пе
рейшла вже зовсім в американське оточення. 

Парафіяльні українські школи дали дуже ма
ло (хоч були і є одиниці, які роблять дуже 

корисну працю в цих школах), щоб задержа

'І'И дітей при українстві, за винятком хіба то

го, що в тих школах згуртувалося багато у
країнськоі новоприбулої молоді, яка говори

ла між собою по-украінськи. Це одна з заслуг, 

що та молодь все таки говорить якось рідною 

мовою. 

Різні молодіжні організаціі, в яких ця 
молодь згуртувалась, були поважним чинни

коr,;: r: збе!Jеженню мови. 
З часом ця молодь щораз більше входи

.ча в американське життя. Зв' яз увалися при
язні відносини з американською молоддю. Де 

колись кружок товаришок чи товаришів був 
виключно український і тим самим ні чого 

не стояло на перешкоді у вживакию украін

ської мови, - в нових обставинах доводилось 

говорити мішаною мовою, або чисто англІи

сь:кою. Наслідки цього відчувається всюди. 

да тількР. глянемо. 
Думаю, що це один з найважливіших 

чинників, який діє саме тепер, коли наша 

студіююча молодь вже не зовсім відокремле
на від американської. 

Другий чиник який впливає на англій
щення мови серед студентства це те, що їхнє 

знання українськоі мови невистачальне, щоб 

говорит:и на теми, які воно вивчає. Зокрема 
це стосується тих, що зв' язані з технічними 

науками. Саме студенти часто переходять на 
англійську мову тому, що вони неспроможні 

задовільно висловитися українською мовою. 

Слідом за цим у розмовах на буденні нефахо
ві теми, вони також переходять на англійську 

мову. 

.Які перспективи задержаІПІя розговірної 
~-країнської мови в майбутньому (в найближ
чих 10-15 роках), коли теперіuшій стан буде 
продовжуватись'! 

Коли ідеться про студіюючу молодь, то 
я думаю, що такий стан, я:н зараз, не зали

шиться, бо буде тимчасово погіршуватись, а 
з часом знову кращатиме під впливом момен

тів, які .я зясую дальше. 

Чи можливо впровадити (або задержати) 
українську мову, як розговірну серед наших 

дітей і молоді? 

Думаю, що можливо не лише задержа

ти, але й поправити стан українськоі розго

вірної мови серед молоді, але початок цей му

сить бути зроблений в дитинстві. Хочу ви

правдати свій оптимізм щодо майбутности у

краінської мови в Америці. 

Кожний, хто з у стр і чається з нашою ді

творою бачить, як погано вона говорить У

країнською мовою. Отже як тоді можна спо

діватись чогось кращого? Можна. Сам факт, 

що є таке сподівання, дає певне завзяття, щоб 
даної мети досягнути. Ще важливіше те, що 

наші родини знаходяться тепер у багато 

сприятливіших матеріяльних умовах і тим 

самим матері можуть тепер знову зайнятися 

вповні вихованням своіх дітей, замість дбати 

передусім про забезпеченя прожитку родини. 

Наші нові подружжя українських свідомих 

молодих людей, які вже тут закінчили сту

дії, напевно поставлять собі за мету вихова
ти своіх дітей на таких українців, які будуть 
говорити рідною мовою. При сприятливіших 

обставинах, як дотепер, їхня праця повинна 
бути успішною. 

.Як цього досягнути? 

Насамперед, для всіх нас повинно бути 

самозрозумілим, щоб вдома було чути ввесь 

час лише українську мову. 

На мою думку батьки тут часто винні не 
тu.к тим, що говорять з дітьми англійською 

мовою (про таких батьків тут немає мови), 

· але тим, що вони взагалі з дітьми мало гово
рять, будучи зайнятими своїми справами або 
відпочивають, дивлячись в телеРізор. У хаті 

панує українська мовчанка. Всі зайняті теле
візійною програмою, навіть не усвідомлюю

чи, що зовсім непомітно телевізор робить 

своє, вчить дітей передшкільного віку ан

глійської мови (бо чи не найкраще навчитись 

мови, маючи рівночасно зорові і слухові за
соби?). 

А що вже говорити про дітей шкільного 

віку! Вони переходять від одного американсь

кого оточення - прямо в друге. Телевізор 

ізолює нас від свого. Ізоляція ця постає не 

лише між родичами і дітьми, але також між 
українськими дітьми. Де колись збирались 

разом, щоб пабавитися (тут саме діти приу

чувались говорити між собою українською 
мовою) після закінчення шкільних завдань, 
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то тепер 3асідаюrь по своіх домах і всі "виу

чуюr:r." телеві3ор! 
Чи не погодитесь 3і мною, що наш вели· 

кий ворог - це телеві3ор? 

Де ж шукати ро3В'азки? 

Впоїти в дітей любов до української 
книжки - це великий крок у 3бережені у
країнської мови. Не ЛИІІІаТИ науки українсь

кої а3буки школам україно3навства, а нав

чити самим своіх дітей читати і писати рідною 
мовою. 

Як можна сподіватися, щоб дитина по
дюбила українську книжку, коли середови

ще, в якому вона вчиться читати їй таке ве· 
любе? Я не 3Наю багато дітей, які б радо або 

хоч бе3 спротиву йшли до української школи 
по суботах. Лшnіть для шкіл украіно3навства 
нашу історію, літературу, граматику, але нав
чити іх писати і читати треба самому, вдома. 

Українські молодіжні органі3ації ісиу
ють для українських дітей. Тому треба паси· 

лати туди наnшх дітей і вимагати від вихов
ників, щоб вони 3Вертали пильну увагу на 
ро3говірну мову своїх членів. 

Який вплив нашої церкви? 

Діти, які ходять до парафіяльних шкіл 
перебувають під спільним впливом нашої 

церкви. Але чи наша церква робить усе мо
жливе, щоб 3берегrи наших дітей при укра
їнстві? Чи допомагають в цьому щонедільні 
проповіді, які починаюrься такими словами: 
"L;ear Bro1hers and Sisters in Christ"? 

Одним 3 наших перnшх кроків у випра
вленні існуючої ситуації, повинен бути апель, 
щоб в українських церквах панувала 3авжди 

українська мова. Для дітей слово сестри чи 
священика має не3рівняне 3Начення, тому 

нехай це слово буде - українське. 

Чи потрібний примус? 

Коли ідеться про дітей, невже ж 3вертан
ня yвarn накажиому кроці "говори по укра· 

Бездаркість і н.еуцтво отачує себе атмо
сферою терпи.мості, вон.о робить ипогоду'' і ке
рідко визнагає серєдн.ій рівен.ь: за н.им інер
ція звички ... Зв~ш:аТU. найлегше ДО ТО20, ДО 
'Чого ке треба підійматись . . • Обиватель н.є 
любить підійматись: він. пасивн.с приймає роз
ешкальний жанр, він. ін.ертн.о відхиляє н.ове, 
складке і кезвигке. 

Є.rен C.epcnox 

їнськи" не створює у такої дитини, хоч може 
підсвідомо, своєрідного спротиву та ставить 
ії в по3ицію, що вона є "чимсь іншим"? А хто 
3 дітей хоче бути чимсь "іНІШІм"? 

Цю справу ми підносимо лшnе як побіч
ну. Можливо 3Найдеться компетентна особа, 

яка могла б 3ясувати це питання 3 психоло
rічноі точки 30ру. 

Повертаючись ще раз до студенсrва. 

Оrудіююча молодь може сама собі бага· 
то помогти по лінії піднесення рівня 3Нання 
рідноі мови. 

Це може бути 3роблено найуспішніше 
почере3 студентську громаду, яка 3у-міє при

"rягнути студента не лшnе до членства, але 

також до діяльности. Треба створити таку ат

мосферу, в якій даний член відчував би по· 
требу говорити рідною мовою, відчував ко
нечність 3аглянути Е якийсь український 

журнал, чи переглянути якусь українську 
JІітературу. 

В студентських громадах ми, на жаль, 
дуже часто накладаємо обов' Я3КИ постійно 
на тих самих людей, виключаючи всіх іНІШІХ 
від конкретної праці, бо вони, мовляв ще "не 
проявились". 

На мою думку студентська громада по· 
пинна саме бути так органі:ювана, щоб кож
ний іі член мав змогу в якийсь спосіб себе в.и

явити. Закиди, які часто робляться студен
там, що вони "нічого не роблять", не 3авжди 

слушні, а вина не конче тих, Rому це заки· 
дається. Вина в цьому випадку самої грома
ди, ЯК ТаКОЇ, яка ЧаСТО 3а.ХОПЛЮЄТЬСЯ ОДНИМ 
об'єктом, виключаючи при тому всіх іНІШІХ, 

які не тан блшцать. 

Всі ці спостереження, зауваги та лоради 
дуже 3агальникові, тому що не всюди можна 
3астосувати ті самі методи. Перш усього тре-" 

ба 3ро3уміти дану особу, родину, чи ситуа

цію, вчутись в дані моменти, а потім шукати 
даного підходу. Формули для всіх ситуацій 

не існує і не може існувати. 

Якщо патріотична молодь зрозуміє важ· 

ливість 3Нання рідної мови, не 3 погляду сев
тименту чи сповнення бажання батьків, а 3 
точки погляду потреби і 3Моги боронити у

нраїнську справу - тоді вона напевно доло

жить всіх старань, щоб опанувати досконало 

;~нання своєї рідної, такої прекрасної мови. 

Христя Волинець 
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Розгром і молоді поети в У країні 
Розгром молодої літератури в У:краіні триває 

дальше. :Коли здаємо до nреси ці ря:д:ки, nрізви
ща всіх молодих, за вийня:т:ком :Коротича, ціл:ком 
зни:кли зі сторіно:к npec:l'l і іх більше не зустріча
ється в тих виданнях, в я::ких" ще та:к недавно, во

ни стартували, ставлячи свої nерші, відважн! :кро
!'.И, за я::кі доводиться ім стіль:ки терnіти. 

У nоnередній нашій статті ("Розгром молодої 
літератури", "Смолос:киn" ч. 4}, ми nредставили 
я::к дійшло до розгрому молодої літератури в У
:краіні та я::к він відбувався. Сьогодні нам буде ці
:каво довідатись, я::к на цей розгром реагували 

старіші noeт:l'l, я::ка була їхня nостава до молодих 
та до я::ких жалюГідних виnад:ків доходило на різ
них зібраннях, з'їздах і :конференціях. 

Пер~рим більшим ударом по молодих була 
заборона ім взяти участь у четвертій всесоюзній 
нараді молодих nисьменни:ків, я::ка відбулася у 
Мос:кві 7-10 травня 1963 р. Всі nони готовились до 
цієї наради, а :кілька місяців nеред нею - а:ктив
но вистуnили в украінсь:кій nідсовєтсь:кій пресі з 
uі:кав~ми і відважними дум:ками про літературу, 
мистецтво і творчість. 

Бачачи ~ріст nитомої ваги молодих творців 
не лише в У:краіні, але і в інших nідсовєтсь:ких 
ресnублі:ках, а та:кож і в Мос:кві, :комуністична 
nартія була примушена аж чотири рази від:кли
:кати цю нараду, щоб врешті nустити на неі тих, 
я:ким найменше належало б там бути. Влучно од
на у:краінсь:ка газета назвала цю нараду "нарадою 
молодзх без молодих". 

Цю нараду nоnередив вистуn М. Хрущова 
на т. зв. зустрічі ":керівни:ків nартії і уряду з ді
ячами літератури і мистецтва", я::ка відбулась 8 
березня ц.р. і на я::кій він ще раз (о, с:кіль:ки цього 
вже було І) зя:сував чого nартія хоче від літерато

рів і мистців і виразно заявив, "хто цього ще не 

розуміє, нехай задумається, а ми доnоможемо ім 
зайняти nравильну nозицію". На цій нараді висту
nав та:кож Л. Ільїчов, но nий большевицьний r е
бельс, я::к:ий дав та:ку ці:каву оцін:ку реакції заходу 
на розгром т. зв. "формалістичи~х· і "абстракціо
ністичних" тенденцій в nідсовєтсь:кій літературі 

і мистецтві: "Тут неодмінно судження про ":кризу" 
і "туnи:к", в я::кому нібито оnинилося радя:нсь:ке 

мистецтво і твердження про "бунт" творчої мо
лоді nроти' "бать:ків", я::кі наче б то "с:компромету-' 
вали" себе в ро:ки :культу осаби 1 і бай:ки про те, 
що мар:ксистсь:ко-ленінсь:ка ідеологія взагалі не

сумісна з свободою творчості. Отже, nовчаю•rь 
нас вороги, я::кщо ви хочете зберегти соція:лjстич
нзй реалізм у мистецтві, то вам не уни:кнути "nо
вернення" до методів "сто.лінсь:коі епохи" ("Л.У.", 
ч. 21). ПартіІІ черговий раз вистуnила з явними nо
грозами, я::кі буцім то nідсувають ій вороги, ви
разно загрожуючи nоверненням до "сталінсь:ких 

методів", я::кі вже теnер відчувається на :кожному 

:кроці. 

В цьому часі, оnираючись на "авторитет" Хру

щова та ІльіЧова, в У:краіні все більше nіднімає 

голос реа:кція:. Оле:кса Новиць:кий, я::кий застуnав 

сталінсь:ку лінію, :коли лише вистуnл:ли молоді 

nоети і я::кому в 1962 р. "Літературна У:краіна" 

відмовила nомістити вірш сnря:мованkй nроти 

Драча, - теnер цей вірш дру:кує nід "жирним" 

заголов:ком "Авторові ~·теліженсь:кого літа". У цьо
му вірші він грозить, і аnелює до Драчевоі совіс
ті ("Л.У.", ч. 22). 

Місяць nісля "наради" в Мос:кві - та:ка ж са
ма відбулась 8-9 :квітня в :Києві. :Коли в Москві 
громили у "всесоюзному маштабі", то в nиєві 
громили Л:l'І:Ше у всеу:краінсь:кому nлюс Євтушен
но ... 

9 :квітня М. Підгорний говорив, що :каnіталіс

ти видають мільярди доля:рів, щоб "nосіяти се
ред молоді, настрої nесимізму, аnолітичностІ 1 

безідейності, nохитнути nатріотичні nочуття, ро~

класти морально. До я:·:ких тільки засобів вони не 
вдаються І Тут і радіоnередачі, і різні вистав:ки, за

сипка літератур:l'І, nластинок з роз:кладниць:кою 

музи:кою, особисте листування, туристсь:кі nоізд
:ки, улещування наших людей і тд ... " ("Л.У.", ч. 30}. 

Як Підгорний, та:к і цілий ряд· других nромов
ців старались nов'язати творчість молодих з вnли
вами закордонного nротЮІіомуністичного настуnу. 

що зАКИдлють молодим~ 

Не будемо підеумовувати всіх закидів, але 
зацитуємо цікавіші В:l'Істуnи, щоб кожному було 
ясно, я::кі розмови велись нав:коло молодих твор

ців і я::кий відголос іхньої творчости в Украіні. 
М. Підrорний= "Нещодавно у:краінсь:кі буржу

азні націоналісти контреволюціонери за :кордоном 
зчинили лемент ~ nриводу творів Драча, Вінгра
новського, Дзюби та дея::ких інших nисьменни:ків, 
оnублікували о:кремі іх твори у своіх журналах, 

навіть вл:дали :книж:ку віршів з відnовідною, зви

чайно на .свою :користь, nередмовою... Одна з го
ловних nричин nомило:к у творчості ряду літера
торів і мистців, особливо молодого nокоління, :кри
ється в іх теоретичній слабості, а часом немічно
сті в nитаннях марксистсь:ко-ленінсь:коі естети:ки, 

відсутності необхідного гарту в боротьбі за :кому
нізм ... Для nисьменни:ка діла - це його твори. · А 
що ж виходить у тов. Вінграновсь:кого? В nромові 

він говорить nравильні слова, а в nрочл:таному 

наnри:кінці вистуnу своєму вірші заnеречує іх 

nлутанимл:, хибними твердженнями . . . Певний 
слід нездорового вnливу серед дея::коі, хоч і не
значної, частини у:краінсь:ких літераторів зали

шив і Євтушен:ко... Євтушен:ко любить скрізь під
:креслювати, що він :комуніст. Я:кл:й же це :кому

ніст; що не може відрізнити світле від темного, 

весь час тягнеться до гнилого буржуазного боло
та-" ("Л.У.", ч. 30). 

Ан~рій Малишко: "Я розумію, чому і в Євту

шен:ка, людини ще молодої, з'явилися речі, сnов
нені зневаги до нашого радя:нсь:коІІ'о й nлазування: 

nеред Заходом. Мені згадується, я::к він минулого 
ро:ку 'nриїздив до нас на У:краіну. Він зібрав ве-
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личезну авдиторію в Жовтневому nалаці, де про
водив свій вечір. Ту зустріч, я:к і чимало інших, 
Євтушен:ко nроводив у nр~таманній йому роз

в язаній манері. Він зарозуміло і нахабно відnові
дав на заnис:ки. На одне з та:ких заnитань - :кого 

він знає з унраінсь:ких nоетів, він зневажливо 

с:nазав: "А я та:кой nоєзии вообще не знаю. Вот 
здесь есть один талантливий молодой nоєт, Баня 
Драч- на галер:ке. Иди сюда" ... Я :кажу це Драче
ві, бо nоважаю молодий, хоч іще не зміцнілий 
талант Драча, сnодіваючись, що він виnравиться. 

Та:к-от, я:кби І. Драч тоді зміг твердо й nр~нциnо
во nорвати з та:кими вnливами, то, наnевно, не 

було б з ним та:коі розмови, ЯІ'і сьогодні, і все nо
іншому nішло б. :К:іль:ка слів про вистуn М. Він
грановсь:кого. Я його, я:к і Драча, вважаю людиною 
обдарованою. Я вважаю, що суб'є:ктивно він -
чесна і благородна людина, і саме тому ми з та~ 
1'іИМ вболіванням говоримо про нього... Повірте 

'Мені, Ми:коло, я хочу вам добра. Я все це :кажу, бо 
шаную вас і вірю в вас, що ви свої ломил:ки в~

nравите. Ми вам не зичимо зла, а хочемо допо

могти, хочемо щоб з вас виріс хороший, обдаро
ваний, талановитий nоет". 

Василь Козаченко: "І ще хочу с:казати тов. 

Вінграновсь1'їому, який хвс.ль:кувато заявляв тут, 

що він є учнем Довжен:ка: та:к, ми знаємо, що Дов·· 
жен:ко знайшов, влаштував до інституту і вчив 

·гов. Вінграновсь:кого. Але я хочу тов. Вінграновсь
:кому nо-дружньому зауважити, що його вистуn1 
Яl'іИЙ nрозвучав з ц1є1 трибуни і в я:кому було 
стіль:ки зарозумілост~, на жаль, nо:казує, що його 

духовим бать:ком у даному разі не є Довжен:ко, а 

с:коріше Еренбурr. Варто про це лодумати тов. 
Вінграновсь:кому ... Солідні дяді, nисьменни:ки, :кри
ти:ки, "задрав штани" (:колись Єсєнін nисав, що 
він "задравши штани" хотів би бігти за :комсомо

лом ... - О. З.), ·nобігли за Євтушен:ком, ви:ключе

ним: з :комсомолу. А деякі друковані органи сталі! 
nросто на шм.ат:ки рвати мемуари Еренбурrа" (Е
ренбурr наnисав відому :книж:ку "Відлига", а в 
своіх мемуарах про У:к·раіну він nише між іншим 

таl'іе: "Мінялися влади, і не мінялася тіль:ки стіи:ка, 

nід я:кою розстрілювали людей ... "- О. З.). 

Сава Голованівський: 

":К:сщи б нащад:ки слухали бать:ків 
І йшли по уторованих дорогах, 

І досі б люд~ в темені лісів 
Стибали на зразо:к четвероногих. 

І ~аші діти, зводячись у вись, 
Готовою не йтимуть :колією, 
І уnаДуть :кумири, що :колись 
Нас чарували мудрістю своєю". 

Валентина Мельник (Львів): "У же багато гово
рилося про Драча, Вінграновсь:кого, Дзюбу. В іх
ній творчості є й хороше. Але є й чимало та:кого, 
що свідчить про втрату ним~ елементарної с:кром

ністі і або про nолітичну безграмотність, або про 
спроби нав'язати громадсь:кості nогляди, не суміс
ні з нашим світоглядом. Нам довелося в минулому 
році nознайомитись із їхнЬою "ідейно-творчою 
ллятформою", 'КОЛИ вони, за дорученням бюро 

nролаrанди літератури СПУ, nобували у Львові. 
Чимало було цією трійкою наговорено такого, що 

носило сnекулятивний характер, було розрахова
не на н~зькі інстинкти, незрілість частини молоді. 
Вони наnустили такого туману й дурману, що 

деХ'l'О з nочатківців ще й теnер, як це недавно 

сnробував зробити один з працівників нашої ком
сомольської газети, nроголошують Вінграновсько
го мало чи не nроводирем сучасної украінської 
літератури" ("Л. У.", ч. 31). 

Леоиі,ц Новиченко: "Я знаю цілий ряд талано
витих, здібних молодих людей на у країні. з ба
rатьм.а мене зв'язують довгі вечори сnільних бе
qід і суnеречок, з деяк~ми - дружба... Я зазнав 
великого особистого душевного nотрясення, коли, 

дехто, навіть з дуже знайомих мені людей, якось 
у грудні минулого року за "круглим столом'' мо

лодих nисьменників, скликаним московською "Лі
тературной газетой" в Києві, раnтом став висту

nати з несnодіваними для багатьох з нас nолітич
но сnекулятивним~ заявами ... " ("Л.У.", ч. 31). 

На нараді 8-9 :квітня в :Києві, де виступали 
численні літератори, було декілька вистуnів сти
сло сталінських часів, nогроз, включно з nрилюд

ними доносами, вишукувано в творчості молодих 
nоетів таких "злочинів", про які вон~ й не дума

ли. Після цього nочались, за большевицькою си
стемою, збори "трудової інтеліrенціі", молоді і 
студентства в більших авдиторіях, де осуджувано 

Євтушенка, Вінграновського, Драча, :Коротича, 
Дзюбу та інших... На заводі "Більшовик" якісь С. 
Хлевюк і М. Писарев "з гнівом і обуренням гово
рил~ про формалістичні трюкацтва молодих уира

інських nоетів М. Вінграновського та І. Драча, 
про недостойну nоведіику за иордоном А. Возне
сенсьl'іого та Є. Євтушенка" ("Л. У.", ч. 31 ). 

Але цього було замало для nартійних кри
т~ків. Вони вимагали більше, вони не були вдово

лені лише :критикою, вони вимагали крові моло

дих українських nоетів. Для цього два тижні nісля 
вищезгаданої наради, відбуваються 22 квітня в :Ки
єві чергові, т. зв. "збори nарІl'ійноі організаціі ки

ївських nисьменників", на яких завершено роз

гром молодої літератури і крит~ки в Украіні. Трі

юмфували Шеремети та інші йому nодібні, які ще 
в 1961 р. вистуnали проти молодих і домагались 

nовернення до традиціоналізму часів "иульту о
соби". 

На цих зборах з обвинуваченням молодих ви
стуnили О. :Корнійчук, Д. Ткач, М. Шеремет, О. 

Левада, Л. Титаренко (який говорив про небезnе
ку творчості молод~х в робітничому :Кривому Ро
зі). Дехто дошукувався "як могло траnитись, що 
люди виховані в нашому (цебто комуністичному 
- О. З.) сусnільстві, стали nротиставляти себе 
цьому сусnільству, ставити себе над ним, над на
родом?". 

З розгромними обвинуваченюtми говорив ста

рий сталінець О. :Корнійчук, який казав, що nере
друковуючи на Заході Євтушенка, Вознесенсько
го, Ахмадуліни - іх уважають за nровісю1ків 
"нової Росіі", nо :кликаних розnравитись з догма-
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тиками. Корнійчук провів парапелю між ними і 
українськими молодими поетами, яких пере.цру
ковують за кордоном "у:краінські буржуазні на

ціоналісти", яким "плутані твори" молодих .цають 

підставу для цього. 

!Виступу Шереметd: не будемо характеризу

вати, його брудна лайка мала за ціль морально 
в·бити молодих. В інших обставинах, у висліді йо
го обвинувачень, напевно було б дійшло до фізич
ної ліквідації молодих творців. 

Але й молоді поети не мо:ячали. І'іоли ім не 
дали змоги взяти участи у всесоюзній нараді мо

лодих опетів в Москві, звідки їхній голос було б 
Сd:льніше чути й для чужинецьких кореспонден

тів, вони боронились скільки могли. Були момен
ти, коли вони відважувались йти навіть у проти

наступ, щоб під тиском і порадами опісля каитись 

і обіцяти, що будуть іншими, такими, як іх "хоче 

бачd:ти партіи". 
1Молоді цікавились 1 Іх захоплювала українсь

ка поезія 20-30-их років. Вони докладно знали и
кий кінець зустрів цю тогочасну, також молоду 

поезію. І вони зробили трохи інший висновок. Ім 
дали до вибору: мовчати або писати й дальше, але 

оди партії і іі теперішнім :керівникам. Вони Вd:

брали перше. 
І їхній голос замовк. Не знати як на довго. Де

хто нишком відзивається. А з міст і сіл У країни 

чуються нові голоси, нових молодих творців. Мо
же серед них зродяться нові Драчі і Вінграновсь-

кі? О. Зінкевнwt 

Читайте в наступному 'Інслі: "Останнє слово 
молОJРІХ творців". 

ВИБІР 3 ПОЕЗІй 
ВАСИЛЬ РО>КДЕСТВЕНСЬКИА 

Як поет Василь Рождественський не належить до 
наймолодшої rенерації. Він народився у 1930 р. Ло шко. 
ли почав ходити в Києві, а середню освіту здобував 

Поет, д-р Василь Рождественський біля "Будинку Неза-
лежності" у Філядельфії, серпень, 1963. 

у берхтесrаденській rімназії, де склав матуру в 1949 Р· 
Вищу освіту (медичний факультет) здобував він у Мюн
хені і Майнці. Останні іспити С!<ЩШ У 1960 році. Від 
1957-ro року з перервами пер~бу·нає в Сполучених llІта
та.х спеціялізується при одчому з чікаrських шпиталів 
~~а е.ксперта внутрішніх хвороб і хірургії. 

Цих декілька загальних даних навіть приблизно не 
можуть віДдзеркаЛИти повного пригод і не·вигод життя, 
яке для В. Рождественського було справжньою мачу
хсю. Якщо на еміrрації між молодо":'середнім поколін
ням є хтось, хто наперекір у дарам долі зумів собі про· 
бити шлях у житті і здобути високу кваліфікацію, то 
це ·в першу чергу Василь Рождественський. 

Писати (поезії і короткі оповідання) почав В. Рож
дественський ще на шкільній лавuj і вже тоді його пое-

111 появлилися друком у молодіжних журналах, а зок
рема в "lJJляxy молоді". Все ж таки силою умов поезія 
не стала головним його полем діяльности. А шкода! 
F.o ж В. Рождественський має без сумніву чутливу, 
поетичну душу, а поезію він любить і розуміє. 

Тому, його поезія. хоч і має деякі слабі сторjнки 
(певна недоробленість і несконцентрованість), вражає 
~nоєю великою безпосередністю і ІЩІрістю та непід
фальшованим гуманізмом. У всіх поезіях, що доводилося 
нам читати на перший плян пробивається любов до 
дюдства і до природи. Світоглядово, як поета, В. Рож
дественського можна до певної міри назвати послідов
rшком Ю. Липи, у якого також любов до українськоі 
людини скрізь виступає на перший плян. Цей здоровий 
гуманістичний націонал.ізм сrримав автора від форма
л.істичних шукань. його увага звернена на зміст скоріше 
ніж на форму. Читаються його вірші легко і невиму
шено. Не лише віком, але ti творами не можна зараху
~ати В. Рождественського до наймолодшої rенерації на
ших поетів. Ми віримо однак, шо нашим читачам спо
добається його безпретенсійна Муза. 

СНІЖНА КОРОЛІВНА 

По сніrовнх в йшов полах 
І серед них з' ввилась дивна 
З ТУЖЛИВИМ бJІНСКОМ у О'ІаХ 
Казкова сніжна королівна. 

Квітн в косах (а коен - аж reiif) 
УтворнJІН дзвіно'Ікн-крижинки 
І на вівх блакитних О'Іеіі 
Розтавали тоненькі сніжники ••• 

За нею вслід, зrубнвшн шлвх -
То мною заметіль крутила, 
То в ваJІНвсв у сніrах -
Я біr немов би мав в крила. 

М. А. 

Три JP~i, три но'Іі - вплав і вбрід 
По JІ!Ьді, провалJІІІХ і крижинах 
Аж врешті замком блиснув лід 
На дальних зорІDІнх верІШІІНах. 

В хрустальних замкових стінах, 
Де тихо rрала арфа ніжна 
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Папким цілунком на устах 
Припала королівна сніжна ••• 

.•• Розтанув сиіr. Зацвів розмаіі. 
Давно пройшла зима кру'ІЬвна ••• 
По струнах- май. 

В заморський край 

Пропала королівна сніжна. 

Ві~лииув сон, мов .цивиий птах, 
Затихли арфи звуки ніжні ••• 
Невже ж лише в тремтJDІвих снах 

Бувають королівин сніжні? 

ФРАtМЕНТ 

Мав JІ раз каравелу залізну, 

Де на щоrлі крізь темриву й .цим 
Мідна лимпа з ве'Ііриім ліризмом 

Блимкотїла воrием нафтовим. 

(1951) 

А на палубі пливли у .цапі 

Шви.цкокрилих, мов'Іазиих віків 
Дві статуї з блиску'ІоЇ сталі -
Двох віцлитих, струнких мориків. 

Як трииа.ццитий вітер осінній 
Шелестів по столітніх .цу6ах 
І в шовковім зітхав павутинні, 
Я рушав ІІа скитальщиии шлих. 

Мі.циу лимпу - стару з візерунком 
Я Тобі, Друже мій .царував, 

Во лмш з леrким иапле'Іииком-клунком 
Я в иеві.цомиіі шлих вирушав. 

Ти сміивси, "на що старовинна 
Мі.циа лямпа зпі.ц ста порохів?" 

Твір мистецтва в смітти і в камінии 
Закрутивс.~t, за.цзвеиів, полетів ••• 

І ваЛJІлнсJІ штурмани - лорJU-І, 
Сві.цки .цовrнх ро.циииих віків 
Пі.ц .цалеиі, rарматиі акор.ци 
Двох задивлених в .цаль. мориків ••• 

По руїн європейських камінню 

Сере~ вулиць, реклим і воrиів 
Все з'ивлиютьси зrа.цки нетлінні 
Журавлими із рі.цинх країв. 

Ніби тужним, мінорним акор.цом 
З перспективи .цалеких років 
Каравела зrа.цалася rop~a 

І замріияих .цвох мориків. 

ПРИСТРАСТЬ 

Про порив по'Іуваиь 

(1951) 

І шляхетних змаrаиь 

Розповість Альбіовова ліра -
Про суворість страж.цаиь 
І соло.цкість кохаиь 
Пишноткана мова Шекспіра; 

Ясним світлом rорить, 

Таємниць прИ'ІаС"І'НS 

Мова Фавста, rли6іиь. наукова
Чітко АУМати в'Іить 
І яушею не спИІТь 
Акуратна німецька мова, 

На'Іе спів 'Іарівиа, 
На'Іе· шкляика вина 

Італійська мова ЗВ'f'ІИТЬ 
Ві.ц пекельиоrо .циа -
До висот .це с.циа 

Світла ра.цість і исиа блакить, 

В ~овrий 'Іас мимохі.ць 
Я старавси зловить 

Глибину 'Іужоземкоrо слова 
Лиш мені ні на мить 
Ніо.циа не .цзвеиить 
Як мои українська мова. 

НЕПОСЛУХ 
(Істори'Іие) 

На rорбах стоїть .цавии свитини 
Блиск лимпа.ц, ікон суворий взір, 
Гробіеці киизів; пі.ц павутниним -
Літопис про .цавиій киижий .цвір. 

Тут колись хо.цили Пе'Іеиіrи, 
Підпалила церкву татарва ••• 
Літописці все вписали в кииrи; 
Тут історіІІ немов жива. 

Дзвін звіщав молитву і похоJUІ 
Для селии, ;цружиииинів, боир. 
Тут молилиси за Жовті Во.циr 
Тут Хрещеиии описав маляр. 

* * * 
Раннім ранком в.царилJr rармати -
Надхо.цив чужинець 'Іерrовий; 

Це 6ула війна, в:ійиа завзита
В.цоскоиале:н:ий, техиі'Іиий бій. 

Трактором із возом .цииаміту 
В'їхав воик пере.ц .цавиій храм 
- Гей-но, стар'Іе, ві,цwrиии забиту 
О.цвірку .цо &аракових брам! 

Комаи.цирів ось наказ: вложити 
Динаміту .цо пі.цвальиих им, 
Поможи ж мені, ві.цтисием плити, 
Та й на славу вибух зробим там! 

Час cпiuorrь, вже вороr на порозі, 
Мій наказ- не жарт; непослух --с:мерть! 
То ж не стій .царемио на .цорозі 
Треба руйнувати вшкере6ерть !" 

Збереrти собор ві.ц .цниаміту, 
Ві.ц м~'Іа, ві.ц вибухів, заrрав 
Хо'І за пам'ить в .цавиииу повнту 
Старець сторож плаRав і 6лаrав. 

- Трактор з'їхав з .цвору .цо иру 
Залунали вибухи круrом 

Динаміт варив із рі'Іии пару 

Лиш собор - ик завж.ци - за rор6ом. 

11 
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Людям цим ні орденів, ні спави, 
Ні імеи війна не иa.Qana 

А иепосnух тут - добро держави 
І на віхи ві'ІИі їм хвапаІ 

ЗНАК ІПІТАННЯ 

Між друзів раз попав я в xyr 
Говорятt. всі "Бей6 Pyr, Вей6 Рут ••• " 
••• Тахим СJІовам чужа душа моя, 
Тахих розмов не розумію я, 
Не знаю я, про що йде мова тут: 
- "Схажіn. 6удs. пасха, що тахе Бей6 Рут?" 

- "Не що, а хто, 6о це 6yna mодина 
А ремеслом її 6yna ду6нна, 
Цей спавний муж за совісn., не за crpax 
Де6епим дрюхом nускав по м'JАах, 
Ніхто як він не 6іrав хоnом, 

Це був иоро111о, а володів 6ейз6оnом, 

Це проводир 6ейз6оп:ових хоrорт 

І спорт йоrо - найвищий спортІ 

Тож нам дрю'!Ком не иехтува'І'И, 

Бейз6оn нам деиt. і иі'І пnеха'І'И, 
Не треба фізихи, ні мов -
Бейз6оn основа всіх основ !" 

- Однак - моя строфа осrаиия -
Над цим поставлю зиах питання. 

НЕСКРОМНІСТЬ 

Пору'ІИИК молодий з захопnеииям хриnа:rим 

Розповідаа бійцям про стріm.иа і rарма'І'К, 
Атомні 6ом6и довжиною в сажеИJ, 

І дію зброї масових уражень 

Поранення на тиСЯ"Іі mодей 
І сnіпоту деслтхів сот О'Іей. 

А вве'Іері, rуnнувши crpiмronoв, 

Підрі!U nапецs. і по6а'!И:ІІ кров, 
По6а'ІІІв, збпід, забув свою иесхромиісn. 

І впавши rоріmщь зrу6ив притомнісn. 

ХМІЛЬ 

Кажуn мені побратими: 

"Що ж 'І'И сидиш за дверима 

Вез пИ'І"І'євих пожеж, 
Пишеш і ритми пnетеw, 
Чом же ж ropiJUUІ не п'єш? 

Ях же тах можна твори'І'И 

З 'І'Им щоб ropinxи не пИ'І'И 
До неоСІІЖних меж?" 

- Вас, дороrі, не пoxJIJI'Iyn., 

Вам не вдяrнуrь хаnа'І'И 
Хто ж мені руки позн'ІИТІ., 
Коnи впасні ПС!'ІІІуr'Іо дрижа'І'И? 

Ях же ж мені ~;uмаrа'І'И 

Гопосом хатеrори'ІИим 
Дозвопу оперувати 
З подихом апьхоrоліVІим'і' 

Чи за рупем в дорозі 

ТJІЖхо, дopoCJri ді'І'И, 

Навіn. в щодениій прозі 
Вуrи тверезим і ПН'J'н." 

КАРАІМ 
(lcropJPPІe) 

Чн знаете, хто тахий хараїм? 

- Не знаєте? - Розповім. 

Це mодина сповідання юдейсs.хоrо 
Похо.n:ження TY})eцs.xoro, VI хапдейсьхоrо, 

А історія їх вирита порохом віховим. 

В нас тахож зусrріuєтьс• хараім. 

Це не сталос·я при Ва'І'Иєві, 

А в наш віх, в сорох першім, в ИиЩ 
КоШІ впада иімецs.ха, нова 

Розпіпипа по сrіиах сnова: 
"Всі жиди місrа Києва зранку 

Виході'ІТЬ на замісІ.ху попJІИХу 

Що над яром пежить -
Треба вас розсепн'І'Іо 
Одаnіх від арійсьхоrо rаиху''. 

Караїм одяrнув охупяри, 
Про'ІИ'І'ав, не зморrиув, з ycr ні пари -
І подумав - "'Ін Й'І'И 

'ІИиеИи, 

'ІН сказати ім, 
що впастиво я хараім? 

Я старий і не тої породи 
А подруrе я не в'ІИннв 

Ніному ніяхої шходи -
Не на мене ар:ійm.хий mів !" 

І зібравши скромні поЖИ'І'хи, 

Пару напців, ronxy і нИ'І'КИ 

Bi,n:кym.raв на замісьху поJІJІиу 

Зусrріuкr~и допю незнану. 

Toro ранку веJDІ хупемети 
Недвозиа'ІІІу жорсrоху мову 
Граnи в дуо, в тріо, в хварте'І'И 
А тоді починаJDІ знову. 
Лиш за місяць~ 'ІН два 

дирехтива нова -
"Караїм це "не жид" "по праuу''. 

Видно, хтось з посіпах 
Розібрав, неборах 
Таху "схомппінов.аиу'' справу. 

Ще й сьrодиі не раз 
Підійма з поміж нас 
Міжнародив иєнависn. 'ІОП8 

Тіm.хи rope всім 
1 "нам" і "ім'' 
Яхщо буде зпо 

ях бупо. 

ПовJПІм серцем схажім, 

дружнім хором -
Чи ти німець, араб, хараім: 

"Міжнародній ненависrі соромІ" 

Повним прізвшцем пі,n:ІDІwім! 

(Замісn. квітів на моrнпу 
доброму старцеві 

МІтор) 
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ОСЬ МОЯ ЗБРОЯ! 
Світлій пам'вті проф. С. Єфремова і дііісиому випадкові з йоrо славноrо вшттв. 

Чи на півночі, чи на екваторі До професора :& кабінет 
Чи акули, чн аліtа'І'орн - Грюкнув 111обіт, бJDІснув баrне'І': 
Вже немає rіршоі справи, "Ми вже знаєм, що зробнм з тобою -
Як всесильна днктатура держави. Лиш віддай нам заховану зброю І" 

Днктатура знайшла "ворожу аrенцію" 
-Українську інтеліrенцію: 
Пнаьменннків, будівнн111нІК, у1І!Ителів, 
Науковців і лікарів ••• 

І професор - повільно встав, 
Внпростав спину неrну111ку, 

Підійнвв зі стола і подав 
Автоматн111ну ру111ку. 

В. Рождественський 

--о--о-о-

МОЛОДА ЛІТЕРАТУРА В УНРАїНІ 

• Молодь приходить в літер-&~туру. 
В перших восьми місяцях 1963 р. до 
СПУ (СпіJІка Письменників України) 
прийнято таких молодих поетів і 
прозаїків: Борис Олійник нар. 1935 
р. в селі Зачепилівка на Полтавщи
ні), Автор збірки поезій "Б'ють у 
крицю ковалі" (1962 р.), nрацює за
раз в газеті "Молодь України"; Гри
горій Кулеба (нarJ. 1932 р. в селі Гу
биниха на ДніпрGпетровщині), автор 
збірок "Степовий вінок" (1058), "В 
пору дозрівання'~ (1960), "Митько
листоноша" ( 1960); Михайло Сірен
ко (нар. !936 р. в с. Дружня на Ки
ївщині), автор збірки "Від, сонця жи
то поло ві~:" ( 1959), закінчив акторсь
кий факультет Киї·вського інституту 
театрального мистецтва, працює на 

Київській студії хронікально-доку
ментальних фільмів; Василь Діденко 
(нар. 1937 р. в м. Гуляй.Поле на З::.~
поріжжі). с;втор збірок ·•зацвітай, ка
лино" і "Під зорями ясними", закін
чив філологічний факультет Київсь-

(Хрокі:ка) 
кого університету; Олесь Лупій (нар. 
1938 р. в с. Ново.Кам'янка на Львів
щині), закінчив філологічний фа
культет Киі<вського університету, ав. 
тор збірок "Вінки юності" ( 1957), 
"Заграй сопілко" (1960), повісті "Го
ринь" (1960), працює над збіркою 
поезій "Майовість" ("Л.У.", чч.11, 
36, 50). 

М. Коцюбинська розумів L Дра
ча. В статті "Широкими очима" Ми
хайлина Коцюбинська, відомий ми. 
стецтвознавець. пише між іншим та
ке: "Наприюшд, треба уявляти перед 
своїм ·внутрішнім зором сліпучо.си
ню палітру Сар'яна і палаючу коло
ристичну гаму Ван f ora. щоб з розу
мі ти, чому матері художниці, з-під 
пензля яких "хата блакитна тече в 
небеса", асоціюються в І. Драча з 
Сар'янами і Ван rоrами (мова тут 
про вірш Драча "Етюл матерям.ху
дожницям", див. "Смолоскип" ч. 24, 
1962). І хіба можна докоряти поетові 
за інтелектуально-мистецьку насиче. 

ність його поезії. Ні, навпаки. Така 
поезія змушує нас бути в естетично
му всеозброєнні, настроює свідо
мість і емоційне nізнання на сприй
няття все нових і нових художніх 
вражень" ("Л. У.", ч. 20). 

• "ПодіJІьська памолодь". Молоді 
.ТJ!тератори Вінниці етнорили нове лі
тературне об'єднання, яке назвали 
"Подільсt-.ка памолодь". До об'єднан. 
ня нзлежить :ю початківців, а його 
очолюють Л. Пастушенко (голова), 
в. Тимчук, Г. Павельська, О. Чорно
гуз, Б. Янчук ("Л. У.", ч. 52). 

• Перший загnворив В. Коротич. 
Після розгрому молодих поетів, пер. 
ший з цнилем нових поезій виступив 
В. Коротич у журналі "Зміна" за 
серпень ц.р., де він опублікував ві
сім с·воїх нових поезій, а в .11ипні І. 
Драч опублікував в "Літературній 
Україні'' ~- "Баладу про Чайкх" 
('Л.У.", ч .. 17), в якій пов'язує укра. 
їнську історичну Чайку з полетом 
космонавта Ва.1ентини Терешкової. .. 

ЦЕ Є НАйТРУДНІША ПРОБЛЕМА 
(Те, над чим варто подумати) 

Та:к відповів мені голова одної із студентсь
:ких організацій, :коли я зап:;.rтав його, чому студен

ти не присвячують більше уваги інформуванню 
чужинців про У:краіну. 

Зупиняючись над тою відповіддю, я прийшов 

до пере:конання, що він мав рацію, бо не вистачає 
знати добре англійсь:ку .мову і називати себе у
:краінцем:. 

Студент, який має написа ти е:кзамен чи роз
в'язати я:кусь проблему, мусить перечитат:;.r не од

ну книж:ку, щоб мати матеріял, я:к то :кажуть "в 
пальцях". 

Те саме відноситься до завдання інформувати 
чужинців про У:краіну, бо ж це вимагає певних 
студій. .Я:к може студент інформувати чужинця 

про У:краіну, :коли він, за малим винят:ком, не чи
тає у:краінсь:коі преси, не знає історіі У:краіни і лі
тератури. F\рім того дуже мале ч:;.rсло студентів 
відвідує :курси у:краінознавства, я:кі уряджують 

університети за допомогою УККА, "Союзів:ка", 

У :краінсь:кі У чительсь:кі Громади чи дея:кі інші 
органіазціі. :Крім того студент може багато навч:;.r
тися з у:краінознавства і на ідеологічних :конr'ре

сах, на я:ких виголошуються доповіді на теми на

ціональні, історичні, літературні, е:кономічні і по

літичні. 

Але і в цих :конrресах участь студентів дуже 

сFІромна. Та й доповіді іх не дуже ці:кавлять. Ди
с:кутантів майже немає, хоча допові·,ці ,цобре пі,ц· 
готовані. Одначе, щоб дис:кутувати, треба бути о
ч:;.rтаним. З порожнього не наллєш. 

:Коли мова про інформування чужинців про У
:краіну і писання протестів, то саме читання у:кра

інсь:коі преси і у:краінсь:ких :книжо:к та:кож не ви

стачає. Вслід за теорією мусить іти пра:кти:ка. Сту~ 
дент, я:кий студіює інженерію чи будівництво, вже 
на третьому році своіх студій починає працюва

ти пра:ктично. 

С:rудентсь:кий провід повинен ужит:;.r тоі самої 
методи, бо не вистачає дати доповідь, я:ка кінча-
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Є'l'ЬСЯ дуже часто без дискусії. Доповідь повинна 
мати висновок і спонукати та закликати слуха

чів до діі. 
А чи наші студентські організацн на своіх 

звичайних чи річних збо·рах ставлять більший на
голос на спростовування невірних вістей про Укра
іну? На.віть резолюції річнах зборів студентських 

і молодіжних організацій не беруть цього до ува
ги? 

рат. Вистачить написати таклй протест і на чверть 

сторінки канцелярського паперу. А виславши іх 
бБ.гато до автора чи редактора, які представляють 
Уgраіну в кривому дзеркалі, вони можуть мати 
далеко більший результат чим 5-10 сторінкові ме
мурандуми із сотнею підписів. 

Чи справді інформування чужинців про Укра
іну для нас, так для молоді як і для старшої rене
·раціі, маловажне? 

Щоправда є ідейні студенти, які підчас викла
дів своіх професорів з місця реаrують на впкрив
лювання історичнлх фактів про Украіну (Але і є 

такі студенти, які картають своіх товаришів за іх 
у,оректу професорів). Є студентські організаціі, які 
по університетах уряджують мистецькі імпрези, 
або дають реферати на українські теми. СУСТА 
бере живу участь у так званих асамблеях Об'єд
наних Націй, які улаштовують університети. Крім 
тоrо є і студенти - білі круки, які індивідуально 
реагують на статті, публікаціі, шкільні підручни
ки, мапи і глобуси. Це треба ім прлзнати. Однак 
ця дія спорадична, від припадку до припадку, не 
масова. 

Справа інформування чи писання протестів 
повинна бути на деннім nорядку місячних чи річ
них зборів по студентських чи молодіжних орга
нізаціях, а також і на ідеологі"Іних конгресах. Не 
вистачає виховувати нашу молодь в національнім 

і патріотичиїм дУсі. Водночас з тим в:ахованням 
мусить іти дія-чин. Цієї діі, у сучасну пору, нам 
треба якнайбільше, бо л.11віна фальшивих книжо.к 
про Украіну суне із щораз більшим розгоном. По 
американських шкільних підручниках і в пресі 

Украіну трактують як район Росіі, а на деяких 
глобусах і мапах Украіни зовсім не має. Чи на 
такий стан можемо дивитися байдуже~ 

Чл справді писання протестів в справі фаль
шування історичних фактів про Украіну це най
трудніша проблема? 

Інформування чужинців про Украіну чи nи
сання протестів мусять бути ведені систематично 
і постійно. Тому студентський провід повинен по
дбати, щоб при централі і при кожній студентсь
кій організаціі постали інформаційні секції, які 
повинні анrажуватл студентів і абсольвентів ви
щих шкіл, які диспонують більше вільним часом. 

JІіоли студенти нижчих і середніх шкіл мо
жуть виступати в обороні правди про Украіну, то 
студенти вищих шкіл можуть це робити тим біль

ше. А зрештою лисанни протестів - це не елябо-

Жертвенність, добра воля і національна свідо
мість поборять всякі труднощі і тоді інформуван
ня чужинців про У країну і писання протестів пе
рестане бути одною з найтрудніших проблем. 

Івви Соrрук 

--о--о---о---

МОЛОДЬ І ОСВІТА В УНРАїНІ 

• Школи України на порозі ново
го навчального року. Згідно 3 по
відомленнями підсоветеької преси. в 
1962-63 навчалt-ному році, в Україні 
завершено чергову шкільну рефоР
му (скільки їх до того було! ... ). В 
цьому році вперше відбувся нип~ск 
11річних шкіл, і в1_nете восьмирІч
них. В минулому році також вперше 
впроваджено, як обов'язковий -
курс суспільнознавства.' який. ма~ бу
ти помічним в комуНІстичНІП Індо
ктринацїі молоді. Кількість ~лясів, 
що заківчили навчальний РІК бе'' 
другорічників зросла на 27.5 тис., а 
чнсло учнrв. які вчаться тільки на 
"5" збоільши.ІJася на 62 тис. і іх зараз 
в Україні 530 тис. Кількість серед
ніх шкіл у складі 9-11 клясів зроста~ 
до 112 супроти .51 в минулому рош. 
Кількість учнів всіх типів шкі:r зро
сла на 400 тис. і в загальному стано
вить близько 8 мі.ІJ., а число нових 
шкіл поб!льши.rюсь лише на 700. В 
учнівських інтерІ-Jатах при пшолах 
живе 140 тис. учнів. В минулому ро
ці загальне обов'язкове восьмирічне 
навчання бvло здійснене лише в 5 
областях України (Чернівецькій, Кі
ровоградській Те!)нопільсь.кій, Хме
льницькій і Черкаській), а в інших 

(Хрові:а) 

областях ще багато учнів шкільного 
в:ку знаходилось поза школою. До 
нового наuчального року R ~'країні 
видано 41 міл. нових підручників, я. 
кі мають 144 н::~зви, рівночасно з тим 
в Україну надійш.ІJо 17 міл. підруч
ників російською мовою, виданих 
російським "Учпедгизом", які мають 
бvти дальшим засобом русифікацїf. 
Школи Украіни поповнили 11.5 тис. 
нових учителів. ("Р. 0.", ч. 66). 

8 Вивчення чужих мов. Ко.11и по
рівняти знання чужих мов учнін шкіл 
великих міст і периферії, то виявить. 

с~, що учи~ цнх ост?,нніх" на багато 
вІдстають. Про це Р.О. писала: 
·•не 3адонольняе нас і загальна під
готонка абітурієнтів з іноземних моп, 
особливо з французької і ан;дійсь
кої у випусників периферійних шкіл. 
У багатьсх з них погана вимова, во
ни не можуть відповісти на прості 
питання, задані екзаменатором іно. 
земною мовою" ("Р.О.". І.J. 65 ). Від 
чотирьох літ на Україні в деяких 
школах пнк.тrадаеться ряд предметів 
іноземною мовою. В РРФСР в 6-9 
клясах викладається іноземною мо
вою географія, а в 9-10 - англійсь
ка та американська література, ма. 

шинознавство і електротехніка. В 
Україні навіть немае розпрацьованої 
програми навчання іноземними мо
вами, а під.ручники, якими корнету
ються учні і учителі написані 10 ро
ків тому ("Р.О.", ч. 8.0). 

• Кари для учнів. В багатьо:л шко
лах Украіни знайдено такі кари для 
учнів: ДЗJ:ОВа П])2ЦЯ на КОЛГОСПНІfХ 
ланах І Про це учні 11 класу Третуз. 
нянеької середньої школи nишуть: 
''Нам час1 о говорять вчите.11і, що 
труд приносить моральну насолоду, 

що його. треба любити. Але доси1ь 
комусь з уtrнів v чомусь зявинити, 
його карають ... працею - дають ро

боту, яка нічого спільного не має з 
навчальною програмою. Отже, не 
любов до праці пробу джуеться в де
кого з нас, а зневага". ("Р.О.", ч. 
67). 

• Внеоні школи. На вузах і техні
кумах Укр::~їни в новому навчально
му році навчається 1 · міл. 130 тис. 
студентів. На перші КУJХ'И високих 
шкіл прийнято 137 тис. нових сту
дентів. При вvзах організовано 69 
загальнотехнічних і 55 загальнона
укових факуль1·етів В минулому на
вчальному році технікуми і вузи У-
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краЇНИ ВИПУСТШІИ 180 ТИС. МОЛОДИХ 
спеціялістін з серелньою і вищою 
освітою ("Р.О.", ч. !39, 70). 

• Творчість юних. 4 вересня від
крилась в КІtеві всеукраїнська ви. 
ставка учнtв шкіл України, на якій 
експоновано 15()0 творів мистецтва, 
дитячого живопису, різьблення по 
каменю й дереву, скульптури, виши
вок. майоліки, інтарсії. Велике врз. 
ження на глядачів спра-вляли скульп
тури з пластиліву шістнадцятирічного 
Анатолія Куща ("Катерина", "На па
на", "Переправа" ("Р. 0.", ч. 71). 

• Львівські студенти і . . . Ельвііс 
Преслі. .Тtовга стаття про вnлив Е. 
Преслі нз львівських студентів почи
нається так: "Навесні цього року гоу
па молодих людей Львова, серед них 
і кілька студентів політехнічного й: 
медичного інституnв, захопилися 

СМОЛОСІ<ИІІ 

рок-н.ролами й твістами, обравши 
собі за взірець горезвісного "короля 
джазу" Преслі. поступово почала 
сповзати на шлях паплюження JІашuї 
культури, народних традицій, а де
хто скотився на край безодні". З 
дальшого виходить, що цих моло

дих людей притsтгнено до "громад
ської відпuвід<lльнос-ти", де вони ка
ялись, і т.д. ("Р. 0.", ч. 71). 

• Нова будjвля Харківського уні
верситету. Будівля Харківського у~Іі
верситетv є найбільшою на всю У
країну. Кілька даних про неї: довжи
на всіх коридорів ·· - 12 кілометрів, 
загальна шюща спору ди -- 61 тис. 
кв<~ uратних метрів. Університет має 
3,000 приміщень, з них дві з поJJова. 
ною тисячі - не андиторії, лябора
торії, кабінети, залі. По поиміщеннях 
університету розвішано 515 великих 
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годинників. Бібліотека університету 
rозрахована на 2 міл. книг. Будівлю 
університету споруджено за нроєк. 
том і обчисленнями вчених Харків
ського іюкенерно.будівельного ін
ституту на чолі з його ректором Чу
лісом. 
Коли ідеться про самий універси. 

тет то в ю,ому навчається 10,794 сту
денти (це з вечірнім, заочним відді
ленням і загалмюос,вітнім факуль
тетом). У ньому навчає 579 виклада
чів, а серед них :п докторів і 215 
кандидатів наук. 1:З2 чоловіка навча
ється в аспірантурі. 

До цього треба додати, що Харків
ський університет - · це чи не най

більш зрусифікована висока школа 
в Україні, яка ще до то.го носить 
ім'я великого україножера .М. Горь. 
кого. ("Р 0.", ч 71). 

ХРОНІНА УИРАїНСЬИОГО СТУ ДЕНТСЬИОГО життя 
Vl1 КРАйОВИй KOHrPEC ~'ЗАРЕВЛ" В США 

Філядельфія (Вл. Кор.). 28-29 ве
ресня 1963 р .. вілбувся у Філядельфії 
VII Крайовий Конrрес "Зарева" у 
США. 
Участь у .. Конгресі взяло понад 

100 членів і симпатиків "Зарева" та 
кільканалuять гостей. Були представ
ники від таких осередків: Філ я дель. 
фія, Нью ЙО!'\К, Бшпімор, Клівленд. 
Честер і Албані. 

Привіти: Учасників Конrресу усно 
вітали прелrтавники від 13 українсь
ких організацій і установ різного ха. 
рактеру. Писемних привітів часпіло 
27. 

Президія і номІkії: Конrресом ке
рувала Президія у складі: Осип Зін. 
кевич (голова), Марко Uаринник 
(застунюп<), В. Гнатюк і В. Тату:н· 
чак - секретарки. JJ.o ділових комі. 

сій входили: Номінаційна - П. Д.о- го членства і його освіти влаштову
f'Ожинський, R. Процик, Б. Гасюк; вали Студійн.і Дні, Академічні або 
Ооганізаційно-діяльностева: М. Ге- Ідеологічні Вечори, а таксамо імпре. 
рёць, А. J<.:іпа, Л. Новаківська, М. Го- зи святкувального характеру. Кра
дован{'ць; Статутова: А. Кіпа, О. Вру. йовий Провід брав участь у Д.ругому 
блівський, д. Новзківська, А. Сере- Ідеологічнпму Конrресі в CUIA спіль. 
да.Слюсарчук, В. Камінський; Ідеоло- но з СУСТА, ОД.УМ-ом і "Обновою". 
rічна: Т. Онуферко, А. П!)оцик, В Основну працю виконували Кліти. 
Проник. О. Зінкевич, м. Uаринник; ни, при чому вони були координова
Резолюці~на: д-р П. Стерчо, П. Д.о. ні Крайовим Проводом, члени якого, 
рожинський, М. Герець, А. Кіпа, Т. за час свого дворічного терміну, від
Онуферко. lJідали кожну з них, обговорювали 

Діяльність уступаю•юі Управи "За. біжучі справи, беручи участь у па
рева": "Зарево" в США охоплює нелях і виступаючи з доповідями. 
сім клітин і лва представництва (Трен За звітовий час голова КП Б. Га
тон і Ньюарк), які нараховують 180 сюк отримав понад 200 листів і ви
членів. Приблизно половина цієї кіль- слав понад 300. Д.о найактивніших 
кости це студенти, а друга полови. члені,в КП, крім йо,го голови Б. Гасю. 
на - абсольвенти високих шкі;І. Клі- ка, треба ще зарахувати О. Врублів
тини ''Зарева1 ' в залежності від сво- ського ra Авру Середу.С.ІJюсарчук. 

Група учасників VII Конrресу "Зарева" в СШ А. який відбувся 28 - 29 вересня у Філядельфії. 
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Деякі Ч'лени КП, ~вибрані на поперед
ньому Конrресі не виконували тих 
своїх обов'язків, які добровільно на 
себе перебрали. Вістки про працю 
"За рева" в СІНА бу ли опубліковані 
в багатьох українських часописах. 

Перебіг Конrресу: В програму 
Конrресу крім суто ділових справ 
(з.вітування, дискусії над звітами і 
тд.) .входюш дві доповіді - Т. Ону
ферка "Ідеологічні основи "Зарева" " 
і М. Гереnя "Форма. і зміст· діяльно
сти "Зарева'' ". Перша доповідь бу
ла більш дискусійного характеру і 
виявила, шо е ще -багато спірних пи
тань, які треба ви>вчити та уточнити. 
Друга доповідh була суто ділового 
характеру і в ній доповідач поста
вив головний наголос на працю ді
лових комісій. які мають бути осно
вою діяльности ціеї ідеолоrічної 
сту дентсько-академічної організації. 

Обидві доповіді були на високому 
академічному рівні. 
В часі Конrресу крім широкої ди

скусії над обома вищезгаданими до
повідями, широко дис.кутованn пи. 
тання інформації чужинців про У кра
їну та спростовування неправдивих 
тверджень деяких американських ви

дань, що підніс п. І. Струк. Багато 
часу і уваги присвячено справам сту
дентського станового життя в США 
і цілому рядові проблем пов'яза
них з діяльністю "Зарева". У диску
сіях брали участь такі особи: 11. 
Стерчо, Б. Гасюк, М. Царинник, О. 
Зінкевич, Аня Процик, Д. Місько, І. 
Струк, А. Кіпа, Т. Онуферко, м. Ге. 
рець, Алла Герець, П. Дорожинсь.кий, 
Р. Мац, ред. М. Пасіка, О. Врублів
ський та інші. 

Після у діJІення абсоJІюторії уступа. 
ючій Управі, на пропозицію Номіна
ційної Комісії обрано новий Крайо
вий Провід. 
Новий Краііовий Провід "Зарева" 

в США: .МихайJІо Герець - гоJІова, 
Анна Процик -- заступник, ВоJІоди
мир Гнатюк-· секретар, Богдан Га.
сюк - організаційний реф .. , Осип 
ВрубJІізський - фінансовий реф., 
Марко Це1ринник -- діяJІьностевий 
реф. Дарія Новакінська - пресовий 
реф.; ВасиJІь Камінський - віJІьний 
ЧJІеН. 

Контрольна 1\ОМІсtя: ВоJІодимир 
Бакум -- голова, АJІьберт Кіпа, Ма
рія Годованець ·- чJІени. Товарись
ний Суд: Володимир Процик - го
лова, Оксана Бак.Бойчук, Ірина Го
дованець -· члени. 

• Буенос д.йрес. Нова Управа СА
УС.у. На новий 1963-64 акад. рік Со
юз Арrен·тінсько-Українських Сту
дентів мае нову Управу в такому 
складі: JОрій Іваник -- голова, д-Р 
5Ірослав Бандура - застуnник, Ма
рія Головай ·-- секретар, Ольга І>ва
сюк - заступник, Лідія Бурбан 
скарбник, Пюшп Карватський - за. 
ступник; референти: Роза Азарке
вич - зв'язку, Оксана Качмар -
культурно-освітній, Петро Піпіо -
технічний, Естера Помазанська -
спортовий, Лариса Крот - бібліо. 

смолоскип 

текар. Контрольна 1\оМ:ісія: інж. В. 
Бандура, О. Хам, О. 5Іхно. На відмі
ну від попередніх років Загальні 
Збори СА~'С-у вудбувзлись за за. 
хіднім демократичним зразком з га-
рячою передвиборчою кампан'іею 
(написи: "Голосуйте тверду лінію -
Іваник Банду}Jа" !... САУС належить 
до одної з найактивніших студент. 
ських централь у вільному світі. В 
одному лише останньому році усту
лаюча Управа .відбула 20 своїх засі
дань, її ч:rени беруть активну участь 
в різних українських громадських 
установах, включаючи представниц. 

1во ВО УНР. N. цьо\fу році активно
го і довголітного члена САУС-у О. 
Хама обрано на пост ген. секретари 
ФЕДЕЦЕ ·- Фе.дерації Екзильних 
Демократичних Студентів Східньої 
та Центра.льнr.ї Европи. О. Хам і М. 
Басилик бршш участь у Конrресі 
"Пакс Ро~шна" в Монтевідео, про що 
широко писала Уруrсайськ апреса. 
В попередніх роках поя.влявся періо. 
дично орган САУС -у - "Студент
ське життя" за редакціею Бог дана 
Коваля, відомого також зі своеї по. 
їздки по Америці і Канаді. В цьому 
ріці, як і щорічно, САУС влаштовуе 
доповіді для студентства і громадян
ства з політично-ідеологічною про. 
блематикою. 

• Дітройт. Нова Управа ТУСМ-у. 
На VІІ.му Конrресі ТУСМ-у обрано 
нову Управу ціеї середньошкільно
студентської ідеологічної організа
ції в такому складі: Б. Кульчицький 
- голова, К. Савчук - 1.ий заступ
ник, політично-ідеологічні справи, Т. 
Когут - 2-ий заступник, організа. 
ційний реф., А. Скальський - за
ступник для зовнішніх зв'язків, Р. 
Гуцал - заступник і представник 
на Канаду, Т. Дужа -· пресовий реф., 
В. Будзяк ·- фінансовий реф., Р. Ша. 
ран - секретар протоколів, л. Чор

нобрива - кореспонденційний се
кретар, І. Кунаш, З. Сохор, З. Ко. 
лінко, М. Савqак - вільні члени. 
Контрольна 1\ОМісія: І. Чума, Б. Фу
тей, І. Іваницький, "1. Филипович, Р. 
Крутян. Товар~-tСLІ\ИЙ Суд: Н. Банде
ра, Б. Вальків, Ю. Ку.ІJьчицький, М. 
Подrурська, І. Скуб'як. 

• Блумінrтон, Інд. Делеrація СУ· 
СТ А на І<онгресі ЮСНСА. На 16-му 
Конrресі американської стдентської 
централі ЮСНСА, який відбувався 
18-29 серпня ц.р. в університеті Ін. 
діяна у Б.!Jумінrтоні, брала участь 
делегація СУСТА, до якої входили 
його члени Управи - Т. Матійців і 
Б. Сацюк в ролі обсерваторів. 

• Вінніпег. Об'еднання Колеnї св. 
Андрея з МанітобсьІ\ИМ університе. 
том. З початком нового академічно
го року завершено об'еднання І(оле
r·ії св. Андрея у Вінніпеrу з Манітоб
ським університетом, на площі я
кого побv довано для неї нові будів
лі. 15 вересня розпочав працювати 
Теологічний Фе1культет Колеrїі (Ви. 
ща Правоr лави а Богословська Шко
ла), деканом якого е Митрополит 
Іларіон. 

Вересень-Жовтень 1963 

• Оселя ім О. Ольжича. Доповіді 
"Зарева". 10 серпня "Зарево" вла
штувало на оселі ім. О. Ольжича дві 
доповіді: п. Загорського - "Русифі. 
кація української мови в суqасній 
Україні" і А. Кіпи -· "Асиміляція 
української молоді в Америці". Піс
ля доповідей відбулась широка ди
скусія. 

• Філядельфія. УІ\раїністиІ\а на 
ПенсильвансьІ\ому Університеті. 1 У 
1963-64 акад. році на Пенсильвансь. 
кому · уні~ерсюеті в Філядельфії 
проф, Г. Лужницький веде вже п·я
тий рік виклади з історії української 
літератури, а д-Р Наталія Пазуняк 
вперше - виклади з української мо
ви. Обидва курси е акредитовані. 

• Вінніпег. Конгрес сту дентсьІ\оі 
"Обнови". У Вінніпеrу відбувся· 31 
серпня - 2 вересня VІ-ий всеканад
ський Конrрес української студент
ської католицької організації "Об. 
нова", відмічуючи десятиріччя сво
го існування. '·Обнова" мае свої від
діли у . Вінніпеrу, Монтреалі, Торон. 
ті, Едмонтоні, Саскатуні і Ванкуве
рі. 

• Філядельфія. Інавгурація уІ\ра· 
інознавчих студій, 7 вересня відбу. 
лась у Філядельфії, заходами Бідаі
лу Слав'янських і Балтійських Сту
дій Пенсильванського університету 
та місцевого Відділу УККА, інавrу. 
рація українознавчих студій. На інав· 
rураційній програмі виступили зі сло
вом д-Р А. Салис від згаданого від
нілу, проф. Б. Гнатюк від Відділу 
УККА, а д-р Н. Пазуняк дала виклад 
на тему "Ентимологічні "о" і "е" в 
нових закритих складах". Програму 
закінчено фортеліяповим сольо про
фесора В. Кіпи, яке було попередже. 
не слово\f його сина, викладача уні
верситету А. Кіпи. Увечері того ж 
дня відбувся бенкет. У інавrурацій
них с.вяткуваннях взяли участь пред. 

ставники від 78 організацій і уста
нов. 

• Відень. Уираі:нсьІ\а мова на Ві
денсьІ\ому університеті. У рамках 
інституту слов'янської філо.1огії Ві
ден~ького унівf'.рситету відбуваеть
ся також курс української мови, який 
ведуть д-р С. Наклович і інж. Л. Гав
риш. Курс звичайно відвідує 5 - 6 
сту денті,в. 

• АІ\рон. ){уре історії УІ\раїни в 
університеті. В університеті в Акрон 
(Огайо, США) відкрито курс історії 
України, який веде JI-P Теодор Маць
ків. 

• Балrімор. Клітина "Зарева". 
У ·вересні переорганізовано місцеве 
представництво "Зарева", яке очо
лювала протягом кількох років Ма. 
рійка Бендюк-Іваськів - в окрему 
клітину, до першої Управи якої ви
брано: О. Зінкевич - голова, О. Jly_ 
чишин -- заступник, м. Іваськів --
секретар. Контрольну комісію очо
лив інж. Т. Хархаліс, а ТовариськиІt 
Суд - д-р М. Ласійчук. Клітина 
"Зарева" спільно з місцевою УСГ, 



яку очолює Орест Поліщук, розпо- УСІ< "Обнова". 8 ·Вересня зідбувся теру, була виголошена доповідь о. 
чина є цикл Академічних Вечорів у в Чікаго інавгураційний день ТУСК Я. Свищука - "Суть і завдання ТУ
зимовому сезоні. "Обнова", у програмі якого крім різ- СК "Обнова". У святкуваннях взяло 
е Чікаго. Інавrураu.ійний день Т- них урочис10стей релігійного ха рак- участь понад 1 ОО студентів. 

Група учасни~ів Другого Українського Студентського 
Ідеологічного Конгресу в США, який відбувся 11 - 12 
травня 1963 р. в Нью йорку і який Сf!.ільно влаштували 
СУСТА, "Зарево" ОДУМ і "Обнова". В першому ряді 
стоять з-ліва-: П. Дорожниський (Президент ЦП "Заре
ва"), В. Гнатюк, О. Врублівський, А. Гасюк, М. Годова
нець, М. Царинник, О. Бак-Бойчук, С. Хемич (Президент 
ФІ<У), В. Прибила (Президент СУСТ А, за С. Хемичем). 

Там .де буде стояти пам'ятник Т. Шевченка у ВаШінгтоні. 
Група членів ! симпатиків "Зарева" в часі посвячення 
площі під пам'ятник Т. Шевченка у Вашінгтоні. Стоять 
з-Ліва: л. І<упчик, Л. Зобнів, П. Дорожинський, Н. І<ли
мовська, Ю. І<обрин, Р. Микита, д. Палажій, О. Зінке
вич, Н. Зінкевич, Х. Волинець, А. Бігун, А. Гасюк, Ю. 
Сваричевський, А. І<іпа, Б. Гасюк. На фотографії нема 
дев'ятьох членів "Зарева", які також брали участь 

у святкуваннях. 

НОВІ ЧИСЛА СТУДЕНТСЬКИХ ВИДАНЬ 
• "Студентське слово", ч. 4 (85), 

сторінка СУСТА, додаток до "Сво
боди" ( 13 ВР.ресня). Редакційна Ко
легія: Марта Савчак, Лариса Гану. 
щак, Оленка Гікава-Сацюк. Зміст: 
м. С. - ·'б· ий Конгрес СУСТ А", "Ко
мvнікат Президії б-го Koнrpecv СУ
СТА", О. Гіка~<\-Санюк - "Мої 'Фа
ження з б-го Конгресу СУСТ А Б 
Клівленді", д-JJ З. Вининицький -
"Для тих, що nрийдуть після нас ... ", 
Юрій (7 - Ред.) Третяков - "Про
щання" (вірш). 

• "Сторінка Зарева", ч. 2 (б - ? 
ред.) Piкll, дода1 ок ЦП "За рева" до 
"Свободи" (2~ вересня). Зміст: П. 
Дорожниський - "3а поглибленнн 
світог.1ядових студій", "Виставка в 
АльбертсьІ\О:\f.У уІШ.Верситетіr', А. 
Процик - "Конференцій на о.селі 
ім. О. Ольжича", А. П. - "З діяль
ности "ЗapeRft" в Нью йорку", Л. 
Калинич - "Зустріч з головою УН
Р", А. Г. -- "Україна в очах анг.1ій
ських дипломатів у 1919 р.", "Допо
відь О. Підгайного в Монтреалі'', 
"Студентська nетиція до Конгресу", 

"Організаційна Конференція в Клів
ленді", ''Від Історичної Комісії", 
"Програма VH Крайового З'їзду ОУ
АТ "Зарев;;1" в CliiA". 

• "Сrудентська думка'', ч. 8 (18), 
сторінка ГУ ТУСМ-у, додаток до 
"Гомону Укрttїни" (Торонто, 28 ве
ресня), редактор - Х. Кульчицька, 
співредактор -- Н. Бандера. Зміст: 
учасник - 'Ще про VII. Конгрес 
ТУСМ", !3. Б. - "Вартісна книжка", 
В. Будзяк ·- "Напрямні праці", "Ре
золюції VII. Конгресу ТУСМ", хро
ніка, повідомлеf!ня і подяка. 

• "Студент" -· орган УСГ у Фі
лядельфії. Березень, 19б3. Появляєть
ся час від часу, nри задовільній кіль
кості матерія.rту. Стор. 10. Шапіро
граф, Редактор. Т. Старух. Мистець
ке оформлення. Л. Домбчевський. 
Коректа: М. І.Іttринник. Репортер: Б. 
Гасюк. Тираж: 125 прим. Зміст: Т. 
Шевченко - "Посланіе", Б. Г. -
"Сходини УСГ у Філядельфії", А. 
Цар - "Укр. Концерт в Ля Салл ко
леджі", М. Іlаринник -· "Завваги до 
українських видань", А. Цар - "А 

вона чекає", "Агой", Ф.Л.М. -- ''Но
вини". 

• "Студент~', орган УСГ у Філя
дельфії. К·вітень 19б3. Тираж: 300 
прим. Стор. 17 (журнал не нумеро
ваний). Змісr.: 3. Ч. -- "Поклін Твор
цеві", Ред. - "Христос Воскрес", Т. 
Онуферко - "Передаю прапор", Б. 
Гасюк - "З перспективи десяти ро
ків". Ф. Лукі.я:нтшч - "Нав'яжім пе
рервану нитку", lllвepo - идва зна
йомі", Фо і До - "Докази, що вже 
весна", Буйко Влодко - "Поради 
вуйка Влодка", оголошення, повідом
лення. 

• "Студент", орган УСГ у Філя
дельфії, серп.ень-вересень 19б3, ти
rаж - 12.5, ш?.пірограф, стор. 11. 
Зміст: Б. Гасюк -- "Десятьліття УСГ 
у Філядельфії", Шверо - "Зацвіли 
цвіточки", "При'шна" (вірш) А. Б. 
- "Активність УСК при Темпл", Б. 
Гасюк - "Другий Український Іде
ологічни~ Конгрес в ЗДА", Б. Га
сюк - Коновалець і ми" З Ч. - · 
"Українському емігрантові~' ·шверо 
- "Пляжсві поради". ' 





У 50-річчя Київської Державної Консерваторії. 

Будинок консерваторії. 
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МОЛОДА ПОЕЗІЯ В YKPArHI 

ІНТЕРМЕЦЦО 
Копи пронизують серце 

Жапі - болінии rострожапі 
і чорним круком вrиіздитьси в душі 

химерний сум, 

не осуди мене! 

Не осуд,нІ,. 

що соnод зустрічної миті 

струїла rіркота моrо мовчання. 

Та ти поrпииь: 

на заході кривавім 

самотнє сонце зранене конає, 

мов істина, що страчена на ппасі 

підступиості mодських обпуд - оман, 

і птахом злотоперим 

йоrо останній промінь призахідний 

сів на ппече тобі. 

Поrпадь йоrо, 

поrпа,qь, 

і сльози, 

останні спьозн витри співчуттям. 

Приспухайси: 

вітрець, що так недавно 

стодзвоииу кобзу в захваті rопубив, 

заппутавен в березовім rаю, 

і тане в надвечір'ї mодський rоміи, 

веселий rоміи, 
пюба серцю мова ... 
Так засинає край денних щедрот. 

Та не затих він, 

щоб спухати прибій чуттів високих 

щоб уквітчати струджеие чопо 

троиидамн розквітлих поривань 

і нашими зітханнями впиватись. 

О ні! 

Ти бачиш, ик він марить забуттєво 

і в Ааnину rпидить міпьирдово. 

Копи просиетьси день рожевощокий 

і перший промінь, 

наче усміх соици, 

проріже враиішиій серпанок. 

Ходімо й ми назустріч новому дню. 

Хай нас ціпує збуджене порании 

устами соици чнстоrо. 

Ходімо! 

Мниопа Копісини (Донецьк) 

---о--~ 

МІІ і ~І ол оді поетtІ в У І{раїні 
Коли переглядатимемо українські емі

Граційні періодичні видання, то побачимо, 
що наш журнал "Смолоскип" був, одним з 
небагатьох, де публікувались найобширніше 
матеріяли про молоду поезію в Украіні. В 
інших виданнях теж друкувалось дещо, але 
на підставі їхніх даних, читач не міг би ви
нести суцільного образу про той процес, який 
відбувдвся і дальше відбувається в культур
ному житті нашої поневоленоі Батьківщини. 

В минулих місяцях зроблено три основні 
закиди у зв' язку з передруконуванням ТВ1Орів 
молодих з Украіни, українською еміrрацій
ною .пресою: 

- Большевицька критика обвинуватила 
молодих поетів у тому, що в.они ідейно за 
мало озброєні, мають замале знання основ 
марксизму-ленінізму, не кермуються принци
пами соціялістичного реалізму, допускаючись 
постійно помилок ідейного характеру, у своїй 
творчості. Ці помилки, мовляв, використову
ють буржуазні-націоналісти за кордоном і 
передруковують, а то й перевидають їхні 
твори. 

- Деякі еміграційні критики зробили 
також подібні закиди, мов,ляв, на еміrраціі 
дехто передруковує твори ворогів украінсь
кого народу, комуністів і комсомольців і тим 
поширює зміновіховство ( ! ... ) . 
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:____ Ще інші" еміrраційні видання зробили 
закид, що ми неповинні передруковувати під
совєтських творіР" бо тим шкодимо їхнім ав
торам. 

Це бу ли основні закиди, з двох цілком 
протилежних сторін, на які кожний з нас, 
хто цікавиться дійсністю в підсовєтській Ук
раіні, поРинен мати вдповідь перед украін
ським громадянством і перед :своєю совістю. 

На ці закиди ми може не будемо давати 
безпосередньої відповіді, проте хочемо звер
нут~ урагу на кіль.ка цринципових справ. 

П o-пeptue. Підсовєтських письменників, не 
лише українських {цих ще найменше) пере
друковують не лише різні екзильні видавниц
тва, але також західні не-комуністичні, без 
згоди і дозволу аР,торів. Так були видані в 
різних мовах "Відлига" - І. Еренбурга, "К,ри
ла"- О. Корнійчука, "Не хлібом єдиним" -
Дудінцева, "Один день Івана Денисовича" -
А. Солженіцина і багато інших. 

По-друге. Коли йдеться· · про українську 
підсовєтську літературу в останніх 43-ох ро
ках, то мабуть немає ані одноГо підсоР.єт
ськоГо письменника і поета, твори якого не 
бу ли б передруковувані еміграційними укра
їнськими виданнями, в тому й націоналістич
ними. Так передрукавувались ТР.ори членів 
комуністичної партії, з високими відзначен
нями і старшинськими рангами в Червоній 
Армії - В. Сосюри, А. Малишка, Ю.Янов
ського, М. Рильського, П. Тичини і багатьох 
інших. Так передрукоР.увано і дальше пере
друковується сучасних молодих українських 
ПіДСОВЄТСЬJ:СИХ ПОеТіВ. 

В їхньому випадку не зроблено жодного 
вийнятку, ім не присвячено більше уваги, як 
колись Тичині, Рильському чи Сосюрі. Ніхто 
Р, їхніх творах не дошукувавсь і не дошуку
ється "націоналізму", бо такого в них не бу ло 
і не має. Ми знаємо, що всі вони і Драч, і Він
грановський, і Коротич комсомольці, або чле
ни партії і завжди були- Л~d.яльні до Панівного 
р~жиму, хіба що з тою різницею, що говорять 
і пишуть українською моР.ою. 

.Коли ми їх передруковували і пи~али про 
них- то в наших статтях ми не робили да
лекойдучих висновків {як це дехто, нажаль, 
робив), ми старались бути лише інформ а
т о р а м и про ті процеси і про тих молодих 
людей, які з'явились в останніх кількох роках 
в Украіні. Ми не йшли так далеко, як деякі 
російські еміграЦійні видання, які доба чують 
в появі Євтушенка, Вознесенського і Ахму
дінСІ юі - прихід "ноРоі Росіі" { ! ... ) . 

В нашій опінії, хоч прийшла в. українську 
літературу група молодих здібних творців, то 
все ж "нової У країни" ще немає, і не чути 

її приходу - вона живе покищо лише в наших · 
душах. . 

Кожній здороР,одумаючій людині стане 
ясним, чому большевики проти передрукову
вання підсовєтських письменників {байдуже 
якої національности екзильними виданнями 
чи навіть західніми. 

Ясно і недР,озна чно повинно бути длЯ нас, 
що вони хочуть створити якнайглибшу прірву 
між українцями в У країні і на чужинl. .Хо~ 
чуть порізнити нашу спільну духовість і \до
вести до того, щоб ми на чужині, які боре
мось за визЕолепня нашого народу, вбачали 
в кожному землякові в паневоленій Батьків
щині, нашого ворога, носія і речника кому
ністично-російської системи. 

В большерицькому інтересі демонструва
ти {а не зближуватись з ними!) проти наших 
і так заляканих братів, яким вдається сюди, 
на захід, прорватись почерез тисячі заГород 
і перешкод. 

А рівночасно нашим братам в Украіні, 
вони хочуть доказати і Ещепити в них пере
конання, що ми так зв. "буржуазні-націона
лісти" буцімто ''запродалц_сь імперіялістам" 
і служимо ім,· а не украін:ському народові. 

Хто цих простих речей не може Збагнути, 
той дуже короткозора людина. · 

В інтересі украінської справи, нам треба 
знати, .що діється в Украіні, щоб сильніШими 
бути в наших самостійницьких переконаннях, 
нЕ:шримиреннішими до ворога і окупаційної 
системи ·Р. нашій Батьківщині, щоб краще мо
гли ми працювати для визволе.н~я нашого 

народу. 

Не для пр~паганди, а для науки ми пере
друковувалJІ 1 передруковуватимемо rнори 

молодих літераторів з України .. 
Не тому, що в тих творах ми бачимо я

кийсь свідомий "націоналізм'' (бо такого там 
немає), а тому, що бачимо в тих творах справ
жнє мистецтво, а не штамп, сrq>авжю літера
туру, а не агітку. 

Всі· міркування про естетичне виховання 
иеодмінно зводяться до одного: потрібні куль
т·урні, талановиті люди, які пристрасно люб
лять правду у житті й мистецтві і не терплять 
діяльної бездіяльиості, байдужості і так зва
І·юго формалізму, тобто шкідництва. Тільки 
теtкі люди можуть робити потрібну для су
спільства роботу, а не убогі духом zиновни
tr.и, яІСі хоч і добросовісно виконують свої зав
дання, проте фактиzно відіграють шкідливу 
ралю, вносячи систематично дух мертвоти, 

нудьги і байдужости .в справу боротьби з ду
u.tевпою дрімотністю. 

Євrеи Сверст10и 
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Розгром молодої літератури в Україні (3) 

Останнє слово молодІІХ творців 
Розгром молодої літератуги в Україні 

триРав цілий 1963 рік. 3 обвинуваченнями 
проти них виступали критики, письменники, 

поети, партійні керівники. Для осуду молодих 
влаштовувана збори, мітинги, де виступали 
партійн~ активісти критикуючи молодих тРор
ців За їхній буцім то "формалізм" і "абстрак
ціонізм" у їхніх поетичних і прозавих творах 
та в мистецтві. 

У багатьох Рипадках молоді боронились 
або старались зм'якшити своє становище. 

Серйозні обвинувачення висунув, у ос
танній хвилині, навіть Л. Новиченко, Який 
раніше оцінював їх дуже прихильно, а тепер 
почав гукати, · що ці молоді не прочитали 
"всерйоз жодної марксистської книги ("Л.У.", 
ч. 28). 

З-поміж всіх молодих "найзавзятіше" бо
ронИР.ся М. Вінграновський при кількох на
годах. 10 квітня 1963 р. РАТАУ, передаючи 
ІІро нараду 8-9 квітня, про його виступ гово
рило: "Не дістав схвалення виступ молодого 
поета М. Вінгранонського. Гостру, але спра
ведливу критику, якій його бу ло піддано на 
нараді, він сприйняв неправильно. Незапере
Чні факти, що свідчать про його зазнайство 
і помилки в. творчості, М. Вінграновський на
магався спростувати, виявляючи себе немЬв 
безпідставно ображеним літератором", а даль
ше "багато виступаючих на численних при
кладах і фактах показало Р.сю помилковість 
і безсилля виступів В. Некрасова (-за його 
репортажі про Америку - 0.3.) і М. Вінгра
новського". 

М. Вінграновський мав відвагу сказати, 
що на нього "зведено наклеп" і що ті старші 
письменники, які почали так завзято крити
кувати молодих, написали ''багато, томи брех
ні написані цими людьми, які прикриваються 
елоРами "партія", "народ", "Шевченко" 
("Л.У.", ч. 30). 

А коли письменник Василь Козаченко 
закинув М. Ві~грановському, що його "духо
вим батьком є не Довженко, а скоріше Ерен
бурr", молодий поет йому з гордістю відповів, 
що він ніколи не був учнем Еренбурrа". 

Коли на нарадах 8-9 квітня молоді не 
здавались - на них зроблено силніший на
тиск, почу лись навіть погрози, не говорячи 
вже про лайку. Щоб завершити розгром, від
булись 19 квітня збори партійної організаціі 
київських письменників, на якій виступали 
проти молодих О. Корнійчук, Я. Ваш, О. Ле
вада, В. Земдяк, П. Панч, В. Вільний, М. Ше
ремет, Д. Ткач та інші. Під тиском виступів 
і позакулісових переговорів та умовлянь по-

чав каятись М. Вінграновський, нагадуючи 
подібні самокритики сталі~ських часів. 

исПОВІДЬ" М. ВІНГРАНОВСЬКОГО 

Цієї сповіді і каяття М. Вінграновського 
не опублікувала жодна українська газета за
кордоном. А це цікавий виступ, який дає ба
гато матеріялу про особу поета, про обстави
ни і систему, в якій доводиться творити в під
совєтській Украіні. 

ипісля зустрічі в Кремлі) - говорив М. 
Вінграновський) - а також республіканськdі 
ідеологічної наради я багато передумав. Ба
гато чого по-новому побачив) переосмислив. 

Я дуже вдячний товаришам) які по друж
ньому критикували мої окремі вірші. Я прий
маю цю критику. Ніколи свідо~ю я не хотів 
протиставити письменників молодшого і стар
шого поколінь. Я сам сержант. 3 тzюбов)ю 

Микола Вінrраиовськнй у ролі сержанта Івана Ор
люка у фільмі Олекса~ра Довженка - "Повість 

полум'JDІНХ піт". 

думаю 1~ро Олександра Довженка) у якого 
хочу вчитися любові до свого народу) скром
ності і художньої принциповості. І тому мені 
близький і дорогий сержант Іван Орлюк -
чи то він є письменник) чи металург) чи сі
вач. Він і залишається для мене сівачем о
тих зерен соціялістичного реалізму J які він 
сіє сьогодні з екранів 82-ох країн світу. Ось 
чому я хочу залишитися сержантом і в на
шій поезії. 

І жалюгідним пігмеям з націоналістич
них смітників Европи я .. хочу заявити .яа 
ввесь голос: що я ніколи не понесу ворогові 
хліб із цих зерен зі своєї хати. 

Я ще раз хочу заявити) що ніколи не 
був учнем Еренбурга) що все робитиму) аби 
бути і слугою) і сином народу. Але я глибо
ко розумію) що це треба довести ділами) як 
мені слушно радили на республіканській 



ідеологічпій параді. Що це озпачає для меие 
копкретпо? Це з~-tачить - іти до своїх героїв. 
Bouu є скрізь, па всіх просторах моєї Віт
чиз~-tи. А що може бути більш захоплюючим 
і ціппішим для письмеппика, піж mодипа, 
ії діла? 

Євтушепко по:хав у паризьІШй иЕкс
прес'', щоб ки~-tути тіпь 1ta молоде і старше 
'І'tоколіп~-tя. Я вирішив іпшим експресом іха
ти до свdіх герdіе: Київ ---новобудови семи
рjчки. Євтушен~rо в сваїй и Автобіогра.фиr~ 

заявив, що справедливість - це поїзд, яІШй 
запізпюється. Ні, справедливість, як сказав 
мій друг Дмитро Павличко, це пdізд, який 
ue запіз~-tюється, бо його ведуть комупісти. 

І для меие було б пайбільшою гапьбою 
і скрутою запізпитися па цей поізд". 

З дальших виступів на цій нараді від
мічено з молодих JПІше виступ В. Коротича 
і критика І. Дзюби. 

Віталій ~оротич старавсь грати ролю 
медіятора, яка йому допомогла три місяці 
опісля уrо,ійти до редколеrії київського моло
діжиого журналу ''Зміна". 

Про його виступ "Літературна Україна" 
(ч. 33) писала: "Поет Віталій Коротич, схва
люючи виступ М. Вінграновського, сказав, 
що хотів би його незабаром привітати з но
РИМИ творами про життя народу-трУдівника. 
Але тут же В. Коротич зробив спробу по

м'якшити критику на адресу тих, хто поми

лявся. Склалося враження, що цим самим 
він обстоював право і далі помилятися, блу
кати маніrоцями нікому не поТрібних трю
кацтв." 

Як виходить з голосів в українській під
совєтській пресі, цікавий мав бути Риступ 
критика Івана Дзюби. Але ніде текст його 
слова не був опублікований, може тому, що 
rоін "обурив" і так заляканих rшсьменників 
старшого і середнього покоління. Про цей 
його виступ nИІПеться: 

"Не задовольнив учасніllіів зборів і на
віть викJПІкав. обурення, плутаний, місцями 
абсурдний і безтактний виступ І. Дзюби. Ра
туючи за ку ль туру й етику при полЕ!міці, він 
сам nрШІустився вШІадів проти сrооїх оnонен
тів, намагався звинуватити в несправедЛИі9ОС· 
ті rocix тих, хто вистуnа& з критикою ідейних 
збочень дмких ШІСьмфІніШів". Зокрема І. 
Дзюба протиставлш. пон$'-rя "слуга наро

ду" і "син народу", які nоставлено прямо на 
вістря меча після появи в Україні групи мо

лодих nоетів, які довоДИJПІ, що доЮІ & "сини 
народу", а не "слуги народу". 

На цій нараді Драч здасться не висту
пав, але зате він виступав на ідеологічній 
нараді 8-9 квітня, на якій зачитав учасніШам 
"Баладу про вШІрані штани" (яка мала ви
КJшкати страшне ''обуренНJІ" у присутніх) 
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і вірш ".Цві сестри" про "долі загублені" двох 
колгосnнJЩь-nтахіІ:ЮІЦЬ через незавидну про
фесію (Р.ін nИIUe: "Кури, гуси - все життя 
у пір'ї ... ", "Вони непоміченими прИЙШJПІ у 
світ і непоміченими тихо помІJуть") ... За цю 
свою єресь І. Драча викинено з праці в "Лі
тературній Україні" і вислано до Москви на 
nept:І иховання, де він і досі nе!)ебувас. Після 
повернення з подорожі по Італії, І. Драч під
готовив цикл віршів, але зі страху перед на
слідками, жодний журнал не хоче їх надру
кувати, мовляв вони наnисані в "формалі
стичному дусі" ("Л.У.", ч. 55). 

Так закінчилась одна сторінка в історії 
новітньої українськоі літератури. 

ЗАМОВКЛИ МОЛОДІ ПОЕТИ, А УКРАІНА 
ДАЛЬШЕ ГОМОНИТЬ ... 

Молоді поети замовкли. Часом прорветь
ся їхній голос в якому відчувається красу 
слова і силу мистецького образу. Розгром 
молодих потряс цілою Україною. Ще й те
пер чути відважні голоси "за" і залякані 
"проти". 

Недавно "Літературна Україна" провела 
анкету серед св:оїх читачів. Не багато відгу
ків у ній опубліковано, але й серед них & 
декілька цікавих. Молодий інженер зі Льво
ва В. Вітрук rшше: "Мені nрШІали до вподо
би поезії М. Вінграновського, І. Драча, Ліни 
Костенко", а робітник І. ПолоFИНчук з села 
Кальник на Вінниччині mnue й таке: "Мені 
довелося нещодавно сперечатися з одним 

працівником місцевої газети, яюrіt твердив, 
що зараз уже не треба писати так, як Шев
ченко, Рильський, Тичина, а JПІШе так, як 
Драч, ВінграноР.ський і Коротич. "Вони себе 
ще покажуть", - переможно заявив мені 
той працівник" ("Л.У.", ч. 85). 

Чи покажуть вони. ще себе - важко ска
зати. В існуючій дійсності, де пануюча влада 
в панічному страху перед сrо.ободою вільного 
слова, - вбива& творчість цього слова (те
пер уже і не фі3Ично) -не можна надіятись 
на вільну т:вррчість. 

Короткотривале відродження і прихід в 
літературу молодих поетів і ШІсьменників -
це заnорука живучасти і духо:в,ої сиJПІ нації. 
Без іхньої появи, і без приходу все нових і 
нових молодих людей (про яких ще нераз 
писатимемо) на арену духового життя наро

ду, ми могли б серйозно застановлятись над 
наnшм майбутнім, над майбутнім нас, як 
цілости. 

Нація пережила етрахіття від 
ДО фі3ИЧНОГО і від фі3ИЧНОГО ДО 
вбивств, переживе й це лихоліття, 

духового 

духового 

чого за-

порукою & наша сила й переможність, наш 
непереможній дух і вільне слово. 

О. Зінкевич 
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ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ В УКРАІНІ 

Володимир Дрозд 

Володимир Дрозд одни з наймолодших 

nрозаїків в Украіні. Він народився у 1939 р. в 

сел! Петрушин на Чериіrівщииі. В~ивси на фа

культеті журналістнии Киівськоrо університету. 

Як і йоrо товариші, молоді поети і прозаїки, так 

і він, був сильно критикований совєтською літе

ратурною критикою. Йому дуже ~асто закидали 
"иіrілізм" у йоrо творах (цебто відкинении ідей

них принципів і совєтськоrо тра.w.иціоиалізІму!). 

Він по~ав друкуватись зарання своєї молодості, 

а маю~и в. · цьому році вс•оrо 24 роки житти, став 
відомою літературною фіrурою в Украіні, здо

буваючи популярність. зокрема серед молоді і 

студенства. Деикі йоrо твори діста.n:и були в 1962 
році прихильну оціику ,. деикі були не допущені 

до друку (дивись про це докладніше "Л.У'.", ~- 28, 
1962), а деикі післи поиви розкритиковані і викmо
~еиі з друку. 

У' 1962 р. появилась йоrо перша збірка опо

відань "Люблю сині зорі". Про цю збірку моло

дий критик Євrеи Сверстюк писав: "Дли опові

дань В. Дрозда характерна місткіс"ПЬ художньої 

~талі, афористи~иа ВЛ'\"ІИЇсть психолоrіwrиоі ха
рактеристИІКи, творчість ба~еиии і широке зву

~аиии побачеиоrо. Письменник особливо вразли

вий до неправди людей порожніх і бездушних, 

чи то вона ивлиєтьса в демоистрацu сили влади 

("Колесо", "Холодні сиіrи"), чи в ~ерствості влас

иицької душі ("Голубий попіл"), чи в тупій еrо

іст~иій байдужності до живих поривань іншої 

істоти ("Ікра ~ервоиоі риби"). 

Коли розrромЛJОваио :молоду літературу в 

Украіні, не раз зrадуваио і В. Дрозда та зокрема 

йоrо оповідання "Колесо". Він, ик і рид інших 
молодих не був допущений до у~асти в з'їзді 

молодих письменииків і поетів у Москві. Може 

до цьоrо спр~ииились і йоrо здорові і знаме

ниті думки висловлені на сторіиках "Літератур

ної Украіни" напередодні цьоrо з'їзду (дивись 

"Смолоскип", ~- 1(98), 1963). 
Дли уваrи наших · wrита~ів рекомендуємо 

одне з йоrо оповідань "Вез десяти дванадцята, 

сьома кабіна", ике ми назвали "В иадве~ір'и Но

воrо Року". 

В НАДВЕЧІР'Я НОВОГО РОНУ 
(Вез десяти дванадцята, сьо.ма кабіна) 

(Оповідання) 

Парасольки столів, примарність скляних 
бар'єрів і тривожно-солодка синь стооких 

вікон - все нове_, юне. 
На дивані - дві старенькі, років під 

шістдесят. Ноzи в білих валяиках - одна 
до одної. Вицвіли J'Ии очи.ма - на лисину zо
дииника, в.мурованоzо в стіну. 

-І коли вже воно додзвоиить? 
- Хіба .ми одні? Люду - то скільки ... 
Безшумно, неначе у сні, злипають.ся вос

куваті двері кабіни з великими сині.ми циф
рами н,а скляних бубнах. Обривки розмов 
як 'nід вікнами лікарні. 

А стрілки zодииника добираються до 
дванадцяти. 

Ви до сина? 
- Дочка в Новосибірську. 
- Ой, так .мої теж в Новосибірську. Си-

ночок та.м ... 
На переzовориий пункт забігають .молоді 

пари. П олу.м' яніють щоки, а на волоссі -

іній. Не роками наметений, а справжи~и: ро
зтає, дрібненькі, .іиов .мак, краплинки перла
ми переливають.ся. В руках - .маскарадні 
костюми, в zазети заzориуті. За при.марни.ми 
скляними бар'єрами .мідяки дзвенять. Ш вид
ше, швидше ... 

- І коли вже воно по дзвонить? 
- До новорічиоzо столу запізнює!'есь? 
- Одна, як палець. 
- Я теж одна ..• 
Стрілки добираються до дванадцяти. 
- Староzо поховала н,а Покрову. 

- Мої порозбрідались. 
Вез десяти дванадцята. 

- Даю Новосибірсь.к! Оьо.ма кабіна. 
Обидві підхоплюються, насилу човга-

ють до сииьої цифри сі.м -ноги затекли. 
- Даю Новосибірськ. 2-05-41 ... 
-Не .мої ... 
Одна знову в.мощується на дивані. За 

хвилину вертається друга - рясні з.морщки 
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зійшлися пучками: 
- Не відповідає... Чи не в знайомuа: 

стрічають. 

Обом сумно. Ось-ось зустрінуться стріл
ки годинника. 

- Даю Новосибірськ! Сьома кабіна. 
Обидві заходять причипяють двері. В 

кабіні тісно. Трубка - одпа на двох. Підти
кають хустини. 

- Ти, донечко? Мама це, мама! Як ви 
там? З Новим роком вас ..• Чи всі здорові? 

- І тітн;а Софія поздоровляє. Сн;ажи їм, 
скажи ... Я ..• я тобто. Софа Денисівна .. 

- Софа Денисівна поздоровляє! Тітка 
Софа .• Просто тітка Софа. Зі мпою тут, на 
телеграфі... У Валерки горло ne болить? На
дійШJ здороваf 

- Опитайте, чи Сидоренкових ne зна
ють? .. Сидорепков~ ..• Миколу і Галину ... 
Сидорепкових ... 

- А Сидоренкових ви не знаєте? Си-до
рен-ко-вих! Ну, просто Сидорепкових. Софи 
- Миколи і Гали пи. Ми-ко-ли і Гаппи... Ні ... 

- В інституті працюють. Скажіть фізи~ 
ки оті... · 

- З новим роком? Спасибі, дітоньки. 
Ой, спасибі ... Та я ие плачу. Чого мепі пла
кати? Це я так ... І тітку Софію? Спасибі ... 
Чуєте - во пи і вас поздоровляють. Дайте, 
хай Надійка хоч словечко мовить. Заснула? 
І Валерка? Рідиесепькі мої... Ні, я зовсім ne 
плачу. Звичайно стрічатиму. Стільки пароду 
зібралось! Весело буде ... Хай і вам добре зу
стрічається. Дітоньки моі, рідпесеньІtі ... Га
ло, гало ... Замовкло ..•. 

BQnu виходять з сьомої кабіпи, щільпіше 
запинаються теплими хустинами. В обох -
росянисто-щасливі очі, пемов обидві погово
рили з ді7'ьми. На вулиці - синювато-про
зора теміпь. Дві старі жінки дибають пло
щею, якій немає ni кіпця, ni краю - гро
маддя будинків загубилися в тумані. Зелені, 
червоні, жовті ліхтарики на ялинці посеред 
площі - в сиру вату закутані. Дві старі жін
ки бредуть площею. Десь у шухлядах вулиць 
- самотні, мовчазні стін.и квартир. Крізь 
туман, -- святковий передзвін, годинників. 

-Ходімо, дорогенька, до мепе. Посиди
мо, як люди. 

-А може, до мепе? Тут поруч. Наливо
чки з літа припасла. 

-Хай буде так. 
Вопи звертають па бульвар. Сірі вікна 

будинків зал'ШІ'і шампанським. Залізна ло
пата чиргикає об зледенілий асфальт. Під 
білими свічками газових моргупів, між бі,.. 
лими кучугурами волохатих снігів - темна 
жіноча постать. Від отого чиргикання - мо
роз по тілу. 

-Зі святом, дорогенька • .І ото вам в та-
ку піч .. 4 

-:-:Вдома сиротливо. І плакати хоче~ься. 
-А сім'я що ж? .. 
-З війни. .. 
-Може, підете з нами? Зустріnемо, як 

усі. -
-Коли ви добрі лн;>ди, чо_го ne піти ... _ 
Вопи звертають. на засніжену вулицю. 

З вікон, на спіг - барвистий хоровод ялинок. 

-То давайте хоч знайомитись. 
-Софою люди кличуть. 
-Ольгою звуся. 
-Харитина ... 
Во пи піднялись на другий поверх, вв~и

шли до квартири і ввімкнули світ ло. Стеля 
здригалася - вгорі танцювали. 1 В кутку, на 
тумбочці - туЛиться до стіни ·велика, золо
тава ікона. До ·пеї прихилепе дзеркало, по
верх н:ього - журливі очі Богоматері. Го
сподарка ніяково розвела руками: 

-~ Дочн;а молодша. Тільки б ото в люс
терко виглядатись. Вчора поїхала, - зіт
;спула. -Всім курсом qтрічатимуть .... 

Поставили дзеркало на підвікопн.я, па
крили на стіл і дістали пляшку. Випо було 
холоднувате, солодке і злегка пахло дріж
джами. 

- Саморобпе, - сказала з гордістю, ко
ли легенько цокнулись жовтуватими чарка

ми. Дві випили, третя лише пригубила, але 
і ії умовили. Господарка взяла з підвікопня 
дзеркало, прихилила його до ікони, зиркпу
ла па Богоматір: 

- Вона ne з обидиться. П оглянеш - і 
иеиаче Ipuua вдома. 

Випили ще по одпій і гортали домашній 
альбом. З глянцюватих зпім.ків дивил'І.tdь 
молоді, веселі облич"чm. 1П овпепький голяк. 
у колисці. 

- Опук... - прошепотіла, і ласкаво по
сміхпулась. І всі три посміхпулись тепло та 
радо. Тільки в тієї, чиї діти загинули у війну, 
між почорпілих губ гніздилась скорбота. А 
потім і вона мовила мрійно: 

- Опук .•. Мов квіточка ... 
Володимир Дрозд 

*) Нехай фахівці пробачать мені вживання цього 
ненаукового, а чисто практичного терміну. 

Нам треба, "'"щоб ''перший розум иаш"
Григорій Варсава Сковорода став насущпо по
трібний кожному мисляzому юпаІWві й дів
ч·ltnі, живив їхню думку і совість, допомагав 
розібратися в сІсладпих питаппя:х: сучаспості 
та її моральній атмосфері." . Іван. ДзІ06а 



ЛВ:стопад..Грудень .. 1963 смолоскип 

До розумівви модерної поезії 

• 
Естетика шестидесятнпнІв 

Чому ми читаємо поезію? ІІита.вшІ, зда
ється, дивне і просте. Але ми мусимо його 
поставити тому, що багато з нас має цілком 
помилкове уявлення про цю справу. Для де
кого, поезія це тппе непотрібЩІА "JПОксус", 
що безкорисво забирає дорогий час. Ддя де
кого, поезія це лmпе приємне рuD1УВ8ІІІІЯ і 
римування, що займається такими дрібиицл
ми як меnехТЇНІІJІМ листя в осівиьому вітрі. 
l{.1ul ішпих, поезіи це тппе безглуздий вияв 
емоцій неповноліmього юнака. Ба.rа~ крити
кує поезію як приватний везрозумілий жар
r'он купки конспіраторів, що під різІПІМІІ пре
тенсіями намагаються обманути пересічного 
читача. Для більшости з нас поезіи це те, що 
Діти деклямують на різних патріотичних ро
ковинах. Врешті, є й такі, які вірять, що пое
зія читається як звичайна газета. 

Багато з цих помилкових уявлень ~ 

в собі, хоч це може й звучить па~окса.льво, 
трохи правди. Ми справ_w. маємо багато по
езій і про мерехтіння осіннього листя, і про 
тобов. Більшість кращих mобоввих віршів 
були написані поетамп вже старішого віку, 
що аж ніяк не страждали від цієї юнацької 
недуги під час твореШІя і спромог.JПІся оми
нути плаксивий сантименталізм. Деякі вірші 
деклямовані на "академіях" справді можуть 
мати естетичну вартість. Деякі поезії, і то не 
лІШІе модерні, справді незрозумілі пересічно
му читачеві і вимагають довгої професійвої 
підготовки. Лише поезія вірmомазів, що не 
має найменшої поетичної вартости, читається 
як недільна газета. 

Перед тим як аналізувати образотворчість 
шестидесяТІШКів, МІІ мусимо пр~и одну 
тезу: поезія це мистецтво . .Як музика, як ма
лярство і як скульп~, вона задовольняє 
людську потребу- потребу краси. Ця потре
ба проявляється на кожвому кроці в нашому 
Житті. Коли ми вибираємо краватку, убраmш 
чи капелюх, ми керуємося саме цією потре
бою. У мистецтві ця потреба краси перехо
дить через чуттєву уяву мистця, набирає різ
ні психологічні, мор&JІЬНі, метафізичні і ди
дактичні значеmш і вже у вmцій шляхетній 
формі переходить в уяву сприй:мача. 

Але противвики нової поезії, незалежно 
від того, чи вони ідеологічні критики потойбіч 
залізної завіси, чи просто літературні незнай
ки тут, серед нас, також згодяться з цією де
фініцією. Краса, вови доказують, мусить бути 
доступна всім. Пощо ж здалися різні поетич
ні ускла.днеІШ.я? 

Відповідь ва їхвє ІПІТання ми знайдемо 

в самому житrі. Авта у вас доступні всім, але 
тільки ті ними користуються, що доказали 
своє вмінвя їхати при всяких обставинах. Та
кож у механіці існують різні мапmни. Деякі 
з них пускають в рух прості робітники. Івmі, 
я~ наприклад "Уиівак", вимагають високо
КВ&JІіфікова.них операторів. Естетика також 
1\Іає різні рівні. Діти творять правдиву поезію 
часом цілком несподівано, ко.JПІ вони склада
ють римовані забави. Такий визначвий поет, 
як Т. С. Еліот часто вживає стито такого ди
тячого твору. Але, творячи та.кий вірш, вів 
свідомий кожного слова. Ніщо не попаде в 
його твір, що не мало б якогось івсrруиеІt
тального значення в цілости твору. Це є й 
та майстерність, що вимагає високого вmп
колу не лише поета, але й читача. Що була б 
варта краса, задля якої ми не схотіли б троюr 
потрудити~? 

Поезія це не просте віршома.зство, а ии
стецтво, - мистецтво, яке плекалося століт
тями. Так, як глядач, щоб здобути повну ва
солоду в плястичвому мистецтві, мусить мати 
принаймні елементарне значення про форму, 
лінію, колір, матеріял і композицію, так і 
поняrrя про гармонію, контрапункт, та іи
струмептацію, а читач поезії, щоб інтел:іrент
но їі оцінити, повинен знати дещо про дикцію, 
метрику, звук, фіГуративні вислови, образи, 
іронію та інше. 

Він мусить виробити чуйвість до поетич
ного ефекту, виробити відчутr.а: звуку та рит
М?· Найголовніше, він мусить виробити чуй
НІсть до мови поета, до знання захованого в 

нетрах образів, метафор, порівнянь. Він му
сить виробити чуйність до сmmоліки загаль
ноj і персон~1:ьної, якою оперує поет, відріз
нити символічне значения від літературного. 
Взагалі поезія це високоінтегрована форма 
вислову, де багато різних елементів єднаєть
ся в одну цілість, творячи естетичне значен
ня на декількох рівнях.* Читач повинен пі
знати ці елементи, щоб зрозуміти повне зна
чення даного вірша. 

У поезії зустрічаються два роди вислову: 
літературний і фіrура:rпвний. .Штературви:й 
вислів ми вживаємо у нашііі щодевній роз
мовній мові. Фіrуративвпй вислів, як коп-

*) Тут автор має на увазі, як він додатково зазна
чив, "детонації і конотації слів, що вживані майІ;'Тер
но, творять цілий ланцюг споріднених образів,- такі 

поетичні засоби як "ономатопея", де значення слова 
заховане в його звукові (як "барабан", "бах!", "шипить''); 
образи, що набирають в уяві читача приватні симво

лічні значення і т,д." (з листа автора від 2 січян 1964 р.) 
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траст, завжди має ще й друге, крім літера
турного, значення. Коли Іван Драч пише 

"Були руни і ноги в соняшнина, 

Було тіло шоретне і зелене. 

Він бігав навипередни з вітром, 

Він вилазив на грушу 

І в пазуху рвав гнилиці, 
І нупався ноло млина, 
І лежав у пісну, 
І стріляв горобців з рогатни", 

то він не пробує переконати читача, що 
.якийсь там соЮШІНик і справді витворяв всі 
ці дивні речі. Це лшпе фіr'уративний вислів. 
Мова тут звичайно про малого хлопци. Але 
в метафорі "бу ли руки і ноги в СОИ.ЯІІІІІИК3., 
бу ло тіло шорстке і зелене", поет сказав ба
гато більше про цього хлопця:, ніж прозаік 
міг би сказати в цілому параграфі. Значення 
тут заховане в коннотації поодиноких слів. 
Читаючи ці рядки, читач малює в уяві обра
зи, відчуває асоціятивне . значення с.лів .як 
"соняшник з українським літом", ''шорстке 
з загартованим", зелене з молодим". Він по
рівнює безжурного українського хлопця, за
гартованого українським сонцем, молодого 
мов зелень, з соняШ1ІИКом, що завжди повер

тає своє обличчя до сонця:. Цей метафорний 
вислів підтверджений літературним висловом 
поета, що описав нормальне поводження мо

лодого хлопця у вісьмох р.яДRах вірша.. А.і'Іе, 
давши читачеві знати про що саме йде мова, 
Драч знов ховає значення у глибину образів: 

"І раптом побачив сонце, 
Rрасиве засмагле сонце 

В золотих перелявах нучерів, 

У червоній сорочці навипуск. 

Воно іхало на велосипеді, 
Обминаючи хмари у небі ... " 

У перпmх одинадцятьох рядках Драч 
відійшов від логіки .шппе раз. У решті вірша., 
користуючись спадщиною символістів, поет 
цілком жертвує логіЧІПІМ значеІПІ.ям на ко
ристь чутr.я. Він вжива.є .яркі барви в ма.."ІЮ
ваиві образу, .як "засмагле сонце", "золоті 
переливи кучерів", ''соІЩе в червоній сорочці 
навипуск". Щоб ще більше підсилити образ 
літнього днл, він саджає саме сонце на ровер. 
І коли мй згадаємо образ хлопця, що 

'' ... стрибав на одніЙ нозі, 
Щоб вилити з вуха воду,-

1 раптом побачив сонце ... ", 

то в цім контрасті ми підсвідо~о відчуваsмо 
українське підсоІІІІЯ, те літо, що багато з~ 
а з ними і .я, цілком не пам'.ятаемо. Лшпе в 
поезії талановитого Івана Драча вам довеJІо
ся побачити і відчути всю його чарівну красу. 
Далі поет пІПІІе: 

"І застиг він на рони і на століття 
У золотому німому захопленні: 

- Дайте понататися, дядьну І 

А ні, то візьміть хоч на раму. 

Дядьну, хіба вам жално? 

Поезіє, сонце моє оранжове І 

UЦомиті янийсь хлопчисьно 

Віднриває тебе для себе, 

Щоб стати на віни соняшнином". 

Щоб підготовити читача до апострофи 
(прямого зверненвя) Драч персоніфікува,в 
сонце. Раскін, критик 19-столітr.я, назвав цю 
l\Іетоду - патетичною поми.mюю. Сьогодні, 
персоніфікація вже не уважаєrься ані пате
тичною, ані помилкою. Майстерність у вжи
ванні цього поетичного елементу звичайно 
3аЛежить від самого поета. Драч виявився 
правдивим майстром. І в цій його персоніфі
кації читач бачить символічне порівИJІИRя 
поезії з сонцем. 

У 1936-му році, у "філософії реторики" 
критик Річардс вжив два вислови, що відтоді 
стали частиною критичного лексикону: МА
ШИНА і ТЕНОР. Машина - це другий еле-
1\tент метафори, що переносить ідею від сим
волічного до літературного значення. Тенор 
- це суб'єкт, що прийняв усі метафорні мо
дифікації. Аналізуючи вірш Драча, ми спер
шу зауважимо, .як ці символи перенесли ідей
не значення на суб'єкт,- на хлопця: і поезію. 
Саме в цій економії слів у поетичиому виразі 
лежить повна вартість модерної західньої по
езії. В англомовній поезії ма:йстрами цього 
поетичного засобу є Єйтс і Т. С. Еліот. У Ра
дянській Україні - Іван Драч, чи не най
складніший з усіх шестидесятників. 

(Далі буде}. 

ПРЕЗИДЕНТ ЮНЕСКО ДО ПИСЬМЕННИКІВ УКРАІНИ З НАГОДИ 150-РІЧЧЯ 
ВІД НАРОДИН ШЕВЧЕНКА 

и ... ЮНЕСКО знає, що як в години випробувань, так і під час творчої праці український 
народ прагне завжди бути гідним тієї високої думки) яку мав про нього його найвидатніший 
поет. В цьому дусі від імені організації, керувати якою мені випала честь, я звертаюсь до пи
сьменників і поетів України, спадІСDЄмців Шевченка, і до всього украіїнеького народу з поба
жаннями міцного миру і розквіту, коли зможуть виявитись їх таланти на благо всього люд
ства. 

Я висловлюю побажання, все значення ядого підкреслюють жертви, принесен,і Шевчен
ком: я хочу) щоб народився такий світ) де поети могли б вільн,о писати все) про що вон,и ду
мають, і тією мовою) якою вони хочуть". 
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ПРО6ЛЕМИ УНРАїНСЬНОї МОВИ 
(Декіпька заміток мовноrо коректора "Смопосвипу") 

Дуже часто спостерігаємо явище, що наша квідований Москвою за український націоналізм, 

мQлодь має комплекс неповноцінности, якЩо а в складанні цього правопису допомагали також 

йдеться npo іі знання українськоі мови. У школі галицькі мовознавці - В. Сімович та інші. Другі 
і в щоденному ж3:тті ій здебільшого приходить- твердять, що він не повний, треті, що він недо

ся користуватися англійською, чи якоюсь іншою, сRоналий, невистачальний, тощо. 

нерідною мовою, а тому вона переконана, що іі У сі ці закиди, може й не по:sбавлені слушно

знання украінської мови зовсім погане і невис- сти, а все ж таки це ще найкращл:й з усіх доте
тарчальне. З цього приводу хочеться висловити пер схвалених правописів і тому саме ним і ра-
декілька думок. 

Очевидно, якщо йдеться про досконале та 

науково обrрунтоване знання украінської мови 

у вільному світі, то крім проф. Ю. Шереха і ще 

може декількох вибранців, такого знання на емі

rраціі ніхто не має. До цього кола науковців мо

жна додати ще порівняно невелику групу людей 

нової еміrраціі з наддніпрянської Украіни, яка 

вивезла з Батьківщини непогане практичне знан

ня говірок украінської мови блл:зьких то теперіш

ньої літературної мови. 

Автор цих рядків не належить ні до першої, 

ні до другої категорії, а тому він свідомий, як 

трудно когось хвалити чи гудити за знання чи 

Слова "імпреза" в українській літературній мові 

незнання мови. У всякому разі, всупереч загаль

но прийнятим настановам, не уважаємо злочи

ном вживання в усній мові того або іншого дія

лекту украінської мови, бо ж з діялектів черпала 

і черпає дотепер дуже багато наша літературна 

мова. Немає підстав соромитися вживатл: у роз

мовній мові одного з (західніх чи східніх) дія
лектів українськоі мови Звичайно в лисаній мо

ві варто дотримуватися уточнених правил літе

ратурної мови. Але тут і починаються непоро

зуміння. 

Адже ж фактично маємо три правописи. 

Один той,яким тепер пишуть на Украіні. Цей 

правопис, ніде правдл: діти, досить русифікова

ний, хоч дотепер ще зовсім не такою мірою, як 

собі уявляють нефахові ''знавці" мови. Зрештою, 

на еміrраціі за цією русифікацією пішов мало 

хто, якщо не брати на увагу ''проrресистів". 

Другий правопис це - ох, леле, - правопис 

еміrраційноі преси. Власне кажучи, про якийсь 

один правопис нема що й говорити - кожен пи

ше, як xof!e, чи як уміє, а редактори вносять ще 
й свої "ориrінальні" й, подекудл: не виправдані 

ні логікою, ні доцільністю, "корективи". У цьому, 

вибачте за термін, "правописі" часом буває й 

так, що те саме слово пишеться в одній статті 

двома або трьома різними способами. 

Третій правопис відомий під назвою Г. Голо

скевича, автора правописного словника. Хоч 

УВАН і НТШ офіційно визнали цей академічний 

правопис, але його дотримується небагато лю

дей поза ученимл:, та й то не всіма! Одні твер

дять, що він, мовляв, "рисифікований", незважа

ючи на те, що його автор був засуджений і лі-

димо всім, хто не захоплюється мовною анархією, 

користуватися. !Правописний словник :ГолоснІе
вича можна купити в "Квигоспільці", Нью Йорк. 
Ним користується і редакція ''Смолоскипу". 

Можемо з чистим сумлінням сказатл, що мова 

статтей, які отримує редакція від наших моло

дих співробітників коректна і, мабуть, краща, 

ніж самі автори підозрівають. Це торкається ру

кописів також тих співробітників, які не раз на

рікають на те, що вони, мовляв, дуже погано 

знають українську мову. Виринає підозріння, що 

часто йдеться про викрут, щоб не написати по

обіцяної статті. Очевидно, в статтях зустріча-

ються помилки ми вкажемо на декілька най-

частіш4Іх. 

Під впливом "мовно-ідеqлогічноі" боротьби 

наша молодь залюбки вживає терміну ЗДА за
мість США, а дехто переконаний, що перше ук

раїнське, а друге, мовляв, московське слово. Що
денна газета "Свобода" вживає дотепер ЗДА, чи 

не з уваги на традицію. Проте запитайтеся ко

гось, де Нью Йорк, чи Джерзі Сіті, чи Балтімор 
і ви почуєте у відповідь: "У стейті Нью Йорк, у 
стейті Нью Джерзі, у стейті Меріленд ... " 

Чому ж тоді логічно не відповідати: "У дер
жаві Нью Йорк, у державі Нью Джерзі, у дер
жаві Меріленд" - і чому краще вживати англій

ське ''стейт", ніж прийняте українською мовою 
"штат"? З цього питання в нас роблять, як ми вже 
згадали, "мовно-ідеологічну проблему, а все ж 

такл: варто вживати, згідно з словником Голос

кевича, США (Сполучені Штати Америки), а не 

ЗДА (З'єднані, чи навіть З'єдинені І?, Держави 

Америки; чому вже зразу не - ЗСА ("З'єдинені 

Стейти Америки"? 11). 
Боротьба з "русизмами" це свята річ, але ж 

позбуваймося в першу чергу таких русизмів, 

як "слідуючий" (московське "слєдующій"), 

"обильно", "обиняк", "продажа", "бувшл:й", ''під

черкувати", тощо. Замість "слідуючий" україн
ська мова вживає "наступний, дальший, другий" 

(відповідно до сенсу), а слова "слідуючий" не 

подає жодний новочасний український словник 

навіть в Радянській Украіні, включаючи і, як його 

шуткуючи називають письменники та мовознав

ці на Украіні, "російсько-російсь:кий", чл: ''вели

кий зелений" словник Булаховсь:кого (офіційна 

назва "Російсько-український"). 
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Цитуємо цей словник тому, що й і~~і наве

дені нами русизми у цьому словнииові nерекла

дені nравильно на украінс·ьку мову, н'аnр.: ро

сійське ''rоворіть обинякамі" в словнику nере

кладено "говорити манівцями, говорити на здо

гад буряків (щоб дали каnуст:;r)", а "rоворіть без 
обиняков" - "говорити nрямо, говорити навnро

стець". Цей же словник n:ере!'іладає російське 

"nродажа" українським терміном "nродаж, -жу", 

а термін "бившій" nерекладає словом "колиш

ній", хоч в догоду старшому братові на другому 
місці додає "рідше бувший". Це саме з словом 

"nідчеркувати", яке nерекладено nравильним 

українським виразом "nідкреслювати", а на дру

гому місці nодано й це російське слово. 

Таким чином ми стаємо свідкам:;r nарадок

сального явища: наші брати в м.осковській нево

лі уникають тих русизмів, які дехто nлекає на 

еміrраціі - включаючи тих, що твердять, мов

ляв, вони боряться nроти русифікації украінської 

мови І Ми навели ці nриклади, щоб nоказати, що 
не всі ''знавці" і "фахівці", які вистуnають в пре

сі npoт:;r русизмів, належно nідготовані до фа

хової дискуціі на мовні теми. 

Далі, до частих nомилок треба зарахувати 
вживання таких слів, як "імnреза, а!'іадемія" на 

означення "урочистосТи, свят11ування, жалібних 
сходин, відзначення роковин, вечора nризначе

ного вшануванню якоїсь nодн, вечірки," тощо. 

Слова "імnреза" в українській літературній мові 

взагалі нема і на Украіні його мало хто зрозуміє, 

а слово "академія" має зовсім інакше значення 

(Академія наук, мистецтв, тощо). Іноді нелегко 
буває знайти відnовідний термін на означення 

даних сходин чи зборів, але так:;r слів "імnреза, 

академІя не варто вживати в цьому значенні. 

У звітах з діяльности студент_сь:ких громад 
дуже часто зу~річається слово "каденція". В 
украінсьюи мові це слово вживається в музиці 

і в nоетиці. Як же ж його nередати українською 

мовою? Словники nодають слова "стро:к" (русизм 

- "срок"), "термін". Можна було б ще вживати 
"навЧальний рік", чи ''час діяльности управи" ч:;r 
щось nодібне. 

Деякі "нелітературні" новотвори можна ува
жати вдалими і вони, дасть то Бог, колись увій

дуть у літературну мову. До таких слів нале

жить, наnриклад, слово "вислід", якого ми не 

викреслюємо, бо "літературні" терміни "наслі
док, результат" уважаємо менше вдалими. Так 

само не викреслюємо слова "відб:;rванка" ("ук

раїнське" літературне слово "волейбол"!). Наді

ємося, що й це слово колись ввійде в літератур

ну українську мову, хоч шанси цього слова, на 

жаль невеликі І 

Надто часто в еміrраційній українській мові 

зустрічаємо дієслово "є", навіть там, де воно 

зайве. Натомість менше значення мають орто

графічні nомилки, бо ж це речі формальні і лише 
дріб'язкові люди чіnлятимуться за ляnсуси пера. 
Звичайно, було б добре, коли б наші діти вчи
лися в наших школах nравильно nисати, але не 

сміємо забувати, що саме в npaвon:;rci жодного 
народу нема повної логіки, а таке або інше nи

сання якогось слова залежить часто від "тради· 

ціі" чи від "комnромісу". Так правоnисний слов

ник Голоскевича nодає nрикметник "різний", е.ле 

nоряд з іменником "різниця" дозволяє nисати 

"ріжниця", маючи, мабуть, на увазі, що слово 
"різниці" в українській мові означає "бойню" і 

в такому саме значенні вж:;rває його Шевченко. 

Але це ми вже заходимо в надто комnліковані 

nитання, на які тут, звичайно, не місце. 

Наnрикінці хочемо ще nорадити нашій мо

лоді, яка nише українською мовою, заnам'ятати 

добру nораду Максима Рильського, нашого відо

мого і великого поета: 

"Не бійтесь заглядати у словню\ -
Це nишний сад, а не сумне nровалля ... " 

М. Антонов~r~ 

МОЛОДА ЛІТЕРАТУРА В УНРАїНІ 

8 Хто з уираінців брав у'Іасть 

у з'їз.ці молодих пнсьменнниів в 

Мосиві? З"' таким заnитанням до 

нас звернулось кількох наших чи

тачів, які слідкують за творчістю 

молодих в У країні. На ІУ -ту все

союзну нараду молодих nисьмен

ників, яка відбулась в травні 1963 
р. в Москві, з Украіни nоїхало 

л:;rше 18 осіб, в більшості взагалі 

невідомих в лі те ра турі. Іхній nо
вний сnисо!-\: Борис Олійник, Ми

кола Сингаївський (:Киів), Олег 

Чорноrуз (Вінниця),· Анатолій Та

ран (Суми), Марія :Куровська (Іва-

(Хроніка) 

но-Франківське), Роберт Третья-

1-\ОВ (Харків), Валерій Юр'єв (:Кіро

воград), Петро Скунць (Ужгород), 

Валерій Шевчук, Василь Сидорен
ко (:Киів), Анатолій Таран, Богдан 
Горинь (Львів), Олександер Сте
шенко, Микола Лиходід (Заnоріж
жя), Іван Шараnов (Харків), Ми
кола Хижняк (Донецьк), Ольга 

:Кільчевська (Севастоnіль), Мико
ла Федунець (Хмельн:;rччина). 

етів: "Свого часу в західних об

ластях Украіни націоналісти зби
ли з вірного шляху деяких моло

дих літераторів". До них газета 

зараховує Василя Москалика з 

Волині, в якого "постуnово очи

щалася хвора душа від націона

лістичної каламуті" ... 

• "Збірнни "Молодий Хариів". 
В nершій nолов:;rні 1963 р. nоя:вив
ся новий збірник молодої nоезії 

• І серед поетів є націоналісти. і nрози " 1Молодий Харків". Біль
''Літературна Україна" (ч.67, 1963) шість творів в цьому збірнику 
nише так про вnливи уираінсь- наnисана nід вnливом nовороту 

l'іого націоналізму на молодих по- твор~ості до стuлінських часів, 
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хоч і є де.в::кі нові пошу:ки, в .в::ких амери:кансь:кий письменни:к Дж. ред молодих ви.в:вилис.в: і тuі, що 

відчувається: справжній талант Стайнбе:к мав нагоду познайоми- зійшли на манівці псевдоноватор
і справжню творчість. У розділі тись і з молодими украінсь:кими ства, формалістичного шту:кар

поезіі репрезентовані молоді і по- поетамл та їхніми творами. На ства і прлпустилис.в: серйозних 

чат:куючі поети: В. Чорнен:ко, Б. борту теплохода "Товариш", .в:- ідейних помило:к, намагалиси про
Мамайсур, Ю. Симонов, В. Миха- :ким він плив Дніпром з групою тиставити себе письменни:кам 

новсь:кий, З. Вальшон:ко, С. Шу- у:краінсь:ких письменни:ків, були старшого поиолінн.в:. Цим самим 

миць:кий, Л. Болеславсь:кий, Ю. та:кож М. Вінграновсь:кий, Є. Гу- вони дали можливість у:краінсь

Рей, І. Мирошни:ков,. У. Рижлнаш- цало, В. Дончи:к і О. Ми:китен:ко. :ким буржуазним націоналіетам з 
вілі, В. Солом:ко. Проза заступле- Він живо ці:кавивс.в: їхньою твор- імпері.в:лістичного nідворіття: :ви

на авторами: І. Юрчен:ко, В. Ча- чістю і розповідав ім про моло- :користати деи:кі ідейно невиразні 

лий,В. Чаговець, Є. :Кудлен:ко, О. дих амери:кансь:ких письменни:ків творл. Зазнавши суворої і спра-
Артемен:ко, І. Бави:кін, В. Гаман, ("Л. У." , ч. 87, 1963). ведливоі :крити:ки, більшість авто-

І. Лезіна, О. Іс:кін та інші. Разом рів не лише визнала свої хиби, а й 
- 53 молоді автори вз.в:ли ~асть • Знову критикують моло~их. намагається: творчо переосмилн-
в збірни:ку "Молодий Хар:ків" (Л. На звітно-виборчих парт1иних ти свої погл.в:ди, виправити помил
У.", ч. 72, 1963). зборах :Киівсь:ких rшсьменниRів :ки пра:ктичною роботою. Це в 

знову багато уваги присв.в:чено першу чергу стосується: М. Він
• Дж.· Стайн6еи і моло~і. В ча- молодим літераторам. У звідом- грановсь:кого, Л. :Костен:ко, Є. Гу

сі свого перебуванни на У:краіні, ленні про ці збори пишеться:: "Се- цапа" (('Л.У.", ч. 89, 1963). 

МОЛОАЬ І ОСВІТА В УНРАїНІ 

• НнзьииіІ рівень знань rmiв. 
З підсум:ків пленуму профспіл:кл 

ш:кіл і вузів У:краіни :виходить, 

що в У:краіні рівень знань учнів 

у багатьох випад:ках ще на дуже 

низь:кому рівні. В минулому нав

чальному році 114.2 тис.в:чі учнів 

nовторили ще один рі:к свою :кл.в:

су. Про стан знань учнів свідчать 
промовисто вступні е:кзамени до 

вузів. Напр. в Одесь:кому інже

нерно-будівельному інституті, на 

475 мість було подано 605 за.в:в, а 

витримали вступні е:кзамени ли

ше 427 чолові:к. (''Р.О.", ч. 76). 

• Даm.ше вивозить на Сибір. 
З У:краіни дальше влвоз.в:ть тиси

чі молоді на Сибір, зо:крема тієї, 
.в::ка за:кінчила середню освіту, 

відбираючи ій змогу поступити 

до· в~со:коі ш:коли. Та:к напр. всі 
виrtV.Сни:ки 11-оі :класи ш:коли-ін
тернату ч .. 1 м. Ми:колаєва були 
насиJПоно вислані на т. зв."но:во

будовн" Сибіру ("Р.О.", ч. 76). 

• Чнспо сту~ентів з6ільwуєть
си. Зrідно з новими настановами 

:комуністичної партії, в У:краіні з 

:кожним ро:ком збільшуєтьси :кіль

:кість студентів без відриву від 

, виробництва. Відомо, що :коли 

людина в день працює, а увечері 

чи заочно навчаєтьси, іі рівень 

знании дуже рід:ко дорівнює рів-

(Хроніка) 

неві студентів, и:кі навчаються: механічний, та загальнотехніч

нормально, на цілоденних зай- нлй, .в::к філі.в:л Львівсь:кого політе

нятт.в:х. В У:краіні у 1960-1961 а:к. хнічного інституту, в :Кадіївці -
році з 417.8 тис. студентів - 218.7 вечірній та загальнотехнічний, .в::к 

тис. навчалися: без відриву від філі.в:л :Комунарсь:кого гірничо
виробництва. А в 1963-1964 а:к. металюрrійного інституту 1 у Ви

році на 560.4 тис. студентів - ноградівсь:ку- загальнонау:ковий 

340 тис. (60%) навчається: без від- фа:культет Ужгородсь:кого універ
рлву від виробництва ("Р.О.", ч. ситету 1 інженерно-педагогічний 
77). фа:культет - в Ха р:ківсь:кому по

• Нові иате~рн при універси

тетах. У новому а:кадемічному 
році від:крито при університетах 

У :країни нові :катедри з та:ких спе-

ці.в:льностей : генети:ки і · селе:кціі, 
біофізи:ки (:Киівсь:кий університ

ет), біофізи:ки і біохеміі (Дніпро
петровсь:кий), біохеміі (Львівсь
:кий), фізіольогіі росллн і біохе
міі, мі·:кро-біологіі і вірусології 

(Одесь:кий), біохеміі та мі:кробіо

логіі (':Киівсь:кий технологічний 
інститут харчової промисловості). 

літехнічному інституті, фа:куль

тети авто:матизацн виробничих 

процесів- в Лугансь:кому маши

нобудівельному інституті, :Киів

сь:кому технологічному інституті 

харчової промисловості, Одесь

:кому технологічному і :Комунар

сь:кому гірничо-металюрrійному 

інстлтуті; два відділення: загаль

нотехнічних фа:культетів :від:кри

то в Жовтих Водах і Амвросіївці 

("Р.О.", ч. 77). 

• Сту~ентн навчаютьси у сні. 

• Нові факультети вузів. По- В У:краіні на е:кспериментальній 
руч з новими :катедрами, від:квито· базі застосовується: нову методу 
в У :країні р.в:д фа:культетів: У Хер- навчання:, почерез т. зв. гіпнопе
соні - механічно-технологічний дію. Ц.в: нова метода полигає на 
та загальнотехнічний, .в::к філі.в:л 

тому, що учні під гіпнозом вчать
Одесь:кого технологічного інсти-
туту 

1 
в Рубіжансь~у .~ хемічний св: чи то чужих мов, чи о:кремих 

та загальнотехнічІіий~ .в::к філі.в:л предметів. у :висліді - студенти, 
Хаі:>:ківсь:кого чолітехнічного ін- .в::кі напр. ні:коли не вивчалИ ан
ституту 1 в Івано-Фран:ківсь:ку - глійсь:коі мови, . можуть свобідно 
нафтової і газової промисловості, нею говорити ... ("Р.О.", ч. 84). 
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• Сни Гната Хоткеви'Іа профе- розетріnаний боnьwевиками в 

сором Харківс•коrо уиіверси'І'е'І'У· 1938 р. - Володимир Гнатовиq 
nісля довгих роиів nоневір.инь і 

с~н відомого украінського nись-
nереслідуваиь, став регабілітова-

менника і бандуриста Г. Хотке- ний, очоливши фізичний факуль-
вича, .икий був заарештований і тет Харківського університету, а 

------------~8~----~о-----о~---

Листопад-Грудень 1963 

останньо його назначено nрорек

тором університету. Володим:о~р 

Хоткевич вnерше _в У країні зумів 

одержати рідкий гелій і зараз 

nрацює в ділянці низьких темnе

ратур. ("Я.У." ч. 71). 

ХРОНІНА УНРАїНСЬКОГО СТУДЕНТСЬНОГО жипя 
З РЕЗОJDОЦІЙ УІІ-ГО KOHtECY ва", в якому оформлюватиметьс.и збирати і nересилати різні мате-

"ЗАРЕВА" світогляд нашого членства. Чле- ріяли, .икі відносяться до історіі 

28-29 вересня 1863 р. відбувс.и ни "Зарева" i:s академічного сек- українського студентського руху 
у Філ.идельфіі УП-ий 1'\онrрес "За- тора nовинні брати активну у- - до Украінського Студентсько
рева", на якому nрийнято такі ре- часть в nраці клітин, але, якщо го Архіву-Музею. 
золюціі nрактичного характеру: це nрактично можливо здійснити, (д) Зобов'язує все членство "За-

І. "Зарево" у своїй ді.ильності керівництво клітин nовинно бути рева" в США бути nостійними 
надалі кермуваmметься виключ:. в руках студентського сектора. nередnлатниками журналу укра

но добром і nотребами Украіни 6. УІІ 1'\райовий 1'\онrрес "Заре- інської молоді і студентства 
та старатиме'І'ься всіма можливи- ва" в США: "Смолос:киn", інформувати його 
ми, у наших обставинах, засоба- (а) Підтримує Союз Українських редакцію про свою діяльність і 
ми, доnомагати у:країнській нації Студентських Товариств Америки про різні молодіжно-студентські 
в· її боротьбі за Українську Суве- У вірі, що він буде неnохитно . nроблеми та розnовсюджувати 
ренну Соборну Державу. стояти на nозиціях становости та його в місцях свого nеребуванн.и. 

2. Вивчення сучасної дійсности стрвмітиме до гармонійної сnів
в у країні та слідкуванн.и за мно- nраці всього украінського сту
гогранністю nроцесів, .и:кі зараз в 

ній nроходять, має бути nідста

вою всієї дальшої діяльности ''За
рева". На цій базі має спиратись 
nідготовка нашого членства до 

сусnільно-громадської чи nолітич-

ної nраці, а також nідготовка до 

участи в будівництві Українськоі 

Держави. 

3. Вивчення сучасної дійсности 

в УІ\раіні маЕ: стати nідставою на
шого інформування чужинців про 
У країну та її боротьбу за свою 
суверенність. Розуміючи вагу цієї 
діл2нки, 1'\райовий 1'\онrрес "Заре- · 
ва" закликає своє членство сnів-, 
nрацювати із загально-громадсь-. 

кими і науковими установами у 

ширенні nравди про Украіну. 

дентства в Америці в системі Со-
юзу. 

(б) Зобов'язує всіх членів "Зарє
ва", які активно студіюють, бути 

рівночасно· членами студентських 

nрофесійних організацій. 

(в) Всеціnо nідтримує ФІ'\У та 
закликає все своє членство актив

но доnомагати у реалізуванні ук-

ВОЛОДИМИР Д. ПРИБИЛА ПО

ЧЕСНИМ ЧЛЕНОМ УСТ В 
SО+ФАЛО 

28 жовтня 1963 р. Українське 

Студентське Товариство в Боф

фало, за nідnисом Тадея Тарнав

ського, голови, і Надії Тимчук, 

секретаря, nовідомили все укра

їнське студентство в США про те, 

що їхнє Товариство вибрало 6 
раїнеької катедри nри одному з вересня nоnереднього nрезиден

американських університетів. та СУСТА, Володимира Д. Нри

(г) Закликає всіх своіх членів билу своїм nочесним членом. 

4. Дл.и реалізації вище наміче• . """·"····''.·'····· .. ,· 
ної діяльн9сти 1'\райовий 1'\онrрес 
доручає новообраному 1'\райово
му Проводові у сnівnраці і nоро
зумінні з Центральним Проводом 
"Зарева" nожвавити ді.ильність 
існу.ючих комісій та створити но

ві, завданням яких має бути вив
чення різних ділянок життя в Ук
раіні та можливости реорганізо

вання цих ділянок життя у від

новлевій У краінській Державі. 

5. 1'\літини й надалі мають за

лишатись основною формою nра

ці студентського сектора "Заре-

Вопо.цимир Д. Прибила, ycrynaJO'IJIЇI прези.цеит, промова є 
на VІ-му Коиrресі СУСТА 
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Це відзна чення В. П рибиnи яв

ляється неабиякою подією в жит

ті украінського студентства в 

США, доказуючи черговий раз, 

що українське студентство висо

ко цінить і шанує mодей праці, 
серед яких видне місце займає 

вже декілька роІ\ів В. Прибиnа, 

ЯІ'LИЙ відзначився своєю надзви

чайною активніст.ю, зокрема в 

останніх двох роках (1961-1963), 
l'іОЛИ йому доводилось очолювати 

студентську централю в Америці. 

ордянувати репрезентацію укра- яльності не можливо було б по-

Нижче, в скороченню, містимо 

повідомлення УСТ в Боффало, в 

якому яскраво зображується про

роблену працю В. Прибили в ос-

інського студентства на міжна

родному форумі - уважаємо за 

величезне досягнення СУСТА. Ре

алізуючи підписані в Пан-Амери
канському Акті пляни, 14-15 чер
вня 1963 р. відбувся перший З'їзд 

У краінських Студентів Канади і 
Америки (ЗУСКА), під гаслом 

"Сучасна Украіна і ми". 

На увагу і признання заслуго

вує зорганізовання при СУСТА 
Середньошкільної :Комісії, яку 

очолив тоді Любомир Зобнів. Зав
данням цієї референтурн було 
приєднувати до с-rудентських гро

мад середньошкільну молодь, за-

танніх двох роках: охочувати іі до осягнення вищої 

"В. Д. Прибиnа, колишній пре- освіти, інформувати наших моло
зидент СУСТА, помимо всяких дих наслідників про різні коле

дати в одному короткому дописі. 

Ми горді, що маємо в своіх 

рядах таку цінну людину, яка вже 

так багато зробила, а ще напевно 

більше зробить для добра україн
ськоі справи". 

• Філи~ельфіи. Інавrураціи ака
~емі~ноrо року ТУСК "Обнова". 
6 жовтня відбулась у Філядельфії 
інавrурація: нового академічного 

року, яку влаштувало ТУСК "Об

нова". Інавrурацію відкрив. голо

ва місцевої ''Обнови" І. Конрад, 
вступну промову виголосив о. М. 

Харина, а доповідь на тему "Істо

ричний огляд діяльности "Обно

ви на міжнародному католиць

кому терені" -1. Ісаїв. 

перешкод, часто невідповідних джі та університети в США. Без- • Сиракюз. Новий осере~ок 
умов праці, брак співпраці дея- посереднім сполучником цієї :Ко- ТУСМ. 5 жовтня в Сиракюзах зор
ких членів тодішньої Управи - місії з !ередньошкільною молод- ганізована осередок ТУСМ-у, до 
виl'Lонав взятий на себе обов'язок. дю був журнал "ПІВ". З діяльно- управи якого входять: Маруся 
Одним з дуже добрих, на нашу сти цієї референтурн варто від- Іванів- голова, С. Лремко- за

думку, рішень кол. Президента, значити зорганізування Другої ступник і орг. реф., І. Богайчук 
був розподіл всіх українських Середньошкільної Конференції, -секретар, З. :Карпишин- скар
студентсь:ких клітин на 7 голов- яка відбулася 9 лютого 1963 Р· в бник, О. Грицик - пресовий реф .. 
них районів. :Кожний віцепрези- Трой, Н.Й. :Контрольну Комісію очолив д-р 
дент СУСТА, був заразом прези- Будучи президентом СУСТА, М. Богатюк, а Товариський Суд 
дентом даного району і в цей спо- В. Д. Прибила, перший доклав - Дз. Кузьма. 
сіб праця була набагато краще старань, щоб одержати від посад-

. (С ) • Е"'монтон. Новий ака"'емі~-зорганізована. ника м1ста иракюз прокляма- ""' ""' 
11-ий Ідеологічний Конrрес СУ- цію дня 29 січня - як "День Ук- ний рік "Обнови". 6 жовтня міс

СТА, який відбувся 10-11 травня раїнеького Студента". Слідами цева "Обнова", яка нараховує 75 
ц.р. в Нью йорку, при співучасті цього діла пішло багато студент- членів, відбула інавrурацію ново
"Зарева", ''ОДУМ-у" і "Обнови", ських клітин. Щоб улегшити ста- го анадемічноrо року. Вечором 
незважаючи на це, що початкові рання в цьому напрямку, Куль- проводив голова товариства П. 
співорганізатори цього :Конrресу турно-Освітня Комісія СУСТА, за- Опришко, інформації про участь 
(тут мова про ТУСМ - ред) з снована при УСГ в Боффало, під У всеканадському з'їзді "Обнови" 
невідомих причин, відмовилися проводом Т. Тарнавського видала У Вінніпеrу подав М. Козик, а про 
коротко перед його відбуттям книжку-брошуру "І"ірути- "День завдання студентів, як католиків 
брати в ньому участь, Конrрес Украінського Студента". і укр;їнців, говорив о. Й. Шква-
цей, на нашу думку, був дуже Іншою цінною публікацією, яка рок. 
успішний, а внеказані там думки 

представниками поодиноких то

вариств, напевно мали вплив на 

кристалізування дальших погля

дів про такі чи інші справи всіх 

учасників Р\онrресу. 

Відомо також, що за головетва 

В. Прибили, на одних із еходни 
У прав СУіСТА - СУСК, які відбу
лися 14 квітня 1962 р., підписаний 

був Пан-Американський Акт спів

праці обидвох оргВ:нізацій. Скріп
лення взаємовідносин студіюючої 

молоді :Канади і Америки, стрем

ління до спільного розв' язування 

подібних проблем і бажання ско-

вийшла з друку завдяки с-rаран

ням В. Прибили є "Горизонти", 

видані з нагоди 45-оі річниці бою 
під :Крутами та 10-ліття СУСТА. 

За дорученням У -го Конrресу, 

вийшла з нагоди 10-ліття СУСТА 

про пам' я тн а книга - "У краінське 

Студентство в Америці". Видав

нича :Колеrія цієї книжки, очолю

вана Любою .Купчик, доклала всіх 

старань, сил і Праці, щоб зібрати 

відповідні матеріяли і фотографіі 

з праці поодиноких студентських 

громад, клюбів і товариств. 

Це є тільки короткий нарис 

праці В. Д. Прибили, бо всієї ді-

• Саскатун. УІ<раїнська мова 

в Саскатунському університеті. 

На перший курс українськоі мови 

при Саска тунському університеті 

записалось 40 студентів. На дру
гому році навчається - 56. :Крім 

того 13 студентів беруть курс 

творчости І. Франка і 9 - курс 

слов'янської філології. 

• Міннеаполіс. Новий осере~ок 

ТУСМ. 24 вересня зорганізовано 

в Міннеаполісі новий осередок 

ТУСМ-у, який очолюють: М. Ми

кулик - голова, Р. Колодницький 

- заступник, Л. СвінціцьlІіа - ее-



:кретар, Jl. Підгайний- скарбник. 

До Контрольної Комісії обрано -
Н. Дорощак і Б. Іваськевича, а до 
Товариського Суду - П. Пишка 

і О. Муху. 

• "Союзівка". Пі~rотовчий з'із~ 
"лювеиців". 5-6 жовтня відбувся 

на "Союзівці" nідготовчий з'їзд 
бувших українських студентів 
Лювенського університету у Вель

гіі. У з'їзді взяло участь 25 коли
шніх лювенців зі своїми родина

ми. На з'їзді рішено відбути в 

1967 р. ювілейний з'їзд в Монтре
алі. До nідготовки його nоклика
но таких осіб: М. Логуш - голова 

Ділового Комітету, інж. Б. Кова

люк, nроф. 'Ю. Бучацький, д-р В. 

Поnович, А. Романюк, В. 1'\озачин
ський, nроф. Р. Трач - члени. В 

і 966 р. заnлянована видати Юві
лейний Альманах з нагоди 35-річ

чя існування украінського сту

дентського осередку в Лювені. 

До Редколеrіі Альманаху заnро
шено: В. Поnовича, М. Лабуньку, 

М. Мельника, О. Біланюка. 

• Монреаль. Нова Уnрава УСК 

nри Розмавит Гай Скул. 17 жовт
ня відбулись треті Загальні Збори 

УСК nри Розмавнт Гай Скул, на 
яких до нової У nра ви вибрано: А. 

Руседський - голова, В. 'Момот -
застуnник, Д. Опарек - секретар, 

П. Зозуля - скарбник, Р. Береза 

- член. В цій середній школі за
раз навчається nонад 100 студен-
тів украінського nоходження. 

СМОЛОСКШІ 

ська,. як секретар. Про цілі і зав

дання "Зарева" говорили Лев Хо
луnа, Анна Процик і Павло· Доро

жинський. До нової Управи вхо

дять: Лев Холупа - голова, Ми
кола Сітницький - застуnник, 

Люба Стебельська - секретар, Ро
ман Уіуделя - фінансовий реф., 

Ірина Демидович - організацій
ний реф. 

• Балтімор. Перший Ака~еміWІ
инй Вечір "Зарєва" і УСГ. 16 лис
тоnада відбувся в Балтіморі, в пе
реnовненій залі місцевої "Само

nомочІ , nерший Академічний 

Вечір. У nершій частині - проф. 
П. Войтович виголосив доnовідь 

"Значення 1-го листоnада" nісля 

чого були nоставлені прелеrенто

ві заnити і відбулась дискусія. 
У другій частині відбувся nанель 

на загальну тему "Укреінський 

студент і nолітика". В nанелю 

брали участь, від студентства -
Слава Зелянська і Люба Куnчик, 
від громадянства - інж. В. Суш

ко, інж. О. Стельмах і В. Татчин. 
Панелем вів О. Зінкевич, який 

відкрив вечір і О. Поліщук, який 

говорив про ролю і завдання сту

дентів в Академічних Вечорах. 

Панелісти відnовідали на n'ять 

nитань, nісля чого відбулась за
гальна дискусія. JІк nанелісти так 

і дискутанти висловились за мно

гоnартійною демо:к:кра тичною сис

темою в українській державі, за 

nотребою більшого зацікавлення 

нашого студентства українською 

8 Монреаль. 18 жовтня відбу- nолітикою та його участю в аме
лиси чергові сходини місцевої рикенському nолітично - nартій
клітини "Зарева", на яких М. Ан- ному житті. 
тонович виголосив доnовідь на 

тему: ''У краінське культурне 
життя від 1900-1917 рр." Доnові

дач схарактеризував ті зміни, які 

за той час nройшов український 

нарід і на цьому тлі вказав на 

вклад у розвиток нації найкращих 

nредставників нашого мистець

кого та наукового життя. 

• Нью Йорк. Нова клітина "За
рева". 10 листоnада відбулись у 

Нью Йорку установчі Збори, на 
яких організовано другу клітину 

"Зарева", яке гуртує молодих сту
дентів. Збори відкрила Ірина Де

мидович, а ними вів Роман Куде

ля, як nредсідник і Люба Стебель-

• Філя~ельфія. Нова Уnрава 
УСГ. На Загальних Зборах місце
вої УСГ, які відбулися З листоnа

да, обрано нову Уnраву у такому 

складі: Р. Швед -голова, Б. Кер.

ницький - застуnник, А. Масюк 

-організаційний реф., М. Царин

ник - імnрезовий реф., З. Сохор 

- реф. середньошкільників, О. 
Богачевська - реф. Ф:КУ, Н. Ко
вальхук і В. Гнатюк- секретарки, 

Л. Старух- скарбник, Т. Старух 
- nресовий реф., М. Татомир -
реф. зовнішних зв' язків, Jl. Добро
вольський - культурио-оеві тний 

реф. Контрольна :Комісія: О. По

слушний, О. Пукасевич, Ю. Дани-
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лів. Товариський Суд: О. Нико

рович, Ю. Гнатюк,. Б. Волощук. 

• ~ь10 Йорк. Студіііииіі День 
УСГ. 9 листоnада відбувся в Нью 
Йорку Студійний День, який зор
ганізувала УСГ на загальну тему 
"Роля украінського студента в 

американських nолітичних парті

ях". У nершій частині Ю. Воло
шин виголосив доnовідь "Амери

канські nолітичні nартії і етнічні 

груnи", а в другій -відбувся nа

нель, в яком:у обговорювано сnра
ву участи украінського студент

ства в американському політично

nартійному житті. Панелем вів Є. 

Лешко, а в ньому брали участь 

Й. Лисогір, д-р Jl. Падох, адв. С. 
Ярема, Б. Футей і Є. Лащик. Сту

дійний День закінчено нарадою, 
на якій рішено зорганізувати в 

Нью Йорку клюби молодих ук
раїнських ресnубліканців і демо
кратів. 

УКРАЇНСЬКИй ТИЖДЕНЬ 
У МОНТРЕАЛІ 

У же nротяРом кільканадцяти 

років українські студенти міс

цевих університетів улаштову

ют~ так звані "Українські тижні". 

Раніше ці тижні улаштовували 

окремо студент:t~ універеутетів 

і.мени Мекrіля і Сера Джорджа 
Вілямса, але оnісля студенти обох 

університетів вирішиnи улашто
вувати ці тижні разом. Це дало 

ім змогу краще nідготовлити зга
дані тижні і брати на свої nлечі 
відnовідальніші обов'язки. Дока

зом цього може бути цьогорічний 
"Український тиЖдень" улашто
ваний українськими студентськи

М:tІ клюбамн nри обох універси
тетах від 10 до 16 листоnада. 

Тиждень розnочався двома 

концертами Каnелі бандуристок 

Сnілки Українськоі Молоді Аме
рики в Дітройті nід мистецьким 

керівництвом Петра Потаnенка. 
Українська та іншомовна nубліка 

теnло відгукнулася і обидва ра

зи nростора заля, де відбувався 

концерт, була заnовнена. Прог
рама концерту була незвичайно 
різноманітна і включала nісні на 

слова наших мистців слова, на

'родні та nовстанські nісні. Соліс

тамн виступаШІ Вапе!І'І'ИИа Ввио-
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воць, Галана Крав""Іенко, . Галина 
Бабій та Тамара Дехтир. 

У понеділок 11 листопада в при
міщенні Студентського Союзу 

Мекrільського університету д-р 

Онищук, професор хемії Ме:к!іль
ського університету відкрив ви

ставку украінсЬІ~ого мистецтва , 

під назвою "Подорож по Украіні". 
Виставка була відкрита протигом 

трьох днів. 

У вівторок увечері в примі

щенні університету імени Сера 
Джорджа Вільимса ректор цієї у

станови Роберт Рі відкрив вистав- І 
ку експонатів українськоі культу
ри, ику студенти та гості могли 

в.~двідувати до четверга. У краін
с~кий тиждень закінчено репре

з:ентаційною забавою в одній з 

смолоскиn· 

н~йкращих балевих заль Монре-ІІїііїj 
а:nю. 

З нагоди "Українського тижни" 
обидва клюби видали старанно 

редаrовану програмку ангЛlись

:кою та французькою мовами. Об
гортку цієї брошурки- твір п-ни 

Л. Темертей ми подаємо в тексті. 

У брошурці пом.і щено програму 
тижни, звернении обох голів сту

дентських клюбів, коротку ін-

формацію про Лесю У краінку, 

довгу статтю про бандуру та бан
дуристів і дітройтський хор бан-

06кла~иика "П роrрамки-сувені

ру" Українськоrо жнтти 

в Монтреапі. 

(Рисунок Л. Темертей) 

слово голови 
Українськоrо . Сту~еІІ'І'ськоrо Кпю-
6у при Мекtіm.ському Універен

теті УJІJІНн Кніrнннцької. 

Від імені Украінського Студент
ського Клюбу пprr Мекtільському 

дуристок, програму іх концерту університеті и використовую цю 

та склад проводів обох україн- нагоду, щоб привітати усіх Вас з 
ських студентських клюбів. нагоди одинадцятого щорічного 

"Українського тижни". 
Очевидно, значення цього тrrж- Живемо у світі, икий зменшу-

ни виходило далеко за рамки мон- єтьси день-у-день. Швидкий роз

трвальського терену а доказом виток у галузі зв'язку спричинив

цього може бути той факт, що по- си до того, що найдальші країни 
чесними патронами його були не стали нашими найблаЖчими сусі
лише ректори обох згаданих уні- дами. Студенти з усього світу 
верситетів, але й мер міста навчаються в цьому універенте
Монреалю Жан Драло, а також ті. Вони обговорюють, оцінюють 
українські сенатори Іван Гнати- і поширюють рамки взаєморозу
шин та проф. Павло Юзик і про- мінни. Плекаютьси кращі взаємо
фесор і голова катедри славісти- відносини і в зв'язку з тим зна'"Іно 

скріплюється справа світового 
ки Манітобського універс-лтету 

миру та порозуміння. Цій ідеі 
та член королівської :комісії проф. 

сприяє також "У краінський тяж
д-р Ярослав Рудницький. Дли ін-

день" показами народніх одягів, 
формації читачів "Смолоскипу", фолкльору, музи!і.и, культури та 
икі не мали змоги брати участи традицій. Brr можете познайоми
в цьому тижні ми подамо (з не- . _тись з населенням т1є1 країни 
значними скороченнямИ) перек- оглядаючи його мистецтво, слУ· 
лад на українську мову звернень хаючи його мелодіі і сприймаючи 
обох голів студентських клюбів. його думки. "Український тиж-
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день" не має завдании лише на

гадати нам наш рідний дім. Він 

пр_изна чений дли всіх тих, хто 

хоче в думках відвідати нашу 

країну. А икщо Ви коли-будь піз
ніше матrrмете і справді змогу 

відвідати Украіну, то Ви прига

даєте собі, що думки, икі звід

тіля походить, Вам не ""Іужі. 

Отже прийміть наше запрошен

ни і їдьте з нами І Це дасть Вам 
змогу познайомитиси з вкладом 

Ваших співгромадян украінсько

го роду у культурну мозаїку Ка

нади. 

Тут и ще хочу висловити най

щирішу подику всім тим, хто 

спричинивси до успіху ''У краін
ського тижни". Дозвольте мені 

сердечно всіх Вас запроситrr изи

ти участь у всіх наших підпри

ємствах ... " 

слово голови 

Українськоrо Сту~еитськоrо Кпю-

6у Університету імени Сера 

Джор~жа Вільимса :Костиитнна 

Темертеа. 

Протигом багатьох років голови 

українських студентських клюбів 
при університетах Сера Джорджа 

Вільимса та МекТілю складали 
свої заиви у зв' изку з публікацією 

"П рограми-сувені ру У краінського 
Тижни". З уваги на подібність 

мовних виразів і думок вислов

лен:<~х з цієї нагоди людьми, икі 

добре орієнтуються у способі 
житти українців у <!'\анаді іх ідеі 

мають певне зна ченни. Часте вжи

ванни таких термінів иі1 "куль-
.. ,, ,, • ' '. 11 

турна моза1ка , традиц1и 1 спа-

дщина'' може стати ключем до іх 

світу ідей. Щоб повністю зрозу

міти, що це таке - канадська 

націи - треба було б докладно 

вивчити житти різних етнічних 

груп у Канаді, бо лише таким 

чином можна дійти до належного 

розумінни канадської "культурної 

мазаїки". "Український тиждень" 

має завдании полегш:<~ти знайом

ство з одною з таких етні""Іних 

груп, ика своїми традиціями та 

спадщиною зробила свій вклад у 

розвиток канадської культури ... " 
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НОВІ ЧИСЛА СТУДЕНТСЬКИХ ВИДАНЬ 
8 "Бюлетень" - :Контау,:тного ди про УГА - УТГІ" ч. 10. Зміст: 

Комітету абсольвентів і студентів інж. І. :Калинович - "Замість !'ін

УГА- УТГІ, ч. 24, Нью Йори, :ве- тиці у,:вітів на свіжу мог~лу" (С. 
ресень 1963 р. Редаrує доц. О. Ф. СьомаУіа- ред.), інж. В. П. -
:КозловсьІ'іий. Циу,:лостиль. Стор. "Фраrмент сnогадів зі студій у 
4 і 8. З :міст: Є. ЧернявсьІ'іий - Подєбрадах", інж С. ЗерІ'іаль -
"Щодо nерсnеІ'ітив" (вірш), "УІІІ "До статті: Національно-nолітич

ТоварисьІ'іа зустріч", О. Уі. - не значення УГА", інж А. У\ущин

"Світлій nам'яті nроф. д-ра З. :Ку- сьІ'іий - "Подєбрадчани в Кар

зелі", ХроніІ'іа. Розділ - ''Сnога- nатсьІ'іій Уу,:раіні"-:-

8 "Сту,центська ,цумка" - сто

рінУіа ГУ ТУСМ-у, ч. 9(19), Ріу,: П, 

додатоу,: до "Гомону УУіраіни" (16 
листоnада). Зміст: А. Бедрій - "у 

80-річчя Д. Донцова", М. СавчаІ'і 

-"Зустріч членів ТУСМ", О. Те

ліга - "Мужчинам" (вірш), "Про

грама студійної у,:онференціі 

ТУСМ". 

r.~-~~--------------------------~-~----------------------------------------------------------------------------~---~ 
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ОБОВ'ЯЗКОВЕ 

в кожній українській родині! 

Вперше в історіі украінського студентського руху - появилась Книга про жит

тя і nрацю украінського студентства в Америці. В Книзі опубліковано стаm 25 
авторів, у ній співпрацюв~11о 5О бувших і теперішніх студентських діячів і в ії під

готовці використано архіви CYcrA, УСАМ, окремих Українських Студентських 

Громад, Клюбів і осіб. 

В Книзі опубліковано статті про початки украінського студентського життя в 

Америці, про АВ ЦЕСУС-у, Ді-Сек, CYcrA, УСФ, УСАМ, ФКУ та про 33 Українські 
Оrудентські Громади і Клюби в ЗДА, :які ілюстровані 249 знимками зі студентсь

кого життя. 

Це видання - це Пропам'ятна Книга СУСТА-

"УКР АїН С Ь КЕ СТУДЕНТСТВ О В А М ЕР И ЦІ" 
Книга видана з нагоди 10-ліття постання Союзу У краінських Студентеьиих То

вар~ ств Америки (СУСТА) і присвячена українським студентам, які 45 років тому 
загинули під Крутами в обороні Украінської Держави. 

Книга має 156 стор., в~ликого формату, видана на люксусовому папері і коштує 
всього 4 дол. Книга не буде продаватись в книгарнях, тому просимо слати негайно 
замовлення на адресу Видавничої Комісі.і: 

Propamyatna Knyha SUST А 

І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 

ІІІ 
І 
І 

' ' І 
І 

• ' І , 

2915 Manns Ave. Вaltimore М, Md. 1!1 
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