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ПАМ'ЯТІ НРУТЯНЦІВ 
І сум, і жаm., ,це КруУІІ -
І rор,цим треба буУК. 

ІІорну вістку вітер котить, 

Жипи протика: 

- Ой, лежи-rь там цвіт покотом, 

Знюm. триста ранІ ..• 
В чорній тьмі зринає змора -
Комаи.цнрІв кінь: 

- Ой, зrииає мене rope, 
Вже не •УІО иіr ... 
Сумно ворон зинвсь yropy, 
Сумно крnе: - Кру-у •.. 
Хто посміє іх кnювати?І 

Ой, не сипа вже пітати -
Нині 11 помру ... 
Морок ~же иапнrає, 

Сипле сиіrом тьма ... 
Важко бачить, 

Тру,цио вч.ути -
Тане криrа, пі,ц пекуоurй, 

Із сер,цець паJІКИх, :в:аrу'ІИХ 
ВолІІ вироста! ••. 

Не наказ іх кnикав на ворІDrа йт -
ПoJUDІкano серце rapne. 
Хай бу,це іх триста іти ,цо мет, 

Хай смерть хижа свище завосм rус'І'ІІм, 

Впере,ц несуть серце rapne. 
І ЗИІІВСІІ Див сумом: 

- Оі:, бу,це жаль! 
Та ж іх тіm.ки rорстка,, 

Напроти ж - вал: 

Балтійські матроси -
РозJІІОчеиі оси, 

Балтійські матроси М'Іать ,....ul 
І кров поJІИлася. В керівному :ІмаІ'f 

Ваrиетом прибито юнацьке жdТТЯ. 

Живий не схилив украіиськоrо eray, 
А смерть іх зиа•ила ,цержавие б'fY!S, 

Безсмерrеи наро,ц, ,це за воJІІО в j&oa 
Юнацькою кров'ю позиа'Іений ІІІШ8Х І 

А. Юриквк 

ЗА ВІДБУТТЯ 
УКРАїНСЬКОГО 

СВІТОВОГО ИОН ГРЕС У 
СТУДЕНТСТВА І МОЛОДІ 

( Думюr в Новому Році) 
Знону вступаємо в Новий Рік. Знову за нами ріІ~ 

праці, рік успіхів і ІІе&дач. Рік, що приніс багато иадііr 
і розчарувань. 

До наших, загальноукраїнських успіхів, слід бе:~
сумнівно зарахувати величавий здвиг україиства, а п 
тому й вашої молоді, у Вашіm'rоиі 2'1 черви, коли ціла 
наша громада здала ісІПІТ зрілосrи, виявивши свій па
тріотиЗІ\І, жертвенність і відданість українській визводь· 
ній ідеї. 

До наших невдач слід зарахувати ЗаІ"З.JІЬВУ розча.
рованість у на.шому поліпrчиоиу проводі R країиі най
більшого СКУJІЧення українців - в США, де цей провІд 
не стояв на висоті своїх завдань, аві під час Шевченків
ських святкувань, ані під час полагодж~'1Ш.ІІИR тих ч. 
інших ctrpaв, зокрема справ відиоmеВВJІ до суч:аеного 
стану в Україні та відношеtmя до активно - дУМаючої 
частtши укра.їиського студентства. 

На. студентському відтивку як в Канаді, тах і зо
крема в СПІА, наступив ке лmue застІй, але і: помІча
ється повІПІЙ занепад. Ще видно в окремих місцевостях 
більшу або меmпу акmвність студевтсwtих ідеологічних 
організацій, чи всього - кількох студевтських ІСЛЮбів 
або громад. 

На відтІПІКУ орга.иізації і коордииуваНИJ[ студентсь
кого ЖИ'ІТЯ - поІUІИЙ провал. Коктакт міz сrудеитс•
кою централею в США і окремими громадамн майже нр 
існує. Рівночасно з цим: сотні студентів взагалі не охоп
дені студенrеькою діяльністю. 

Вже два роки не ІІОЯВЛЯІОТЬСЯ 'ТоризоВПІ", а "Сту
дентс:!>Ке слово", яке було колись цікавою трибуною об
міну д~~мками і розгляду студентської проблематики, не 
сповняє своіх завдань mд жодпим оглядом. 

Міжнародmо студентську діяльність і нашу участь 
n ній, яка ще так недавно давала такі прекрасні резут.
тати - сьогодні стягається до мінімуму, а студентська 
професійна централя в США втягаєТЬ<'я у співпрац10 з 
ультра- консервативиими та екстреміеrеькими групамп 
в АІ\Іернці, а це йде на шкоду українському студентсь
кому рухові. 



2 СМОЛОСКШІ Січень-Лютий 1965 

До кошtлексу цих справ долуча.Gться 
став у світовій студентській централі - ЦЕ
СУС-і, який має, при добрій волі кра.йовн~ 
студентських союзів, великі мож лІІВОСІ'і ро3· 
горнутн діяльність, зокрема на зовніІІПІЬОму 
ВЇДТШІКу, - ОПJІJІІІВСЯ В тупику і, аві ЙОГО 
президент, ані теперіпmі студентські крайові 
союзи не внявляюrь належної зацікавленос
ти його долею. 

Це такий сумний стан n студентській дій
сиосrі 1964 року. 

Чого мн повнииі сподіватнея І за що боро
тнея В НОВОМУ 1965 р.? 

Наса.l'шеред ун-раїиське організоване аrу
дентство, зокрема активно - думаюче, повинно 
поставити собі питання рубом: чи воно ·~оче 
бути активним співучаеником і творцем сту
дентського організованого житrя (а згодом за
гально - українського), чн воно хоче стояти 
ОСІ'Оронь нього, як і в подавл:яючій своїй білІг 
шості воно зараз стоїть і стати погноєм дли 
чужих націй? 

І друга не менш важЛІmа справа: чи те
періпmє керівmщтво студевтськоі централі 
в США і президент ЦЕСУС-у хочуть на.да.JІЬ
ше затримати стан бездіяльности, чи вони, 
тим часом, може, навчились чогось конк~ 

ного на своїх помилках, проаналізували свої 

НР.вдачі і змагат~ своn1и n~инхами за 
впорядкування та повернепня справжнього 

обличчя студентському життю, притягаючІІ 

до нього не припадкових і безвільних оди

ниць, а справді творчих, акnпнmх і думя.ю
ЧІІХ стvдентів. 

А -дальше перед нами у повну величІнь 
стає можливість відбути ПЕРІІІИИ СВІТО
ВИП :КОпrРЕС УКРАПІСЬКОГО СТУ
ДЕНТСТВА І МОЛОДІ в 1965 р. 

Як відо·мо, в цьому Новому Році відбу
деться в США Світовий .&ош'рес Вільmrх Ун
раїиців (СКВУ). У зв'язку з цим напевно з у
сіх країн укра.інського поселення прибудуn. 
також числепні делеrати, серед иких папеппо 
будуть і предста.внmш студентських і моло
діжних оргавізацій. 
Це буде знамеmrта, небудевн.а нагода, що

би кілька днів перед чи після СКВУ відбути 
Світовий .&онrрес Вільних Українських Оrу
дентів (СКВУС), а так само, якщо не конr-рес, 
то хоч Світову Конференцію Укра.інеЬІ>ИХ 
Молодіжних Організацій (СКУМО). 

.Які завдання ці конференції чи конrреси 
повнинІ б вИRонати? 

Студентський світовий коиrрес мав би ві
дІrрати чи не иайва.жJПmішу роЛІО. За.непад 
студентської діяльности в США, країні його 
вайбільшого скупчення, як і в іmпих Щ)ВЇ-

иах, ста.внть усіх студентських діячів, ко.тшш
нІх і теперішніх, перед необхідністю ІІрийти 
з допомогою та обговорП'rН шляхи ВЩРО
ДЖЕІПІЯ української студентської дІидьнос-
ти. 

Тут, в першу чергу, треба б розв'язати 
такі питаmш і проблеми, без яких майже не
можлива буде діяльність украівського сту
дентства. в світовому ма.сшта.бі: 

- Реорганізувати, оздоровити і відродити 
світову студентську централю - ЦЕСУС. 

- Намітити шляхи для української учас
ти в міжнародному студентському житті, де 
назріла пора винести на світовий форум C'J'3'• 
дентства. справи академічних свобід в УРСР. 
національної днекримінації у високому і се
редньому шкільництві, депортації укрвівсь
ких студентів і молодих спеціялістів поза ме
жі України, зокрема в Казахстан і Сибір. 

- Обговорити і прийняти рішеНШІ в спра
вах видавничлх, зокрема в справі nида.юш ре
презентативного українського студентського 

журналу в англійській мові і евентуально за
ГЗJІhІІОСТудентського - в українській. 

- Провести облік українського студентст
ва, середньошкільннків та молодих фахівців 
на чужині, та запровадити студійне п.'ІЯІІУ
ваmrя і обмін студентами між американськи
ми і европейськими країнами. 

- Зревідувати українську студійну політн
ку на чужині, пристосовуючи її до сучасно
го стану в Украіні, потреб внзвольиої бороn.
би українського народу та спроможностей ук
раінської nолітІІчної еміrрації. 

Не менш ва.жливі завдання могла б мати 
світова конференція предетавнІІкІв укра.інсь
ких молодіжних організацій. Ми звернули б 
головну увагу JDШie на. декілька з них: 

- ОбговореИИJІ виховmІХ справ, якІ на ба
зі доrеперіmнього досвіду, були б якнайбільш 
ефективні в задержанні молоді при укра.ївстві. 

- Намічення бази співпрацІ на виховному 
відтинку. 

- ~Іічеиия шляхів і методів, при допо
І'ІОзі яких можна б охоІПП'И школами украіно
знавства і укра.їиськнми молодіжпнмн орга
нізаціями якнайбільший відсоток молоді. 

- Заплянувания mщанпя спіль:инх вихов
них матеріялів, якими могJШ б користува
тись всі молодІжиІ оргаиіза.ціі. 

- Обговореиня евентуального створення 
Світової Ради чи Центру українських моло
діжних організацій, який мав би сприяти 

ефективнішій праці української орnшізова.~ 
ної молоді та виведепня ії на форум міжнв.· 
родиьої молодіжної діяльности. 

Хоч часу ДJШ підготовки, відносно, зали-
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wаwтЬСJІ небагато, але прИ добрій волІ заін
тересованих сторін ці речі можна здійснити. 
Тут, безсумнівно, треба очікувати ста.н:овища 
і конкретних заходів зі егорони Підготовчого 
Комітету СКВУ. 

Щоб улаштувати Світовий Кош"рес Ві.Іtь
них Українських Студентів, треба нз.самперед 
спровадиrи в студентське житrи а'DІосферу 
довір'я, толерантиости, товариськости і друж
ньої співпраці. 

На впорядкування студентського житrя 
і ва хід його праці мають великий вплив iдtr 
ологічпі студентські об'єднаиии:. Коли між ни
МІІ панує толера.втиість (при цьому співпра
ця -не обов'язкова), тоді може існувати 
співпраця в професійних студентських орІ'8-
нізаціях. 

Сьогодні безсумнівним повинно бутн, що 
так, як ва.ж.JllІВОЮ є діяльність ід~гічних 
oti' єднань (оскільки вони не є екстремістсь
кі), так само не менш важливою є праця і ді
яльність професійних студентських орга.ні
зацій. ВоІШ (ідеологічні і професііші) сt>бе 
не 1UІК.Лючають, вони себе не заl':"еnечvють, а 
навпаки - вони себе доповнюютЬ. Але. рі-. 
ясна, що СПШДІЯЛЬШСТЬ треба поетавити 
у відповідну плоІЦИИу, навчившись у дер

жавно - зрілих народів Заходу толера.нтІІос
ти між різними групами, плитформами, про-

е е 

грамами І навіть ідеолоrІимв. 
З минулого українського студентства JtШ 

знаємо, що воно відіграло колоса.rJьну ролю в 

українському політичвому і культурному жит
ті, в українській визвольній і революційній бо
ротьбі. 

Ми знаємо 3 сучасного, що студентстuо ін
ших народів валить режими, руйнує або будує 
держави. 

Ми знаємо, ику ролю ДЛJІ свого народу 
може відіграти еміrраційне студентсrво. 

Але чи можна. вповні позитивно вислови
тись про сучасну rенерацію нашого українсь

І>ого студентства? 
Чому, цей дефетизм? Чому ця апатія? Не

заціка.вленісrь? 

Невже ж ми не знаємо 'і не можемо знайти 
відповіді на існуючий ста.н? 

Зробім спробу в новому 1965-му році. Бо за 
два, три, за кілька років може бути ,запізно. 

Постійно втрачува.иих позицій не зможуть 
відзисЮІІrИ нові покоління, які 3 коЖНИl\І роком 
матимуть все більше і більше різних своіх спе
цвфічних труднощів. Нехай цей Hoвmu1 1965 
Рік, буде роком повної. ревізії всього нашого 
мину л ого ЖІПТЯ і досвіду на студеиrеькому 
ВіДТІІНКу. Нехаіі він буде ЗВО!JОТІfИМ !JOKOM у 
студентській дІJІЛЬІІості. 

Чи дозріли ми до цього? о. Зінкевич 
е 

ІДЕОЛОГІЯ, ЧИ СУМА ДОГ~М? 
Серед сучасної украінської еміrраційвоі 

студіюючої молоді, принайменше тієї, що жи
ве в СІІІА, слово "ідеологія" щораз частіше 

стає об'єктом дискусії. 
Значення цього слова зараз ще не :v-rоч

нене і кожний автор, що ІШІІІе про ідеологіJО 
вживає такої дефініції, яка йому найбільn1е 
до вподоби, або як це часто буває, вживає та

кого пояснення слова "ідеологія", яке під
тверджує його особистий погляд відносно 
твердження, що ідеологією можна називати, 
а що ІІі. 

Ми виходимо з того, що ідеологія певної 
групи людей, чи навіть ідеологія цілої нації 
має свій корінь як в соціологічних так філо
софських положеннях даної групи людей чи 
даної нації. Іншими словами, ідеологія певної 
групи людей великою мірою узалежнеиа :від 
психіки людей тієї групи. Беручи це на ува
гу, JМожна легко зрозуміти абсурд прищ~п
лення ідеології одніві групи людей другій, 
зовсім протилежній своєю ментальністю. 

Через це і фашизм і коиунізм, як Ідео. 
логії, витворені людьми з психікою зовсім від-

мінною від психіки українця, не були і не є 
спроможні прийнятися, закорінитися й рости 
на українському rрунті. 

Хоч багато у нас написано про ідеоло
гію, поставмо собі ще раз питання: що таке 
ідеологія! 

На нашу думку ідеологія - це певна гру
па вартостей й засад, /Що лежать в оонові я
коїсь діі і узалежнені від певної цілі. Найкра
ще повище твердження можна пояспити прик

ладом Організаціі Українських Націоналіс

тів. Ідеологією цієї організаціі була - ідео
логія украінського націоналізму, що лежала 
в основі революційво-державницької ді і (бо
ротьби) й мала за свою вайвищу ц і л ь -
українську соборну самостійну державу. 

Отже бачимо, що насамперед є ц і л ь, по
тім шукається ш л я х і в до осягнення цілі, 
а на підставі психіки (соціологічні і філософ
ські заложення) даної нації шукається засад, 
щоб дані шляхи й дану ціль обrрунтувати. 

З цього виходить, що остаточна ціль, іде
ологія й тактика-дія - себе взаємно допов
нюють і суттєво одні з одними jпов' язані. 
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Тяжко собі уявити існування двох цшr засад 
без третьої. 

ІЦоб затримати гармовійність й зрівнова

женість цих трьох jмоментів вmцезгадавої 

системи з моментом зміни одного складнш<а 
системи - мусить мінятися другий. І якщо, 

наприклад, приходитья до заключення, що 

шляхи (дія), які ведуть до остаточної цілі 

наприклад УССД в націоналістичній ідеоло
гії) є невластивими й неправильними й рад
ше віддалюють, а не зближають 'іЦО остаточ
ної цілі, а такі шляхи є логічним вШІливом з 
певних засад - аксіом ідеології, то треба чим 
дужче міняти не лише шляхи але, що важJш

віше, дані засади-аксіоми ідеології. Бо аксіо
ми є доти аксіомами, доки їх "хтось" або 

"щось" не заперечить. Заперечена аксіома -
це абсурд! 

І тут криється провідна думJ<:а цієї статті. 

Ми вважаємо, що ідеологія, яка хоче бути 
ідеологією, мусить бути живою. Значить -
вона мусить рости, розвиватися, \УСувати із 
свого лекснкону ідей~засад ті аксіоми, що іх 

життя перекреслило або визr-:rало фальшиви

J.Ш. З хвилиною, коли ідеологія перестає бути 
студією й розробленням ідей, а стає певною су
мою незалежних правд (значить сумою доІ'М), 
тоді вона (ідеологія) по суті перестає бути 

ідеологією а етає вірою. Якщо і-снує група 

людей, яка прийняла писання однієї людинв, 
як відповідь на всі життєві ШІтання, як оста
точну незмінну рравду, як альфу й омеrу 

буття, то така група людей перетворилася б 

у "кружок віруючих'', які вивчили наnам'ять 

"ряд заповідей", вважають себе належно о
зброєними, щоб стати до бою з життям. 

Очевидно, що загроза цілкоВ11Того замо
роження ідеології полягає у тому, що у по
слідовників даної ідеології-віри вптворюєть
ся під впливом певного душевного піднесен
ня фанатичний гін, щоб на кожну дрібничку 

життя дати остаточну, доrматичну відповідь. 
У таких людей ідеологія, як шукання й сту

дія ідей, завмирає, а на її місце приходить ві
ра- як остаточний вияв всіх правд. 

Організація, яка дає доrматичні відповіді 
на всі навіть самі незначні прояви життя, в 
стадіях свого росту виявляє неабкяку силу 
завдяки сліпій вірі і фанатизмові своїх послі

довників (які вірять, що вони "відкрили" 
ключ до остаточної правди). Однак з момен
том здобутrя своІх переходових (в історії не

ма прикладу, де б ідеології-конфесії здобули 
"остаточну" ціль) цілей, і -з моментом змобі

лізування інакше думаючих проти себе- во-

на стає перед неминучим питанням -- що 

дальше? 
Така ідеологія стає перед вшце наведеним 

питанням тому, що з плином часу життя ви

являє фалшивимя більшу чи меншу кількість 

головних первісних засад даної ідеолоtії-uірн. 
Відповідь проста: або викинути дані доr

ми за борт, пристосуватися до дійсности й тим 
самим признати, що остаточна правда нам ще 

далека й рятувати здобуте новими пошунамн, 
або замкнути очі на дійсність і "вогнем та 
мечем" (якщо така організація має в свойо
му розпорядженні "вогонь і меч" доказувати, 

що день є ніччю, а ніч є днем. 
Бо хоч люди, час-від-часу виходять із 

сенсаційними ревеляціями, що їм, мовляв 
остаточно вдалось віднайти правду (або, sш 

комуністи кажуть - "віднайти ключ до істо
ріr'), то життя в скорому часі залишає їх і їх

ню правду далеко позаду - залишає їхню 
"правду", як своєрідний курйоз для дтtтор

ських праць грядучих науковців. 

Бертранд Рассел у своїй історії західньої 
філософії зазначає, що кожний філософ, 

Платоном починаючи, а Марксом кінчаючи, 
перш за все висміював своіх попередників за 

їхні "правди" і сам ... виходив з остаточною 
nравдою(!), щоб в свою чергу бути внсмія:
ним своїми наступниками. 

Очевидно, іДеологія, щоб залишитись іде
ологією, мусить мати певні підстави, які в 
д а н о м у ч а с і мусять уважатись аксіо
мами. Але вони повинні уважатись аксіома
ми л и ш е до того моменту, поки жн'І"l'я

дійсність їх не заnеречить! 

Ідеологія відірвана від життя, не вклю
чена в його ритм. Вона існує лише як теорія, 
або в неспосібних думати головах своіх "ві

руючих" і тому приречена на смерть. 
Підсумовуючи сказане, можна зробити 

такі узагальнення: 

Зараз нам шtrрібна система 'Вдртостей, 

яка повинна служити підставою нашої діяль
ности, потрібний, прямо коНечний - с в і~ 
т о г л я д (хоч світогляд - це баrато біль
ше, баrато ширше поняття за ідеологію). Нам 

потрібна навіть деяка доза фанатпчної віри, 

але при тому ми не сміємо прив'язузатись "на 

сліпо", без думання" до накопичених доrм, 
які мають за свою ціль дрібвичкові жнтrьові 
моменти, я:кі з плином часу постійно міня

ються і не залишають жодного сліду в духо
вому розвнтку народу. 

Провідною - в житті людини-одиниці 
повинна бути засада, що жн'І"l'я - це найви
щий суддя всьоrо "вндющоrо" і його рішення 
мусить бути остаточне. Богдан ~иш 
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ВіRrукн на анкету "Смолосиипу" 

Продовжуєl\ІО розl\Іову 
(ВЩГУКИ Л. КА..'ІИІПІЧА, О. ГАНАСА, А. ШУЛ.Я, В. РУДКА) 

В ЦЬОМУ числі и0.МОЛОСІ(;Uпу" .ми про
довжуємо розмову, що затор~еує питання 

порушувані в нашій анІСЄті, висліди ЯІСОЇ 
булtt опубліІСовані в двох попередніх чис
лах нашого журналу. НІСщо б у цій cnpa· 
ві були ще бажаючі висловитись - .ми 
радо Да.ІКО Ї.М .МісЦе На СТОрЇИІСО.Х иа.моЛО
СІСипу''. 

Л. Капиии'І (Нью Йори): - У nресовій nолеміці 
npo виnадок у Ратrерському університеті, обидва 
дискутуючі угруnування занадто гарячково і фана

тично nідходили і, на жаль, дальше підходять до 

суті цілої сnрави. Вживаю вислову "угруnування" 

тому, що не всі члени ідеологічних товариств, чи 

нолітичних організацій, які беруть участь у тій же 

дискусії, nогоджуються із редакційними статтями, 

чІ·: комунікатами органів їхніх nредставництв. Ви

глядає, що обидвом тим угруnуванням не йдеть

ся про nравдиве насвітлення факту, а про амбітне 

вю·рання "nроцесу" тої ж дискусії. 

Fiomr частина одного угруnування, неnравильно 
називеє у1:раїнських студентів Ратrерсь1'іого уні

верситету, як і nрихильників, чи одобрювачів то

го виnадку, "відстуnни:ками, зрадниками і фаль!.пи

вими nатріотами", так же само і друге угруnування 

не щадить таких висловів суnроти "атакуючих" як 

наnриклад "nримітивізм, уррІШІатріоти, nаукові а

нальфабети, туnомозгі" і т. n. 
Такий rrідхід до сnрави, nереснкнений обоnіль

ною неnевністю, з такою ж неnристойною фразео

логією, не nовинен мати місця в академічних кру

гах, бо це, студентам - академікам не лицює. 

Наша думка натомість така, що зв'в:зок з реn

рЕ;;зентантами комуністичного режиму можна ма

ти і можна заnрошувати їх на дискусії чи дебати, 

але, лише на дебати, із ділянки академічно - наУІ'іо
вої (економія, інженерія, медицина, література, ми

стецтво і т. n.). 
Натомість "обговорювати nолітику" з такими 

представниками не дасть жодної користі (крім сен

саційности) нашій студіюючій молоді, як і не при

несе добра нашій визвольній сnраві. 

Бо ж, як ми nереконались у виnадку Ратrер

ського університету, хоч дискусія з nредставни-ком 

комуністичної України може й nринесла дсяl'іу 

користь для nрисутніх, то уиіверситетсь1'іий часо

nис nри тому університеті, nомістив звідомлення, 

де кажеться, що nредставник Совєтського Посоль
ства Ріочубей, ствердив, що Україна є вільною рес
nублікою в складі Сов. Союзу, зі свободою мови ; 
релігії. npo дискусію, чи заnити, цей часоnис не 
згадав ні словом. 

В останньому числі "Смолоскиnу" про це зві
домлення Ратrерського часоnису у всіх відnовідях 

як і статтях, дослівно ні одним словом не згаду

ється. Чому, nанове? Недоговорювання, чи засек

речування фактів є, тим самим, неnравдивим nред· 

ложенням цілої сnрави і є - нещирістю. Це лише 
сприяє тому, хто хоче виграти "nроцес". 

Якщо ми одобрюємо виnадок заn•рошення Ко
чубея, вкmоqаюqн статтю, де кажеться, що Украї

на є вільна і т. д., то тоді, тим самим, не маємо 

nрава закидувати теnерішньому демократичному 

урядові в Сnолучених Штатах, що у тогорічній 

леоредвиборчій демократичній nлвтформі, нічого не 

2гадувано про Украіну, як nоневолену націю, бо 

ж ми самі даємо тому nочин І 

Студентів Ратrерськоrо університету не можна 

н<1зивати хомуиістами, зрадниками і т. n. ·Вони nе
ред тою nодією, не знали, що така якраз стаття, на 

100% неrативна для нашої визвольної сnрави, nоя
виться. Натомість, якщо нам ідеться про nравдиве 

насвітлення факту, не можна також того виnадку 

вnовні одобрюватtt, а що найголовніше, не можна 
свідомо (бе. ж всі знаємо про це) засекречувати фі

нального иеrативиого результату. 

На ·rій дебаті було коло 100 американців. З них, 
може більше як 5О% винесло враження корисне 

для нашої визвольної сnрави. Певна частина нато

мість, головно жиди, не могли nрихильного для нас 

враження винести, коли noчymr, що всі наші му

ченики - владики були фашистами і сnівпрацюва
ли з німцями. Але це не в~rжливе. Важтrвішим є 

факт, що цей часоnис, читали може 5,000 інших 
американців, які на тій дебаті не були, і дискусії 

не чули. І вони nеречитали, що Україна зараз віль

на - свобідна . . . Не забуваймо та1'іож, що цей ча
соnис з тим же звідомленням на завжди залишить

ся в університетському арХіві. 

'::!:асто чуємо, що "одобрювачі" того виnадку 

nокликаються нз інші національності, я·к наnрик

лад жидів, що вони не бояться викликувати і;ніх 
ворогів на nублічні дебати. 

Так, це nравда. Вони не бояться. Але вони є 

солідно nідготовані до таких де6ат і забезпечені 

відnовідною кількістю журналістів nрихильно на

ставлених до іхньої сnрави. іВони, далеко перед 

заnочаткуванням дебат, є nевні, що у пресі, звідо

млення про ту дебату, буде для них наскрізь пози

тивне. Студенти Ратrерського університету про це 
нажаль не nодумали. Оборонці виnадку Ратrерсь

кого університету, nокликаються на демократичні 
методи r.rодерних часів, на демократію. Не тільки 

на nисьмі, але й у nрактиці будьмо демократами. 

В тому виnадку маємо на думці вистуn зі системи 
СУСТА У:кр. Студентс~ого Клюбу nри Ратrерсь
.кому університеті. 

Якщо маємо іншу думку на дану nроблему, 

маймо ж і відвагу, сnрийняти критику. Ріоли ж 



6 смолосюm Січень-Лютий 1965 

бачимо, що nрввдв зв нвми, завжди можнв обо

ранктись - у пристойний демоІ'і.рвтичний спосіб. 

Нікол;и натомість, не сміємо втретити почутт• від
повідельности вж до тієї міри, щоб розrвлужувв· 

тись і відходИ'І'и від своіх центрельних установ. 

Потвердження: повище певедених думоІ'і., знайдете 

у зверненні УкраінсьІ'і.оrо Р\окtресовоrо Комітету 

"8 сnраві І'і.ОНТВІ'і.ТЇВ З ОКуnВЦІИИИМ реЖИМОМ 
~'І'і.рв·іни кв терені ЗДА". ("Свободе", 15-ro жовтня 
1964 р.). Уввжвемо, що вже твІ'і.ій авторитетній ус

танові Я:І'і. УККА з nроф. Добр•нсьІ'і.им кв чолі, ми 
повинні rосритиси, твІ'і.ож і тоді, r~.оли ми е "навіть" 

студентвмн. 

Нв ЗВІ'і.інчення:, твІ'і. без пристрастей, без ембі

цій, зовсім - зовсім об'еІ'і.тивно, звпктвймось себа 

взаємно: 

Чи Ріочубай виІ'і.онвв свое завдвння:, розс:ве.рив

ши ще ,більше, кешу, і теІ'і. досить розеверепу по

літичну еміграцію\' Чи треба нем ще більше теІ'і.их 
зустрічей- дебет\' 

Відповідь не це питання: зелишеємо Вем. 

Орест Ганас (І'і.олишній толове УОГ в Бел тімо

рі, Філя:дельфія:j: Доцільність теІ'і.Их зустрічей і ди
сІ'і.усій можне уточнити тільІ'і.И після: nеревіреннІІ 

двох питань: 1). Р\ому яв І'і.ористь ідуть твІ'і.і потя:r

нення:'і' і 2). Чи твІ'і.в зустріч принесе щось новото 
для: нвс і чи нввчит~> і переІ'і.онвє в першу черrу в

мериІ'і.внсьІ'і.у публіІ'і.у в тому, що нам потрібно, в 
таІ'і.сж може й тих же самих рвдя:нсьІ'і.их провідии

lіів'і' 

ЯІ'і.що брвти до уввrи свмі зустрічі і ~n~скусіі, 
то відповідь кв обидва повнщі питання: (для: нвсj 

негвтивпі. По - перше, тв зустріч в РвтГерсьІ'і.ому 

університЕ1ті беззастережно вийшле в :користь не 
нвшу, в совєтсь:ку, бо то була доповідь добре при

готоввноrо пропвrвндиств, сповнене і пересичене 
висловами в І'і.ористь совєтів, спря:моввнв в сторо

ну вмериІ'і.внсьІ'і.оЇ публіІ'і.И, ще й присолоджене твІ'і., 

щоб те все було леr:ко проІ'і.овтнути. Одним словом, 

'!'ільІ'і.и однв стороне, один поrля:д і то нвшоrо про
тивниІ'і.а були представлені в опрацьованому виr

ля:ді. 

\Прввдв, що були питання: і "диСІ'Оусія:" післ• до

повіді, вле це були І'і.рвплі в порівня:нні з відром во

ди. Нвсувветься: кв думІ'і.у ТВІ'і.ИЙ обрвз, що Р\очубей 

nрийшов ив ту "битву" з кебитим нвrвяом, в нвші 

- з роrвт:квми. 

По-цруrе, твІ'і.і зус'І'річі - дисІ'і.усії нічото ново

то не принося:ть. В тв:кім одностороннім рефераті 
UОВЄТСЬІ'і.ИЙ прелеГент СІ'і.ВЖВ ТіПЬ':КИ те, ЩО МИ всі 

вже знаємо, відповість, !П'і.Що схоче, кв нейбільш 

неприємні питання: твІ'і., Я:І'і. вже сотні рвзів воно було 
відповіджене (нвпри:клвд: чому 8 мільйонів уІ'і.ра

їнців вмерло з толоду в 1933-му році в У:крвіні, цій 

нвйбвrвтшій країні 'і' Відповідь ствндвртнв: бо булв 

посуха і урожаю не було І ... j Для: нвс твІ'і.і словв 

стврі й неправдиві. Дл• вмериІ'і.внців, акі може чу

ють про це вперше, видається: це все логічне і пе

реІ'і.онливе. Отже зустрічі - дИсІ'і.усії, особливо пуб
лічні, на мою дУМ!Іі.У, недоцільні, в зв те доцільні 

nублічні ДЕБАТИ, і то дебети кв всі теми: політич

ні. сусn:льні, еІ'і.ономічні, :культурно'- освітні тв ін

uй. ТвІ'і.і дебети, де кожна сторона булв б рівнорц• 
JІИМ протJАІником, з рівноря:дними првввми, з од

нв:ково призначеним чвсом кв врГ~ентвцію, ТвІ'іі 

дебети повинні бути реГульовані певтрельною о

собою, І'і.ЛJобом чи університетом. 
Ми знаємо, Що зв нвми прввдв, отже вмери

R&нсьІ'і.в публіІ'і.в булв б переІ'і.онвнв по-нашому. 

Булв б квrодв предстввити ивш поrля:д в нейінте

ресніший сnосіб. ТвІ'і.у дебету, нвтурвльно, треба 

пля:нуввти і опрвцьовувв ти фундвментвльяо і з 
нейбільш прецизними детвля:ми. 

Зустрічі - дисІ'і.усії м01r1уть м:вти мінімельний 

вплив кв уІ'і.рвїнсьІ'і.е студентство, звте дебети по
жвввили б думІ'і.и, дисІ'і.усію і дія:льність в ррвіи

ських студентів (кв тему УІ'і.рвіниj. M01r1e це пос
лужило б потрібним поштовхом для: уІ'і.рвінсь:r;оrо 

студентства в Америці, я:І'і.е тепер, здається:, при

тупило свою дія:льність. 

Анр;рій ШуІІЬ (І'і.олишній rоловв УСІ"\ при Р<аТ

rерс університеті, редвІ'і.тор журналу "ВісниІ'і. уІ'і.

рвінсь:коrо студенте", з я:І'і.оrо передруІ'і.овуемо йо

го дум:кн в цій справі, з ч. 2, 1964): "Вже потрохи 
втихвє метушня: тв всепвродній відrуІ'і. після: пе

редввІ'і.вційноі І'і.очубеівсьІ'і.оі вфери нв Рвтгерс уні

верситеті в :ньюврІ'і.у. Гвлвс звтихвє, !нцидент, я:н 

сумнв історія:, переходить до І'і.ниrи минулоrо, r::ту
денти зпов повертаються: в ря:ди "друrоря:дних 

членів" нвшоrо суспільства. І знов студенти є тими 

"дітьми", я:І'і.і виростеють (чи то в пвродній ШІ'і.олі, 

чи в університеті) тв не дозріли ще до тоrо рівня:, 
що б визнати іх зв "дорослих" - з Я:І'і.ИМИ "раху

ються:". 

Але де перебувають тепер всі ці звІТаЛЬні іде

алісти, Rl'i.i двввли друІ'і.уввти свої іменв кв незлі
чених листах, я:І'і.і з дивним зввЗЯ:ТТІІМ розповсю
дІt\уввлись в травні м.р., домвrвючись т. зв. "прав

ди" про студентів тв іх ділв І' Де тепер усі ці Соло

мови, я:І'і.і для: всіх і вся: мвли сІ'і.орі поради, чи зв
суди- вле завжди тільІ'і.И "ПОСТ ФАР\ТУМ"'і' 

Не дивуймося: ж, що пересічний уІ'і.рвінсь!ІИЙ 
студент (!П'і.Що твІ'і.оrо знайдемо) трохи несвідомий 

своєї правдивої ввртости, Я:І'і. член своrо суспіm.,с

твв. В одному моменті зв йоrо "правду" сестре із 

сестрою тв сввт з братом сІ'і.вчуть один одному до 

rорлв, в в настуnнім, - усі рептом звбуввють за 

свме йоrо існування:. Звбуввють сІ'і.оро, І'і.оли воно 

не є "фвсоновнм" звймвтис• буденними спрвве.ми 
"дітей" (ще до дуже недввньоrо дв~mв -"людей із 

зрілою думІ'і.ою тв динемічними новими нвпря:м

мми"І). 

Р\оли вже rроми перестели бити, І'і.оли вже по
одиноІ'і.і І'і.вр'єровичі моrли поІ'і.взвтися: при світлі 

свічІ'і.И, ІІ:кв свмв задимлює ім думІ'і.у, І'і.ОЛИ непоси

дющі "професіонали" перестели роздмухувати ва

три з іскории, переводя:чи водночес "динамічні 

зміни'' в нвпря:ммвх уJІраіись1і.оrо нз.роду, чере:!ІІ 

одну тавтральну імпрезу, СПРАВА ДІЯЛЬНСХ::ГИ 
УРі.РАІНСЬР\ОГО СТУДЕНТА ЗАМКНУЛАСЯ! 
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ВШNаймо у"раїн.сь"у мову (11) 

РОЗВИТОК УКРАїНСЬКОї МОВИ І ії МІСЦЕ СЕРЕД СЛDВ'ЯНСЬКИХ МОВ 
(Закінчення) 

Нова рраінсь11.а літературна м:ове., nооднно11.і 

nроя:вн ІU'і.ОЇ в: вже згад11в, підня:ласа до висоти KR· 
ціанального ЧНІШПІ'іІ!. тілЬlіи в ХІХ ст. Супр-:.ти 

літературної мови попередхіх діб, вона прm<іМет

на <rнм, що ВШІНЮІВ іІа основі живої народньоі мо

ви, і що ввібравши '"пшість і свіжість народньсі. 
розмови, внробнласв: в літературний інструмент. 

Хоч вона розвиваласл Б важl'іих, гнітючих умовах 

національного і соція:nьного прнrнобленнв: yl'ipa~ 

інсЬ1'і.оrо народу впродовж остаІШіх двох сторіч, 
вона постійно поширювала свій дія:пазон і вивер-

шувала свою стилі етичну , . дОСl'і.оналість. ' 
"Енеіду", епохаль~!НЙ твір Івана Уіотлиревсь

ІЮГо, ЩО ПО!ПІНЛВСВ: В 1798 р., ПОПередИВ рид спроб 
nнсаІПІя: уl'іраінсьl'іою народньою мовою. Але ці 
спроби були несміливі і з літературного погли;rr,у 

малоцінні, таl'і що іх одJШОl'іа вартість -- це пос

відченни мовних особлШІостей даного періоду. Fio 
тля:ревсь:r;нй вперше дав у:r;раіисьl'іій мові змогу 

внетупити в літературі з принаймні частнною сво

сі снлк Щоправда, свій твір "бе:sсмертний РіотлІІ 

ревсЬl'інй" вважав бурлесl'іою, пародією, бо 111 тіль
ки на таl'інЙ стиль, він думав, придатна ця: прОС"rа 

селя:нсь"<а мова. І тільки в своіх пізніших п'єсах 

він спробував писати повr.жнішим стилем. 

Мова Уіотля:ревсЬl'іого в нів:кому разі не бул11. 

повноцінною. Побіч широl'іого внl'іорнстуванн:І ос 
НОВНОГО Леl'іСНЧНОГО фонду народньоі МО'ВН, В НЬОГО 

був цілий рид русизмів {в:кі, пра.вда, мо1t1на по

nсннтн його неповним зне.ннв:м: У'l'іраінсЬl'іоі мови 

іі невиробленістю). 
НасліднНl'і Котлв:ревсьl'іого, Грнгорій Квітl'іа 

Основ'ІШенl'іо, поширив вживанни рраінсьl'іОЇ мо

ви на прозу. Це ІІ'іВирове розширення: і в.доСl';оFа

лення:, я:l'іого він дося:г у своїй творчості, познRчнло 
неминучий дальший етВі!І розвнтl'іу мови. 

В цих перших десв:тиріч"Ів:х ХІХ ст., пос'!'ало 
ЗВЦіl'іВВЛеННЯ: Уl'іРВЇНСЬl'іОЮ МОВОЮ МіІ'ІІ НВУІ'іОВЦЧ~-
у 1815 р., польсЬl'іИЙ вчений ВандТІІ:е написав стат~ 
тю, в в:кій висловив поглв:д всупереч постанові ро~ 

сіЙСЬl'іОЇ НВУ1'іИ 1 ЩО "В:ЗЬІl'і МІ!.ЛОрОССНЙСl'іИЙ {lii'!.Tr)pa~ 

го столица есть Уіиев) liB1'l не устуnающm\ в стІІ.р
шинстве веn1ПІоросснЙС!'іому не моІІ'і&r бЬІть ~аре-

чиєм последнего ... Да.й Всже, чтобЬІ rtЗhil'i малоро
ссийс1\ИЙ стал в рв:ду ученьtх я::>ЬІ1>ов славя:нскнх". 

Уl'іраінсьl'іі, польсьІ'іі і російсь:r;і наровці по~ 

чали вивчати мову народу, С1'lJІВ.далн граматНІІи, 

і збирали фолl'ільорний матеріІDІ. Немалу ралю 2 
цьому заціl'іавленні відіграв поширений і в Захід

ній і в Східній Европі романтизм і зв'изані з ним 

ідеі народолюбства кінци ХVІП і ХІХ ст. В цей чес 
Цертелев сl'іЛав збір:r;у Уl'іРаінсЬl'інх пісень, Rой
цеховсьюrй сl'іЛав збірпІПІ слів, а Мвl'існмовнч при~ 

готував збірl'іу лісень, в:ка і сьогодні має ~ою 

вартість. 

Гул"І.l'і Артемовсьl'іИЙ, одни із видатніших у

l'іраінсЬl'інх романтнl'іів, свідомо шу:r;ав нових мt-
жлнвостей внелову в уl'ірSЇЯсь:~~.ій літературній не

ві. Він тако111 поширив іі на нові дли неі 111аирн -
на посланни, балв:ди, байІ'ін, прозу і віршовані пе
респівн псалмів. 

УіоротJІ;о l'iBi'IIY'IH, в У:r;р~~оіні романтизм далі nо
сунув рОЗВНТОl'і рраіНСЬ:ІІ.Оі МОВИ, і І'іОЛН 11 сорО!іО
ВИХ po:r;ax внетупив Тарас ШевчеНІІо - вона Ві!'іе 

стоила на своіх ногах в літературі. 

Та ненормальні умови розвн'l'l'і.у рраінсно;оі 

мови трагічно позначилнси і на такому генієві, ПІ. 

ШеJІченl'іо. Адже всі його про:юві пори написані 

чужою для: нього російсЬ1І.ою мовою. Навіть його 
найінтнм:ніші писання: - його щоденнНJІl - Ш:ІС'а -ti 
тою мовою, що в хвилини зневіри, ІП'і. він думав, 
однноl'іа дасть йому змогу стати "настоищим ПНС'В
телем". 

Але всупереч труднощам, на Иl'іі він спотнl'іаЕся:, 
ШевчеНl'іо був першим, що піднісся: до розуv.іrщи 

потреби снитетичности і соборности в Уl'іРВіисм~ій 
літературній мові. Во 1t1 мова його полередпи!<ів 
мала місцевий, побутовий хараl'ітер, а в.ін ВНl'іо):Ін

стовував у своїй творчості не тільl'ін свій pi_qюd't 

Уінівськнй діJrле:~~.т, а й пристуnні і аідомі йому 
інші говірl'ін, я:l'і і багатство слов'ині~мів давиіuті 

літературної мови. 
Потребу В1ПІорнстовуватн в літєратурі всі rо

ворн мови почали розуміти й інші l'іультурні ді· 

я:чі. Маl'існмовнч вивчав діилЕm.тні г~~опнць:~~.і віцvі>l
ностн, і цавіть впроваджуввв іх у свої твори. Це 

внв:в того прагнении харl'іівсьl'інх романтнl'іів, з R
кнмн він був зв'изаннй, синтезувати в літератур

ній м;ові всі- народні говори. 

Діильність хар:~~.івськоі rрупи романтн:r;ів {Срез

иевсь:кнй, Шпнгоць:ІІ.Нй, В"оровн:r~.оІІсt.Ішй, Мf!тлнн
сь:кий, Костомаров, ПетреІО'і.о, Щоголів та інші) о

хопила різні 111аирн. Вони вперше поставили ВІ'

могу поширення: мови на наУІКу, публіцнсТИУіу, і 

життя: освічених верств, Иl'іі, Иl'і аідомо, говорили 
майже вяl'ілючно по-російсь:~~.ому. 

В наслідоl'і цих досигнень в східній УІ'ірІІ.іпі і 

в Галичині зійшли нані!!ець намагании rалнцмшх 
мосl'іВофілів застосрати росіЙсЬl'Іу мову в куль
турному житті, хоч на Заl'іарnатті це :культурне 
і мовне мосl'іВофільство проіснувало а111 до 3•';-х 

років ХХ ст. І І";ОЛИ в 1876 р. царсЬ1І.нЙ урв:д 1або~ 
ронив виданни юrnжак Уl'іРВЇнсЬl'іою мовою, уl'і
раінсьl'іа l'іультурна дів:льність була перене>:-еІ-!1!. 

ДО ГаJІИ"ІННН, ТО ГВЛНЦЬІ'Іі ІдіІІЧі ДВЛИ і свій ВJШ'!Д у 

розвито:~~. соборної мови. Бмуючнсь в основнему 

на нормах вироблеНиж у східній У~раіні, воv.н 
впровад111'{1Jалн в мову все білмие галиць:r~.к"Іt е~ 

лементів, особливо в кісь:ІІ.У і абстра!І.тну ,.ермі
нологію. 

Пантелеймон l'іуліш ще м:іг внс,.-уnати: пр')•ш, 
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Вив-чаймо україJtСЬІСУ мову (11) 

РОЗВИТОК УКРАІНСЬКОї МОВИ І П МІСЦЕ СЕРЕД СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ 
(Закінчення) 

Нова рраінсьJ'іа літературна м:ова, nоодниоиі 

nрояви я:коі я вже згадав, nіднялася до висоти HR· 

ціонального чинниJ'іа тільин в ХІХ ст. Супр·:.ти. 
літературної мови nоnередніх діб, вона nрикмет

на тим, що виникла на основі живої народньоі мо
ви, і що ввібравши живість і свіжість народньс'і 

розмови, виробилася в літературний інструмент. 

Хоч вона розвивалася в важких, гнітючих умовах 

національного і соціяльного nригноблення укра

інського народу вnродовж останніх двох сторіч, 

вона nостійно nоширювала свій діялазон і вивер

шувала свою стиліетичну досионалість. 

* * * 
"Енеіду", еnохальчий твір Івана F'іотлgревсь-

кого, що nоявилася в 1798 р., nоnередив ряд спроб 

nисання уираінсьиою народньою мовою. Але ці 
сnроби були несміливі і з иітературного погляду 

малоцінні, так що іх одинока вартість -- це nос
відчення мовних особливостей даного періоду. Ко 
тляревсь!'іий вnерше ,цав уираінсьиій мові змогу 

вистуnити в літературі з nринаймні частиною сво

є:і сили. Щоnравда, свій твір "безсмертний 1'\отли 
ревський" вважав бурлескою, nародією, бо :111 тіль

хи на такий стиль, він думав, nридатна ця npom"a 
селянсь"іВ. мова. І тільки в своіх nізніших n'єсах 
він сnробував nисати nове.жнішим стилем. 

Мова F'іотляревсьиого в ніякому разі не була 

повноцінною. Побіч широкого використуванна ос 

новного лексичного фонду мародньоі мо'Вн, в нього 

був цілий ряд русизмів (яиі, nравда, можна nо

лснити його неnовним знанням у·краінськоі мови 
іі невиробленістю ). 

Насліднии 1'\отляревсьиого, Григорій 1'\вітка -
Основ'яненио, nоширив вживанна рраін~оі мо

ви на nрозу. Це жанрове розширення і :вдо~оFа

лення, ЯІ:'іОГО він досяг у своїй творчості, nознl'Ічнло 
неминучий дальший етв.п розвитку мови. 

В цих nерших деситиріч'Іях ХІХ ст., nос'!'ало 

зацікавлення уираінсьиою мовою між науиовцоn~. 

У 1815 р., nольський вчений БандтІ'іе наnисав стат
тю, в якій висловив nогляд всуnереч nостанові ро

сійської науки, що "язЬІк малороссийсиий (иатора

го столица есть 1'\иев) !іаІІ не устуnающий в стар

шинстве великороссийСJІ:ому не может бьІть ~іаре

чиєм nоследнего ... Дай Боже, чтобЬІ взЬІк малоро
ссийский стал в ряду ученЬІх язЬІков славянских". 

Українські, польсьиі і російсьиі наровці nо

чали вивчати мову народу, силадали грамати~~.и, 

і збирали фолкльорний матеріІШ. Немалу ролю ~ 
цьому заціІ'Іавленні відіграв nоширений і в Захід

ній і в Східній Евроnі романтизм і зв'язані з ним 

ідеі народоmобства кінця XVIII і ХІХ ст. В цей час 
Цертелев склав збіриу уираінсЬJІ:их nісень, Rой

цеховський СІ'Ілав збірник спів, а Мв.Rсимович при
готував збіриу nісень, па і сьогодні :має с:!Іою 
вартість. 

Гул!І.к Артемовський, один із видатніших у

країнських романтиків, свідомо шуиав нових МС·
жливостей вислову в у:кр!hисьиій літературній ме

ві. Він також nоширив іі на нові для неі жанри -
на nослання, баляди, бай!І:и, nрозу і віршован! rое
ресnіви nсалмів. 

Ріоротио 11.а·жучи, в У.11раіні романтизм: далі nо
сунув розвиток у!І:раінсьиоі мови, і J'іоли :в сорОJю

вих роиах вистуnив Тарас UJевченио - вона вже 
стояла на своіх ногах в літературі. 

Та ненормальні умови розвитку уираіис~:иоі 
мови трагічно nозначилися і на такому геиієnі, ии 

UJевченко. Адже всі його nрозові твори наnисані 

чужою для ньоrо російською мовою. Навіть його 

найінтимніші nисання - його щодепнии - писа ·Ji 
1·ою мовою, що в хвилини зневіри, як він думав, 

одинока дасть йому змогу стати "настоящим пис-а
телем". 

Але всуnереч труднощам, на які він сnотикався, 

UJевчеюю був nершим, що nіднісся до розумінни 

nотреби синтетичности і соборности в уираінсr.кій 

літературній мові. Бо ж мова його nопередпю<ів 

мала місцевий, nобутовий характер, а він ви:кори

стовував у своїй творчості не тіль11.и свій рідlіИЙ 

F'іиівський діялеит, а й nриступні і відомі йому 

інші говірки, як і багатство слов'яні:?мів давнітлпі 

літературної иови. 

Потребу використовувати в літєратурі вс! го

вори мови nочали розуміти й інші иультурні ді

ячі. Максимович вивчав діяле!'ітні гапицьиі ві цu:і>!
ности, і навіть вnроваджуввв іх у свої твори. Це 

вияв того nрагнении харківських романтиків, з 1':

ІІИМИ він був зв'язаний, синтезувати в літератур
ній мові всf народні говори. 

Діяльність харківської rpynи романтиків (Срез

невський, UJnигоцьІІнй, ~оровиковсьІІий, Метлин
ськнй, F'іостомаров, Петренко, ІЦоrолів та інші) о
хоnила різні жанри. Вони вnерше nоставили 1\J'

мory nоширення мови на наУ'КУ, nубліцис'І'И:!<.у, і 
ІІІиття освічених верств, &І'Іі, як відомо, говорили 

майже викmочно по-російсьІІому. 

В наслідо.к цих досягнень в східній Укр11.іпі і 

в Галичині зійшли нані1!ець намагання галнцf.КІІХ 

москвофілів застосрати росіЙсьІІу мову в Rуль
турному житті, хоч на Закарnатті це культурне 

і мовне мос11.вофільство nроіснувало аж до 3С-х 

років ХХ ст. І 11олн в 1876 р. царсь11ий уряд '!або
ронив видання книжо.g українською мовою, ук

раїнська 11ультурна діяльність була перене(·ена 

до Галичини, то галицьl'Іі ,діRчі дали і свій ВІІЛ'!д у 

розвиток соборної мови. Базуючись в основнему 

на нормах :вироблених у східній Уираіні, вони 

впроваджуиали в м:ову все більше галнцьІ'Іи~ е
лементів, особливо в кісь11у і абстрактну термі

нологію. 

Пантелеймон 1'\уліш ще міг виС'І"{ttати np':>TJ.!, 
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зв його виразом, всієї но:воі гвлич:внпurни", ам 
вже Михайло Дрвгоман:ов виuив в своїй м:оsі бе!

посередній гвлицьRий впІІНІІ, в Омив Пчіmtв і Ми
ж;вйло СтІІрицьRий буnи принциповими nрихю!ь

ниRвми збвгвченн1 уRрвінсьRоі мови гвлицьRими 

елементами. 

Повне усвідомnення: цих процесів говірІ'іо!!~

J'О схрешенна в літературній мові відбуttоса в мов
ній дисRусіі дев'я:тдеся:тих роRів. Борис Грінчанr:.о 

і почасти Агатангел КримсьJО:ий виступали в ній и-,.: 

супротивниІ'іи я:кнх - uебудь гвлицьІ'іих впливів 
нв літературну мову, в Івви ФрвнІ'іо тв інші обстС'І

Іоввли потребу збв.гачуввти :мову і гвлицьRпми 

здобутRвм:и. ВІ'іінці дисr;усія: привела до звсудІ'І'іен

ЮІ І'ірвйностей і стверд:ження: середньої nінії. 

Творчість твІ'іих видатних письменниІ'іів, !ПІ 
Михайло КоцюбинсьІ'іиЙ і Леся: У r;рвінІ'ів, С!'tід

'-ІВТЬ, ЩО В СИНТВ'І'іСі і CJtOBHИ-I'iY - особJUПІо В Ц'!рИ· 
ні вбстрвІ'ітних поня:ть - гвлицьRіМовні ося:гнен
ня: постійно стввали в потребі. 

ТвІ'і поступово виn~орЮІся: синтетичний хв

рвІ'ітер уІ'ірвінсьRоі літературної мови. При незшtе

речній центрально - уІ'ірвінсьRій говірRовій ос.'іо

ві, вона вві:брвлв в себе чимало периферійних ІІ
вищ - східніх, південних, меншою мірою північ

них, в найбільше звхід-ніх. РоRи· визвольних змв
гвнь і пізніша широІ'ів участь гвличвн в У1"РВіні3в

ції сприя:ли ЗВІ'іріпленню цього синтетичного хв
рвІ'ітеру. 

Революція: 1917 р. почвлв 
ВИТІ'іу уІ'ірВЇНСЬІ'іОЇ МОВИ1 !ll'i і В 

рВЇНСЬІ'іОГО ЖИТТЯ:. 

нову е.поху в роз· 

Rожній діля:нці VR· 

В Д.ВВДЦЯ:ТИХ рОІ'іВХ Від'булоаи: особливе ПОі'!'<• 

вввлення: леІ'іСИІ'іогрвфічних студій нввІ'іоло Інс.,.и-

1'УТУ УІ'ірвїнсьІ'іоі НвуІ'іової Мови ВУАН, де зосеrе
;цилися: нвйІ'ірвщі уІ'ірвінсь·Rі мовозневці. Вони nо

чали інтенсивну працю нвд: упоря:дІ'іуввння:м нR

УІ'іової термінології і приготували цілИЙ' ря:д те'!t-

НіЧНИХ СЛОВНИІ'ііВ. 
А в царині мистецьІ'іого слова буйний роЗІ'іві t 

літератури удОСІ'іОНВЛЮВВВ ВИСЛівиі МОЖЛИВОС"rі 

мови. 

Тв вже в цей чвс І'іомуністичив влвдв готувв

пвся: до настуnу проти уІ'ірвінсьRоЇ І'ірrьтур,· .. В 

Лоеяія МОЛОДtlХ в Україпі 

Олесь 
(0. 3.). Поет Олесь Лvnі-й- це перши-й з 

yci:t .~олодих поетів~ з як:ими ми зна-йомили 
наtutlхчитачів на сторіияах исмолосн:ипу"~ що 

походить із Західніж ЗІJмель України. О. Лу.•lій 

пробував свого пера в різних жанрах літера
тури. Bin пише поезії~ повісті~ а також критич
ні огляди. 

Овою перш,у збірку поезі-й опублікував віп 

маючи всього 19 років. 
Олесь Лупі-й уві-йшов в українську літера.. 

туру велин:ими зуси.ллями.7 своею паполеzли. 

МосRві створено теорію боротьби двох І'іультур, 

ЦврсьІ'ів Росія:, мовля:в, sрусифіRуввnв міста і міn.
mй пролетаріат в УRрвіиі. Села і місто'ІRВ з;~.в

шилися: уRрвінСЬІ'іИWИ. Пролетаріат, !ПІИЙ мвє ро
сійсьІ'іу мову і Rультуру, стає "вввнrврдом" світо

вої революції. Майбутнє зв ним. І св ме тому, rвер

днли російсьRі велиІ'іодермввнти, саме ~· 
приведе до влиття: уRрвінсьRоі мови й Rультури в 

росі-йсьІ'іу, бо ж селя:нство об'єднається: з nроJ!е

тврія:том і обніме його ·І'іультуру. І Rомуністнчнв 

партіІІ повинна стреміти до я:І'ін&йшвидшої пере
моги російсьRоЇ мови й І'іультури. 

Проти цієї теорії і проти наступів російсr.!Іих 
шовіністів виступили У1"РВЇНсьІ'іі сили. Іхня: тv.м
чвсовв перемога вия:вилвся: в запровадженні уr;

рвїнізвції. Тв вже від тридця:ти роRів МосІ'івв вertt>. 
систематичний погром уІ'ірвіисьІ'іого народу, йо

го І'іультури і мови. Всі наступні роRи поЗШІ"І:Еші 

не тільки незчислимими вбивствами уІ'ірвїнц!s, в 
і смертю уRрвінсьІ'іих І'іомуністів, я:Rі не могІ'!F 

витримати душевного болю, ·І'іоли їм відRритrсь 

очі нв справжню ціль МосRви. 
В мовознавстві МосRвв обвину2вчилв в "ра

ціоналістичному ШІ'іідництві" всі намагання: шrе

І'іВТИ уІ'ірВЇНСЬІ'іУ МОВУ. Вся: НВУІ'іОВВ терміНОЛQГЇЯ:1 
що відрізня:лвся: від російсьІ'іоі, елімінована. Т!ся:
І'іВ боротьба проти я:вних русизмів 11 уRрвїнсtІ'іій 

мові і іх насильного введення:, і всі відміниости 
уІ'ірВЇНСЬRОГО правопису від росіЙСЬІ'іОГО TBRO:'l\ е

ліміНОВВНО. "Вуржувзно - нвціонвлістичні елем • ..н
ти" - тобто, свідомих уRрвінців - вигнано '3 ШУ.О

ли й преси. 

Від- тих часів погля:ди МосRви суттево не змі
нилися:. Хоч в оствині роRи ситувціа дещо по.r:ег

шилвсь, і дея:І'іі уІ'ірвїнці пишуть в пресі про 

·спротив русифіRвціі уІ'ірБЇlfсьІ'іоЇ мови, їхні протес
ти і навіть деаRі RОНRретніші спроби не моІF:уТJ> 

протидія:ти безперечному фві'ітові, шо ppвiш:t.l'iEl 

мова в УРСР не є повноправною, що вона зовr:ім 

не мвє тих прав, що І'іожнв інша мова мвє поза 
Рвдя:нсьRим Союзом. 

Але уІ'ірвінсьRв мова сьогодні розвиввєть('я:, і 

перед нею є момливості велИRих дося:гнень Цьо
го ніхто не може заперечити. Марко ЦврdRИнк 

Лупій 
віС'rю і працьовитістю. Молоди-й поет пародив
ся в селі Ново -КаКЯІІЯа па Львівщипі в 1938 
р. Закіn'ЧШІШн середню освіту, молоди-й юнак 
був вислапи-й па працю звича-йним робітnшєом 

па будови Луцька. Тут вперше віп по-чав за

хо-плюватись літературою~ а -йоzо поезії nочи
нають здобувати визпаппя серед волипських 

літtіраторів. 
У 1957 р. появляється -йоzо перw:а збірка 

повзі-й ~·BiJ-ІJCU юnot:riп ~ яка -й відкрила -йому 
двер·і. до Київського упівєрситеrу~ де віп 1-ІдЄ-
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чавсь па філологі-чному фа"ультеті, я"и.й за
кіп-чtrв у 1961 р. В 1960 р. появляється його 
чЕ;ргооо збір"а поезій <<заграй сопіЛІСО" і по

вість игорипь". Пісщt довиtої перерви- в 1964 
р. появля~ться його нова збір"а поезій - има
йовіоть". 

Поезії і о"ремі статті О. Лупія публі"ува
лись в різних 'Часописах підсовєrсьІСОі У "раї
пи. На о"рему увагу заслуговує його "РU/rич

на стаття <<Для чого малекь"ій тодипі серце 
велtt."е .. . ", в ЯІСій він. обговорює збір"у пое
зій Василя Миси"а <•верховіття" (((Літ. У"ра
'"а'', ч. 93, 196S р.). 

З усіх публіциотичпuх статтей -чи ne пайці 
"aвitu.a його стаття из ві-чних "адубів" (була 
\іасти.ппо передру"овапа в исмолос"ипі" ч. 4, 
1963 р.), в я"ій він став па оборопу молодої 

поезії в У"раїпі, що в тому часі підлягала 
гострій "ритиці В цій статті молодий поет пи· 
сав: 

ихай вільно і гордо несуться багатобарвні 
ріки справді поеаторсь"dі, живої, пародної лі
тератури й мистецтва. М епі м представпuІСОв"і 
паймолодшого по"оліппя в у"раїпсь"ій літе
ратурі, зрозуміла радість вільної творчості. 
Всі .~ ровеспи"и взялися по-справжньому за 
перо після лі"віда·ції "ульту особи". Свою 
статтю Олесь Лупій "іп-чав та"ими словами: 
"Джерела вічних ІСадубів пародних живлять 
пас, дають ІШJІf силу, наснагу. І тіль"и в пих 
т1юба 'Ідукати струменів пового п-взвідапого, 
пре"распого". 

Ниж-че публі"ує.ІJtо вибір з поезій Олеся 
лу,•ія. 

ВИБІР З ПОЕЗІй 

Оnесь Луnій 

ВОЛИНСЬКІ "ЕnоДИ 
(Урн•кн) 

ВопННІЬ - зепеннй мііі курінь, 

Мои 'І'Н 10носте ро•е•аІ 

На~ сном ~есятк!• покопінь 
Шумnить замрівно ~ере•а, 

Немо• 6i.Jкan потоки ~ум 
У не6о соНJrІНе •і~рИ'І'е. 
Я зрозумD той "ІНС'І'НЙ шум 

І захо'І'і• 6езмірІІ'D ЖНУн. 
ВоJІНІІЬ - мапа мои тайrа 

Із ме~ом, npa~o10, казками. 
Тн мопо~ітнмеш із нами 

На цих сосно•нх 6eper~ 
Попотна рік, пісі•, ~оан 
Моє мнnи, мои ВоJІННІ, І 

Моє ІКН'І'ТИ, мои ВоJІИКІ., 

В~ра~ 6іm.шоі не хо'Іу, 

Як ·~•y•a-r•, що и т•ій сни, 
Що 'І'Н мі* розум, мої о'Іі. 
Що 11се т•оє - це •ее моє: 

Верезн, п10~н, сепа, •оАН. 
І сонце, що пе.QЬ с•іт •стас, 

Черемхи у сукних 6ілнх 

СпЬннJDІсь на майськн:іі І&аn. 

І сонце, що пе~ тінь заходИ'~'~.. 

Пorna~y JКН'І'НЇЙ иопосок, 

Візьму внтарнкх зерен • руки. 
Яка &упа 6 ~ мене мука 
Вез те6е ІКН'І'Ь, мои красо І 

Прийми низький земний укпін, 

ВоJІНІА - зепеннй мій куріиа.І 

ВНОЧІ 

Копи прнхо~нть •орна ні'І, 
Я ~ума10 про и6nука наJDІті. 

Які м •они у темноті, 
Чи є • них иопір, 
Чи роме•о • 6ini 
І 'ІН таиі м прнва6пнві, ии ·~ень ••. 
Hanнori и6пука 
У ТЄМНОТі хопо~ній, 
Чи иpyrni, "ІН rпцкі, 

'ІН запа.wиі. 
І 'ІН ІІИСИ'ІІЬ 6ай~ме, КК МВпR'І'а, 
З rіJІJІИ ІІНСМОКТУІО'ІН СОХИ ••• 
Немає ~то, моме, Іх немасІ 
Kna~y на темінь руки, 

В са~ і~у, 
Ториа10с~о rіпо'Іок, 

Мої ~опоні 
Лосио'Іуn и6пука. 

~.~І 
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ОСІННЄ СКЕРЦО 

(Уривок) 

Неиа'Іе пісна пожарища 

ПopoRUUІ сіра ~апииа. 
І хипитьси трава и аііннжче, 

А вітер і її стииа. 

Немов старі забуті пеизпі, 
Стир"Іать топопі на ropi. 
І позам пальчики замерзлі 

Не може сонце вже иаrріть. 

Та Hil ~уші немає суму, 

В душі - весинні ковалі. 

Як ~авии українська ~ума, 
Летить повопі журавлі. 

РОЗДУМ 

Ти не статуя rраиітив, 

Во ~авио б тебе розбили, 
В зем!ПО ві~памки зарипи ... 
І иаЕіки, і безспЩио. 

Ти не ви~ум иа~казковий, 

Запере'Іипи б у'Іеиі 

Чи ~омиспипи б щось нове 
Вже й не ти, вже без імення. 

Ти й не ~ерево моrутиє, 

Що пускає вrпиб коріння, 

То ',бупа б уже руїна. 

- Ти в крові, ти - иезабтrнє, 

Ти - мииупе і майбу'І'Нє, 

Ти сьоrо~иі- Україна! 

ПРОВУДЖЕННЯ 

Неспокій мій в rармоиіі приро.ци, 

смолоокиn 

Во праrиу з нею справжньоrо зпитrи •.. 
Наrа~ують мені квітневі во.ци 
Діво'Іе rоміике серцебиnи. 

Наrа~ують rіПІІ'ІЧІІ темні сіті 

Порожні застарілі ятері. 
Напевно, в час такий у цілім світі 

Н11йбільш ~умок, пробу~жеиь і замрЬі, 
І все злітає, пеrкістю сповите, 

І все націлене у висо'Ііиь. 
Метається й rремтить иесамови'І'о 

І ні за що не втримається тінь. 

І сонце, що ховає свої скарби, 

Ще на пайки по~іпеие теппо. 
І небо пози'Іає квітам фарби, 

Не так щоб сіро на земпі бупо. 
Струмпить потоки 'Іистоrо, живоrо 

До озеленених пю~соьких ~опии, 

В мепо~ію, в mрмоиію иовоrо-

Й ніщо не впа~ие зупинить цей nпнн! 
Летить у царство світпа й иасопо~и, 

Ле'І'НТЬ, пе'І'ИТЬ й не праrие вороТТІІ. 

Наrа~ують мені квітиеві во.ци 
Дівоче rомінке серцебиnи. 

ЛЕМКОВІЯ 

Я знову иу~rую за тишею 
У лемківських синіх ropax, 
Щоб rеи ~о вершини найвищої 

Злітать на rрІDІастих вітрах ..• 

Там рі'Іка із тіні кабат.иоі 

До вопі осонии біжить. 

Між ~воиамн хвипі навальної 
Хотів би 11 ві'ІІІо жить. 

ЗеМПІІ зеленіє, мов яблуко. 

Мов и6пуко, стиrие земпи. 

Жита поповіють на паrорбах, 
Жита на піщаинх попих. 

Лемкині із пи'Іками ніжними, 

Впавати в О'Іах - ІІХ о.циа ••. 
Щоранку Вески~ освіжений, 

Вески~ иа'Іе вмитий що.ции. 

Я ту Лемиовію прнrа~ую, 
Я в ту Лемиовію пе'ІУ, 
І тішусь свитою ві~ра~ою, 

Сміюси . . • і ппа'ІУ . . . й MOB'JY ••• 

ЗАКЛИК 

Гей беріть своіх вишеиьок юних, 

Гей ве~іть своіх ніжних топоm. 
Пі~ ~ощі на розбуІІИі руни. 
Не беріть, не беріть парасопьІ 

На ~опиин, світанням 3ёUІИті, 

У зепеиу 'Іеремхову сіть. 

Ті краппики - то роси блакиті 
На ВОПОССІІ, на О'Іі, на ЦВі'І'. 

Вас пробу~ить ~воикове коріниs, 

Рі~й звук, рі~иий кпич, рІідний тон. 
І впа~ете самі на копіна, 
Ві.ццастеси в паху'ІІІй попои. 

ПРОХАННЯ 

Доторкнись ~о кпивіwа 
Остаииьоrо променя, 
Що припіr на ппесо ріки. 

Нахкпись на~ хвипею, 

Доторкнись ~о тиші -
І пірие пі~ во~у 

Сонний супокЬі. 

Затремтить між хвипимн 

Вризковоі музики 
Кпивіш иадве'Ііриоі весни. 

І весь світ, окроплений 
Зеленим кропилом, 

Леrко по - ~итичому зітхне. 
Пі~ступи ~о кпивіUІВ. 
й музикальним пальчиком 
Доторкнись !. приrорщі пі~став , 
Принеси мепо~ 

Вризковоrо рясту ... 
Ну, біжи ~о КПІІвіша 

І в~арІ 

11 
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• Нові збірки MOJІORHX nнсь
менннЮв. У 1963 р .. nоявилась но
ва збірка молодого поета П. Мов
чана, яка дійшла до рук читача 

щойно в половині 1964 р. У цьому 
ж 1964 році появились ще такі 

збірки молодих пнсЬІМенннків: Єв
гена Гуцала - "Яблука 3 осінньо
го саду" (оповіданни), ·Василя Си
моненка - "Земне тижіння" ·(по
смертна збірка поезій), В. Лучу
ка - "Маєво" (поезіі), І. Жилен
ко - "Достигають колосочки" 
(вірші для дітей), М. Сома - "Вн
шнванка" (поезіі), Є. Концевича 
"Дві криниці" (новели). 

• Збірка поезій І. Дра•а-есь· 
кою мовою. У чесьіКому видавниц

тві "Млада фронта", у серіі "Шля
хи" появилась збірка поезій І. 
Драча у перекладі прихильника 

молодоі украінськоі поезіі - Я
рослава Уіабічека. До збірки вхо
дить 25 віршів молодого поета 

поема "Смерть Шевченка". 

• Форум моJІОRНХ літераторів 
у Львові. В жовтні відбувся у 
Львові дводенний форум молодих 
літераторів семи областей Захід
ньоі Украіни. Форум відкрив ста

рий львівський пнсь:менник П. 
Козланюк, який з перших слів по
чав залякувати молодих літерато

рів та перестерігати іх перед лі
беральним інтерпретуванним твор 

чості. "Літератор повинен бути 

партійним, - говорив П. Козла

нюк, - у найширшому розумін

ні. Партійним у ділах і творчос
ті, у вчинках і помислах ... ". 
На окрему увагу заслуговують 

такі молоді літератори Західньоі 
Украіни: Р. Кудлик, А. Таран, Р. 
Лубківський, Марія Хоросннцька, 
Степанида Гаряча, М. :Кубик, М. 
Шалата, Г. Колісник (автор рома
ну "Низький Бескнде"), Д. Гера
симчук, .ю. Коваль, А. Пастушен· 
ко, П. Добрянський, І. Чернецький, 
М. Хромей, Є. Дудар, В. Козярсь
кнй, І. Нижник, Іван Гнатюк, Борне 
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(ХромЬаа) 

Демків, Ігор Калинець, Вал. Гра· 
бовсь.кнй, •В. Козак, •В. Мороз. 

і переповнені залі лекторів та ро

бітничих клюбів, і великий по!Іит 
на збірки віршів ... Характерною 

• ХуRожни paRa MOJІORHX. В рисою наших днів є те, що в чи
Дніпропетровську при молоді·жній ело самовідданих друзі·в мнстец
газеті "Прапор юності" створено тва, друзі!! поезіі, вступають ти
художню раду, яка має завдании сячі наймолодших - учні серед

організувати диспути і зустрічі ніх шкіл. 

з мнтцями й письменниками. Ще кілька років тому рідко мо-

жна було побачити в харківських 
• MonORЬ захоnлюється nоезі- школах багатолюдні засіданнІІ лі

єю. Про захоплення молоді пое- тературних гуртків. А тепер, ска
зією в Украіні харківський жур- жімо, клюб любителів мнстецтва 
нал "Прапор" (ч. 7) пише: "Про те, і літератури в школі ч. 45 на Па
що інтерес до сучасноі поезіі де- вловому полі збирає до трьохсот 

далі зростає, свідчать і дні пое3іі, чоловік". 

УКРАїНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО НА ЧУЖИНІ 
ВШАНОВУЄ М. РИЛЬСЬКОГО 

• ЕRмоитон. - 30 листопада 
1964 р. викладач украінСЬІкоі й ро
сійськоі мов Альбертського уні· 
верснтету в Едмонтоні мrр. Дани· 

ло Струк, виголосив для 20 місце· 
вих украікських студентів, чле

нів місцевого Украінського Сту

дентського Уілюбу, доповідь -
"Максим Рильський - неокля
сии". 

М. Рильський почав писати на 
15-му році життя і написав біль

ше 25-тн збірок поезій та перек· 

лав з чужих літератур понад 

2,000 рядків. Він належав до "Уін
івськнх неоклясиків", поетичноі 

школи, яка постала в Украіні в 

1918 році. В той час, як Микола 

Зеров очолив іі, М. РнльсьіКнй був 

одним з найголовніших та най

більших іі поетів. Головним кре
дом неоклясиків було: засвоєння 
світовоі літератури, знання іі дже

рел та вимога внсокоі майстерно

сти в поезіі. Доповідач вказав у 

своїй доповіді на п'ять головних 

рис поезіі Рильського та ствердив 

теж, що він є "батьком унраіпсь
кого сонетарства". В ранній своій 

творчості і аж до 1932 р. поет був 
"самн·м собою", тобто поетом для 

·всіх і писав свобідно. Від 1932 р. 

}:>ежнм примусив його стати "по

етом публіки", але Рильський не 
!tаломався в техніці форми віршу
вання і доповідач назвав його 
"найбільшИІМ поетом форми" в 
той час, як Тичина заломався і 
став поетом "ідеі". Крім поезіі, 

М. Рильський був одним з най
кращих знавців украінськоі мови 

всюди іі обороняв, любив украін~ 
С:Ьку t.roвy й черпав з неі всі своі 
творчі сили. Його поезія про мо
ву є одною з найкращих в укра

інській літературі. Він твердив, 
що поет мусить бути об'єктивним 
у своій творчості і лірично уні
версальним. 

Mrp. Д. Струк назвав М. Риль
ського "найбільшим ліриком з у· 
сіх неоклясиків в украікській лі

тературі". 

Поезіі М. Рильського читали на 
вечорі НатаЛRа Доброліж і Уісеня 

Аронець. ОлексанRер Роік 

• Пам' ять Максима Рильського 

вшанував також, спеціяльннмн 

сходннамн, Украі·нськнй Студент
ський Гурток при Гантер Коледжі 
в Нью Йорку, на яких доповідь 
про поета виголоснла Богданна 

Рілецор. 
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• На студійній конференції УАТ серпня 1964 р. на оселі ік. О. Опь· вшановано однохвилинною коа
"Зарева", яка відбулась з иіицек .жнча, пам'ять М. Рильського було чанкою. 

• Руснфікаціи про~овжуєтьса. 

В сnеціяльннх учбових закладах 

Украіни, в які прийнято 62 тися· 
чі юнаків і дівчат після закінчен· 

ня 8·оі кляси, -- в біжучому нав
чальному році проведено ряд 

з:мін. Навчання в цих школах, в 
залежності від вибраної спеціяль

ності, триває 3·4 роки. Годнии 
навчання в цих школах :майже з 

усіх дисциnлін скорочено. Ско
рочено також навчання украін

ської літератури, але зате підви
щено кількість годин на навчання 

російської. Дотепер для українсь

коі літератури було nризначено 

90 годин, а для російської - 135. 
У :майбутньому для украікської 
nризначено 65 ,годин, а для росій
ської - 125. Рівночасно з цн:м 
вnроваджено факультативно 120 
годин для російської :мови, тоді 

як для українськоі - не призна
чено ані одної години. ("Р.О.", ч. 
68, 1964 р.). 

• Не всі можуть в•нтись у ВУ· 
З-ах. На nочатку біжучого акаде

мічного року наспіло 165 тисяч 
заяв бажаючих nоступити на Ви
сокі Школи Украіни. Але з них 
була прийнята лише третина -
57 тисяч. Найбільше було зголо
шень - на технічні сnеціяльності 
Незважаючи на великий зрі<::т 

ба:жаючнх навчатись у Внсоинх 
Школах, у :минулому році було 
збудовано ЛНІUе 7 студентських 
гуртожноrків на 5 тнояч студеитів 
і збудовано mrшe один учбовий 
корпус для Макіївського загаль

нотехнічного фаиультету і один 
для філіялу Харківського універ
ситету в Донецьку. ("Р.'О.", 11. 69). 

(Хрокіка} 

• Чужннецькі сту~ентн нав•а
ються в Харкові. В біжучому ака
демічному році на Високих Шко

лах Харкова навчається 1600 сrу
дентів з краін Азії, Африки і ко

муністичного бльоку. (PD.", ч. 
71.). 

• ,'Ювілей Херсонського СГ Ін. 
стнтуту. ;в 1964 р. Херсонський 
Сільсько - господарський інстн· 
тут обходив своє 9О.ліття. Інстн
тут nостав в 1874 р. і за час свого 

існування nідготовив понад 5500 
учених аrроно:мів і зоотехніків, 

в то:му tблнзько 100 осіб стали а
.каде:мі'ка:мн, ІПрофесора:мн, до~
торами та кандидатамн наук. 

("Р.О.", ч. 80). 

• Сту~ентський центр в До
нецьку. Багато разів :міняло свою 

назву це :місто: була Юзівка, бу

ло Сталіно, а теnер Донецьк. В 
Донецьку тепер навча&"rься 47 тне. 
студентів. Найбільше навчається 

в Політехнічному інституті (15 
тне.), де готуються спеціяліаrн 

гірники - інженери, хе:мікн, :мета

люрrя, будівельники. В Медично

му інституті навчається на п'nн 

факультетах і 54·ох катедрах -
понад 5 тне. студентів. В Донець
ку є ще філіял Харківського уні· 

верснтету, який зорганізовано на 
базі коJПІшнього ПедВІГогічного 
інституту, а на ньому навча&"І'ься 

також понад 5 тне. студентів (мов
ники, :мате:матнин, історнин), а та
кож Торговельнкй інститут і фі· 
ліял Київського інститу'І'у иоку
нального господарства. У всіх цих 

високих школах nроводи'!'Ьса най

біпьш посюtена русифіиаціа по"!е· 

рез ведення викладів у російсьиій 

:мові. ("Р.О.", ч. 88). 

• Хорове мнстецтво - ~JJR ру
снфікації. В Києві створено веmr

кнй студентський хор, до якого 

належать студенти з різних ВУ
З-ів. Згідно з повідомленнІІ'М на 

nершому концерті цього хору 
було виконано твори ''ра,ІV[Нсь

кнх, російських тв зарубііRннх 
композиторів, старовинних майс

трів поліфоніі" і ані одного укра

їнського! ("Р.О.", ч. 96). 

• Музей історіі ЛuівСІ.коrо у
ніверситету. В найстаршій високій 
школі Украіни - Львівському у
ніверситеті відкрито :музей його 
історіі, в якому зібрано багато 
цікавих експонатів. Серед ких -
днnльо:м від 20 січня 1661 р. про 
створення університету, документ 

з 1896 р., згідно з якн:м на універ

ситет доnущено першу жінку -
студентку, СІПнскн сrудентів і т. д. 

В цьом:у академічному році в 

Львівському універентеті навча
ється біля 11 тне. студентів на 14-
ох факультетах і 63-ох катедрах. 
("Л.У.", ч. 87). 

• Виставка моnо~нх ху~ожни
кІв. В Рінєві відбулась внетавІІа 
41-ох :молодих художників сто

тщі, переважно недавніх внnус 
ників РінівС'Ького ху дожнього інс 
тнтуту. Підсов&"І'ська критика від
значнла :мистецькі картнии оrак11х 

:молодих художників: О. !Іінрн
ченка, Г. Неледвн, О. Єржн:ківсь
кого, Є. Дроздової, Ю. Луциевн
ча, П. Єременка, Г. НнчнпореК'Іtа, 
о. Гпvщенка, А. Тка'ІеІІІІа, r. І'іа
!'Ика, М. Туранськоrо, О. Оnик-
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ніиовоі, іВ. Авраменка, В. Боиана, 
В. Сергеєва, М. Черниша, А. Жу
:ковсьиого та скульптури - В. І
ваненка і Л. Герчаиівсs.:кого. ("Л. 
У", "1. 72). 

• Вібпіотеки шкіл України -
без украінс•вих внижок. В жовтні 
і листопаді инівсьиа газета "Ш
тературна Україна" опубпі:кувапа 
рад листів і кореспонденцій про 
бібліотеки шиіп Украіни. Згідно з 
цими иореспонденціа.ми у вели

чезній иіпьиості шиіп майже не
має иннжои не пише украінсь:кн::к: 
ипасн:ків, апе також таких сучас

них у:краінсьинх підсовєтсь:ких 

пнсьм:еннниів, аи Рнпьсь:кнй, Тн
чина, Бажан, Нновсь.инй. Впадає в 
в очі той фаит, що твори багатьох 
наших ипасниів є в російському 

УИРАІНСЬИЕ СТУДЕНТСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО В ВОФФАЛО 

8 листопада 1964 р. відбулись 

Загальні Збори місцевого У:кра
інсь:кого Студентсs.:коrо ТоварнС'І'
ва, аие в третьому році своеі ~і
апьностн, під гоповством: відомого 

студентсь:кого діача Тадеа Тар

навського, дійшло до прекрасно

го розвитку, внбнваючнсь на пе
редове місце серед студентських 

громад і ипюбів Ам:ерн:кн. В nе
редвиборчій ам:ерниансьиій иам:

паніі, чпеR УСТ Оисана Тимчук 
мапа дві чі змогу иом:ентува тн на 

телевізійній станції В.:К.Б.В. дійс

ний стан виборів в нашій понево

пеній Батьківщині. Зам:ітні ці Збо
ри були тнм:, що ліста трикратно

го переобирании -- цим: разом: 

уступив з головетва Т. Тарнавсь

кий, аинй у прощапьному слові 

апеmовав до всіх студентів бути 
сопідарним:н та співпрацювати з 

новою Управою. Уступаючий го

лова відмітив, що свою працю, 

усnішний розвиток та діапьність 

смолоскип 

переип.аді, зате немає іх україн 
сьиою мовою (напр. І. Франка, 
"Захар Беркут", "Борислав см:і
єтьса" та інші.). Дпа іmостраціі 

наведемо деиіпьиа прикладів: в 

Киівській шиопі ч. 178 на 3323 
~ннжин є пнш три иннжечин уи

раінсьинх народніх иазои, в шио

пі ч. 118 на 6,138 инюкои - є пише 

400 уираінСЬJ\нх иннжои, у шиопі 
"1. 20 на 16 ТНСИ"І 'ИННЖОИ Є ПИШе 
480 українських. 

В У країні є 30 тнсач шиіп, а ве
ли~ а иіпьиіС'І'Ь творів українських 

пнсьм:еннниів поавпаєтьса тира

жем: у 2 до 4 тнсач прнм:ірнниів. 
н~ вони можуть тоді попасТи до 
шкільних бібліотек•? ('"Л.У.", ч. 

81). 

• Сту,Rекrн ,RоспідІкуют• укра• 

Та,Rей Тариавс•кнй 

Січень-Лютий 1965 

іиське мистецтво. Внпусннин Кн
івсьиого художнього інституту 

свої днппьом:ні роботи приеватн

пи вивченню не пише підсовєтсь
~ого мистецтва, апе також приза

бутих чи мапо відомих уираінсь
~нх митців. О. Шам;:>аєв наnисав 

свою днппьом:ну працю про r. 
Нрем:ениа, Н. Едельнаит про - і
єромонаха Сам:уіпа, О. Касіан -
про Г. П устовійт а, В. Рубан - npo 
Ф. Кричевського. ("Мнст.", ч. 4). 

• Моподі спеціІШісm. Більше 
аи половина наукових співробіт

ників Аиадем:іі Науи УРСР - це 
моподі спеціалісти, аинм: менше 

аи 30 років. В науково - доспід
них закладах иібернетнин, мате

ріалознавства та теппоенерrетнин 

середній віи прrщівнииів не пере

вищує 25-27 років. ("Р.О.", ч. 71). 

повством Володимира П рнбнпн, 
а:инй ·зараз є цІочесннм: членом: 
УСТ. . 
Слова подаин та вдачностн ус

тупаючом:у Голові за його трьох

річну, повну лосвати дпа украін

ського С'І'удентства працю, внепо

вили Зенон Депутат, Михайло Пі
иас та академічний дорадини УСТ 
д-р Мироспав 1.І'рещншнн. П:ро
м:овці оирем:о відмітили, що заи

даин Т. Тарнавському, ТоварнС'І'

во ирім: багатогранної ді•апьиосnr 

зібрало на ціпі ФКУ 1000 доп. 43 
присутні члени У СТ відспівапн 
устуnаючому Голові "ІМногаа Лі
та". 

Виборамн Нової У правн прово
див голова Контрольної Комісії 
Михайло Піиас та Опа Шепепава. 

До нової Управи УСІ' обра·но: 
Роман Породьио - голова, Ярос
пав Сайиевнч і Роман Стасів -
заступннин, Ірина Хутко - сек
ретар, Марійка Ot:raпoв~r~- скар • 
бнни, Ольга Шепеп-ава - органі
заційний реф., Тарас Горбачевсь

кий-культурно-освітний реф., 

Юліан НовадинА - реф. зовніш
них зв'азиів, Слава rpera - реф. 
середньошкільних сnрав, Михай
по Піиас - реф. ФКУ. 
Контрольна Ком:ісіа: Тадей Тар

навський - голова, Грнгорій Пі
иас, АннаМаріа Слободан-- чп-е

нн. 

Новообраний голова Роман По-

Голова УСТ в Воффвпо (1961-1964), 
активний учасник украінського 

стуRеитськоrо жн'І'ТИ в США. 
родьио начеринув иоротио плин 

УСТ він завдачує у вепниій :Шрі дальшої праці Товариства, обіца 

попередній Управі СУСТА під го- ючн утримати рівень праці та 



Січень-Лютий 1965 

продовжувати ту діяльність, оу 
проводив в життя уступаючий !Го

лова Т. Тарнавсь:кнй. 

смолоскип 15 

є важливі для украінськоrо наро- кого Карпеnен:ка та з'ясував 
ду і церкви. питому вагу у:краінсь:коі нари у 

• СоІОзівка. з·~ KOJDІUDІiX ук- світі та іі розвнто:к в У:краіні і на 
раінськнх cn'fдelniв МІонхеиу. е:міrраціі. 

• Bi101iner. Украініетика на у- 3-4 жовтня 1964 р. ві.цбувся на - 22 тотого відбулась в будин-
ніверснтетах Канади. <Вичерпний "Союзівці" з'їзд колишніх укра• :ку гуманістичних наук вн~а 
огляд у:краіиістнки на універсн- інсь:кнх студентів Високих ШІІіл украінсь11.ого мнстецтва й архітеи
тетах Квнади в ро:ках 1962-1964 Мюнхену. в З'їзді взяло учаС'J"Ь тури. 
подав щоденни:к "Новий Шлях" в біля 120 1'іолншн:іх студентів і нн:м - 12 березня д-р Я. Сnавутич 
своіх :кіль:кох числах У вересні проводнла президія під керівннц- говорив про значення Т. Шевчен-
1964 р. В огляді ·Подається да:клад- твом дир. ІВ. Баранецькоrо. :ка в у:краінсь:кій та світовій хітв-
ні інформації про украінсьІІИх ратурах. 
ви:кладачів різних :канадсь:кнх у- • МонреаЛJ.. Украіисьюоі Стт- _ 23 березня проф. 0. Куль-
ніверснтетів, 'U'ІСраінознавчі дне. дентсr.киіі Хор. Ще в 1961 р. пос- Е • -· чнць:кнй з вропи :мав зустріч з 
цнплінн та інформації про сту· тав в .Монтреалі У:краіись:кнй Сту- ..,. 

членамн nлітини і украінсь:кн:мн 
· · б · дентсь:кнй Хор, головою Управи дент1в, яю здо улн нау:ков1 сту- професорамн університету, на я-

пеиl. з у:кра"1нознавства я:кого був протягом трьох ро:ків · :кій говорив про значення студій 
М. Гаврнлю:к. Днрнrував хором 

• Стемфорд. Новий 6уднко• 
иоле.QJКу • семниаріі св. ВасиШ.. 
7 вересня 1964 р. у Стемфорді, 
Кон. відбулись величаві урочне
тості благословення нового буднн

:ку для :коледжу - се:мннаріі св. 
Василія. В цьому коледжі, я:кий 

:має бути ":кузнею душ", внхову-

:мrр. в. Брннявсьннй. За час свого у:краіністн:кн та можливості сту-
. б дій на УВУ. (О.Р.) 
Існування хор до нвся поважних 

успіхів, внr::тулаючн при багатьох 
різних нагодах. До нової управи 
хору, я:ка була обрана 2 вересня 
1964 р. входять: 'Борне Будний -
голова, :мrр. В. Брннявсь:кнй - ди

рнrент, С.Ма:ксн:м:ків - містого

• БалтімоР. М. МнхайлJІІUDІн 

ються :кандидати на священи:ків. лова, В. Попович - се:кретар, М. 

розnовідвс на вечорі "Зарева" і 
УСГ. 14 жовтня :місцеве УАТ "За
рево" і У:краінська Студентська 

Громада влаштували розпОВідь 
для Т. Михайлишин, я:ка літом: 
цього ро:ку ві.цбула :кіль:ка:місячну 

поізд:ку по Европі. Т. Михайли-
• Куріті6а (Вразіліи). Орrані

заціи молоді КЛЕМ при ХОС-і. 
В минулому році пожвавнла сио

ю п р а ц ю організація :молоді 

КЛЕМ, я:ка існує при різних іВід

ділах Хліборобсь:к01'о Освітнього 
Союзу в Бразілії. Цю організацію 

очолюють: поручнн:к О. Орнщнн 

- почесний голова, Е. Процн:к -
голова, Л. Бой:ко - засrупни'R, Я. 
Музяри і М. Охоць:кнй - се:кре
тарі, Я. Кобрнн і І. Лалюджншнн 
- с:карбнн:кн, Н. Орюцин - офі
ційний промовець; :культурна ре

фереитура - В. Процн:к, А. Му
знря, А nаmоджншин І соціяльна 
- Ш. Кардозо, О. Пащнн 1 спортив
на - Н. Орнщнн, Р. Fіобрнн, М. 
Ш:кільна 1 бібліотекарі- О. Плах

тнн, Л. К. Піч:маи 1 зав. інвентарем 
- І. Кіт. Контрольна Комісія: Т. 
Плахтин, О. Лендю:к. 

• Рим. В Римі буде українськНІЙ 
уніІІерснтет. З ініціІІ'l'нвн Внсо:ко

преосвященнішого Первоєрархз 

~нівсь:ко - Галнць:кого Митропо
лита Кнр Йосифа Оліпоrо, в Ри
мі розпочато підготовчі прІЩі дrur 

побудови У:краінсь:кого Універси

тету, я:кнй :мав бн бути продов
женням Львівсь:коі Богословської 

А:каде:мії з розбудовою різних 
фа11.ультетів і департаментів, я:кі 

Пархін - організаторка, Н. Дя
:ків - а:ко:мпанія:менnа. 

• Едмонтон. З діяm.ностн клі
тини "Зарева" . .В 1963-64 академіч
ному році :місцева :клітина "Заре

ва" провела та:ку працю: 

- 27 жовтня 1963 р. прогуль:ка 
до у:краінсьного :музею в Монде

ні. 

- 7 листопада 1963 р. проф. О. 
Старчу:к вневітлнв проріз:кн з по

ізд:кн турнетів в У:краіну. 

- 17 січня 1964 р. в їдальні :ко
леrіі св. Йосифа відбулась перша 
традиційна Свята Вечеря, в а:кій 
взяли участь чнспенні студенти, 

а та:кож ре:ктор АльберТСЬ1'іОГО у

ніверситету В. Джанс, голова Сту
дентської Юнії В. Yiper, провінцій
ний се:кретар - :міністер А. Голо
вач, :мер Едмонтону В. Гаврнля:к, 
голови у:краінсь:кнх та чужннець
:ких студентсь:кнх :кmобів, у:краін

сь:кі священн:кн. Вечерю від:крнв 

голова Уілітннн М. Базю:к, а про 

у:краінсь:кі Різдвяні звичаї гово
рив Б. Гарасимів. 

- 6 лютого професор універси
тету д-р Л. Байра:к виголосив до

повідь про у:краінськнх вчених 

природазнавчих нау1'і. Доrтовіда"І: 

07іре:мо зупинився над характерн

сти:кою двох у:краінсь:кнх вчених 

- генетн:ків - проф. Я. Добжансь-

шин рооповідала про свої приго

ди, відвідуючи Голшrидію, Фран

цію, Німеччину, Австрію, ЕСІП8ні
ю, Грецію, Італію, Швайцарію, 
Юrославію, Мадярщнну та зуnи
няючись на один день у Львові, 
sвідин вона була видалена совєт

сь:кою владою. Розповідь буn і-
люстрована 

:ками. 

чнсленнн:мн проріз-

• Чікаrо. Нова Уnрава УСК nри 
Іллінойському університеті. Н11 
Загальних Зборах УСІ'і при Іплі

нойсь:ко:му університеті, я:кі від

булнея 1 жовтня, обрано нову У
праву в та:ко:му с:кладі : А Сндо
рен:ко - голова, О. Вірщу:к - зас
тупнии голови, С. Фещен:ко - се
:кретар, І. Гі:кава - е:кзе:кутнвний 
се:кретар, О. Гриневич - с:карб
нн:к, І. Савул - член. УСК :має 25 
членів. 

• Н10 Йорк. Сту.ційні дні УСГ. 
6 - 7 вересня ві.цбулнся в Ню 
ЙОJЖУ Студійні Дні, присвячені 
заrаJП>ній темі: "У :краінсь:ке сту

дентство в :минулому і сучасно

му", HS. ІІ:КНХ Н8 ПОВНІІЦу Тему ;1:10· 

повідали Ю. Лаврннеихо - Дивиич, 
П.Дорожннсь:кнй, Рі. Савчук та І. 

Чума. 'У ве'!Орі :молодих талантів 
бpamt у'Іасть nіянісТtІ.а М. Горн-
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люJ";, поет М. ЦаринниІ'і, А. 'Шуль, 
В. l'і:ейс і студватський І'івароr&т У 
сІ'іладі - З. Дерлиц-.r:, М. Гnуха, Б. 
Р\рипntьовсьІ'іа та Р.Шуrан. У вис
тавці І'іартин брали rrасть сту
денти мистецтва Рома Баб'юІ'і, О
лет ВенІ'ерЧуІ'і, Тарас Гірнn, Ва
лентина Р'ілоІ'іів, ЯрІ'іо ПроцИІ'і, А
ни Рейнарович, Юрій У лиць:~~.ий, 
ОІ'ісана ФедьІ'іів і Христина Шпон

мк. 

8 Нью Йорк. Нова Управа УСК 
при Коmом&ііському універснте·

rі. До нової Управи УОК при Ко·· 

mомбійсьІ'і.ому університеті обра
но з І'іінцем вересня: 1964 р. таких 
осіб: Ботдан Кmофас - голова, 

ХристІ!: Хитра - заст. і сеІ'і.ретар, 

Христя: Барагура - сІ'і.арбниІ'і.. 

:Клюб нараховує 12 членів, •І'іі 

студіюють на Колюмбії, в Бер
нард і Джулія:рд І'і.оледжах. 

• Саскатун. Украінітика в Сас

качевансІ>кому унівеРситеті: В 

1964-65 аІ'і.адемічному році на по· 
ЧаТІ'і.ОВОМУ І'і.урсі уІ'і.раЇНС:Ь!Іі.ОЇ МО· 

ви СасІ'і.ачеtІансьІ'і.оrо універснте· 
ту навчається: 50 студентів, а на 

вищому - 60. 

8 Воффаnо. Проrрама УСТ·а на 
теnевізіі. З рамені УІ'і.раінсьІ'і.ого 

Студечт~ого Т-ва відбупасr. 
5 жовтня: доповідь <ЛІсанн Тнмчуи, 
я:І'і.а 1'іільІ'і.а роІ'і.ів тому прибула до 
США з УІ'і.раінн, на тему "Як ro· 
лосують соае:тсьІ'і.і rромадя:нн", 

Вистуn О. ТнмчуІ'і., на я:І'і.ом:у було 
присуrніх біля: 100 студентів з різ
них І'і.раін, був попереджений сло
вом Романа ПриходьІ'і.а, що гово

рив про амерИІ'і.ансьІ'і.иЙ і совєтсь

І'і.ИЙ апосіб життя: та держави·і сис
теми. 6 жовтня:, а згодом 18 жовт
ня: місцева телевізійна стаІЩія: пе

редавала багато моментів з висту

пу О. ТимчуІ'і.. Ці передачі бymr 

орrанізовані завдя:І'і.и старани·я:м 
голови УСТ Т. ТарнШІСЬІ'і.оrо. Уп

рави Т -ае та при допомозі І'і.О

лишнього президента СУСТА В. 

Прибили. 

• Нью Йорк. Стуцентська цrит
раІІЯ - СУСІ' А в міжnартійній а
мернкаисr.кііr nереuи&іорчій кам

nанії. Теперішня: централя: уира

інсьІ'і.ого студентс'l'Ва в США -
СУСТА відійшла з позицій доте

перішньої професійности та не· 

смолоскип 

нецьІ'і.е партійне життя:. Нехтуючи 

велиІ'і.ою частиною студентсТ\ІІа 

демоІ'і.ратичних переІ'і.онань, Уп

рава СУСТ А влаштувала 3 ;оr;;овт

ня: у Клівленді отудійну конфе
ренцію на тему: ''Працюймо дпя: 

добра Америки і визволення: УІ'і.

раіни". На Конференції було ви

rолошено та!'<і доповіді: Костя:н

тин СавчуІ'і. - "Теорія: амерИІ'і.ан• 
сьІ'і.ого І'і.оНсерватnму", Ю. ІВоло

шин - ''І' олдвотер і уираіксr&а 
справа". Рівночасно з цим Управа 

СУСТ А зверталась р;о оІ'і.ремих 

студентсьl'і.нх громад, щоб вони 

вели І'і.ам:панію за Б. t олдвотера. 
ТаІ'і.е атигнении уІ'і.раїисьl'іоЇ сту

дентсьІ'і.оЇ централі в міжпартій

ну передвиборчу І'і.ампанію зов

сім несполучне з традицівми уІ'і.
раїнсьІ'і.ого студентства та було 
черговим виивом політичної І'і.О

ротІ'і.оЗорости деиІ'і.иж І'і.Отrшніж 

студентсьІ'і.их діичів, ВІ'і.і стоили 

за І'і.улісами цілої цієї справи. 

• Міннеапоnіс. Учасn. СУСТА 
в ХVІІ-му Конrресі ЮСНСА. З 

І'іінцем серпня: 1964 р. Голова СУ
СТА Б. Футей і Голова УіСГ в Мін

неаполісі Н. Підгайний взя:ли у
часть в ХVП-му Конrресі амери-

І'і.анської 

ЮСНСА, 
аполісі. 

студентсьІ'і.оЇ централі 

Я:І'і.ИЙ відбувся: в Міине· 

• Ецмонтон. Українська мова 
1на Апь6іертському уиіаерсиrеті. 

Вже п'я:тий ріІ'і. на Альбертському 

універсн.те'ІІі ві.цUуваються: кур
си уІ'і.раїнсьІ'і.оі мови і літерату

ри. В цьому аІ'і.адемічиому році 
є чотири таІ'і.і денні кредитовані 

І'і.урси. Крім цього відбуває1'Ь.Си 

вечірній, неІ'і.редитований Ю{рс 

уІ'і.раінсьІ'і.оЇ мови і літератури 

дпя старших осіб. Курс веде 

проф. Н. Славутич. 

8 !Воффаnо. Шевченкіиська 
ІtИставка Украіиськоrо Сrуцект

ського Кnю&у. Від 26 вересня: до 

10 жовтня: відбулась у Боффало 
в БудинІ'і.у СтудентсьІ'і.оЇ Опілки 
ШевченІ'іівсЬІІ'і.а виставка, fпр;ис
вя:чена 150-річчю з дня: народжен

ня: Поета. ВиставІ'і.а була попере

Jджена демонстрацією фільму 
"Страхіття: в червоних". Звідом

лення: з вистаЕІ'і.И було переда· 

ване почерез місцеву теле•ізій-
встря:ваиия: в уІ'і.раіисьІ'і.е і чужи- ну станцію. 

Січень-Лютий 1965 

8 ФіадеJDофіІІ. Ноаа Упрааа 

УСГ. 23 ЖОВТН·Я: 1964 р. обрано НО
ІІУ Уnраву місцевої У!іі.раінсЬІ'і.оЇ 

СтуденТоькоі Громади, до ВІ'і.ОЇ у
війшли: Петро Дя:ченІ'і.о - голо

ва, З. Сохор - заступниІ'і., В. Чай
І'і.ОВСЬІ'і.а - організаційний реф., 

Ю. ГнатюІ'і. - імпрезовий реф., 
Б. ВолощуІ'і. - референт середньо

ШІ'і.ільннІ'і.ів, О. НиІ'і.орович - реф. 

ФКУ, Н. Ковальчук - сеlІі.ретар 
rоореспснденціі, Л. Чайківсь!Іі.В. -
сеІ'і.ретар протоІ'і.опів, І. ЛичиІ'і. -
сІ'і.арбниІ'і., А. МасюІ'і. - прес011и* 
реф., Ю. Данипів - реф. зовніш
ниж зв'изІ'і.ів, О. Старуж - І'і.упь· 

турно - освітний реф. Контрольна 
Комісіи: Р. Швед -голова, О, Во
гачевсьІ'і.а і Б. КерницьІ'і.иЙ - чле
ни. ТоварисьІ'і.иЙ Суд: В. Карпи
лич - голова, З. Бернадин і Д. 
КивелюІ'і. - члени. 

• Ецмонтон. Український Сrу

центськнй Кл106і за працею. Босе· 

ні 1964 р. з ініцівтиви І'і.олишніх 
членів місцевої І'і.літини "Зарєва" 

було створено при АльбертсьІ'і.ому 

університеті в Едмонтоні УІ'і.раїн

сьІ'і.ИЙ СтудентсьІ'і.иЙ Клюб, я:І'і.ого 
статут прийня:то 29 жовтня:, І'і.олк 

було обрано таІ'і.ож Управу у та

І'і.ОМ:У сІ'і.ладі: Богдан Гарасимів -
голова, Ореста КозаІ'і. - !Іаступ

ниІ'і., Ксеия: Аронець - сеІ'і.ретар, 

Леся: СІ'і.рипчайІ'і.о - сІ'і.арбниІ'і., На
таnка Доброліж - член уnрави. 
ІКонтроm.на Комісія:: Оле1'Ісандер 
~оіІ'і, Мирон БазюІ'і., Джордж Флін 
(ірmtпдець). 

Ще 28 вересня: 1964 р. ·Група сту
дентів Едмонтону була рішила 

оснувати самостійний УІ'і.раЇнсь

І'і.ИЙ СтудентсьІ'і.ИЙ Клюб при Аль

бертсьІ'і.ому університеті, ІJІ'і.ИЙ 

ставить собі за ціль плеІ'і.ати ук. 

раінсьІ'і.у мову, щоб при іі допо

мо!і зб~регти уІ'і.раїнсt.ку !Іі.ульту

ру, мистецтво, традиції та пізна

вати УІ'і.раіну в цілому, у всесвіт
ньому масштабі та знайти своє ін
теrральне становище в Канаді по

біч ос»овних І'і.ультур - англо -
саІ'і.сонсьІ'і.оЇ і французьІ'і.оЇ. Про 

завдання: УСК-у було поміщекР
інтерв'ю в університетсьІ'і.ЇЙ газеті 

"tейтвЕ'й" з.29 вересня:, з головою 
У,СК-у Б. Гарасимовим. 

4 ЖСJВТНЯ: 1964 р. ЩfИНаДЦІМ'Ь ЧІІе• 
нів УСК-у відвідали ЕлІ'і. Айленд 

ПарІ'і., це знаходиться: уІ'і.раіпсьІ'і.а 

хата - пам'я:тниІ'і. уІ'і.раіисЬ1'іИМ 



піонерам, а також "Українську частині конференції внетупили з 
Мекку" - Мондер, щоб пізнати короткими доповідями на загаль· 

місця перших українських посе- ну тему "СУСТ А - твердиня ук
пень у :Канаді. В часі відвідин раінства" члени Управи СУСТА J. 
влаштовано також гутір:ку. Чума і М. Севчак та мrр. Рі. Сав-

29 жовтня перед членами Рілю- чу:к. 

нуі "Жайворонок" театром "Заг
рава" з Торонтв під керівництвом: 

режисера С. Теліжина. Цілу ве-

лику програму пояснювала окре

ма трьомовна публікаціи "Укра
їнський Тиждень 1964", в якій о

публіl'іовано багатий матері!ІЛ 

про уl'іраінське студентство в Ріа-
бу та в присутності місцевих ук- 8 Баmімор. Літературний Вечір 
раінськнх професорів В. Воцюр- УСГ і "Зарева". 12 грудня відбув
кава, О. Старчука і Д. Стрvка, го- ся в Балтіморі, зорганізований у- наді, українську культуру і мнс
ворив молодий дослідник Олек- АТ "Зарево" і Українською Сту
сандер Роік на тему "Українські дентською Громадою перший Лі
поселення в Альберті та іх мова", тературннй Вечір, присвячений 
демонструючи зі звукозапненої молодій поезії в сучасній Укра

тецтво. 

• Нью Йорк. "Залізна завіса" 
навіть у сту,~:~:еитському житті. 

В нашому розбурханому еміrра-

леити український говір в Альбер- іні. В програму ~ечора, яким кер- ційному житті все частіше прак
ті та інформуючи присутніх про мував О. Зінкевич, входила допо
внелід своєї праці, яку він провів відь Марка Царинянка - "Моло
у трндцптн місцевостях цього да література в сучасній Украіні" 

штату. і Марійки Хмілевськоі - "Харак-

8 Ваmімор. VІІ-яй Ака,~:~:еміч- тернетика молодих поетів в Ук
ний Вечір "Зарева" і УСГ. 14 лис- раїні." Студенти Богдан Булав'І'іа, 
топада 1964 р. відбувся в Баmімо- Марійка Зелннська, Слава Зелни
рі сьомий з черги і перший в бі- ська, Ірка Ріалнновська, Леся Пі
жучому сезоні Академічний Вечір сецька, Марійка Поліщук й Ірка 
на заг. тему "Проблеми :gихован- Хархаліс читали поезії М. Вінгра
ня нашої молоді й украінського Жнленк9, В. Ріоротнча, Л. :Костен
шкільннцтва в США". Вечір від- ка і В. Симоненка. В другій час
крив голова УСГ Орест Поліщук, ко і В. Симоненка. В другій час
з ним кермував, як модератор О. тнні Вечора відбувся Андріівоь
Зінкевич. На.'Вечоnі з короткими кий Вечір, який підготовнла Ірка 
допові цями внсту~нлн проф. С. Хархаліс з групою студенток і ІІ
Мнхайлншнн - "Потреба й зав- ким проводив Тарас Хархалі:. 

тикується усування з різних кон

ференцій не лише немилих собі 
осіб, але й кореапондентів. Голос· 

ною стала справа, коли усунено 

керівниками "Рілюбу круглого 
стола" в Нью Йорку кореспонден
та "Свободи", який є рівночасно 

активним дівчем т. зв. "Органі

зацій Визвольного Фронту". 
НавRоло цього інциденту виз

вольнофронтівці роблять дуже 

багато шуму, забуваючи, що вони 
застосовують таl'іі самі :методи. 

На VIII Світовий Конrрес ТУОМ-у, 
який від'бувся 13-14 червня в Нью
Йорку, був запрошений представ
ник "Смолоскипу" в Нью Йорку 
Ю. Віняр, як приватна особа. Він 
прибув на конrрес, полагодив всі 

ф о р м а :л ь ності, але предсід
ник Коиrресу І. Заяць попро-

сив його вийти з залі заявляючи, 

що на залі можуть бути лише 

члени т. зв. "Організацій Визволь
ного Фронту". 

Незважаючи на те, що "Омоло

скнп" у своїй хроніці дає якнай
більш об'єктивні інформації про 
діяльність ТУСМ-у, все ж ця ор

ганізація: уважала за потрібне від-

дання шкіл українознавства" й е Моитреапь. Черrовий "Укра
студентка Ірка Хархаліс- "Ролв. їиський ТнжJtеиь". Заходами СУС
молодечоі організаціі У внхован- К-у відбувся 15 до 21 листопада 
ні мслоді". В панелю брали у- традиційний в Монтреалі "Украін
ЧF'сть: проф. П. Войтович, вкнй ський Тиждень". Різні пункти ба
rоворнв на тему - "Чи потрібне гатозаплянованоі програми від
і моншнве об'єднання шкіл укра- бувалясь в Універентеті Монтреа
інознавства", мrр. Ю. Іліяський- rno, Дж. Біліямс університеті, Пла
"Можлнвості співпраці шкіл ук- то Голл в парку Ляфонтен, в се
рзінознавства в Балтіморі", А редній школі "Артур 'Кюрі Мемо
Чорнодольсь:кнй - "Чого молодь ріял" та в Льойола Коледжі. Прог
ачікує від мопоцечої організаціі". рамовий комітет очолював Роман 
В дисиусіі брало участь 12 осіб. Гуцало , а до нього входило 25 

межуватись від загалу украінсь-
8 Ньюарк. Внеокошкільна Кок· студентів. Почесний Комітет Тиж-

ференцЇJІ УСГ ! СУСТА. 12 груд- ня очолювали визначні особисто- кого студентства і украінсьного 
ня 1964 р. УСГ Ньюарк улаштувала сті з украінського і канадського 
при допомозі Управи СУСТА Вн- культурного, наукового і політнч
сокошкільну Студентську Конфе- ного життя. В програмі Тнж:trя бу
ренцію для студентства Ньюарку і ло влаштовано виставку "Україн
околиць на загальну тему "Впли- ці в Канаді", "Українська :культу
ви асиміляції на українських сту- ра", відправлено поназову уІ\ра

дентів в Америці". Конференцією інську католицьку Службу Божу, 
проводив Гоп038& УСГ Зенон Цн- фестнвюrь уl'іраінськоі ноші, ряд 
,бик, а в nрограмі іі були внго- доповідей, панелів та викладів про 

лошені такі доповіді: д-р М. Чи- Украіну, іі значення та сучасний 
ревський -"Роля й завдання у:к- стан під боль.шевиками. При різ

раінсь:кого студентства", студент них нагодах виступав студентсь

Іриней Коваль- "Асиміляція мо- кий хор під дириграпням мrp-d В. 
лоді в соціологічному аспекті", Бринявського, а також танцюваль
мrр. Богдан Підлуський - "!Вnли- ний ансамбль під :керівництвом 

ви американського сmособу життя В. Марунчаке і поставлено n'єсу 

громадянства "Залізною завісою". 

• Нью йорк. Пленарне засідаи
ИІІ ЦП "Зарева" і ВидавJПІчоі Ко
місії. 5-6 грудня відбулось в Нью 
Йорку пленарне засідання Цент
рального Проводу "Зарева" і Ви

давничої Ріомісії цієї організаціі. 

На засіданні до:кладно обговорено 
справу видання збірника "Україн

ський націоналізм", видавничі 

справи "Смолоскипу", улаштуван

ня світового конrресу "Зареве", 

питання культурного обміну та 

цілий ряд біжучих справ. На за

сіданні, в якому брали участь та
кож представники з Канади, прнй-

на українську молодь". В другій французького драматурга Ж. А- нято ряд рішень і постанов. 





"Пісні Тараса". Скутnтура робо'І'И Я. Рнка. 
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ПІІта.пня ІіультурІІого об11іІІУ і J\tІолодь 
llin"З.Im:I І'ультурд')ГО обІ\t'ІІу, ДІІСІ~усіз і пи чи справп, :t павпаt~ІІ ще бі.:Іьше йог1 

"і' • 'Je31Їtta JШ.ПШ).'ІО Иr.ОГО, ВІІОШП•, ('(~'JC:{ ~ (O;IO

i,6l украіисЬІ~ої r'сиерації па •ІУЖІПІі ло;шm:: 1 

!•<CC':\(:J,J;y і ОГЇрЧеИОІ'О cran.·ICIW:J ]J,') ТІІХ "0::.І.'Ло· 

:;;ін шtродУ", JІІ~і роз~Іуха.~ш ••е шпашш ;to 
Gс33ІСЖШІХ ІЮЗМЇріJ1, :t. сапу прссз.:І:.'пmу су••· 
~~'1l)а&п :ШПЗІІ:Ш ДО uy.lliDalШOІ'O '!раІ,Т)'lШІІЩі 

і Dу.ТІІІЧІІОГО ІЮЗГ.'ІЛД9ШІJІ. 

H.t д.\'3ШУ 1\IO:r.••.li. :щ~~ дшшrІ.сn пз. сnіт і 
f'щ·о проu. Ю31!1 ШІІJЮІШ віда:р1mош оч•ош ~ 
ду;ке доuрс, Іш.:ш п:і да.пу важл•rву про\kшпу 
ісиуюn. різні ПОГ.'ІJІДJІ, t: І:рІПІІЧІІІІЙ підхід і 
веде1'ЬСИ спокійне, поміркова.ие обговорюван

ня, JІІ'е 1\tuжc довесrІІ до Ішмпромісових роз
n'язок. Адже не моаіlіа полагоджувати спірні 
і Da#I'-lпmi для цідuї еміr'ра.ції, а то й цілої ук
раїнської нації, шпанки - ексrреl\ШІІМИ рі
щепtІJІ!\ПІ. 

СлідкУJОчи за цією ПОJІеміІШІО, з о~ІІОЇ 
сторони МОіІШа відміnrrп, що на щастя укра· 

!пська 1\ІОЛОДЬ і студеитсrво не да."ІІІ себе втя

І'ІІути в екстреми. Це G доказом, що молодь до 

цих шrra.m. підходить інакше, а під впдиво~t 
навчанни у впсокпх школах Заходу, розгдп·· 

)Ja.G ці шпанил без прІІстрастеft, хо•• часом і 
гооrро (згадати б хоч анкету "Смолоскипу" 
в цій справі, де були спокійні, але часом го
(:трі виступи), аналізуючи суть спрашr та шу · 
ІШЮЧІІ СІІНТеЗИ у відповіді, В JІКіЙ бу ЛИ (і П9-
ЄДШUІЇ арrумеити, пог ЛJІДІІ і логіка різіІІІХ 
сторін. 

І це відрізняє сучасну студентську і а~u
демІчву иолодь від "батьків народу", ~щі ча· 
сом всю свою увагу зосереда:~ую:"Ь п:а. •~омі 
справи, ХОТJІЧІІ виробІПИ собі МОИОІІО.JІЬ ІІСПО· 

JШІ.іІЬИОСТІІ, СН . .'Іа~аЮЧІІ З ВИСОКИХ тр11буп СВО
ЇХ становищ rучиі деІСЛJІраціі і заиви, JІRi аж 
ніяк ве розв'язують складиості даного шпак-

VСІ:О:І~~ЮЮТ~·. 

1\ІJІ ДІ1 ЦІІХ 4'баІЬІі.ЇВ ІІа ро-()"'' ІІС RI~ 11011:' • 

. щ б п~юдставшп~ів т. зв. ор.,"аІІі:тцій: Вrrзво.lь

lІОІ'О Фронту. Бо, хоч nони ~JІТL ЧІІ не вat"r· 
бі;п.ше метушні і ш~ІУ в иашзму суспільн•) 

l'ly. і Г!:JО:ІІа;(СЬКОІ\ІУ ЖІІТТі, ТО все Ж ТаІ:.И ВОПІІ 
1\tаЮІ·ь в ЦЬОl'ІІУ свої інші цілі. СпрІІ•шнюючJt 
ЦІО МСІ')'ШІІІО, ВОШІ RСР1fУЮТЬСЛ ІІе 3агаJІЬИО

~:l>ра.;ПСLШІМ ДОб!Ю1І, а суто СВОЇМ ВУЗЬШDІ, 
ІrартіЙИИ!\r. Ім ці "віча", "засудІr", '':відмежу
саиии" потрібні д.u їхнього організаціііного 
ЗfіереЖеИІІJІ і 3а.J~ОИсервувании: ЇХНЬОЇ ДОІЩЇD
СЬІіОЇ ідеології 30-пх років. Іхии тактика спри
•пmеиа І,ОдосальшІм відходо:~~ від їхнього се

редовища іителіr'еиції і ака.демічвої 1\Іо.:щ.tі. 
Тому тактика цього середовища нас не дивує, 
хо•І ~ n ІІІІХ G здорові прояви, иапр. серед чле· 
нів ТУС1\І-у, які не йдуть по лінії "иепомиль
ІІfК'ТІІ'' і Т. ЗВ. "прІПЩІШОВОСТИ". 

Молоду і академічну r'еиерацію заскочи

.•ІІf внетушІ і вчІПІRІІ ряду "батьків пароду", 
JІанискрав:шІІМИ реЧИІШ3МІІ JIIOL~ треба 3Ш-"\ 
жати І. Кедрина-.. Рудmщького, з і10го ви~'
nами шt вічах і в пресі, ред. А. Драгана (икиі; 

n зовсім иеприйиитиий спосіб предС'І1І&ЛJІВ Рат
І'сІЮьку справу на сторіІmах "Свободи''), д-ра 
!tІатвіи Стахова ( JІКІІЙ втратив відчуття сеІІ
су і логіки в обrоворюваииі питань культур 

ного обміну на сторіиках "ІІа.родиої Волі"), 

і зокрема украінського кажолицького щодеи

шш.~. "Америка", органу забезпеченевого то
n.:~.риствз. "ПровидіИНJІ", який довів дискусію 
про одне з иаїmа.жлввішІІХ питань украіись

r~ої спільиоrи - ДQ бульвариого рівня:, пони

жуючи цим почутrи не лише багатьох укра

їнців-католиків, але й кожного чесного укра
їнця. Сnоімв обвииувз.чеикими украіпських 
І•У льтуриих діячів на чужині у видуманому 
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"радJІІІ.офільствІ", - ., Америка" відійшла вІд 
прІПЩІПІів христІШиськоі моралі .. і етики в 
журнв..lJJспщі. ста.Іочи не лmпе по • стороні роа
бивачІв укра.іиського оргаuІзоваиого житrя, 

але й заКЛИЮlючи до нього. Молода rёиера
ція ніколи не зможе погодитись, не з їхніми 
погJІЯдами (бо в демоh-ратичНій системі кож
ІПІЙ громадяиmІ має право на відмівиІсть по
глядів), а з іхиІ!\І підходом до 'сутІ справи, од
носmроІDІіСТІо і методами. 

.Який може мат11 молода •·енерацІя ре

(JПект, нап~ик."Іад, до УККА, який у тракту
панні цілого ряду за.гальноукра.інських справ 
за.перечуG себе та вимагає сліпого пІдпоряд
кува.шш своїм постановам, забуваючи, Що мІІ 

живемо в системі, де ІснуG nовне право на сво 

\Идиу дУмку і погляд, зокрема в mпаииях ди
скусійних! Від УККА молода tеиера.ція очі
•,ува.ла та очІкуG багато більше, як він дас 
Д.їІВ:' українськоі· справ. Зокрема молода :rепе
рацІя не може погоднтись зі становищем )"&. 
КА в справі культуриого обміну тому, що Це 
становище нехтує почуванними І пог лядам11 

nеJ:шкоі частини українськоі др1аючої еміІ'ра
цJJ. УККА, як наша політична репрезеита.ціJJ 
ІіОВіППJ3. :idтJi, щО ВИаслfДОК ЛОГіЧНОЇ ПО~Іtі
](ОВНОСТИ цілоГо ряду подій і ·змін у міЖиароn_
ІІІІХ відносинах ~ скоріше чи пізніше мtct~o 
дійти до безп~редаІх, особиСТІІХ' 'ЗусТрі"Іеіі 
l\ІіЖ предсrавJПО(ами іІІДСОВGТСЬКJfх укра.іm~ів 
і української·· наЦІоиа..льво-полІтичпоі еміtра

ціі. Ба, ЩО бі.іJ:Ьmе, ці зустрічі МОЖуть ПОСJІЛІО· 
ватись і поширюватись, а не ·навпаки. 

Започа'І'Коване кілька років тому листу
вания з рідними в Украіні, засишl.ння иа.пmх 
еміІ·раціЙИІІх книгарень підсоВGтськими ВІІ

даиияl\ПІ ! ВІf!Юбами, а даJІьше - вимоГи УК
К!\ ще в 1953 р. до уряду США визиатn УРСР, 
як державу і зав'язати з нею ДJПLJІОМ8!ПІчві 
зи.осиии ....._ всі ці моменти не могJПІ не впJПІ
вути ва розвиток подій, до яких мИ: сьогодві 

;г~;Ійшлв. "' 

В . такій ситуації, перед ЛІІЦе..п вибитrл 

іиіціятиви большевиками з иа.mнх рук - а.ж 
ніяк справи не розв'яжуть заперечеВІШ, засу
джеив.и, збори чи вииошуваивя цих справ иn 
за.га.львогромадські віча., які дуже часто· 'на
гадують збори в 'DОТалітарних системах, 1111 

sших маеа з розбурха.вими пристрастями ви
магас - "розпни його"! 

Таке пола.годжува.вв.и справ вас ніколи 

ие об'GДНаG, а навпаки буде доводити до по
І"днблюва.вия між нами тих прІрв, які І так 
вже ісиуюrь. 

Молода: •·евера.ція під час І піМJІ метуш
ні навколо Ра.переькоі справи очІкува..'І& від 
"батьків народу" і нашого поліrичвого пред
<~таввицтва в США якоїсь нової концепції бо

ротьби в новій сmуацІі, а. не веr'а.цtї та одио
сторониости чи такого тавовища., яке ми ма.

·'•и змогу прочІПати на сторіиках всього кіль
кох газет. 

Відрадним і наскрізь спрІІЙWІТВИМ д.:ш 
j}fолодоі •·еиерацtї є ставовище в сnраві кон
тактів з Укра.іи.ою нашого політичвого пред

ста.ВІІІІЦ'rВа І централі укра.іиців ·IS к.а.иа:дї -· 
КУК. .Яка. вemma різниця між ста.и.овпщс)І 
двох централь, двох сусідних країв. Стаио

шпце КУК показало, що ми 1\Іаємо політично 
вироблену і на державинцькому рівні дУмав 
нп репрезентацію в одній країні нашого по
сслеІІИЯ. КУК схопив суть справи так, як · іі 
схоплюють державні народи, яких краіин ::в 

нІд большеницьким поиеволеинлм. Ми певні, 
Що уІtраівська. молодь Канади може спокій
но діmВТись на своG майбутнє. Шд керівниЦ
твом КУК-у вона дІбJGтьса ще більших досяг
JІеиь, бо завдяки йому ми ма.GМО в Канаді ва.іі

бІ."Q>ші,,_з усіх укра.іи.ськвх поселепь. досигиеи
ШІ._.v. ·Кfл:ьтуриі і політичвL 

:, 'l'oA( kOJDI КУК дав нову коицеІЩію не 
JПШІе діяльвосm, але й боротьби з ворогом 
Д;U. укра.ілсn'Ва Ка.иади, ПОЛІТИЧІІВЙ nровід 

в США опинився без будь-якої нової коІЩеп
Ції, яка· бу ла. б, якщо не 3&ГЗ.JІЬиоприііввтва. 
ТО хоч' СП!)ИЙWІТлвва для різних цQг .JJЯДів І 
иt1.сmиов. 

Для МОЛОДОЇ, ЧІІСдеНИОЇ tеиераціі 'r.і~ИlЇ 
с-тЩІ в СШЛ , ~mє чІППІИКОІ\І все більше вІд
JІІІХа.ючим, а не првтя;га.ючІІМ до украЇІІсrва. 

Тому ·чи не час з ревІдувати це І подібні 
становища не лmne до питань ку ль туриого 

обміну, але й В33ЛІ.JІі до пита.иь укрв.інсьJСОі 
rrо.іІітики в різних її ~х. 

Молода rеиера.ція очікує іmціятнвІІ І муд

рнх, державmщько-зрілих і поліmчио-впроб
левих рішень. 

' 
Ми .ОПИІІИJШСЬ зараз В mJdй ситуації, ЩО, 

:~>оли т. зв. мирне сnІвІсиува.ння буде nродов
ж~·ватись, то иа.ціоиальиІй українській еміrра

цІі і молодій нашій І·еиераціі, нераз доведеть
ся зводиrи бої иа.вкол.о цього пиmиия. 

Ми уважаємо, що це лmne початок у. цt

л.ому ве.їJИКому комплексі розвитку подій, Щ(ІІЙ 
проходитиме між сходом і заходом, між віль

ними украівцями Заходу, І nоиеволеиими -
Сходу. 
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За .~кі'· метоnи боротьби? 
(Аналіза і ДИскусійні думки) 

: ., Заrаm.но прнйнате переконанни, до "речі -
аксіоматичне, що зм,їннт:ІJ. політично дермавний 
устрій даної нації чи даних пацій (наnр. • ік:nе
рЮ можна чотирма сnособамн: 

(1} Зовнішннй зудвр (звичайно війна) 1 .(2) Внут
рішнє потрисенни. (звичайно ревоmоці-а) 1 (3] За
вмнранни - розклад соціальної, економі"Іноі і 
політичної системи (звичайно еволюціа) 1 (4) Мо
ральний. тнс::к певної групи громадан на дер.ІRав
ннй устрій однонаціональної держави і такий са
мий тиск поневоленнх націй (у випадку hmepi.l) 
на державний устрій даної імперії. Цей засіб є не
ортодоксальний і відносно новий, икщо дивитиса 

з історичної nерспек~ивн. 
Очевидно, що вище подане правнло стосуєтьс• 

і до Совєтського Соtозу, икнй є нічим іншим ак мо
дерним внивом Російської імперії. 

ІJочннаючн від другої то~н, треба ствердити 
факт, що 1ІНШе тотальна термоидерне війна м:і.ІІІ 
СССР і Західн;нми ДемОЗ\ратіамн моме зродн'І'Н 
rрунт, на икому можна б було робІП"И риоmоці10 
і мати надію на іі успішний внслід. Моо~~~на з при
тнеком сказати, що т. зв. "загально-національне 
повстанни" в сучасних умовах і в сучасній Укра
іні є звичайним абсурдом, і хто на це розраховує 
- є ці11Ком відірваний від ритму о~~~нтта і є при

значений на г11Нбоке розчаруванни. 

Загально-національне повстании є 1ІНШе ~.ці 
МОЖ1ІНВе1 ИК В даній націЇ ВНЛОНЮЄТЬСИ пеВНИЙ ре
ВОЛЮЦіЙНИЙ осередок, вкніі t: •ідкосио •ІІD>ІІІІЙ 
від зннщеннв і икнй безперебійно росте {KIUO"'J( 

дли свого росту реальний rрунт). Дійшовши до 
такого стану і престижу, де він мо.111е стати на прю 

з ворогом, т111кнй революційний осередок (икнй 
тнм часом виріс і змужнів, ставши ревоmоЦійннм 
організованим рухоМ:) має моральне право закJDІ:
катн населенни до загальнего повстанни. В такій 

ситуації, населенни бачить peaJD.HT CHJI'f, на а:ку 
може розраховувати і - повстає. 

ПовС'І'анни гетьмана Богдана Хмельницького, 
що оперлоси на твердій і реальній базі козацької 
традИції, революціи в Аль.111нрі, икою 1~ермував ре
волюційний рух, що осівши в сусідніх арабських 
державах (Тунісіі і Марокко) був відносно забез
печений від знищенна і рад інших вда11Нх перево
ротів ~ 1ІНШе nідтверджують вище згадане пра
вило. 

На переломі 30-нх і 40-нх років деикі націо
налісти поилада1ІН всю свою надію на т. з•. "за
гальне повстании украінського народу", мрі•, •ка 
не.мала найменших реальних nідстав і то не лише 
те;n:ер з перспективи років, але навіть ~ді. 

І 1ІНШе шлихом останньої, мозольної і,,Др без
міри впертоі праці націоналіетам (під час" хаосу 
війни) вдалоси створити УПАрмію, з икою·, в інший 
час і в інших обставинах, Украіна могла б вступи-

тн в рішаm.ну боротьбу за свою самостійиіС'І'ь. Не 
наша вина, що нам довелось боротись з двома во
роо~~~нмн силами, з икнмн в тодішніх обставинах 
і в тодішньому укладі сил нам було немо.ІІІ1ІН8О 
втрІ0(8тиСЬ. 

І'іо1ІН друrнй спС)с;і(і. у світлі подій та іс,-орн"І
ного досвіду: зара~ .,н;fі!р.е81ІЬНИй, спід проаиІUІіау
ватн перщий ---.. здобутти самостійностн., шл•хом 
війни. , ,_ 

Самозрозумі11Нм є факт, що ми украінці ~У'І' 
на еміrраціі не маємо рішальноrо гоJІосу, щодо 
вжнтти чи відкинении перШого засобу (а ·берУ.• 
під уваrу пснхіку деакнх наших еиіrраційнкх 
середовищ, може це українській нації і йде на ко

ристь). Але ми мусимо собі одне исно усвіде>мк
тн: у випадку війни, і зокрема термоидерноі, Уи

раіна стане одним з нnйва.ІІІ11Нвішнх об' єктів аме
риканських керованих ракет. Така роsв'.nка заJІJІ
шнла б Украіну без українців, дала б те, чого 
так наполегливо хоті1ІН добитиси Гітлер чи С'І'а
лін - за11Ншнтн земmо і воду (бе! mодей !). От
же, икщо ми маемо взагалі на Заході икнйсь голос; 
то ми мусимо вп11Нватн на нього так, щоб він не 
шукав розв'изкн комунізму в термоидерній війні. 

:Ко1ІН дли логічно думаючої люднии обидві 
перші мо.ІІІ11Нвості не моо~~~уть бути брані під y•a
ry, за11Ншаєтьси нам розглв:иутн проблему чи пи
таин• евентуальної евоmоціі. 

Починаючи аналізу правдоподібности евоmо
ціі в Совєтському Союзі, слід ствердити, що тепер 
:немає, зрештою не видно, серйозних познак, аі 

свідчн1ІН б про cnoиnюnni чи прискорений роз
клад соціальної, економічної чи політичної систе
ми в ОССР. 

Зараз, ак зрештою стверд.111ує До~~~іпас, в ро
сійській імперії, днвличнсь на іі соціологічну сис
тему, існує дві класи: класа :комуністів (парті• і 
іі прнбудівкн) і класа некомуністів. 

:Класа комуністів відзначаєтьси відносно ви
соким життьовим рівнем (в матеріипьноку розу
мінні) і деикою свободою. Класу некомуністів ха
рактеризує абсолютний брак свободи. Не зrадус
мо нічого про життьовий рівекь некоwуиістів з ті
єї Причини, що він досить різноманітний і зумов
лений nрофесією даної одиниці. Цей рівень почн
наєтьси задовільним, икщо не mоксусоиик спосо
бом ·жнтти вчених і фахівців високої кваліфікації 

і кінчаєтьси февдально-нуо~~~дении:к способом ІІІН'І'· 
ти копrоспннків. 

Незважаючи на ці1ІН~ рад противенств у бопь
шевнцькій дійсності, все ж комуністична партіа 
ще не заrубнла цілковито своєї тугоС'І'Н і внутріІU
ньоі дисципліни, ще не докотилась до те>го ціп:ко
внтоrсі морального і фізичного розкладу, ак це ко-
1ІНСЬ було з аристократією різних націй. ДОС!'уп 
некомуиіС'І'ам чи їхнім дітим в членсrво кокуиіс-
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тичної партії ще не замю1еиий. Ур11д СССР і навіть до в а каста людей,, на базі· .п.риватІІОЇ ,ІІnаанQЄТИ, 
населения: nризвичаєні до nостійних госnодарсь- щось в роді давної аристо:кратіі. Хоч - величезна 
r;их :криз. Частина професіонапісті• •ідносІІо добре більшість fзоІІрема неросійсь~их) сеппн ще до сьо
матеріІІJХЬио забезпечена, а ве:rі:ику част11ну насе- годні зберегпа природний і можливо :кровний гін 
лення: тримає nід :контролем •епнчезиІІй аnарат 110- до земельної власности (гін цей nов'ІІзаний із спо
муністичної проnаrандн. Все це •:казує . на 'І'е, що собом ЖИ't1'ІІ сеnІІн) то все .ж парті11, при невтрапь
ще немає псваw.юа озна:к роз:кпаду совєтсь:кого ре- нім відношенні міського насепениІІ, може ще дов

жиму' (1111 це· 'iir.p. було з февдапьинN устроєм ІІа ro довати собі раду ·з· селянами ·(:кіпьиість ІІких від-
світан:ку І~апітаnізму). сотково ··до міського населениІІ постійно мапі є). 

При всьому цьому неабия::ку pomo відіграє 11 Е:кономі'Іна система~:~~о Союзу, --хоч 
ЄССР сам.а е:кономічна система. переходить постійні· :~~;ризи;:все ІІІ' є Ще ·на ·стіпьнн 

Сучасний е:кономічний устрій в СССР. хара:к- стабільною, що в неі не має позна:к nриспішеного 
терний тим, що держава ні:кому (навіт~о найвище роз:кпаду, ІІКИЙ ·захитав би· ·основами цілої держа
nоС'rавпенИ'м партійця:м) не rаранrує тривкости іх- ви. 
Іііх особистих посідRиь. І тому немає позна:к, щоб (Процои~внnІІ буде) 
у СовєтСІ>Кому Соrозі внтворювапась своєрідна р о- Bor.цu rac:IOK 

~о~·:._· __ 

Поrоворім про нашу мonoJt~o: 

Деякі проблеми украївськоі(молоді 
·' .. 

Модерна психологія і психоаналіза пока-
3али, яку важливу ролю в житті людини грає 

І:омплекс неповноцііпюсти. Соціологія доП<>в
нила це відкри'І"І'я, указавши, що асиміляція, 
тобто зnечення однієї націоналЬІіостн nаДи 
другої =._ спричинена почуття~. 'що Рл'В.она 
національністьііі культура є менш вартісною 
ніж інша. . ,. 

Це почуття неповноцінности супроти всьо
го слого ·було і є харакіl'еристичним для укра

інсьІ<оі спільноти.: Ним за.ражеие · ., сливе не~ 
старіше покоління. Ним заражується також 

студентство. Ним сnричинена його байдужість 
до українства.' Яка рація,' молодь :rііІтається, 

свідомо чи несвідомо, горнутися до 'національ
ної групи, існування якої якщо пе заперечу
ється, то n усякому разі іГНоруєтьсЯ:? Який 
сенс гово!1ИТИ мовою, якою сторонні не цікав
лятr,ся і яку свої не шанують? 

З українською моРою у нас взагалі пога

но. Старіше покоління дорікає, що студентсь

ка молодь не nивчає її і часом навіть заперечує 
доцільність знати її, але само знанням укра. 

інської моnн не грішить. Калічення рідної мо

ви дуже розповсюджене явище в ~·сіх ·вікових 
груnах украінської сПільноти. Прові~ялізми, 
погана вимова, недоречні чужі слова можІНа 

почути і n розмові осРічених людей. Часто ви~ 
творюється враження, що українські інтелі

Генти добре володіють кількома мовами кnім 

своєї. Таке нехтування мовою за~воіло ·теnе. 
рішнє сtудентство, якому достJrп до ошШуван
ня. мови, зрештою, значно утруднений і чужо
мовним оточенням, Р якому воно виростає і 

здобуває освіту. Якби було середовище, в я

ком:r всі розмовляли б бе:щоганною, культур

пою мовою, студентство не відчувало б, що ця 

чоnа неповноцінна чн менш розвинена, і само 
намагалося б о:~анувати її. 

Відомо, що в західних проРінціях КанаДІІ 
ухсраіІіською моnою розмовляЮть не тільки 

украї.нці; а_~ аіtГ.n_ійЦі, бо там украінці мають 
у багаоrьох 'міс:Це,~рстях кіл_ь:Кісну rі~ревагу. у 
Сu~лучених Ш-rатах, де воІJи СТАН9влять Про
пррційно й а:бсолютно меншу групу, ,ніщ у 
Канаді, украінці не можуть.творити таку кіль
кісно важливу групу,. але вони можу-ть і му

сять стреміти до· якісної переваги 'в культур~ 
ному житті цієї країни. Тоді українську мову 

шшчатимуть і чужі і СРОЇ. 
Мені часто ставлять питання: чому ук

гаїн·ська 1\ІЬЛОДЬ не ЦіКаВИТЬСЯ украЇНСЬКИМ 

театром. На це питання, яке переважно виго
лошуєтьея людиною, яка або говорить таким 

тоном, що здається вже..СJІьози в очах, або гри

мить самовпевнено, я звичайно відnовідаю, 
що молодь таки цікавиться.· Відбуваютьс.!І а
маторські. Риетави, влаштовані молодими ен

тузіястами теаТ!ІУ і певна кількість молодих 
бере учаеть у праці, напр. "Театру в п' ятни

цю" у Філядельфії. Та чи батьки підтримують 

іх? З влаеного досвіду знаю, що ні. На ама
торську виставу прийде сорок людей, п' ятде~ 
сят, ну- сімдесят п'ять. Але ж цього замало. 

Візьміть нашу пресу. "Студентська молодь 
не читає украінсьних газет" - дорік81(Уl'ь 

старші. Не входячп в справу її мови, а nона 

жахлива, треба ствердити, що і1 зміст, у біль
шості випадків, жалюгідний. і тому українсь
ке студентство не читає її. Бо ж немає однієї 

}'Ісраін:ськоі газети, яка реГулярно й об'єктив
но подавала б усі відомості, що стосуються ук
раінсьІсоі спільноти. 

У РадлпсьІюму Союзі від давпа ходить 
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;r-:арт про .~ві найбільші Га.зётn~~моnл:ш, ·у "Из
Ііlісти.а::.н пр~,хас ·правди. а в "Пра:вді" немає '';т.
Звсеrші''. Жарт не менш дотепний, але напевно 
бИіЬІІІ болючий~ коли його пристосувати до ук. 
раїнсьиих еміrраційних часописів:. деякі шля
ХІІ n наших газстах ведуть до бездоріжжя, n 
іншL'Х газета.~ є багато· слів, але вони не мудрі, 

ще в іпшнх. :ші nплвляються в СІП А.. нeJІtar. 
амсрю.:.анського ідеалу постачати об'єктивні 

ІЮDІши, знов інші виступають проти свободи 

;{умкп й слова. 

Саме ПР АНА на вільну думку виkагас 
теперішня молодь. Вона не цікавиться перес. 
тарілими ідеологіяМІІ і "кра.йовими сантимен

таии1'. · Вона шукає нових шляхів, прагне вий·
ти з бездоріжжя украінської історіі, піsнати 
ввесь св:т, а зокрема землю своіх батьків і то 

::; усіх доступних джерел. 

Вона не буде підтримувати еміr'рацію, в я

ні :[ )~і ють люди, що ''в умовах Рільного світу 
пс n:,о..tіють засвоїти елементарної грамоти де. 

мшtратіі, правопорядку і справжньої гуман

ности" (Дарія Ребет: "Патріотичні курйози, 
громадсм<е з.починство і молода сила", ''Cy-

•щсність", ч. 6,. ЛІШень, 1964 р.). Такі люди :не 
шанують аиі себе, ані студентську молодь. Во
ни не певні ані себе, ані своєї ідеі. Теперішній 
1\Юдоді не по дорозі з ними. 

Дехто з читачів зарахує мене до "молодих 
сс~)ДИТJІХ людей", Але мої слова внеказані ие 
з пересердя, а з досади. Мені досадно, що в 

нових обстав1mах, де вже не можна виnравду
вати всі недоліки несприятливими політични
ми умовинами і сусідами - воріженькци, ми 
не спромоглися позбутися провінціялізму, оС

мсжености і нстолерантностп ;10 чущоrо, до і
п3 Іtомислячих. 

JЦоб дальше існувати й розвиватисJІ, щоб 
розбудовувати національну свідомість свосі 
молоді, українська спільнота в діяспорі му
сить застановитися над тим, що вона хоче пе

редати молоді, і над тим, як вона хоче ті вар
·.:ості защсплювати. 

Українська спільнота мусить, нарешті, 

розmпрптп свої горизонти і вийти з цього еміf'

р1ційного тупика. Наша справа внутрішня. 
Сt{азав бо Тичина: "Тільки й єсть у нас ворог 
~ ,, п~шс:> terщe". 

Mapr~o Царшmик 

------n----o----01------

Молода л!тсrатура в УІ<раїні 

Ві~но .полодо У•~раїна 
В додатку до варш.аєськоzо "Нашого 

Слова" - ин.аиш..Еультура, ч. 8 за 1964 
р. появилаl:ь стаття nольсьІсоzо nись.меп

пика Є. Єпджиєвича ''Вічпо .молода У
країна", яку nередруковуємо uижче в ско

рочеппі. 
Провів я чимало цікавих розмов (як у Ки

єві, так і у Львові), до тогр ж привіз я зі собою 
багато книжок і журналів, які негайно після 
повернення додому прочитав. Те, що встиг я 

стРердити, перейшло всякі мої сподівання і на. 

повнило мене великим подивом і пошаною 
для українськоі молодої культУ'Ри. 

Важко мені навіть пробувати в короткій 

статті подати всебічну картину найновішої 

українськоі літератури. 

Здається мені, що досягнення і здобутки 
ц;єі літератури гідні уваги осdбливо в галузі 

дрібних прозових форм - оповідання, новелі, 
ескізу. Маю на д.vмці твори таких молодих 
mrсьменників, як Григорій Тютюнник, ЄРген 

Гуцало, Роман Іванчук і Юрій Коваль. 
В творах тих письменників немає ані 

r<рихти дешевого дидактизму, немає дерев'яної 
мови та інших реквізитів т. зв. "постульованоі 

літератури" з минулих років. Ударяє нечувана 

щирість, повага і моральна чистота. Ударяє 

простий, ие патетичний, а такий глибоко зво
рушливий, підхід до питань, які завжди бу

дуть домінувати в людському житті, поки іс
нуватиме світ. Ці письменники користуються 

про~тим стилем, стилем ощадним: їх спосіб 

образного змалювання д_vже наближений до 
народнього, але, зрозуміло, піднесений до ху

дожньоі висоти, аж ніяк не стилізований на 
фолкльорі, він цілковито вшJливає з духової 
структури, яка іМ' властИРа. 

Подібно виглядає справа українськоі по

езії. Ростуть ряди молодих поетів, а кожен 
з них вносить до рідної творчості свій влаский: 

неnовторний тон. Проте всіх веде та сама до
мінуюча ідея, всіх оживляє одне і те саме по
чуття: всі найсердечніше зв'язані з пробле
мами СРОЄЇ украінської Вітчизни, свого сус
njльства. 

Своєрідним, невідбитим блиском світятьс:~ 
поетrrчні таланти Івана Драча і Ліни Костен

ко (яким, на мій погляд, несправедливо і не
потрібно причіпляють етикету якихось укра
інських "angry young man", невдоволених мо
лодих людей - зі шкодою для них самих і 
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для украінської поезії) ; привертає увагу ді
рична творчість Тараса Мельничука, ГригWі
я Коваля, Людмили Скирди і Олес.цЛупія. · 

Всі вони б'ють по струнах піднесеного па
тріотизму, герої чної моралі, високих суспіль.:. 
н:uх почуттів піднесеної еротики. Промовдвють 
зрозумілою мовою. Іх метафори і параболи 
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чисті та :~сні, як хрусталь. Не вганяються за 
дрібІЦDІи, герметичнИМ'й ·формами і наполег
ливо кують і. різблять бри;лу поетичної мови, 
надаючи ій щораз благороднішого звучання. 
В цьому також, на мою ДумкУ., проявляється 

іх :rmнвабливнй, амбітнИй патріотизм. 
Єжи Єн.джutвич 

е.,. е е 

Молода література в Украіні 
:.«,;r; 

Наймолод.ші українські поети 
(03) В 196.'j р. після короткотрШJалого 

відродження в українській підсоветській літе
ратурі оирuн.ула думка серед деяких киівськ'ШХ! 
'і'tисьмен.н.иків, щпб біль1JJ.е уваги 'звертати на 
.толодий літературнuй доріст. Відтоді влашто
вують кожного року, з кінцем грудня або 1 по
чатком січня, з~д-семін.ар .. наймолодШих по
читкуючих поет,ів, учнів середніх шкіЛ Укра-
іпи. 

Такі семінарі допомогли відкрtсти ряд 
.молодих талантів, яких імена стають загаль
повідомими, як в Украіні так і поза нею. 

Про це нове літературне поповнення І. 
Шаргородська писала (~~Р.О/', ч. S. 1965): 
иу них момді, дзвінкі голоси, уміння відчу
воти й бачити життя". 

"Т . . вори юних ттєраторw,~ пцше письмен-

ник молодшоі rен.ераціі Григір Тютюнник 
('~Л.У.", ч . ..J. 1964), - приваблюють перш за 
все ти.м, що вони здебільшого не схожі один. 
Н.а одного, як Іtе схожі дзвіночки, одлиті з 
різних металів, як не схожі fІідписи в атеста-

тах зрілості, tr.oч і виведені всі . каліграфіч
ним, ще трохи дитячим nочерком'". 

В таких семін.арах-:rtзда:х: бере участь бі
ля іО-80 учнів cтapш;u.rr клясів десяmрічок. 
1м, звичайн.о, всього. 1-J-16 роІdв. Але голоси 
деяких мають дійсно великі поетичні звучан
ня і віщують, що вони вже вк.оротці попов
нять ряди мoлollU-'lJ талановитих поеrів. 

Багато з цих. н.оймолодtиих ще допуск,а
ються різних помилок, у деяких відчувається 
брак знання украінської мови, а ~~проте сві
жість. іхньоі музи не може не приваблювати; 
вони, мов перші проліски, скромні, безпре
тен.сійн.і. І як ніжні весняні квіm, потребу
ють чуйного, любовно~о' ставлення до себе" 
(~·л.У.", ч. 9, 1965). 

Н айталан.овитіtuою серед цього гурту 
молодих nоетів виявляється Світ лСІна Жо
лоб, як і декілька іІLших, яких перші літвра
турні Ct'lpoбu. публіІGуємо в цьому числі ••смо
лоскипу". 

ВИБІР, 3 ПОЕЗІй 

Земns пе.ць-пе.ць укрипась пеrесеиьким 'І'УМВІІом, 

'&ен'І'ажать небо JWМИ про зорІІИі сві'І'Н. 
Дерева за•итапись йоrо ~дним караном 
І сипи ІUКе не ма10n., що& norпsд вІ•есrк, 
А соповей над Росс10 то nпа•е, то смісn.с• ... 
ЗамріІшись дерева, 'І'Нхесеиько wyМJUІn.. 

Замріипись дерева ... Чому JК мені здаєтьс•, 
Що і вони умі10n. 6езмеJКИо сумувать! 
Так! nрекрасні, rор,ці, - нащо i.w сумува'І'Н 
Під nередзвін весепнх цикадних кас:таиьє'І'. 
Вони JК, пн&онь, cyмyJOn., що ім не о&ійивтн 
Своіх сес'І'ер зелених j:s roJrylиx nпue'l' ... 

СТЕЖКИ - ДОРОГИ 

... Сві'І'Па СОІЩІІ рука небо ЗОПО'І'ОМ ВИІWІПа ... 
Пpo6ira10no дУмки по моєму •опу: 
Копи 6 коJКиа mодкиа nісп• себе запиІШШа 
:Х о• С'І'еаurнку мапу І 

Копи 6 кожна mодииа деревамн-вНІІІІІDОІ 
06садипа 6 стежиикн аоІ, -
То по рідкій земпі над с'І'еnами копнundмк 
Зашуміпн р rai. 

ТАРАСОВІ 

Копи с:ерц10 моєму иесnоко10 orpe&a, 
Копи сип воно npanre здобуть дпи добра, -
Я іду, наш КобзарІО коханий, до ore&e 
Так, кк сnраrпий у сnеку іде до Дніnра. 

Я іду не oJnra: На•е море до скепі npнxoRJtn., 
Що6 'І'О6і УІUІОНИ'І'НСЬ ДО ніr, ціІІІІ!ЇІ S'l'1 

Во крізь хмари •асу зміr розrпеді'ІІІt '1'11 сонце, що 
СХО,ЦИТЬ 

І жиТ"nІМ иепеrким иа6пиJКав йоrо ра,цісний с:хІд. 

Ми 'І'о6і несемо наші в ore&e закохані душі: 
Ніжні - в&пуні кві'І', сдині й 'І'Вер.ці, ні6н СRJІЬ. 
І иіикнм rромам тво10 веJІІІ'!І не змекІІІИть, ке 

:tpyUDІn., 

Во з ІІІОбави кародної - 'І'ВЇЙ n'єдес'І'ап. 
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І нisJoal аі'І'рам не 3allinl. RO н&е с:н8UІІПІ, 
Ані 3JІНаам не 3миn1 ві :aacнnan. СІІіrом sa&тw-: 
Haiмi•griun скриааn:і - qe cepqe аеJІИ'ІІІе JDO~ 
І на них 'І'ВОс ім'• навіки anнcano жнnw1 

•• .Ми і:Rемо, іRемо ••• Наша RТІІІІВ І порух - сдкІd, 
Наша nісн•, ІІК rony6, що 6'cn.c:• криnом у 6ma101'1'1>. 
Нааі'І'Ь снані: Дніnро усміхнтас• aiR щаеn 

JІНТНК88. 

Чусш? - Він 3acniaaa; 'І'ОЙ, Х'І'О аміа t'aai &урі 
nоркnІ 

І nісень тих не 'l'pt!\6a нікому шумти 
По хоnо.цннх •тжннах, заморських краа: 
Ні6н не6о аеснІІНе на :аорІ, 6ara'l'a, 
На nісні Украіна 6ara'l'a no•l 

-Сnи ж сnокійно, Ко63арІ0, niR 3ОрІІМН cal'l'noro 
не6аІ -

Вікоаі'ІІІо анрус nраRавнк Чернnа ropa. 
... КоJІН JDOASМ у cepqe 11сноrо несnоко10 'І'ре&а -
ЙR~ RO 'І'е6е вони. на•е cmparJIИЙ iRe RO Дніnра. 

Св!'І'nана Жоnо6 
(t:. Межиріч, Черхащина). 

СИН ДНІПРА 

С'І'оrнав Дніnро, ме'І'аJІНса. ханnі 

Та, шаnенЬо.м, реІІJІН ... 
Зірки сховаJІНо. no61Jdn:i, 
У 'І'емн! хмари :ааJІJІrІІН. 
До ханІІі о•ере'І' схнJІНвсІІ, 
Десь кала'І'ав 6уремнні: ,.:~він. 

В "Т ні• Шевченко нароRавсв. 
З rлн6нн Дніnрових вийшоа .Ь. ... 
Замовма &тр•, тихо ст"nо. 
І ві'І'ер • о•ере'І' :Janir. 
А наR 3еМJІеJО вже cвiuno, 

І енну Дніnр С'І'еІІН8сь RO ніr. 
Ліси сmлеJІН RОвкоnв віти 
Та чере3 нетрі у світи 

Тарас nішов, що6 сонqе с'І'ріти 
І JJJOASМ nісні nринести. 

СВІТАНОК 

На'І'ІUUІ НІиуnіна 
(Диіnроnетровськ) 

Сві'І'анок 6peRe снньооким 
ХJІОП'ІННОІО -
в росІ rony6ii: no иоn:іна. 
Сонqе в Cyni rорне весnамн 
XВHJDO ... 
Пахне сіном ... 
Д3вон11n. на nуках коен 
ЩаСJІНВО, 

вnнвшнсь соками t<рав. 

Ні6н 30JІОЧенІ CORII"Dii Jdpн, 
PHRYrR naRaJOn. в С'І'аа. 
Сонqе уемішку •ераону, 
rарячу, 

вище і вище niRROCII'rlo ... 
Руин веJІНкі, RТЖі, JОна"Іі 
коса. .•• 
ПісНІІ 3n:i'l'ac в не6о червоне, 

в сонqе - воrненне скельqе. 

:Хо'І і ЩеNJІІІn. МО30JІНС'fі RОJІОНЇ -
щаСD у серці. 

Сві'І'анок nобрів моnОRJІМН 
nокосами 

і скошениіі:, вnав ка коІrіха • 
Руин JОні, скроqмні росами, 
naxнyn. сіном. 

&орне Чіn 
(с. Боrачаись:к, ПоJІТавщина) 

МУЗИКА В СТЕПУ 

Hac'l'aauc коnосс11 червиеве 
у ие6о ё!Коrенн -

мonoRi, rомінJІНВі, 'JаrоС"І"рені вусикн, 
ЩО брННІІ'rЬ, 3аЧаровуJО'І'Ь1 6yRJnJ. .•. 
Ві'І'ер. 
Ніби скриnка, 

8 стеnу ЩОСЬ р03КІ13ТС КОJІОе 3еJІеИИЙ 
і: npиcnyxaJOn.ca радісні JDORR: 
Ь 3ерна ROcтиraJOчoro JІНне мрниаІ 
НаставJІІІс коnосс11 "'Іервиеве 

у небо антени ..• 
Петро Даqеико 

• • • 
Дощ nройшов ... і асфаm."Т m ... eqь, 
Наче д:sеркаnо niR иоrами. 
І cnni'l'aJOn.cІІ в синій 'І'акець 
НеRосnівакі вітром rамн. 

Ве"Іір c'l'enнn. niR иоrи 3орі, 
Сm.о3и щас'І'ІІ чніс. чи rop11. 
В небі хмари с:ині, ІІК rори, 

І в RТ1ІІі моііі - ні6и 11 морі. 
Скі.m.кн кроків, 
А може, і: років 
Ще RO ЩаС'І'ІІ мені JІИПІНJІОСІо! ••• 
Дощ nройшов, моnо.цні:, UПІроІDПі, 
Серце .мстим RОЩем умилось. 

І nеrкнм аідrуинуnось щемом 
ПереRУJСаие, nережите, 

й npopocno в RОщову nоему 
Дум, чеканНІІ і щас'І'ІІ житом. 

Леск 1'Rndй 
(Р\иів) 

ВАЛАДА ЧЕКАННЯ 

ПосіJІН RТМН 
no6imr 

хати, 

а В біnіі: ха'І'і -
nечаль ВRОвииа, 

і виі:шnа в синю 
леrеиRу 

Ма'І'И: 

- Ой, сину, сину ... 
Немае w.иа 

• .• Де ВС'І'ВJІа 'І'ИХО 

трава npaRaBHII, 
Re .цнкі 'І'рави, 

Re С'І'ЄП широІDПЇ, 
в~ав він буіhІе 
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натхненик 'І'равню 

І rрозам мрії 
.ві.ц.цас 

• ВНСОJІЇ, 

Йому б ка.ціі nпекатн чисті 
і СТаJІН цу'МН 

юиа'Іі 
ЖН'fом, 

І етапи оЧі кnеиовнм 
JІНСТІІМ. 

І вий,ае тихо 
і с'І'аие мanr, 
КОJІН ~урб010 
цв,іте :капина. 

смолоскип Березень-Квітещ. 1965 , 

. tp1na маймопо,цшн:іс украінс•кнх nо
" Моіа "(зпіва наnраво): cнnsn ...... Лі.ціs 
.rовQ~~щ•ка __ (с. КриШці, .JSіннИЧ"ІК
на), ... GвітJІа_на Жопоб (с: •. ·моJКнрі'І, 
Чер•ащнна), пітературо:s.авец• Пео
ні.ц Нои'нченко 1 Haтamr Нікуnіна (Дні
пропетровс•к), стор• - Oner Ла.цн
жсц• (Ужrс.ро,ц), · Вопо.цн Шеnепев 
(Киів), Bncнn• Mopyra (м. Попоrів, 

;3аn4РЇІІІUІUІ}, Ніна rна'І'10к . (Сі Моівка, 

В~тпtJrІІtаина), МР.хайпо Са•ен:ко (с. 
МорИНці 'на': Черащині), · Михайло 

Са•енко, =ne·cs ·ТнІ'JІій (Киів). Фо'І'о
rрафіJІ зроІ$п~щ nі.ц •ас з'із,цу-семі
Н!ІрІІ. юнИх ·nоетів Украіни, ниий ві.ц
ЕіJвсІІ в сі•~і -~~5- р. в Києві .. На фо

.:1оrрафіі (ІСРім J{овН'!Іеяка) уЧні .t :.tt 
· впіrсЦ. .~rес~рі-..~к~ 

Тн св-~, . ",.он ,зс.ре, 
З серЦsІ :ір)зана · rinкo -
Щира музо- соьіnко!· 

JURa rоsорец•ка 
(с . •. JІіряі\івці, Вінниччина) 

ПРОЛОГ · 

Я не ~б~ nрощ~~· J еnіпоrів, 
Жиrія .пізнR,.;~ в ІЩ~ nponor ·' ! . • 

Я зпнвн n'19, 8 ~~~-~ тр.fво~, 
А скіm.кн ще noJI~p-~~ tрнвоІ'! .. 
Byna ЖУР~.а. К!l~~rцщ' .. ~~з o!Ji~, 
І в'ока, ІЦО. зсувапа,~ , . nпе'Іа. 
На черені "ароД~у~а,Щс~ . r.ірjї, 
І nnaкano, й и~t-.ц:ікпоС:.- .цівч!', . а біп! .. ~ми 

nобімт• хату 
в чекамив снае, 

в neчam вJ(оанму. 

І в rру.цнх тРіnотіпц ~е!І~ізорі ._,. 
Снувапа мрії. ~~Щ, .~ ... в _ ц_ожщні_.., 
І COHJIXI:!. і rJ/oн внііЬіокорі': · .. 

Микола Михаn•чен:ко 
1с. ·Розв~іків, КиївЩина) 

Ой соnіпко, .c:oninкo, 
Голоснстан rinкo, 
Ти сnіванок крнницІІ, 

А дmr мене - ее ствицн. 
Лю,цим вірнав спу.жка, 

А .цnв мене - nо.цружк;:а. 

На тобі 11 заrраю -
Серце з сонцем сnпітаю, 

Ох, те серце юначе: 

То смієт•с:н, то nna•e; 
То, кк місІІцJ.. високе. 
То, ІІК море, rпнбоке. 
Во в соnіпку "Jаку'І'~ 

І весепіст•, і сму'І'а. 
Во вона не лукава, 
А 111t мати паскава 
І 111t ма'І'и сувора. 

J . ие!Sо, небо з міснцем на .цні .. , 
І nерший сум на аркуші зім'!І'fім .. . 
І проnіски, що з сєрцн npopocnн •. . 
І березиевіс:n, що n'ІІИка й .,.&а'І'а • •• 
І шум иаяій, вепнхнх і маJІІІх ·.·. ; 
Сі.цапи ,цні сnочити на nорозі. - · · 
Я чула rріи, nаХТ"ІJІЙ сnіпий rрім, 
Що в,цапииі на мопо,.ому возі 

Дес:~о захпииавсн в реrоті рнснім; 
О, ще мапою сnовнипас• R rромом, 
Немапо стріпа ще 'l'oJd 'І'ривоr • , , 
А .цні іJПТ•, зборовши сум і втому. 
Це пнш npoпor • • • · 

11 вір10 у nponor. 
Ніна Гнатюк 

(с. Моівка, Віини••ниа) 

Я кличу вас не скніти і н.є гнуться, 
А mt6yxaтu, як нові сонцЯ: 

Васи~ С~оиен•о 
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і· ЗА- ОД~WЕВЛЕИНЯ ЧИ·\ЕЕЗДУ~ШНіСТЬ У ЛІТЕР~,ТУРІ? 
· ;;~ jr.,: ., ·.· · _ .. ·:!'-·· JJ)l'1 І' •• \~'f"-.f,.·; .. _:r)~'i.··!;~~-~~- -~-- .. _, , . -:-}.lN;:'~ щ . _ • .. • _ .... _ _ • 

,, ,, Роз:щджсння, та ~ИС}\у,сд, :м1щ. с~аршн~t .J. j\'Іи:стецтва, коли вт1лею в живих худоЖНlх 
:r.:р.!юдuЇШх, пшю.Щ,Цця?.і' в., ЦаріІні -ёl4~іфз світо· Є'!.'fразах, проflизуіоТь ·собою осю_·тканrіну ТВО· 
('іірдцмЗ.Ння, літера1;урJі,~1 Ті;Іqр~qст~}"тощо, ~~ ру.· ... _:!'- (пtдїф. наше "·-- СП.)-;:!... -
є ~ониМи ,ні у нЩЦій ~~тератуРІ.,і;Іі .. У· Лі'і~ератУ'~ ···::;а;.·. Послідовне ЗДійснюваnїtй~'курсу'_rіар
рі взагалі. f'озходЖенНЯ ---ч~:. ПИ:т~ія д;цто- ·гі{··;·в галуЗі · Jіітера.тури ·.і м1rе?ецтва .ЛЄЖІіТr~ 
мої ваги ДУ,JІ:ОВОЇ НlІ,СТанови "відносно явніЦ і Е' ОСн6ві -~ієї ~іЯJіьності ·творЧих спілок ..... '' 
дії окружаючого світу, яка, ця вага, не є од- (:Підкр. наШе ""'""''СП.}. · · ' 
НС.І:овою 3 ПОІ:ОЛіння у покоління. Про це пи- Діалектика. наведених цптаr. наСтіЛЬІ{Н 

ш~ться у. }Іас ·чимало. АЛе ~и не 'СпоСТерігає- ;тсна і недЕозначна, що наші ІЮМентарі будутr. 
мо-мu пo~iq!ji_JЦJWЦa j в уt.<раЦІськііі радянсь- ::ffіі!вими. ·Але;"'ІІоста.Є"'nитаннл, Чіr це погля1п 
ній Л.Ітс!,)ату~і '( .. ~ •. · · · . · . уСіх' щ~рівніtх ·кіл партії? Чіі' ~і є за бс:щуш-

,,, ТУ1;, .J7.равда~-:~·-~ще ~' інщцй фаКтор, Пар- Р-ісtЮ і ЗіQіУхою 'в: ЛітераТурі? ·. ; · . '; .. 

тія 'теж;:іUі;іДе -~і!і .к~еннИй штамп на усе, у.~~~~~невQму чцс,лі 19(15 р. ·•Дніnра",~~.іm.l.-
що твQрче, ,Д;т.щ ! цар'llЯ не забезпечР.на перед · · р .. у .. . . . . ... . . . '"' _" ·· · ·.. . . ... . . . . ·-· · ну комсомолу адящ~ьц:о1 краши, у ВLДДІЩ 
ШІІІШ-:.аНІШ~І JХ;ІЗХОЩКеНЬ МІЖ ,ІЩКОЛ!,Н,:НЯ~И. " . . . " • '' -- · . · · · .. . .... .. .. · . . . . . . . , . -'~ .. ЛІтература 1 життя , є стаття Любомира Се-
Лджс ж nона G :rюдс~кою. груп~ю. ~_до ~~~~ .~Р ника п. з. "Пролог - не епілог!~'. ЦікаЕою 
~астос_овувати ~ ~~- соцІо_::rогt;rю. 3~~?:~· ~о вона нам видається,тИМ;: Що на~агіється дати 
П ДО ІНШИХ груп ЛЮДСЬКОl СПІЛЬЩ>ТИ. llpOfC . ··, ,. J•'·o ..... • ·· ·." :·· . 

. . . р ... С ... дещо 1.исню в крити'дІИИ розгляд лtтератур-
яе аналІз партІйних еюп адянського ою3у ·· : "- · .: · · . . . но-творчого життя _ .р<щщприти заяложеНі 
ми маJш на уващ nочинаючи ц1 рядки. · · ' · · ·. · . u · •• ·· •• • · . ' · · · · ·· ·' · . !Jамки думання старих .\партlИЦІВ та ПІдвести 

3 нагоди сІчневого пленуму Сшлки Ппсь- _ . · "· 
· у ··-·.·· "П ··· · .,; ·g ··tч ...... 1· 965 украшську ЛІтературу до належних їй висо-

менниюв краши у . равдt · · з· ·с ня · р. С , ~.і!' 
r:оявилась редаюці~_і![ ·(:\:#тЯ' ·"Г.ідні:(~:Відобра- чин. таття почина~~~~;, 

.. '· . . .. ' .... ~ . . ·- '' 
~;<ати велич справ радJ!~С~~.()ГО народу , яку 
;-южна уnажати рамками, n ЯІ<ИХ повинен 

обертатись правовірнИй '' (~їі:" радШе,.-. лівоnір
ний) радЯНСЬІ,(~~ pнc~~eHI!~,,)i"ro:rJ:f,,- YJ:· 
раінсьюrіі. СтЗ.Нq~д~ ЦК ;ца.ртЦ - неЩ!означ-
ие. "П!Jавда" пише: · 

" ... Сучасний· етаіr 'кому'Ніс'rИЧного будів
нпцтва х~,l)~Іtтерй~}'Є;Ьс~ '~~f(~~ ,~.~і>?С'І'а~чою 
ро.'Іею партн, як кер•;в,~91 ). с;nнпмовуІрчоt сп
ли нащог,о суспі.1,1~тва. На підетаnі науІюЕО· 
го аналізу соцілльних процесів партія ВІІЗшl• 
•шє загальний напрЯl\ІОК розв1rrку художньої 
'fnорчості, ії цілі і завдання:: пона оцішос ~п 
:rітсратури :і ми.стецтп.а, основні резу.1ьтатп 

'l.Г.С·рчого ~П'І'І'Ц,···" • (rЩщреслен_НЯ наше -
СП.). . . 

" ... Поступальний"'· розвиток 'ёоція.цістпч
гої художньої 1сультури нерозривно пов'яза
ний з боротьбою nроти буржуазної ідеОлогії. 
Ьmеріялістична реакція веде, не ,прн..:пшяю

чи ні на мить, ід~олоrічну диверсію · протn ко· 
мунізму. Нам. .. не дана права навіть на наймса
шу передишку в.·ідеологічній .боротьбі. Немає 

і не :може бути мирного співіснування :м:ж 
ідеями розвитку людства до його сnітлогп. 
майбутнього та ідеями реакції, зверненими в 
минуде, ,які намагаються роззброїти народи в 
іхній боротьбі за свободу, мир. і соція.Лі~м-."· 

" ... Партійне розу1!.rіння jі:\.І:t-ття, І>.ОJІ.tуиі
стична цілеспрямованість тоді стають фаttто:.І 

"Був час, коли, як гриби після дощу, з'я
шІялися на літера:l'урне-му: пРJІі йевиразні і 
кволі вірші -'•б.nіда :тінь дум<і настроїв люди
нп нашого часу".'· НалеЖнИй ревеванс робить 
автор у відповідний': i:?I.t<J "каЖе, що: "ХХ і 
ХХІ! з'їзди КПРС роз.WЕtилП Дороі-у для роз
квіту поетичних . ~аІ.J:тів1 тІ;Jорчих обріїв 
яких сьогоц!J;,і, щх-rо 1 ирцо не може скува

ти ... Саме 'з -р()гJІаnу загального росту нашої 
лі·rсратури .'й''{ Сл~;: очевидно, розгля~аn1 те, 
що заважає тому чи іИшбму поетові статн 
справжнім впразншtо}І дYr.r і пра:гпснь паро-

~~;.. :!:~І 
Коли б .дове.дося переказати статтю С'..е

ника г. ·кільнох слов~, то можна б сказати 

'rai<e: розглядаючи стан поезії в у:RраІнській 
радянській лі~ерАтурі, автор не вдоволяиrьс:т 
ЇЇ станом; він добачає забагато подібносrеі'r 
між окреАшми авторами, між їхніми пережп
ваннями і висловами у творах; па його дум
ку одноманітність є більше як частим явищем 

1 немае поетичних узагальнень ні мистецьких 
сідкрить. Маючи таrсі ві!JШЇ па увазі, авто:r 
статті каже: 

" ... Годі й говорити про вплив цшс вір

шів на читача ... А що ж казати про вплив їх 
на людину "взагалі", тобто на людину, що 
живе сьогодні .і житиме завтра, в майбутuьо·· 
:му?".. . 

Такий тон1 ~у порівнянні до "Правди'~ під-
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бадьорюючнй. Відчувається подих свіжости 
ЮІ.ДіЇ. 

В іншому місці автор статті пише: 

"Національні "прикмети" літературного 
героя, зміст національного житrя народу є 
суттєвим виявом письменницького відкрИ'l"l'я 
реального життя, суттєвим, так би мовити, 

ltoMПOHeHTOM ХУДОЖНЬО-літературНОЇ ТВОрчо
сті. Без цього момеІІ'rу неможлива національ

на література і ії самобутній шлях в історію, 
в життя народу, з одного боку, а з другого

іі повноправне -' існування в колі літератур 
світу. І яюцо · наявне зближення іі з читаць
!ШМИ інтересами ·різних народів зекиоі купі, 
то воно йде через найповніше вираження на
ціонального .. , " І, як приклад до сказаного, 
Сеник наводить такий вірш: 

Я nомру ..• 
А коа • nомру -
Мапахіиd о'Іі моІ 

Проро~ 
Трnо8ІІМІІН orpaaa ... , 

А rapll"'l 
Допоні мої -
Копос:камк na:tey'IJIМR, 

А с:хак-.оааке 
Серце мое-

То •ераоко10 кamaro•1 
rей, •ерВОНОІО ІІа/11111018 
Ha,q моао J'краІко10. 
Ву~ • 'lplt8U 

ДЇВ .. І'а 11'fii8'18CI.1 

Ву~ rоекм 

Xni& з eiJIJII8 ~···1'11. 
А про •ераоку ..-.у, 
А про мо10 УкраІву 
Поеn •8111118fD вІраd, 
Яхнх • 

Не зміr каnясаІ'нІ 

''І не тільки.- пише дальше Сеник - по
етичні образи червоної калини, хліба з сіллю 
і т. д. явно відсилають нас до народної тради
ції, а й сам ліричний герой Романа Кудлика 
(поет вірша· - СП.) промовляє як конкрет
ний представ~ик свого народУ." 

Незвичайно наснажуючим, після першої 
половини нашого допису, для читача довіда

'J:ись, що ЛЮбомир Сеник уважає Григорія 
Сковороду, Тараса Шевченка, Лесю Украін
ку та Івана Франка наріжним каменем в укра
їнській поетичній творчості. І якщо із Сени
ІЮМ думає так увесь український комсомол 

в Украіні, то кадри визначені ·~правдою" длл 
творчості УRРаінських митців не будУТЬ мати 
більшого значення. Вони будуть проминаю
чим явищем, тоді як дійсно мистецький твір. 
не задушений партійними клавзулями, має 

призначення тривати вічно. 
Найближчий час покаже, що думає шиr · 

ший загал українськоі творчої молоді, бо під 
статтею є така примітка: "Від редакції. Стат
тя Л. Сеняка друкується порядком обговорен
ня. Просимо письменників, критиків та чита
чів узяти участь в обговоренні творчості мо
лодих письменників''. 

Сергій Петрович 

ВІДІйШОВ В. СОСЮРА 
8 сі'Чн.я 1965 р. помер широІЦ) відомий 

су'Часн.ий поет - Володи.мttр Сосюра. П е
реслідуватtй і репресований большевuць 
ки.м урядо~r В. Оосюра1 жо'Ч покорен.ий, всю 
СвОЮ ЛЮбОв mддnв У КраЇН.Ї1 ЗаЛиШаЮ'Чи МО 
лодtw україи.ськи.м поколіftн.я.м багату по
ети'Чн.у спадщину. 

Нижче друкуємо один. .1 остан.н.і.:t вір 
шів поетп. 

КЛЕНОВНА ЛИСТОК 

Вже осЬп.. Хоподно на ,Raopi, 
і кеба сn•озк ка ahud ..• 
Твоїх о•ей ne•anкi зорі 
ТумаІDІо сккІDІсІІ мені. 

Яке сказаа 'І'о&і 11 споао? 
Сівпа даn зорі крипом ... 
В oraoili руці писоrок кпеиовиіі 
JКoa'fia, 1111 oct., за аЬиом. 

ДкакасІІ 11 ка милі &рови, 
ка зморшки рідиоrо •опа. 
О, скіnки 'І'И з JDІсоrком кленовим 
noeory щасоrІІ nрккеспа. 

t Вопо,RИмнр Сос:10ра 

РЕКВІЄМ 

ВОЛОДИМНРУ ОООЮРІ 

Він мав, кк ке& о,. високу мрі10 1 ..... 

Не npo n'c,qec'l'aп ora &рокзовиіr nnaщ, 
Він п106на Украіну, JІІО6ка МарЬо. 
Не nпа'І'І'е, МарісІ Україно, 1018•1 -

О&петІІ'І'• ваші спьозк1 си ... оока 'l'fi'O, 
Немов ка хопоJn~ому аі'І'рі &езк. 
Ваnвіащнно, 

nоети до ІКН'І"І'ІІ 

,qpyroro 
C'1'a10or• із посі casrroi сnозк. 

Дмиrро ПaaJDrІRo 

инарод мій Є1 народ .мій завжди буде1 ніх
то не перекреслить .мій народ! Пощезн.уrь всі 
ttеревертн.і й приблуди1 і орди завойовн.шdв -
заброд11• 

Василь Ои.мон.ен.ко 
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СУНЬГОЛОВ ДОДОМУ 
Первинно п'ине •. 'ІІадо; 
Чадровий невід ·водиш, 

незайману гробницю 

різких і мр'ичних чварів 

із мого твориш червни. 

ике невзиту брань 

даремно із'іло. 

В сонци іі німінни 

изии твій нечисленний 

словам рахує захід 

Блискучість тварі блідне 

каліченним зітрів, 

під хрестним ложем ~t~алли, 

де невіднии гоn:іс, 

та зір, взамін, сигиисто 

мілішає сийвом -
приземленим зімлінним, 

хоча молінии чадні 

багатооJ{і ~t~ебри -
уділеві . вагою 

бо сім'и запервчень 
мі111 нами завмирає 

зеленим ваготінним, 

ірІІІавих видиоиругів, 

додому суиьголов зійдуть. 

;:; 'JІ 

(Хроніа) 

• Про'І'И по~оі ~;3iJ •. С~ра говорив про культуру мови . та 
ва поезії ШІJроко дискутуєтьси. 11 виразне читаиии, Д. Павпичко роз
Украіні. Пересічний читач .одоб- повідав про роботу ~ •.. кіиофіпь
рює ві.цnолітизоваиу ~овзію мо- мом "Сон", а А. МалиШко відпо .. 
подих n.ітенаторів. і виступає npo.. відав юиака·м і . дівчатам на 'ІНС· 
ти політичІіоі поезії. В "Літ. Укр::; ленні запитаиии. З молодими 
про це пишетьс:и: "І даремно дех .. творцими відбули розмови таио111 
то почав підозріло дивитись на молоді. відомі вже поети Іван 
політичну поезію, оиресливши іі Драч, В. Ріоротич, В. РіолІ)мієць 
всю цілком "газетною" поезією. М. Сингаївський. 
Хол6дх1і реторичиі деклимаціі, 
бриз.котіиии лозуиrами, заримо
вані загальновідомі істини - зсі 
ці залишки поезії, що деикий час 
тому процвітали пишним цвітом, 

нині читач рішуче відкидає." 

• Нова 36ірка пое3ій В. Коро
ти'Іа. В 1964 р. поивилась нова 
збірка поезій молодого ииівсько
го поета Вітапіа Ріоротича. -
"День поезії". Рірнтика відзиачує, 
ЩО В НОВіЙ збірЦі ПОМіЧа(.WІ'ЬСІІ "за
надТО логізоваиий розвиток теми" 
та "менторське звучанна ридків". 
("Дніпро" ч. 10/ 64). 

• Наймолодші поети і пнс•мен
ннки. Щороиу в Зимових місщих 
відбуваєтьси в Ріиєві зустріч - се
мінар наймолодших· авторів з різ
них середніх шиіл У't\'Раіии. Цьо
го року l'!a зустрічі 70 школирів 
прочитали свої поезії. Рірім того 
молодим авторам С. Кри~t~аиівсь
кий розказував про традиції і но

ваторства в пітературі, П. Бойко 

• Виданик дJIR мопо~ менw.а
юn. Єдине видавиитцво в Украіні 
"Молодь", ике видає перева~t~ио 

твори молодих письменииків і 
дли молоді - з кожним роком 
зменшує кількість ви,цвваиих кии .. 
жок, а рівночасно з тим в Украі
ні ПОІІВЛІІЄТЬСІІ ВСе більше КНИЖОК 
російською мовою. Нвnр. коли в 
1962 р. "Молодь" випустила '/6 
назв худо~иьоі літератури (укра
їнською і ... російською мовами), 
то в 1963 р. було видано лише 60, 
а в 1964 р. - лише:sо. Ріопи вра .. 
хувати, що це видавиицтво рів

ночасно видвє книжки російсько

ю мовою (але в Москві чи Ленін
граді не ПОІІВЛІІЄТЬСІІ ані ОДНіЄЇ 

книжии українською мовою І), то 
це дуже промовистий факт руси .. 
фі-нації Украіни. ("Л.У.", ч. 3/1965). 

• Ве11ір пое3іі на Чернівец•ко
мv університеn. З кінцем грудни 
в Чернівецькому університеті від

бувеа вечір поезії, на икому чита-

Марко ЦарнІDІНк 

-
' ли свої твори члени пітературної 

сТудії nри філопоrІЧиому факупь
теті "'"". Б. Мельничук, Г. Григоро
вИч, В. Демчеик~; G. Слюсарчуи, 
М. Оииськів, М. Ізмайпов, Т. Се
вериюк, О. Довгань, Я. Храпко, 
Л. Вишиваиий, Є. fиетюк . і Д. А-
десмаи. 

• Обговореиив 36ірок моподих 
поетів. На засідІ!.ииі r.омісіі поезії 
СПУ було обговорювано збірки 
поезії молодих поетів, ииі поиви
лись в 1964 р. у видавництві "Мо
лодь": В. Сороки- "Степовичка", 
В. Симоненка - "Земне тижіики", 
В. Ріолt)мійци - "Планета на ІІІИТ

юи стебпииі", М Петренка -
"Гранітні ~tіхи", І. Чумака-''Пше
иич:ии:іі місиць", Миколи Сома -
"ВишиваиІ'іа" 1 а також збірl'іИ иіль
кох поетів старіш~гn поколіиии. 

В дисІІусіі н~ з-бірками було ба
гато розходжень. Єдина збірка В. 
Симоненка отримала в усіх учас .. 
ників наради найвище відзиачеи

ии. В диС7\усіі брав участь також 
І. Драч. Він говорив: "Нашій мо
лодій по~зіі не вистачає преДJІІет
иоС!'і, густоти соків житти. Зава
жає нам і розхристаність, бракує 
суrестивиого точного, прозорого 

слова без веакої зайвини". ("Л.У.", 
ч. 2). 

8 Нові 36ірин поем ЖnоІІВр
щини. В бі~t~учому році мають по-
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авитись збірки молодих nочатку- ''bJtec:i.iП:vniй про' нову збірку В .. • Семінар молояих noena Він
ючих nоетів Житомирщини ~ Симоненка "Земне ткжіииа" nеше КНІЧ~НН. З щ>чатком грудни від
Валентина Грабовського ~ "1'\ЦІQ-.. ,.,аіж іншим: "Майже кожен вірш буаса_у ВінниЦі семінар молодих 
чі" і Володимира Коsака ~ "J'\'ap- "npo УJІ;раіиу - це в той же час місцевих nоетів~ З читанням сво-
би на rраніті". .,,. · . ·· · , .. вірш npo матір. У СимоиеJІІКа не і~ творів та ро~nовідими про твор-

І'' •· ... ·;;.·• .. 'роз'єднуєтьса nочутта сжремо дпа чі nлани Ї~истуnнли А. Вортнак, 
• Вечір naм'JI'li; "·~ Скмоне-.f!Jа. матері, окремо дла Вітчизни. no.:. НіІіа Гнатюк, М. l"оробець, В. Ва

В Каневі .відбувса •~чір nрнЩІиче- ,вертаючись з далеких доріг, nри• грій .та інші. 
ний nередчасно nol!,lepлoftfy моло- ,nадає до матері, радіє з нею, зна 
дому nоетові В. Симоненкові~ Зі ходить щось нове і nромовJU'Є: 
сnоминамн про nоета ІІнступали ''Україно! Доки жити буду, доrн 

місцев1 1 черкаські пітераторн. відкри2атиму тебе" ("Л.У.", ч. 96-: 
Поезії В. Симоненка читав. актор 1964). 
Ю. Смолииський. Крім того прос- • Загоаорила Ліна Косоrекко. 
лухано читання поезій самим Си- В грудневому виданні київського 
моиеиком, акі були заnисані на "Дніnра" поквилось сім нових і 
плівці. ориrінальних nоезій Ліни Костен

• Школа моло;цнх ковелісоrіа у 
Л•вові. З nочатком грудна відбув
ск у Львові nерший семінар мо-
лодих новелістів, акий nрацює 

nри місцевій філії СПУ. Присутні 
заслухали доnовідь д-ра М. Мат· 
війчука - "Проблеми сучасної 
новелістики". У nершому семіна-

рі взяло участь крім старіших лі
тераторів дев'ать молодих нове

ліСтів ~· Д. Герасимчук, В. Гри
щук, Є. Дудар, В. Квітневий, О. 
Коробко, В. Кривоцю~, С. Кузів, 
Л .. Різник, Jl. Стуnак, иіtіі nрочита
ли свої нові новелі. 

ко. Зараз же піспа того поквилась 

довга !\ритична статта С. Тельню
ка в "Літ. Украіні" (ч. 97/1964) -
"JІкщо говорити відверто". Моло
.дий автор nише: "Серед поетів, 
що мають по кілька киижо!К, Ліна 

:К:остенко вирізниєтьса семобут

ністю творчої вда'fі . . . Поетеса 
наnруженої думки, Ліна Костенко 
щукає містких, сnовнених краси 

і ваги образів ... Поезії Піни Кос
тенко не часто nобачиш на сто
ріиках журналів чи газет. Вона 
виношує слово і думку, щоб nо

дати ~-У довершеному виглвді. І 
там, де кожне слово зважене, вн-

е Про нову 36ірку noe3iii В, Сн- віреие, - . там нє.роджуєтьса 

мокениа. Молодий nоет і критик сnравжни nоезіа". 

(Хрокікаt 

'! 

., 8 "Іскри аокос'І'Ї" - літераоrур
икй кто& молояі. В Івано - Фран
кіІJсь~tому (коnишиій Станисла
вів) .зорганізувався літературник 
КlІюб молоді "Іскри Jоності". іКтоб 
ставить собі за завданна npona-
rувати твори молодих ";ітераторів 

та nідвищувати свою творчу май

стерність. Клюб І!Идвє також РУ
иоnисний вісмик такої самої наз

ви, який nублікуватиме твори 
nрикарnатських nuчатківців. В 
nершому числі 1Jісника :1сивились 

nоезії Стеnана Пущнка. 

• Літературні чет11ерrи а уні
верситеті. В КнівСІ>кому універ-
ситеті вже від деакоl'о '!асу орга

нізує літературна студія ім. В. 
Чума:~~.а літературні четверги nри
евичені різним темRм і nробле
мам. Великий успіх мав вечір, на 

аt\ому Ю. Смолич nоділивсь сво
їми сnоминами про Л. Курбаса, 
М. Куліша, Ю. Яновського і В. 
Блакитного. 

• Чи така nіясовєтська молоя•!' людей - rвинтиків та ще критика нами ... У явою нашого юнака не
Виступаючи на V Пленумі СПУ, оголосила, що отакі неnомітні, бу- еnодівано заволодів банальний 
акий був nриевичений творам дпа денні, звичайні - nрезвичайиі то- гультай, що стає в nозу задумли
дітек 1 юнацтва, nисьменник П. дн саме й є героамн нашого часу, вості: вулиці наших міст заnов
Загребельний дав таку характе- молодь відсахнулася: від таких нилисл карячконогими, ак амери
риотю'Іу nідсовєтської молоді: книжок, накинуласа на деякі ,а. І;анський кіноактор Джеймс Дік, 
"Юність сnрагла на героїку. В мо- рубіжні твори не ліnшого rатун- хлолцими 1 серед дівчат стала 
лодих серцих завжди є своєрід- у.у, бо ті автори nроnонували чи- модною зовнішність розмальова
ний вакуум, ~rкий може бути за- тачеві незвичайних людей, хай них дурел з американських і 
повнений тільки героїзмом. І ко- 1'рохн: втомлених, зате філософ- французьких екр'ініР. ... На не
ли ·В нашій літературі була виник- ствуючих, хай викинутих життnr, займані терени дух нашого юнац

ла· мода зобраЖуйати сірень:Кнх з:1те коханих і перекоханих жін- тва посунули розвідзаrони чужих 
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вnл~вів, .С::М~JІІів, ідей. ~и самі у
с:клади~ли. своє завдання no вихо
ванп~,. молоді ... Тепер цам треба 
ще й боротиси з чужими вnлива

ми, боротиса.Jіе на відст~иі, .~в~~ 
встуnати .в .рукоnашну ( Л.У. 
'1. 3). 

• МузнЧ'на о'tвіта в школах Ук
раїин. В У:крзіні с 29.91& серецніх 
і неnовнИх сер,еДніх ш:кіл. В усіх 
Цн'х u~олах~обой'srз:ковий nредмет 
музи:ки (властива ~-хорового сnі
ву). На ЦІО велику :кількість ш:кіп 
Є пише ·в- 'І''і!:с. учителів' сnіву ,--:s 
rrиx 625 мають вищу освіту, 6,425 
- сереДнЮ, а дальшР. з цих усіх 
уЧителів лпше 311 меіОть v.узичиу 
оёвіту, а 2;992 - середню, решта 
біля: тисичі вииnадачів не мають 
.іt;о_цпоі музичної освіти. · · 

СМОЛОСКШІ 

~ У:краіні .с 33 nедагогічні ВУ
З-и. З них --:,в. щести є. музично -
~~,цагогічні фа:культети, а а шес
ти'- Заочні відділи. В 1964/65 ак. 
роЦі в Ці інститути nрийнито 375 
студентів: майбутніх вчителів 
9nіву і музи:кн. В 10 nедагогіЧних 
учид,~щах, в ІІ:!'іИХ є музичні від
ціnjf, прийнито всього 330 студен
тів. ("РаД. Культура", 1 . .ХІ. 1964). 

· • Нові факуm.тети без nрограм. 
Вже декіпь:ка ро:ків nра:кти:куєтьси 

в У:краіні творення т. зв.· заrаль
нотехнічР.их і загальиоиа-у:кових 

факультетів (ЗНФ). Згідно•-' під
совєтсь:кою nресою сама· ідеи тво
рении та:ких фаl'Іультетів себе ви
nравдала. Трудність у nр&Ці цих 
фа:культетів створює фа:кт, що во

пи .,є nідnорид:ковані двом окре-

8 4Фtв~ельфів. Сту~еtn'И укра· вину цієї суми, тоді можна сnоді
іv.!сmки на Пеисиm.вакт.иому у- ватись, що та:ка nерша у:краіио
ІІЇІІерситеті. :В 1959-60 аи. році за- знавча :катедра в США 11же в най
~од!\ми місцевої· УСГ і Відділу У- бnшІ'І"І'ИХ :кіль:кох ро:ках стане ре
Р\1'\А було заnочатковано курси алькою дійсністю. 
у:краінсь:коі літератури дли сту• 
дентів почат:кових років, а 11 1963-
64 ак. році - :курс у:краінсь:коі 
повн дли студентів вищих ро:ків. 
\'';урси украінської літератури до
тепер :від11ідувало 96 у:краіиців і 
5 ЧуІ'!Іннців, а :курси у:краіись:коі 

МОВИ - 9 у:краінців і 5 ЧУІ'КИНЦіВ. 
51 у:краінсь:ких студентів отрима

nн !!Їд місцевого Відділу УКІ'\А 
сто семестральних зворотних сти

пендій. 

• Нью Йорк. Кат.-~ра Украіио
зпаІІства иа6JІRжасnсв ~о своєї 
рсаnізаціі. Згідно ·з nові~омленни
~:и Головн~і Е:кзе:кутиви ФКУ до
теnер зібрано на фундацію nер
щоі у:краіно3иавчоі катедри з C
IliA - l80 тис. доп., цебто більше, 
ar~ nопо11ину nотрібної суми. Як
що в 1965 р., ЩО є в ПЛІІНі ФF\У, 

вдастьса зібрати ще другу nоло-

• Гартфор~. Но101. Новий Осе
ре~ок ТУСМ-у. В Гартфорд, :Кони. 
'організовано новий осере~о:к ТУ
СМ-у, до Уnрави и:кого обрано та
Ішх осіб: Н. ·Кравець - голова, Р. 
Заставський - застуnни:к і орг. 
реф., І. Салець:ка - се:кретар, В. 

1'1rн\вец~ ·- с:карбни:к. 

• Обури, Н. й. Но11а Ук-раїнсь
ка Сту~еи'І'Сьиа Грома~а. На nо
чатку нового 1964-65 а:к. ро:ку в 0-
бурн, Н. Й. було засновано нову 
Украінсь:ку Студентсь:ку Грома~у, 
до Уnрави яко і увійшли: Йосн-n 
Мепь:нн:к - голова, ЛідіІІ Яр:ко -
застуnни:к, Кереи Бішоn - се:кре
тар, Юстина Вишинська - с:карб·· 
ни:к. Громада начислює 17 членів, 
а на місцевому :коледІ'Кі студіює 

28 v:краіиціІІ. ді•льність і засідаи· 
fІЯ Громади ІІідбуваютьси аиглій
СЬУ.ОІО МОВОЮ. 
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МJ-І:·М міністе~>ствам - вищої і се
редньої сnеціильноі освітк та мі

ністерству освіти, ч'ерез що ці 
факупьте.ти ще дотеnер не мають 

своіх сталих nлянів і nрограм на

вчонни. ("Р.О.", ч. 9~1 1964 р.). 

• Поширюстьсв 6езро6іrrв се
ре~ моло~і. 3 грудни 1964 р .. радіо 
'Fіиів nередало дуже ці:каву nрог

раму. В nрограмі розnові~аєтьси, 
ик цілий рид :комсомоиьців, що 
за:кінчили ш:коли !І різних ·обпА.с
тя:х Украіни, шукають місицими за 
роботою і ніи:к не моІ"Куть іі знай

ти. Серед молоді, згідн" з цією 
Передачею, nанує вели:ке ро3ча
руванни, бо ій не даєтьси ані змо
ги nродовжувати невчания у Ви
со:ких Школах, ані не ~аєтьси 
звичайної роботи. 

8 Пассейа, Н. ДІК. Ш-тв Сту
Дентська Ноифереицhr. 19-20 rруд
ии відбу·лась в Пассей:ку ПІ Сту
дентсь:ка :Конфереиціи, и:ку влаш
тував ТУСМ для членів цієї орга
нізаціі з близь:ких місце11остей; На 
:Конференції доnовідали І. Заиць, 
Б. :Кул~очиць:кий, rіроф. М. Чирои
ський, д-р С. Галамай і Б. Керни
цький. В 'Конференції, в икій взsrло 
участь nонад 30 сту~еитів, відбуІІ
си та:кож nанеиь з участю І. Чуми, 
Б. НагірRоі~ д-ра Никончука і' Т. 
~орсуи. 

• Рим. 35-pi"'"'R ВоrосповськоІ 
Ака~еміі у ЛьІІоІІі. В 1965 році :ми
нає 35 років від часу засновання: 
Богословсь:коі А:кадеміі у Ль:во11і, 
Я и:кій було ро3nочато навчання: 11 

1929-30 академічному році. ~ту 
від:критти довершив 6 жовтня: 1929 
р. Митроnолит Андрей Шеnтиць
І'іИЙ nри сnівучасті сnисиоnа Р\ир 
Микити Будки і :Кир Івана Буч
:ка. Богословська А.:кадеміи за ко
рот:кий час свогс ісиуІІанни сnов

нювал/і важливі завданнІ[ в ділин

ці богословсь:коі нау:ки і церковно
релігійного життя: нашого народу. 

РентоРом А:кадеміі був о. д-р Йо
сип Сліnий, и:кий 11 січні ц.р. бр 
найменований :кардиналом і и:кий 

nродовжує заходи в сnраві :відно

влення: цієї Академії в Римі. 

• Мюнхен. Високошкільний 
Нурс Українознавства. Післи чо
тирирічної nерерви в Мюнхені 
ві.пно11лено традицію влаштовуІІа

яна Висо:кош:кільних Р'іурсів У:кра
інознаІІС'І'Ва, а:кі буJПІ заіиіціоваиі 
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щ~ ЦЕСУ'G-ом 11.' r 1950-их роках. 
Підrотов~ОІО ., цьоГо· !\урсу, sайиn
са СУ'СН, ІІJ\НЙ о-.іоmоє :&rдаи Че
пак si США. !\уре otpJDU від 11 
ДО 31 грудна t9м:::Р. V,~ 
курсу на sаrапьиу тему - '"YJI1)&7 
іна 11 ХХ· сто.пітті'~ входнпи таJн 
виклади: проф. В, Орелецьzи.й.~ 
"У'ираіиське студеитсrІІо і "{!q)~ІJІ:
сьиі наукові іистктуціі перед 1 

післІІ другої світової війю(, пр~~ 
З. СоиолюІ\ ..- '.'ЕиоиоміІІ .. Уира1и~ 
в 'Союsиому порівиаииі", Р:. д~р. J. 
Гриньох - ·~Наше христ1ПІС"nо. 
иіж Сходом і Заходом", д.--Р r. Ва
сько1Іич- "Петрушевич. і.1'і.оио118· 
лець 11 1920-1921 рр.", проф .. Ю. 
Бойко -.."Солдатські nісні Леоні• 
да ПервомайсьІ'іоrо, в ПОІ\UИЮІ, 
мистецької й ідеопогі"ІИоі евото· 
ціі украіисьиоі nоаоєииоі літера
тури", ред. І. Кошелівець - :"PC?s· 
стрілаие Відро,ІVІt~ИИІІ i 1 .. cni~~~ 
лени• is сrrесирю Jfiтepa~OJC) 
на У'краікі", ред. !~ Майстрение -
"У'І\раїисьІ\ИЙ 1\омуиізм на поч;ат:ку 
ре11опюціі", ред. З. ПелеисЬІІИА .....;.. 
"Сто, . ро11і11 уираіисьиоі преси",. 
проф. Р. Єидик- "Антроnоnогіч· 
на структура Украіни в минулому 
і су.часиому" І проф. n. Зайцев -
"Світоглад і творчість Т. Шачеи
ка в інтерпретації paд•иc:wurx иа
уи". На sаІІін"Іеии• Курсу иідбр
с• симпоsіюм nрисиnений проб
лемам уираіисьиоі молоді. У n
кладах брапо У'Іасть 34 студеитіи, 
а тому 10 s Німе"І"Іиии, 7 s Бепь· 
гіі, 4 s Еспанії та по одиому 3і 
США \ Фраиціі, решту у"Іасни

аів предстuлJШИ rімиаsисти. Під· 
час викладів буnа влаштована ви
ставка уираіись~tоі киимии, а в 
часи доsвім• студентство влаш· 

товуваио товариські :вечори, иід· 
аі,цало МJОИХІ!ІИСЬІІі оперетІ\И та 
виаштуваио зустріч Нового РоJІ.у. 

8 Н.10 йорк. ЗуС'І'річ ''Заре••" 
s rоиово10 ВО УНР. 22 січиІІ місце· 
11а ииітииа "Зарева" виаштувала 
зустріч s Гоиовою ВО УНР ред. М. 
Півицьким. Зустріч відкрииа А. 
Процик, а rосТІІ nредстuила Ма
рі•ииа Приходько. Зустрі"І"Ію кер

мував п. ДорожиисьІ\ИЙ. 

• ФіJІSДеJІІофіа. Проефора ТУСК 
"Обнови". 17 січиІІ місцевий Від· 
діл ТУСК "Обнова" влаІптрав 
традицtйиу просфору, nою кер· 
мував Юрій Ісаїв. Fоловиу. промо· 
ау вигоJІоСив ред. В. ДуППrіtи, акиіі 
"одіи}{в.Щ s nрисутніми своімв 
вражеииІІМК з П Ватикаиськоrо 

смолооюm 

Всеиек~оrа Собору. в пporpai.t-y; 
входииа також мис:тіщька частина; 

е Едмонтон. СтуЯ.nс•кніі Can
·~•ip .. ІS січиІІ місцЕіі!ий УСІ'\ виа• 
штував ... показовий Сап·ве•і р .• 
иоиеджі ·CJI. Йосифа. У вечорі ирім 
украіисьии:іё студентів вSІІJІИ у;. 
часть тако.Іtt ·професори і с:rуден
ти Аиьбертськоrо університету. 
В проrраму Вечора арі подани.а 
украікських традиційних стрu 
вхо,ІОtnи доповіді npo у:краіисьиі 
різдв'ІІні ІJвИ"Іаі ~а вистуn, ::хору 
"Дніпро" nід иерівницТІІом і; Сол
тикевича, «КИЙ викоиУJІаа·укр~ 
СЬ:КЇ· ИОЛІІД·КJ!, 

• Н•10 йорк. Виставка СтудеИ'І'• 
с•иоі С.ІЩІІ ОМУ А. 17 січка sa;;; 
ирн.Jtась в Нью Йориу обраsоТІІор
ча ':ВнстШа Ст"{д'еитськоі Се1Щіі 
ОМУ' А. У виставці брап У'ІаС'l'Ь 
тоі наші моподі студенти мис· 
тецтва - Оксана Федьків (ronoвa 
Се:Иціі), Марта Гупей, Ждан Ласов
ський, Христина ІІІnонтак, Анна 
Рейиарович, Христина Головчu, 
В. Кпо:ків, 'Богдан Савчук, Тарас 
ГіриІІк, Олена Вога"ІевСІІНа. Моло
ді митці представлІІли ріsиі иа
прІІМІ<И і ріsиу техніку виконан· 
ИІІ. 

• Іаптімор. Іелнча•а КРJТ8Н· 
СІІоІСа Л.ад:еІІі8 Мопо~ і еrт
дентсuих орnиЬацііr. 7 mотого 
була апвштована в Ввптіморі F\ру
тІІиська Аиадеміа, ІІиу підrотовив 
спеціІІпьиий F\рутІІисьиий Комі;. 
тет в такому . схпаді: О. Зінкевич 
(У' АТ "Зарево") ronoвa, Т. Куsьків 
(СУМА) - sаступиик, І. Xapxanic 
("Пласт"), О. Поліщук.· (УСГ) -
члени. Вперше :в історіі уираіис• 
кого посепеииІІ в Ваmіморі Кру .. 
ТІІисьиа АаадеміІІ :мала таку баrа"' 
ту програму і в ній ВSІІПО у"Іасть 
рекордоае число украіисьиоrо 
громадІІнства і молоді. Проrраму 

Академії виповнили: відкриттІІ -
О. Зінкевич, свІІточиа доповідь -
д-р Юрій Криволап, sбір~!і- мо
питва пластуків і сумівців ц спо
вами ю. Клена, виступ мандопі
нового гуртка Ю СУМА, декnІІ:ма
ціі n .. OneacJOR і м. ЗоsуnІІІІ, фор
тепіІІИОВі точки Р. Стельмаха і О. 
Стасюк, У"ІИів УМІ, сольоспіі..Ро
ми Мацюрак при акомпаніимеиті 
Оксаии·Мацюраи, вистуц ,С'l'Удент:
ського квартету в складі' ·о. Лучи· 
шин, М. Поліщук, І. Х.црхаліс j Л. 
Пісецькоі при аиокпакіІІмеиті. m
піІІИИИ Шав'ІІк. ·Велике захопnе:t~ИІІ 
у присутніх викликав F\рута:нсь-

БерезеиЬ'-Кіrітеиь· 1965 

к~й обраsок В. Радsииевича .._ 
··леrеида Крут~~~' 'В ІI~tбtity вsІІnи У" 
часТЬ пиастуІін Марій~ Зепнсь
кВ:, БогДан Булавка 'і Акдрій ·Та'І'• 
оtи:И· При акомrtаиі.DІеиті 0. Matvo· 
ра~. Програму sбаrатипи вистуnи 
двох місцевих хорів - ООЧСУ' і 
Відді!JУ, У1ІіР\А, ІІкими !\ермує nро

фе~ор. J. Сеюооrа. 
• Іаmімор. Збaraчycn.c:tr Укра

ЇІІс:.ІІКА СУудеИСWІІІЙ АрхЬ-Му
sеіі. В останньому ,~сі Ар:хів УС
АМ збаrаnщ І«QВІtЩІ матері•па· 
ми s історіі у:ttРJ'ЇІІсЬХОГо сrудеит
стаа, акі Q~рн~ від д·ра С. Рі
пецьк0rо \. сот". .Q. .Нuроцьиоrо. 
Серед :а~лиаіІПИХ с;:rудеитсьЮІх 
матеріІІп~ треба відІІІітити пере
спе~ннІІ дQ УСАМ майже повного 
комnлету журналу .. питомців уи
раіисьJІіоЇ папеької иопеrіі св. йо
сафата в Римі "Альма Матер", ра
ду студентських дублетів, ІІИі пе
редав проф. В. Мівновський і се
ред ІІКИХ є дуже цінний "Апь:ма
иах украінського студеитСЬJ(ого 
життІІ в Кракові" (Краків, 1931 р.). 
Великим раритетом є зараs "Сту
дентський Вісник" '1. 7-8, пипеиь
серпеиь, 1926 присвnеиий повніс
тю сп. п. С. Петлюрі, ІІІ\Ий nере
спав до УСАМ ред. Володимир 
Лазовінський s Парижу. 

• fаміJD.ток. le'dp украІ'ис•коr• 
фоJПUІІ>ору. 25 січиІІ ц.р. члени У"К· 
раіиськоrо· Студентського F\moбy 
прн·МеиМвстер університеті вла
штували в е ч і р .. У' ираіисьиого 
Фопкпьору в '!имовому ци!UІі". Ву
JІИ nредставпені сцени гоnовиих 
обр•дів на Гуцут.щині, свио Аи
дріаІ C!tJITO Ми!Іоиu, Сиn-Вечір, 
Мапаяка і Йордак. Студенти 111\а
запн на еволюцію ·у:краіисьІІИх об
рІІдів від поганських '!асів ам до 
СУ'Іасиости і по•снили nри"Іиии, 
чому ці стародuиі ·українські 

sвичаі ,цuі ісиуJОть в Канаді, де 
іх плекають wwi посепеиці. Ціл
лю цієї вистави буио nозиайОІоfитн 
інші етнічні групи з нашими куль
турними иадбаииІІми. У цій вис
таві йому допомагали інші укра
їнські молодіJКиі організаціі, n 
саме танцювальна груnа 'Зірка", 
СУМ і ''Пласт"; 

• МоНТреаm.. КррJІИс••• Акв· 
декіи. 6 лютого Відділ .CYC'Fi-y в 
Моитревто відsиачив роковини 
КруТІІИСЬІІОГО бою. В .рВ,ИИах МЇС• 
цевих українських радіопередач 
Є. Ор"щука вставпеио студент
ську програму, в икій украінці 
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міста Монтреалю мали змогу по- • КJdаnекд. Ceaцitr аІUUІа"а•Ьа • Віиніnеr. С7Т-"ектстао аша•о
чутн монта.111 вн:конаннй·· силамн історіі а сере~х wxonax. 10 то- вуе naм'an. КрутІІІЩЬ. 31 січна 
студентів про те, а:к би вигода- і'ого відбуmrсь в JІіпівленді сходи- у:краінсь:кі ~дёИтСІ.m організа
ли подіі під Крутами, :копR б '!'O.Jd юt анr;ладачів історіі в місцевих ці і "Обнова':'; Альфа-Омеrа . і ~·І
ВІІІе існувала У~раінсь:ка Радіо- середніх ш:колах ("rайс:куиu'1, nаріон" об'Єднані в СУСК-у, влаw
спумба. Те:кст незвичайно орнrі- на я:кнх засноаано се:кціJО ан:кла- туваmr · naw'nь :крутниціа а . ·· ~елі 
нального моитаму нзпнсав В. Буд- R;ачів історіі при НТШ. Сходихк Лпейrавз-театру, Св•то. аїдирив 
ний. Увечорі того самого дна від- ІІід:крнв і про іхнJО Ціm. гоаорХіВ nрезидент СУСК-у Любомир ~
буnося при численній участі мо- проф. М. Лаn. Се:кціа ставить со- ла; . а сватсчну доnовідь внголо
лоді ·і старшого' · поколінии ~!ІТО бі за ціль сnростовувати в nідру- сИJІ сенатор Павло Юзи:к. В· npo
K!'YT, на а:кому встуnне слово !ІІJІ• чинках для середніх ш:кіл иеnрав- граку свца входив иистуn С"Іо"У
rолосив В. ВудкJІй, а обширний диві інформаціі . Їtрtf У:кра-іиу та де!tтсь:кого .. ~ору, nі;Ц.:керівииц~пом 
р~ферат про. ioдiumi подіі про'!И· зs'соІіуватJІ східньо-европейсь:кі Ю. Гнатю:ка, ~ фQP'f'etrilиoJІИ• . дует 
тав Р. Гуоцал. Натали Да:ків де:кла- проблеми. ПерШІІІіІІІ члеіІаки сек• В. КнсЦrевсь:коі й .,0~ .ЛевицьІІого. 
мувала вірш В. Леn:кого, а місЦ~- ціі стали Д. Голубець, В. Футей, З соuьоспівом .вистуnила OJtCВRa 
вий_ сту.центсь:кнй хор засn.і~ав А. Кармазми' (ініці•тор), М. Груш- Онуфрійчу:к, а збірну денл.tімацію 
де :кіль :ка nісень, з. я:кнх найбільще :кевнч, Ю. ~ульчнць:кнй, Л. Ст•- "Ми наці•" Ю .. Jitmн .·- внконаJЦt 
вр~111ен:ня робила Jіірна , ."<:>й, ~- Ці:и. ·•· · О . .Rpiio, Л. ГіюздулН'І, Л. Арсеній 
гнувеа ~ внсо:кн:t': (сольо ~ці~о- · • Н•ю Йорк. 1ІІд3иа•еио рkкИ- і:•3. Во111н:к: · ·!.Гі ,., ... · """ 
нував ·о .. ГuалеП:ВаJ.JІечір .~ilu~~ цtО Крут. 7 mотого Rоор,цнвацій- •·• ВаІІ"І'імор. ІХ-нй Академі'ІИНіІ 
чено .. національннм: H~oi.r. У' Иі;.- на :Комісіа Молодечих Opraнi3ft:.. Вечів "Зареаа" і YCf., 20 лЮтого 
ділю вранці _ відбулИсЬ пr.иахндк цій Нью ЙОр:ку відзначнла рі"ІRИ• віttбувса в ВалТіморі 'Дев'nнй · А· 
по nоляглих ·КрутанЦях, а опісли цю Крут о:крем.ою АІ(аде.rією, ІІІ хаде'Ї.rі'Іннй Вечір, е-мй -спільно 
-:- традиційний · сnіпьннй сНід а- я:кій взяв участь та:ко111 Презнд8Н'І' влаштували У АТ "За рево" · і УОІ'. 
но:к студентів. · · YJ-IP в е:кзніrю д-р С.' Ви'!'ВJЩь:кнА. В nрограмі 'Вечора ТеоДосій ·:Ону
.'"~ • . іJUІДеафЬr. УкраІвс•ІІИЙ -с- А:каде.мі1d відкрn П. Доромннсь· фе рко з Філадельфіі :виголосив 
туn ·на .Teмnn ywdaepcИYen • . , .17 кий, а· сваточну доповідь .внгоnо- доnовідь . 'Ід..мтРо' Д'()ІІЦов ....;. іде· 
Грудн.і 1964 р. на Темпл універсн- снв Євr&н Федоре:ІіІ'Іо; В мнсrець- on.or~ nозитиви і ··неrатнвн",;: До
теті відбузса Різд11яннй вечір, на кій частині взяли участь : :квартет nовідзч зробив до:кnднУ аналі'У 
•:кому виступив УСК nри цьому бандурнсток (М. Вілень:ка, В. негативів ідеології д., Донцоц, 
університеті з в'азак:кою у:краін- Юр:кевН'І, І. Івашко, Р. Левиць· звертаючи меиutе уваІJW на поsн
ськнх :колядо:к, .по я:кнх давав по- :ка),. пластун!f., В~ Клецор ,М. При- тнвн, а:кнх в його оnінії немає -ба· 
яснення голова Клюбу Володимир шлян, А. Сли8оць:кнй і А. Стефе- ra'l'o, .Що · не. ціпом задовіn!ЬИИло 
Карnнннч. Стvцентс-.:кнм хором ню~ ви"'онуючи :крут•нсь:ку сце- ,І(е•:кv ·частину присутніх . - зі·їстар
днрнrував проф. п. Курнпеи:ко. у ну ':Крутн" .Л. Xpaпnnoi, о. За· ШОГО громадmсrн, •:ке ІІЇД1ІУ-ПЄ 
вечорі взало участь біла 4оо сту-- . ~·ата . виступнла ~ со~:юп~иом сантиментн до Д. Донцова ще з
дентів і професорів серед к:кнх при а:комnаньамент1 Мар11 Цісн:к, rіёре.ц воєіtИИх ' 'rасіи. В · дИСІІусіі 
був те.:кож презнден~ універскте- а смнч:кова. ор:кестра УМІ під ди- 6ptl;m у.іасть .'Ц·р А. Лемішка~ д'·р 
ту д-р r летфельтер. рнгентурою , nроф. В. Цісн:ка ин- Ю. КривоЛаn/ 'В. Таrінн, інЖ. О . 

. :конала рад nісень. Св•то за:кінче- Стельмах. Вечором хермував інм. 
• Чікаrо. Свnо Крут. 7 лютого но націонІШЬним гімном. Т. Хархаліс. ·· '., · 

в Чі:каrо влаштовано Свато КрУтц. ,.7,,_.,-:------------------'-'-"-'---'-------'....:..;;"'"'-''-'---
яке сnільно nідготовили Пласт, .• 
МУН, ОДУМ, СУМА, "Обнова", ·. 
тvом і УСГ. Свято від5рНВ І. r у ла 
(Пласт), а сваточну доповід~ ви
голосив Богдан Водиврук ("Обно
ва"). в мнстець:ку частину ::tро
грамн :входили: фортеnіяно.ве со· 

льо Натаnкн Горалевськоі, де:кла
маціа Л. Окруха, :вистуn JІ]Іінте
ту ОДУМ-у (В. Тарасен:ко, В. Горб, 
К. Шнбра, Л. Романен:ко), поста.в
,.ення монтажу з творів О. Кобц 11 

і С. Черкашен~а - "На nерехрес
ті", в а:кому брали участь Їіред· 
ставияки всіх молодечих р гані· 
зацій - О. Сацю:к, У. Снмчншин, 
Л. Крутяк, Л. Дорошен:ко, В. Ко
вальчу:к й І. Гі:кава. Сумівсь:ка ор
:кестра (днрнrеит - Р. ПоnоиН'І) 
вн:конала р•д пісень. Свито закін
чено молитвою "Боме ВелНІХнй". 

Груnа УЧ!!СННNв сту~оі конференції "Зарев а", sка аід-
6улася 1 серnня 1964 р. на оселі ім. О. 0ІаМR"Іа. 



Ні БереЗень"Квітіошь· 1965· < · 

НОВІ. ЧИСJіА ··СТУДЕНТСЬКИХ ВИДАНЬ 
8 "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО"·~ матики ТУСМ~у~·, м. &rатюк - гік~~а .• Сацю~r- "Вісті з Серед: 

редаrує 1'\опеrів з уповиоважеиии "Помилкове вч~иив і українське нього сходу;',,.,М. Севчак - "Де. 
Пресового Бюра СУСТА. Скпад студентство", І. ЗааЦІр - "Наша наша молодь", Х. Барагура - "З. 
Редкопеrіі: М .. Савчук, Л. Гаиущаz, щоденна мо питва", .Б. .1'\ерииць- дівпьности У краінськ.о.І'С!) 1'\пюбу 
О. Гікава ~·• Сацюк. Ч.•· 3 (89), • до· кий - · "Неsабутній · тиждень", ,Р. nри 1'\оmомбійському універснт~ 
даток до "Свободи" (3• жовтки Мірчук_- "У n'в'І'у річницю емер~ ті", І. Гікава .- "Українське сту-
1964 р.). Зміст: М. С . ..-.•"Ynpua тн С, Бандери" (вірш), хроніка, дентство в Іллінойському універ-
СУСТА і дівльність окремих Гро~ по-4домпеинв; ситеті", Є, Мапанюх ·- "Лнсто-
мад", І. Чума- "За зміцненнв ор J?ад" (вірш), з канцепарії СУСТА. 
ганізаційної мережі СУСТА", "17· • "С'І'орінка ТУСМ"- додаток 
ий 1'\онrрес ЮСНСЕЯ", 1. Драч_ до "Свободи" (28 листопада 1964 
"Смерть Шевченка" (вірш), 0. Се- р.), ч. 2 (3). Зміст:.JІ. Д.- "Потре
натович ....;, "Обережні~Ь" (вірш), 68. .м.орапі", О. З. Л. - "Ухраіиці 
із студентського життв, s канце- були, Украіни - не було", "До 
пвріі СУСТА, повідомпеннв. проблеми організованости укра

ЇнСЬJ.\ого студентського життв", М. 

• "Вісник украінс•коrо с'І'у~ен· 
'І'а" - цикпостилеве вндf!.ннв, вн 
дає Українська Студентська Гро
мада в Нью Йорку. Ч. 2, жовтень; 
1964 р. Стор. 17. Редаrує 1'\опеrів· 
Андрійко В. Ш упь - гоп. ред ак·~ 
тор, Тар&с Гірник - мистецьке а
формnеннв, Євген Даннлишн~' -
техні'Jне оформnенив. Зміст: "Спо
во· від редактора", С. JІуцька· 
"Студійні дні в Нью Йорку", 
"Зверненнв УІ'\1'\А", Марко Царин
ник - "Вірші", Л. Гайман - "Ми 
боропис• за Укра~~ (по ангпій
с•кн), багата хроніка зі •::тудент .. 
ськоrо ~иттв, гумор, передруюr. 

• "С'І'удеnс•а дJІІІІ&" - С'І'О· 
ріпка ТУСМ-у (дода'1'0к до "Гомо
ну Украіни"), Торонто, 29 серпив 
1964 р., ч. 8 (27). Редактор: В. Бу
дзак. Зміст: "За визвопеннв Укра
іни", Учасник-~'Зустріч з голово
ю ЦІ'\ АБН", з хроніки ТУСМ, по
відомпенkв. 

• "С'І'удеR"І'С•ка думка" - стс 
ріика ГУ ТУСМ-у ч. 9 (28), (дода-
1'ОК до ''Гомону Украіни" 26 ве
реснв 1964 р.). Зміст: А. Бедрій
"За визвопеннв Украіни", В. Б. -
"До понптв націонапіsму", "З 
привіту голови ЦК АБН на VІП. 

1'\онrресі ТУСМ", "Про М. Міх
новського", хроніка. 

• ''C'l'f~e•n:•кa дума" - сто
рінка ГУ ТУСМ-у ч. 10 (29) (дода
ток до "Гомону Украіни", 31 жов-
1'НJІ 1964 р.). Зміст: "Семінар nро
блематики ТУСМ", В. Б. - "Про
відник С. Бандера", s канцепарії 
Головної Уrірави. 

• "Сторінка ТУСМ"- сторінка 
ТУСМ-у ч. 1 (додатоІІ до "Свобо
ди", 10 жовтив 1964 р.). Редаrус 
коnеrів з уповноваженив ГУ ТУСМ 
- у: Х. 1'\упьчнцька, П. Гаврипюк, 
О. Лисn. Зміст: "Нова сторінка 
ТУСМ-у'', Я. Д. - "За здорові ос
нови націоналізму", Н. Б. - "Се
мінар проблематики ТУСМ-у" З". 
Копіние -"У боротьбі за пра~Ду 
про Украіну", Х. Л. К - "Пам'вті 
С. &.кдерн" (вірш), хроніка. 

• "Сторінка ТУСМ" - неперіо
дичне вхданнв, ч. 2, 1964 р. (;J:to~ 

датоІІ до "Шпвху перемоги", Мюн
хен, 1 листопада 4964 р.). Редаrус 
1'\o.mtriв з уповноваженив ГУ ТУС
М-у: І. Завць, Т. Дужа, М. Бога
тюк. Зміст: "І-нй семінар пробие-

1'\. Богатюк - "Помиnкове вченн.« 
і українське студентство",. "VІП

ий 1'\онrрес ТУСМ" (комунікат), 
nроєкт напрвмних nраці. 

8 "Соrу~енn:•ке слово" - дода
ток до "Свободи" (14 листопада 

1964 р.), ч. 4 (90). Сторінка СУС:ГА. 
Зміст: ·~лИстопад 1918", С. Луцька 
- "Студійні дні в Нью Йорку", О. 

ЛІС 
('УрН110К) 

Вовтузвт•с• у rpy.ni rркЬ. 
Цві'І'"f'І'І> •еремухи миоско. 
Ду&іа sоІІоті rер6к 
rop~~n. nід корокамк сосек. 
ІіІІі10т• хмари ІерЬ. 
То му~ра і ~реви• дерІКава -
вкар&ованнй nрофі11ем Jdc 
в •ерпеноrо сонц• крУJК&JІа. 

Там коІКен сам соІі nак, 
JКнве no своему saкoll'f. 
( СОКЦе - наЙ8ІСЩІІЙ корак, 
І 'крона - наЬраща корока. 
Стопіnк - пише на posrix. 
Звір'•- Q мурашки ~о nева. 
У сосен дерJКuннй rhar: 
"Ненав~у дрова з древа"! 

Ліна Костеnо 

• • • 
На історІІ'ІІІнх nерекатах 
&ез ма....,.ІШІі і маІІ'ІІІі, 
7110Jnl 

sавJКДІІ 

ка Sарвада, 
Зна10n. npo це 'ІН ad. 
Іарнка~н цеr.ІІІІ - ирnк 

&еsдомкоm, 
Варикади nоезії- nротк 

.&ез~мкоm. 
Варнка~ совісті - npnи &ерІй. 
На &арнка~ах - не ~о Ф.~tка&ерІй. 

Ліна Костекко 
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НРЕДО 
.Не підробляйтесь під час, 
А визначайте час собою. 
Н Шо ли не тікайте з бою, 
1 воvог не подолає єас. 
Нехай ніщо·вас не зляІСаЄ
Ані хвороба, ані бій. 
На світі тільки той страшний, 
Хто думки власної не .має. 
1 За Добою марно бі~nі. 
Тимr.~· в ~о~? по.'К?tсли дрібні. 

Життя це - не прожиті дні, 
А справи, що зробиrи встиг ти. 
1 той, хто до роботи звик, 
Від перевтоми не заплаz:е. 
Свою круту і 'Чесну вдаz:у 
Нам подаруй, двадцятий вік. 
О 1, по даруй навік мені 
Думки стрункі, мов зорельоти. 
Твою зневагу До підлоти 
І хист до 'Чесної борні! 

]Jіта.цій Коротич 

~~---

~·'РІJЇНеЬВІІ МОЛОДЬ llliJIП і DIOM 
Ще мабуть иікоJПІ в історії украінської е

мі~ не було так л~гко розсварити україн
ців па чужи:иі, як в ОС'І'3.НІІЇх місяцях на на
ших очах. Ми С'І'а.ЄМо · свІднами великих змін в 
)'kраіиському суспільиому жиrrі, коли вираз
но зарисовуєтьса: і показуєrьса:, хТо з-поміж 
вас здав іспит націоп:а.льиої зрілости, а хто дає 
себе дуже легко втягти у взаєм:не поборювап

иа:, а:ке вікому не йде так ва користь, а:к на
шому ворогові - Москві, і яке Не йде нікому 
Т3.І( па __ шкоду, а:к україисьtdй визвольній 
справі. 

Скла.Jrось так, що деа:кі наші "батьки па
роду", а:кі так рішуче претендують на "провід" 
в нашому суспільному і навіть політичному 
жптr:і, прямо потратили голови в теперішній 
сnтуації, вдарили на сполох тоді, .коли цього 
найменше треба було, відвертаючи українсь
кий фронт боротьби від Москви і перепосячи 
його па виутріІІІИііі фронт взаємного поборю
вавн.я. Та недавня папіка наППІх щодеІІІІИКів 
в СІПА, ті первозні і повні протиріч резотоціі 
прийняті кілька.иадца:ти особами УККА, а та
кож цілий ряд політично неграмотних резолю
цій "віч" Оргаиізацнt: Визвольного Фронту -
в очах молодої украіпської rеиераціі, а:ка ви
роСТ8.7Іа вже ва чуживі і навчалась по висо-

ІШХ школах демократпчиого Заходу - ціла 
та донкіхотська боротьба з вітряками, в опінії 
І~пх молодих - лише осмішила тих "батьків 
народу", а:кі відста.11и принаймні па 5О років від 
життя і від тих суспільних і політичппх про
цесів, а:кі зараз нуртують в новочасиому за
хідному суспільствL 

"Земля з могили шевченка", "славиі по
милки", зала:кувапиа: чужиm1 властими (!), 
дріб'язкові речі, а:кі дням:и, а то й місяца:мп 
абсорбува.ли ува.rу, час і еперdю тих же самих 
"батьків народу", що прота:гом довгих років 
залшваються на тих же самих постах, зміню
ючи лише часом назви оргаиізацій-вИКЛІІІШ
ють лише усмішку і здивувапия в украіпської 
думаючої молоді. В її опінії, таке прпмітизу
ванпя украіпського суспільного і політичного 
життя і є в інтересі нашого ворога, а:квй хоче 
3а всяку ціпу, щоб українська визвольна спра
ва та її провідНИІаІ були скомпрометовані в 

очах чужинецького світу і украіпського паро
ду в Україні та щоб вони спраВЛJІЛИ вражепиа: 
несерйозности та нездібпости розв'язуваш 
складні новочасні проблеми в часі атома і 
штучних супуnmків. 

В цій ситуації ще найкраще поводитьеп 
молода думаюча rеиераціа:, а:ка, хоч і поділена 
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на різні ідеолоrічві нап:рmпш, то все ж таки 

утримуєrьсл від таких па.ИІчиих:, таких ча.оом 
абсурдвих висrупів, я:к це було серед деяких 
44старПІИХ"''. :Молода rеиераціи затримала rІ.д
иий рІвеиь ;цуха. і збереrJІ& свій: куJІИурвиА 
стиль праці. Еа щобільmе: в КавадІ. немов ре
акцією на цю иеобооновану на.гівку зі сторояп 
т. зв. Визвольного Фронту і деяких 4'батьків 
народу" було те, що студентство різних Ідео
логІчпих ва.прямкІв пfmло масово па виступи 
Віталія :КОротича, ке побоявшись, що за це 
йому можуть причеПlП'И яртш 4'зШиовіховця" 
чи "рад.ииофІла" (я:кпми це студептство иfко
лн не стане!), як і не бояться: в Украіві иаmі 
молоді творці писати свої твори, за що їм па
нІвна влада нераз чіПJШє ярJDfКИ 4'абстршщіо
иізму", "формалізму" чи иа.вІть ''ваціоввліз
му". 

І якраз ці момевти: спіл:ьиости, спІ.лJ.иоі 
привалежпоети до 'І.'ОГО самого иаІЮду ж а м І 
т )" т є тим чИІІІІИКОм, який повад кордони, о
кеани, парТІї, Ідеології, peжmm - 'fВОриrь од
И)" націю, якої члени, може по рІзвому дума
ють, але працюють д.1lЯ: світлого майбутиьоrо 
СВОЇХ ваща,дків.. 

Тому J молода. rеиервцІв: в УкраівІ І ва 
чужmd зна/Іде скорІпrе вІд crapmиx, IIVIJIXJI 
ВЗ3.6МІІого розумівия:, спІ.льву мову І може 
змагатиме до тІві ж самої мети: щоб іх :Gап.
кІВІЦІІІШ могла жити кращим і вільвіmим 
житrяи. 

В нашому часі, в цьому неповторному ХХ
М) столІтпо, коли наш народ стоіть чи не пе
ред смертельною загроЗОю боJІЬПІевицькоі nо
.лfтики ''ЗЛИТІ'я: вацJА'' - в о,циу росlйеьку на
цію - иам як!)аз і треба - ке обмежуваm JIOoo 

їздок з Ук!Jаіви і n Украіну, а посилювати їх. 
Шоб кожпиіі, xro приїздить звідти (чи ж ва
жливо, що він буде, з примусу, писати про ці 
поїздки після свого повериеІІRJІ? Невже ж на
род після п'ятдеслти років большеиицького 
поиеводеиия: не зиа.є, де правда, а де данина 

па.иІвиІ:іі владі?) побачив і пhиав, як люди 
можуть жити вfльво у віJІьвому світІ, я:к мо
жуrь творmи без "директив" і "иа.:казІв", я:к 
МОжуть обіЙТИСЯ без продаваииЯ. СВОЄЇ иацJ:о
Н8JІЬИОЇ чести І mодськоі rf,цвооти. 

А ІІ&uІа. активио - думаюча молодь з чу
жини (а може це вже ДJІ.И неі І не чужина?) 
ідучи ка вJдвідини в Украіву зможе краще пІ
знати І наочно побачити те иевільвиче поло
жекия нашого народу, позиайомитнсь з тпм:и 
проблемами, які на повну ПІІІ!ЮЧіпь стоять 
перед ним в Укра.і:ні, ті всІ течії, md нуртують 
серед творчої часnmи вашоі молодІ 1 те все, 

чим живе сучв.сва. украіиська молодь в нашій 
ЕатьЮвщині 

Як там так і т ут - цп творча частпва. 
украінської молоді з обидвох сторІв - буде 
завжди зустрічатись з заборонами і з демаrо
гІєю деяких "батьків народу" (як ми їх ту 'І 
ІШЗJІШК:МО) І тра.дв:ціоиалІсrами "епІдемІчної 
Jdтератури" (я:к іх молодь 1133ИВ3G там), з 
тими, які проповідують .свободу, а своїми ділв
ми хочуть ззмкнуrп вільне слово на за-
1\ЮК 33.JUІКува.пь і обІцЯІІЮLМП повороту до С'1'8-
лІиських часів - там І моральним василь
ством, включаючи пrа.вта.жувшши: різипми ар
,;:mками:- ту т. 

Чи є РІзинца: між тими затискувачами 
свободи слова тут .і там? Немає! 

Яка ж різmщ.я:, що '1і - т а м, побор!ОІМЬ 
свободу в ім'я збережеІІІІS: poolйcLROi імперІї і 
панівного режиму, а ці тут- в ім'я повер
нення: в Украіну так.их порJІДКів, де б тими у
тискувачами свободи бу ли ие РіднІ тmчари, а. 
свої ж таки рідні украіисьхІ "суперпвтрІоти"? 

Тому ми за иова.торство иаmи:х дУМок і nо
г ЛJІДЇв. Ми за зІрва.ивя: з перета.рІлими: прак
nпсами 30-их рокІв. :МИ за керІвиицrво иашим 
ЖUТІ'ЯМ якJ.СJІІІМU ОДИІІИЦЯМИ, В. не ТИМИ. якJ. 
простеляють собі шлях до "влади'' кудаками 
(не важно, де прояв п'встука видно: на народ
ніх зібра.иплх чи па сторІвах преси:). 

Свободи не любить дехто т а м, але цІвt 
ж свободи ке дюблять деюd й тут. 3а ту са
му свободу ту т кричать - ''розпии його" 
(чи важ.ливо, з якого середовшца цей кр 1m .тrу
иає? Звідки він не JІУІІВВ би і в что сторову 

він ке JІУІІВВ би - вік завжди буде nрот сво
боди)! 

За. ту ж саму свободу там кричвть "са
мокритикуйсь! кайся! призпа.вайся до про
впн", у яких ти зовсім невИІІІПІЙ. Не пока.єшся 
-ти вмер! Вмер спершу ;цухово. -а поступо~ 

во вмщттимеm і фізично. 
І в цьому якраз спfльність демаrогІв, тра

диціоналістів, епІдемічиих літераторів, духово 
мерrвих прJПЩППІв.лістів. Спільність ЦJL\': тут 
з тими там. 

І цп спі.льв:ість проти затискувачів свобо
ди думшr породжує спІЛЬІІість між активною, 
тnорчою, думаючою молодою rеиера.цІєю тут 
і там. 

Так як rут молода, думаюча rеиерація: ві~ 
коли не стане "змІиовІх:овцям:в"', "радmюфІ
лаии" І нІколи не віддасть свого зШLИІІВ', своіх 
душ і сердець ВО[Югові ЧИ ВОІЮЖОМу peжmroвf 
в нашій :GатьЮвщпиі, так І там наша твор
ча молодь не є І нІколи не буде ДJІ.И нас воро
гом нашого народу. 

О. Зінкевич 
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Методи боротьби в опівfї МОJІОДІІХ (П) 

ЗА ЯКІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ? 
(Аналіза й дискусійні ;цумки) 

Для майбутнього східнОЇ Европи, а також 

Украіни, важливою є політичва система Ро
сійської імперії, яка являЕ:ТЬся її Ахілевою 
n'лтою. Цю проблему не може розв'язати Со
вєтський Союз від nочатку свого існуваввя, 
може тому, що ііі не можна розв'язати взага
лі в рямцях ім:періі. Проблема в тому, Що росі

яни хотіли б перетворити СССР у свою власну 
імперію і рівночасно заспокоїти, чи хоч, до де

якоі міри, заспокоїти nриродні бажаики: і пра
гнення неросійсьRИХ народів мати свою духо 

ву й політичну самостійність. 
Очевидно, що цей гордійський вузол не 

можна розв'язати - його можна лише рОзру
батп! Це дуже добре розуміє па.нівна російсь
ка нація і це зганяє сон з іі повік. 

Всі три відлами совєтськоі державиоі сис

теми - економічна, соціяльна і політична на
стільки тривкі в СССР, що на базі спостере
:н:rень і студій - ще зараз немає nідстав віри
ти, що ціла система, сама по собі, цебто с п о н
т анн о загЮІВає або має по знаки раптового 

розкладу, Значить, познак на якусь рево~ 
шю в Російській імnерії зараз немає, але цта 

система, закрема політична слабка тим, що 
вона цілий час паражена на тис к і на уда
ри зсередини імперіі, Політична система на~ 
жена на удари зі сторони поневолених; н~и; 
економічна - зі сторОни селянства 1 натть 
робітппцтва; соціяльна - зі сторони безпар
тійних, цебто некомуністів. 

Внаслідок цього постав тиск, як~ зі всіма 
його формами, творить наш четвертий засіб 
зміни "статусу кво" Совєтського Союзу - і є 
головним об'єктом наших роздуиувань. 

Російська iмnepUJ:, впломившись з заліз
ноі шкаралупи, в ·якій вона перебувала майже 
сорок років, увійшла в зв'язкИ з цілим куль
турним світом і вона сьогодні вже не може бу
ти тим сфінксом, яким вона була перед війно
ю. Совєтський Союз вже не може собі дозво
тІТИ на вимордування шести мільіонів укра
інців, чи на масові розстріли культурних дія
чів, чи майже всіх членів уряду YFCP (як це 
булозаЛюбч:еика) і-тримати все це 

в т а і н і ! Це теnер пряхо неможливо. Фіяс
ко з Мадярщиною лише підкреслює і наголо
шує цей момент. Большевики, правда, не по
добріли і не стали більш гуманними, але вони 
вже своіх: крівавих діл не в силі тримати в та.А· 
ні Навіть ПірО наім:ешпі страйки працівників 

заводів малих, прОвінційних міст, світ скоро 
довідується! 

Щоб RІІ.Ликути на хід: думок, настроів і 
подій молодих держав Азіі, Південноі Амери

ки, а зокрема Африки, СССР вже не може до

зволити собі на ще одну !Мадярщину, на ще 
одну Вівшщю, чи на ще один штуч:иий голод 

в Украіні -і якраз це положення большеви 

ків, ми мусимо з найбільшою послідовністю 
використовувати! 

На нас падає обов' язок завжди підІфее

лювати, що не люпе українська нація JШЛЯ
ється окремою відрубною одиницею в сім'і на
цій, але й вказувати на факт, що сучасна 
УРСР- це комуністична фJрма дер
жави цієї націі. І тут впрП!ІІ.а..є цілий ряд мож
ливостей для нас. Нав'язання диплома'l'1ІЧ'fІИХ 
зносин 3ахіднпх держав з урядом в Києві, мо
же прпнести Украіні неОціненну корпсть і хоч 
до деякоі міри відкрити їй двері у вільний 
світ (такі яничари, як Підгорний - прпхо
дять і відходять, але нація живе і факт дип
ломатичних зносин лише підтвердить, що У
краіна є державною нацією, незважаючи на 
те, що ті зносини були б зв'язані з теперіш
німи українськими квіслінrами). Для нас є 
прямо дошкульною конечністю виробити в 
світовій опіні.і погляд, що Украіна -це окре
ма й духово незалежна нація світу, уряд якої 

зараз, н е з с в о є і в и ни, перебуває ціл 
ковито під диктатом росіісЬКОі панівноЇ націі. 
М:и повинні доводити чужинцям, що напр. не

має суттєвоі різниці між політичним положен

ням Украіни й Польщі. І икщо західні потуги 
(в першу чергу СІІІА) роблять зараз .:все мо
жливе (мільйонові позички, економічна доп~ 

мога, торгівля), щоб підкреслптп незалеж

ність Польського чи Румунського урядів і 

тнм вбити клин в Російську імперію, то чо

му б тим державам не застосувати подібних 
методів щодо Київського уРЯду, починаючи 
від таких справ, як нав'язання дипломатичних 
зв'язків з урядом УРСР? 

Ми мусимо зрозумІm, що зі ЗJЮсrом: пи
оrомоі ваги Хнї:вськоrо уриду ва свІтовІй вре
ві - ма.лІ:тимуть впливи РосІйської імперІї в:а 
цей YJ>If)lo 

І яюцо Киівський уряд поб~'ПІТЬ, що він 
може розраховувати на когось іншого, крім 

уряду Російськоі імперіі (ми хочемо вірити, 

що він не призначений на вічність і в ньому 
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зможуть прийти з часом до слова здорові на
ціональні елементи) і яюцо він усвідомить 
собі, що його евентуальне зншцення не відбу
деться в цілковитій тайні і тиші, то цей уряд 

зможе в майбутньому зробити з цього певні 
висновки. 

Всі вигуки еміrрантів на Киівський уряд, 

мовляв - це купка зрадників, запроданців та 
національних дегенератів - лише дальше бу
де штовхати цей уряд Р лапи російського мед
ведя і ~буде знецінювати цей уряд і"цілу по
неволену націю, в очах чужинців, як націю 
1.· її ІІ!>Овідну верству не здібну до державного 
ЖИТТЯ. Якщо ХТОСЬ. ХОЧе ВЮІВЛЯТИ СВОЮ ЛЮТЬ 

(і це треба робИТИ!) - то нехай б' є Моекnу 
U • •U . ' 

нехаи пщкреслює злочини росlИського коло-

ніЯлізму, експлуатацію національну, релігій-.. ~·. -·~.. . . . . . ...,.; " - . ' .. . ' -- .. 

ну ·f ~асову диё"КрИ:Мtнацію та ·всі· інші ·:м:МкоР-
ські злочини. 

Коли б український народ в рямцях УРСР, 
українська еміrрація в діяспорі і навіть нас
тавлений уряд в Києві знайшли якусь спільну 

мову і конкретними ділами змаг~лись .до.1іі
дірванНЯ'УкраінИ від Роёії; 'то"моЖна сОбі уіІ
вити, як би це затривожило Москву! 

Отже, замість проголошувати зливу патріо

тичних фраз, гучні ''революційні" прокляма
ції, в ефективність яких не то що самі автори, 
але навіть шкільна дітвора не вірить, замість 
проголошувати такі безглузді КJІИ"Іі, як от·: 
"всі українські патріоти або в тюрмах, або в 

Сибірі, .або на еміr'раціі'', - шук.аШw повад 
голови· Москви і всупереч її бажанням поєд
нання з українською нацією і з нею цемен
туймо один фронт ІІ!>ОТИ Російської імперії! 

3 одушевленням сприймаймо Рістки про 
зростання на rіюрчій арені украінської духо
вости молодих творців в Украіні і кожgу віст
ку, яка б лише споВ.іЩІ;ІЛ~ навіть про наймен
ші розміром спробИ об'оронИ' Української пито.: 
менности перед наступом російського сходу. 

Така позиція з нашої сторони може лише при
нести користь для украінської нації. 

Богдав Гасюк 

Віталій Коротич ·)т Канаді 
В березпі, квітпі й травпі перебував б' Ка

паді, як стипепдіят ЮНЕОКО, молодий ук
раїпський підсовєтський поет з Києва Віта
лій Коротиz. Читаzам ((о . .".о.Л.оскипу" поезії 
Коротиzа відомі ще з 1962 р. і відтоді вопи 
пераз ·появлялись на сторіпках нашоzо жур
палу. 

П еребуваппя Коротиzа і виступи йоzо з 
читапняJІr своїх поезій у Віппіпеrу, Торопто 
й ЛІ он реалі 6UIUlu.кaли велике зацікавлепня, 

а подекуди прямо захQпленпя зокрема серед 

украіпської студептської молоді. Україпська 
преса е Кападі (за вийпятком екстремістсь
кої) прихильпо відzукпулась па виступи ~ 
ротича і па йоzо літературпу творzість .. 

ІЦоб ближче позпайоJІtити паших чита

zів з віршами В. Kopoтuza, зокрема тих, які 
Іtе мали паzоди побуватtІ. па йоzо веzорах, 
нижче друкуємо вибір з йоzо пайн.овіших тво
рів. 

ВИБІР 3 НОВИХ ПОЕЗШ ВІТАJПЯ КОРОПІ1fА 

ПОЕТ 

Отак піти, 
чола не осту~в~. . 
Не відаючи втоми, вічно йти. 

І кожен rрам повітри здаєтьси ~вом, 
і цілий свІт відкриеш знову тн. 
Тн- перший. 

Тн- А.цам. 
Тн вчора виник. 

Тн елекснру вічности відпив. 

Поrлин!а-
·каштану чудернацький віннк 

обтрушує s ііе6ес кометний п~л. 
Сьоrодні тільки· сьомий день· творіниs. 

Тн відкриваєш все - ! доли й внсь. 
Мов пальці вказівні стрнмнть корінни дерев,. 
икі з планетою 'зр~слнсь. · . · .. ' · 
На не6о, сонцем внсвітлене й вмнте, 
захоппеннй твій поrлид вперше ліr. 

Тк вже поет. 

Т11 навіт• не помітив, 
ик цілий всесвіт впав т91іі до ІІЇІ'. · 
rалвктнкн прнйнпшн у _свідоміст•, 
тн жнткмеш на світу цьоrо тлі. 

Т"' ВЖ'J -- поет, 
Це добре. 

У евідом лн:ш, 
що тн - з людей, 

ик дерево - з землі. 

ПАМ'ЯТІ Т. r. ШЕВЧЕНКА 
- Я - Шевченко. 
'"~ вм.~р. . ; .,, ,.. . 
'·Я .tteжy на Поїіозі майстерні, 
. І у мене в очах 
ЗастнrаІотЬ · '6іІаІDІтні воrні. 
Jl ·замовJDІув сьоrодні наіІік :...... 
'Академік .із -repнiJ 
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І уnерше в жнnі, 
Стало ~уже сnокійно мені. 
Не заб'є мене цар, 
На фельдфебеля рисамн схожий, 
Не скарає феnь.цфебеm., 

По,цібннй лицем до царів. 
В каземати, у карцер 

Ніхто заточити не зможе, 

СМОЛОСКШІ 
.. ·.:.-с:=:::·=---=.о=-=====-

Конкретність сніrу, 
Промен10 

Та в!рша. 

Конкретність сnів, за котрими стоить 

Ті реченни, в икі тн свито віриш. 

ДЗЕРКАЛО 

- Я - дзеркало. 
У реєстрах соццатських я 

акумуJПОJО МОВЧаННИ. 

Закреслить ім'и nисарі. у мене є тільки очі. 
В nотаємних архівах 

Я n10бmo думати. 
Убік відкладуть мо1о cnpuy, 

Я .цзенька10 ночами 
І мене ві.цсnіва10ть 

Та nрокида10си від дзеньканни 
Серйозні кудлаті norm. О~..вночі. 
На мomni моїй Навколо мене no чорній кімнаті 
Проростуть ще небачені трави ХодІПІЬ місичні нитки 
Та nреднвві квіТІUІ, • 

І коти, чотнрнноn, мов крісnа. 
Де нектар еопоніший porm. Суціm.ні очі мої nочннаJОть ниnr, 
Я - nоет. Почнна10ть боліти різко. 
Я - Шевченко. Я - анумулитор сnоrадів. 
Є nісни У серці моєму, Я нічоrо не чу10! не вмі10 ходити. 
Недосn!вана nісни, Але в мене є очі - найбіпьші в світі 
Що лиже у інші серци. я все бачу: 
Що на rімнн обернетьси, я бачу, ик стаJОТь дорослими діти. 
Стане ри.цхамн в nоеми, Я nростежу10 доn10 mодську і доn10 собачу. 
Що ніколи не зmне, я _ j:f.Jepкano. 
Ніколи не дійде кінци. Переді мноJО rопятьси, 

5 

• · .Перевтіпенни душ. Шарудить новими одежами. 
Перевтіпенни віршів та дVХУ - Я можу бачити навіть найцнотпивішнх - rопнмн. 
Атрибути nоеmкн, Я бачу, ик nрнмірJОІОТЬ ордеІіН, 
Вічна реальність її. Ще неодержані. 
Пісни стіни зламає, Не зна10, ик ·ви оціІІЮЄТ~ еаої подоби, 
Здолає катівень задуху - я _ rnyxe. 
І восиресне - я не чу10 ніЧоrо. 
Як воїн, що зраненим йде У бої. я зна10, що інколи вам не до вnодоби 
Я не хочу лежати, Мои робота; 
Картинно, Тільки не сердьтеси-заради Bora. 
В віночІІУ із терній, Я завжди чесне. 
Щоб .з!т:напи: Навіть, копи вІt Мене вбираєте 
"Які· в rеніиnьннх траrічиі кінці ... " ~ В зо6от! ..R..~.IPir 
Я - Шевченко І -~-tJu---.o~~K~o'"'nн""9вн мене баrатством баrетів душите, 
Я вмер. Я заnнша10си брамо10, 
Я лежу на nорозі майстерні, Крізь ику ви nроходите у власні душі. 
До мольбертів обпнччим. Л10біть мене! 
Із nензnем У nравій руці. Я без ніr та без вуж. 

* * . * 
Я зневажа10 слово "взаrапі", 

Не взаrаnі народ - и~~: на nпакатах, 
Не взаrаnі земли - а rрам земпі 
У корінцевих нитках волохатих. 

Не взаrапі nоезіи - а тн. 
І и. І він. 
Усі несхожі надто. 

Не космос взаrапі, 
А космонавти, 
Не всесвіт, а у всесвіті світи. 
Все точніст10 наnовнJОmьси вщер'І!І., 

Ци точність вибухає, на'Іе Етна. 
Жнтти конкретне, 
І конкретна емер~. 
І тіпІькн лиш безтndсть неконкретна, 

Нехай живе конкретиісn всІх no~! 

Я - суціm.ні веnІІкі очі. 
Я - дзеркало. 
Я nрокндаJОС'ІІ оnівночі 

І дзенька10, дзенька10. 
А nотім · rрнмmо велиЧезним дзвоном 
У rопові вашій. 

І ви свої вчинки у тривожному сні важиrе, 

J ви з себе вдекоровані тоm зриваєте, 
А, крім тоrо, 
Ви мене - розбиваєте, 
Коnи вам нестерnно вже ба"ІН'ПІ nравду, 

Пекучу - nопум'и наче. 
Що ж - сnрави без мене сnравте. 
Тіm.кн на вас чату10ть невдачі, 
Бо хтось nовНІНен бути з великими очима, 

У икнх відбиваєnси ціпив світ, 

Що був і що - буде. 



Я - .цзериало. 
Я не .цаю ні•оrо за~. 

Я - rеиіJІІІьинй винахід naw, 
Люди! 

ПОЕТ 

Хаіі иожеи вірш заJІНWиться останнім. 

Хай роднтьси він важиоJ мов ст.оза, 

Хай иожие сnово падає вiтuuun.t. 

ПрощаRНRМ 

І усім, що m сиазав.~ 

ТИ ж обіцяєш - пО'І'ім написати. 

Ти иажеш - "11 не міr", 

Що ти- не ти. 

А вірWІПDІ твої стают• на оu.ти 

Твою иеспаву ві•ио 6eperrи. 
І ти вертаєш іх із півдороrи, 

Щоб впасие "а" з •ужхм з'є.~nеати "б". 
Тебе иавіи зиеспавпить перемоrи, 

Яиі здобув ти. 
Зра,фІВШН себе. 
] ПОВЮІЙ бJІаl'ОдуUПІОсті ПО аhщя:, 
ТИ зnииаио ироиуєw иріз• роки, 
Розміиtоtо•и ві'ІІІОС'І'Ї червіюd 
На правд хазенних мідні п'ктаІUІ. 

Ти иажеш про народ ... 
Навіщо тах '1'11? 
Врехня - народу rІрша від но.а. 
Т.оі рІІД8R СІUІадаtоnсІІ у таИ'nІ 

Страшної niCid, иО'І'ра ваІм oryaa. 
Хому вона потрІбна, твои nісНІІ? 
Хо-. спово правди врепnі народнІ •. 
Ти не иажн, що все напишеш JdсJІІІ, 

:So иожие слово -
Тіm.ии назu•ян:І .... 
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книги 

Ніхто не 6a"DC'no , ІІК вмира10'1'• JUІНІ'И. 
Ніхто. 
На 6іпих ЦВНИ'І'арих поJЬЩІо, 

Хоnодні, мов nер.ці уnамки ирнrи, 
Вони JІЯІ'аJОТЬ МОВ'ІИИ ДОп!тtЦІо, 
Вони МОІ!'П.ТЬ, думои ЗО'І'Jdпих мо--,. 
Ряд!Іи, що час на wm іх розмоn:ов. 
Т•м'ІІИішаtоn. CJIOВBJ 
Мов мерnі о-.і, 
І тпіє теист в n:а6етах передмов. 

... АриС'І'оираnw: в синім JІедерині 
R метепики тоииих, дешевих ЮІНr, 
І '1'1. мертвоиароRJМеиі 6оrииі, 
В яинх кІхи повіритн: не вС'І'ИІ'. 
Вони вмираtоn різно. 

Яи і mоди. 
На них 'ІВ!'ТJО'І'Ь сnава та біда. 
Томи, иевеnесnівиі, наче ByJUІ, 

Врошурки, rоиіииі, мов та вода. 
Хто відає? 
Хто суднn.? 

Хто п!знає, 

У чому сут• иародноі xymr, 
Котr у безвіСТІ. иииrа nоринає, 
Яиій 6езсмерm в•ора прореюrи? 

Не вірте суєсnовам! 
I)CRf. ироки, 
Мов шрами, на собі несуw. ро101. 
Вmозиіри іИІНfІ8 в немі'ПІі пророки 
Везировні, марноспівні кинж.ечин. 
Нас пopaxyton. час, 
Народ 

Та правда. 

Лиш іС'І'ИИа - nоріииІІ зміст і тnо. 
n .... І 
ПИJІUІо вірші своі правте, 
Щс!S потім вам не соромно бупо ... 

ВітаJІій Koponn 

Враження про В. Коротича 
Хотілося б якнайкраще і якнайвірніше 

скристалізувати свої почування та думки про 

Віталія Коротича. КоJПІ б мені довелося було 
zшсати про нього після першої зустрічі, то, не 
вагаючись, я заповнила б декілька аркушів 
паперу похвалами на адресу молодого поета 

з Украіни. 

Перший !1&3 я побачила його окруженого 
жадібними слухачами різного віку на літера
турнім вечорі його поезії в Торонто. Сrоячи 
він рецитував свої вірші годину, дві з малою 
перервою, під час якої мені пощастило діста
ти його автограф у зошит його віршів, які СІШ
сую де б іх не надибала: "Вудь ласка,- ка-' . . 
жу, - вmnшться мею до зошита". "Ви зби-

расте мої поезії?'' "Так''. Я була зачарована. 

Нарешті той Коротич, якого вірші так жадіб
но читала і переrmсувала, той поет далекої У

країни rmтався: "Як ваше ім'я?" і вписався 
"на ві'fНу згадку". 

Перерва скінчилася. ПосІШалнея запити 

слухачів. Питають його про все. Довідуємося 

про недугу й похорони Симоненка, запнтують 

про видавання тРорів деяких реабілітованих, 

про поїздку поета в Почаів. Оrрнмусмо прекра

сну рецензію на фільм "Тіні забутих предків". 
Поет говорить, а я в душі постановляю піти 

на фільм, хоч бн лише задля його рекоменда
ції. У відповідь на запитання внднмо завзятої 

львов' янки, каже, що йо~ подобається Львів. 
Найбільше імпонус йому 1 'рузія. Це люди гід-
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ні ·своєї нації і навпаки. В українців воно різно 
буває. 

Трафаретне: "Як любите Канаду". Ще ба
гато її не бачив; обіцяє сказати, коли повер

неться з поїздки у Вінніпеr. 
Вечір скінчився. Я одушевлена . .Як я боя

лася йдУЧИ на зустріч розчаруватися в лю
дині, яка пише мої улюблені поезії. Подумає
те, що я захоплена ним тому, що він життєра
дісний буйний молодець. Я ж бачила части
ну "бриrади Колосової", - JП?дей знищених 
пережитим. А Коротич, як св1жа джерельна 

вода. Постановляю за всяку ціну зустрінутись 
з нmи: знов, після його поїздки на захід. Моє 
товариство, як і я, згідне з такою пропозиціє
ю. Тепер кожна розмова починається і кінча
ється Коротичем. 

Минають дні. Коротич знов у Торонто. В 
п'ятницю йдемо до Наталки на зустріч. У се
редньої величини кімнаті по всіх кутках під
логи, крісел, тапчана, молоде товариство -
студенти, кандидати на маrістрів, докторів, 
молоді професіоналісти. Центр умги - Ко
ротич - на підлозі. Почав деклямувати вір
ті, але лишив, коли хтось поставив цікаве пи
тання . .Ясно - сьогодні не йдеться про вірші. 
І{оротичу цікаво зміряти своє оточення. 

Починається від "скажіть, друже, яке у 
Вас поняття правди, слово, що його так часто 
вживаєте у своїй поезії?" - Дискусія про 
правду переходить в дискусію про Бога. Знов 
мова пnо Почаів. Заявляє що не зносить будь - ' якого фанатизму. Вияснює, подаючи прикла-

ди. ''Друже'',- знов питання,- ви проти хри

стиянської заповіді "люби ближнього свого, 

як себе самого?" "Ні, навпаки, - відповідає 
Коротич, - я дуже за цим: я лише проти мо
тивації робити добрі діла супроти ближніх ли
ше для того, щоб дістати забезпечення на квн

так до неба. Це - фарисейство!" -
Починаю вперше відчувати ріжницю між 

ним і собою. Він українець, але й продУкт со
вєтської дійсности. Я - українка, вихована в 
дусі заходу. Починаю думати над тим, чи мо

жемо ми й справді робити духовий обмін, за
в' язувати зв' язки, чи, може, доведеться задо

Рольвитися лише питаннями та відповідями. 
Але ж вечір почався давно і вже найне

сміливіші втрачають свою стриманість і тепер 
один поперед одного ставлять питання, циту

ють, доказують. Що це- народ, що- нація; 
до якої категорії зарахупати Украіну. 
Перерва. Господиня подає солодке. Всі об

ступають гостя і далі сипдяться питання та 
вже не такі поважні, хоч і не менш цікаві: Як 
знаходить час на працю лікаря і на писання 

віршів. Коротич Рияснює анекдотом - всі 
сміються. "Чому не купить собі авта". ''ІЦо 
їсть на сніданок" і т. д. 
Скінчилась перекуска і назад до серйозного. 

На всі запитання відповідає вправно, без по
мітної надуми. "А ви, друже, знаєте, що є ук
раїнські еміrранти, які виступають проти зус
трічей з українцями з Совєтського Союзу". 
Коротич знає. На його думку - це люди двох 
категорій. Одні - це ті, що, мовляв, поповнивr
ши щось поганого на рідних землях. мають 
нечисту совість і це ім не дозволяє на контак
ти, або другі, які так обросли тутешнім добро
бутом, що зв'язок з Ук!)аіною іх не цікавить. 
Один з співрозмовників додає, що є ще й тре
тя категорія - це люди, які перебули, або 
знають про жах, терор і насильство Москви і 
обминають контакту з людьми, які нагадують 
ім ту систему .. 

Настає к.оротка мовчанка, бо починають 
розмову про те, що захід мало знає про Ук
раіну і звичайно пришиває її як провінцію до 
Росіі. Коrютич каже, що це завдання еміrра
ціі - інформувати довкілля про Украіну, а 
ми твердимо, що коли б наприклад, на олі:м:
пійській спортовій арені Украіна висТ}trіала, 
як окрема держава, а не в складі ООСР, що у
важається синонімом Росіі, то сьогодні справа 
Украіни виглядала б інакше. Доводимо, що 
спілка Украіни з Росією не дуже то корисна 
для нашої нації. Згадуємо також інші випад
ки, коли Росія репрезентує Украіну, хоч на 
45 мільйонів населення, можна б знайти і сво
іх репрезентантів. На це ми не отримуємо за
довільної відповіді. 

Питаємо П!ІО теперішню літературну пра
цю. Перекладає сонети Данте у~раінською 
мовою. Збіnник має незабаnом появитися. 
Підкреслю~ важливість такоі праці. Трудно 
пригадати все і записати, про що була мова. 
Коротич змучений. Всі починають поглядати 
на годинник. Помалу й нерадо прощаємося; 
обіцяємо ще зустрінутись. 
Чергова нагода. Прийшли на зустріч з наді

єю почути знов щось нового, цікавого. На цей 
раз нема навіть десяти людей. Як пnиє:м:но зу
стрінути Коротича уже знайомого. У нас вже 
немає того запалу до дискусійного поєдинку. 
Тепер зав'язується спокійніша розмова, май
же така, як серед друзів. У обпшрній диску
сії перебігаємо І(ілу низку тем і проблем. Від
чуваємо великі розбіжності у підході до дея
ких питань. Не можемо погоджуватися з Ко

ротичем, одначе переважав враження, що є 

також щось спільне і велике, що єднав нас з 
оцим українським nоетом, - це велика лю-
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бов і прив'язаність до украінськогО народу і 
землі. 

Цей вечір проходить без рецитації віршів~ 
хоч хто іх читав, той знає, що вони віддзерка
люють ооравжнього Коротича, людину, яка 
над усе цінить правду і працьовитість. Ми, 

присутні, відчуваємо непересічність його. Так 

Траве'RЬ·-У:ервеttь '1'965 
а fL !? , - • 

і залиШиться він у нашій пам'яті- видатний 
артист, поет, декляматор і понад усе високо
інтелігентна людина, яка дає великий вклад 
в українську літературу, а його амбіції по 
творчій лінії викликають справжній подив і 
пошану. 

Оксана Вmппщька 

МОЛОДЬ ЕМІГРАЦ/1- ПРО ТВОРЧУ МОЛОДЬ УІСРА1НИ 

Спостеріrаючи обставини, в икнх молодь зна
йомнтьси з нашою літературою, можна бодай ча

стинно зрозуміти, чому вона не внявпиє до неї о

собпнвоrо зацікавпенни. В українській школі, піс

ля 'ІНСJІенннх пектур творів r. Квітки - Основ':и

ненка, Пантелеймона Куліша, І. Нечуи - Левнць
коrо та І. КотJІІІревськоrо - українська JІЇ!'ерату
ра стала тій дн!'Нні чимсь далеким і нереа.m.ним. 

Вона нетерпепнво чекає на перерву, щоб внрва

'l'НСЬ думками з тоrо нужденноrо світу заппаканих 

матерів, бідних сепинськнх хаток, біди та вічноrо 

нещасти. І дитина читає українську КJDІжку тіт.
ин перед навчанним в українській школі, або про
сто з примусу баn.ків. 

Часто чуємо в розмові бап.ків таке: "0, мои 
дитина також не хотіла "ІІП'ати українських кни

жок, але 11 її заохо!'Нв ремінцем!" Невже ж той 

батько, чи мати сподіваютьси ударом ремінци впої

ТІІ в душу днтини пюбов до рідної літератури? 

А все ж таки є певна кількість молоді, дПІІ ІІ

кої сьоrодні українська пітература є так само ці

кавою ик і чужомовна. Молодь на еміrрації мапа 
11аrоду познайомитись з молодим поколінням пи

сьменників на еміrрації і в Украіні. 

·Зупинюсь на пітературній моподі в Украіні. 

Завдики шестндеСІІТннкам українська пітера
тура набрала новоrо і цікавоrо змісту. Не буду 
подавати життєпису та характернетики творчости 

поодиноких письменників. Беручи під уваrу зав

ваrн молодих пюдеіі, з икнмн 11 мапа змоrу роз

мовJІІІтн на тему літератури і кермуючись своїми 

враженнямл, постараюсь коротко з'исува!'Н, що са

ме в творчості шестидеСЯ'І'Ннків прнвабmоє молодь. 

Читач молодих поетів почуває себе ик той 
втомлений мандрівник, икнй щойно напнвси холод
ної, св!жої води. В їхній творчості прнвабпює 

свіжісУь ! орнrіюu:І:.ність сюжету. 

В поем! "Папороть" поетеса Ліна Костенко пи
ше про буденну річ, зелену роспнну. Орудуючи 
простенькнмн реченнимн, метафорамн та uпrроко

ю фантазіЄю,. поетеса описує .папороть надзвнч~й
но цікаво. Вона пdрівнює пнсткн папороті до крип 
птнці, икі пнутьс:g щораз· вище вrору. І в цих зу
снmщх икнйсь сум і: трнвоrа. · 

~рилам:u бttлп~· ·• ·· 
пера~били 

голови сизі 
н.иЗЬІlО ХUЛ1tЛи. 

І напевно не одному читачеві, копи він поrJІS

не на свою папороть, пій тісно в світпнці, мимо

волі приходить на думку слова: 

тісн.о було 
переплутались llpuлa. 

Доказом, що nорчість шестндеС1ІТНнків сво

єю свіжістю зуміла зацікавН!'И' молодь - хай бу
де розмова, ику 11 мапа наrоду почу!'Н, перебува

ІО'ІН на пПІІЖі. До моїх вух донеспнсь такі слова: 

иГей, zи ви ІlОЛиСЬ думали nад тим, zим 

пахпуть хмари1'' 
"А Бог його зн.ає! - Може білизною." 
"А може павіть милом". 

І не важне те, чи ті моподі дівчата моrпн собі 

наrадатн заrоповок поеми, чи точну цитату з по

еми Віталіи Коро!'Нча "Запах неба". Поема закар

бувалась в пам'иті. Поема приваблює чиrача сво

їм оп!'Нмізмом і бажанним добра. Коро!'Н'І хоче, 
щоб і пюдство вело таке спокійне ЖН!'І'ТІІ, JІХ оті 
хмаринки в синьому морі. Хмаринки в небі пах

нуть самим жнТТІІМ. 

Цікаві поеми Коротича, в пнх він змаm.овує 

ЖНТТІІ JІікарІІ: 

Треба па роІlи забути втому, 
Чути плаz, яІlим тебе позвуть

ЛіІlарі сивіють, 
Справа в тому, 
Що за багатьох вон.и живуть. 

СвоІо зустріч з пацієнтамн молодий поет - лі-
кар описує так: 

Ви н.е знаєте яІl це приємно 

На вулиц.ях міста 
ІСоли'Іітіх хворих стрічати, 
Вітатися, 
Бажати щастя взаємно 

Про щось балаІlатu і з.гадую;:и 
Мовzати. 

.Не менш приємне вражеиНІІ робить nоезіи Мн
копн · ВінrрановdЬкоrо. ВИстачить зацитувати такі 

!~~~'~С'uн.ій; сйn1т1іебrr~~о~у ·:мйрі' . ; 
'''tJtr:!(яT'6 ~аШ~і ~Є'Ьщ.і літа': • . 
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або 
.Зіходить ніч на витишений сад 
Глибокий вересень шумить шрилом качиним. 

щоб відчути той внутрішній сnокій і рівноваrу, 
ин~ nривабmоють моло.цоrо "ІНтача. 

Баrато nисьменників nнсало про са,ц, але ма-

буть н!хто не внеловив своєї любови та:к: 

Любто тебе, глибокий саде мій, 
Люблю плодів нестигливе гойдання 
Легку пеzальність і ясне чекання 
Твоїх думок зелених вітровій. 
А nотім, звертаючись ,цо са.цт, nише: 

Ні, ти не .11югила, 

І твої руки не людські хрести 
Бо з князя Ярослава і Данила 
З Хмельницького і Данила виріс ти. 

Це не трафаретне, навіть не Шевченкове 

"Са.цок внumевнй''. Це щось зовсім свіже і ориrі
наm.не! 

В nрозі моло,цоrо nокопінни, ч:нтач з :sаці:кав
ленним стежR'І'Ь за оnисом лю.цськнх nоч:увВНJ. і 
nриродн ! ві.цразу завважує, ик тісно nочуванни по· 
в'изані з nрнро,цою. В оnові.цаині ВалеріІІ Шевчука 
"ЖовтеНІЬ, місиць, са.ц'' - на фоні чу,цових міс!ІЧИИ!К 
ночей в са,цу, розвиваєnси nерше соромлнве ко

ханни. Коли Петро, закоханий у Тані, rовориn. про 
свою ЛJОбов .цо .цівчнІDІ, то і nрнро,ца немов ожн-

ває: 

"Терпко пахнуло листюt. Місяць і далекі 
ліхтарі робили кольори приглушено жовтими. 

Ми занурювались у ту жовтавість, ми слуха
ли з&уки) і відzували запахи". 

І ик nрав,цнво оnисані nочуванНІІ закоханої 

дів"ІНнн ! іі сnриймании nрнро.цк: 

<•сад був сьогодні чудовим, кольори в су

тіпках набирали м'якости, листя пахло, десь 
в zлибині zувся розмірений шелест". 

В оnові.цаниі "Розкажи мені про свої сині очі" 

в nисьменника Євrена Гуцала є цікавий ,цismor, 

місцими дуже ликонічний : 
Розкажи мені яка ти1 

Яка я? 

Авжеж. 

Ну ... така ... як завжди. 
Яка? 

Письменник ,цозволиє читачеві nережити все 

по своєму. Коли сnитала 11 шісна,ццитІШЇТНJО ,ців
"ПІНУ, ике в неі враженни, вона ві,цповіла: 

- "Як 11 чнтала, мені було сумно, але икось 

так сnокійно." 

І сnрав.ці, "ІН'ТаЮ"ІН такі реченни, ик: 

((Він плив не бояzись глибини під собою, 
ні гурІWту грозової хмари, яка насувалась на 
lf,eбi і на вбді •. .. Мол ода гроза. т.е.р'УІШ), жила у 
ньому. А він. плив.)) 

• Сnрав.ці. стає сумНо, але во,цночас і. сnокіі:но, 

бо. читач. nереконавси~. що люба .чоловіка бу.ла ... ла·· . 
rіДною і uщихетною. І Jкінку; аа стома на бере
зі; аж· то.ці1 коли чоловік· відцляа - .покнКу.ла бай· ·. 

.цужість. І іі ,цуша наnовнилась бажанним сnов· 

интн йоrо є.цнне бажании - оnисати йому енній 
колір своіх очей. 

Творчість молоRJІХ цікава і тнм, що "ІНТаЮ"ІН 
їхні щирі і безnосере.цні ,цумки, можна в увві сьо

рнтн собі образ nисьменника. 

Поема Ліни Костенко "Сміх" -це кре.цо nи
сьменниці, ика rлнбоко вipwn. в "ІНС'І'е мистеЦТІІо. 
Вона •• ик ху.цожннк, тремтить, щоб, Боже борони, іі 
твор'Іlсш. не була фальшивою. 

А я дивлюсь і думаю про вірші, 
Коли їм сумно, хай вони сумують 
Хай тільки не сміються штучним сміхом 
Бо щирі люди закривають вікна. 

Поетеса в nоемі "Доли" про свою ",цоmо - noe~ 
зuо" nише так: 

Я вибрала Долю собі са.ма 
І що зі мною не станеться 

У мене жодншr. првтен.с.ій нема 
До долі . .,оєі обранниці. 

В такому коротенькому уривку з nоеми Коро-

тича) ик: 

Батьківський дім., кохання, діти 
Слова що в ceptfi збереглись .. .. 
Це справжне щастя зрозу~tіти 
У ее промовлене колись 

ба,.нмо моло.цоrо nоета, ик ЛІО.ЦНИТ сантнмен· 
тальиоі .цуші, ика тісно nов'изана з своїм 1ІоІRКТJІНМ. 

І мимоволі наrа.цуюnси мені nочуваник внеловле

ні Довженком в "Зачарованій Десні": 

Сучасне завжди на дорозі мtтулого в 
майбутн.е. Чому я мушу зн.еважати все мин.у

ле? 

Любов .цо своrо наро,цу, це в у:краінсьІІіі: пі
тературі стара і часто омеnана тема, ика iнo.Jd по
лиrає на nустій фразеолоrіі. Пі,ц nером шестн.це

СІІ'І'ННків, вона набирає свіжоrо зміеrу. 
В своіх nоемах Микола Вінrрановськнй ЛJО

бнть Батьківщину nалко, жа.цібно, ик свою ,:dвч101у. 

Поет оnисує зустріч з коханою так: 

M1t стрінулись з тобою на Дніпрі, 
Там губи я торкнув твої Вітчизно. 

а nотім: 

Твое облиzzя свіже, як надія, 
П ахкu.ми пальцями торкн.ув я уночі, 
І кров свою змішав я із твоєю ..• 
Тоді ти стала мною Батьківщино. 

На ві,цміну від ві,цомоі у наІІDІІ літературі 
"Украіни - Неньки", "закутої в кай,ц8101", "з терно

вим вінком" - nоет Іван Драч в nоемі "Смерть 

Шевченка", .цає сві.цомнй велн"ІНій о\браз Матері -
Украіни. В цій nоемі Украіна - траrічиа, але не 
nасиви а. 

П етербурзr,.1щм шляхом по коліна 
Грузн.уzи в заметах боса йшла, 
.Зморен.а, пол(JТ(11tа . Вкраіщ:{,, •.. 
Муку при'І:у.щ,tвши ДQ ЧОЛJl., • 

В моменті, ~~Пи їnІтач ёnо.ців~!';СІІ1 ЩО О'І'ОЙ 
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СІtК пркбіжиn. Неньці на порщкок - noe'f оnи
сує - не роукок ма'І'ері сином, ane ма'І'еркпСІ.Ку, 

кіІкку mо6ов до сииа: 
1 біжить до сипа Уf(.раінл.) 
Одгапяти snaвicniлy сме.рть. 

ц&с в Украіні не заиік'ІкІrсs ка Шеnеииоаі, Фрав
нові "І'И навіn. 'l'и'Іи:вІ: що ~~:е" всупере• каmску ре· 
жиму, ХО"І і дещо прндуwеJОІЙ, а все ж 'S'аЮІ nро
цес, moci від6ра8'І'Іосs. 

Wec:rидec:nтmnur, 6азуtо'ІИОS. на мюrупім, вве
JІJС в українську ni'fepa'f!'py щос• нове і еаіже. Во· 
ни зуміrrи зацікави~ моnодь на еміrраціі: ІХ1111 
:rвop'licn. - це доказ нам, що nі'fера'fуркий про· 

А наше розуміНШІ іхньої 'fвор"Іосrи, це до· 

каз fl)I'O, що моnодь Украіни і eмftpaцfi, nоєдиує 
в собі крім спітиоj mо6ови до Вa'fr.JtiвщиR'R, мопо
дісв, сві'f poмaR".ncІW, мрії та фаи'fазіі. 

Xpиcnma. Гнатів 

МОЛОДА ТВОРЧІСТЬ В УНРАїНІ А НА ЧУЖИНІ 

• КільІСа поезій І. Дра'Іа. Кнів
сьиий моnодіжний журкап "Змі
ка" в січневому чие11і оnуб1Іі.кува:в 
n'.11ть віршів L Драча з циалу 
"Дерева". На nо.ІІВУ цих віршів 
зрRзу відrу.ккупась \'Літературо 
на У:краіиа" (ч. 12) довгою стат
тею - "Чую - дуб сnі:ває". В 
статті пишетьС.ІІ: "В ••. гострому 
nовороті думии ми nізнаємо L 
Драча, .ІІЮІ:Й знову й знову nід
l'Іреслює рух нового через старе. 

Невіть неЙдорожче із старої пісні 
не nОВТОриТЬСЯ В НОвіЙ. Поет n01.!И
Ш8Є nозаду звершене, ке nрихову

ючи від нас свого суму розлу:ки, 

цілком зрозумілої тривоги нових 
доріг, холодv ще незборених віт-
рів... І .цоаі Від деRого можна nо
чути розмови npo надто вже три
валі неnевні Wу!І.анив: м01.1одих 
rіоетї:В, нелсніс'І'Ь сnр.11мувань їх
ніх nомислів... В новому СІІОєму 
цИl'Ілі L Драч виввив себе s:!l. вдум
ливий лірмк nрироди, тлумеч і !І.о
меитатор nоетичних таємниць зе

леиих дерев... Осиовна иість nо
етичного nатосу І. Драча -драма· 
тичие аідчуттв: нового, Dідчуттв 
гостроти й сипи :~~~иттвзоі течії -
дістала новий nростір длв: свого 
розвит~tу й формуваииJL .. І. Драч 
зумів nередати своє nочуттв: тра

гедіі nівночі, иа nеріодично об
риває цвітінна й дозріванн.11 його 
nрироди, огортає життв дрімотою 
й сном. І'Іриkадне почуттв новиз
ни, вдумливість і темnераментна 
nрацв над словом - ці сильні 
сторони художиьоrо обдаруван
иJІ І. Драча nроJІвиnнс.ІІ і в новій 
nублі!І.еціі йоrо nоезій". 

• Kpпrикyto'fr. мопоnих крНТJІ
Ш І. Дзюбу і Є. Сверсmока. На 
зустрічі !!.ритИ!І.іВ в СІ1У (в mo:ro
ІCy ц.р.) rocrpiй ~tркnщі піддано 
моло.цоrо !І.РНТИ!І.а Івана Дзюбу, 

(Хроніка) 

111'\'НЙ у своїй статті "Суwtіииість 
художнього доспіду" обстоював 
нову свою тезу npo ''иезепеж
иість окремої людини від суаnіль

ства". :Критиl'І:оваио тa~tom Є. Свер
СТЮІ\81 у витуnі в~tого "важ~tо бу
ло вловити щось інше, 1'Ірім зне

ваги до надбань нашої літерату
ри" ("Л.У.", ч. 12). 

8 Нові збірки моподнх noems. 
В 1964 р. вийшли нові збір!І.И nо
езій та!І.Их молодих nоетів: Ми
хайло Сіреи~tо - "Живицв", Іван 
Чума!!. - "І'Ішеиичний місвць". 

• Чи справді нові дyмJUt Івана 
Дзsо&кr Іван Дзюба, молодий р
раінсь!І.Ий ~tритИ!І. вnерше "no ін
Шому" підійnrов до nроблеми 
сnіввідносин між людиною і сус
nіm.ством. Засуджуючи ~tолишиі 
nеретJtЖии часів Статна, він nи
сав: "Тільр;n: (людина) сама може 
важити своїм впасним житт.11м. 
Ніхто інший і нів:~tа іистаиців, 
і сусnільство в тім числі, не мо
же тут nриймати рішеиив за неі ... 
Р\олізіи між особистістю і сусnі
льством не може бути вирішене. 
односторониь~ бо це nорушило б 
rолоsиу nідставу сусnільного nо

бу'І'У. Життя сусnільС'І'Ва дістає 
свою реальність лише в житті о

диниць, отже, лише в них, длs: 

них і через них воно є, воно про

І'ресує, воно вимірюєтьС.ІІ і ціиу
єтьсJL І тілЬ!І.и післв та~tоі nереду

МОІІИ вже можне говорити про те, 

що на цій підставі виростає: npo 
зобов' взаии.11 одянкці nеред сус

nільством та перед його інсти~
ціоm" ("Рад. лі тер а оrуроsнаваrво .. , 
"l. !, 1965 р. C'l'Op. !-2). Порушене 
L Дзюбою питаиив BИ!I.nR~taлo ве
JІWІІезний ві.цгр в У ~tраіні. В рці 
статтей і висrуnів на цю 'fену в 

основиому І. Д3юбі З8ІUЩ8Є"1'ЬСВ, 
що його ~tонцепцjJІ, чи теоріJІ, мов-

ляв, "nерегукуєтьсв з теорією ан· 
троnоцентризму rлюдииа - це 
і є світ), lf!l.y розвинули гуманіс
ти Ренесансу, згодом цю теорію 
обстоював чи розвинув анархіст 
Ма~с Штіриер, е іі rостро засуди
ли і Мар~с і Еиtельс. У новітньо
му часі цв творів, мовлвв, дуже 
збm!жеиа до зехідиьоrо е:кзистеи

ці.ІІлізму, JІКИЙ протиставлає О!І.ре

му mодину сусnільству. :В раД.ІІи
сь!І.ій системі, буцімто, на nершо
му місці ставитьсs: інтереси сус· 
nільства, я:к цілості, а інтереси о
диниці, rромадs:нииа - відходвть 
на друn!Й nлs:и, що, мовлs:в, тво

рить RОифлі~tТ СОВЄТСЬltОЇ СИСТ&
МИ і !І.омуністичких принципів з 
новою теорією L Дзюби. 

• "Beper "'efR!.JI•" Васюм Симо
не ние. На емі.rрацію дісталась 
рукописна збір!І.а nоезій В. Симо
иеи.ка "Берег че~tаиь" і уриВl'Іи з 
його щодеикиl'\а. Я!!. відомо, В. Си
моиеюtо в останніх двох ро!І.ах 
nеред своєю смертю бр цьRова
иий СОВЄТСЬ!{ОЮ :крМТИ1\ОЮ1 а ЙО!'О 
nоезії не nриймались до дру~tу. 

Сьогодні, !!.Оли видавництво "Про
лог" і журнал "Сучасність" оnу6-
л5:куватr заборонені в У.краіні 
твори В. СимоиеШІа - молодий 

лоет став ДЛ.ІІ мільйонів молоді в 
У~tра:іиі і длs: тисвчів - на емі
.rраціі ~тілеиивм того кращого і 
творчого, що наш народ зумів ви
дати в останніх !І.іль:кох десяти

літт.ІІх. І'ІіС7l.ІІ повви Симонеи.ко
вих nоезій на еміrраціі, - в nі.ц
совєтсь!І.ій пресі все біm.ше ІІО.ІІВ
лв:єтьс.ІІ відгу11ів на йоrо sбір!І.у 
nоезій "Тиша і rрім", ЛRа nоnи
лесь вже післв: його смерти (в 
1964 р.). Большевим сrараютьСJІ 
зобразнти фа.m.ІІDІІІО Снкоиен!І.а, 
.ІІltИЙ, буцімто мав служити панjв
иону режимові, що аж ніu не 
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виходить з його поезій і його що- відирив nроф. Т. fYJI'IaK коротким тецтві і не дають уираіисьиій лі
денника. викладом, у sкому згадав не тіль- тературі стати на ввесь свій зріст. 

8 Моло,ці пітератори Поmав· 

щкнн. На Полтавщині працює за

раз біли 80 молодих літераторів-
поетів, прозаїків, критиків, сати
риків. Серед них здобувають своє 
літературне громадинетво і виби
ваютьсs своєю творчістю Григо
рій Терещенко, Антоніна Торлюи, 

Микола Стеценко, Петро Мосто
вий, Володимир Шевченко, Тимо
фій Пругло, Павло Стеидик, Іван 
Прищепа, Юрій Лапай, Микола 
Пойдемеиио, Марфа Бондаренко. 

ин художню вартість віршів та
них поетів, sк Драч, Рі.оротич і Кос
тенко, а й зиачеииs цієї поезії длs 
уираіиських студентів в Америці. 
Перший прелеrеит, Марко Ца

рннннк, говорив про О. Довженка 
й М. Віиграновсьиого, їхні духові 
зв'sзки (питомеииі длs обох - лі
ричність і зв'изок з українською 
землею), Він підкреслив органіч
ну єдність усієї рраіиськоі літе
ратури- тієї, що творитьсs в :Ки
ЄВl 1 т1є1, що творитьсs в Нью 

Яорку - і ті два наслідки, що пос-
8 Кр-.пнкують молодих ху~ож· тають, на його думку, з цієї аксіо

ннків. Групу молодих ииівсьиих ми: 
художників, sкі, мовпn, відхо
дить від соцреалізму і шукають sa 
новими иапрsмиам:и в мистец-

тві, гостро иритииуєтьсs в під· 
совєтській пресі. "Почуттs гірио
ти, навіть обуреииs ви:клиl'іала у 

відвідувачів JІІафе виставJІІа робіт 
молодих l'іиівсьиих художників 

-О. ГлущеИRа, 1. Григор'єва, В. 
:Крельмаиа, А. Левіча, І. Неледви, 
О. ОрдsбіисьJІІого та інших. Ці 
художинки не шукають тем і сю

жетів у вирі життs, не прагнуть 
відобразити людину прІЩі" ("Мол. 
Vttp.", 24 JІІО!'ого). 

8 Нь10арк, Н. Дж. Літературний 
Вечір УСК-у nри Ратrере~окому 
університеті (вл. кор.). 16 тотого 
УС:К при Ратrерському універси

теті влаштував Вечір сучасної ук
раінської поезії в Украіні. Вечір 

(1) Усіх митців украінського 

слова, sкі б їхні політичні переко
нании не були, треба шанувати. 
З ланцюга украінського літера
туриого процесу ніхто не має 
права виривати письменника, про

мовчувати його чи оплюгавлюва

ти його ім's. 

(2) Водночас, до кожного укра
інського письменника треба під
ходити з одним критерієм: sкий 

він художник, sие його ставлен

ни до свого мистецтва? Чи зумів 
він, словом, зберегти художню 
вірність і незалежність від поза
мистецьних чииииJІІів. 
Більшість украіисьиих письмеи

иииів, - Цариииии, !аJІіичив, -
не строможні позитивно ві.цповіс
ти на таиі питаииs. Позалітера
турні справи панують у іх мис-

Нашіінтерв'ю про .молодь ІОНО (1). 

Вог~ак ·Бойчук, відомий поет і 
автор иільиох збіроJІІ віршів (йо
го найновіша -"Вірші длs Мехі· 

ко" - недавно поввилась у ви
давництві Нью-Яорксьиоі груnи}, 
говорив про Івана Драча і Васили 
Симоненка. Післs загальної ха
раитеристиии киівських шести
деситикиів на тлі історіі літера
тури двадцsтого сторіччs, він 
приступив до подріоної аналізи 
поезій Драча, зокрема його фе

єричної трагедії - "Ніж у соицr". 
V частині свого реферату, при

свsчеиій Василю СимоиенІІу, Вой-
чуJІІ говорив про те, sи радsисьив 

цензура "иаструвала його вірші, 

що nоввлились у пресі та окре
мими видаииsми". (Симоиеииова 
збірка "Берег чекань", підготов
лена до друиу перед його смер

тю в 1963 р., таи і не була видвив 
в УРСР). Своїми докладними вис
ловами і частим цитуваииsм, Бой
чук дав слухачам добре уsвлеиия 
про Симоненка, ак поета, і що 
теж важливе - sи людину, бо 

процитував його власні сиарrи й 

обуреииs, що він записував у 
своєму щоденнику. 

Післs корот11оі дискусії, вкою 
проводив проф. Т. Гунчак і запи
тань зі сторони студентства про 
становище уираіисьиих поетів в 

Уираіиі, М. Цариннии прочитав 
иільиа своіх віршів. Вечір заиіи
·чеио товариською забавою. 

Організація Украіпської Молоді у Франції 
Українське суспільство в країнах вільно

го світу нЕУраз зустрі~аеться з вістками про 

діяльність Організації УкраїнсьІWі Молоді у 

Франції (ОУМФ). Ця організація, яка в біль

шості об'єднує середньошкільну і студентську 
.молодь, відіграє важливу ролю зокрема тим, 
що вона видає единий зараз в світі українсь
кий журнал у французькій . .мові признаzений 
як для українського франкомовного так і для 
французького ~ита~а. 

ІД об поінфор.мува'Ти наших ~ита~ів про 
ОУИФ - .ми звернулись з рядом запитів до 
-голови цієї організаціі п-і Калини Гузар-У г
рип, яка нам радо дала відповіді, іпфор.мую~и 

про працю і проблеми очолюваної нею орга

пізації. 

Заnит: Чи можете розказати історію постании 
ОVМФ-у~ 

Ві~ові~•: На Великдень 1954 р. на поридок 
денний нарад Уираіисьиоі Національної Єдности 
було поставлено справу молоді. З цією ціллю Уn
рава VНЄ запросила групу молодих взsти участь 
в нарадах у цій справі. Але дуже скоро виникло 
иепорозуміииs: "старші" почали закидати, що мо
лоді нічого не роблsть, не ціиавлsтьсs Уираіиою 
і т.д. "Молоді" скоро зареаrували на закиди "стар
ших" висунувши в їхню сторону протизаии,ци, 

мовлsв, ви длs нас иі"Іого не робите, нам не пома
гаєте і нічого нас не навчили. Коли дискусів за
гострилась, ми молоді вирішили покинути залю 
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Мистецька rpyna дівчат, 'Іпенів Парнзькоrо Кmобу 
-ОУМФ-у. Перша . 311іва ИаІUUІа Грар-'Уrрнн, 

rопова ОУМ+-у 

нарад і зустрінутись самі в окрем1и кімнаті. В 
нікого не було сумніву, що "треба щось робити", 
але s:к'\' і що'\' Тоді одна присутнs: (це була тоді пан
на Савицька, а тепер вже пані Жуковська) сказала : 
"Нам треба організуватись". Ми вирішили вибрати 
зломіж себе трьох представників, s:кі б простуді
ювали цілу суть проблеми і поклали основи під 
організацію українськоі молоді у Франції. Цими 
відповідальними були : Гапина Гузар (Угрин), пан

н-а Са~нць~а 1 Марин.а Цюпак, s:ка зразу :ЗникЛа 
зпомі-ж. нас і не вернуласs: в наші рs:ди до сьогод
~і. · Першою нашою мрією було уникнути того не
щасливого подіду,. який існує між с.таршимн. Ми 
мрів: ли . створитИ· ~Дну Органіи.цію в~ієі" молоді ·'і 
Франці! . п'ід nатрооотом органіЗацій всіх старших. 
Але на жаль так не сталось. Ми довідались, що 

у Франції існує СУМ (про діs:льність s:кого ми .ні
КО:JІИ нічого не чули). Деякі о-соби · з Сарселю відпо
віпи нам, що не мають· часу такими справами зай
матись. Середовище ОУРФ-у нам пода.ло найбільш 
неспрхятливу. пропQзицію: вкд.J:о~;wrис;:ь д9 СУМ-у._ 
Врешті ми таки повернулись до пропозицій п. В. 
Лазовінського, який завжди нам твердив, що ОУ
МФ найкраще змо1ке ро~иватись у співпраці з 
УНЄ. Мушу щиро признатись, що в тому часі ц\ 
пропозиції я не сприймала прихильно: я мала тоді 
лише 17 років і нічого не розуміла про українські 

політичні співвідносини. Остаточно ми прийняли 

допомогу УНЄ, і повірте мені, ми дуже добре 
зробили, що на це погодились. 

У співпраці з В. Лазовінським я підготовнла 
проєкт статуту. Зі своєї сторони УНЄ постаралась, 

що з yci]t закутків Франції багато молодих приі
хало на .Курс Українознавства (два попередні Кур

си були взагельному для "старіших".). Мені зда
ється, що на цей перший Курс прн·було понад 
двадцять молодих і якраз тоді ми відбули наші 

перші Загальні Збори. Тут треба признати, що ми 
ніколи не застановлs:лись над тим, що нам треба 
Організаціі і що варто щось робити для Украіни. 
Це прийшло само. Найтяжче для нас було знайти 

методи, якими ми могли б прит.ягнутн до нашої 
Організаціі іншу молодь і визначити, що властиво 

ми маємо робити. Тоді ми ще дуже зле говорили 
українською мовою, знали дуже мало про У кра

їну, а крім того всього ми були дуже молоді і не 

мали жодного досвіду. Ми думали, що єдина і най
ліпша річ, що ми могли б робити - це влаштову
вати танці. 

Першим Головою ОУМФ-у м.и обрали Бориса 
Камянецького. Ми затвердили . наш статут і прий
няли назву "Молоді приятелі Украіни .. , переклав
ши цю назву на українську мову - "Організаціи 
У краінської Молоді у Франції". Трохи пізніше мис
тець Мирон Левицький з Канади оформив нашу 
відзнаку. 

Перші наші Клюби були зорганізовані в Оден
лє-Тіш, Парижі і Ліберкурі. Наша Організація зло
жена з Клюбів (Відділів), розкиданих по цш1и 
Франції. Кермує ними Виконне Бюро з осідком у 
Парижі. 

Наші Загальні Збори відбувались звичайно під 
час наших ·Курсів Українознавства в часі вакацій. 
Ці .Курси ставали з кожним роком все важлив.іши
ми; вони були щорічною маніфестацією нашої 
сили і притягали до 100 молодих учасників, ІrК це 
було на "Верховині" перед трьома роками. 

З другої сторони треба ствердити, що відпо
відальні за .Клюби, які прийшли на зміну, замість 
того, щоб їхати на наші 1Курси, воліли проводити 
свої вакаціі на АзурноJіd\' Побережжі '(Кот д'Азур) 
чи виїздити закор,4он. Тзн склалось, що курсанта
ми стала молодь, яка не. реирутуіІ8.лаеь Клюбамн і 
мало що, 'Вбо взагалі- нічоrо не знала про нашу Ор
ганізацію. Ось чому ·ми хочемо в,·цьому· році,,nроо
вести новий експеримент : відбу'l'н .. &wапьИі ЗберИ 
поза Курс'амП Українознавства, що буде багато 
легше зробити, тому що такі .Курси не відбулись 
в минулому році; В Загальних Зборах бере участь 
звичайно приблизно 20 делеrатів, а дискусії на 
них мають багато більше значення. 

· Наш! rоповні nроблеми ,-aid: 

~ - На~! , с:_аР.~і" керівники Клю~ів повироС'І'~_:
ли 1 не завжДи 3ііахоДJі'l'ьсІt · мол·одші, иР;і б буЛИ 
здібні настільки, щоб' перебрати їхні місця, 

- Наші молоді мають дуже добру волю, але 
замало здисципліновані1 

Груnа У'Іасннків Курсу Украіиознавспа ОУМФ-у 
в 1957 р. Посередині сндитs. ред. Опеr ЖдаковWІ. 
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по цілій Франції, .и:ких :корот:ку хара:ктеристи:ку 
. .,.. и' 'nостараюсь· rіо.Цатя: : • •.";,.,, · r, ... < • '· 

КаJІНна Гузар-УrрІDІJ 
Голова ОУМУФ Емблема ОУМУФ 

- Нам бра:кує :кадрів, и:кі могли б :кермувати 
нашою Організацією, :кннжо:к, методів внхованни 

молоді. 

Наше ві,Rношенни ,Ro УНЄ: 
Спочат:ку УНЄ нам допомагала підтримува

ла, згодом ми хотіли бути "ціл:ком незалежю 1 

"са·мі займатись нашими справами" (що не давало 
добрих результатів). Зараз ми пов'изані з УНЄ 
":контра:ктом", згідно з .и:кнм ми співпрацюємо !'о

ді, :коли ідетьс.а про організуванни у:краінсь:коі мо
лоді і творении нових 1'\любів. 

Наше ві.RИоwеннІІ ,Ro СУМ-у: 
Наші взаємини з СУМ-ом були часамн жахли

ві (в:ключаючн образи і навіть сутичин ... ). Ми про
бувапн багато разів спільно організувати о:кремі 
виступи (маніфестації) чи курси дл.и молоді в Па
рижі: це на жаль ні:колн не виходило. Але 11 ду
маю, що це відношвини СУМ-у до нас йшло по 

лінії політичної партії, під чиїм впливом є СУМ 
і и нераз могла переконатись, що сумівці, иа таиі, 

не відмовились би сnільно з нами працювати. На
прн:клад, ми дуже дружньо розмовлиємо і _зустріча

ємось- біли цер:квн, в парнзь:кнх нафей:ках, вони при-.. 
ходять на наші забави й імnрези. Але рівночасно 
ми самі взаємно собі ш:коднмо, зо:крема на ripo
BЇ"ll~Цii, де у:краінсь:ка молодь н~ хоче брати участи 
в у:країнсь:кому житті, бо, мовлив, є "дві моЛодіЖні 
організаціі". 

Голови ОУМФ-у: 

Головами ОУМФ-у були по черзі та:кі особи: 
Борис 1'\ам.инець:кнй, Іван Барда:к, КВ:'І"ЄрИна Пазо
вінсь:ка, Ольrа Реnм~~:ло, Ріалина Гузар-.У.:rрнн. Ін-· 
шцмн активними членамн Вн:конного Бюра були; 

Маруся Солтнс_-Форт, Михаrйпо 1'\ам.инецьанй, а 
зараз Жан Бержерон {його бать:ко француз), Тарас 
rорішннй, Ярослава 3оснпншин. 

Пнтании: Чи МОі'Кете подати хара:ктеристи:ку 

о:кре~их 1'\любів, ll.ISЇo входить до ОУМФ-у? . 
Відповідь: ОУМФ має р.ид 1'\любів; розкиданих 

- Париі'К. Тут молоді зорганізувались, ще пе
ред тнм, .и:к постала наша Організаціи, тоді ще и:к 

Опе:ксандер Бойно провадИв :курсQ у:краін~:кс;ї мо
ви. Ми :колись мали дуже гарну фол:кльорху гру
пу (.и:кою :кермував О. Бой:ко, а згодом Вова Наг

лю~} ·і час'то влаштовували :курси й :конферейціі. 
Опісли, річ вена ... молоді почали виростати, деи:кі 
оженипнсв, а ці наймолодші, иаі приходить на 
зміну, не мають тієї самої ментальностн. 

У на.q в Парижі є та:кі, и:кі хочуть лише танцжr 
вати (троє) і вони створили свою rрупу разом .s 
французами. 

З другого боау є й та:кі, .и:кі не хочуть танцю
вати (або майже не хочуть), а беруть а:ктивну у
часть в у:краіись:кому житті Парижу і належать до 
У:краінсь:коі Студентсьиоі Громади. 

У нас є; нарешті, й та:кі, Які охоче 'беруть у
частЬ·• у наших :конференціях чи засіданн.их, але 
и:кі живуть досить дале:ко поза містом і не можуть 

приїздити сюди часто. 

В загальному в Парижі маємо двадцить чле-
ні в. 

- О,Rен-JІє-Тіw. Тут молоді мали та:кож свій 
танцювальний гуртои ще перед постанним нашої 

Організаціі. ·:Клюб помалу розплнвси,бо його чле
ни повиростали і поодружувались. Цей 1'\люб тепер 
заступлений 1'\mобом з Альrранжу.Членамн є п'ит
надц.ить молодих, але іх могnо б бути з п"итдес.ить, 
:котрі приходить на наші забави. Один з небагатьох 
1'\любів, и:ким :кермують хлопці, а. членами є дівча
та ... Співи, народні танці, зустрічі, добра співпра
ци зі старшими -це один з наших найаращих 
1'\любів. 

- Лібериур. Та:ка сама снтуаціи,аа і в Оден
лє-Тіш. Є тут один "старий" чnен ОУМФ-у п-ні 
Салій, .и:ка займаєтьси своїми дітьми .•. Але ми хоче
мо переоргані:!уІІати цей :Клюб, :копи підростуть 
іі діти. 

Група хлоrщіа. учасників Кур.су Україиознавспа 
ОУМУФ-у в. :·t956 р. Цо сере,RКні стоїть . r.щстецr. з 

КанаRИ Мирон Левицький 
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гарно співпрацює з УНЄ. На жаль іх мало і май
же самі дівчата. 

- Пон-~е-Л'нрw. :Клюб дуже орнrінальннй, 
бо с:кладаєтьсв переважно з французької молоді. 
Понад п'втнадцвть молодих. 

- Cowo. :Клюб існував один piR, а потім знн:к. 
-На nів~і Франції, багато молодих є члена-

мн ОУМФ-у, але вони дуже віддалені одні від од
них. 

Враховуючи ізольованих членів- ми нарахо

вуємо понад 150 справді молодих, в:кі є та:кож під 
впливом нашої Організаціі. 

УчаснІfКИ Курсу Украінознавс'І'ІІа в 1958 р. в Со
шо-Везін-Шалет. Посереянві сн~n. cпDpe"a~nop 

"Смолоекипу" Л106омнр Ва'ІНИськні: 

- А, 11 забула Мелєн. Тут :Клюб занн:к і не іс
нує, хоч має свою фол:кльорну групу, балет "Ар
:кан", в:кнм :кермує М. :КВJ&внець:кнй і в:кнй дуже 
добре співпрацює з УНЄ і ОУМФ-ом. ТУ'!' та:кож 
ми хочемо відновити дівльність :Клюбу прнтвгаю
чн до праці молодших. 

- Jlim.. Tyr в:коротці створимо новий Кmоб. 
Є зараз :кіnь:канадцить молодих охочих до праці. 

- Везіи Шалст. Та:ка сама снтуаців, в:к і в Лі
бер:курі. Ми пробуємо переорганізувати Р'ілюб на 

базі молодших. 
Ліон. Добрий :Клюб, в:кнй добре працює і 

Прнміпа: Читайте в наступному числі за:кін
ченнв нашого інтерв'ю з Головою ОУМФ-у Франції 
:Калиною Гузар- Угрин, в в:кому вона дає безпосе
редні і щирі відповіді на запитанни в справі тих 

проблем, з в:кнмн зустрічаєтьсв у:краінсь:ка мо
лодь у Франції. 

• Нь10 Йорк. Заклнк Фон~у Ка
те~рн Українознавства. В лютому 
Головна~ Е:кзе:кутнва Ф:КУ зверну
лась до ~у:краінського .J>ро:мадвнст
ва в ОІІІА з новим за'і\пкком, в в
:кому ще раз ~· всовано величезне 
значеннв створении :Катедри Ук

раїнознавства та за:клн:каєтьсв до 

поснленнв збір:ковоі !'іампаніі. В 
за:клн:ку між іншим говорнтьсв: 

"Хоч Ф:КУ втішаєтьсв моральною 

підтримкою українства, все ж дли 

успішного здійсненнв мети Ф:КУ 
потрібно ще конкретиоrо чину. 

За словом му сиn. іти ~о! По
трібно Вашої співпраці, Вашої 
жертви... Ми певні, що іВн не 

злегковажите цього важливого 

діла і станете фундаторамн Rате
дрн у:краінознавства. Бо борони

тн Украіну, змагатнсв за іі волю, 
добро і славу - це сввтнй обов'-

взо:к не nише одинИЦь, ane коJК
ноrо з нас." 

• СнраD.)3. Нова Управа ОД 
ТУСМ. В Повому 1965 р. Осер&
до:к Дівльностн ТУСМ-у очолює 

У права в та:кому с:кпаді: Я. Пі:ко
лнць:кнй - голова, З. Карпишин -
заступнн:к, А. Полівчак - се:кр&
тар, О. Руць:ка- с:карбнн:к, Л. Ко
ролишин, С. Ярем:ко, Б. Жмур -
вільні члени. Голова Контрольної 
:Комісії - М. Іванів, а Товарнеь
кого Суду - С. Новий. Академіч
ним дорадником Осеред:ку є 
проф. Мотрв Р'і. Богатю:к. 

• Ванкувер. Т-во "Альфа - О· 
меrа". У:краінсь:кнй Оrудентсь:кнй 

:Клюб "Альфа - Омеrа" у Ванку
вері відзначив своє 16-річне ісиу
ванни велн:кнм бенкетом 6 mото
го. В бен:кеті взвло участь біли 

400 осіб, ним проводив голова 
:Клюбу Б. Ластівка, а з nромовамн 

внетупив рвд визначних грома

дик Ван:куверу. Управу :Клюбу в 

біжучому році очолюють: Б. Лас
тівка - голова, А. Ганушець:ка -
заступник, Д. Р'ірнп'в:кевнч - се
кретар, Е. :Коза:к - с:карбнн:к, П. 

: :Данилів - 'Ілен У правн. 

• Торонто. Сту~ентоький кон

церт в Торонті. 28 лютого відбуз
св в Торонто студентсь:К:Ий Jііон

церт влаштований місцевим У :к

раі~сь~нм Студентським :Клюбом. 
В програму :концерту входили ви

ступн студентського. , хору (в'в

зан:ка пісень "Бандура"), дует О. 

Блюй і В. Іваш:ко ("Де тн бро

диш"), с:кечі ("Щира любов", "Те

ща"), пітературний монтаж ("Зем
лею у:краінсь:кою"), сопьоспів О. 
Блюй ("Плавай, плавай пебедень
:ко", "Я:кбн мені черевн:кн"), тан
цювальний флірт групи "Євшан" 

(хореографів Н. Павличенко - Бу
хан). Новаторством на цьому :кон
церті було збірне вн:конаннв тан
цю raнro танцювальним ансамб

лем УС:К-у. Зі словом до прнсуr
ніх звернувсв голова У.СЖ-у Ро
ман Ма:кснмів, в:кнй говорив про 
те, в в:кнй спосіб можна затрима

тн наше студентство при у:краін

сь:кнх :клюбах. 
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• Чікаrо. Сту,цііІниіІ: ~еиь УСІ'. жати ті студенти, икі усвідомлю- дентсьІ'інй хор СУСІ'\-у СІUІадав-
21 лютого відбувси в Чil'iato Сту- ють собі величезну від.повідаль- си з 60 хористів (днрнrент - Ю. 
дійний День УОГ приевичений ність і завданки, икі ті організаціі ГнатюІ'і, фортепіановий супро

пнтанним сучасної уІ'іраінсьІ'іоЇ чи партії можуть відіграти дли у- від- Вірлина 1\нсіле:всьІ'іа, соліст
літератури, мнстецтва і музнІ'ін. І'іраїнсьІ'іоЇ справи. В днсІ'іусії бра- ка - О. Онуфрійчук), а танцю

Про уІ'іраїнсьІ'іу літературу в Yl'i- ли участь й. КлисиІ'і, В. rелетка- вальна група - з 20 осіб. Голова 
раїні і на чужині, післи останньої ннч, М. r олець та інші. Післи па- СУСУ\-у Л. Жила в свойому ело
війни - говорила пнсьмениици нелю, аким кермував Василь Ка- ві до присутніх заивнв, що ціпь 

Ганна Черінь, про сучасну yl'ipa- мінський, відбулась товарнсьІ'іа приїзду цієї хореографічної гру-
інсьІ'іу музнІ'іу - Р. АндрушІ'іо, а вечірка. пи - є краще взаємне пізианни 
про образотворче мнстецтво - уІ'іраінсьІ'інх студентів різних у-
проф. М. Брнц~юrй. В рамках 8 Фіmrдеm.фів. Нова Управа ніверснтетів. В програму концер-

д б ТУСМ. На Загальних Зборах 28 
програми ни ула влаштована ту входили уІ'іраінсьІ'іі патріотич-

лютого обрано нову У праву міс-
мистецька виставка. 

• Нью Йорк. Аиа~емічІDІіІ: Ве
чір "Зарева". 28 лютого в програ
мі Академічних Вечорів "Зарева" 
відбулась доповідь проф. Всево

лода Голубинчого - "Головні роз
воєві процеси на У країні від 2-оі 
світової війни". Доповідач насвіт

лнв п'ить головних розвоєвнх ас

пектів: 1) Демографічні, соціаль
ні і національні наслідІ'ін війни 1 
2) Інтеrраціи Західних Земель УІ'і
раінн в один материк, 3) Продов-
женни індустріипізщіі й еконо

мічний ріст Украіни, 4) Наступ 
російського шовінізму, 5) Yl'ipa-
інськнй спротив. 

Післа доповіді відбуласа дне
кусі•, акою проводив голова міс
цевої клітини "Зареве:" !Віталій 
Кейс. 

еАллеитави. Ака~емічиий Ве
чір "За рева". Місцева клітина "За
рева" влаштувала АІ'іадемічннй 
Вечір, на икому студенти Олек
сандер Вайда (прніжджнй з Поль
щі), Омелин Проць (голова місце

вого СУМА), Марійка r олець ("За
рево"), Богдан Гасюк ("За рево") 
обговорювали у формі панелю, 
відношенна українсьІ'іого студен

та до політики. Панелістам бу
ло поставлено таІ'іі пнтанни: Ние 
становище український .студент 
повинен займати до украінсьиоі 

й американської політики та чи 

уІ'іраінсьІ'інй студент повинен на

лежати до політичних чи братніх 
організацій.~ 

Панелісти були однозгідні, що 
кожний українець на еміrраціі 

повинен належати хоч до однієї 
уІ'іраінськоі суспільно - громадсь
кої організаціі, а уІ'іраінські сту

денти повинні брати участь в а
мериканськім політичнім житті. 

До політичних українських орга
нізацій чи партій повинні напе-

цевого ОД ТVОМ-у, до икоі у
війшли: З. Филнпович - голова, 

ні і народні пісні та уираїнсьиі 
танці (керівннин танцювІ!льноі 
групи - Марійиа Процюи, ~Ярос
лав Каптій, Володимир Білозор), 

В програмі І'іОнцерту писалось: 

"3устрічаймоса частіше1 · рраін-
ські студенти вільного свіоrу,· під
держуймо дружбу між собою і 
схріплюймо зв'изкн ідей і нуль

тури та шнрім добре ім'и· україн.-

Р. Шаран- заступник, І. Мазепа 
- секретар, :в: КерИИЦЬІ'іНЙ -
скарбник, О. ЛнсиІ'і - ор.rаніза .. 
ційний реф., О. Козоріс - пресо
вий реф., О. Fіосопуд- реф. зов
нішніх зв'азків, Б. ВолощуІ'і- ім
презовнй реф., І. Бугай, В. Чай
І'іівсьІ'іа, Ю. Романець, А. ДрабнІ'і 

. . ського студентства між вільними - в1лью члени. Контрольна Ко-
х народамн заходу". ; · 

місіа: . КульчнцьІ'іа, Т. Кравців, 
Б. СІ'іальчуІ'і. ТоварнСЬІ'іНЙ Суд: 
Ю. Шваб'юІ'і, Б. Леочко, Б. СІ'іуnь
СЬІ'іНЙ. 

• Урбана, Тиж~еиь Украіись
коrо С'ІУ~еита. 14-20 березна зід
бувси в ІлпінойсьІ'іому універен
теті в Урбані Тиждень Уираінсь
І'іОГО Студента. Напередодні Тн
жна, 8 березна, голова місцевої 

УСГ Дж. Фостер з групою сту
дентів передали президентові у

ніверситету д-рові Д. Г. Генрі ан
гломовну "Енцнкп:опедію Украї

нознавства". 14 березна на уні
верентеті відбуласи уираінсьІ'іа 
вечери (біли 300 присутніх) з мнс
тецьІ'іою частиною, в икій брали 
участь маєстро г. lінтастнй і тан
цювальний гурток МУН-у з Чіиа
rо. В програму Тнжни входила 

мистецька 'Виставка проф. М. 
Брицького і доповідь проф. В. 

Дмитришина - "Від Берести до 

Галичини." Тиждень заиінчено у
краінсьиою Архнєрейською Лі
тургією, ику відправив Всеч. Є

пископ н. r абро 20 березни. 

• Міннеаполіс. ВеJІН'КИіІ: С?у
~еитоькиіІ: концерт. 20 лютого від
бувеа в Міннеаполіс величавий 
студеНТСЬІ'іНЙ І'іОНЦерт, ІІКОГО Ор

ганізаторОМ був місцевий УІ'іра
інськнй Студентський Уіmоб (го

лова - А. Бринь), а внІ'іонавцимн 
- члени Союзу УкраіЇнських Сту
дентів Канади з Вінніпеrу. Сту-

·"Г' 

• Аллеи'fави, Па. Співпрацв 'За-
ре•а" і СУМА. 28 лютого відбуло
си в Алпентавні урочисте відзна
ченна роІ'іовнн 1'\рутинського бо

ю, ике спільно влаштували "За
рево" і СУМА. Вечір ві~рнв го
лова місцевої клітини "Зарева" 
Василь КамінсьІ'інй, а сваточну 

доповідь виголосив Павло Доро
жннсьІ'інй з Нью Норку. З денли
маціамн внетупили СтефаніІІ Сав
ка ("Зарево"), Люба Путько (СУ

МА) і трупа членів "Зарева" -
Н. ЛуІ'іннцька, М. rолець і Х. rе
летІ'іаннч. У вональній частині ви
ступив хор "Зарева" під керів
ництвом Ліди БілинсЬІ'іОЇ. 

• Ва'fерпо. УкраіиськиіІ: ТИІJК
~еиь УСК-у. 1 - '1 березна відбув
си на місцевому універентеті Vк
раінсьІ'інй Тиждень, влаштований 
УІ'іраінськнм СтудентсьІ'інм Клю

бом (голова - Олег Романншнн), 
икнй було зорганізовано в мниу
лому році. В програму V І'іраінсь
кого Тнжни входили ионцерт уІ'і
раїнськоі пісні і танцю, доповідь 

С. Давидовича -''Проблеми емі
rрантів в Канаді", виставка обра-
зотворчого мнстецтва і зразків 

народнього мнстецтва та студент

ський баль. Програму ионцерту 
заповнив виступ хору V І'іраінсь
кого Студентського Клюбу з То

ронто під керівництвом Б. Внш

ньовсьІ'іого. 
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• Торонто. tра,цуацііінНІЙ бен
кет УСК-у. 5 берези• відбувс• в 
Торонто rрадуаційннй бенкет УС
К-у з нагоди закінченн• студ111 

29-м:а членамн Клюбу. За презн
діgльннм: столом: оснділи крім: 
представників студентства Влади
ка Кнр Ізидор, о. д-р Б. Липський, 
митр. 'Прот. Д. Фотій, сенатор 

проф. П. Юзнк, Президент УНО 
- М. Плав'юк та інші. Бенкетом: 
проводив студ. Тарас Децик. Зі 
словом: до присутніх звернувсь 

Голова УОК-у Роман Максимів, 
сенатор Павло Ю3нк і студ. Зе
нон Мазуркевич. Післg бенкету 
відбулась студентська· забв:вв. 

• Вінніnеr. Зус:rріч "О&коа" 
з rрадувнтамн. 4 березнк Україн
ське Академічне Т-во "Обнова" 
(голова - ін~. В. Денека) влаш
тувало зустріч з rрадуантвмн Ви
соких Шиіл Вінніпеrу. На цій зу
стрічі внетупив з nромовою о. 

Клейтон Баркпей, :канадець, що 
прнйнив уираінський обрид і вив
чив українську мову, •кою сво
бідно· говорит!· 

• Нью йорк. Нова Уnрава YCr. 
Украінсьиу СтудентсЬRу Грома
ду в Нью Йорку очоnює в 1965 р. 
нова Управа в такому ёІ\JІаді: Є. 
Даннпншин · --·· rопова; Б. ~офас, 
Ю. Нестерчук ..-:·заступинки,, У. 
Саноцька - секретар, І. Копачин
ська - скарбник, І. Кпюфас -
імпрезовий реф., М. Сушків -
пресовий реф., Б. Кпецор - куль
турно - освітній реф., О. Зеяко
організаційний реф., Ю. Волошин 
- ред. "Вісника", О. Віиrерчук
пром:исловий ред .. , Марі• Хем:ич 
- реф. ФКУ, Контрольна Ком:ісі
•: С. Луцька, А. Непрель, М. Гпу
ха. Товариський Суд: Я. Лешко, Д. 
Якимчук, В. Драби:к. 

8 Форт Віпіим:, Окт. Україно
знавча виставка УС К-у. В часі 
зборів при•телів бібліотеки Лейк 
університету, місцевий У краінсь
кий Студентсьиий Кпюб влашту
вав виставку · українських ману
скриптів, різьби, кераміки, фото
графій, вишивок і книжок, •ка 

тривала два дні. Технічним: влаш
туванн•м: виставки зайи•всь сту
дентський комітет на чопі з Д. 

Проданииом:. До Управи УСК-у, 

•кий зорганізовано в минулому 

році, вход•ть: Роман Петришин-

СМОЛОСКШІ 

голова, Марі• Скоропад - засту
пник, Єлисавета Стодолька - се
кретар і скарбник. Членами Клю

бу є 12 місцевих сту деН'l'ів. 

• Фіпи,цепьфіи. Нова Ynpua 
ТУСК "Обнова". tHa Загальних 
Зборах 19 березни обрано нову У
праву ТУСК "Обнова", до и:коі 
вход•ть: Юрій Ісаїв - голова, 
Рената Шаран - заступник, Гал• 
Саrата, Люба Ковалишин - сек
ретарі, Богдан Солониика- скар
бник, Ярема Ракочий, Маріи Ба
чинська - вільні члени. Конт
рольна Ком:ісі•: Ігор Конрад, Лі
да Диміцька, Євген Мариів. 

• Rwo Йорк. ДоnовіАЬ В. Кей
са й Р. Маца Jla Ааадемічномт 
Ве•оРі "Зарева". 28 березн11 в 
riporpaм:i Академічних Вечорів, и
иі влаштовує місцева клітина 
"Зареве", відбулась відповідь Ві
таліи Кейса - "Розвитои украік
ської літератури в 20-иу стоJІЇТ'І'і". 
В сво ій доповіді,· па буJІ8 пер:. 
шою частиною в заповід~еному 
циклі, ІВ. Кейс, зупинившиСІ/. ~ск
ладніше на Тичині, Рнпьсьиом:у, 
Зерову, Плужникові, Осьмачці та 
інших поетах 20-их років, ствер
див,· що· через російську иагіи!Іу 

-·"імпресіоністи й експресіоністи 
Не ·-дійшли до того самого рівии 
в·: унреіиській літературі, •к сим

волісти і неокл•сики. В дальшій 
частині Вечора, •кий відкрила 
Марійка Годованець, Роман . Мац 
насвітлив загальний розвиток уи

раінськоі м:узнкн й мистецтва. 

Підчас товарнеького прийн•тт• 
розвннулас• шнроиа днскусі•, в 

•кій забирали голос передусім 
студенти, що студіюють або ці

кавл•тьс• мистецтвом: і літерату

рою. 

8 ФіЛІІ.цеm.фіи. Вечір nриеви
чений сту,центській nроблемати
ці. 4 квітн• місцевий ОД ТУСМ-у 
влаштував дискусійний вечір при

св•ченнй проблемам: украінського 
студентства. В програмі Вечора 
виголосили доповіді Р. Шараи 
- "Соціологічне і психологічне 
обличч• украінського студента", 
Богдан Керницький- "Українсь
кий студент сьогодні в сусnільно 

-політичному житті"'. В панелю 

"Український студент вчора, сьо
годні, завтра" брали участь Олен
ка Косопуд, Квітка Семаиипmн, 

Травень-Червень 1965 

О1ІеГ Лис•к і Юрій Романець. Ве
чором: проводив З. Филипович. 

• Вашінrтон. УІкраїиська[ у
часть в Міжнаро,цньом:у Вечорі. 

17 берези• Міжнародний Сту
дентський Клюб Дж. Вашінrтон
університету влаштував Міжна

родний Вечір, в •кому вз•ли у 
часть представники багатьох рі

зних національних груп студент
ства. Українську групу репрезен
тували Орне• Пащаи та Іван За
рубайко, •кі виступи:r1и з кіпько
м:а українськими танц•м:и. 

• Ма.црн.ц. Моишивості с~дій 
в Есnанії. В~е 18 років украінсьиі 
студенти в Еспанії здабрають 
високу освіту завд•ки стиnенді
им:, ииі вони отримують від Ка
толицької Допомоги універентет

ським студентам:. Дотепер понад 
200 українців закінчили сту.ціі в 
Еспа~іі, де вони провели значну 
у~раІнську працю: Зараз- там: сту
дІює всього чотири українці. Сти

п~и,цію мо~уть отримати украін
ЦІ ~і~~~ віроісnоаідань з різних 
к~_а1~ 1 11 вистачає на оплату сту
дІи 1 прожиток. 

• Нью Йорк. В. Ісаїв .цоnові
.цав про npo6ne~ с:rrвсноі моло
ді. 12 берези• проф. Всеволод І
саїв доповідав у Клюбі "Кругло
го Стола" про "Проблеми і при
кмети молоді в сучасному сус

пільстві", зокрема в американсь

кому. Допе~від~ч говорив про мо
лодь 15-25 років, основуючи свої 

тверджеин• і висновки на дослі

дах американських соціологів 

на власних спостереженн•х. 

• Фіnцепьфіи. Укрвінськніі 
вистуn •.в Тем:n.ІЕ уніІІерсн.'rе~ 

1 квітни відбувси на місцевому 
Тем:пл університе.• Вечір Уираін
ськоі Fіультури, в програмі •кого 
виступив із своїм: концертом: хор 
"Прометей" (днрнrеит -маестро 
Іван Задорожний, фортепі•новий 
супровід - Л. Бульба). Програма 
була доповнена украінсьітм:и на
родиім:и танц•м:и сум:івців (керів
ник ~· Солтис) і показом: україн
ськоІ народної ноші. УОК при 
Тем:пл університеті очоnює Воло
димир Карпинич. 

• Чікаrо. Нова Уnрава YCr. 
На Загальних Зборах, икі відбу
пнс• 18 березки, обрано нову У п-



раву УСГ в таному снладі: Таня 

Вівчаренна - голова, Марів :Ку
зич - заступнин, Христи Луцин, 
Надя Самиця - сенретарі, Надя 

Березецьна - нультурмо - освіт

ній реф., Улв:на Лісневич- снарб
аин. 

о Нью Йорк. Засі,RаІDІІІ Цент
рального і Крайовоrо Проводів 

"Зарева". 20 березня відбулись 
засідання Центрального і :Крайо
вого Проводів "Зарева".- На засі
данні :Крайового Проводу, вним 

проводив М. Герець, онрему ува

гу було присвячено оправі влаш
тування Ідеологічної :Конферен
ції спільно з іншими студентсьни

ми організаціями, а танож справі 

влаштування В и с о ноu!нільного 
:Курсу Унраїнознавства приеви

ченого сучасній Унраїні. На засі
данні Центрапьного Проводу го

ловну увагу присвячено підготов

ці збірнина "Унраїисьний націона
лізм", про що інформували голо

ва Реднолеrіі д-р М. Антонович і 

сенретар - О. Зінневич. На засі
данні, вннм нермував П. Доро
жннсьннй, було обговорюваню 
танож справу наступного Світо

вого :Конrресу "Зарева". 

• н"ю йорк. Пресова Конфе
ренців СУСТА. 3 нвітнв !Відбу
лась тут перша Пресова Конфе
ренців СУСТА, вну зорганізували 

іі Управа та Унраїисьна Студент

сьна Громада. :Конференцією про

водив Президент СУСТА Богдан 

Футей з :Клівленду і в ній взяло 

участь біля 40 студентів. На ц~й 
нонферешtії було диснутавана 
видавничі справи СУ:СТА, ТУС

М-у, "Зарева" та інших студент
сьних організацій. Першою про

мовлила на :Конференції Марта 

Савчан, яна говорила про "Гори

зонти" і ті труднощі, яні дово

диться переборювати у видаван
ні цього журналу. Опісля відбув
св панель, вним нермував :К. Сав

чун і в вному брали участь С. 

Луцьна, А. Шуль, Н. Томич і Ю. 
Нестерчун. Учасни.ки панелю дис
нутували харантер теперішньої 

студентсьної преси, ІП'іі вона nо

винна містити інформації та ідею 
створення центрального студент

сьного журналу. На занінченнв 

вудбулась диснусів і товарисьна 
вечірна. 

САТИРА Н ГУМОР 

ДВА РОКИ ДІЯЛЬНОСТИ СУСТА 

НА КОНТРЕСІ СУСТА в 1963 р. 

Делеrат із залі: У нас є ще ба

гато Громад і :Клюбів, яні не охоп
лені римцими СУСТА. По багатьох 

університетах студіюють наші 

студенти, але там немає ще :Клю

бів. До недавно створених Гро
мад - належить УСГ-:Кольорадо. 

Н пропоную прийняти цю Грома

ду до СУСТА. 

Предсі;цнии: Я, ин предсіднин 
цього VІ-го :Конrресу СУСТА, 
:Конrресу, вний увійде в історію 

унраїнсьного ст у дентсьного жит

тя в Америці, ин нонrрес брат

ньої любови, пошани й толеран
ціі, в з-за цього внеоного прези

дівльного стола говорю вам: 11 

проти того, щоб ми nрийняли УСГ

:Кольорадо до СУСТА. Це буде ве

линим тягарем для всіх вас і зо
нрема для моєї визвольної партії. 

УСГ-:Кольорадо не була nрий

:rвта до СУСТА. 

ПЕРЕД КОНІ'РЕСОМ СУСТА 
в 1965 р. 

Президент СУСТА: Спасибі 
предсідиннові VІ-го :Конrресу 

СУСТ А, спасибі "Визвольному 
Фронтові", спасибі ТУСМ-ові, що 
передали мені тані легні пробле

ми, яні вириваються з моїх обез
силених рун... Де мої плвни? Де 

поділись виноиавці тих плвиів, 

та ж це були мої найближчі nар

тійні друзі. Що з ними? Де "Гори
зонти"? Де "Пропам'итна ннига", 

вною ми линали всіх тих заревіс

тів, вним на злість мали іі вида

ти, "правдиву", "об'єнтивну"? Во
ни видали свою, а де наша? Що 
з УС:К при Ратrерс? Де наші Ви
соношнільні 'Конференції? Де 

міжнародни дівльність? Де сти

пендійний фонд? Друзі, партійні 

мої, поможіть· мені, не нидайте 
мене самого! Молю вас, благаю ... 

Каринатури Ір.ки :Калиновсьноі 
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- Б. Гасюк.: "РОЗХОДЖЕ· 
ННЯ МІЖ МОЛОДДЮ Н 

БАТЬКАМИ" 

М. Зелинськ.а: «ПАМ'ЯТІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА" -
ПЕРШІ ВІРШІ Л. МАСЮК.- М. Царинник.: иВІРШІ ДЛЯ 

МЕХІКО".- МИТЕЦЬ О. ПОЛІЩУК.- д.Р ОЛЯ РЕ
ПЕТИЛО. - РОЗПОВІДЬ К. УГРИН ПРО ОУМУФ. 

КОНГРЕСИ СУСТЕ- СУСТА- ТУСМ. 
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МОЛОДОМУ ДРУГОВІ 
Можеш вибрати друзів і дружину, 
Вибрати не .можеш тільки Батьківщину. 
Можна вибрать друга і по духу брата, 
Та не .можна рідну .матір вибирати. 
За тобою завше будуть .мандрувати 

Оеі .материнські і білява хата. 
1 якщо впадеш ти на еужо.му полі, 
Прийдуть з У країни верби і тополі, 
Стапуть над тобою, листям затріпоеуть, 
Тугою прощання душу залоскоеуть ... 

Василь Симоненко 

РОЗХОДЖЕННЯ В СВІТОГЛЯДІ УКРАїНСЬКОї МОЛОД! І П БАТЬКІВ 
Вез пере&іnшенІІJІ можна сказаnк, що світоr· 

лад захіяньо·української старшої rенерації, нка за· 

раз перебуває на еміrрації, формувавсн пЩ впли

вом таких історичних чинників: 

(1) Визвольні Змаrаннн 1917·20-нх ро!dв, а з 

ними пов'нзана леrеняа і романтика боротьби, 

(2) Вороть&а проти попіnкки пісJІІІ - версаnсь

кої Польщі, нка була 6aruorpaннa - пЩпШьно·те
рорнстнчноJО 6ороть6о10 УВО-ОУН почннаJО'ІН і 

куnтурно·уrояовецькнмн пропамн, що провоянло 

УНДО і всі т. зв. "статечні rаJІНЦькі rромаЯJІНн", 
ІІКі СТОІІЛН пія etiЯOJO УНДО, кін'ІаJО'ІН. 

До формуваннн світоrJІRДу західіІьоrо україн
цн (тут ми не порушуватнмемо пнтаннн цих вія· 
носик на На.цяніпрннщнні) прнчнннnиСJІ ще й такі 
фактори: 

- tu.орнфікацін й рівночасно оплакуваннн 
нашої історичної минувшини (rоловно козацької 

яо&и); 
- ВолJОнтарнстнчна ЩеолоrіІr, нка наrолошу· 

вала емоційні почувакин (напр. rероїзм, BKJIJO'Ia· 
JO'IH насильство, нетерпимість, попіТИ'ІНу аморапь· 
ність і т.я.) і рівночасно засу.цJКувала, ни щось 
"яруrорняне" - раціональність. 

ГЩність лJОяннн, лJО.цннн, ни остаТочної мети 
(що було напр. центрально10 іяеєJО в іяеолоrічній 
схемі О. Ольжича) - була цьому "воJІJОнтарнзмо
ві'' зовсім чужа, зовсім незрозуміла. 

Світоrлня цей &ув, &о мусів &уnк - прнмопі· 
нійннй, строrо рнrорнстнчнніі, невrнутнй, екстре
міс'І'И'ІИо·тверяніі, чоrо внмаrапа, мабуть, снтуацін 
на ріяанх земпнх і в світі. 

В 30-тнх роках цей світоrтr.ц 6ув правНJІьннй, 
&ув яо&рнй, &ув нео&хіяністJО ЯJІІІ украінськоrо 

"6утн,чн не 6утк", але в сучасних rльо&альннх у· 
мовинах 50-нх і 60-нх років, він нвлнєтьсн заrумін· 
ковнм, .црі&ннм і назаяннцьким. Зрешто10 вже на
віть в сорокових роках він внпнвсн невНІСтачаль

ннм і замало охоплJОJОчнм, коли мати на увазі 
інтереси цілої Украіни, інтереси цinoro українсь· 

коrо нарояу. 

СвітоrJІІІЯ цеі: не атракційний ялн веJІНкої &і· 
льшостн украінСІІокої еміrраційної акаяемічної і 
стуяентської молояі, па виростала в інших умо
вах і формувала свій власний світоrлц у зовсім 
віямінний епосі&, пія впливом зовсім віямінних 
ЧИННИКіВ. 

І тут з жалем треба стверянтн, що нам яове

лосн зустрінути яуже мало преяставннків т.зв. 
старішої rенерації зі світоrmr.цом, в нкому були 6 
ВКJІJО'Іені і враховані ті всі зміни і той увесь про

rрес у яуховому житті JІJОяства, нкі маJІН місце на 
нашій плннеті за останніх яваяцнть років. 

На жаль, пересічний украінськніі еміrрант 

старішої rенерації, має ту саму rраяаціJО вартос· 
тей, сприймає яійс:ність і оцін10є історичні про

цеси так само, ни і в 30-нх роках. Пр:амо цей світо

rлня 30-нх років серея нашоrо старішоrо rрома· 

яниства не &ув піяяаннй жояній серйозній ревізії 
й не зазнав жояннх, чи майже жояннх, основнИІХ 

змін. А часи і жнттн за ці роки ЙШJІН вперея і не· 
ЗВИЧаЙНО міНІІJІНСІІ. 

Веручн пЩ уваrу ці моменти нам зовсім не 
важко зрозуміnк пенхіну й світоспрнйманнн яе· 

нкнх провіяників украінської еміrрації, зокрема 

тих з пересічними чи ннжчепересічннмн інтелек

туальннмн і ментаnннмн спроможностнмн. 

І ,тому зовсім не важко осмнсnитн причини 



тих різних "становнщ" ,цеsких наших прові.цннків, 

н.кі вонн займали ,цо поІІІтН'DІо-прааноrо СІ'а'!Тt:у 
УРСР, •тm.турноrо о6міну, зус1'рі•ей з пі~вс:т
.::nнмн т•раікцІІии, розумі-sм сао6о,цн на емі
rраціі і в західних •раїнах, тощо. 

Все це не важ•о нам :sposyмim. Л. !ІаН -~ 
JІ:О зрозуміти пове.ціюrу тих оеі&, lhri в 30"ІІХ ро
ох засу,цжували й насміхаJDІсs з rра,цаціі аар'І'ос

тей своіх 6атnів, а тепер o6yp1010тw:s, JІ:OJDІ їхні 

,цітн пo'llmaJOJII. сумніаа1'Нса: і ocnopJOton їхні по
rлв:,цн і: іхнJО теперіu.оnо rрадаціtо вартостеіІ. 

Світоrлнд су.асноі рраІнса.•оі молоді на е

міrраціі (ьа.цемі•оі і сту,ценt'са.JІ:оі) формував<:ІІ 
nі,Ц ВПJЬІВОМ: 

-Нашої inopii і: націонал•-х тра,цнціі: 1 
- Різних фіпооофсuнх те-.іtі: Захі,цноі Европи 

та Півиі'ІНОЇ Амернкн. 
<Аоrо.цнішнs моло.ц• не зaxoПJІJOc:n.t:s "6оі:овн

мн" патріоnrоснмн фразамн (переваJКІІо по36авле

ннмн зміс:ту), не прні:мас: вона все "на аіру" і: на 
"слово", не лJО6нт• вона ньазіа в снтуаціsх, ,це 
ньазн зайві. СуоІасна ьа,цемі"ІІІа моло.ц. засаоіпа 

оо6і мето,цу шpums праа.цн засо6ом аіл•ноі днс
•усіі, мето,цу притаманну анrло-сu;сонсuому еві· 

тові, мето,цу, ..а 6ере свої попт•н ще з 'Іасіа •ля
СІІ'ІНОЇ fреції, мето,цу ,цо•орі-о оrужу і,цеопоrіsм, 

що претен,цуtоn. на вн•шо'ІІІіс:rь, непомнт.нісn. і 

всезиайсuо. Су.асна молодs. ІUІа,Це ,цале•о 6іт.ше 
ваrи на принцип rі,цноnн mо,цн-, SJІ: ін,цнві,цуума 

(иезапеJИНО ві,ц йоrо поліТИ'ІИНх пере•онаи•, аіро· 

внзнums, иаціонаm.ности, раси, е•ономічноrо ста
ну), SJІ: це ро6иJDІ іі ібааJUІ, 

Сrкасна моло.ц~о менш схит.на "за6ронзову· 
вати'', оПІІьувати і: ідеапізува1'Н наше ic1'0J»>'Uf8 
МІmуле, SJІ: її 6an.JUІ. Натомісn. у сrкасноі мопо,ці 
с: rJЬІ6ша і ширша віра в евошоціJО шо.цннн, і: cyt:" 

Лвпень • Серпень 1965 

ninw:na - ,цо .ращоrо, ,цо анщоrо. 
ТеперіІІІка молоДІ. не ЗUDnІула і,цеап:іа само· 

сrі:*ноі, оо6орноі рраінс••оі .цержавн, але аона 
.ЦНВН'І'ІоСS на цей ідеал з іншої то-..:н зору, .. , на· 
прИJІ:ла.ц, П 6a'ti.JUІ, 

Кпи• ''У•раіиа AJІR рраіиців" зараз невнс

тапт.нні:. Він JПІJІJJc:acs переJІUПJІ:ом і реаІІЦіі:ним 

JІ:ІІК'Іем, зате ІUІН'І"У.раіиа -спіт.не ,цо6ро іі rро

ма.цsи" - це і,цеs поnупова, ам :і:,це з .цухом ..а· 

су, - це ідеал су.асноСRІ * мaA6yncocnr. 
''Воі:ові" АІІИ"Іі, що іх врJІ,ЦІМ'О.ЦН пропоаіду· 

10n. наші еміrраці:і:ні "ревошоціонерн"--nлІПОn.сs 

.цлs теперішн•оі ьа,цемі"ІІІОЇ моло.ці прsмо 'ІНМОt:Іо 

•омі•нм. 
Комі'ІННr.пt sв1І810т•с• вони тому, що вони 

B.UYJ01'1o на жахливу днсnропорці10 між нUІІИМR 
спроможноеnrми * нашими ціпа:мн, між нашими 

ресурсамн * засо&ами * о6'с:Jd'аки,. аШв нашоJО ві· 
ро10 в У•раіку іі нашоJО вір010 в рраіисnу шо,цн· 

ну. 

Співвідно.::-н між 'lat:'I'-OJO 6аn.ків і 'ІаС'І'Н
ноJО молоді на .ужині з JІ:Ожннм роком, а то і: мі· 

ащем - все 6im.we ripшuon., все 6іт.ше знахо· 
.цнt'Ьt:s різноrо і менше спіт.ноrо. ДохСЩІІІІО ,цо то· 

ro, що с:піт.ніСІ'ІО затt:шас:т•.::• хі6ащо наше сnіJІІ>· 
не у.раінс••е похо,цженнs, 

Цв ві,цnапіса чаt:'І'Инн нашоrо napiшoro сус

пільсuа ві,ц сrкасннх внмоr JIUI1'1'8, заставлsс: і 
6аn.ків і ,цітеіі шунти в нашіі: праці і в праці ,ЦJІJІ 

рраіиса.•оі справи все 6іл•ше сnіт.нtІК елемен· 
rів. 

Cnoao rут в першу прrу за нашими 6an..a-
ми. 

А моnо.цwа rенераціs? Вона ще не вое t:JІ:aзa

na. Вона ще може і муснт• 6aruo СDІ:аза'І'И і не мен· 
ше зро6Н'І'и. Воr,цаи facto• 

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО 
На лісупорубі~па обгорілих ппях~ 
По пападах розбійних і пожежах~ 
Пробили парости живі обмерлий прах~ 
Ростуть в повій красі, в повій одежі. 
Ростуть у зелєні - пєстримпій~ молодій, 
Ніби струмками б'ють з землі до сопця, 

__ на крові і сльозах, па JЦвtШтарі надій
Наслідпики життя і оборонці. 
Ще повзає й сиZ"ить в корZ"ах і дуплах zад~ 
Шуюють ще тіZ"ки вовків кущами., 
Та паростки ростуть -і дУб, і вин.оzрад, 
Із лоз і пролісків ліси постануть. 
А там~ де впали у боях садів tЮЛІСU, 
Із зерен сходять вишні і Z"ерєшпі, 
Медвяпих zруш і яблупь щвnляться zіпки, 
Щоб заttеїсти у близькі дпі прийдешкі. 
Вони вже йдуть ті дпі яспі, вже іх пєсе 
На nлeZ"ax юпє плем'я України, 
У zniвy полум'і, у музиці сердець~ 
В ciяnni wрдости і гідпости людипи. 
Ще плеZ"і молоді і ще в провалляа; ШЛІІФ, 

Та росту й wny іх піщо н.є спинить ... 
На порубі старім~ па обwрілих ппях 
Росте зелений ліс ... 

Крилате плем'я Україпи. 
М. І. Маи.цр~та 

fоворs'ІН про Bat:JVIa Снмок8ІЬІ:а, 'ІН інwих мо
nо.цнх поеrів на У•раіні, не можна поМИНуt'Н мов· 
чанио10 іх попереДRИІІів. Во Cf'lat:нi мопо,ці поети, 
це в певиІІІ: мірі іх сnа,цJІ;оащі і посші..цовнІПUІ. 

ПоJПІ8 моnо.цнх поетів, ть званих шестн.це.::snсн

•ів на пітературному овиді У.раіин, це прнJUІа,ц 

веJІИJІ:ОЇ ві.цваrн. Ьс ,цевіз - сnужнnс прав.ці, •расі 
і думці Іх веJІІІJІ:а ~6ов ,цо рідноrо •paJO - це в 
основному ri самі і,цеапи, за ІІІІЇ ЗJІОJКИJІИ свої ro· 
лови пона,ц 223 у.раіис••і поети, JDІс•мениИJІН і: 

.a:irri •тт-тури в ть зааніі: У.раіис•кііі Pa.цsиci.
Jdi: СоціапістІІ"DІій Pecny6n:iцi. Ці аизна'Ініші з вн
зиа"ІНих, с101н рраІнс••оrо наро,цу не впапи на 

поиі 6010 в ..асі віВкн. Вони 6упи знищені Мос•воJО 
з 6езпрюшадн010 в історіі mо.цства поспі,цовніСІ'ІО 
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ннщеІDІя ВІЛЬНОfО ДУХА: розС'І'ріmtні, заслані на 
повіт.не конання в си6ірсr.ну 'І'айrу або доведені 
пересліАуванНІtМ до від'ІаІО, наклали на себе pYJtY. 

Тані імена ян Мннопа Зеров, Лавпо ФипнповJІІІІ, 
Мнхаіі:по Драй-Хмара, Михопа Иупіщ Mnoma ХвІІ"' 
пLовнй, анадемін Серrій Єфремов 'Ін норнфеі: -.ід· 

родженоrо унраіисLноrо 'І'еатру Лесt. Иур6ас -
це пам'nннки на моІ'ИІ'Іі унраінсr.ноrо відроджен

ня 1920-30 років. Слушно моподнй пое'І' Васнп• Си
моненко назнвае Унраіну "ЦвІDІ'І'арем розетріпа
них iJriOзiii": 

Граиітиі обеліски мов медузи, 
ПовзлиJ повзли - і вuбились із сил 
На цвиитарі розстріляишt ілюзій 
Уже немає місця для могил. 

Мільярди вір - зариті у zороозем 
Мільярди щасть - розвіяиі у праа; 
Душа горитьJ палає лютий розум, 
1 ненависть клекоzе па вітрах. 

Тремтіть убивціJ думайте лакузиJ 
Життя ue иаліза ua ваш копил 
Чи zуєте У ua цви.итарі ілюзій 
У же немає місця для могил! 

Здавапося б, що однноКИІМ природним зврсом 
на ЦLому цвІDІ'І'арі був би прндуwенні: зойк. Апе 
не зоВком бреннn Україна! З руін розстріпя:коrо 
відродження повС'І'ае оновпеннй унраінсt.ннй дух і 
ПОрВЬШН аузLкі рамки СОцреап:ізму, J1 'І'ВОрах мо
подих пое'Іів шунае нових ШІІЯХів caoro вняву.Іа
снт. Симоненко хпиче нову пі'І'ера'fТРну rенера-
ціІо: 

Гей нові Колюмби й ;'JlareляuиJ 
HanneJrЮ вітрила иашшt мрій! 
Ваблять пас у простір orreaxиJ 
Бухту спо1е0ю- облизує прибій.. 

Хто С~<азав що все вже відкритоt 
Нащо ж ми родилися тоді, 
R к пам помістити у корито 
Наші сподівапня молоді1 

КорабліJ шикуйтеся до походу! 
JНрійиицтвоJ жаго мояJ живи! 
В океані рідиого пароду 
Відкршюй духові острови. 

Жоден. вітер сонця не зtWryдu:rь 
Півень землю всю не розгребе ... 
У країно! доки жити будуJ 
Дохи відкршJаТ'UJІf.у Тебе! 

Свое С'І'авпения ДО m'l'epa'fТpиoro процесу la
CНJIL Симоненко ~тхо онрестое в своему щодеи· 
JЦІq': 

t•Щоб по справжиьому любити поєзіюJ тре· 
ба передусім пє зраджувати правдіJ красі і 
думці. Літерату~ і мtютщтво не терплять 
шабльону- цє Іdлька століть проголошують 
yciJ хто вміє говори:rи і писа:rи. А ma відсут
иїсть иовизии не шабльои1 НаскільІШ я зиаю 
літературу і мистецтво) воии споШJивіку ма-

ли за пайкращу традицію дУхове иоваторство. 
загрозу цій віzній і найтрадиційнішій траД'U
ції у иоваціях моїх талашюитих ровесників 
ue вдається розглядати павіть І(.різь люпу. TeJ 
що воии завдали кіль~еа mдzутних ударів по 
погаиих традиціях не завдало поєзіt жодно1 
крапельІСU горя. Якраз иавпа~еи. 

Отже n) що готові вдатися за допомогою 
до дружшшиків аби 2'ільІШ забороии:rи поє
тиzній молоді шу~еати і мислитиJ zи не опи
нилися воии в иезавидиій ролі захисників по
гахих традт.щійJ zи не склали мUJКовільно про
текцію сірости і бездумности? Тут йдеться 
зовсім ue про заборону критики. Н ав>nаІСU -
хай живе ІСрити~еа! Але без уnереджеиия до 
шу~еаиьJ без забороии поетові лишитися ca-
MUJК соt:юю. Хай живе нещадиа але розумпа 
крити~еаJ бо той. хто нездатпий прислухатись 
до об'єктштих завважеиь, - лfтера:rурний 
мрець і ніяІСе штуzне дшtаин.я ue вос"ресить 
його''. 

Це піУературие нредо моподоrо пое'!'а е ціп
нови'І'НМ запере'ІеІDІям coцpeaJdcns'IИoi нас'!'ановн 

"відверну'І'НсL від траtіч:иоrо і 'І'ворн'І'Н жнтrера
дісие". НевміІПІя і небажанИІf нрнвmн душеІО С'fа
внть перед на1101 Васнпя Симоненна в повній вепи
'Іі пое'І'а- борця за красу, правду і свободу дум-

Народився ВасН1І!а Симоненко в сеJІі Віівці, 
ЛубенсLноrо району на Поп'І'авщині в 1935 р. По 
закіН"Іеииі середнt.оі шнопи студhовав журнапіс· 

'I'JIНf в Ииівсt.ному універсН'І'е'І'і, а пізнЬuе працІО
ааа в реданціюс rазе'І' "МопОДL ЧерІСащнии" '!'а 
"ЧерІСасt.JСа Правда". Перша збірІСа i:oro поезій 
"Тиша і rрім" вийшла друком у 1962 р. Друrа збір
JСа,. за жиnя пое'!'а вндаишr не до'ІенапаСІІ. Вона 

нружп:апа по Украіні в рунопнсах і в 'І'аному внr
л.вді дісtалася за кордон. _.Ті недруІСоваиі пори і 
уривки i:oro щоденни.ка вназ}'10'Іtо, в яких неспрн
ятпивнх дпя поеnrІКоі 'l'вop1!ocns, умовинах жив 
і 'І'ворнв Васкm. Симоненко. У нраіиі підозри і все
впадиоrо доносу, Якже ЛІО~О і розчуЛІОІО1!е зву

'Іа'І'L спова пое'І'а про потребу друrа (цНТf10 зі що· 
цекІDІна): 

и18. 9. 1962. Заzииаю цей щодешtиІС не 
томуJ що хоzеться пабавитися у велшrого. Ме--
ні пот1;00еи другJ з яким я міг би ділитися 
геть yeut.a своіми сумиівами. Вірпішого і сер
деzнішого побраТUJКаJ ніж naпipJ я ue знаю. 

Земля еже 27 раз несе мене иав1е0ло сон
ця. Мало встиг я за цей zac зробuтu гаршпо і 
доброго. Зате иавzився я за той. zac. п-ити го
рілку) смердіти тютюиомJ иавzився мовzати 
і бути oбepeжuUJКJ 1е0ли слід ІСриzати. І пай
страшніше - иавzився бути JWЩирим •.• 

Такі ЯІС я, теж иеобхідиі для літєратури 
- ми Своїми ІСВОЛUJКи думк.ам.и yгuOЇJ/to rрунт J 

па яІСому виросте гігаит. Прийдешиій Тарас 
або ФраuІСо. Жду його як віруюzий пришестя 
Христового. Вір~юJ що мені пощасти.ть поZJІ-
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ти радісну осанну на еесть його приходу. Хай 
тільки не зневажає він нас, маленьких еорно
робів поезії. Він виросте з н.аd'. 

Поет вірить, що українській nоезії nриnаде 

місійиа роли в nроцесі відродженни Украіни і 

твори його дихають на нас великою любов'ю і 

бажанним nраці для рідного народу. 

Задивляюсь у Твої зіниці 
Голубі тривожні ніби рань, 
Крешуть з них еервоні блискавиці 
Революцій, бунтів і повстань. 

Україно, Ти моя молитва, 
Ти моя розпука вікова 
Гомонить над світом люта битва 
За Твоє життя, Твої права. 

Хай палають хмари бурякові, 
Хай сиеать образи - всеощю! 
Я проллюся крапелькою крови 

За Твоє священне знамено! 

Украіна сrоіть в центрі думок і творчости 
nоета. йому сnричинює біль Ії nідлегле nолітич
не сrаиовище і за Ії свищение знамено - символ 
суверенности і свободи - він готов зложити 

найбільшу жертву, своє життя. 

У щоденному житті nоет боліє душею, що 
nідставу добробуту, колись квітучої Украіни, іі 
nрацьовптого селянина, загиаиоrо в колгосn, до· 

ведено до злодійства. Він кличе на суд комуюс
тичних демагогів і брехунів, що обікрали дyuty 
того селинина з віри в доцільність nраці і з на

діі на власні сили. 

Дядька затримали еи піймали, 
Дядька в сільраду ескортували 
Дядька повеали і докоряли: 
Як вам дядьку, не ай, ай, ай,? 
Красти на полі свій урожай'! 
У кого ви крали1 ви крали в себе. 
Це просто сором - красrи свій труд?--

Дядько понуро тім'я теребив і 
смакував махру. 

Дядько кліпав товстими віями, 
Важко дивитися в оеі ганьби, 
Важко йому із домашніми мріями 
Враз осягнути парадокси доби. 
- Та воно так, у кулак кихикнув, 
Красти погано .... 

Куди вже гірш.
Раися з горлянки нестримним криком 

Мій неслухняний вірш. 
Чому він злодій'! З якої рееі'! 
Чому він красти пішов своє 1 
Дали б той клунок мені на пле~і 
Сором у серце мені плює ..... 
Дядька я вбити зневагою мушу, 
Тільки ж у грудях клвкоее гроза: 
Хто обікрав і обскуб його душу 
Хто його совісти руки зв'язав? 

Де вони ті, відгодовані й сірі, 
Демагоги і брехуни 
Що е'язи скрутили дядьковій вtpt 
Пробиоаюеись. в крісла і в еини? 
Іх би за rрати, їх би до суду, 
lx би у карцер за розбій: 
Доказів мало, докази бу дуть 
Л антухи вкрадених вір і надій. 

В іншому місці в трагічно - гумористичному 

вірші "Некролог кукурудзиному качанові, що зо

гнив на заготnуикті" автор кличе на суд без

дарних госnодарників, що туnоумним керів.виц

твом нищать людську nрацю, добробут і mодські 
надії. Кукурудзиний качан являється тут уосіб
леииим добробуту країни, що nадає жертвою бю
рократичної і нежиттєвої системи. 

Каеане мій, за що тебе згноїли? 
Каеане мій, кому ти завинив'! 
Лягли з тобою поруе в домовину 
І людська праця і щедроти нив. 

Безсонні ноеі, неспокійні днини, 
Мозолі, піт, думок гаряеий щем, 
Лягли з тобою поруе в домовину 
І догнивають під густим дощем. 

Прокляття вам лукаві лиходії .•• 
В яких би ви не шлялися еинах 
Ви убиваєте людські надії 
Так само як убили каеана. 

Живучи в системі вільного госnодарства 
ми добре розуміємо обурення nоета, бо воно ви
ttnивв.є з .rпибо:коrо ро:;уміиии душі селянина, 
із безодні визиску, в ику зіnхнула селинина кол
госnна система. 

Гідність mодиии, віра в себе і самоnовага -
це риси характеру, за які готов боротись Василь 

Симоненко. Неначе nередбачаючи конфлікт з 
владою він розважав в своєму щоденнику: 

ичасто .. сумніви нищать впевненість в 

своїй мужности. Я не знаю, як триматиму
ся, коли посипляться на мою голову справ

жні випробування. Чи лишуся людиною? 
Чи так засліпить не тільки оеі а й розум'! 
Втрата мужности-це втрата людської гід
ности, котру я ставлю понад всім. Навіть 
над самим життям. Але скільки людей ро
зумних і талановитих - рятували своє жит
тя, поступаюеись гідністю, і, власне перетво
рююеи його в нікому непотрібне животіння. 
Це найстрашніше." 

Тому що Василь Симоненко в своіх творах 

не зраджував :красі і думці, вистуnав nроти ша

бльоиу і не вмів творити життєрадісного в трагіч
ній nідсоветській дійсності, nередбачувані nое

том виnробуванни nрийшли (цитую за щоден

ником): 
Друзі мої принишкли, про них не еути 

ні слова. Друковані органи стали ще бездар· 
пішими. <•Літературна ,У крсйн.а'1 каструє 
мою статю. иукраїна" знущається над вір· 
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шами. Кожний лакей робить, що йому зама· 
н.еться. Як тут світитися вдяzн.істю, як н.е 
молитися що веzора і що ранку за тих, що 
н.ам подарували таку вольготн.ість! До цьо
го можна додати, що в квітні були зняті мої 
вірші в «Змін.f', зарізані е "Жовтн.f', потім 
надійшли гарбузи від "Дніпра" і ''Вітzизн.w' 
ай, ай, ай, як весело. Всі ми під пресом. 
Так вон.о треба для проrресу ... " 

Помер Василь Симоиеи~о 13 грудни 1963 р. 

на 28 році життя. Але не елементом суму бри

нить згадRа npo нього. Він вийшов з народу, для 
нього жив і творив і йому одному себе в своіх 
творах залишив. І та~им в наші серця nриймім 

Васили СимоненJІ.а. 

Світ який- Мереживо казкове. 
Світ який - н.і краю н.і кінця: 
Зорі й трави, мрево світан.кове, 
Магія мхан.ого лиця. 

Світе мій гуzн.ий, мільйон.оокий 
Пристрасний, збурунений, німий, 
Ніжний і ласкавий і жорстокий -
Дай мен.і свій простір і неспокій, 
Сонцем душу жаді6н.у налий! 

Дай мен.і у думку динаміту, 
Дай мен.і любови, дай добра! 
Гуркоти у долю мою світе, 
Хвилями прадавнього Дніпра. 

Не жалій добра мен.і, людин.і, 
Щастя н.е жалій .моїм літам
Всеодно ці скарби по краплипі 
Я тобі закохано віддам. 

Марійка Зелянська 

Молода nоезів ва чужині 

Автор статті - студентка Мери· 

лендс•коrо уніІІерситеrу 
Марійаа ЗеJІННСS.ка 

Марійка Зелин.ська, автор цієі статті про 

В. Симпн.ен.ка, народилась 20 вересн.я 1945 р. 
в Німеzzин.і. Поzаткову і середню освіту здо

була в США. Зараз студіює біологію н.а Ме

рилен.дському університеті. Активна в Пласті, 

а також в Академіzн.их Bezopax кзарева/' і 
УСГ в Балтіморі .. .Доzка відомих і заслуже
них українських громадян. сл. п. проф. Бори

са Зелин.ського і п-н.і Раїси. 

.ІІ~ся Масюв 
Той, хто збирається писати про перші ви

ступи поета, потребує н.е тільки вмін.н.я вzи
татись у еірші цієї молодої людини, а й смі
ливости. Як:що він. зверне увагу н.а недоліки 
у віршах, то йому закинуть зловорожість. Н к
що він. хвалитиме вірші, йому н.е повірять. А 

н.а зрівшюажєн.ий, помірІ«Юан.Uй вислів самі 

вірші рідко коли дають відомості. Ще менше 
дають вон.и, звиzайн.о, відомостей, на підставі 
яких можн.а було б пробувати передбаzити 
поетів розвиток або пророкувати майбутні н,е. 

вдаzі zи вдаzі. 

Сама молода людина, проте, поет або по
етеса, про якого критик zасом дозволяє собі 
виписувати всілякі н.ісен.ітн.иці, потребує ще 

більше сміливости. Поезію в н.аш zac мало 
zитають. Виправдуються твердженням, що 

суzасн.а поезія трудна, і н.а тому годі. Не бу-

дуть zитати її, і ще й нападатимуть н.а поета 
за те, що його вірші, мовляв, незрозумілі й 
некрасиві. Але б'СЯ справа в тому, що модерна 

поезія н.есприйн.ят лива для пересіzн.ого zита
zа н.е тому, що вон.а {(трудно/', а тому, що він. 

замало zитає всякоі поезії. Поезй Шєвzєnм, 
Франка і Лесі Українки суттєво н.е різкяться 

від найбільш ''незрозумілих" віршів сьогод
нішніх ШJетів. Змінилась лише форма висло

ву, форма, в якій поет сприймає навколишній 
світ. А він. же теж змінився н.азовн.і. І коли ми 
закидаємо нашим суzасн.икам • поетам незро
зумілість, то це зн.аzить, що і Шевzен.ко н.ам 
незрозумілий. А .ми ж його шануємо і "Коv
зар" нібито вряди-годи zитаємо. 

Тож zитаймо і його нащадків. Шануймо 

тих, що в добу, яка н.е шанує Слова, працю

ють Словом. Від нашої підтримки, щирої та 
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Лес& МаСІОв 

1ювної, залежить розQUток нашої літератур·и. 

Ндуг:и за думками повище сказаного, Ре
дакція "Смолоскипа'' пропонує г:итаг:ам пер
ші вірші Лесі Масюк. 

Леся Масюк народилась 19 травня 1940 р. у 
Львові. Середню освіту здобула у Філядель
фії (США), де й одержала ступінь В. А. у 
Честнам Гіл коледжі в 1962 р., а згодом сту
пінь М.А. на Колюмбійському університеті в 
Нью Норку. Рівног:асно зі своїми студіями. 
Леся відвідувала в 1959 - 62 рр. курси укра
їнської літератури в П енсильвепському уні
верситеті. 

Спеціялізація молодої поетеси в мовах 

(еспанська та німецька) і політиг:них науках, 

звузилась в цьому році до студій еспанської 
літератури та філології в Колюмбійському 
університеті. Деякі курси на слав'янському 
відділі допомогли Л. Масюк написати ії ма
rістерську працю з ділянки порівняльШ>і лі
тератури - ({Дон Жуан в еспанській та ук
раїнській літературах". Зараз Леся підготов
ляєть.ся до докторату з еспанських студій. 

Від 1946 р. Леся Масюк бере активну у
г:асть в ''Пласті", де працює виховницею в ю
нацтеі та є г:леном куреня УСП-ок ({Вуривер

хи''. До 1962 р. була уг:еницею Украін.ського 
Музиг:ного Інституту та г:леном Украінської 

Студентської Громади у Філядельфії. 

Леся Масюк цікавиться музикою, літе
ратурою та мистецтвом. Любить японські ак

варелі, Баха, концерти на вільному повітрі., 
історію, гру на гітарі. 

Як довідуємось, Леся хотіла б писати для 
театру та покищо пробує сил в поезії та ono-

віданнях. 
Перед Лесею Масюк ще трудний і великий 

шлях у творг:е маМутнє. Ми бажаємо ій пов
ного успіху. 

Марко ЦарtШНиК 

МЕНІ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬ 

І. 
Юиісn мок шепестіпа тирсо10 

Десь терnко &ув nоnии наївности 

Як nрийшов він nopo10 ;цостнrпо10 

І пиnеиь nосів nарості мсти. 

Ще вчора cniвana nісень куnаnських, 

Сnпітапа 6іJІ&Ві вінки 
І не зиапа - nризначив він мені 
вз;цапеrі;ц. иесnокіJіиі син. 

А торкнувшись ·.рук тих смаrпнвих 

Що пнш вміпи rопу&ити трави, 

Осамітиив JIJ06oв nопохпиву мо10 
І всміхиувшись, nішов. 

Ву;цихом ;цумка коnJОчим зііІшпа 

Ві;ццвіта10чи смутком і зра;цо10. 

п. 
Дивись! 

Там, сере;ц nepшoro с::иіrу, 

І с::мертоиос::иоrо запіза, 

Пі;ц rnyXИii ryn cninиx копіс 
Я отруїпа сво10 наївність. 

О шви;цкосте nростору! 

О · 6езкоиечиосте часу! 
О rіркосте ~еnере;ц&ачеиої nуст.киІ 

Тихо, цит.! 
Вз;цовж М'Іать poзn'srri ;церева, 

ЗиикаJОчи 6езшепесио у сивому мниупо му. 

Скажи - кк nроцвітає rірчици!' 
Скажи - чи rпи&око nускає корінь 
У нерв ;цуші? 

ІП. 
Не ціпуіІ мене 6іm.ш зорнми, 
Я вже не та, 

Я ві;ц тебе морнми - морими 
На 6езо;циі ;циа. 

Не шукай спі;ців розnорошених, 

Іх нема. 
На розnутті иа;цій, сnустошено 

Лиш 6пукас мана. 

Не nитай про nричини речей, 

Все ;царма! 
Ранок 6аrриицем схо;цить, 

Я вже не та. 1959 

СВІТЛИНИ З МЕНГЕТЕНУ 

РАНОК 
Ранок 

Вапьзамом хопо;циим 

Зросив роз'преиу рану ио'Іі 
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У вікнах 
Червоио10 купе10 

Заиеnокоіпос• сонце 

На стіні 

Ожили овап•иі риси 
Дами Модіrпіииі 

А в кпіщі 

Під иімо10 повіко10 nолотна 

Затріnотів Антоніо. 

НЕДІЛЬНЕ 

Сиу10т•си тenn:i волокна 

Прозороrо дощу 
А вікна і&УдНІНку наnроти 
Театр міиіІІ'І'ІОриих форм. 

Сивоволоса вdика 
ВиС'І'авипа nід nеПJОстки дощу 

Червонощоку тровнду ••• 

Віпн іі паскавих піmв, 

На краЄWІКУ вікна, 
Примос'І'НВСІІ товс'І'Иіі: :кіт 

rопу&і розмови староrо кота, 

Далекі усміхи сивоrопово~ 

І сірий иокт10ри дощу ••• 

ВУД НІ 

Я - сірий камін•. 
Дні живцем С'І'Нра10т• з мене awdpy 
І кожиоrо дни мене С'І'ає менше 

Я з'єдиуJОсІІ з матеріао 

Мене всмокту10n обставнии JІUІТ'І'ІІ 
І кожиоrо дни мене стає менше 

І кожиоrо дни и &U..ше себе не пізнВJО. 
19611. 

ІРИНА rРАЄ СКРЯБІНА 

На дворі - сивніі иесnоІdй 
На дворі - сіра духота 
На дворі - с:изі rопу&и 
Зпіта10n зор'ими. 

Пада'І'Нме дощ. 

Ірина rрає Скр~іиа 

й •• 3118'111: 

Сnпиває дощ по ІШІ6ах, 
Чи по ІШІІВіитурі У 
KpyжПRJOn сизі rопу&и за вікном 
Чи таки oryr ••• 

В кімиаті сивий несnокій. 

ТРИПТИХ У ТРАВНІ 

На по•атку &уІDІ ж 
Трuи. 

Зелеві 'І'рави, 

rопу&і 'І'рави, 

смолоскип 

Трави сnіву•і. 

Так, спо•атку &упи пише 
Трави. 

І. 

Вруи•ка •ереwиі 
Врииит• в рожевому захваті, 
Пу.ка сnіву.а протоnпизми 

11. 

На &руці 
Жипки хвиПJОJО•і, 
Т!иі солодкі, 

Холодний шеnіт 

Свіжозелених кпеиів 

ПІ. 

На по•атку &упи ••• 
Я хо.у приnаС'І'и 

ДопоНІІмв 

rруд•ми 
06ПИ'І'ІJІИ 

Устамн 

ДО JІІUІВОі 

~ спів'f'Іоі 
раиии•отравиевої трави. 

З ПОДОРОЖЕй 

VIA АРРІА АNТІСА 

Явщо вийдеш з сходом соици 
На шпих Апnіа, 
Не знайдеш там иікоrо. 

На соснах ще спатимуn цикади 
Попомеиі'І'Нмут• на 'І'равах роси 

19611. 

І в катакомбах Каппіста &пука'І'Нме nуС'І'ка 

Якщо вийдеш з сходом соици 
На шпнх АnnіІІ: 

Ка•у тобі, 
Не знайдеш там иімоrо. 

МАРАТОН 

Я .ув ик сnівала дів•ииа 
На nопнх Маратону 

"0, тіие rВJO опиввовоrо, 
О, радоС'І'е •ервоиоrо олеандра," 

Попудеи• розnпіrав їі: коси, 
Сонце припадало до nовік, 

А вітер кпав rопову на моподі копіиа. 
"О, тіие ra10 опивковоrо, 
О, радосте •ервоиоrо олеандра." 

Так сnівала раз .ців~иа 
Cno.aвaJO.a пору. матері, 

В хоподі дерева ОІDІвковоrо, 

На nопнх Маратону. 

7 - в. 1963. 

7 
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РАННЯ ОСІНЬ 

Хтось каннзав rолу&н на небо 

Завтра nоманярує серnень в яалечінь 
Ва&нноrо літа nучка, мов на сnолох, 

Мов на просторах, &'є в осінній язвін. 

Та сьоrояні ще сnіває небо 
І nотік по~во10є 6лаІІНть 
Сонце розціловує камені, 

Рій жоржнн жаrуче пломеннть. 

Хоч річка пливе у безконечність 

смолоскип 

Ніби не скувать її прозорих яум, 
Оксамитні метелнкн марвть про вічність 
Золотінь закралась вже в кленовий uryм. 

7. 9. 1964. 

ЖОВТЕНЬ 

Там яе жовтень розшапівсн барвамн 

В rамі золотих nожеж, 

Тн хо~н зі мно10 схиламн 
Там яе сосни яocsra10тr. шnилеві 
Й Яу6Н ЗаІІКОрІОІОТЬ 6езмеЖЖІІ. 

Тн хоян зі мно10, 11 розкажу 

Як nолум'нм холояннм, 
Мов воrннмн незrорнмнмн, 

Тн хоян зі мно10, 11 nокажу 
Як пісн rорвть. 

3. 10. 196t 
"Москіто Пойнт" 

ЛІmень- Серпень 1965 

Тн ж місJЩь закоJІНсуєш, 

І знаєш ма&уn. все 

Про біль, і вірність, і л106ов. 
В тебе рвиа, 
Мов серце розчепірене, 

Давив вже, і все свіжа. 
Дай, хаі: nоклаяу яол•)НІО 
В кривавий отвір твоrо &оку, 
Як колись Хома, 

І 6уяу вірно10. 

* * * 
Коло полуянв 

18. І. 1964. 

В той яень, що nояо&ав на інші яні, 

Очі твої, такі прозорі, 
Стали читати правяу 

Руки твої сnо'ІІІлн тихо 

Холояннм шелестом воскових еві'! 

ВіJІІІ яванаяцнтої, в той яеІtІо 
Такий ІІК інші яні 

Коло яввиаяцнтої, в яень 
Що nояо&ав на інші яні, 
Тн змучнвсн 

Лице твоє розцвіло білим олеаняром 

Коло nолуяИJІ 
Тн зітхнув •.. 
І стало тихо. 

17. 3. 1964 

3 ПІСЕНЬ ПРО ЖИТТЯ 

DIRGE 
Я плачу наnерея 

Ная за&уттнм 

Пам'нті Л. В. І ная сnокоєм, 

МІСЯЦЬ ПЕРЕД CMEP'liO 
Дерево, 

Яких, мов мнлостннJО, кине час 
У прнrорщі моїх прнйяешніх янів. 

2. "· 1964. 
Дерево nізнаннІІ! ЛЕСЯ МАСЮК 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
~ УКРАТНІ й НА ЧУЖИНІ 

8 "Товариство JОннх л106нте· кн молодих авторів: f:вrена Гу
лів nоезії". Учиі-старшокл.исиики цала - "Скупана в любистку" 

Городи.ииськоі школи ч. 2 (Черні- (Оповідаии.и та повісті. 272 стор.), 
rівщииа) зорrаиізували "Товарне- ВаснJІІІ Діяенна - "Заповітна зем
тво юних любителів поезії", до л.и" (Збірка віршів. 116 стор.), Во
.икоrо иалежи'І'ь біли сQтиі учнів лоянмнра Моряанн - "Ритми" 
старших кл.ис. Товариство прово- (Поезії. 134 стор.), В. Козака -
дить літературні вечори, диспу- "Карби на rраиіті" (Поезії), А. 

ти, влаштовує виставки присв.иче- Вортинка - "Мелоді.и" (Поезії), 
ні ювіле.им поетів. Ініцівторами О. ПуnіІІ- "Мил.ива" (Роман. 312 
Товариства є учні Є. Лутко, Л. стор.), С. Реn'нха - "Твоїм імв
Бойко, Ю. Баранова, О. Бабич, Є. нем" (Поезії. 64 стор.), Юрін Сер
Березинець, r. Лісоrор, А. Боро- ЯJОКа - "СурМJІ серци" (Поезії), 
июк ("Л.У.'', ч. 30). Ворнса Демиіва- "Сувора ніж-

• Нові збірки молоянх авторів. ність" (Поезії), lropa НІUІUІнка -
У 1965 р. поввились такі нові збір- "Нива'' (Поезії), Євrена Гуцала -

"Олень Авrуст" (Оповідаии.и. 147 
стор.), Івана Драча - "Протубе

ранці серц.и" (Поезії. 144 стор.). 
8 Перші книжечки молоянх 

харківських nоетів. Харківське 
видавиицтво "Прапор" вийшло з 

новою іиіці.итивою, видавши два

надцить невеличких збірок мо
лодих поетів. Серед них п'.ить ук

раїнською мовою, а сім російсь

кою. Українські молоді поети ви

дали такі збірки: Віталій Попі
щук- "Пробуджеиа тиша", Іван 

Мірошниченко -"Пласти", Ана

топіВ: Р е в уц ь кий - "Третій 
раунд", Олеаь Трусан- "Орбіта 
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ніжності", Bi~aniii Гунько - 'Ту

са:к в гнізді". 

• Молояі nое~и Херсону. В Хе
рсоні відбулась тижнева нарада 

молодих письменни:ків і :компо

зиторів, на .І:Кій заслухано рид 

доповідей і ле:кцій з питань літе
ратурної і музичної майстернос

ті. Серед молодих творців виріз
ниються творчі спроби В. Пузи
рен:ка, В. Соро:ки, В. Мепещен:ка, 
М. Тіли та Ф. Савчу:ка ("П.У.", ч. 

32}. 
• Данте в ~ворчос~і молояих. 

Молоді поети Віталій Коротич, 
Володимир Житни:к, Іван Драч 
пере:клали на у:краінсь:ку мову ці
лий р.1д сонетів Данте з його тво

ру "Віта новВ:". І. Драч написав 

розвід:ку в "Піт. У:краіні'' (ч. 39} -
"Аліrієрі та Беатріче". 

• С~яеитська Шевченківська 
коифереиціи. ~.. Ні жинсь:коку пе

дагогічному іи~ тнтуті відбулась 
Шевчен:ківсь:ка міжвузівсь:ка :кон

ференція, в ихій rзили участь та

:кож делеrати і студенти з Киів
сь:кого, Сумсь:кого і Чернігівсь

:кого педагогічних інститутів. На 

:конференції обговорюваШІсь сту

дентсь:кі нау:кові праці ("П.У.", ч. 

41}. 

• В Ужrорояі і в Валrіиорі вша
иуваJDІ nам'nь В. СвІІІоиеиаа. 
В перших диих червн.1 відбувся в 
студентсь:кому :кпюбі Ужгородсь• 
:кого університету вечір приеви

чений у:краінсь:кій поезії. На ве

чорі багато уваги було прнсв.Іче
но творчості Васили Симонен:ка, 

и:кого поезії читали місцеві сту

денти. 

5 червн.1 в Балтіморі в програмі 
Х-го А:кадемічного Вечора, .1:кнй 

влаштували спільно "Зарево" і 

УСГ, доповідь про В. Симонен:ка 
виголосила студент:ка Меріленд
сь:кого університету Марій:ка Зе
линсь:ка, а вірші поета читали О. 
Мацюра:к, Н. Калиновсь:ка, І. При-
тула, а урив:ки зі щоденни:ка -
Р. Татчнн. 

В Ужгороді хоч про В. Симо
нен:ка згадував у своїй доповіді 
студент Володимир Фединиши-
нець, то про щоденни:к поета і йо

го захалявні поезії присутні иа-

жаль не довідались. 

• Віра Вовк вис~nала в Києві. 
17 червня в Києві відбувс.1 вечір 
французь:коі поезії, на и:кому вис

тупив француз Еміль Крюба, •-

Міжнародному домі в Нью Йор
:ку з ініціитиви У:краінсь:кого Сту
дентсь:кого Уілюбу при Колюм
бійсь:кому університет1 1 Джу
лирд :коледжі - студентсь:кий ве

чір у:краінсь:коі поезії. Нові вірші 

Дан:ка Стру:ка з Едмонтону чита

ла О:ксана Сір:ко, а Песі Масю:к з 
Філидельфіі - Слав:ко Новіць:кнй. 

Вечір пройшов дуже успішно. 

• Торои~о. С~яеитн nо~авн
ли n'єсу М. Куліша "Мина Ма
зайло". Студенти :курсів у:країно
знавства ім. Г. С:ковородн посrа

внлн відому і ще сьогодні а:кту

альну п'єсу переслідувавого і 

знищеного большевн:камн у:кр'і

інсь:кого драматурга М. Куліша 
:кий пре:красно володіє у:краінсь· 

- "Мину .мазайло". Виставу під 
:кою мовою, і .1:кнй говорив про 

готовили режисери О:ксана Ко
новітніх поетів Франції. На вечо· 

Рі читано вірші сучасних моло-
дих поетів в пере:кладах у:краін· 

сь:коі творчої молоді - І. Драча, 
С. Йовен:ко, П. С:кирди та інших. 
На вечір завітала та:кож відома 

поетеса з Бразілії Віра Вов:к, и:ка 

:крім виступу та:кож прочитала 

два свої пере:клади французь:кого 

поета Поли Елюара. ·Виступ Віри 

Вов:к ви:кли:кав помітне вражен· 

ни, зо:крема серед молодих у:кра

інсь:ких письменни:ків і поетів. 

пач і Олена Т:качен:ко, художнє 
оформлении сцени вн:конала Га-

лина Нова:ківсь:ка, а жостюмн сти

лізувала - В. Пуч:ків. Головні ро

лі вн:конували Юрій Копач, ТетІІ
на Ковапьсь:ка, Марі.1 Бучинська, 

Олена Головата, Володимир Ан· 
тонович, Христина Елі.1шевсь:ка, 

Богдан Цер:ковнн:к. 

• ПарІUК. С~яеити nepeклїtІJa
JOn Є. МаланІОка на фраицузr.ІсУ 
мову. В 21-ому числі "Фран:ко-у.v. · 
раінсь:кого бюлетеню .. , и:кий ви-

• Молояі nоети в "Горизои~ах". дає ОУМУФ у Франції, поивнз.::и 
В новому числі у:краінсьl'іого r..-ту- рид пере:кладів поезій Євгея:t 
дентсь:кого журналу "Горизонти" Маланю:ка на французь:ку мову. 
(ч. 1/9), и:кий видає СУСТА ан- Пере:кладач:ки - це молоді у:к
глійською мовою, поввились нові раіись:кі студент:ки Парижу ОІІи 
поезії та:ких молодих поетів -- Репетнло і Мирослава Маслов, 
Ірине• Ісаіва, Олега Ковер:ка, .1:кі відомі та:кож Зі своіх пере
Марії Стебельсь:коі, Рости:ка Зай- :кладів Т. Шевчен:ка і деи:ких мо
чу:ка, Юрів Мис:ківа. Де.І:Кі з цих подих у:краінсь:ких поетів з У:к
почат:куючих поетів пишуть ли- раїни. В цьому ж числі "Бюлете
ше англійсь:кою мовою. ни" поввився та:кож пере:клад Ма-

• Hr.10 Йорк. С~яеи~ський :ае· ріі-Франс Джа:камон вірша Піни 
чір nоезії. 13 березня відбувся в Костен:ко - "Доли". 

"Вірші для Мехіко" 
Богдан Бойг:ук,. Вірші для Меа:ік,о. В·воНью-Норк,сьІЮі групи, Мюнхен, 1964. 19 стор. 

Ци малень:ка, чепурна збір:ка віршів Богдана 
Бойчу:ка, оздоблена стильним рисун:ком Боrдана 
Пачовсь:кого на об:кладинці, становить дли свого 

автора проречнстий, хоча й обмежений успіх. 

Всупереч узвичаєним у Бойчу:ка повторам і дріб

ним помил:кам і недоречностим, ці вірші доходить 

до MexiRo, проин:кають у тамошию культуру й 

підсоння, і збагачують у:краінсь:ку віршову тема

ти:ку новими взорами слів. 

Дрібними, проте дратливими недоречностими 

вважає рецензент та:ке пустопорожне слівце, и:к 

"десь"; 1 темр.1вою десь душилиси гітари" 

(стор. 8) 1 беззмістовне означення "дещо'': " ... і ро
сте (місто - М. Ц.) глей:ким пахучим тістом в па

м'.Іті: з домами дещо в томленими ... " (стор. 12), 
( у прозі та:ке означення вийнит:ково можна було 
б допустнти 1 у поезн воно иі.1:к не пасує) 1 і 

розговірне "ну'' в урив:кові, де немає тону прос

томовности, в пасажі, що більше, .1:кий править 

за за:ключенни не тіль:ки вірша, а й цілої збір:ки: 
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"Віддаю тебе смаглому Мвйцю, що повільно 

сІ'і.лвдвє в торбину думІ'і.и: (бо іти до Кінця: ще дв

леІ'і.о), ну й І'і.ожний вспіввє дійти''. 

Категорію ПОМИЛОІ'і. СТВНОВЛ!ІТЬ у збірці не

НОрМВТИВНЇ мовні ІІВищв. Тому, що вони ПО'JІвли 
в мовну ТІ'і.внину із-зв иеуввжности, вбо із

sв незнання:, в не із-зв свідомого вибору а.в

торв, ризиІ'і.ую сІ'і.взвти, іх у майбутньому авто

рові слід оминати. Мвю нв увазі твІ'і.і вирази: 

впоІ'і.ои ("задимленим свічІ'і.вми зв впоІ'і.оЙ по

мерлих душ" - стор. 9 -), уІ'і.рвінсьІ'і.ою мовою 

прийня:то говорити упоІ'і.ій (впоІ'і.ій) 1 розповсю

джене, вле все ж nомилІ'і.ове нвписвння: r замість 
:ку словах похідних від м'JПmй: " ... і стекла З моєї 
пвм'я:ті вси злоба чорним трунІ'і.ом у твої пом'иr

шені джерела віч" (стор. 10) 1 дів:леІ'і.тне за'І'роє

ний замість норметивного затруєний: " .•. його в 

уств терІІІ'і.ою м'я:тою цілуввв звтроєний слуга .. " 
(стор. 11)1 і місцеве форме родового відмінІ'і.в приw 
І'і.МеТНИІ'і.ОВОГО ЗВЙМеННИІ'і.В другоЇ особи ОДНИНИ -
1'войоrо: .. прося:І'і.вючи І'і.різь теплий вигин нв 
твойого тілв стиглий льон" (стор. 15). 

До узвичаєних у БойчуІ'і.в вирвзів слід віднес· 

ти повторне згадуввини честин тілв, що чвсом сто

сується: людини, в чвсом править зв метафору, 
вІ'і.взує, нв сІ'і.ільІ'і.и БойчуІ'і.ів світ олюднений, внт

ропоморфізоввний. Підрвховую, що нв дев'я:тнвд

ця:т<>ох сторінІ'і.вх, слово тіло трвпля:ється: деся:ть 

рвзів, серце - дев'я:ть, обличчя: - шість, грудн -
п'я:ть. Крім цього, згадуються: І'і.ров, мозки, очиці, 

черепи, мусІ'і.ули, стегна, ребрв, руІ'і.и, хребти, ус

тв й губи, плоть, зіниці, очі, сІ'і.роні, уші, плечі, 

лиця:, ноги, лонв, долоні, горлв, І'і.оси, животи, жи

ли, й голоси. Уосіблюввння:, отож, приголомшливе 
і сливе нвдоІ'і.учливе. ІВисновоІ'і., що в уосібленні 

ПрИрОДИ і ЗНВХОДИТЬС!І І'і.ЛЮЧ ДО БоЙЧУІ'і.ОВОЇ ТВор· 

чости, боюсь виставлити тут, де немвє негоди уре

чевити його. Врешті, це спрввв, ІІІ'і.ОЇ і нейдосвід

ченіший І'і.ритиІ'і. не торІ'і.вється: без небезпеІ'і.и, що 
вия:вить своє невідання:, Слово требв лишити зв 
БойчуІ'і.ом. 

Хочеться: лише перед тим згвдвти, що Василь 

БврІ'і.в, нв відміну від Свя:тослввв ГординсьІ'і.ого тв 

поІ'і.ійного Володимире Держввинв, я:І'і.і вороже по

ставились до першої збірІ'і.и віршів БойчуІ'і.в ("Чвс 

болю", 1957), вбвчив у ній "строгий і мужній СІІЛВд 

ліриІ'і.и, твердий рисуноІ'і., правдивий вирвз ціліс-

З tАЛЕРІІ МОЛОДИХ ТАЛАНТІВ 

~~~ 

ного душевного стену". У рецензії нв БойчуІ'і.ову 

другу збірІ'і.у ("Спомин любови'', 1963) Юрій Лв
вріненІ'і.о зввввжив, що "в "Споминах лІОбови" це 

мистецтво БойчуІ'і.в росте далі". ("Нв труднім шли

ху до nеремоги", "Листи до прия:телів", ч. 5 w 6, 
1963. З цієї рецензії взя:то повищу цитату.) 

Уввжвємо, що в "Віршах для: МехіІ'і.о" БойчУІ'і. 
не тільІ'і.и виростив це своє мистецтво, в почвв у

досІ'і.онвлюввти й очищувати його. НвйІ'і.рвщий до

І'і.ВЗ цьому - четвертий вірш, ІІІ'і.ИЙ. наводиться: тут 

повністю. 

Тож ми пішли no незагоєних стежІ'і.вх півден-

ної землі: 
тобі І'і.ривввилв любов'ю бронза тілв, 

в в мене розсипався: спрагнений дощів 
і свіжих зустрічей пісоІ'і. душі. 

Минувши грубо!'і.ості тв берчисті стіни, 

де висіли похмурі овочі олійних образів 
і грілися: до І'і.врооІ'і.их погля:дів прохожих 
в Palacio, ми пройшли хребтами хідниІ'і.ів 

у низ стерого міств - де росли 
під мурвмп жінІ'і.и з малими діточІ'і.вми, 
що сидя:чи жували спомини й пісні, 

темря:вою десь душилися: гітери -

ми тоді зайшли !'і. різь бр в му, де свиті 
лежали нв розвалених І'і.вмінних плитах, 

і ім щодня: стирело губ!'і.ою дощів 

обІІНччя: й іменв, - і тріСІ'і.вли нвІ'і.рит; 

стврими ризами безІ'і.ровні іх серця:. 
А ти торІ'і.нулвся: чомусь мене тремтя:чою руІ'і.ою, 

і ЧУДОТВОрНИМИ ЗДВВВЛИС!І ТВОЇ УСТВ 

від ХЛИПВНН!І СВіЧО1'>1 де ГНУІІНСЬ ВИВЛОЇ 

під восІ'і.ом молитов, розтоплених нв теплих 
ВОГІ'і.ИХ губах 

жіноІ'>, що простелились по землі хрестами: 

і я: схотів тебе. Зломити в берегах 
своєї плоті, нв своіх чу'!1'я:х. 

Хочв притеменні БойчуІ'і.ові швбльони не ціл
І'і.ОМ усунені з цього віршв, словний візеруноІ'і. нв

стільІ'і.и свмовнствчвльннй, що він не тільІ'і.и ви

правдує БойчуІ'і.ові попередні недотя:гненн•, а 

пророІ'і.ує йому ся:гнисті успіхи в майбутньому. 

М. Царинни• 

Д-р Ольга Репетипо 
В житті уІ'і.рвінсьІ'і.оЇ збірноти на чужині ств

лесь небуденна поді•: до АмериІ'і.и прmіулв, в 
програмі обміну ивуІ'і.овця:ми між Францією й А

мериІ'і.ою, молоде уІ'і.рвінсьІ'і.в вчене, доІ'і.тор метв

Jпорrіі - Ольгв Репетило. 
Нвм відомі випадки, І'і.оли нвші студенти ви

і:tд•ть з-звоІ'і.евнсьІ'і.их І'і.рвін нв студії до Европи, 

често одержуючи стипендІІ від різних вмериІ'і.вн

сьІ'і.их чи І'і.внвдсьІ'і.их установ. Але мвбуть, це пер
ший випвдоІ'і., що до США прибуває уІ'і.рвінсьІ'і.в 

вчене для: дослідної прв.ці, після: здобуття: нейви

щого НВУІ'і.ОВОГО ступеНІ - ДОІ'і.ТОрвту. 

Ольгв Репетнло ціІ'і.ввв для: нвс не лише тим, що 
вонв доІ'і.тор метвлюрrіі (що нія:І'і. не є жіно-
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Д-р Om.ra Репетнло 

чою nрофесією), але й тим, що вона була дуже ак· 

тнвною учасницею молодіжного і студентського 

життя у Франції та nерекладачкою українськоі лі

тератури на французьку мову, чнм: здобула собі 
nомітне місце серед українських культурних ді

ячів на чужині. 

Ольга Реnетнло народилась 19 лиnня 1939 р. у 

Франції на nередмісті Парижу. Після закінчення 
середньої освіти та однорічної nідготовки всту

nнла до Внщоі Технічної Школи Либоранткою До
слідження (Ecole Technique Superieure du Labora
toire) в Парижі, яку закінчила - в січні 1960 р. з ди
nломом: інженера либораторного дослідження, за
кінчуючи усnішно nрацю про в'язкість фосфат
них шликів (збірна стаття про цю nрацю nоявилась 
в "Revue de Metallurgie", за квітень 1965 р., авто
рамн якої були П. У\озакевнч, О. Реnетнло і Ж. 
Тгібо). 

В червні 1961 р. Ольга здала ісnит до доктора
ту третього циклу сnеціяльноі м:еталюрrіі в На
ціональному Інституті Наук і Ядерної Техніки 

(Institute National des Sciences et Techniques Nu
cleaires). 

18 червня 1965 Р· в житті Ольги Реnетнло був 
великий день: вона захистнла докторську nрацю 

в Паризькому універентеті на тему: "Дезоксида

ція nлинного заліза nрн 1600 стуn. Ц. за доnомогою 
кальцію, берію і м:аrнію. Порівняння з алюмінієм:". 

Доктораятка виконувала всю дослідну nрацю в 
Дослідному Інституті Металюрrіі Сталі. 

До США Ольга Реnетнло nриїхала з кінцем: 

червня цього року для однорічного nродовження 

своєї науково - дослідної nраці в Масачустсько

му Інституті Технології (МІТ). 

У\рім: своіх студій, які забирали в неі багато 
часу Оля брала активну участь в українському 

молодіжному· і студентському житті у Франції. В 
1956 р. вона встуnає до ОУМУФ-у (Орrанізіщія 

У краінської Молоді у Франці і), стаючи двічі го

ловою цієї організаціі (в роках 1960- 1961 і в 1962-
1963). Вона була активним: членом: nаризької Укра
їнськоі Студентської Громади, членом: У\онтроль

ноі Ріомісії ЦЕСУС-у (від 1960 р.), застуnником го

лови й організаційним: референтом: СУСЕ - Сою

зу Украінського Студентства Евроnи (1963 • 1965 
рр.), а також членом: Украінського Академічного 

Товарнетва в Парижі і НТШ. 

Ольга Реnетнло крім: своєї наукової nраці в ді

лянці м:еталюрrіі, крім: своєї активности в м:оло
діжно - студентському житті, дала неабиякий 
вклад в українську nервиладну літературу зро

бивши nереклади на французьку мову Т. Шев
ченка, Є. Маланюка та деяких молодих українсь
ких nідсовєтських nоетів. Ії nереклади відзнача
ються досконалістю форм:н та відданням: дЛ.'І чу
жннецького читача тієї українськоі суті, яка лише 

в досконалому nерекладі може бути nрийнятна 

франкомовному читачеві . 
Зустрінувшнсь з Олею Реnетнло nісля 11 nрн

ізду до США, м:н багато говорили про сnільних 
знайомих в Парижі та про сучасні nроблеми укра

і~Іського життя в Евроnі й за океаном:. 

Зуnнннвшпсь над nроблем:ам:н украінського 
студентського життя, м:н nоставили О. Реnетнло 
тике nитання: 

- Що Ви можете сказати про європейське 
і американське українське студентство? 

Ольга Реnетнло дала нам: таку відnовідь: 

"Вартісне nорівняння молодих українців в Ев
роnі з одного боку та в Америці й Уіанаді з дру
гого, можна зробити хіба що nісля довшого nере
бування на ам:ернкансьном:у континенті. Але на 
nерший nогляд і на м:ою, очевидно, суб'єктивну 
думку, no цей і no той бік океану українська мо
лодь nрагне конкретности в українській діяльнос

ті та в сnрнйм:анні українства, як такого. Як вид
но з розмов і наставлення - вона в цьому не зав

жди nогоджується зі старшим: nоколінням: T'f~· і 

там:. В молодіжному житті мало місця для тра~н
ційннх національних відсвятковувань, для nрина
лежности до украінсьинх традиційних nартій ми

нулого. В молоді є бажання nідвнщнтн свій рівень 
українознавства, інформувати чужинців про па· 
шу Батьківщину і nриєднатися до тнх уираінсь
кнх nолітичних снл, які використовуючи сучасну 
дійсність, відкриті для українськоі дійсности май
бутнього." 

- Що різнить~ на Вашу думку, українську 
європейську молодь від амерtшанськоі, крім 
еисла її еленів? 

ВіЯповіQІ>: "В загальному - це nевний нес

nокій nеред асиміляцією і занеnадом: уираінськоі 

ем:іrраціі . Цей несnокій дає зустрічам: м:іж сту

дентамн в Евроnі інтенсивне духове наставлення, 
якого я тут досі не зустріла. Українська студент

ська молодь в Америці чн в Канаді ставиться більш 

відnружено, менш зосереджено до украінської 

nроблем:атнкн, мабуть через свій внщнй життьо
вий рівень та численність украінсьиоі громади. 
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Це може ій дати більших усшх1в у чужих кол11.х, 

бо иаставленни це притигає більші си"шат~і меш
канців країни іхнього поселенни. Це може поси

J,нти небезпеку легшої і скорішої асиміпиц~і цісі 
w. молоді. Крім того, икщо узагальнити цього ро
ду ставленни до всіх духових пробле~.~ - жит•.rи 
може бути сірим, не захоплюючим. Прсте, спо

кійна, в такому значенні, атмосфера напевно до

зволяє молоді краще себе виявити там, де вона 

цього бажає і там де це вона може зробитн". 

u 

У Олі Репетнло багато плинів на майбутнє: во
на хоче ще більше погJІИбити свої професійні 
знании, краще пізнати Америку і відносини в ній, 
українське житти та студеитсько - молодіжні про

блеми і за рік - назад повернутись до Франції, 
де іі чекають нові об::~в'изкн. 

Молодій нашій вченій бажаємо багато успіхів 

в житті, в іі праці в ділинці металюрrіі і в уу.ра

Їhській перекладній літературі. 

О. Зіикевн'І 

МОЛОДИй МИТЕЦЬ ОРЕСТ ПОЛІЩУН 

Балтімор, Мд. - Український Балтімор 
видав в останніх роках двох молодих митців 
- Василя Палійчука й Ореста Поліщука. 

В. Палійчук вже нераз виставлявсь і до
бивсь неабияких успіхів в американському 

мистецькому овіті. 

О. Поліщук- лише починає свою мис

тецьку дорогу життя. його старт є гарним 

КарІ'ННа - "МІІнн" 

початком і йому І!іщує неабиякі успіхи , якщо 
молодий митець і надальше буде наполег
ливий і незломний серед бурхлив.оі дійсности 
сучасного способу життя. 

Важливим сьогодні чинником в мистец

тві є свобода творчости, чим і відзначається 
творчість митців західного світу від творчос
ти митців з тоталітарних систем. Картини О
реста Поліщука і відзначаються тією свобо
дою творчости і свободою думки - ідеі. В йо
го картинах поєднуються два елементи : тра

диційно - імпресіоністичне з абстрактно - мо
дерним, зрозуміле і ясне для пересічної лю
дини з чимось надприродним, що може лише 

збагнути митець. 
О. Поліщук зараз ще студент Меріленд

еького університету, де студіює мистецтво. В 
минулому і цьому році його картини і скульп
тури були на виставках Мерілендеького уні
верситету, а також в Балтіморському музеї 

Ску.111оn7ура 

"Міс•кні: комnиекс'' 
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мистецтва. В червні цього року він вперше 
влаштував виставку для украінського грома
дянства Балтімору, яка пройшла з великим 
успіхом. 

Молодий митець - колишній вихованець 
Пласту, активний член украінського органі

зованого життя в Балтіморі та голова :місце
вої Украінської Студентської Громади. 

п. ч. 

--------.D------~~---~~~--------

Наші інтерв'10 про копо~ь ІСНО (2) 

Організація Української Молоді у ФраІІцjї 
(За:кінченн.к) 

Заnит: Я"ий пересіzний вік 
zленів• ОУМУФ-у'! Які є пер
спекти.ви н.а майбутнє, zи мож
на передбаzати зріст zленства? 

Відnовідь: Зараз пересічний ві:к 

нашого членства - 15~20 ро:ків. 

До цього треба додати наших 

"піонерів", и:ких ві:к є 25 ро:к~:а, е 

в :кіль:кох випад:ках і більше, але 
и:кі не беруть а:ктивноі участи в 

Організаціі, але :коли потрібно -
завжди нам допомагають. ДеиJС.і 

стали членами УНЄ. 

У нас є вели:кі М('Іжливості Н•і 

майбутнє у t~алрим:к у збільшен
ни членства :Клюбів чи створении 

нових. Є у нас досить молодих у 
віці 10-14 ро:ків, и:кими ми почи

наємо займатиси. Проблема в те

му, що у на:: замало молодих зи

ховни:ків, и:кі могли е :кермувати 

та:кою працею. Перед десити ро·· 

:ками ми мали голів :Клюбів, ІІІ'іі 
мали по 16-17 ро:ків і и:кі знамеюr

то вив'изувались зі своіх обов·из

:ків. Сьогодні молодь цього ві:ку 
ніи:к не є спосібне :кермувати 
:клюбами чи самостійно ви:кону

вати працю. Потрібно, щоб іх о-

чолювали хлопці 20-ти ро:ків, а.11е 

іх є дуже мало. 

Заnит: Якою мовою говорять 
zлени ОУМУФ-у .. в біль.ШОС7'Ї 
випадків'! Чи всі знають укра
їнську мову? В який сnосіб 
вивzають ії, а також історію 
і літературу Украіни'! 

Відnові~•: У принципі ми го
воримо між собою по французь

:кому, але треба с:коистатувати, 

що серед нас є тенденціи все бі

льше й більше вживати укра!нс!.

:коі мови (зо:крема серед старшої 
молоді). 

У:краінсь:ку мову ми вивчаємо 

вдома, и:кщо нею говорить паш~ 

бать:ки. Я:кщо :"ІСтось живе в Пари

Жі - може йти до Ш:коли Орієн

тальних ·Мов, и:кщо ні - то це 

безвиглидно. Але ми маємо :кіль
:ка вийнит:ків: Жан П'єр Вальтер, 

француз, член нашого :Клюбу в 
Альrранжі, и:кий оженивси з у .~

раін:кою - говорить прекрасно по 
у:краінсь:кому. Та:ксамо М()J!оді 

француз.r з Пон-де-Л'ирш, уч ,с
ин:ки наших літніх !Курсів, зроби

ли вели:кий r•porpec. В зага'Іьнс:.
му у виучуванні мови, францу-

зи ви:казують біnьше доброї волі, 
и:к самі у:краінці. З другої сторо

ни, багато молодих охо'Іе ви ,ча

ло б у:краінсь:ку мову, и:кщо б дли 
цього мали відповідні посібни

:ки (ци справа, між іншим, є од
ним з плинів нашої :Культурної 
:Комісії). 

Найбільше молоді вивчають 

дещо про У:краіну на літніх :Кур
сах, и11:і ми влаштовуємо. Але о
післи... Вони не мають відваги 

від:крити :книж:ку ... (ци заміт:ка не 
відноситьси до тих, и:кі мають 
вищий інтеле:ктуальиий рівень, 
напри:клад, ті и:кі за:кінчили сту
дії). 

Пнтании: Чи zленство ОУМ
УФ вклюzається у французь
ке культурне і політиzне жит
тя'! Які маєте на тому відтин
ку успіхи'! 

Ві.цповідь: Ми маємо франц у
зів серед нашого членства. На· 
ші зв'из:ки з французами, на mи
ро:ку с:калю, не є організовані, не 

говоричи напр. про виступи на

ших танцювальних гурт:ків перед 

французь:кою пу'блі:кою чи вида
ванни нашого фран:комовного бю-

Харак'Іерн~Н'ІІІа сцена з иурс:D уираікозвuсmаа: 

~івчата самі мнJОn nocy~ 

В часі о6і~у на курсі уираінозвавсnа в CIUIJdD, яе 
nохоронева уираівсьu ІDІІІJКИа л-а, иоропева 

ФранцИ 
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летени. Щоб ці зв'изнн мали більш 

nлиновий харантер -- nеред ніль

нома місицими ми ці сnрави об
говорювали і no цій лінії nочали 
відnовідати nарнзьній пресі в ук

раінсьннх сnравах, де цього було 
nотрібно. 

ПнтанИJr: Чи має .. ОУМУФ 
свої тапцювальпі гуртІGи, xo
put НІGі успіхи па цьому від· 
TШtІGyf 

Відпові~: :Кожний наш :Клюб 
має свою фолмьорну груnу. Пі
ски у нас не дуже nоширена. Те
атр майже не існує. Але з унра

інсьннмн народніми такцими на

ші Клюби мають всюди велиний 

успіх. Шнода, що вони не :вміютh 
ик слід винорнетати своіх усnі
хів і дуже nогано іх nроnаrують 

(за ~внйнитном хіба що Балету 
"Арнан" з Мелену). 

ПнтаНЮІ: Нам відомо про 
Ваш иФраІtІGо - уІGраіпсьІGий 
бюлете-пь", яІGuм багато з пас 
захоплюється тут в Америці і 
Кападі. Чи можете розІGазати 
пам, яІG Ви його редагуєте й 
видаєте? НІGі маєте трудпощіt 
Хто його zитае та zи маєте від
гуІGu від фрапцузьших .zита
zівt 

смолосюm 

вати ".Бю.детень". Задуманий сnо

чатну дли сnравжньої молоді, :він 

теnер має тенденцію стати сер

йозним журналом, иний більш-:: 
цінить їукраінсь:І9а інтеnіrенц :и 

і французи чим наша молодь. 

Ми маємо, звичайно, фіиаисов~ 
труднощі, мало сnівробітнннів, 
але ми маємо велині асnірац'і 
зробити з цього "Бюлетеню" щось 
дійсно дуже доброго. Безnерерв
но ми стараємось його nоліnши
ти і нам здаєтьси, що ми инраз 

теnер на добрій дорозі. Янщо 
"Бюлетень" має усnіхи, то це в 
nершу чергу завдини друнарні 
"Унраінсьного Слова" і n. В. Ла
зовінсьного. Протигом довгого 
часу лише він і и розтунували 

статті, ми іх nисали, або nереюи
далн онремі речі на французьну 

мову. Але, найтижче, на мою 

думку, -- це знайти статті ціна

ві. Тепер нас більше. З нами тіс
но сnівnрацюють Оли Реnетнло ! 
Мирослава Маслов. 

ПитанИJr: СІGіЛЬІGи зараз сту
дептів у Фрапції і в Парижі У 
Чи оопи співпрацюють з ((Бю

летепем" У Н ІGе зараз сту депт
сьІGе життя в ПарижіУ 

Відnовідь: Мені здаєтьси, що у 

Франції буде иних 40 унраіись-
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кож іншими сnравами, крім тан
ців і икі хочуть серйозно nрацю

вати в одній з таннх ділинон: 
- Зв'изнн з французами, 

Студії nідсовєтсьноі Унраі· 

ни; 
Проnаrуванни унраіиськоі 

нультури 'і Франції, nублікуючн 
окремі ниижни чи брошури. 
Унраінсьна Студентсьна Гремоа

да в Парижі була тривалий ч:tс 
досить осnала. Вона мала маnо 
членів, а "nронннулась" вона n."
ред двома роками, ноли до Пари
жу приїхало двох хлоnців J Ка·· 
надн: Манько і Сербин. Сьогодні 
всі молоді студенти є членами 

УСГ, незважаючи на різницю nе

ренонань і поглидів. Вона влаш
товує зустрічі, 1'\Онференціі і то
варнсьні вечірни. Дли нашої мr=~
лоді Парижу - це безсумнівно 
найбільш nрнтигаючий осередок 

унраіиського жнтти. 
Янщо дехто зі студентів сnів· 

nрацює з нашим "Бюлетенем, то 
це вннлючно на особистій базі, і 
тому, що вони є членамн ОУМУ 
Ф-у. 

Пнтаниs: НІGі Ваші, яІG голо
ви ОУМУФ-у побажаппя до 
zитаzів и0МОЛОСІGиnу"'t 

Відnовідь: Ми nално бажаємо 
Відповідь: r енеза "Бюлетеню": них студентів, з !!КИХ з двадци'!:Ь зав' изати сnівnрацю з уІ'Іраінсn

Одного разу у n. В. Лазовінсьх')- живе у Парижі. П'итнадцить з ною молоддю Амерннн й :Канади. 
го зродилась думна, що нам вtір· них є членамн УнраінсьІ'ІоЇ Сту- Ми маємо онремі nроблеми nо

то б видати французьною мовою дентсьноі Громади і инраз з HJ\- в'изані з нашим унраінсьннм nо
"Історію Унраінн" М. Грушев.::ь- ми ми хочемо створити 1'\ульту}:'- ходженним. Думаємо, що Ви маєте 

ного, Ми видавали її розділами, ну Комісію "Молодих Приителів тані ж самі nроблеми: ми бажа
додаючи на обгортнах нільна У.нраіин" (ОУМУФ-у), иноі ціллю ли б іх сnільно обговорювати. Це 
статтей. Оnісли, ноли ми занінчи- є зорганізувати тих наших чле- занрема тому ми рішили увійти 
ли "Історію", ми розnочали вида- нів, ині здібні, ині цінавлитьси та- в систему ІСНО. 

Парн:Jr.киі: rурток ОУМУФ·у. Друrа справа -
Олs Реnетнло, а шоста - Калина Гузар·УrрJІІН 

Цілоденні курси українознавства ОУМУФ·у зви· 

чайно КЇН"Іа10тьсs nриємними rутіриами і дозвіJІJІsи 

6irra ве"Ііриоі ватри 
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Проф. Юрій Бойко промоВJІІІЄ RO т•аснниів курсів 
українознавства ОУМУФ·у 6і1111 ватри 

У нас В<~:t-Jонає дуже ва:,кн" прс.
блема за'в:оуу з молоддоо інших 
краін. У нас ц.и діл.инка занедба· 

на лише через брак молоді, .ика 

була б епосібив такими справами 

займатись, а також через наше 

переобт.иженн.и справами видаваь.

н.и Бюлетен.и і самої ді.ильности 

ОУМУФ-у. Ми все ж хочемо віри
ти, що й ц.и діл.ин~а з часом буде 
в нас наладнана. 

На одному з наших засідань ми 
думали, що буде корисно оnуб

лікувати в Бюлетені де.икі інфор
мації про житт.и і ді.ильність ук

раінської молоді заокеаном. 

в минулому роЦі разом з Павлом 

Дорожинсью,.м, .икий тут побу

ве>в. 

Накінець ми передаємо щирі 

привітанни дл.и всіх читачів "Смо
лоскипу" і заразом запрошуємо 

українську молодь, .ика ви5ирз
єтьс.и до Европи, відвідати нашу 
організацію, познайомитись з Р.:а
шим членством та спільно оом"р

ковувати спільні проблеми. 
Ми дуже захоплені ідеєю скли

канни Світового :К:онrресу нашої 

МОЛОДі, про ЩО МИ ДИСКУТі"ВВЛ."і 

Ми рів.юж дуже раділи б, ІІОіи 
б дехто з заокеанської молоді міг 
брати участь в наших україно

знавчих Jtypcax, .икі ми впашто

вуємо М<'й"ке кожного por;y. Капина Уrр11н 

------~8~--о----о~----

СТУДЕНТСЬКІ KOHrPECH 

11 -Ий НОНГРЕС УНРАїНСЬНОГО СТУДЕНТСТВА ЕВРОПИ 
Париж (Спец. кор.). Другий звичайний З'їзд 

СУСЕ відбувс.и цього року в Лювені (Бельгі.и) від 
19 до 24 квітни 1965 р. В ньому вз.или участь сту
денти Бельгії, Еспанії, Франції й Німеччини, ра
зом 40 учасників. Між ними були також студен

ти з Бразілії, Канади й США, .икі приїхали до ви

щезгаданих краін на студії, на рік або й довше. 

Звіт Управи за перший термін ді.ильности СУ

СЕ відзеркалив труднощі в координації праці між 
членами Управи розкиненими по різних країнах 

Европи, особливо післ.и неочікуваного відходу до 
війська голови Ф. Татарчука. Важко було утриму

вати постійний зв'.изок між Управою і поодиноки· 
ми крайовими організаці.ими. Тому то й проведена 

прац.и була досить скромна. 

Післ.и нарад, під час .иких було змінено де.икі 

точки в статуті дл.и зміцненн.и федеративної струк· 
тури організаціі, назву СУСЕ перемінеко на СУС

ТЕ - Союз Українських Студентських Товариств 

в Европі. 

На З'їзді, .иким кермувала Президі.и в складі: 

Богдан Чепак - голова, Люба Савчук і Андрій 
Гайдамаха -секретарі, було обрано нову Управу 

в такому складі: 

Ірена Гірна (Бельгі.и) - голова, Мирослава Ма

слов (Франці.и) - заступник, Андрій ГайдамахFІ. 

(Бельгі.и)- секретар, Євген Бачинський (Бельгі.и) ·
фінансовий реф., Іван :кірстюк (Франці.и) - куль
турно - освітній реф., Мирослава :Крива (Еспані.и) 

- реф. зовнішніх зв'.изків. 
•:Контрольна :К:омісі.и: Ольга Романчук (Фран

ці•) - голова, Богдан Савків (Бельгі.и), Юрій Ти
ховський (Еспані.и) - члени, Гали Чимерис (Бель

rі.и), Зенон Лавришин (Франці.и) - заступники. 

Товариський Суд: Олег Сацюк (Бельгі.и) - га-

лова, Тамара Бучинська (Еспані.и), Наді.и Музика 
(Еспані.и) - члени, Григорій Панчук (Бельгі.и), Лю
ба Савчук (Еспані.и) - заступники. 

Голови поодиноких крайових товариств авто
матично входить до Управи, .ик містоголови СУС
ТЕ. Організаційний реф_ерент може бути коопто
ваний Головою Управи в міру потреби і можли
вости. 

В пл.инах праці нової Управи є видавати інфор
маційний бюлетень про працю осередків украін
ського студентства в Европі, можливості студій, 
та наукове і культурне житт.и украінської спіль
ноти. 

Щодо координації праці всіх европейських 

осередків, то це, самозрозуміло, основне завданнн 

Управи і бюлетень в цьому напевно баrато допо

може. 

Післ.и вибору Управи відбуласи студійна час
тина З'їзду, присв.ичена обговоренню де.иких ак
туальних проблем, на підставі коротких допові
дей, .а саме: 

- Богдан Чепак (Німеччина): "Завданн.и укра

інського студентства на відтинку політичнеі ді· 
.ильности". 

- Р. Бжеська (Еспані.и): "Завданн.и українсько -
го студента на культурно - освітнім відтинку", 

(доповідачка гарно зілюструвала культурно - ос

вітню працю, навод.ичи приклади з житт.и Наталв

ни :Королеви. Уривки з творів Н. Ріоролеви читали 

Л. Савчу.к, Т. Бучинська і доповідачка). 
- М. Гайдуківська (Франці.и): "·Враженн.и з по

їздки ПО УРСР". 

Навколо першої й останньої доповіді вив'.иза

лась дуже цікава й завз.ита дискусі.и над пробле· 

мою зустрічей з людьми чи групами, .икі приіж-
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джають з УRраіни. Можна сRазати, що від ,рішу
чого "nроти", яRе висловив Б. ЧenaR у своїй дощ)
віді, до явного "за" з деяRими нюансамн М. Гай
дуRівсьRоі всі nогляди бу:n:и застуnлені. ЯRщо 
можна оRреслнти "середню оnінію", то треба 
ствердити, що більшість учасниRів висловил>І 
думRу, що таRого роду зустрічі нешRідливі для 
національно свідомої людини, а можуть навіть да
ти Rорисні наслідRи. В дисRусн nереважали Іtог

лядн, що таRі зустрічі nовинні мати особистий і 
nриватний хараRтер. 

З огляду на деяRу розбіжність nоглядів і Н3. 
недовге існування СУСТЕ, а таRож, щоб зазначю:и 
що З'їзд не бажає засуджувати жодних оnіній -
в резолюціях не було витягненого nраRтичноrо 

висновRу відносно цієї сnрави, а залишено іі для 
особистого розсудRУ Rожному членові. 

УчасииRи З'їзду мали таRож нагоду nочути 

RільRа дуже ціRавих доnовідей від сnеціяльн';) за

nрошених виRладачів. 

Д-р Гуцій, говорив про археологію У Rраіни, 
д-р Поnович про образотворчу діяльність Т. Пlев
ченRа, а д-р :Кіс nодав цінні інформації про між
народно - nравне nоложення УРСР. 

0Rрем_о треба відзначити на з'їзді nрисутність 

nроф О. :КульчицьRого, ЯRИЙ nриїхав сnеціяльно, 
щоб заnросити студентів до участи в літніх Ryp
cax УRраінсьRого Вільного Університету, яRі були 
nередбачені зоRрема для студентів славістичних 

науR з АмериRи і :Канади. 

Приїзд студентів зі США і :Канади до -.Еароnн 
є завжди доброю нагодою, щоб Rрім здоІSутт• 
знання нарешті зав'язати RонтаRти між СУСТА, 

СУОК-ом і СУСТЕ і З'єднаними силами відновити 
ЦЕСУС, яRий зараз дуже nотрібний, яR св:тове 
nредставництво уRраінсьRого студентства, особ

ливо теnер, Rоли nроєRт Світового іРіонrресу Віль
них УRраінців щораз nевніше зарнсовується. 

• • • 
РЕЗОJПОЦІІ ІНО З'ІЗД'У СУСТЕ 

І. Заrальні ствердження:: 
1. Ми nредставинии уRраінсьиих Rраєвих сту

дентських товариств та громад, з'їхались за ініці
ятивою Управи СУСЕ на Надзвичайний З'їзд з ме
тою nеретворити вище згадану організацію в Со
юз Уираінсьинх Студентських Товариств в Евроnі. 

2. П-ий Звичайний Загальний З'Їзд nісля nере
ведення ділових нарад та nрийняття статуту пе

ремінив назву на СУСТЕ. 
11. З'їзд nору.ає: 

1. <Координувати і унаnрямлювати чинність 
українських студентів в Евроnі. 

2. Організувати остаточно в цих країнах Ев
роnи українські станові студентські товариства, 
там де вони ще ие існують, і доnовнити число 

членства категоріями сеиьйорів та надзвичайних 

членів. 

3. Порозумітися з СУСТ А та СУС:К-о:м щодо 
відновлення ЦеСVС-у, яи найвищого реnрезен

тативного органу уRраіисьиого студентства, що 

охоnлюватиме та nредставлятиме всесвітній 3іль-

ний уираіисьинй студентський рух на міжнарод
ному форумі. 

4. Сnівnрацювати з уRраінсьиою сnільнотою 
в іі Rультурно-науRових стремліннях1 

(а) Самоосвітою в усіх галузях уираіиозиавства 
(б) nоширення досягнень культурних та нау
кових серед уRраінців та чужинців 1 

(в) ціRавитись та, по можливості, брати участь 
в уRраіисьиих культурно - науRових інститу
ціях. 

5. У сnраві Rонтаитів з Українською РСР, 11-нй 
З'їзд СУСТЕ уважає себе ие сnроможним nодати 
остаточної думки і залишає nроблему для особис
того розсуду своіх членів. 

6. Кожний уRраіисьиий студент у вільному 
світі nовинен цікавитись українською політикою 
та nізнавати nолітичну ситуацію иа Украіні та бу
ти свідомим свойого завдання діяти на міжнарод
ному форумі на Rористь украінського наро,цу. 

7. Заохочувати українську молодь вст'У1оити 
на ВИЩі студіЇ і ВRЛЮЧаТИСЬ ДО уираЇНСЬRИХ сту

деНТСЬКИХ організацій. 

ІІІ. З'їзд вітає: 
Ієрархів уираіисьиих ЦерRов 1 українську 

сnільноту в Евроnі, українські наукові -та куль
турні інституції, українські студентські органі
заціі і всіх уираінсьинх студентів у вільному 
світі. 

VII- Ий НОНГРЕС СУСТА 
Фіпя:депьфія: (Вп. коресnонденція:). 10 - 11 лиn

ня 1965 р. відбувся у Філядельфії VІІ-ий Ріонrрес 

СУСТ А - уRраіисьиоі студеит::ьdоЇ централі в 
США. 

Y•acs у Конrресі. На :Конrрес зголосило.:.ь 2S 
делеrатів від українських студентсьRих громад і 

Rлюбів листовним шляхом, а в ньому взяло участь 
лише 21 делеrат, що реnрезентував 210 уираінсь
Rнх студентів США. Порівнюючи з nоnередніІІІН 

ионrресамн - це був найменш реnрезентативний 

Roнrpec в історіі украінського студентства Аме

риRи. Найбільше студентства було реnрезентовано 
на І-му ионrресі в 1953 р., в якому взяло участь 68 
делеrатів від 22 студентсьRнх илюбів і громад, яиі 
реnрезентували 680 студентів. На другому місці 
стоіть nоnередній Roнrpec, який відбувся !3 1963 
р., з участю 17 громад і илюбів (48 делеrа'Іів від 
480 уираінсьинх студентів). 

У :Конrресі були застуnлені такі сту деятсьRі 

осередки: 1. Філядельфія, 2. Нью Йори, 3. Боффа
ло, 4. Трой, 5. Дітройт, 6. :Клівленд, 7. Чіиаrо, 
8. :Кент-Огайо, 9. Ньюари, 10. Вашінrтон. Fірім 
делеrатів, в голосуванні брали участь таRож чле
ни nоnередньої Уnрави, :Контрольної :Комісії і То

вариського Суду. 

Такі аRтивні й діяльні студентсьRі осередRи, 

ЯR Балтімор, Міннеаnоліс, Трентон, СнраRюз, Ро
честер, Бостон, Урбана, Ратrерс, і ряд інших
в :Коиrресі участи не брали. 

Привіти. На :Конrрес nрислано ряд nисемних 
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привітів. Усні привіти зложили д-р П. Стерчо (А
соці.иці.и У:краіись:ких професорів в США), д-р П. 

Ісаїв (А:кадемічиа "Обнова"), іиж.. Т. І'іульчиrць:кий 
("Провидіии.и"), д-р М. Цеи:ко ("Самопоміч"), іиж.. 

Чалиш, ред. О. Зіи:кевич ("Смолос:кип"), Х. І'іуль

чиць:ка (ТУСМ), Р. Сеиь:ків (ТУСМ - !1'\аиада), ред. З. 

Сиили:к (УНС і "Свобода"), Ю. Ісаїв (студеитсь:ка 

"Обнова"), д-р О. Репетнло (ОУМУФ). 

В привіті від Реда:кціі "Смолос:кипу" між. ін

шим говорилось: "Сучасне наше студентство жи

ве в добі зродж.еии.и нових ідей, нових думо:к, а 
то й цілих рухів. І серед нашого студентетна по

мітне зродж.енн.и нових думо:к, .и:кі йдуть по лінії 

боротьби за повну свободу дум:ки, за ви.ив інди
відуальності, за ставленн.и справ загальнонаціо

нальних понад групові. 

По лінії забезпеченн.и повної свободи дум:ки, 
свободи творчости, свободи ви.иву в будь - .и~;й 

діл.инці - бажаємо повних успіхів всім уч •сни:кам 
цього І'іонrресу та всьому студентству в Амери-

ці". 

Презняін Коиrресу: ·В с:клад Президії входи

ли: 'Богдан Сацю:к- голова, Ігор І'іуиаш- заступ

ни:к, Леси Гануща:к і Марта Шнпрн:кевич - се:кре

тарі. 

Дікльність nonepeяиr.oi Уnрави СУСТА. 

Про дівльність Управи СУСТА можна було дові
датись Зі звіту Президента Управи Б. Футе.и і з 

вядру:кованих звітів членів Управи. Зі звітів .нено 

виходить, що за звітний час Управа СУСТА 3ус

трічалась з неаби.и:кими труднощами в своїй ді

.ильності і зо:крема, що найважливіше, не знахо

дила відповідного позитивного відгу:ку на свої 
~щши:ки і звернении зі сторони студентсь:ких гро

мад і :клюбів. Про це виразно свідчить звіт Орга

нізРційного референтаСУСТА І. Чуми, згідне з .и

У.ИМ на 22 громади і 4 :клюби - прихилью~І'и, аю 
входить в систему СУСТ А - лише 8 у діловому 
двС'річному періоді звітували про свою ді.ил·аність 

(ОгаЙо Стейт, Вейн Стейт - Дітройт, Трой, Філи
дельфів, Нью Иор:к, Чі:каrо, Ситі Коледж. - Нью 

Иор:к, Фордгам університет - Нью Иор:к). 

Згідно зі звітом Б. Футе.и в діловому році Уп

рава відбула 12 своіх засідань та видала 15 звер
нень - доручень чи :комуні:катів у різних справах 

внутрішньо - студентсь:кого чи загальноуираінсь

:кого хара:ктеру. 

До значніших успіхів в ді.ильності усrупаючоі 

Управи слід зарахувати: 
- Участь в 16 і 17 конrресах амери:кансь:коі 

сту ,пєнтсь:коі централі ЮСНСА; 

- :Ьлаштувани.и Висо:кош:кільиоі І'іонференціі у 
Філидельфіі (7 грудни 1963 р.) і Чі:каrо (8 - 9 шо
того 1964 р.) на тему - "У:краінсь:ка мова - Єв

шан зілл.и у:краінсь:кого студентства на еміrраціі'', 

Організаційної І'іонференціі на "Союзівці" (7 - 8 
червн.и 1964 р.) та студійних конференцій льо:каль
ного хара:ктеру в Ньюар:ку (12 грудни 1964 р.) на 

тему - "Впливи асиміл.иціі на у:краінсь:ке студент-

ство" і в Дітройті (8 - 9 травн.и 1965 р.) на тему -
"Шл.ихи у:краінсь:коі літератури в останньому де

с.итилі тт і"; 

- 'Виданн.и чергового числа "Горизонтів" в ан

глійсь:кій мові (головний реда:ктор Олена Сацю:к, 
Чі:каrо), .и:ке на відміну від де.и:ких попередніх чи

сел, є новим подувом в у:краінсь:кому студеитсь

:кому житті Амери:ки, приносить багатий і ці:ка

вий матері.ил, і помииаючи де.и:кі дрібні иедот.иг

иеии.и, є дійсно журналом гідним уваги і в та:ко
му иапр.им:ку його видании слід продовжувати в 

майбутньому; 

- Допомога о:кремоі :комісії Управи СУСТА n 
посиленні :кампанії на Фонд І'іатедри У:краіиозиав

ства, що знаходить все більше признании і пози

тивний відгу:к серед у:краіись:коі громади в Аме

риці; 

- В~аии.и двох Чисел середиьош:кільиого жур· 

иалу "ПІБ" (реда:ктор Нестор Томич) 1 

- Прац.и фінансового референта Ю. Грабци, .и
:кий в дуж.е иеспри.итливих умовах зібрав дл.и :ка

си СУСТ А понад 3 тис. дол. 

Про інші ділвики праці Управи СУСТА чи о

кремих референтів важ.:ко говорити, бо в.:>ия не 
проввили себе, .и:к слід. Це й по'мітие в звітах де·· 
ІІ:ких членів Управи, .и:кі звітували не про свою 

властиву працю, а про те, в .и:ких засідаии.их Упра

ви вони брали участь, з кІ"Інфереиці.и..tt СУСТА, 
чи о:кремих громад. Це дуж.е впадає в І)Чі в зві

тах голови :комісії зовиі,пиlх зв' .из:ків, А:кадеміч

иих справ та інших. О:кремо треба згадати Віце

президента преси та інформації, .и:ка на ж.аль 

будучи головою ред:колеrіі "Студеитсь:кого слова" 

при "Свободі" (за звітовий час поввилось пише 9 
чисел) не зуміла поставити цей орган на та:кий 

рівень, щоб він відзер:калював студентське ;ч~иrт.и 

в Америці та ті дум:ки й ідеі, .и:кі серед нього иур

'l'ують. Навпа:ки, були випад:ки, що де.икі надси· 
лані матеріили не були публі:коваиі (иапр. УСГ -
Боффало) або були иасвітлюваиі одиостороиио. 

ДJ;:Е-иим у звіті звучить, що віцепрезидеит:ка виси

т:ала повідомлеии.и про дівльність СУСТ А лише до 
"Ю:креіиєи Ві:клі" (при "Свободі"), "Гомону У:кра

ин·', "Шл.иху перемоги" і "Амери:ки" (1), чим вив
вила свою одиос.тороииість і тенденційність, ие 

інформуючи про дівльність загальиоу:краіксько~ 

студеитсь:коі централі в США загал у:краіись:кого 
громадинетва та:кож. почерез іншу численну пре

су в ді.испорі. 

Недот.игиеин.ими в праці попередньої Управи 

слід уважати невластиве розголошеии.и сарави 

УОІ'і - Ратrерс, иеrуваии.и видаии.им попередньої 

Управи під :керівництвом В. Прибили ''Горизои

тів", иеrативиий підхід до ідеі змодифі:коваиого 
перевидании :кииж.:ки "У:краіись:ке студентство в 

Америці" аиглійdЬ:кою мовою, односторонню за

аиrаж.оваиість у передвиборчій :кампанії r олдвс
тера, створении певної напружености у сІJ:ввід

иосииах між. о:кремими студеитсь:кими громадами 
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Панеп• У АТ "За рева" на тему "Украіка.кі nопіТJrІ
ні nартії та мaiiбyntt: нашої зовнішн•ої реnрезен

тації, в икому 6рапн ТІ•сn. також nредставники 
ОДУМ-у, Т-ва Украінс•кої ПравоспuноІ Мопо,:d і 
ТУСМ-у. Панеm. відбувсв 1 травив 1965 р. в Н•ю 
Йорку. 

Сидит• від nрава: Мнхаі:по Герец• (rопова КП "За
рева'~ - модератор, В. КернИІЦ•кні: і В. Ван"ІКЦ•кні: 
(ТУСМ), В. Вакум ("Зарево"), Є. Федоренко (ОДУ

М), Ю. Мнкупенко і В. Гайдук (Т-во Украінс•кої 
Правоспавної Молоді). 

і студентством, що у внеліді й довело дd такої 
малої участи делеrатів у 1'\онrресі. 

Доnовіді на Korpeci: В часі 1'\онrресї буnо 
виголошено дві доповІдІ. Володимир Стойко го

ворив про "Молоду інтеліrенцію· і проблеми на

шого часу". Перша частина доповіді була дійсно 
цікава і в ній доповідач вндвигнув багато цікавих 

і навіть нових думок, над вкнми слід заствновь

тись молодій укрвінській інтеліrенціі в США. 

Друга частина доповіді, чи властиво іі за~інчен

нв, внесли девкі невеності та застере1!'Іеннв. Було 

вра1І'Іеннв, що доповідач проповІдує J!Ікісь уні

версалісrнчні чи навіть космополітичні ідеі, став

лвчи, вартості всесвітні понад націонмьні, що й 

виюІИ:кало згодом у дискусії гостру реакцію де

вких присутніх (Б. Гасюк, М. Царнинн:к). Допо

відь в загальному настільки цікава, що іі варто бу

ло б опу6лікуватн й обговорити на сторінках ітре

сн, бо вона заторкує наші принципові справи, в

:кими нам не слід легкова11'1Ити. 

Ігор Чума говорив про проблеми укр3Їнськ<>· 
го студентсrва в Америці та про справу органі

заційної перебудови Управи СУСТА. Май1І'Іе всі 

його думки буJDІ слушні й з F<нми МО1І'ІНВ пого

дитись (зміна статуту СУСТА, зменшеннв членів 

У правн з 17 до 11, відбуванни конrресів щорічно 
ітд.), за виймвтком хіба що одного невірного твер

д1І'Іеннв. Доповідач висловлював у своїй доповіді 
думку, що, мовлвв, число украінського сту,тtентс

тва в США меншає з КО1І'ІНИМ роком, що 811'\ нівк 

не відповідає дійсності. Фа:ктом є, що зменшусть

св активність громад і :кпюбів у системі СУСТ А, 

що- починає ставати нашою традиційною "сту-

дентською хворобою" і з чого треба раз на зав-

11'\ДН вилікуватись,. перекіннаши СУСТА в суто 

професійну студентсь:ку організацію, надгрупову, 

не фаворнзуючн в ній ті чи інші напрвм:ки, за.л:.:

шаючи ці справи ідеологічним студентськиа~ ор· 

ганізаціви чн нашим суспільно - громадським 

товариствам і політичним партівм. 

Перебіr Ионrресу: Говоричи про перебіг 1'\он
rресу - треба насамперед з великим признаанвм 

ствердити, що його предсідин:к ·Боrдаи Сацю:к s 
Чікаrо, був чи не найкращим предсідин:ком, що 
були на дотеперішніх коиrресах СУСТА. Його о
рієнтаців в тих ч:и інших справах, речеві вlдпо
!!Ї,nІ на рвд питань, холоднокровність і зо:крема 

об єктивиїсть в цілому рвді с11:рних питань. ім
по;.. ували не лише делеrатам, dле тако11'1 і ЧИС'\і:ІН

нн:м ГОСТВМ. 

В загальному треба ува1!'Іати, що цей 1'\оиrрес 

був одним з ''найспокійніших". Не було на ньому 
ставлено іJ)ізиих питань, вкі б могли роз'єднати 
студентство, а шукано компроміс:.в і узгід~енюr; 

помітний відхід від СУСТА r,е:них старішю;; чле

нів, в:кі в1І'Іе довгі роки займали різні пости, ро

биJDІ, річ вена, багато позитивної праці, але та

КО11'1 і помилок, а нарешті длв них СУСТА почи
нала ставати своєрідною улюбленою розвагою. 

Помітне було зі сrорони цих "старішиz", що 

ім ще ду1І'Іе зале1І'Іить на тому, щоб іх величати 

визначними студентськими дівчами", ду1І'Іе "за

слу1!'Іеними". Характерним виступом МО1І'ІНВ наз

вати один з них, коли днекутант ще й на цьому 

1'\онrресі старавсв поділити делеrатів та студент
ство на вкусь уввну в його фантазії "опозицію'', 
вкв взагалі не існує в студентському 11'\Итті 1965 
року, та на тих в:кі, мовлвв, "при владі". Цей пе
рестаріJDІй підхід до суті справи та до стану сту

дентської дійсносrі, вкв не є 811'\ така задовіиьна, 
тільки свідчить, що девкі "колишні" цілковито 

відірвались від потреб студентського 11'\ИТТІІ і 11'\и

вуть ще споминами минулих років, коли вони ві
дігравали таку чи іншу ролю в тому 11'\Итті. 

Помітним на 1'\oиrpecj був прихід до слова 

молодшої rенераціі сrудентства, в:кі в запитах Ч<! 
дискусії виввились на рівні студентського 11'\ит

тв (З. Цибни, Надів Тимчук, Юрко Ісаїв, М Царин

ник, Н. Томич) та вкі, треба надівтись, будуть про

дов1І'Іувати світлі традиції студентської діипьнос

ти. 

В досить обширній дискусії обговорюl"ано та

КО11'1 зокрема справу УСГ - Ратrерс, попереднього 
числа "Горизонтів", ФІ'\У і дівльносrи СУСТА. 

Під час 1'\онrресу представини УСТ - Боф

фало Н. Тимчук відчитав зверненнв Управи ці

єї, одної з найдівльніших студентсь!'іих громад в 
США, до 1'\онrресу, в вкому було порушено цілий 
рвд поточних питань пов'изаних з дівльністю Ул .. 
равн СУСТА та госrро іі критиковано. ЗакJІНк 
закінчуєтьсв такими словами: "Час висловити 

признаннв і пошану всім тим, що nосввтилисв 

праці длв добра нашого студентства, а в тому і 
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другові В. Прнбнлі, та в дружній атмосфері nоча
ти змагатись діламн за кращу nобудову та ді
альність нашого Союsу. В nротилежному разі УСТ 
Боффало буде змушене зревідуватн своє фор
мальне відношенна до централі і стреміти до ре

алізації наших ідей у вужчій nлощині нашог~ То
вариства." 

Нова Уnрава СУСТА. До нової Уnрави СУС
ТА (nри одному- nроти і одному - стримано

му) обрано таких осіб: Ігор Чума - nрезидент, 

Алла Неnрель - ген. секретар, Ірина Постолюк -
скарбник, Зенон Цнбнк - організаційний віцеnре
:sндент дл.в сходу, Богдан Сацюк - організацій· 
ний віцеnрезидент для: заходу, Стефа Мнцак -
реф. міжнародніх сnрав, Андрій Шуль - куль
турно - освітній реф., Тетана Вівчаренко - реф. 

окремих доручень, Світлана Луцька - nресово -
інформативний реф., Марійка Хемнч - реф. ФКУ, 
Нестор Томич - реф. середньошкільної молоді. 

Коноrроm.на Комісів: Богдан Футей - голова, 
Марта Савчук, Знновіа Кунаш, Юрій Грабець, Єв

ген Данилишин - члени. 

Товарнс•кніі Суд: Юрій Кульчицький - го
лова, Лариса Ганущак, Ігор Кунаш, Оксана :Вога
чевська, Андрій Масюк - члени. 

ІХ- Ий НОНГРЕС ТУСМ- У 
26 - 27 черв на відбув сл в Монтреалі ІХ -нй 

Конrрес ТУСМ-у, украінської студентської орга
нізаціі, яка об'єднує консервативно - націоналіс

тичну студіюючу молодь США й Канади, та ака 

орієнтуєтьса на ідеологію Дмитра Донцова. 

Згідно з даними Президії "онrресу, в ньому 
взяло участь 65 делеrатів, акі реnрезентували 13 
осередків ТУСМ-у. 

Конrресом керувала nрезндіа у складі: д-р М. 
Богатюк, - голова, інж. В. Білик ·і В. ВанчнцькнА 
- застуnники, Х. Губіцька і К. Семанншин - се
кретарі. 

Під час Конrресу було заслухано трьох доnо
відей: Христини Кульчицької - "У n'атнадцать

річча ТУСМ-у", д-ра М. 'Богатюка - "Украінсь.ка 
академічна молодь і націоналізм", І. Зааца - "Ук
раїнське студентство у вільному світі й nнт'іння: 

культобміну". 

Д-р М. Богатюк у своїй доnовіді обстоював 
суто консервативні nогладн, безкритично nроnо
відуючи націоналізм 30-нх років та донцовську 

ідеологію. І. Зааць застуnав nозиції відомих віч 
Організацій Визвольного Фронту в сnраві куль
турного обміну та зустрічей з українцими з УРСР, 
що викликало негодування серед частини учас

ників Конrресу. 

До нової Головної Уnрави ТУСМ-у увійшли., 

Ігор Зааць - голова, Юрій Кульчицький - ідео
логічно - nолітичний реф., Володимир Ванчнць:кнй 

організаційний реф., Ігор Нестерчук - реф. зов

нішніх зв'азків, Роман Гуцал, Роман Сеньків -
nредставники на Канаду, Роман Куроnась - фі

нансовий реф., Тана Рогатннсь:ка- nресовий реф., 

Христа Кульчицька секретар, Ігор Іваницький. 
Ігор "унаш, Богдан Керннцькнй, Петро Гаврилюк 
- вільні члени. 

Коноrро~на Комісів: Богдан Кульчицький, -
голова, інж. Володимир Білик, Квітка Семанн
шнн, Ярослав Чолій, Надів Лнnецька - -члени. То
варнс•:кні: Суд: Надів Кравс - голова, Богдан 
Вальків, Марів Іванів, Роман Гуцал, Ігор Тобан -
члени. 

В Уnраві і органах ТУСМ-у nомітна відсут
ність тієї частини членства ТУОМ-у, зокрема з 
Нью Йорку, а також і інших місцевостей, яка зас
туnає ліберальне крило цієї консервативно - на
ціоналістичної студентської організаціі. 

Гуиор і сатира 

НА КОНІ'РЕСІ СУСТА 

На Конrресі СУСТА дуже відомий і дуже за

служений студентський діач Володимир Стойко 
мав доnовідь на дуже важливу тему. Він більше 
говорив, ІІК читав. Він старавеа дійти до душі і 
розуму слухачів. На його думку, акраз така час

тина його доnовіді найбільше аnелювала до nри

сутніх: 
"Дпа украінської молодої інтепіrенціі в Аме

риці 11 ставлю два nриклади, два світочі до наслі

дування, бо у нашій історіі ·ми не маємо ані одного 
такого. Цими світочамн дла уІ'Іраінськоі молодої 
інтелі'rенціі є два велетні духа: перший - це nре

зидент Ізрае1110 - Вайцман, а другий - це nер

ший nрезидент Польщі - І. Падеревський. Без 

цих двох велетнів в нашій духовості була б ціл
ковита nорожнеча. Наслідуючи іх ми вирвемось з 

нашого вузького національного rета й вийдемо на 

широкі шляхи універсалізму". --.--
На il'ioнrpec СУСТ А nрн6ув також дуже відо-

мий ~ заслужений студентсьІ'Інй дів:ч М. Почтар. 
В свойому внетуnі він з nатосом говорив: 

- Світлий З'ізде, ви знаєте хто 11 є, ви знаєте, 
що я: ніколи не любив бути на nоверхні студент

ського життя:. Я завжди був за кулісами, а, між 
нами говорачн, і дальше залишивеа таким nоза:ку

лісовнм днрнrентом ... Я, знаєте, nриїхав сюди сnе
ція:льно, бо була небуденна нагода, кинув малю

вати хату (але про це нікому не говоріть) і nри
їхав... Бо була небуденна нагода на цьому най

вищому форумі... Була нагода раз на завжди роз

nравнтись з моїм найбільшим ворогом, через ако

го я: сnати не можу, через той, знаєте "Смолос
киn'' ... Я nриготовив собі цілий трактакт, щоби у 
вбивчий і цинічний сnосіб розnравнтись з ним ... 
І ви лише nодумайте, nодумайте, nредсідннк дав 

слово nершому Зінкевнчу, а не мені, хоч 11 nер

ший голоснвсь... Йому І Подумайте лише, не мені 
заслуженому, найбільш заслуженому (не вірите 

-nрочитайте про мене в "Проnам'атній ІUІНзі 
СУСТА, там так наnнсаноІ) •. Я цього не nережнву. 
·Він вибив мені всі аргументи з моїх руи. 

Ігор Чу-мак 
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• Технікуми в Украікі. Зараз в 
Украіні працює 682 технікуми і 
училища, икі готують спецівліс
тів середньої кваліфікації. В ос
танньому часі в цих школах звер

таєтьси спеціильну увагу на ко

муністичну індоктрииацію учнів. 
У передовій "Радинськоі освіти" 
(ч. 11) пншетьси: "Треба ідейно за
гартувати майбутнього спеців
ліста, щоб він був переконаним 
бійцем за комуністичні ідеалИ". 
Незважаючи на ці "директиви" 
партії в багатьох технікумах учн
тепі звертають більшу увагу на 

nрофесійну підготовку, ик на і
дейну. Напр. в Черкаському тех
нікумі електрифікації сільського 
господарства немає плинів р;ли 

політичної роботи та не включено 
в програму навчанни марксистсь

кого "Суспільнознавства". 

• Педагогіка - д.ІІІІ ко:муніс:ти
чноі індоктрннацU. В Києві існує 
Науково-дослідний інститут пе

дагогіки УРСР, икнй працює над 
різними проблемамн калічвини 
днтичнх душ - комуністичною 

індоктрннацією. Згадати б лише 
деикі основні теми, икі розробля

ють і над икнмн працюють вчені 
НДШ-у- "Атеїстичне внхованни 
на уроках історіі", "Методика 
комуністичного внховаиии", "Ме

тодика роботи піонерської дру
жини", "Трудове виховаиии в піо

нерській дружині" та інші, по

дібного характеру. Зараз в Інсти
туті працює 116 науковців, икі 

розроблиють 128 тем. І("Р.О.", ч. 
12). 

(Хроніка) 

ної дискримінації в підбольше
вицькій У країні - є обмежений 
доступ робітинчої і селвнеької мо-
лоді до шкіл 

кваліфікації. 

Антрациті на 
152 молодих 

середньої і вищої 

Наприклад, в місті 

Донбасі працює 14, 
робітників, икі И'9 

мають закінченої навіть почат

кової освіти (цебто восьми кли
сів). Тут є вечірні школи дли цієї 

молоді, але в них иавчаєтьси ли

ше 723 робітників, цебто одна 
двадцита частина. На перешкоді 

до здобувании освіти стоить сов

єтські ~юрократи, икі роблать 
всі можливі перешкоди, щоб 
молодь не йшла до шкіл ("·Р.О.", 

ч. 13]. 

• Чужинці 6удуn. нав"Іа\'Нсь 
окремо. В Голосієві, на окраїнах 
Києва, будуєтьси величезний кор

пус Київського університету, в в

кому будуть навчатяси іноземні 
студенти. Тут будують дJІІІ них 

модерні устаткуваиии, включаю

чи окрему їдальню і бібліотеку. 

Іноземні студенти отримають всі 
блага, За ВНЙИІІТКОМ ОДИОГО -

свободнІ ("Р.О.'", ч. 14). 

• С"rоріччв Одеського універ
сн"rе"rу. В травні цього року ми

нуло сто років від заснуванни в 
1865 р. Одеського університету, 

икий відіграв иеабиику ролю в 
культуриому і науковому житті 

Украіни. Ректором університету 
є проф. О. І. Юржеико. 

Липень- Серпень 1965 
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і» ..YKFAIMI 

міиинків, икі по закінченні серед

ньої школи одержували золоті 
медалі, а... на університет не 
дістались. З великим жалем і 
смутком деикі з них розказують, 

скільки треба було зусиль і пра
ці, щоб цілих 11 років бути від
міиинкамн. При вступі до висо
ких шкіл, не маючи протекції, 

рекомендації і знайомств - цим 

молодим селииським і робіти_ичи•f 
хлопцим і дівчатам, ДОВОДИТЬСІІ 

йти працювати в колгоспи чи на 

фабрики. Одна учеиици пише про 

це: "Л згодна складати екзамени, 
nосилено працювати, вчитиси. 

Але мені хочетьси одиого: щоб у 
вузі обов'изково вчилиси ті, хто 
протигом усіх шкільних років пе

реконливо засвідчав своє право 

на це" ("Р.О.", ч. 20). 
• 25-рі"І'ІИ Рівенського nедаго

гічного iнcm"rY'i'Y· РівеисьІІИй 
педагогічний інститут зорганізо

вано в 1940 році, ик учительський 
інститут. В 1953 р. його реорrе.ні

зоваио в педагогічний з фізико

математичним, філологічним фа
культетами та факультетом педа

гогіки й методики початкової о

світи. На денному відділі інсти

туту иавчаєтьси зараз 1138 сту

дентів, а на вечірному й заочно

му- 1327. За час свого ісиувании 
інститут випустив 5622 учителі'&. 

("Р.О.", ч. 26). 
8 Тнсвчі молоді знов ідуn. на 

Сибір. В 1964 р. 110 тисич хлоп
ців і дівчат було депортовано з 
Украіни за "комсомольськими пу

тівками" на будову Північного 

Сибіру, Казахстану, Далекого Схо 
ду. Центральний Комітет Комсо

молу в Москві заповів, що і в цьо
му році тисичі молоді мають ви

їхати на 12 нових будов Сибіру 

• Кнівоькнй універсиrе'і'. 1'\н
івський університет має тепер 15 
факультетів, в ньому иавчаєтьси 
17 тнсич студентів і аспірантів з 
30 різних спеціильиостей. На уні
верситеті працює 14 академіків і 
членів-кореспондентів АН У.РОР, 

103 доктори наук, професорн,442 

кандидати наук, доценти. (РА
ТАУ). 

• У"Іи"rелі і учні nо"ІннаJОn. го
вориrи. Газета "Радииська осві
та" почала поввлитись в У країні 

в 1940 р. Живучість газети і іі ак

туальність дуже часто визна

чує кількість отримуваних лис
тів. В 1945 р. ци газета отримала 
969 листів, а в 1964 - 16,049. Це є 
доказом, що читач не лише спрн- і в інші сторони азійської чв.сm
ймає, пнсаиии, ик непомильні доr- ин СОСР (''Мол. Україна", 10 бе
ми, але й починає самостійно ду- резии). 

• Соцівльна днскрнмінаців. Н11й 
більш искравнм проивом соціиль-

мати і реаrувати. 

• Молодь роз"Іаровуєnсв. В 
підсоветській украікській пресі 
поививси рид листів колишніх від-

• Парадокси в nрак"rнці ВУЗ-Ь.. 
"Молодь Украіни" про студентів 
одиого інституту і іхню усnіш
колекціи, згідно зі словами пре-
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ність пише: "Чверть студентів на- :кваліфі:кованнй спеціипіст :кош- затвердженими нормамн він о
шого інституту ре:ко:м:ендовані на тує державі дорожче, ніж від- хоплює :72,2% студентів), то пара 
навчанни підприємствамн і будо- мінний майстер! Адже ре:комен- до:кс стає ще більш разючим. nра
вами. Іх успішність торіІІ стано- дованнй одержує стипендію без- :ктично, це означає, що деи:кі сту
внла 88,6%. Успішність тих, и:кі посередньо від "своєї" оргвиі.за- дентн з числа "не ре:комендова
вступнлн по :кон:курсу - 96,2%. ціі, одержує, хай навіть, він ледь- них", и:кі непогано вчатьси, не ма
Виходить, перші будуть гіршими ледь с:клав сесію на "задовільно... ють стипендіі і нерід:ко змушені 

спеціилістамн, другі - :кращими. Я:кщо ж додати, що стнпендіиль- залишати інститут" ("Мол. У:кр.", 
Але ось та:кнй парадо:кс: менш ний фонд в інституті єдиний (за 2. 26. 65). 

~о-~ 

Большеницький злочин в Ииівському університеті 
Генеральний секретарікт закор.цоииих сnрав 

Українськоі Головної Визвольної Ра.ци (УГВР) nо

ві.цомив в 'Іервиі ц.р. про .цокоиаииІІ &оJІІошевнr~ь
коJО впа,цо10 в Київському університеті .'Іергового 

зпо'Іииу nроти украінської ку.ІІІотури. 

ці - П. Завапиха, А. Горська, Л. Семикіна, Г. Зу&
'Іеико. 8 березик головна 'Іастииа вітражу, на нко
му &упо зображено nостать Т. Шев'Іеика, нкий 

nриrортає .цо гру.цей жінку (nрав.цоnо.ці&ио - nер
соиіфікаціІІ Украіни) зі стилізованим наnисом 
кирипице10 - "ВозвепН'Іу малих отих ра& ів ні

мих! І на сторожі коло іх nocтaвJIJO слово" - &у
па готова. Кілька .циів зго.цом, коли вітраж огпн

иув секретар Київського обкому КПУ В. Воі:'Іеи

ко, на .цору'ІеииІІ nроф. І. Швецн, вітраж &упо за· 
крито .цошками, а зго.цом його &упо ціпком зни

щено . 

Згі.цио з цим nові.цомпеиинм, в березні 1964 р. 
на .цору'ІеииІІ офіційних кіп, &упо знищено у вес

тн6JОлі Київського університету вітраж, створений 
українськими мнтцкмк на nошану Т. Шев'Іеика. 

Вітр~ж, нкий затвер.цнв ректор університету 
nроф. І. Т. ШвеЦІь, виконали ві.цомі українські мит-

.. НС6КОГО СТУд[~ТС6КОГО ЖИТТЯ 
8 Саскатуи. Украінці в С.tска· 

'Іеваиському університеті. В 1964-
65 а:к. році в Сас:качевансь:кому 

універентеті в Сас:катуні студі· 
ювало у:краінознавчі предме·rя 

208 студентів. На почат:ковому 

:курсі у:краінсь:коі мови навчалось 

48 студентів, на *УРСі у:краінсь
:коі мови й літератури - 5:7, на 
иурсі творчости Т. Шевчен:ка -
22, на позаочному :курсі у:крвін

сь:коі мови - 32, на почат:ко

вому :курсі у:краінсь:коі мови 

в :колеrіі евитого Йосифа в 
Йор:ктоні - 26, на :курсі у:кра
інсь:коі мови й літератури, Т'!М 
же - 23 студенти. 

В цих двох в нео :ких ш:кола х: на 
' . . . 

СЛОВ .ІІНСЬ:КОМУ BlДДlJII НаВ~ВЮ'l'Ь 

та:кі у:краінсь:кі професори: проф. 

К. Андрусишин, О. Буйни:к, Ю. 
Фотій, Ю. Стечишин, п-ні С. Сте
чишин, брат Ізидор, брат Метс·
дій. 

8 Нь10 Йорк. Нова Уnрава осе
ре.цку ТУСМ-у. До нової Управи 

осеред:ку ТУСМ-у в Нью Иор:ку 
в новому 1965 - 66 а:к. році вхо

дить: Юрій Нестерчу:к - головR, 

Богданна Нагірна - заступнн:к, 
Тани Коршуя - се:кретар, Юр1й 
Волошин - пресовий реф., Пет

ро Вітю:к - фінансовий реф., 

Світлина Луць:ка, Богдан Боднар, 

Петро Кобнлець:кнй - вільні чле

ни. Контрольна КомісіІІ: Ігор Чу
ма, Алла Непрель, Марта Савчуи. 
Товарнсь:кнй Суц: В. Будзи:к, Ва
силь Драбн:к, Мнх'lйло Стець:кнй. 

8 Ванкувер. Вве.цеио україн

ську мову в університеті Врітаи

ськоі КоЛJОм&іі. Ре:кторат універ
ситету Брітансь:коі Колюмбії у 

Ван:кувері 'gішнв увести 'l'iiYPCH 

у:краінсь:коі мови на славістич

ному віддQ!і, и:кі будуть M!i't'H 

повну а:креднтацію. Введено по

чат:ковнй :курс у:краінсь:коі :м:оьн 

на четвертому році філософі ч

ного відділу і два :курси - мови 
й літератури - дли тих, и:кі ба
жають осигнути ступінь маrіст ра. 

Багато дли цього спрнчнннпись 

місцеві у:краінсь:кі організац1і:, 

професіоналістн, проф. В. Ревуц:.
:кнй та відвіднии університету 

групою вчених з підсовЕ!тсь:коі 

У :країни. 

8 Віииіnеr. Українознавство в 

Маиіто&ському університеті. В 

Манітобсь:кому універентеті в 

1964 - 65 а:к. році 38 студентів вн
вчало у:краінсь:ку мову й літе

ратуру, а 18 студентів - пред

мети пов'изані з у:краінознавст

вом. 

8 Джерзі Ситі. Нові стиnен _цін

ти УНС. У:краінсь:кнй Народній 

Союз (УНС) розділив в біжучому 

а:к·адемічному році шість стипен
дій у:краінсь:кнм студентам - В. 
Стефаню:кові, М. Дупли:кові, Л. 

Козв.:кові, Н. ·Комарннць:кій, І. Ми
гулові й А. Кармазинові в сумі 

від двісті до тнсичі дол. 

8 Міннеаnоліс. Проф. О. Гра

новський nере.цав сво10 украіио

зиав'Іу колекцію Міияесотському 
університетові. Проф. Оле:ксан
дер Грановсь:кнй, ентнмолог, на

у:ковець, поет, :культурний і nо

літичний діич, довгопітній Голо 
ва ОДВУ, передав свою багаті 
у:краінознавчу :коле:кцію Мінне
сотсь:кому університетові в чdсі 

спеціильннх урочистостей, .111\і 
відбулись 19 травки. Передана 
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зндента університету О. М. Віn

сона, буде служити ціпам: студій 

українознавства. 

• Ваmім:ор. Х-ні: Аиадемі'ІІІні: 
Вечір "За рева" і УСГ. 5 черв на 
відбувса в Балтіморі Х-нй Ака
демічний Вечір, програма акого 

була заповнена мистецько - ліr&· 
ратурннм змістІ)М. В першій час
тині Вечора буnс внго,тvшено ;~ві 
доповіді Тані Михайлишин (чи
тала Ір&а Ха~халіс) - "Украін.:ь
ке мнстеuтво і його напрамкн", 
Іркн Уіаnпн:свськоі (читала іі св· 
стра Ніна) - "Чому ми проти 
соцреалістичного розумінна мис
тецтва". Друrа частина Вечора бу
ла прнсвачена пам''аті Васнла Си
моненка, доповідь про акого '8н

голоснла Марійка Зелннська. Вір
ші поета читали Оксана Мацю
рак, Ніна Уіалнновська й Іриа 
Притула, а урнвин зі щоденнниа 

- Роман Татчнн. 

8 Коmом&ус. Нова Уnрава УСК. 
До нової Управи Украінського 
Студентського ·Уілюбу на 1965 -
66 ак. рік входить: Петро Уіурн
лас- голова, Ара Мельник- за
ступник, Любомира Івакицька -
секретар, Андрій Попіль - скар
бник. Членамн Уіmобу є 34 сту
дентів, тоді коли на місцевих ви· 
сокнх школах навчаєтьса пона~ 

50 українців. 

• Міннеаnоліс. З іиіці.ІІТНвн 
УСК вшановано nроф. Граковс•
кого. 15 травна з ініціативи У кра· 
інського Студентського :Клюбу 
влаштовано бенкет на пошану 
проф. Олександра Грановського, 
професора - емерита Міннесотсь
кого університету, визначного у

країнського вченого, поета і r!о

літнчного діачв. 

Голова УСУі-у А. Бринь від
крив бенкет, а ним проводив В. 
Атанас. Про наукову діальність 
проф. Грановського і про йоr:> 
жнтта розповідапн д-р М. Гай

дак, д-р Е. Рітерсон, д-р Р. Г. 
Гопп, д-р Т. Л. Смнт, а з привіта

мн внетупили численні представ

ники різних організацій. 

На бенкеті повідомлено пр:> 
створенна стипендіі ім. О. А. Гр3-

новського, аку будетьса удіmова

тн кожнорічно одному укрвінсь
кому студентові, незалежно ~і:~; 

ліпании студій. 

8 Нь10 Йорк. Панель "Зарева" 

смолоасип 

"Украінс•кі nолі'І'И'ІИі nар'І'ЇЇ 
та мві:6уУИе нашої зовніUDІоі ре

презентації". 1 травна відбу аса 
в Нью Йорку з ініціативи Крайо
вого Проводу "Зарево" та при 
співучасті ТУСМ-у, ОДУМ-у і 
Т-ва Українськоі Православної 
Молоді, панель на по вищу тему. 

Вечір відкрив та ним кермував 
голова :КП "Зарева" Михайло г.,.
рець, а в панелі брали участь Є. 
Федоренко (ОДУМ), В. Баку.·d 
("Зарево"), Ю. Мнколенко, М. Гай
дук (Т-во Украінської Православ· 
ної Молоді), Б. Уіерннцькнй, В. 
Ванчнцькнй (ТУОМ). В днскvсіі 
над виступамн учасників П'інттю 

брали участь П. Братнщук, Л. Уіа
лнннч, д-р Трем:біцьинй, П. Цоро· 
жннськнй, Т. Онуферко, В. Виш
невський, А. Процик, А. Герець, 
О. Ба:кум. 

• Валтім:ор. "Зарево" і УСГ а· 
nелJОJОТЬ яо 06'сянаннх Націй. 
На Х-ому Академічному Вечорі, 
акнй відбувса 5 червна, організа
тори цього вечора виготовили 

лист - протест до Ген. Секре"t'ара 
ОН У Таит-а проти иищеииа 

большевицьким :rежимом в УІІ" 
раїні уираіиських культур'!Іих 

надбань та проти вивожуванна 

украінської молоді в :Казахстан 
і Сибір. Лист nідписала nрезиді11 
вечора у складі: д-р Юрій :Кри

волап - голова, Осип Зінкевич 
(голова "Зарева") - заступник і 
Орест Поліщук (Голова УСГ) -
секретар. Лист - протест nідпи

сало коло двісті українських 
студентів і громадан Балтімору й 

околиці. 

• Філняеп•фіs. Зустріч з ви· 
nусиннками сереяаіх і високих 
w:кin. 12 червна відбулась тут зу
стріч украінського громаданства 

і батьків з випускниками сер·зд

иіх і високих шкіл, аку зоргані

зувала Окружна Рада Союзу Ук· 

раінок. Зустріччю проводнла n-ні 
О. Грабовенська, а в ній взало у

часть 42 випускників (у тому 12 
високих шкіл) і понад сто гостей. 
Головним промовцем Вечора був 
проф. М. Остап' ак. Від середньо
шкільників промовпала Люба Уіо· 
валишин, а від студентства Ре

ната Шаран. :Крім того з привіта
мн внступнJПІ численні представ

ники місцевих українських орг :t· 

нізацій. 

Липень - Серпень 1965 

• Ваmімор. Стуяентство - на 
nія~нмву украі~сьиоі 1\уп•турн. 
На Х-ому Академічному Вечорі в 
Балтіморі, на акому було обгово
рювано пнтанна м:нстец'l'Ва і пі· 

тератури, заслужений: украінсь· 

кий гром:аданнн, д-р А. Раставецт,

кнй, вийшов з ініціативою, щоЬ 

студентство започаткувало збір
ку однодоларового фонду Об'єд

нанна Українських · Письменни
ків "Слово". На проханна орГ':і!Іі 
заторів Вечора, представників 
"Зарева" і УСГ, цією збіркою зай· 
навсь д-р А. Раставецький і :на 

неі, своїми пожертвами, відгук
нулось біла сто місцевих україн
ців. 

ВИЯСНЕННЯ 

В попередньому числі "Смоло

скнпу" (ч. 3/112) за травень - чер
вень 1965 р. поавнлась кари~ату .. 
ра у розд:лі сатири й гумору -
"Перед конrресом СУСТ А в 1 ~65 
р.". 

На цьому місці Редакція: 'Смо
лоскипу" х:>'іе заавити, щ' ан! 
членам нашої Редкопеrіі, ані ев
торці карикатури не було відо
мо про трагедію в родині попе· 
реднього президента СУСТА Бо

гдана Футеа. Тільки через цю не
поінформованість карикатурd та
кого змісту поавилась на СТІ)Dін
ках нашого журналу, за що ми 

виБачаємось і складаємо найЩи
ріше співчутта родині панства 
Футеів і жаль з приводу того нь· 
щаста, аке іх зустрінуло на ::амо· 
м:у початку іхнього подружньо
го житта. 

ДОПИСУйТЕ 
до 

"СМОЛОСКИПУ"! 

Пишете вірші 'ІИ оnовіяанІІJІ -
шліть іх яо "СмолосІDІІІУ''І 

Активні Ви в стуяентському 

жнтrі - присилайте яоnнсн про 
Вашу яіальність І 

Цівавнтесь стуяентсьинми чи 
сусnільно • nоJІЇТИ'ІННМИ про&пе· 
мами - nишіть С'І'а'І"І'Ї! 

Читайте твори шеС'І'няеснтни· 
ків - прнсюrві:те свої крІmІЧНі 
ятмкнІ 

Пишіть і яоnнсуі:теІ 
Хаі: "Смопосинn" 6уяе чаС'І'Н· 

ио10 Вашої яїsльностн - Вашого 

творчого жн'І"І'а! 
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ноЬі чuсла 
cmygeнmcьhu~-bugaнь 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" -
сторінка ГУ ТУСМ-у. Ч. 3/33, ("Ге
мін Украіни'', 27 березюr, 1965 pJ. 
Зміст: В. Б.: "Основні складники 
руху", Т. У\оршун: "Вюrвн націо

налізму", хроніка ТУСМ-у. 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" 
сторінка ГУ ТУСМ-у. Ч. 4/34, ("Го
мін Украіни", 25 квітни 1965 р.). 
Зміст: В. Лісовий - "Протнболь
шевнцька революціи", Ю. Несте~
чук - "Не марнуймо нагоди", 

хроніка ТУСМ-у. 

• "СТОРІНКА ТУСМ" - ч. 4/5, 
("Свобода", 1 травна 1965 р.) 

Зміст: В. D. - "Не так воно є, RY 

дехто думає ... ", М. Уі. Богатюк -
"Модерна едукаціІІ і ми'', Орн~к 
- "Лист з Вашінrтону", І. Ш. -
"Нашими очима", Ю. Ісаїв -
"Студентські реколекціі в Філ11· 
дельфіі, Па.", Б. У\ерннцькнй -· 
"При нашій роботі", О. З. Лнсик 

- "Нове облнччи американської 
молоді і ми", "Цікаве з нашого 

жнтти", М. Боєслав- "14. Х. 1962" 
(вірш). 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" 
сторінка ГУ ТУСМ-у. Ч. 4/35, ("Го
мін Украіни", 29 травна 1965 р.). 
Зміст: В. Б. - "Пізнаймо нашого 
ворога'', С. М.- "Доnовідь в Нью 
Йорку", хроніка ТУСМ. 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" 
ч. 5/36, "Гомін Украіни", 19 черв
ни 1965 р.). Зміст: В. Вудзик -
"Наші завданна у світлі nодій", 

"Потрібні дискусії", "·:Корисні зу
стрічі", А. Скальський - "Вечір 

молодої nоезії". 

• "СТОРІНКА 3АРЕВА" - ч. 
2/7, ("Свобода", 8 травна 1965 р.). 
Зміст: Юрій П унд ни - "За сус
nільну активізацію молоді'', П. 
Дорожниський - "Зустріч "Заре
ва" з головою ВО УНР-ади М. Лі
внцькнм", Пад - "Р\рутинсьІІа 
анадеміІІ в Алентавн", "Зарево в 

Нью Йорку обрало нову Уnраву", 
О. Зінкевич - "Два вечори "За· 
рева" і УСГ в Баптіморі", А. Про
цих - "Доnовідь д-ра В. Голуб-

ннчого про У країну nіслІІ 2-оі 

світової війни", хроніка. 

е "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" 
редагує колеrіи з уnовноважен

НІІ Пресового Бюра СУСТ А. Ч. 
2/92, ("Свобода", 15 травна 1965 
р.). Зміст: МС - "Перед конrре
сом'', М. Савчак - "Горизонти:·, 
о. г. Сацюк - ":Культурна :ВНМІ" 

на в nрактицІ , Л. Ганущак -
"Українська студентська преса". 
Уіамунікат Уnрави СУСТА. З каt~· 
целиріі СУСТ А. 

е "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" 
редаrує Y\oлerij( з уnовноважеи

нк Пресового Бюра СУСТ А. Ч. 
3/93, ("Свобода", 10 ЛНПНІІ 1965 р.). 
Зміст: Б. Футей - "Звернення 
nрезидента ":УСТ А до учаснни\3 
сьомого конrресу", Ю. :Кульчиць
кий - "Рефлексії nеред сьомиї.t 

ионrресом СУСТ.д:"~ "ФУ\У роз
гортає і nосилює свою камnані
ю", "Студенти колись і сьогодні" 
{nромова д-ра В. Шандора), Б.С. -
"Внсокошиільна ионференціІІ С'І
СТА''. 

е "СТОРІНКА 3АРЕВА" - ре
даrує з доручемна ЦП ОУАТ "За
рево" Пресова КомісіІІ в cJUiaдi: 
Павло Дорожннськнй, Анна Про
цик, Віталій :Кейс. Ч. 1 (6), додаток 
до "Свободи" (16 лютого 1965 р.). 
Зміст: Віталій :Кейс - "Потреба 
організуванни академічних кур
сів українознавства", Осиn Зін· 

кевнч - "Полковник Андрій Ме
льник", Богдан Турченюк -"Про
блеми нашої державностн", Анна 
Процик - "Студійна Конферон
ціи "Зарева" ", Павло Дорожнись
кий - "Зустріч з nроф. О. Куль
чицьким", М. Герець - "З діиль

ностн "Зарева" в Ютнці". 

е "СТУДЕНТСЬКІ СЛОВО" -
редаrує У\олеrіи з уnовноваження 

Пресового Бюра СV.СТА: М. Сав
чак, Л. Ганущак, О. Гі11ава-Сацюк. 
Ч. 1 (91). Додаток до "Свободи" 

(20 лютого 1965 р.). Зміст: С.М. -
"Горизонти", Богданна Кmщор -
"З діильностн Студентського Уі !)у 
жка nри Гантер :Коледжі в Нью 
Йорку", "Становище в сnраві Ф-

У\У", Лариса Ганущак - "Вісник 

украінського студента", "З кан· 
целІІрії СУСТА", Ю. :Клен - "У 

вічності'' (вірш). 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" -
сторінка ГУ ТУСМ-у. Редактор 
мrр. В. Вудзик. Представник на Ка
наду: Н. Бандера. Ч. 11 (30). Дода
ток до "Гомону Украіни" (1~ груд
ня 1964 р.) Зміст: А. В. Бедрій -
"Бандера - nолітичний теоре
тик", І. З. - "Бог і Україна", ~tt. 
Мнкулик - "З nриводу відбуN

го семінару", "Хроніка ТУСМ". 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" -
сторінка ГУТУСМ-у Ч. 1 (31), ("Го
мін Украіни", 30 січни 1965 р.). 
Зміст: Ю. Нестерчук- "Підnільні 
діі в Украіні", І. Гікава - "Сту
дентська зустріч в Чікаrо••, В. 

Будзик - "Новаторства", М. Бо
єслав - "У\рутн" (вірш), "Хроніка 
ТУСМ". 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" -
сторінка ГУ ТУСМ-у. Ч. 2 (32), 
(''Гомін Украіни", 27 лютого, 1965). 
р.). Зміст: Ю. Нестерчук-"Значон 
ня бою nід :Крутами", В. Будзик 
- "Новаторства", В. Б. - "Наші 
завдання в світлі nодій", В. Б. -
"Чергова неnравда про ТУСМ", 
Б. Леочко- ":Курси украінознав
ства на університетах", хроніка. 

• СТОРІНКА ТУСМ" - редаrує 
У\олеrія з уnовноваження ГУ ТУС
М-у: Х. :Кульчицька, П. Гаврилюк, 
О. Лисяк. Ч. 3/4, додаток до "Сво
боди" (6 лютого 1965 р.). Зміст: Л. 
Б. - "Чому?", Б. У\ерннцькнй -
"Батьки наслідують дітей", П. 
Гаврилюк - "Студентсьхе життя 
в Монтреалі", "Що діється в цен
тралі", "При нашій роботі". 

• "СТОРІНКА ТУСМ" - неnе
ріодичне внданни. Редаrує Коле

rіи з уnовноваженни ГУ ТУСМ-у: 
І. Заиць, Т. Дужа, М. Богатюк. Ч. 

1 (3), додаток до "Шлиху nеремо
ги" (Мюнхен, 24 січни, 1965 р.). 
Зміст: "Наш форум - наша npe 
са", М. Міхновський - "Ми nо
сланці народу" (nередрук), І. 
Заиць, - "Семінари nроблемати
ки", хроніка. 



24 СМОЛОСКШІ ЛИПень~ Серпень 1965 

УВАГА УВАГА 
Друзі! Єдиним виховиим журиа.тюм 

для наших Рідних Шкіл та батьків 
шкільної молоді являється журнал -

Життя і Школа 
"Життя і Шко.'Іа'' друкується в То

ронті, а його видає і редагує д-р В. Луців. 
Спершу появлявся цей журнал з його 
іиіціятиви при Об'єднанні Уt<раїиських 
Педагогів Канади під назвою "Учитель-· 
ське Слово" згодом назву зміиеІfо на 
"Рідна Школа", а зараз на "Життя і 
Школ:а". 

3 огляду на необхідність такого жур
налу під теперішню пору, треба зміцнити 
журнал, приєдиуючи нових передплат

ників -батьків дітей, педагогів і вихов
ників, наші Рідні· ІІІколи й іиституці. Ві
римо в дружню підтримку нашого сту· 
деитства - одио-два слова завжди допо· 

можуть в його поширенні, в його зміц. 
ненні, що залежне зараз виключно від 
передплат. Річна передплата становить 
всього 3.00 дол. ПерР.дплати проситься 
ела ти на адресу: 

Zhyttia і Shkola 
D-r W. Luciw 
58 Culloden Road 
Stamford, Conn. USA 

ОБОВ'И3Ш>ВЕ В :КОЖІІІИ 
УКРАІНСЬКІІІ РОДИШ! 

Вперше в історіі уІ'Іраінського студент· 

СЬl'іОГО руху - ПОJІВИЛаСЬ :t\иига про 11\.}':ТТЯ 

і працю уІ'Іраїнсьl'іоr·о студеи'rства в АІ.Іеj>иці. 

В :Книзі опубліІ'Іовано статті 25 авторів, у ній 
співпрацювало 50 бувших і· теперішніх сту

дентських ді•чів і в іі підготовці використа

но архіви СУСТА, УСАМ, окремих Україн

СЬl'іИХ СтудентсьІ'іих Громад, :Клюбів і осіб. 

В :Книзі опубліковано статті про почаТl'іИ 
українсЬl'іого студент~ького життя в Америuі, 

про АВ ЦЕСУС-у, ді.:.СеІ'і, СУСТА, УСФ, УС· 
АМ, Ф:КУ та про 33 УкраінсьІ'Іі СтудеитсьІ'Іі 

Громади і :Клюби в ЗДА, •кі іmостровані ~49 
знимками зі сту деитсьІ'іого ж.иттJІ. 

Це виданн• - це пропам'•тна :КиJІга СУСТА 

УИРАїНСЬИЕ СТУДЕНТСТВО 
В АМЕРИЦІ 

:Книга видана з нагоди 10-літтJІ постанн• 

Союзу УкраЇНСЬl'іИХ Студеитсьl'\НХ Товар11ств 

Америки (СУСТА) і присвJІчена українсь.кнм 

студентам, •кі 45 років тому загинули під 

:Крутами в обороні УІІраінсьІ'іоі Дер.іІ\ави. 
:Книга має 156 стор., вели1'іого формату, 

видана на люксусовому папері і JІ.оштує всьо. 

го 4 дол. :Книга не буде продаватись 11 кни
гарн•х, тому просимо слати негайно замов

лення на адресу Видавничої :Комісії: 
"Propamyatna Кnyha SUSTA"; 

2915 Manns Ave.; Baltimore 34, МD. 

ПЕРЕДПЛАЧУйТЕ! СТУДDОЙТЕІ ПОШНРЮйТЕ! 

ЄДИНИй У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 

УКРАїНСЬКИП ІСТОРІІК 
ІСТОРІІЧJПІП БЮЛЕТЕНЬ 

який видає Історична Комісія "Зарева". Бюлетень появляється чотири рази в рік. 
Передплата виносить 4 дол. 

В склад редакційної колегії Бюлетеню входять відомі украіисЬІd історики: Д-р :М. 
Антонович, проф. д-р Б. Винар, проф. В. Дубровський, проф. М. Ждан, проф. д-р І. 
Камеиецький, д-р Р. О. Климкевич, проф. д-р О. Оглоблин, проф. д-р Н. Василепо-

Полоиська. Головний редактор - д-р Л. Винар. 

В "Українському історику" публікується оригінальні і джерельні історичні праці, 
спомини, . огляд історичних праць, хроніку. 

Замовлення і передплати слати на таку адресу: 

"UВ:RAINSКYI ISTORYК" 
6008 So. Lakeview Str. LiИleton, Colo. USA 
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~! Передплачуйте! Читайте! Поширюйте! ~1 
І єдинпи у ВІЛЬНОМУ СВІТІ ІІЕРІОДИЧНПИ ЖУРНАЛ УКРАШСЬКОї МОЛОДІ ~~~ 
11 ІСТУДЕСТВА l-~ 

~ смолоскип ~ 
j 1- "СмолоскІПІ" інформує і знайомит1. Вас .. з сучасиими проблемами УІ•раїнської М()- • • 
~,І~ ~~·! " лоді і студенства в Укра.іиі і на чужині. 
w~ , ' '' В "Смолоскипі" Ви знайдете: ~-
~ - Найкращі інформації з жнтrя украІнського студентства в діяспорі; ~~~ 
11 - Всеціле насвітлеНШІ питавь иолодої .. молодої літератури в Україні; ~-~ 
~ - Інформації про студентство і високу освіту на Рідних Землях; ~~ 
lz1 - Статті на ідеологічні теми·, І 
!'1 ~1 
r, ~ - Твори молодих поетів і письмении ків; · · 
І lti 1 "Смолоскип": · 
~~ і z ~; - Розглядає актуальні проб~1емп нашого студентства; ~~ 
f,\1 І І 1 - Коментує події молодіжио - студентського і загально - українrькго хара1-;теру; ~ 
~W В "Смолоскипі" Ви знайдете статті й інформації, яких не знайдете в жо;rщоl\Іу ін- ~ 
~- ·.~ t'' 'І~ 
~1,-~ шому журналі! z~ 
~' Коли хочете знати, як пpa....-uu: і ч1rм живе сучасна українська молодь - перед- 1 
~~ ....-~· ~ 
~.:~ плачуйте, читаііте і поmирюйте ''Смолоскип"! ~· ~ 
%-~ ї* Жу-рнал появляється раз на дr.а місяці. ПеnедПJтата виносить всього $1.50 річно. 1 
~-~ . "' Н ~"Мf'~еппя ш.лІть на aлnecv: ~Ч 
ї --"Smolo!;>kvp'', 405 Fairmont Street Wє~' - .. Montreal. Que. Canada. ~ 
~==~:~~-:~о---~~~~~:--:~~-:~-"::w:~--~~~<!Wf*":~~~=~%!8k..J=-~--:..~~~~x~===.{~==~ ·:~:..,JWІZ....a-:::~~ 

·=· ·=· ·=· 
ВЖЕ ПОЯВИВСЯ НАДЗВИЧАйНО ЦІННИй ТВІР 

ПРОФ. К. КОНОНЕНКА 

= 

УКРАїНА І РОСІЯ 
Соціипьно - економічні підстави української національної ідеї 

1917- 1960 ..,. 
який розкриває перший раз повністю в нашій і світовій науковій літературі росій

сько-большешщьку імперіялістичну політику в народньому господарстві України. 

Книга має 535 стор. і коштує 10 - дол. в заокеанських і 35 нім. марок в европей
ських країнах. Чистий дохід призначений на друк чергової наукової монографії. За

мовлення присилати разом з оплатою на адресу: 

Ukrainishes 
Technisch - Wirtschaftliches Institut 
8 Muenchen 27, Laplacestrasse 24 

(Germany) 





~-

ЧИСЛІ 
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"С }І о л о с к и п " 
Журнад УJ>:раїнської молоді і студентства 

Появляється раз на два міслці 

Видає: Видавнича Комісія "Зарева" 
405 Fairmount Street \:Vest 
Montreal, Quebec, Canada. 

Видавнича Комісія "За рева": 
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завжди відзеркалюють погляди Редакції чи 
Видавничої Комісії. Передрук оr<ремих стат
тей дозволяється тільки за виразним подан
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Адміністрація: 

Оксана Винницька, Іван Гикавий, Рома 
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три роки. Поодиноке число 30 цент. 
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ПОСОЛЬСТВА ЧИ КОНСУЛЬСТВА 
В УКРАІНІ? 

(П. В.). В останніх місицих знов 
стапо актуальним пнтанни відкрнт

ти американських консульств в СССР 

і совєтських - в США. Навкопо 
цьоrо пнтанни розrорнупась днеку

сін в американській пресі і амери

канських попітнчннх круrах. Укра

їнська політична емjtраціи прохо
дн,ть повз це пнтанни майже мовчан

кою. Хоч дискусін в нашій пресі 

може не вирішить суті справи, апе 

вона скрнстапізувапа б наш nornн.v; 

на одну з важпнвнх актуальних про

jбпем. 

Підходичн до ЦJooro пнтанни тре
ба зробити кіпька стверджень: (а) 
цей обмін (иКІQо буде узrідненнй) , 
відбуватнметьси між урндами США 
і СССР; (б) цей обмін не відбува
єтьси між ур~~,~~;ом США і УРСР; (в) 
вже від років (найвнразніше в 1953 
р.) центрапи УККА домаrапась об
мjну посопьствамн між Україною 
(УРСР) і США, що бупо б рівнознач
не з визнанним "де юре", а не пише 

"де факто'' УРСР, ик українськоі 
держави з комуністичним режи

мом. 

Беручи ці моменти до уваrн і на-~ 
ставпен~ІІ вппнв~внх а~~рнкансь

кнх ПОПІТНЧННХ КІП ДО ЦІЄІ справи, 

можна вже тепер зробити висновок, 

що скоріше чи пізиjше дійде до ра

тифікації закону про обмін консупь

ствамн м~ СССР і США. 

Ми уважаємо, що відкрн'І"І'ІІ аме

риканських консульств в Києві й О

десі, хоч буде своєрідним вікмом 

дпи Украіни в західній світ, жодної 

корнсті не принесе українській 
справі і в кінкому разі не сmрнчн-

(Докінченни на 10 стор.) 

слово 
Віопончепь поrаспа. І відразу 

Вмер контрабас - хаппнво, нашвидку, 

А скрипка п'є rаричнй rрім екстазу, 

Грозу екстазу, біпу, аж rірку. 

Тапане мій, на днкому смичкові 

По струнах попохпнвнх проспизнк 

У поно скрипки, де брунькує спово, 

Де зріє спово в муках тншннн. 

Ваrітна скрипка стане породіппю, 

Оркестр пройме морозночорний шок. 

Як нехрещене спово самоціппю 

Повстане з оркестрових пепюшок. 

Візьми йоrо. Не дай на зваду спаві, 

А по-спартанськн - босим на мороз. 

Tyre од сонци, чорновеличаве -
Воно провнене буйним rроном rроз. 

І в тому одчайдушному розrоні 

Затим собі і стверди це ЖИТ'І'JІМ, 

Що спово - з музики, з її rіркнх аrоній, 
І мати спова - скрипка. Це затим. 

ІВАН ДРАЧ 

~о---о-----

YKPAfHCbKY КУЛЬТУРУ -В ШИРОКИй СВІТ! 
Метафізичне питання новочасся - слово. Для нас, 

уточнім відразу, -українське слово. В основі нашої 

культури - наших осяжних візерунків і намірів для 

життя -стоїть слово. Сьогодні, в Парижі й Монтреалі, 

в Нью-йорку й Ріо-де-Жанейро, в Лондоні й Києві, в Чі

каГо й Харкові, українська людина стверджує та вияв

ляє своє слово. Наша культура стає імперіяльна, вона 

засвоює й об'єднує найрізнорадніші елементи, від Ско

вороди до Вернера Гайзенберrа, від "Фіннеrанового но

чування" до "Сл о в а о по л ку і[ горе в і м". Як ес
панський дух панує над ріками Сіл і Плата, як фран

цузький дух лишив незатерті сліди в Індокитаї й Новому 

Орлеані, так українська ІКультура всюди заявляє право 
володіти новими суходолами. Всюди працюють наші ма-
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лярі, скульптори, mrсьмен.ники, ахтори й ре
жисери. 

І всі вони, всуnереч своїм і чужим бар'є
рам, розробляють одну українську культуру. 
Один з цих молодих митців, Євген Гуцало, на
писав кілька років тому таке: 

"Поети завжди зустрічаютьсs з nоетами, 

ВОНИ прОСТІtІ'аЮТЬ ОДИН ОДНОМУ СВОЇ дружні 

руии крізь час, і мертві живуть, бо їхні вір

ші nоселилися: в серця:х живих. І доии жити

муть нащадRи, доти житимуть іх nоnередни· 

RИ, і в цьому діsлеRтичному ланцюгу не мож

на вииинути жодного лвнца 

Гуцало сказав те, що треба сьогодні каза
ти, повторюРати і навіть, часом, кричати. Так, 
поети простягають руки крізь час. Додаймо, і 

крізь простори. Додаймо, усі митці зустріча
ються і вітаються крізь час і простори. 

Зріст украінщшm: відбуваєТься в нероз
рnвному зв'язку з iнnmмn культурамn і їхні 

здобутки сильно вnливають на українську. 
Юрій ШеРельов, у передмові до збірки своіх 
критичних статrіF, "Не для дітей", ПШllе: 

"Прийшло нове поRоління: і принесло Rіль

Rа справжніх талантів: Іван Драч, Богдан 
РубчаR, Ліна КостенRо, Юрій ТарнавсьRнй, 

Емма АндієвсьRа ... Але вибух молодої поезії 
стався: всупереч передбаченнsм ..• Бо виросла 
вона передусім з міжнародного І'руиту. Щоб 

оцінити КостенRо, треба читати Еліота, Пави

да, Неруду." 

Українці читають і перекладають Еліо-:.'а, 
Джойса, Гемінr'вея, Павнда, Єйтса, Томаса, 

Кафку, Едшміда, Ануї, Кльоделя, Льорку, Не

руду і багатьох iнnmx визначних модерних 
письменників. Українська література цим mr
сьменюrnам невідома. Ті досягнення - поезії 
ранніх ТИчини, Бажана, творчість Барки, Ан
тонича, Свідзінського (список можна продов

жити до кінця сторінки) - ніхто на Заході, 
крім українців і кількох дослідників, не знає. 

Тим часом, літератури наших сусідів -
росіян і поляків - на Заході знають і чита
ють. У кожній бібліотеці і книгарні є антоло
гн сучасної російської і польської прози та 

поезії. Журнали друкують переклади Казако

ва й Герберта, РужеFіча й Вознесенського, Ак
сьонова й Брандиса, а столичні газети висила
ють кореспондентів робити інтерв'ю з літера
торами в Москві й Варшаві. Ми розуміємо, що 
літературні процеси в Польщі й Росії відбува · 
ються в куди сприємливіших обстаFинах, ніж 
український. Але чи ми усвідомлюємо, нас
кільки поляки й росіяни, в своїх батьківщи-

нах і закордоном, подбали про те, щоб створи
ти вільніші умови для розвитку й популя
ризації своїх літератур? 

Ні, не усвідомлюємо. Скидаємо вину на 
Fорожу сnстему і далі плекаємо свою загумін 
ковість. Ми зробnлn в цій святііі справі стра
шенно мало. Ідею, що українські еміrрантn

посли з Українn до західнього світу, відкине
но. А те, що все ж таки зроблено, зроблено не
вміло. Появnлось кілька антологій прози й по
езії, видано переклади Осьмачки, Багряного, 
Барки. Вnйшовши з друкарні, воІШ зникають 
у запорошені кутки українських книгарень. 
Доступу до чужинецького літературного сві
ту РОНИ не мають, критика на них не звертає 

уваги. Шевельов точно визначив причnну: 

"Останнім часом роблsтьсs спроби впро
вадити твори і постаті цієї доби (двадцsтих 

роRів - М.Ц.) в західній світ. 

Можна сRазати, що ці спроби не матимуть 
жодного успіху, доRи вони будуть аRценту

ватн тільRн політичну сторону і вншуRуватн 
в творчості письменннRів тільRн ілюстрації 

до боротьби УRраінн з Росією чи з більшо
визмом. Хоч ІІRНЙ відбнтоR наRлала політНJІ.а 
на життя: світу, але вона в західньому світі не 
поглинула всіх Rультурннх цінностей, я:R це 

вона зробила в СРСР і велнRою мірою в у11· 

раінсьRій еміІ'раціі. '' 

А той, хто звертається до сучасної україн
ської радянської літератури, щоб знайти в ній 
дерзновенні виступn проти режnму, сліпиіі до 
Гі незаперечних естетичних вартостей. СJ:ІМо
ненко, з якого на еміГрації мало що не зроби
ли націоналістичного мученика, поет куди 
слабnтй і менш цікавий, ніж скажімо, Кири
ченко або Костенко. І дотеперішні спроби про

валились не тільки тому, що видано іх влас

ІШИП сnлами, а й тому, що ці власні сили не 
вміють розрізняти літературу від літератур
ЩШІИ й патріотичного "кіча". Справжня укра
їнська література цим мрякабісним силам не
сприйнятлива. 

Ми, на еміr'рації, не спромоглись видати 
переклади основних наших творів. Шевченко, 
Франко, Українка потрохи з'являються в пе
рекладі, але куди цікавіші для Заходу Куліш 
і Довженко іrноруються. І) Не видали ми со

лідної розвідки про розвиток української лі
тератури, не то що монографії про поодШІоких 
письменників. А найновішу нашу літературу, 

що так потребує солідної антології в англііі
ській чи французькій мові, ще досі лаять і від
кидають доморослі літературознавці. 

В іШІІИх культурних ділянках справа сто-
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іть ще гірше. Про Сковороду й Потебню за
хідніми мовами сливе ні чого не написано. 

Наше мовознавство, за виїмком кількох анг
ломовних граматик українськоі мови та роз

відки Шевельова про її синтаксу, зовсім не 

знане. Про Українську Церкву теж нічого не
має. В образотворчих мистецтвах, щоправда, 

трохи краще, але й цей стан незадовільний. 
А українська етнографія - це вже "терра ін-

когніта". 

Ми не спромоглись, отож, показати Заходо

ві, в сприйнятливій йому формі, цінності на

шої культури. Теперішня хвилина майже ос

тання, коли ми цю велику провину ще може

мо виправити. Наш обов'язок- вітати, без у
сяких передсудів, усіх українських митців, і 

сприймати та розповсюджувати в їхній твор

чості те, що справжнє і вартісне. Світ потребує 
й чекає нашого слова. Від нас залежить, чи 

1) ГотуютьсІІ, щоправда, пере~лади Довжеииових він почує його. 
~іиосцеиаріів. М. Цариннш< 

-----0---о----о---

СОЦРЕАЛІСТИЧНЕ РОЗУМІНІНЯ МИСТЕЦТВА 

Автор статті Ірка КаІІНновська 

Ірка Калиновська нароRнлась в НімеччІПІі 9 
травив 1945 р. До Америки прибула з батьками і 

сестрою Ніною в 1949 р. СереRню освіту закінчила 
в Балтіморі, MR., отримавши стнпенRію місцевоrо 
МеріленRськоrо Інституту Мистецтва, Re віR само· 
ro початку перебуває на списку з~бнішнх стуRен· 
тів Rекана. 

Ірка є активним членом місцевої Пластової 

станиці та Української СтуRентської ГромаRн та 
Ібере активну участь в АкаRемічннх Вечорах УСГ 
і "ЗАРЕВА". 

Батьки Іркн - віRомj Rіильні члени украінсь· 

кої Балтіморської rромаRн. Батько - майор армії 

УНР, Павло Калиновський є членом Головної Уп· 

равн ОБВУ А, а мати п·і Оксана бере активну у· 
часть в українському жіночому русі. 

Коли ми говоримо про соцреалізм у ми-

стецтві, то не слід ставити питання, чи ми ви

ступаємо проти мистецьких форм, які вжи
вається в теперішньому часі у вільному світі, 

чи ми їх схвалюємо. Річ в тому, в яюи атмо

сфері доводиться творити митцеві тієї чи ін-

шої західньої країни. Тому в цьому аспекті 

нам і треба підходити до питання про соцре

алізм. 

Для багатьох з нас - молодшої генера
ції, а в тому й наРіть для декого із студентів 

мистецтва поняття соцреалізму неясне. Важ
но його зрозуміти живучи в країні, де забез

печена повна свобода творчости. 

Що таке соцреалізм? Що він собою яв-

ляє? 
Соцреалізм -- це панівна форма мистец

тва в Совєтському Союзі, а в тому і в Укра
їні, пануюча не з вибору народу, чи точніше 
не з вибору митців, а накинена їм панівною 

нладою, комуністичною партією. Ціль соцре

алізму - служити політичним цілям панів
ної влади та бути доступним і зрозумілим для 
всіх верств суспільства. Так як після револю
ції "все стало для всіх", так і в творчости все 

знедено до рівня найнижчих клясів народу. 

.Між соцреалізмом у мистецтві й літера

турі і політикою Радянського Союзу дуже тіс
ний зв'язок. Головною ціллю радянського 

і' .шстецтва має бути пропаганда, а ТІШовою 

темою картІПІ мають бути такі сюжети, які 
відображують "радісне" життя радянського 
громадянина, "героїчні" подвиги червоної ар

мії, "щасливе" життя радянської молоді та 
І\еруюча роля ''вождів" большевидької рево
пії, а згодом большевидької держави Леніна, 
Сталіна та інших. 

В статуті Спілки Радянських Письмен
ників СРСР говориться, що в соцреалізмі 
'·правдивість й історична конкретність ми
стецького відображення дійсности мають раху

ватись з завданням ідейної перерібки і вихо
nання трудящих в дусі соціялізму ( комуніз
му)". Іншими словами, всі прояви творчости 
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мають служити політичним ціЛІЯм комуні

стичного виховання молоді і суспільства. 

Всяка індивідуальна думка митця чи пи

сьменника це - небезпечна опозиція до ма
сової комуністичної ідеології. Радянський ми

тець не має права передати в своіх картинах 

жодних особистих почувань - радости, чи 

розпуки, захоплення чи своїх може й аб

страктних ідей, якщо вони не йдуть по лінії 
партійної політики в мистецтві. 

Радянські критики, йдучи по лінії пар

'І·jйних вимог, дуже часто гостро критикують 

мистецькі напрямки у вільному світі - фо

візм, кубізм, сюрреалізм і врешті абстракці
онізм. Всі напрямки модернізму були засу

джені большевиками, як напрямки декадент
ні, бездумні, безідейні і без майбутнього в істо

рії мистецтва, залишаючи соцреалізм, як най-

6ільш перфектний напрямок. 
Насправді, "їхнє мистецтво, - за слова

мп Емануїла Райса, - це наслідування без
надійно застарілих зразків західнього фор

М<1Лістичного мистецтва" (''Сучасність", тра
вень 1964 р.). 

Митці соцреалістичного напрямку, як і 

західні митці прерізних напрямків, уважають 
ідеалом мистецтва безсмертні твори Леонар
да Да Вінчі чи Мікельанджеля. Митці віль
ного світу не задовольняються. старими фор
мами, які б вони r'еніяльні не були, вони ува
жають, що такі висоти осягу минають з ко

нечности, тому вони постійно шукають і тво
рять нові форми мистецтва, пов'!Язані з жит
тям і проr'ресом двадцятого століття. Соцре
алісти, за директивами партії примушені за
довольнятись копіюванням старих форм і зу
пинити розвиток мистецтва лише на одній 
формі реалістичного напрямку минулого сто

ліття. 
Сьогодні в творчості митців західнього 

світу, де головну ролю відіграє відчуття і 

Еільна думr<а митця, жоден уряд не міг би 
мати такої абсолютної контролі над творчі

стю своіх мищів, яку має уряд СРСР. 

Є ще й інша причина, чому модерне ми-

С'l'ЕЩТВо непобажане для большеницької вла

ди, яка вимагає від своіх підневільних твор

ців пропа:rувати виключно "красу" совєтсь
кого способу життя. В західньому світі сприй

мається за природний прояв, що не все на 

світі гарне і добре, що є і жах, і смерть, і вій

на, і сльози. "Мистецтво може показати і пре
нрасне і потворне, - говорить Є. Райс, - із 

усіма ва ріяціями переходів між цими двома 

протилежностями." 

Мистецькі критики вільного світу в своіх 
працях засуджують соцреалізм за його недо
розвиненість і декадентність. 

Виринає питання: яка і чи взагалі може 
бути свобода творчости в рямцях соцреаліз-
му? . 

Згідно з Є. Райсом "реалізм, не тільки 

соціялістичний, але кожний - лише сума 

прийнятих умовностей - реалізм є обмеже

ний реальною видимістю предмета". 

Коли митці вільного світу є в постійних 

пnшуках і в своїй творчості репрезентують 

різні напрямки і форми, приймаючи абстрак

ціонізм, як домінантний напрям експресії сьо
годнішнього модерного способу життя, то в 

Радянському Союзі, по партійним директи
вам, митець мусить притримуватись лише ре

алізму, як найбезпечнішоі, для панівної вла
ди, форми і суті мистецтва. 

Це для нас усіх зрозуміло, бо "перші про
яви неРідомого майбутнього завжди вража
ють сучасників незрозумілістю і непов'яза
ністю ні з чим існуючим до нині. Такі твори 
приходять не з минулого, і не з сучасного, 
але з майбутнього. Брак відношення між ти
ми творами і дійсністю щораз то зменшуєть

ся. Врешті надходить черга на появу нових, 

знову вражаючих, незрозумілих творів". 

Музика вже давно поборола бар'єру ре
алізму. Ніхто вже не питається, що означає 

п'ята симфонія Ветговена. 

Коли ж в Радянському Союзі перестануть 

питатися, що таке модерне мистецтво? 

Ірка Rалиновсь.ка 

Іван Драч 
Відомості про Івана Драча, які можна 

було отримати у вільному світі, наші читачі 

мали змогу прочитати в журналі "Смоло

скип", число за травень- червень 1962 р. Там 
же була й оцінка поезії І. Драча, яку ій дава
ли різні літературні критики по цей і по той 

бік залізної завіси, та вибір віршів поета. 3 
того часу на сторінках нашого журнала чи

тачі могли не раз зустрінути це прізвище, йо
го вірші та повідомлення про нього (ч. 4, 5. 6 
за 1963; 1-2, 3-4 за 1964; 1, 3, 4 за 1965). 

У .цьому числі ми передруковуємо декіль-
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І>а віршів з найновішої збірки І. Драча ''Про

туберанці серця", Киів 1965. Збірка цікава 

тим, що в ній опубліковано вдруге ьідому по

ему поета "Ніж у сонці", яка свого часу ви
!<:шкала нагінку на автора, суперечки та ди

скусії. Встрявання цензури найяскравіше вид

но з такого рядка : "Червоний стяг розірвеш 
на онучі ... " Цей рядок змінено на "Ти корог
ву розірвеш на онучі ... " (стор. 124). Нова 
::;бірка - це черговий творчий тріумф поета 
і ми певні, що наші читачі належно оцінять 
новий вибір віршів одного з найбільших пое

тів сучасности. 

Творче досягнення .не далося поетові без

болісно. У збірку віршів увійшли вірші про
грамного характеру для заспокоєння цензу

ри і сильних цього світу. Цих віршів ми, оче
видно, не передруковуємо, оцінюючи їх як да

нину окупантові. 

ВИБІР З ПОЕЗІЯ ІВАНА ДРАЧА 

ПРОТУБЕРАНЦІ СЕРЦЯ 

Ми чуєм трав зелений крик, 

Дощів заRумані рефрени, 

Це травень, вічний єретик, -
Так з-піR землі бомбить зеnено 

На рівні вічних партитур І 

Ми чорні rорн переrорнем, 

Ми вRарнм серцем в мур зажур, 

Ми розквитаємося з rорем 

На рівні вічних партитур! 

Летить прокльон в зимовий сон, -
Ми розкутурхаєм в Rвобої 

ЛюRськнй tраніт, ЛJОRськнй tyRpoн 
Баrряннм rромом сили тоі, 

Що нас розчахує з RОбра -
Так б'ють з серRець протуберанці· -
Повстанці сонця .•. Біт:ь. вмнра 
У tранRіознім сонцетанці, 

В космічнім клекоті тортур! •.. 
Так розкошуємо з RОбра 

На рівні вічних партитур! 

* * * 
Я так як баzу М аркіян.а •.• 

Дмитро Павличко 

Я так як бачу космонавта 

В :i:oro земний прощальний Rень. 
Він обминає енні авта, 

На Личаківський цвинтар ЙRе. 

І вRарять сплески черешневі, 

Де сплять піR кам'яним замком 
Воrненне RЖерело - Шашкевич 

Та оrненннй вулкан - Франко. 

Земний ук.ІІін вам, хто віRстояв 

Свій вік, 

свій Rім. 
свій 'Іесннй хліб ... 

Не онімечили святої, 

Не спольщили, хоча й моrлн б. 

Ми naRнi руки ціnувати 

Тому, хто у страшній порі 

Зберіr RЛЯ нас RЗвінкі Карпати 
І мову rопубу зберіr. 

Паху'іе форте, не пЇJІно, 

Кї фортіссімо rpяRe ••• 
На сповіRЬ ЙRем RO Марківна, 
За нами космонавт прийде. 

ПЕРО 

Перо, МІВ скальпелю воrненннй, 

Тн мій жорстокий лнхоRій, 

Мі:і: Rнкнй поклик цілоRенннй, 
Первоцвіт мій, перволюб мій! 

Нам розтниати RHi ці карі 
До серцевннн, RO зорі, 
КуRн не RіЙRуть яничари 

В обnуRІІ'Ьі словоблуRній rpi, 

Дні полохливі і невтішні, 

І nаконічні, точні дні, 
І дні, мов rлечнкн з Опіwні, 
Протяті шпаrамн воrнів, 

І Rні, яким нема віRраRн, 

І внноrраRні, тепnі Rні, 
Де тихо спnять старі RОсадн, 

Зіщуnнвwнсь, на самім Rні. 

Дні променисто nеrковажні, 

Горбаті ~, мозіnьні дні, 

І RИЇ 'Іеснот, і RHi проRажні, 
Яким еоnона кров зріRні. 
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Перо - це наша спі,...на ROJIЯ 

Все СІІ6ійтн і все знІІЙ'nІ, 

JUк поки в ronoвax тополи 

Не прошумить за Rва хрести. 

САМОТНІСТЬ 

Хіба ж це самотність, копи об стіну 

Світ хвнпимн плеще, неначе об rpej&mo? 
В такій - розкошую, такою - не rребую, 

В обіймах з такою зrорю - не засну. 

Везкрав самотність кнrнче вночі 

До своrо останку - скептнчноrо ранку. 
Самотність-майстриню, само'ІІІість-повстанку 

Замкну в свою безвість і знищу ключі. 

А там - самоцвіти ropRnнвi лежать, 

А суєтний rамір зачах за пороrом 

І щезла межа, спопепіпа межа 

Між нею і творчістю, творчісnо - Воrом. 

Тож, ropRa самотносте, зпнйси зі мною, 

Копи пюRські крила шумпить за стіною, 

Та зrннь - пропаRн у безповоротності, 

Копи тн самотність пнш в ім'я самотності! 

СОСНА 

Старезна струна, басова, міRина. 

А крона корони, rірка й меRина, 

Зеленою маrмою в хмарах застнrпа 

На сонИ'Іннх карих розжарених тнrлях. 

Стоїчно, велично шумить шумовнцю, 

У венах піRкірннх бурштнннть живицю. 

ГРуRаста, сучкаста, вівтарно стосвічна 

Посестра вічності - книжна потойбічна ••. 
Та ось 

мнrцем 

Мов хтось 

різцем 

Аж іскри - іскрнща 
Навколо стовбура - RRpa, 
Аж репає стара кора 

І свище хвнща -
Навколо міRноrо RRpa 

Жнвкі електрони, Rві білки іржаві 
Гей, княжать на сосні, круrпистій Rержаві 

Іскриться о'Інці, 

Грають білиці, 

Раюють ібіпиці, 

Пахкі OR живиці 
На rострнх пуаитиках біситься в твісті 

А з лоскоту й сосна танцює на місці ... 
А ROni, на rпиці, RBi МОПОRИЦі - ваrітні, 

незrрабні, пахкі OR живиці - снRить, 
ик ОRnітані птиці; шишки ворушкі на картатій 

спіRннці; хустками вперезані, 
бронзовопнці, обтяжені тишею й безрухом 

птиці 
Дивпить св, 

BHRHBПRIOTЬCR, 

НаRнвпию11Ьси, 

Як внцарьовують в танці біпиці, 

І чують в с.ІІJ.отаву осінню пору 

ПіR серцем піR шум соснини 
Найперший поскітннй порух 

Днтини. 

КАЛИНОВА ВАЛАДА 

Я часто не знаю. Не знаю, Re хвнпі 
Стають золоті, Re баrрино - тривожні, 

Не знаю, Re міра вrотована сипі 
й нащо мої клекоти Rнкі спроможні. 

Не знаю. Не віRаю. І копіиную 

ПереR віRомнм (віRомнм RПR коrо?). 
Своєму коневі кую свою збрую 

І в rубн ціпую зорю на ROpory. 

Краnчасті напасті, роковані роки, 

Чопасті незвіRані ваRн "не знаю". 

Не знаю, Re бписнутІі' воrнем мої кроки 
І що принесе мені пам'ять з Дунаю. 

Та знаю: мене кописапа калина 

В к~аю капиновім тонкими руками, 
І кров капинова, ик пісна єRнна, 
Горить в моїм серці rіркнмн зірками. 

ПРОМЕТЕЄВА НАРЕЧЕНА 

Крик Прометея лунас 
безліz: віків скрізь по світі, 

він заглушує собою 
потужні громи олімпійські. 

Леся Українка 

У крем'яхи ніч бавилась зірками, 

І камінь спав, копіна пі,:dбrавшн, 

Волинь кунипа й чорними рукамн 

Виривалась хмарамн снпучнмн, ик завше, 

І к.аміt:ІІ. спав, копіна піRібrавwн. 
Чекала Rівчнна край різьбпеноrо стопу, 

ДoRony біr ручай коен rустої, 

Стовпа тиша ср~Бноrо засопу, 
В росі стовпи мальви і певної, 

Ручай коен rустої біr RORony. 
Врнніпа тиша, плетена зірками, 

Затамувала поRнх, наспухапа, 

Мов шовком шуrонупа піR рукамн 

І в плесо ппеснупа - так необачно впала 
Та снза тиша. 

Тихше. Дише 

Лиш цвіркунове сольо на стебпині 

Та спраrла зірка тихо роси пиже -
Така буває тиша на Волині ... 
BRap копита. Хто там? Хто там? 
Хто там стукає в ворота? 

Де там! Де там! Дише ппомінь 

По траві ик по соломі. 

3аrасн ж травицю, хлопче! 

Кінь копитом землю топче. 

Перепесннку, це Тн? 

Mir би й хвірткою ввійти. 
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Чом не Rнвншси зорею? 

Чом не кнRаєш кирею? 
Де ж твої смішки любовні, 

Деж твої стрічки коштовні? 

Що з тобою, любий хлопче? 

Кінь коnитом землю топче. 

Боже мій, 

та це ж не Тн! 

Що Вам треба? 

Що? 

BORH? 
ПоRаласи. ПоRала. 

Кінь кусає вуRнла. 
А на ньому -Боже мій! 

БіRне серце, не зомлій, 
А на ньому- крик з rpyReй 

А на ньому-

Прометей. 

Руки в кайRанні - рана на рані. 

Вуста заморRовані - зір у тумані. 
Були заручини отої ночі: 

смолоскиn 

СJІьозн Rівочі - сльози пророчі ..• 
Були Єrнnтн, були tалілеї, 
Були ШотланRіЇ - чоrо не бувало -
Та ВСЮRН зори палахтіла зорею: 

Коли вже Вітчизна nіRніме забрало?! 
Були Перелесннкн, були Прометеї, 

Були Елезарн - коrо не бувало -
У ярмах нароRів конали іRеЇ, 
Ясних короrов nеретліло чимало, 

Та ВСЮRН зори nалахтіла зорею, 

Коли вже Вітчизна nіRніме забрало?! 
Невже Перелесник і тн, Прометею?! 

.•. Коли неnоRолана Леси знову 
Врочнстую ОR"РЗВУ починала 

ПереR своїм незримим вівтарем, 

Коли кололась опівнічна тиша, 

Немов сухе березове nоліно, 

Й в лабетах болю naRaлo перо, 
Сnалахували рани Прометея 

Кривавими солоними зірками. 

ToRi буRнлись Мірівм і Тірца, 
І в буйну ватру на Вкраїну чорну 

Слова nалкі ноенла без скорботи 

І наречена Прометеєва ... 

БАЛАДА ДВОХ 

На воrкім зіллі руки білі 

fl сонми RYM, і RYMHi син ... ) 
Так Rнхалн, так тихо вміли 

Присnати тіні тншннн. 

Ошатна, золота, пахуча 

Вона лежала в rоловах, 

Як наша ROЛR неминуча, 

І сон вина нам RОлнвав. 

Та крила стнrлоі neчani 
Мене зманили по ночах, 

І RHKO лебеRі ячали, 
Щоб я кричав, а не мовчав. 

ЗRавалось: на вітрах любові, 
Коли нас шаn, ик шквал, несе, 

Я не кохав - шукав и слово, 
А в слові вибухне усе! 

Я чув крізь сон, ик тихо плаче 

Твои зори в моїх очах, 

Так внстнrла пекельна ВRача 

СвіRома слова, ик меча. 

Встає, холоRне і проклите, 
А тиша ЖRе йоrо німа ••. 
І мусиш слово розстріляти, 

Бо в серці мужності нема. 

ЧОРНИЙ ЕПОД 

Я ношу твої rубн, 

ик найбільший тиrар у світі, 

По наївності хоRЖу, 
наче по линві циркач. 

О, ик замало сонця 
в твоїм сімнаRЦитнлітнім вітті, 

7 

Хоч CRRЬ HaR тобою і СОНИЧНО " буйно nлач. 

Дай мені смутку пекельноrо, 

ик очі cлinoro вбнтоrо, 
Чи Rай мені раRості, 

тільки не скІІИнку, а сонячний океан. 

Та в кайRанн розчаруванни 
знову залізо обвито 

Моєї наївної віри 

тонкий тоnолиний стан. 

Де твій сонячний вітер, 

туrнй, соковитий? 

Я вмнтнй твоєю Rнтннністю, 
розум свій прнRушнв. 

А навкоnо рнRають, 

божеволіють чорні квіти 

З Rіимантннмн росамн 
твоєї Rуші. 

Ніби сон мені - ці rорнзонтн, 
Та принишкло чатую ик слЩ, 

Дум твоїх похнмерені контури, 

Губ твоїх чорно - сонячний ліR. 

Вичатовую власним розп'яттям, 

Вичатовую болем rлухнм, 

Як навшпнн.ьках прохопиться натяк, 

Та й потане навшnиньках, ик RHM. 

Той, що в нім не сnізнатн розраRн -
Йоrо OBHR q6ом HeROЛyr: 
Та зори тн, якій не зrорятн, 

Та зори ти, що стліє в золу. 

Десь чужа тн, аж стоrін чманіє, 

Десь, ик смерть, невблаrанно свои, 

І чнrає нестримано, змійко 

СконRензованнй час - твій своик. 
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Закнrнче розлука над нами, 

Розчахне Rвоснстемно навкіс, 

ЗаморRуєтьси лихо ножами 

Чп завнене в петлі твоїх кіс. 

ОтоRі ми жахнемось жорстоко, 

ОтоRі ми впізнаєм ці Rні, 

І твоє нерозrаRане око 
Спопелить мене в карім воrні •.• 

ІВАН ДРАЧ 

* * * 
А місто засинає rорілиць, 

Натомлене за всі свої роки. 

Із викопаних зорями криниць 

П'ють жовту BORY чорні літаки. 
І віm.не віR зажури та хвороб, 
Заснуле місто ластиться мов пес. 

І птах клаRе на хмару RОвrнй RЗЬОб 

Та Rнхає волоrістю небес. 

ПрнйRн RO мене в ніч! 
То наша ніч. 
Ми візьмемо у міста спокій цей. 

У мороці світитиме мені 

Твоє непоrасаюче лице. 

Воно наR містом схоRнть уночі. 
Моє сузір'я, мій Чумацький шлях. 

І світло із очей твоїх п'ючн, 

Яснішає натруRнена земли. 

Тн ніч береш В RОЛОНі, RK ВИНО. 
Світпішають в руці твоїй світи. 

І сон перестає вже бути сном, 

Коли йоrо ЗRійсннш RЛR мене тн. 

ПрнйRн RO мене в ніч! 
Я заnато 
Для тебе всі міжзоряні воrні. 

Тн чуєш мене? 

Я тебе люблю. 

іПрнйRн RO мене в ніч. 
Насннсь мені! ••. 

Віталій Коротич 

в" Коротич, ностальгія і ... Поль r оГеІІ 
Ще в перших дних червни Віталій Коротич по

вернувсь з Канади, через Францію, на рідну зем

лю. Без перебільшении можна сказати, що на кож

ного, з ким зустрічавси поет - він зробив велике 

враженни, не лише ик поет, але й чи не в першу 

чергу, ик людина. 

Тим часом поивилась нова збірка Коротича -
"Течіи'', яка друкувалась тоді, коли він перебував 
закордоном. У перших відгуках на цю збірку, крім 

позитивної оцінки, вже помітні багатозначущі за

киди. Поетові закидаєтьси "русизм", "мовну нео

ханюсть'' і новий в підсовєтській дійсності закид 
- "абстрактний гуманізм''. Можна вже тепер пе
редбачувати, що икраз центр критики буде й обер

татись кругом цього нового витвору - ''абстракт
ного rуманізму'•. 

Незважаючи на те, що Коротич писав, будучи 

в Канаді, його перші нотатки про побут закордо

ном поивились щойно у вересні ("Вірші з подоро-

жі'', "Літ. Україна", 7 вересни 1965 р.) 
"Вірші з подорожі" пройниті ностальгією за 

рідною землею. Поет хотів збагнути духовий світ і 

відчутти до У країни багатьох, икі опинились поза 

її рубежами. 

"Я часто зrаRуЮ СВОЮ неRавню манRрівку RO 
КанаRн,- пише В. Коротич,- є ре"Іі, яких не мож

на забути, - і щоразу віRзеркаnюєтьси в моїй у

вві новими rранимн образ цієї Rнвної землі, країни, 

що тількн-но набуває власне облнч'Іи. Думаючи 

про КанаRу, и пост•вно віRкрнваю щось важливе 

RЛR самоrо себе... Перебуваючи за межамн ріRНоЇ 
землі, слухаючи оповіRі про чужий біль, проВма

єшся особливим чуттям RO своєї Батьківщини •.. " 
Поет згадує, ик йому розказували про икогось 

украінського диригента, икий не міг відшукати 

себе ІВ новій дійсності, кінчаючи своє житти в о

пущенні, вдаючись до чарки. Вірш приевичений 

цьому дириrентові, поет закінчує словами: 
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- "Птахи сnіваю'І'6. тільки в рідних nt:іздах". 

Скільки правди в цих словах І ІсторіІІ перебу

ванни на чужині знає багато таких прикладів. Ма

ли ми багато таких "днрнrентів''. Але, Віталію О
лексійовичу, чи Ви не бачите таких же рідних "дн
риrентів" і на рідній землі'? ЗіГнутих або зломле
них пд пресом режиму? Куди вдалось багато мо
лодих письменників післи розгрому в 1962-63 рр.'? 
Чи не опинились і вони, ик і цей невідомий "дирн

rент'' ,біли чарки'? А .ті сотні й тисичі, икі вивезені 
поза рідні землі, в далекий Казахстан чи Сибір'? 

Свої ''Вірші з подорожі" В. Коротич закінчує 
прикладом великого МИТЦІІ Поли r оrена, ІІКИЙ наро
дивсь у Франції, виростав у Перу, а з~одом сам по
кинув рідний край, щоб жити і творити на островах 
Таїті. Роздумуючи над долею П. r оrена, Коротич пи
ше: "Жоден митець не :Був вартий своrо таланту, 

жоден митець не зміг nрожити ик слід без своєї 

Батьківщини, у відриві від неї ... " 
Вірш приевичений r оrену, поет закінчує сло

вами: 

... Продерлися щити із nолотна, 
Не обернулись nензлі на гармати. 
Так, Франців на світі лиш одна, 

І тн не зміг її nереконати. 

Він умирав. 

Він важко nомнрав, 

Над ручаєм схиливши кволе тіло. 
Він nовз крізь гущину духмяних трав, 

І трави nо-чужому шелестіmr. 

Дли багатьох еміrраитів (не длІІ' всіх) чужина 

залишитьси назавжди чужиною і ніколи не стане рід 

ною Батьківщиною. Але багато, дуже багато укра

інських еміrрантів дістали змогу працювати дли 

українськоі культури й науки лише на чужині. 

1\Іолода поезія на чужині 

* * * 
Для Ш. М. 

Старої ночі, душе, бранка, 

Нагим розтерзана розвндомJ 

Заходиш раною у ранок, 

Де реви сонця вже вітріють 

Твоїм сновиддим дивовидим 

Про марносинє смертне nір'я 

Над змеженілнм морем зим 

І днів відчалу до начала, 
!Що коливаються nитанням, 

Чи смерть дірявиться в утробі. 

Хистка відчуженість зажури, 

АжурИ'ІН nросонии хтиве, 

Пришести колом відливає 

До крику, що зJІИгає в небо, 

І вже немов немає дни. 
Уже немов на, вже немов ні, 

Уже не мов мені невинно, 

Щоб и ознаймував nринаймні, 

Віталій Коротич міг переконатиси на власні очі 
що в деиких ділинках, ми добились багато більши~ 
осигів, ик наші культурні діичі на рідних землих. 

Якраз в цьому випадку приклад Поли toreнa, 
Віталію Олексійовичу, не дуже на місці. Свій вірш 
Ви зілюстрували невідповідним персонажем. Мо

жна було піднайти когось з більшими національ

'ннми ознаками. Таких, на жаль, Поль· r оrеи не 
має. Хоч ФранціІІ була його рідною Ба"tьківщиною, 
але він не відчував за нею аж такої ностальгії, ик 

В. Коротич про це пише. 

Лише батько П. r оrена був французом, а .. мати 
походила зі старої перуанської родини, через що 

він і провів свої дитичі роки в Перу. Одруживсь 
r оrен з данкою і навіть думав осісти в Дані і, але 
вкоротці розвівсь зі своєю дружиною і відрікси 

рідних дітей. Післи різних пригод Поль r оrен осів 
на Таїті, зжившись з тубільцими, і икраз там ство

рив свої найкращі картини. Отже не на рідній 

землі, а на чужині постали безсмертні твори rore
нa. Якщо б у нього була аж така ностальгіи, ик про 

це пише Коротич, то він без жодних перешкод міг 

повернутись до Франції, і осісти икщо не в Парижі, 

(икого не любив), то в икомусь затишному кутку 

Франції. 
Думки В. Коротича про "рідний край", пронос

тальгію - безсумнівно знамениті. Читаючи іх на
ше серце починає сильніше битись. ''Tari ФранціІІ 
на світі лиш одна'', так дли нас і Украіна на світі 
лиш одна. Але не лише дли нас, а й дли тих со

тень тисич, икі перебувають в Казахстані чи Сибірі, 
і икі не мають права повернутись в Украіну через 
заборону режиму (а икі дуже радо повернулиси б!), 
так само і ми не можемо повернутись (хоч дуже 

радо це зробили б), доки буде на нашій землі во
рожий нашому народові режим. Т.К. 

Що не тобі лиrатн знову 

І не мені вмирати наново. 

ПРО САМОТНЮ НЕВІРНІСТЬ 

Вугільне дерево 

Білому світові

Пах чужотінни. 
КреЙДJІНі барви 

Відсвітом зрізані 

Звуком оголені 
Рідними стануть 

Нашій тенднті. 
Віруй у талість 'І'іл, 

Ннтко до смерти, 

Сьомий косRЧе 

В сьомому корчі. 

Марко Царинник 
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ЛЮДИ БЕЗ ВІРИ 
(Етюд) 

На столі була порошипка. 
М алепька. 

стуки затискали. В божевільпий тан.ець пішли. 
А порашипка? 

Малесепька. 

Молекула. 
Атом. 
А кругом стояли 

люди. 

люди. Сірі люди. 

мал~~=а~п~fр:.а столі лежала. Малесепька, 
І багато порошипсж на столі стало. Сірих, 

Малі сірих. Малих. 

Ціль іхпього життя -
Проблема проблем іхпього 
к.ож порошипка. 

була порошипка. 
буття - була та-

Кругом стола стояли люли. Малі люди. 
Вопи сперег:ались, вопи голосили палкі 

промови. Jxni душі горіли вогпем пепа-вu.сти. 
Jxni облиг:г:я - г:ервопі. Затискали п'ястуки. 
Десь пищав дівог:ий голос: 

- Зпищи:rи! ЗпищитиJ 
І зпову· проблемою проблем була nopo-

шипка. 

Мала порошипка. 

людей. 

Сіра 1zopoшu1uro сірих 

І зпайшлась одпа людипа. Зн.айшлись ре
г:і. Великі рег:і. І зпикла порошипка. Сіра по
рошипка. 

Сказала людипа: -А де ооша віра? 
І загуторили люди. Малі люди, сірі люди. 
Вопи реготали. Іпші рвали своє- волосся. 
На іхпій дорозі стояла порошипка. Мала 

порошипка. 

Ціллю іхпього життя - Іjула порошипка. 
Сіра порошипка. 

Малі вопи були люди. Сірі люди. Лоро
щ.ипки не могли змести зі стола. 

І піднялась людипа. Велпка людипа. Ска
~<tала слово: 

- Зметем порошtшку. Cfl.!т побаz:имо. Ве
летпями станемо. 

І крик с~ипнли люди. Малі люди. Сір-і 
люди. 

Лорошипка велетнем стала. 

Мала порошипка. Сіра порошипка. 
В золото переміпилась. Золотом стала. І

деєю стала. Ціллю стала. 
Мала порошипка. 

І кругом стола велись бdі. Любов зпикла. 
Непависть в серцях горіла. 

Кожпий хотів порошипку усупути: 

-Не есилі.'ни, пе всилі,- люди криz:али. 
Малі люди. 
-Малі ми, малі ми! 
Не можемо, н.е можемо! 
А людипа? 
Людипа стояла. 

А люди? 
На стіл вискоz:или. Криz:али. Гуклли. Л' я-

В людей ог:і вилазили. Волосся підпоси-
лось. 

А людипа? 
Людипа вікпо відz:ипила. 
Подув вітер. Свіжий віrер. 
Порошипок не стало. 

Людипа осталась. 

Велика людипа. Олесь Щербій 
----

ОСІННІИ ЕТЮД 
Шиба вікпа - малепька акварель. 
Топ~rо, з китайською tраціею виписапі гі

лоz:ки перелиеаються, ворушаться, н.авіть 

ряхтять в світ ло - блакитпому - тіЛьки від
блиск двох молоz:пих лямп застиг в тихому 
дрі6порухливому маєві помираюz:ого листя ... 

Сороклітпя жінка і хлопz:ик в сипім бере
тику: 

-Мамцю, я ж далеко пе піду. 
-Мамцю, а коли я піду далеко, то все 

одпо ж поверпусь до тебе ... 
Повітря кришиться н.а шматки, пастояпе 

холодом і померзлим сипуz:им пебом. Колюz:і 
іржаві каштапи- єеликі золоті їжаки. Дроти 
провисають од ваги густих хмар і сизого, слі
пого, закутапого в золоті шарфи тумапу. Це
мептові підпори відгонять молодим морозом і 
терпким просололим майже дубови.м духом ... 

- Сшюz: к:у, а як, ти поверпешся і мами пе 
застанеш? 

- СиJЮz:ку, а як ти поверпешся здалека, 
а мама візьме та й помре? ... 

Машипи з строкатими штемпелями тепло 

і глухо прасують шин.ами вимиті асфальтові 
полотпища, а каштапи тріско і смаz:по летять 
з гущавипи бляшапого підгорілого марева, з 
переляку підскакують і, скипуеши колюz:і зе
лепі фуфайки, паморепо иотяться до мікропо
ри вологи.1:: z:еревиків прохожих тугими глап
цювати.ми м' яz: ами ... 

-Мамцю, а я тобі залишу беретик, щоб 
ти тільки пустила мепе, я машин пе боюся, я 
припесу тобі каштапів, ти ж в мепе хороша, 
мамцю ... 

Ополопка в хмарах, сопяz:пий каскад, во

доспад сопця, сороклітня задумапа жін.ка і 
сипій беретик в н.еї па колінах. Іван Драч 
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ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
~ YKPA1"Ht й Нд ЧУ~ИНt 

• Моподі письменники Пряшів- ба nротигом довгих років зав'и

щннн. Серед невеликого числа зуєтьси зокрема між культурнн

молоднх, nочаткуючих nнсьмен- ми діячамн обидвох краін. Остан

ників Пряшівщини вирізниються ньо ведеться обмін між студента
Ю. Бача, Б. Дацей і В. Гайний, які ми Київського і Тбіліського уні

друкуються в місцевій украінсь- верснтетів. Про це цікаво nише 

кій газеті "Нове життя", а їхні молодий nоет О. Луnій у статті 
твори були оnубліковані в аль- "Із джерел братніх мов" ("Л.У.", 

манасі "Дукли" журналі "Дру- ч. 64), у якій він нарікає, що є ду-
жно вnеред" же мало на Украіні молодих лі

• Творча молодь Тернопільщи
ни. При редакції газети "Вільне 

життя", яка nоивлиєтьси в Терно

nолі, існує учнівська літератур

на студія, до якої належать Лари

са Баранова, Лариса Анчель, Алла 
Зісман. Крім того на Терноnіль

щині живуть молоді nоети й nись

менники - Дарів Пнсьменна, Бро

ніслава Фотнма, С. Завалков, Б. 
Демків, Г. Петрнк-Поnнк, В. Ви

хрущ, Р. Болюх, В. Шовкун, О. Ко
рнієнко, Б. Мінц, В. Анохіна, Т. 
Анатольєва, М. ·Заєць, О. Бугай, 

І. Горенко ("Л.У.", ч. 55). 

тераторів, які б досконало знали 

одну (крім російської} з чужих 

слов'янських чи західніх мов. Він 

наводить nриклад, що сnрава вив

чення мови ще найкраще налад

нана між Грузією і Україною. 

Грузнии Рева Хведрідзе, Нурі 

Верзадзе і Амірон Асонідзе вив

чили докладно українську мову 
на філософічному факультеті Ки

ївського університету, а украінці 

Грицько Халимоненко і Неоніла 

Біляченко вивчили грузинську 

мову на такому ж факультеті Тбі
ліського університету. О. Луnій 

згадує, що чужі мови знають ще 

nерекладачі В. Грнмач - слова

цьку, О. Сенюк- скандннавські, 

О. Паномарів - новогрецьку, В. 

Житник чеську, Алевтина 
Сnрогіс - естонську, Дмитро Па

вличко - есnанську, Дмитро Бі

лоус - болгарську, Володимир 

Лучук - слов'янські мови. З ін
формацій молодого nоета вираз-

ка В. Коротича "Течія'' nеред сво

єю nоввою nереходнла nочерез 

руки n'яти осіб, які мали відно

шении до іі зредаrуванни і ви

nуску. Збірку редаrував Ю. П. 

Петренко, художнє оформлении 

зробив В. С. Кобец, художнім ре
дактором був М.Н. Вальчук, тех

нічним - К.П. Лаnченко, корек

тором - С.С. Афоніна. Чи ці осо

би не є також сnіввідnовідальні 

за "мовні nрогріхи" В. Коротича? 

• Літературна молодь Прндні

пров'и. В Дніnроnетровську nри 

місцевому Відділі СПУ існує мо

лодіжна секція. Молоді nоети і 
молоді nрозаїки збираються ок

ремо два рази в місяць, а часом 

сnільно. Секцією кермує молодий 

інженер Михайло Чхан. Член се

кції студент Сергій Бурлаков ви

дав свою nершу збірку nоезій -
"Трояндове світання"; готують 

свої nерші збірки недавній сту

дент Віктор :Корж і молода nоете

са Наталка Нікуліна. Здібними nи· 

сьменннкамн з а р екомендувалн 

себе Г. Прокоnенко, П. Головень

ко, А. ·Василенко, Р. Головенко, 
О. Завгородній, В. Начнниннй, О. 
Вуснк. Початкуючі літератори го

тують збірник "Молоді голоси". 

• Уираїнські книжки читають 
моряки. Українці, які nеребува
ють на кораблях та у військових 

частинах большевнцькоі балтій
сь:моі фльотн, nротигом довгого ча

су домагались, щоб військові біб
ліотеки були заnовнені також ук
раїнськими книжками. Звернув
шись у цій сnраві до СПУ в Ки
єві - вони одержали nонад тн- но видно, що вивчення західніх ПОСОЛЬСТВА ЧИ КОНСУЛЬСТВА 
сичу українських книжок, які ма

ють серед читачів великий nоnит 

(''Л.У.'', ч. 61). 

В УКРАІЮ? 

(Закінчення з 1 стор.) 

мов, чи мов народів Азії і Афри

ки цілковито занедбано на Укра
іні. Цю nрогалину могли б заnов

нити студенти які nеребувають 
ю · ' ' ннться "О поширення політично-

• " НІ про юних'. В Одесі на чужині і які мають кращий до- .. 
nри газеті "Комсомольська іскра правного статусу УРСР, а навпа· 

стуn до вивчення цих мов. 

nочав nоввлитись літературний 

додаток "Юні про юних", навко

ло якого гуртуються молоді літе

ратори nівдни Украіни. Серед 

цих молодих nисьменників і nо

етів визначаються зокрема Борне 
Нечерда і Валентин Мороз ("Л. 
У.", ч. 60). 

кн, йдучи понад голови уряду 

• Закидають В. Коротичеві ру- УРСР, такі ионсупьства &удуть 
снзм. В "Літ. Украіні" (ч. 62) л. Іса· підтвердженнІІМ визнання аме

риканським урядом копоніяnІьної 

залежности Україин від Росії. 
євнч закинув В. Коротичеві "мов

ну неохайність", базуючи свої 
твердженни на кількох nрнкла- Тому ми всеціпо підтримуємо 
дах з найновішої збірки nоета концепцію відкрнтти в Києві аме
''Течіи''. Річ вена, що до кожного рнкавського посоm.ства, а у Ва· 

• Друж&а українського і rpy- молодого nисьменника можна ма· шінrтоні посольства УРСР, це&то 
звиського народів. З-nоміж усіх тн nобажання, щоб він досконало нормальних дипломатичних від· 
nаневолених народів СССР най- володів рідною мовою. Але, чи носнн між двома окремими краї· 

більш nомітна дружба між укра- на те не є мовні редактори, яких нами, але в ніякому разі - ион

інським і грузинським. Ци друж- і завдании сnравлити мовуV Збір- цепцію відкрнтти консульств. 
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.ААОАО.А..6 І ОСВ.ІТА 
---ОАОА.6 І ОС&ІТА 
.--О.АОА.6 І ОСВІТА 
АА.ОАО..А6 І ОСВІТА 

В. 7КРАІМІ 
І"іа YKPAINI 
В УКРАІМІ 
~ YKFAIMI 

О ДЕСЬКИЯ 
_ УНІВЕРСИТЕТ 

(В ·соту річницю заснування) 

(Jtроні:ка) 

в ·1817 р. об'єднано з шляхетсь:кнм 
інстИтутом (я:кІ'rй був оснований 

французом В'оrіьсеєм, я:к приват
ній пансіон) :...._ в Рішельєвсь:кнй 

:ка :культура і духові аспірації 'у'

:краінського народу. Сам' теперіЇІl
ній ре:ктор універс:Итету проф. о. 

В цьому році минає сто ро:ків ліцей. Назва ця буrіа надана на 
від. часу заснування третього з честь француЗь:кого е м іrранта 
черги універсн.тету в У!Іраіні - :князя Армана Рішельє, я:кий був 
Одесь:кого. генерал - губернатором Півден

ної У':краінн. 

ЮржеНІ'\0 не може затаїти цього 

фа:Кту, стверджуючи, що "універ

ситет перетворився' на ·одне з 
потужних вогнищ розвит:ку нау~ 

:ки і передової демо:кратичн6і :ку

льтури двох братніх народів -
російсь:кого і у:краінсь:кого", про

мовчуючи цілиовито фа:кт, що 

більшість ви:кладів на цьому уні

верситеті відбувається в росій

сь:кій мові, а студенти .примуше

ні :користуватися здебільшого ро

сійсь:кими посібнн:ками, 

На жаль, історичні подн та:к 
с:клалнсь, що Одесь:кнй універен

тет не зумів відіграти та:коі по

важної ролі в розвит:ку у:країнсь-

:кої політичної дум:кн і у:краінсь

~'>Ого :культурного життя, я:к уні

верситети - Кнівсь:кнй, Хар:ківсь

:кнй чн Львівсь:кнй. Але все ж з 

його мурів вийшло багато визна

чних у:краінсь:кнх вчених, я:кі зба

гатили у:краінсь:ку нау:ку, робля

чи свій в:клад у с:карбннцю еві-

товоі нау:кн. 

Не мало боїв доводилось прово-. 
днтн у:краінсь:кому студентству 

цього університету за введення 

у:краінсь:коі мови та від:крнттJІ на 

ньому фа:культетів у:краінознав

чнх дисциплін, що належить до 

о:кремоі сторін:кн наших внзволr.

·ннх змагань і ще че:кає свого до

сліднн:ка. 

Історія Одесь:кого університету 
та:кож залишається в у:краінсьІ'Іій 

історіографії дуже с:купою, а на 

еміrраціі не появилось дотепер 

ані одної студії, присвяченої сто

ліття його від:крнття1). 

Щодо будівництва середнього 

і внсо:кого ш:кільннцтва Одеса 

була на багато ро:ків відстала від 

Києва, Львова чн Хар:кова. На це 
с:клалось багато причин, а однією 

з них було побоювання російсь

І,ого царсь:кого уряду, що це чор

номорсь:ке місто зможе стати ві:к

ном свідомої У :країни в шнро:кнй 

світ, :куди прибували численні 

чужинець:кі :кораблі, різні деле

rаціі, а в самому місті жило бага

то чужинців, я:кі мали свої :кон

сульства і представництва. 

Після довгих вагань в 1804 р. в 
Одесі від:крито :комерційну гімна

зію, я:ку вже в :корот:кому часі, бо 

Двадцять ро :ків згодом, в 1837· р. 
ліцей підвищено до рівня вищої 

ш:колн з двома відділамн- 1) фі
зн:ко-математнчннм і правинчим 

та 2) інститутом східніх мов. Ка
меральний відділ, я:кнй охоплЮ
вав природничі та сільсь:ко-госпо 

дарсь:кі нау:кн, було від:крнто щой
но в 1842 р. 

В 1854 р. згідно з новими рефор
мамн лі:квідовано ·інститут схід
міх мов при ліцеї. Н:краз на цей 
час прнпQдає посилене змагання 

у:країнсь:коі громадсь:костн пів

дня У:краінн за створення в Одесі 
о:кремого університету. Рішення 

Цілий ряд вчених, професорів 
універси'!'ету і їхні досягнення за

писує історія я:к за царсь:коі Ро

сіі, та:к і. тепер, на :конто російсь

:кого народу, ціл:ковито нехтуючи 

фа:кт()м, що ряд цих професорів .і 

вчених були у:краінцями і працю

вали для у:краінсь:коі :культури й 

нау:ки. 

в цьому напрям:ку схвалено в 18- Вчені університету 
62 р., згідно з я:ким Рішельєвсь:кий Серед ви:кладачів і професорів 
ліцей мав бути перетворений в університету ми знаходимо :ці
Новоросійсь:кий університет (пів- лий ряд вчених світової слави, я:к 
денну степову У :країну росіяни у:краінців та:к і росіян. ,.ут слід 
називали "Новою Росією" - О. згадати в першу чергу основопо

З.). Цю реорганізацію завершено ложни:ка у:краінсь:коі міІ'Іробіоло
щойно три ро:ки пізніше. Уиівер- гічноі нау:ки І. І. Мечни:кова, ем
ситет було від:крито 12 травня бріолога - Оле:ксандра Ковалев-
1865 р. і йому присвоєно назву сь:кого, фізіолога І.М. Сечеиова, 
- Імперсь:кий новоросійсь:кий у- меди:ка М. Д. СтражесІ'Іа, В. П. 
ніверситет. В с:клад університету Філатова, хемі:ків - М. Д. Зв
входило три фа:культети - при- лінсь:кого, В. В. Мар:ковии:кова, 
родничий, історично - філологіч- творця вчення про рух енерrії М. 
ний та фізи:ко - математичний, а О. Умова, геофізи:ка а:кадемі:ка О. 
від 1900 р. та:кож медичний. В. Колосовсь:кого, візантолога а:к. 
Університет був заплямований Ф. І. У спенсь:кого. З підсовєтсь:коі 

царсь:ким російсь:ким урядом я:к rенераціі вчених треба відмітити 
центр русифіІ'Іаціі півдня У :краї- ембріолога а:к. Д, К. Третя:кова, 
ни та центр панславістичних ідей ботані:ка - системати:ка а:к. В. І. 
для інших слов'янсь:ких народів. Ліпсь:кого, палеоботані:ка а:к. А. М. 
Одна:к він перетворився незаба- Криштофовича, ботані:ка а:к. А. О. 
ром в серйозний міжнародній на- Сапегіиа, біолога проф. Є.І. Си
у:ковий осередо:к, в я:кому зустрі- нельни:кова, хемі:ка а:к. Л. В. Пи

чалось багато професорів і сту- саржевсь:кого, знавця фавни пів

дентів з різних :краін та різних дня У:краіни О. О. Бравиера, е:ко
націоиальностей, але водночас номіста О. Постні:кова, істори:ка 

ціл:ковито ігнорувалась у:краіись- степової У:краіни Оле:ксія Мар:ке-
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виче., проф. харківського уиіверсd 

тету Д. ОвсRиико-l'іуликовського. 

Не. уиверситеті виховались те.

І'>ОЖ такі відомі українські вчені, 

RK е.к. М Ф. Ге.ме.ліR, О. О. Богомо

лець, Д. К. Заболотний, Слабчен

ко те. бе.ге.то інших. 
Ректорами університету були І. 

Соколов, Т. Леонтович, Н. Голов

иіиський, С. Ярошенко, І. Некра
сов, Т. Шведів3 ). 

СтуRентн уні•ерснтету 
Кількість студентів в Одесько

му університеті постійно зросте.-

смолосюm 
---·--о_,---=.-

мільйона томів), три му!Іеі, ке.бі- більшекил-в полі іі зору все, до 
кети і лRборе.торіі те. обчислюве.- деталей, життя університету". Він 
льиий центр. говорить, що всі виклади профе-

Наукова працн уні.ерситету сорів стеиогре.фуютьсR, е. згодом 
Одеський університет велавивсь обговорюютьсR не. пе.р1'ійиому 
зокрема в розвитку медичних те. комітеті, е.ие.лізуютьсR те. роби

технічних ие.ук. У цих ділRике.х тьсn висновки, як самі викладачі 

він де.в значне число вчених еві- повинні найбільше впливе.ти не. 

товоі слави. З важливіших досRг- формувания комуністичного еві

нень слід відзие.чити< досліджеи- тогляду студентів. Цей доцент 

ня оптичних і фотоелектричних доказує, що ие.ЙІ'іре.ще індоктри
в л е.стивостей напівпровідників, кувати студентів почервз е.І'і8.де
первтвореиия хемічиоі еиерrіі в мічиі групи, що де.є добрий ре

електрику, механізм реакції по- зульте.т. Велику ролю тут від-

ле., е.ле процент укре.інців кв кьо- лімеризе.ціі в дисперсних систе

му був завжди в дуже великій ме.х, механізм іониого обміну з 

диспропорції по відношенні до участю синтетичних смол, ком

місцевого украінського не.селен- плексних сполук і фізіологічно 

rре.є прийом до університету, чо

го перадумовою є членство в ко

муністичній пе.ртіі е.бо комсомо

лі. А. Введенський пише, що не. 
38 студентів ІІІ-го курсу історич
ного факультету є 10 членів пар
тії, е. решта - комсомольці. Зна

чить- е.ні одного безпартійного. 

"'· активних речовин, теоріR е.проксн-

В 1865 р. в університеті було 175 ме.ціі, е.симптогіке. розв'Rзань рів-

студентів ( в тому 36 вільних нянь з окремими похідними, ди

слухачів), 1884 - 610, 1885 - 619, фиренціяльні рівнRння, Щнійие. 
l886- 62:2:, 1887- 588, 1896- 581 е.льгебрв, не говорячи вже про до

(41 не. історично - філософічному сягнении в ділRнці медичних на

факультеті, 2:55 -не. фізико - ме.- ук. 

тематичному, 2:85 - не. юридич- Рівночасно з науково - дослід-
ному). ною діяльністю університет ви-

J! 1959/60 вк. році в університе· де.в до 1897 р. - 69 томів "Запи
ті навчалось 2:733 студенти не. сте.- сок Імператорського новоросІи

ціоне.рному відділі і 3107 - зе.- ського університету". Первд рв
очно, цеб'J'о 5840 всіх студентів, е. волюцією метеорологічне. обсер
в 1960/61 е.к. р. - 8177 студентів ве.торіR й історично - філологічне 
[в тому 4678 заочників). В біжучо- т-во видавали свій "Літопис", 
му е.І'і8.демічному 

ситеті навчається 

студентів. 

році не. уиівер· 

біля 10 ТИС!lЧ 

е. товариство природників (1872:) 
і математиків (1876} видзвали "За
писки''. Зе.ре.з університет видає 

"Праці Одеського державного у

ніверситетУ ім. І.І.Мечникове.". 

Русифікація і комуністК'Іна 

інRоктрннаціи 

Незважаючи ив свої зе.слугч в 

ділRнці розвитку науки Одесь
кий університет, хоч і підпорRд-

ІсторіR останніх років і факти 

говоря:ть, що в дуже численних 

випадках партійний чи комсомо

льський квиток - це лише прн

криттR, щоб дістатись не. висо

ку школу і здобути вищу освіту. 

Те.к є і в Одеському університеті. 

Зе. тими тисячами партійних і 

комсомольців криєтьс!l щире. ук

r.е.інське. людина, Rке. примушена 

поступитись своїм "R", щоб слу
жити своєму народові, будучи 

спеціRлістом високої кваліфіка-

ції. О. ЗінкевИ'І 

1) Цікава стаття Lвана Левадного 
- одниока про одеськнІt універентет, 

багата на деякі дані - ''НауковнІt 

центр півдня України" (''Гомін Ук

раїни", ч. 32-33. 31 липня J965 Р .• То
ронто), на жаль тратить на вартості, 

•Іерез брак подання джерел і літе-

З.е. останніх 45 років універси

тет' підготовив білR 9 тис. спеціR
лістів в різних ділRнке.х2 ). При уні
верситеті є вспіре.нтурв, в Rкій 
ие.вче.ється 165 осіб. В університе

ті вчені приймають захист док

торських дисертацій з 14 і ке.ндн

да.тських дисертацій - з 2:4 спе
ціRльностей. 

кований міністерству вищої ос- ратури, яку автор використав прп 
віти УРСР, зе.лише.єтьсR дуже по- її опрацю,ванні. 

В останніх кількох pol'i8.x 10 

працівників університету захис

тили докторські дисертації і 48-
ке.ндиде.тські. 

Факуm.тетн університету 

Універr:итет ме.є 8 факультетів 
з 55 ке.тедре.ми, історичний, філо
логічний (з українським і росій

ським відділеннRм), іноземних 

мов, фізики, механіко - ме.теме.

тичний, хемічний, біологічний те. 

гео!.'ре.фічний. При університеті 

є вспіре.нтура, вечірній і заочний 

відділи, інститут фізики, астроно

мічне. обсерве.торіR, ботанічний 

свд, наукове. бібліотека (півтора 

важним осередком русифікації 2) Щодо кількос.ті підготовлених 
півднR Украіни і зокрема моло- університетом спеціялістів є великі 

доі українськоі інтеліrенціі, яке. розходження в радянських виданнях. 
здобуває тут своє зне.ннR. Справі Напр. УРЕ (том Х, Київ 1962 р,) на 
руr:ифіке.ціі сприRє не.дсиле.ння до стор, 274 подає: "За роки Рад. влад11 
університету росіRн, Rкі сте.иов- ун-т підготував бл. 9 тис. спеціяліс

лять майже половину кількості тів", а журнал "Україна'' (ч. 20, Ки
всіх студентів. їв травень 1965 р.) пише: "Тільки за 

Окрему увагу в університеті післявоєннІІ!t період з ltoro стін виІt-

присвячуєтьсR комуністич11ій ін- шло 15 тисяч фахі,вців'•. 

доктринації студентів , молодих 

вчених. Про це говорить заступ

ник секретаря партійного коміте
ту університету доц. А. Введеи

ський, ''Бе.ге.то турбот у парт;й

ноі організаціі вузу. Без пере-

З) Подібні розходження є також в 

даних про викладацькиІt склад уні

верситету, В тому ж самому числі 

журналу ''Україна" пишеться, що 

"на п'ятдесяти п'ятьох 

цюють 640 викладачів 

катедрах пра

та наукових 
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працівннк~в. серед яких - 28 профе
сорів і 210 кандидатів наук". Дещо 

інші дані подає ректор університету 

проф. О. Юрженко ("Радянська ос

віта'•, ч. ЗЗ, Київ, 28 квітня 1965 р.), 

який пише, що .в університеті працю

ють З членн - кореспонденти АН УР
СР, 21 професор і доктор наук, 204 
доценти і кандидати наук. Ще інші 

дані подає Іван Левадний в повище 

цитованій його статті. Згідно з його 

даними в університеті працює З чле

ни-кореспонденти АН УРСР, 30 про
фесорі,в і докторів наук та 214 до
центів і кандидатів наук. 

Подібні розходження є між ра

дянськими даними, згідно з якими в 

університеті стаціонарно, заочно на 

вечірніх нурсах навчає"Гься "понад 

10 тисяч студентів", а !ван Левадний 
твердить, що в університеті навча

ється "12 тисяч студентів'•. 
Використана література: 

1. Степан Сірапалко - "Історія о

світи на Україні'', Львів 19З7. Стор. 

174. 
2. І. Крилов - "Система освіти в 

Україні" (1917 - 19ЗО), Мюнхен 1956, 
Стор. 96. 

:1. "Українська радянська енцикло

педія", том. 10, Київ 1962. 
4. "Справочник для поступаюших 

в ,висшие учебние заведення'• в 1959 
г.", Москва 1959. Стор, ЗО2. 

5, Я. Брик - "Сторінка універс.п

тетської слави'• ("Україна", ч. 20, Ки
їв, травень 1965 р.). 

о. О. Юрженко - "Сто років -
початок молодості", Б. Сосновський 

- "Мєчніковські традиції'', А. Вве

денський - "Локація серця" ("Ра

дянська освіта'•, ч. ЗЗ, Київ 28 квітня 
1965 р.). 

1. "На прапорі вузу - трудо.вий 

орден" ("Радянська освіта'•, ч. З8, 

Київ 15 травня 1965 р.). 
в. ЦСУ СССР, Статистическое Уп

равление Одесекай области: "Народ

ное хозяйство Одесекай област:1 •. 
Статистический Сборник, Одесса 
1960, Стор. 332. 

УКРЛІНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

В останньому часі піспа вибору проф. д-ра Ю

рін Бойка ректором, сторінки українськоі преси в 

діаспорі заповнились новими вістками і повідом

лениамн Украінськоrо Вільноrо Університету 
(УВУ). Переборовши цілий рад труднощів і піспа 

досить довrої перерви, УВУ приступає в 1965 ~ 1966 
ак. році до авднторноrо навчанна, відкрнва10чн два 

факультети - філософі"ПІнй та факупьтет права і 

суспіпьно - економічних наук. 

Студії на УВУ є доповнJОJОЧнмн до студій в 

европейськнх і позаевропейськнх країнах. Особи, 

вкt ма10ть ступінь маrістра піспа двох семестрів 
навчанна в УВУ, можуть rотуватн докторську дн
сертаціJО, а особи, акі ма10ть ступінь бакаJІИвра, мо

жуть піспа однорічних студій rотуватн маrістерсь

ку днсертаці10. 

Днсцнппі.нн на УВУ ОХОПЛІОІОТЬ діЛІІНКИ укра
ЇніСТИКИ, славістики, історіі Східньої Европи і схід

ньоевропейськнх правових норм та інституцій. О

плата студій виносить 40 дол. вnнсовоrо і 150 дол. 
за один снместер. Студенти можуть корнетуватись 

стнпендіамн КоДУС-у та тими побутовими полеr
шамн, акнмн корнстуJОтьса німецькі студенти 

(rуртожнток, харчуванна та навіть отриманна сти

пендії у внеоті 100 дол. в місІЩЬ). 
Зrідно з німецькими законамн та розпорадком 

ще з 195'0 р. УВУ є управненнй надавати маrістер
ські та докторські титули студентам, зrідно зі сво

їми правнлами студій. 

Кожний студент УВУ зобов'азаннй відвідати 

принайменше 12 академі"ПІнх rоднн тижнево. 
Виклади у зимовому снместрі почннаJОтьса 15 

листопада і триватимуть до 15 березка, а в пітньо
му від 1 ЛНПНІІ ДО 1 вереСНІІ 1966 р. 

На філософічному факультеті внклада10ть: 

Проф. Ю. Бойко - Блохнн, д-р К. Мнтровнч, проф. 

О. Купьчнцькнй. д-р Г. Васьковнч, проф. В. Янів, 

О. Сулима - Блохнн, проф. Е. Кошмідер, проф. О. 

Горбач, д-р К. Зісс, проф. В. Кубійович, проф. П. 
Курінний, проф. Міллер, проф. Н. Полонська - Ва

силенко, д-р О. Воропай, д-р М. Гоцій, П. Теодоро

вич, проф. П. Райнфе.m.д, Л. Жук. 

На факультеті права і суспі.m.но - економіч
них наук внклада10ть: проф. В. Орелецькнй,. д-р А. 

Білинський, проф. Ю. Панейко, проф. З. СокоЛJОк, 

д-р Л. Ясовськнй, проф. r. Горн, д-р А. Фіrопь, д-р 
В. Федорончук, д-р Б. Осадчук, д-р t. Рейнrард. 

В проrраму філософі"ПІоrо факультету крім 

цілоrо раду дисциплін входить також курс укра

їнськоі, болrарської, попьськоі, білоруської і ро

сійської мов. 

8 Осели ім. О. Ольжича. Внео

кошкільні Дні "Зарева". 27 - 29 
серпня відбулись на оселі ім. О. 
Ольжича в Лігайтоні, Па., Високо

ш:кільні Дні "Зарева", в я:ких взя

ло участь біля 70 студентів і гос
тей з різних місцевостей США і 

Rанади. 

лова Крайового Проводу "Заре

ва'' інж. М. Герець. 

часний український театр'', проф. 
Петро Стерчо - "Політично-пра

вний статус Украіни", інж. Сте

пан Процюк - "Розвиток народ

ного господарства Украіни в під

большевицьк~й дійсності", проф. 
Петро Голубенко - "Дійсність в 

У країні в останніх двадцятьох 

роках". Програмою Днів :кермував Го-

В часі Висо:кош:кільних Днів бу

ло виголошено та:кі доповіді: Ві

талій Кейс - ''Прозова творчість 
в сучасній українській літерату
рі'', д-р Мар:ко Антонович- "Роз

вито:к нау:кн в Радинській Украі

ні", маестро Йосип Гірник- "Су-
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Конференція • зустріч Крайовоrо ПровоRу "ЗАРЕВА'' на оселі ім. О. 
Ольжича 17-18 лиnни 1965. Зліва наnраво: В. Лнсько, М. Осіннцька, 

П. Дорожннськнй, М. Герець, Б. Гасюк, О. Вікир, Т. Кейс, В. Кейс, А. 

Процик, О. Врублівськнй, О. Вакум. 
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ставннця ЛУ:КЖ з Едмонтону} для 
ст у дентів університету Брнтансь
:коі Колюмбії у Ван:кувері. Вечір 

від:крив голова УСТ П. Данилів, а 

доповідач:ку представила Олеся 
Томіць:ка. Прелеrент:ка говорила 

про завдання у:краінсь:кого сту

дентства в Канаді та про участь 

його у свят:куваииях сторіччя :Ка

нади. 

• Париж. Курси украінознав· 
ства ОУМУФ·у. 2-21 серпня від

булися у Везін - Шалеті :курси у
:краінознавства, я:кі вже :кіrіь:ка ро

:ків улаштовують для у:краіись:коі 
середньош:кільноі молоді УНЄ і 

середньош:кільна Організація У:к

раіись:коі Молоді у Франції (ОУ
МУФ). 14 серпня в програмі :Кур
сів відбувся во:кальний Вечір з ба
гатою мистець:кою програмою, під 

час я:коі та:кож читали твори Ва

силя Симоиен:ка. Курси, в я:ких 
взяла участь у:краінсь:ка молодь 

В суботу 28 серпня підчас спіль- багату мистець:ку частину, взяв з різних місцевостей Франції, за
ної вечері, я:кою :кермував Голова участь Преосвященний Кир Я. :кінчились 21 серпня вели:ким Ве
ЦП "Зарева" П. Дорожиись:кий, tабро, численні представии:ки чором - Концертом в Бельrарді. 

маєстро й. Гірня:к рецитував по- різних місцевих організацій та е Вінніnеr. Українська мова ма 
ему Т. Шевчеи:ка "Сон", що при- студентство. На успішному Вечо- високих школах Манітоби. Цен
сутні сприйняли оваційними оп- рі від імені випус:кни:ків промов- трали Комітету У:краінців Канади 
лес:ками. лили М. Олійии:к і Натал:ка Пнме- (КУК) повідомила з почат:ком се-

Висо:кош:кільні Дні "Зарева", в н'ю:к, а І. Гі:кава і Н. Березець:ка рпня, що у:краінсь:ка мова визна
я-ких взяли участь та:кож числен- інформували присутніх про пра- на Манітобсь:ким університетом 
ні нечлени цієї організаціі, прой- цю студентів а:кадемічних ро:ків матри:куляційним предметом по
шли дуже успішно. Після допо- 1962 і 1963. Всі абсольвенти на чавши від нового 1965. 66 а:к. ро:ку. 
відей відбувалась дис:кусія, в я- зна:к зложення матуральних е:кза- Студенти, я:кі за:кінчили в 12-ій 
:кій брало участь багато присут- меиів одержали дипломи й о:кремі 
ніх. відзначення. Опі:куном ш:коли у-

:клясі :курси у:краінсь:коі мови, мо
жуть подавати іі я:к впнеовий 

є відомий і заслу-
предмет при реєстрації на пер-

проф. Ю. Сидоро- ший рі:к університету. В Маніто-
у :країнознавства 

8 Торонто. країнці - rраRу-
анти канаRськнх високих шкіл. жений педагог 
В Канаді стало вже традицією, вич. бі впроваджується у:краінсь:ка 

що :кожного ро:ку місцеві у:країн- • ФілиRельфіи. ВіRкритий ІПІСТ 
сь:кі часописи подають повні спи- в сnраві ФКУ. В щодеини:ку "Аме
с:ки випус:кни:ків Висо:ких Ш:кіл ри:ка'' (9 липня 1965 р.) появився 
Торонта, Вінніпеrу, Монтреалю, "Від:критий лист до :колишніх і те-

мова в середніх ш:колах в програ

му :курсів для тих студентів, я:кі 

думають студіювати її далі в у

ніверситеті . 

Едмонтону й інших міст. Це дає перішиіх у:країнсь:ких студентів 

змогу мати повну евіденцію на- в Америці'', в я:кому наводячи ці
ших професійних і нау:кових сил лий ряд цитат з різних у:країись

в цій :країні. На жаль та:ких даних :ких пресових органів, за:кли:ка-

• ФілиRепьфіи. Україністика на 

Пенснльванському універсн'І'еn. 
В рам:ках у:краіиісти:ки в Пеисиль

вансь:кому університеті в біжу

чому а:кадемічному році відбува-
не подають у:краінсь:кі часописі в 

США і в інших :країнах, де на Ви

со:ких Ш:колах студіює поважна 

:кіль:кість у:краінсь:ких студентів. 

8 Чї,каrо. Виnускники шкоІПІ 

українознавства. 19 червня відбу
лося в Чі:каrо прощання 25-ти ви-

пус:кни:ків ш:коли у:країнознавст-

ва, я:ка працює під :керівництвом 

т-ва "У :краінсь:ка У чительсь:ка Гро

мада". В урочистостях, я:кі мали 

ється посилити а:кцію в с:кладан

ні пожертв на Фонд .Катедри У:к
• ються та:кі ви:клади: історія у:к

раінознавства. "Від:критий Лист' 
раїнсь:кої літератури (3 :кредити), 

підписали члени Комісії СУСТ А 

ни:ко- й історія у:країнсь:кої мови (3 :кре
для справ ФКУ- Олен:ка 

дити). Курсами :керують проф 
рович, О:ксана Богачевсь:ка, Юрій · 
Гнатю:к, Леся Старух і Богдан Кер- Г. Лужниць:кий і проф. Н. Пазу

ня:к. У :краіись:ким студентам цих 
ниць:кий. 

:курсів уділює стипендіі спеціяль

• Ванкувер. З Rіильностн УСТ на Стипендійна Комісія при Від
"Аm.фа-омеrа". 18 липня відбула- ділі УККА в Філядельфії, я:ку о

ся доповідь п-і К. Ш:клян:ки (пред- чолює д-р В. tалаи, а справу одер-
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4 липни 1965 р. віRбуласи на оселі УНО &іпи Торонто спільна нараRа 
преRставннків УНО, "За рева" і реRакції "Смолоскнпу". На фотоrра

фіі частина учасників нараRн. Стоять зпіва направо: Ю. Карманін 

(член ПрезнRіЇ УНО), Лев Винницький (Голова ВнRавннчоі Комісії 

''Зарева"), Оксана Винницька, Павло Дорожниський (Голова Ц.П. 
"Зарева"), R·p Марко Антонович, Микола Плав'юк (ПрезнRент УНО), 
Осип Зінкевич (Головний реRактор "Смолоскипу"). По сереRИні сн

RИТЬ АнRрій Винницький. · Світлила R·p Оли Репетнло 

жання стипендій полагоджує про

фесор Юрій Мачук. 
• Торонто. Українська моЛОRЬ 

- Ro повітриних каRетів. 5 сер
пня відбулась в Торонті пресова 

конференція, яку влаштував 283-
ий ескадрон при Українському 

Відділі Уіоролівсько - Уіанадського 

Пеrіону ч. 360. На пресконферен
ції з інформаціями виступили С. 

Уіанін і П. Харидчак, а комен

дант ескадрону сотн. М. Янів го

ворив на тему - "Навчальна сис
тема в ескадроні кадетів повітря 

них збройних сил та можливості 
студій у Торо!І:тонському універ-
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ситеті за рахунок державних сти

пендій''. Доповідач відмітив, що 
в ескадроні українська молодь мо 

же здобувати пілотський вишкіл і 
до нього можуть вступати юнаки 

14-18 років. Для молодих кадетів 

відкриваються різні можливості 

- спеціяльні вишколи, екскурсії 

до різних краін, отримання сти

пендій на університетські ст у діі. 

• Нью Йорк. Днекусів наR Кру
тинським боєм. В щоденнику "Сво

бода" (ч. 143 з 6 серпня} С. Рик
дик статтею "Герої мученики і 
герої переможці" започаткував 

нову дискусію (такі дискусії від

бувались і в минулому} про Уіру
тянський бій. На його статтю за

реагував ряд осіб - о. Р. Ганас, 
В. Сім'янців, Уі. Степовий, Б. Мар

тос, І. Білоус, І. Савич. На жаль 
дискусія не вносить нічого ново

го, в ній повториється загально

відомі для пересічного українця 

факти про Уірутянський бій та про 
значення його для у:краінськоі 

молоді. 

__ СПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ 

В еислі ((ОмолоскипуJJ r:a 
липень-серпень ( е. 4, 1965) під 
кореспондеІЩією ''11-ий Кон
грес Українського .. студент
ства ЕвропиJJ випав, в еасі роб
лення ломки, підпис автора до
пису Мирослави Масшю з Па
рижу. За цей недогляд вибаеа
ємось перед авторкою та інши

ми еитаеами. РЕД. 

ноЬі '--ІL1сла 
cmyge..,mcьhu~~bugaнь 

8 "ГОРИЗОНТИ" - украінсь- "Уі'ль:ка рефлексій про Украіну в 
:кий студентський журнал (анг- Об'єднаних Націях", Ю. Уіуль
лійською мовою}, ч. 1 (9}, Рік VI, чицький - "Україна проти Росіі 
Нью Йорк - Урбана. Неперіодич- в Берестю Литовському", "Шев
не видання СУСТА. PeRкoneriи: ченківсь:ка резолюція ч. 174", М. 
Олена Гікава - Сацюк (Голова}, Савчук - "СУСТА" (короткий 
М. СавчуІ'І, Д. Штогрин, Уі. Сав- нарис}, ".Академічна свобода в 

чук, О. Уіоверко, Б. Футей, І. Фос- СССР" (зіставлення фактів}, Б. Фу
тер, Дж. Фостер, Л. Матиців, І. Гі- тей - ''Студентська хроніка'', 
кава, О. Іллюк - члени. Зміст: "Проклямація Дня Украінського 
''Уіультурний обмін культурної Студента" в Пармі, Огайо, огляд 
тиранії", "Фонд Уіатедри Украі- книжо:к (Н. Андрусяк, Д. Уіесель}, 
нознавства'', ":Коментар про ство- вірші молодих авторів (в англій
рення Уіонrресового Уіамітету По- ській мові) - І. Ісаіва, О. Уіоверка, 
неволених Націй'', Уі. Савчук - М. Стебельськоі, Р. Зайчука, Ю. 

Мискова, фотографіі зі студент

ської діяльности. 

• "СТОРІНКА ТУСМ" - ч. 5 
(6), Рік 111 додаток до "Свободи'' 
(7 серпня 1965 р.). РеRакційна Ко
леrіи: Х. :Кульчицька, П. Гаври

люк, О. Лисяк. Зміст: В. М.-"Де

в'ятий Уіонrрес ТУСМ-у, Т. Рога
тинська - "15 років діяльности 

ТУСМ-у'', Ю. Уіульчицький -
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НА СМЕРТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА УНР 
На сірій чужині, ~алекс; ві~ рі~иої 

Батьківщини- nомер ~-р Степан ВИТВИ
ЦЬКИЙ, nрези~еит Української Наро~иьої 

Республіки в екзилі. 

Кожна втрата в нашому визвольному 

фронті є болючою не лише ~ля ро~иии. не 

лише ~ля блН!зьких і о~ио~умців. але й ~ла 

цілоrо ун.раїиськоrо сусnіJІJ.ства. Кожний 

ві~хі~ у вічність иа~щерблює наш полі

тичний nотеиціил, бо на прихі~ нових ~і

ячів, ~ержавиоrо маштабу, треба часом 

чекати цілі ~есятки років. До таких рідкіс

них ~ержавиих ~іячів належав також сл. n. 
Прези~еит УНР. 

Д-р Стеnан Витвицький був ~ля всіх 

нас символом української визвоJІJ.иої бо

ротьби, втілеииим тра~ицій Української 

Наро~ьої Республіки, символічним про

~овжувачем тієї бороn.би, ику ~о кікця 

своrо життя прова~ив наш Великиі: Симон 

Петmора. 

З ві~хо~ом сл. n. Прези~еита не nере
рветься бороn.ба за визволении Украіни, 
як вона не nерервалась nісли смерти С. Пе

тлюри чи Є. Коиовапьци. Тра~иції бороть

би за Українську Наро,J:UІю Ресnубліку бу

~уть жити ~оти, ~оки Ібу~е жити україис•
кий иаро~. І ~оки бу~е існувати українсь
ка nолітична еміrраціи, ~оти вона бу~е 
про~овжувати тра~і УНР. 

Світла nам'ить сл. n. ~-ра С. Витвиць
коrо нехай кріпиn. цілий украікський на

ро~ і всіх нас у бороnjбі за ті ~еали виз
волении нашої Батьківщини, ~ли иких жив 

і працював сл. n. Прези~еит. 

Молодь, уираїнсьні комуністи 
й внетремісти 

Кожна ~оба, чи кожний етаn в боротьбі за ук

раїнську держав1rість позиачаютьС'Я окремими пи

томими рисами, які властиві ~аиому часові, ~аиим 

о5сrавииам чи ~аиій ментальності украінської mо

;диии. 

За останніх 65-ти років нашої новітньої історії 

ми nішли ~алеко впере~, з~обуваючи в тяжких бо

ях все нові позиції в утвердженні українства в сер

цях. поrля~гх і настанові українців, що ni~ стопіт

нім тиском російської реакції були прииишкпи, 

nеретворюючись з національно - ~уховоrо самос

тійкоrо сусnільства в якийсь національно неви

разний коиrломерат лю~ей, яких є~иало хіба що 

житти на тій самій землі і закіичеиии їхніх пріз

пищ "еико" чи "юк". 

Визвольні змаrаиия 1917 - 20-их років не всти

rла nовністю об'є~иати націю в о~у ціпість, ииа 
змаrаласи б за Ті самі ~еали і cni.JІJ.иo йшла на ба
рика~и боротьби за ту саму українську ~ержаву, 
в г.кій cycniJІJ.иo - політичний пад був Іби вирішу
ваиий самим иаро~ом, а не иаІІН~уваииііІ зrори. 
АпР рівночасно з тим, Визвольні Змаrаиии внесли 

чи не о~ии з иайбіш.ших позитивів на цьому етаnі 
нашої історії: ми, ті всі- "русини'', "хохли", "ма
лороси", "рутенці", "здеuаd.'' - с'І'аnи :кіиец. • кін
цем - УКР АІНЦЯМИ, стали українською иацівю, 
икахочі nporpaлa о~ии бій, але зате виrрала війну 

за усв~омлеиии своrо icтopJIIIINoro призначении 

'супроти cвort! власиоrо наро~у та за своє націо

натне обли"І'ІИ. 

Це заrа.т.ио - иаціоиаm.ие усв~омпеиии, ике 

в ~альших роках і аж ~о сьоrо.циі все біпІ.ше у'І'
вер~жуєтьси в ПО'ІУВаииих, noi'JI8Дax і nерекоиаи
иих украінської лю~иии - ~аво й ~ає нам nоJІЇ
ТІІ'Іие зрізиІІ'Ікуваиии, JІКе иа:і:аиразиіше nозиа'Іу

єтьси в уrвореииі ик на еміrраціі та.к і на украІн-
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ських землях двох основних таборів - націоиап•

иоrо, лкиі: безкомпромісоао стоіnо на прІПІципах 

повної незалежности Украіни і комуністИ'ІІІо -
проrресистс•коrо, лкні: зараз не с нічим іиwнм, 

лк сліnим виконавцем доручеи• ботwевиц.коі 

Москви. 

В остаНИІьому часі, коли наше сусnілWІе і полі

тичне життя розбурХала дискусія: навколо Питання 

про кул•турннй обмін, "зустрічаrис• чи не зустрі• 
чатнс.", "говорити чи не говорити'' - виринас у 

нас нове ПІІ'!'ання: лк ми повІПІні відкоснтнс• до 

україис•кнх комуністів і проrресястів, які пере
буваюn. поза межамн рідної землі? Зокрема в Ка

;каді ми їх маємо баrато, ХО'І і в США іх немало і 

помІПІатн мовчанкою цю сипадну пробпему озна
чало 6 втікати від дійсности і не шукати розв'язки 
ц"оrо складного ІDІтаиня. 

Мож1DІво наw журнал і иаwе Мі)JІодіжно - сту

деитс.ке середовище пройшло 6 JІ.tовчаикою білЯ 

цісї справи, ко1DІ б не було в остаНІПоому часі спо
срідиого "змнцІІИИл-'' цих проtреснстів і комуніс

тів до українс.кої молоді й студентства з націо

иалмrого табору. 

Тут слід відмітити, що боm.шевнц•ка аrентура, 
маІQЧИ майже 50-річний досвід, навчилас. і знас 

наwі слабі і силІоНі сторони та вдаряє нас у від

повідний момент і у відповідному місці з сДІПІОЮ 

ціnлю - послабити силу й актнвніст'" нашого са

мостійІDІц.ко • визвотоного руху. 

Komr мова про украінс•ку ПоліТН'ІНу еміtра

цhо, то пона ще заммо навчилас., ще замало піз

нала болІ.Wевнц.кі методи бороn.бн і внстачнп. 
щоб у лкійс. підсовстс•кій пресі nолвнлас• стат

тя чи згадка, в якій лкус. eмi:rpaцiinry rрупу під.. 

ступно похвалено, а іншу вдарено -і все вже го

тове: у мас псчинасп.сл t.mйже rромадлнс.ка в ііі

но. 

Шслл другої світової війІDІ боm.wевнц•ка аrен

тура не мала жодного достуnу і НІ? :Іахнтала стій

кости украінс•кого студентства й ІL'И;:щемі~оі мо
лоді. Щоб захитати довір'мм до делких керівників 

•m аатнвШІх учасІDІкіи украінс.ко!!О студентс.ко
го й академічного життя - ворогові нaйnerwe ви

користовувати украінш.кі екстремістт.кі rрупн, л

ним спрнтно підсуиено слово, КІDІ'І, підозра - за
n.марює всяке лоrічне думання і воІDІ без жод101х 

Підстав роблиn. закиди, зокрема націоналісrн"ІКО• 

му студентству, прямо фантасТІrІНоrо характеру. 

Такі закиди nросовувані поміа нас ворожими 
украЇНсLІdіі внзвоJІЬНій сnраві 'DІИІDІками, ясна 
річ, cycniп•cno і загал академічної мonoJd сnрнй· 
мают• з оrндою. 

Цей стан дуже вміпо внкорнсіовуюп. бопьше

внки, а жертвами їхніх хнтрОІЦів дуже часто па

даюп. наші деякі журналісти. й да.і, а навіn дeud 

"бап.ки народу", які не маюп. належноі ПСJЛЇТИ"І-

ної вироблености і державиицького підходу до тісі 

•и іншої проблеми. 

Вудучи наскріз• переконаикмн, що різні бот.· 
шевнц.кі провокативні ''зІШІЩDПІл" нікоJDІ не 

за:оситают• твердими самостійІDІми познціими ук

раіис.кої активно • думаючої молоді в Украіні й 

на еміrрацu, все ж ми стоїмо перед проблемою, 

яка вимагає відПовідиого насвітлеІUJJІ і нашого до 

неї підХоду, зокрема до ІПІТаJDІЯ існування т. з. 

"українс.ких комуністів" і "проrресн:с'І'ів~' на емі

rрації. 

••• 
Українс•кі комуністи 1920-их років, чи це бу· 

цуть бор01'Ьбістн •m укапісти, мали в своіх рядах 

анзначних українс.ких куm.турнн:ч: і поnіТИ'ІНих 

діІМів з-перед ревоnІQційинх часів Вони виразно 

і недвозначно боро1DІс. за україисtьку ком у

ІІ іст н ч ну державу і їх боm.шевнц•ка в пада так 

само ІDІщипа, як тих. які змагалнс. в підбоn•ше

Lнц.кій дійсності за українс.ку націонаm.ну дер

жаву. 

В хаосі Внзвоn•ІDІх Змагаю., ){еJІИ мабуn. ще 

ніхто з українс•ких ПоліТН"Іних діячів не мав яс

кравого уявлеІDІя, як мас внглидатн майбутил ук

раінс•ка держава, воІDІ пішnн іиUDІми WJІлхамн 

експернментуваІDІя, використовуючи коJПОНктуру 

наявної дійсности й безвнГJІJІДностн створення ук

раїнс•кої націонаJІЬНоЇ держави. Тому ми виправ

дуємо ІJЧІПІОК і Хвнm.ового і Сосюри і баrа111оох 

інших, яких Внзвоm.ні Змагання застаmr, мабуn, 

1іі'І.ціонаn•но мало свідомими, а в наслідок того во
ШІ опШІилнсл згодом в рядах червоної армії. Хвн

n•овий і Сосюра ево.~~:юціонуваmr від аомунізму 

до націояапізму, чим багато корисного зробипн 

ДІУJІ украінс .. иої сnрави 11казуючн нові шляхи для 
українс.иої молоді підсовстс•кої rенерації. 

Ворючиоь за побудову українс.коі коиуиіс

тичної держави, українс.кі комуністи бороnнс• 
за самостійний економічІDІЙ і кул,.турнні: розви

ток окремих народів1 виступаючи проти росіі:а.

кого імnерія:пізму і колонія:лі.зму, проти російсь

кого диктату та накндуванил свосї волі різ101м на

родам. 

З ліІІ:8ідацісю панівною боm.шевнц•кою вла
дою украіис•ких бор01'Ьбістів і раnістів, Jdи.ідо• 
вано украінс•иий комуніС1'И'ІІІий РУ,х, як відносно 

самостійну і з націокаm.инми пнтомеІDІостлми о

диницю в українс•кому nоnітичиому жнnі, яка 
ніколи ПЇСJІJІ того не зуміла відроднrнс. ані в Ук

раїні, ані rнм біm.ше на еміrрації. 

УкраЇнDІ>кі комуніС'І"И"Іні організації у віпWІо-· 

му світі (зокрема в Канаді і США), вку б вони на:t

ву не носипн - стали вже давно сnіnнм, безвЬа.
ІDІМ і безз8С'І'ер8JК.НИМ виконавцем наказh! коку

ніСТИЧІІОЇ МосКИІ, _внкорнстовую"ІК націокІUІІ.ІІЇ 

сантнментн багаn.ох малосвІдомих 11И ро3'Іаров8· 
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них україІЩів дШІ суто больwевНЦ•ІОІх аrентур

иих ціпей. 

Ми ШоІDІ не чупи зі стор0101 цих т. зв. україн

с•ких комуністів чи проtресистів, ані одного сло

t:а в 1і':Jороні пересліJtуваноі Москво;о украіна-кої 

куm.тури, в обороні ліквідоваІВІх україис•ких ку
m.туриих ділчів і навіnо в обороні украіиОJ.ких ко

муністів, ."!КИХ ТНСJІ'ІІаМИ ІВІЩеио В УкраЇНі. Ба. ІЦЬ· 

біл:ьwе ~ вони иавіт• не стали в обороні своіх това
ришів, таких як Мирослав Ірчан, який був в їхніх 

рядах в Канаді, переїхав в УРСР і згодом був зии

щ~иий rim.101 тому, що він був українцем. 

А все ж таки українс.кі комуністи чи проtре

систи могли б багато зробити на леtаm.иому відТІПІ

ку куm.туриого і політичного життя УРСР, коли б 

у них була хоч крихітка иаціоиал•ІІоЇ чести і mод

с.кої rідности. 

Чи маюnо вони хоч трохи иаціонаJJЬИОЇ чести, 

щоб протестувати проти вивазів з Ухраіии тислчів 

і тислчів украіис•кої молоді? Чи мают" вони хоч 

трохи відваrн, щоб домагатис. для тих тислчів і мі
п·.йонів украінс.ких засланців і переселенців в Си

бірі чи Казахстані такJІІХ прав і привілеїв, якими ко

ристуюnосл росінии в Україні? 

Чи буд.-колн вони протестували проти русифі

кації? Чи домагаnис•, щоб УРСР перетворити t: 
справжню державу, з українс•ким змістом і щоб 

вtІ.'вести u на WJІлхи міжнародІВооГо і політичного 
життп:, як державу рівну між рівними? Своїх спро

можностей украінс.кі комуиісrи на чужині не ви

користали. Не використали тому, що аrеит і wпиrуи 

не дискутує, не домагаст•ся. лиш~ влr:онус накази 

свого хлібодаJІЦл. 

Тому с великі ріжиІЩі між цим~>: т. зв. комуніс

тами И:t. ЧТЖІВІІ І ТИМИ 'ІИСЛЄИІВІМИ украЇНС.ИИJІІІ 

членами партії й комсомолу в Україні. Ті - в Ук
раІИІ прІПІеспи JtyЖe часто в жертву життя в ім'я 

бороn.би за уІfраїнс.кісnо тісї держави, в яку вони 

вірили, яку хотіли перетворити у слравжІПО укра

їнс.ку державу. 

Ці тут, т. зв. ''украінс.кі комуиіс:::и" чи "проr

ресисти" етапи нічим іншим, як безnоlІ"ІВІМ рабом 

МосJІИІ, бездушним виконавцем іі дирекrив. 

Тому "заmщJІНИЯ" цих лакеїв до украінсної иа

ціонал•иої еміrрації, чи зокрема, в остаІВІ•ому 

часі, до іі молоді й студентства - наперед призна

чене на повІВІЙ пров о. 

Засуджую"ІН' і ціnковито від101даючи їхні пи

сання, ми все ж уважu:мо, що до ЇХІВооГо членства 

нам таки тре6а wукаrи WJІJІХів і старатис• поверну
ти його в украінс•кн:і: націоиаm.иий табір. А це мо

же сnтис• почерез куsтурІВІЙ обмін, ІІКИЙ може ім 

'ІН не иаіі:біm.ше допомоnи в їхи~ому прозріииі· Іх
ні поізд101 в Украіну, "опіка'' над ними, як і над всі

ма турисnми, u6орона відвідував своіх рідмнх, 

руснфікаціІІ украіис•ккх міст і cin та цiJroro адміиіс 
трвційио - державиоrо апарату - не одному з них 
розкрюrа і розкриє о"ІЇ на справJІІИЮ cyn дерВІав-

ної фікції, якою с УРСР і капоиілтиої залежиости 

та експлуатації УкраЇІВІ Росією. 
Говорити з керівІВІками еміtраційних т. зв. "у

країнс .. ких комуністів" чи "проrреснстів'~ ми змо

жемо лише тоді, коли' вони перестануnо бути сnі

пим зиарлдАRм Москви і переміилтьсл з бездушних 

nв:.-оматів в л1одей думаючих, які еnосібні бачити 

стан в Україні таІfим, ІІЮІМ він с, а не таким, яким 
його представлис паиівІВІй режим. 

Коли ми обстоюємо зв'язки і реnмови з украіи

с•Іfим народом і з рраінцлми, які приізДІІ"По з Ук
раїни, то це ще зовсім не означає, що ми с за таки

ми зв'язкамн з керівІВІкамн українс.ких комуніс

тів на чужині. 

Це є дві окремі справи, диі окремі проблеми, я

кі не маІQ~'~ нічого спіm.иоrо одна з одною. 

* * * 
Час, в якому ми живемо, вимагає від кожного 

з нас, пригллдатис. до тих всіх процесів, що нурту

ют.. у теnеріи.ои•ому новочасному суспіm.стві. Як 

і в інших суспіт.иосТІІХ, так і в нашому українс.

кому - ми бачимо зараз дві течії, які не бачаnо чи 
не хочуть бачити тих WШІХів, лtшми прямус людс

тво і окремі народи в майбутнє: це иnші украіис"Іfі 

екстремісти крайи"о правого і край11:•о лівого на

прямків. 

Коли проаиалізува,;ои їхній підхід до тих чи ін

ших питав•, їх спосіб думаІDІЯ, ЇХІПО інтерпретаці

ю rісї чи іншої події - ми побачимо прямо фан

тастичну подібиіет" між цими двома те'ІЇІІМИ. 

Прийшов час, щоб ці обидві течії (які с чи не 

иt·йбіл•wнм боллком на живому тілі украіит.кого 

здорового суспіт.ства) зревідувалfl свої позІЩu. 

Цілковитий крах комунісrичиої ідеолоrії і системи, 

в ЯКІВ націонал-і елементи здобули примат над 
утопійкою мріею про світовий рай у всесвітній ко

мунісnrudй державі, що й довело до прІВІцнпових 

ідеолоrічннх і політкчинх розходжеи• та посТІН

;;rr>rо розбивання та роздрібтованни цілого комуні

стичного бл•оку з однієї сторони, - і бажанИІІ Мос

кви диктувати свою волю різІВІм народам та її шо

віністично - велнкодержавна настанова до рЬ101х 

націонаm.ностей та иаціоиаІJЬІВІХ руків - з JWyгoi, 
повинні RінеЦІо-кінцем дійти до свідомосrи рраіи

с•ких комуністів і проrреснсrЬ, що муслn дііrи 

до ІІоrічиих висновкіs, якщо вони справді рраїи

ці, а не платні аrенrи боm.шевиц•кої розвідаи. 

Украіиш.хі екстреміс'!Н, яким так часто потура

ют• наші дуже помір.rовані ,Sаnоки народу"• по

винні иавчитисп з минулого і сучасного та усвідо
мити, що екстремЬм,. яку б биагоРодну ціm. віи не 
обстоював- с в СТtаснос:П приречеІDІЙ на заrнбіп•. 

Екстремним розв'оуванНІDІ складних про6лем, зо

крема загаm.ио - иаціонаn•иого і виутрішк•оrо ха• 
paxrepy, ми ніколи не дійдемо до вinw.oi рраінd!.
коі держави. Украіис.101Й ексоrремЬм- це не 6па
горояна ~ороnба за свободу нашого народу, це 

ВНJІІІІІСrІНЇСТ•, анархІІІ і rромадsксu.а війна. 
Украінсиі комрdеrи й у.раіис•кі екnреміс'Іи 
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оnииилис~о на двох nротилежних nолюсах. Хоч їхнє 
"rеоrрафі'Іие nоложения'' дуже різне. то зате кnі· 
матичні умови й атмосфера, в якій вони діють -
тотожні. 

Майбутнє Україин не буде визначувати ані од· 

на, ані друrа екстрема. 

Україис~окий народ без цих двох течій і без цих 

двох філософіІі життя - комуністичної і екстре• 

містс~окої зможе скоріше осяrиути с&ою повну сво· 

боду та побудувати вільне життя у своїй власні* 
державі, в якій свобода &уде найвищою цінністю 

украінської людюtи, mодиии, яку ніхто не зможе 

позбавити rідиости чи національної чести. 

О. ЗІНКЕВИЧ 

~о--о---

Наші інrерв'ю 

Говорить інж .. д.~Іитро Андрієвський 
Редакція ({Смолоскипа" вийшла з іпіція

тпвою провести іптерв'ю з рядом визпаzпих 
україпських діяzів політики, пауки, літерату
ри, мистецтва, щоб озпайомити паших zита
zів з їхпіми думками та поглядами па ті zи 
іпші питаппя і проблеми. Перше іптерв'ю ми 
провели з іпж. д~tитром Апдрієвським., одпим 
з пайвизпаzпіших діяzів і публіцистів україп
ськ.ого паціопалістиzпого руху. На деяких 
zлспів нашої Редакції, па zислеппих паших 
дописуеаzів і zитаzів писаппя Д. Апдріевсько
го .ІІtали zи перішальпий вплив у формуваппі 
їхпього україпського світогляду та вироблеп
пя думки і погляду па ту zи іпшу україпську 
проблему. 

На ряд паших питапь іпж. Д. Апдрієвсь
кий дав відповіді, які відзпаzаються своею ло
гіzпістю, тоzпістю вислоб'У та перекопливіс
тю, при zому їх автор завжди кермується доб
ром україпської справи. Ного підхід до цілого 
ряду, zасом дуже спірпих справ і проблем, 
дуже близько збігається з позиціями, па яких 
стоїть паш журпал та з поглядами, які вже 
довгі роки ми обстоюємо. Ця близь-кість зу
.ІІювлепа як.ра.з впливом писапь іпж. Д. Апдрі
євського па молоде і молодше поколіппя ук
раїпської JІWлоді, яка завдяzуе йому дуже ба
гато у сєюему духовому ставаппі та у відм
шеппі д() украіпського суспільпого і політиz
пого життя та до його проблем. 

Іпж. Д. Апдріевський пародився в 1893 р. 
па Наддпіпряпській Україпі. Ного студептські 
роки розложились па кіль-ка періодів, дуже 
відміппих одип від одпого. В 1912 р. віп при
був до колишпього Петербургупа вищі студії, 
де брав активпу уzасть у житті місцевої укра
їпсЬ~~:ої громади. 

На Цей zac припадає формуеаппя паціо
пальпо - політиzпого світогляду JІWлодого 
АпДрієвського, па· що пемалий вплив мали 
статті Д. Д оюцова. . . 

· Революція 191..7 . р • . покл.икОJU!- .. :ба.гатьqх 
укра,нськf!,Х студепт.ів, а в .. тому й Д~ . Апдріев-

Інж. Дми·тро Андрієвський 

Gького, з zужипи па У країпу. Тут віп вклю

zився в мережу відпоРУzпиків У краііпсь-кої 
Цептральпаї Ради і протягом 1917- 18 рр. 
<·робив революцію'', як про це сам згадує, спо

zатку па Волипі, а згодо.1rr в Таврії. Це дала 
з.1wогу молодому студf!птові пригляпутись, як 

виглядає україпська паціопальпа революція 

па місці. Ще дотепер з подивом згадує д. Ап
дріевськ.ий М. Грушевського й іпших тодішпіх 
україпських провідпиків, яким вдалось ство
рити Україпську Народпю Республіку. 

В zac геть-мапського перевороту Д. Апдрі
євський був уже в Києві і вступив урядовцем 
до Міпістерства Зовпішпіх Оправ під проводом 
Д. Дорошепка. Наприкіпці 1918 р. його вклю
z~по в Україпську Дuпломатиzпу Місію до 

Швайцарії па zолі з д-ром Лукасевиzем. Пе
ребув віп па тому пості До половUпи 1919 р.1 
зві_дки виііхав до :Бельrії кіпzати свої вищі сту-: 
дії. В 1921 р. Д. Апдріевський здо(jув дщ'Ілом 
іюкепера - архітекта. 

· вудуzи ще молодим юпаком Д. Ан,дрjєв .. 
ський папотикається при різпuх _ пагодах па 
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націоналістиzrtі ідеї, зокрема на писаНJtя д. 
Доицова, як,ий від 1913 р. будив українську на
v.іональну свідомість і політиz:ну думку свої
ми писаннями. Він пилwю z:итав їх ще перед 
рвеолюцією, а с.иїхавши на z:ужину і закін
z:ивши студії. став вивz:ати вttеунені в них 
проблеми. Про свое відJЮuwюtя до писань Д. 
Донцова, Д. Андрієвський говорить у нашому 
інтерє'ю. 

У 1920-ux роках Д. Андрієвський поz:ав 
брати z:шmy уz:асть в процесі оформлення на

ціоналісти7.ної ідеї й руху. Тоді ж таки поz:а
лись заходи щодо організаційJЮго оформлен
ня націоналістиz:JЮго руху, як,ий виявив себе 

насамперед серед українських студентів. У 
1927 р. полк. Є. ІСоновалець сІUZиІWв в Берлі
ні реz:ників різних студентських гуртів і на 
цю ІWнференцію за.просив таІWж ін.ж. Д. Ан

дріевсьІWго. На -цій конференції народився 
Провід У І(.раїнських Націоналістів і тоді piuw-
1W видавати в Празі аРозбудову Нації'', як,а 
.мала згодом не.""алий вплив на молодь ЗУЗ і 
навіть Наддніпрятцини, і з як,ою дуже тісJЮ 
С?Jівпрацюоав Д. Андрієвський; статn иого 
мали z:и не рішальний вплив на розв'язку різ
них проблем української дійсности. 

Провід Українських Націоналістів, z:ле
но.ІІf ЯІWго був він воід crwoгo поz:атку, займаю
z:и пост ідеологіz:ного і політиz:JЮго референ
тів, склUІWв Перший ІСонrрес Українських На
ціоналістів у 1929 р., на як,ому стєорено Орга
нізацію У кратських н~щіоналістів. 

У всіх цих справах інж. д. Андрієвський 
брав дуже ак,тивну уz:асть, був промотором 
багатьох ідей і ІWнцепцій, z:им якраз визна

гається його роля і міоце в українському на

и.іоналістиz:ному русі. й ого перу належать 
сотні статтей і праць, що були публік.овані в 

різних націоналістиz:них єu,даюtях. Інж. д. 
Андрієвський відомий як, різ~ї:1tй побортж 
~~зміновіховства" в 1920 - 30..ux роІWх, як, ре
форматор ідеології українсьІWго націоналіз
му, дбаюz:и про z:истоту її від впливів модного 
тоді пациз.м:у і фашизму, що так сильно поріз
пило його з писаннями Д. Донцова. В новіших 

z:acax інж. Д. Андрієвський відомий, як, автор 
тези про державність УРОР, ян.у сnрийняли та 
розпрацьовували z:исленні українські політик,и 

та наші провідні діяz:і у вільJЮму світі. 

Після останщ.ої війни, під z:ac якої він 

заз1tа-в переслідування нацистів, він був одним 
з tнщtяторів створення Украінської Націо

ж;;льшіі Ради на z:ужипі, на базі традицій Ук

раїнської Народньої Республіки та копсолі
даціі всіх украінсІУІШ$ політиz:них сил, навко-

ло одJЮго Державного Центру. 

Інж. Д. Андрієвський увіііиюв в історію 
українських визвольних змагань, україпсьІW

гv націоналістиz:ного руху і українсьІWї полі

тиz:ної думІШ, як, передова постать, як людин,а 

гідна подиву і захоплеНJtя молодої українсь-
ІWЇ генерації. 

О. Зінкевич 
• • • 

Питання: Нам відомо, пане Інженере, що 

Ви живо цікавились і ціІWвитесь українським 

сrудентським життям. Які, на Вашу думку, 
.можна остаповити паралелі між українським 

студентським життям ІWлись і тепер? 

Відnовідь: Fі:идд.ючи о в ом на мої студентські 
роки і порівнюючи українське студентське життя 

тоді й тепер - можна знайти подібності, а також 

і відмінності. Річ ясна, що і ми замолоду різнили· 

ся в поглядах і в поступуванні від наших батьків, 

від старішого покоnіння українців, <!Ле не в такій 

"Мірі, як тепер. І це зрозуміло. Адже ж під сучас· 
ну пору в цілім світі відбуваються ІІеличезні змі'· 

ни і темпо життя сrрашенно присуорилось, а то

му старшим людям тяжче потрапити за тими змі· 

нами, як молодшим. 

Fі:оли обмежитись в нашім порівнянні україн

ськоі еміtраціі - старішої з молодшою, то можна 

помітити, що перша з них виростала на ріднім 

tрунті і іі свідомість складо~.лась п'д знаком рево

люціі, тоді як друга змалечку була відірвана ві;д 

того tрунту і оформлювалд.сЬ. духово серед "ІУ· 

жниного світу. Війни світові, перша для старіших і 

):tруга для молодших, були горнигом, в якім гар· 

тувалясь наші душ~. Ми, старші, жннемо досвідом 

минулого, тоді, як молодші - сучасною дійсністю, 

до 11коі багатьом з нас, старших, тя.~ко пристосу· 
ватись. З того факту виростає багато ріжниць. між 

nоколіннями украінської еміtраціі. А з другого бо

ку різні наші поколі-ннв:, що живуп- і діють у віль

ному світі, взаємно доповнюються, а тому спів

праця між ними конечна. 

Питання: Чи могли б Ви нам СІ,азати в кіль

кох словах, як, Ви задивляєтесь на питання 

ідеології українського націоналізму? Молод
ша паціоналістиzна теперація уважає Вас за 

олного з теоретик,ів та ідеологів украінсьJСОго 
паціоналіз му. 

Відnовідь: Думаю, що це не зовсім так. І то 
вже тому, що я ані своїм темпераментом, ані ду· 

манням не є теоретиком, а ще менше догматиком. 

Длв: мене ~имоги життв: завжди були ріша:rп.ними, 

життя не лише в його матеріальній оболонці, але 
насамперед в його духовім змісті. А тому ідеоло

гів: і длв: мене має свою вартість, але ідеологів: без 

пересади, без догматизму. 

Питання: Як Ви тоді задивляєтесь на Дон
цовський націоналізм? 
Відповідь: ТеоретИ'Іно офорМlПІ український 
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·націоналізм Донцов і в тім його велика заслуга. 

:Ми, націоналісти старішого nоколінни, всі вийшли 

з Донцова. Та середовище, І!Ке nерше стало засто

совувати науку Донцова на nрактиці, немало зре

відувало ту науку. Уіоли nочала вюrодити "Розбу

фва Націі", що була органом Проводу Украін

ських Націоналістів, у видаванні икоі 11 брав не· 

малу участь, ми nоставились до Донцова критично. 

Він бо надто взорувавси на італійr.:ькім фашизмі 
та німецькім нацизмі, з икими мав сnільну філосо
фічну базу, а икі нас від нього відчужували. Це 
nомогло нам виnередити історичні nодіі, коли т.і 
два націоналізми скрахувалн, і тим ми nереросли 

Донцова. 

Ані до "Розбудови Націі", аю до І Уіонrресу 

У краінських Націоналістів, ак~ до ОУН - Донцов 

!не мав ківкого відношенни. І то незважаючи, на 

заходи nолк. Є. Уіоновальци nрнтІ!гнути його до 

наших nочинань. Тим не менше його вnливи на на

ціоналістів не nеревелиси й дотеnер. :Вони не зав

жди були nозитивними. І так коли в 1940 р. мав мі
сце розкол в ОУН, то одною з nричин його був 

факт, що nевний гурт крайової молодІ став nовер

татись на позиціі Донцова, икі в триJщитих ро!'іах 

були заnеречен~ nровідними колами нашоі орга

нізаціі. 

Питання: Чи Ви уважаєте, що н.аша укра

t.н.ська дійсиість н.аставлен.а н.а дон.цієську іде
ологію еи н.а ревізію її? 

Відповідь: На мою думку житти щораз більше 
дає рацію nротидонцівським тенденціим в укра

інській сnільноті, а зокрема в ОУН. Головними ри

сами наставленни Донцова були й дальше є: док

тринерство, НuХІ·:л до скрайностей, відірваність від 

житти, нетерпимість до чужоі думки, неnрими

ренність суnроти інакодумаючих. Тим часом те
;nер, і то в силу nевних органічних nроцесів в ці

лому людському сусnільстві ті тенденціі зазнають 
nоразо,к і тому nідnадають nід ревізію. Під цим 
nоглидом знаменним і nовчаючим є ВатикансьJІіи>% 
Собор n. Ми є свідками, ІІК Уіатолнцька Церква і\ 
nоридку "усучасненни" не вагаєтьсп вносити змін 

навіть в догми, що вона nеребудовує свою орга

н~зацію в наnримку лібералізації іі, шукає кон
тактів не лише з іншими христиинськими Цери
вами, ба навіть з нехристиинським~f віровизнании

ми і заходить з ними в діилоги. 

Питання: Як тоді представляється справа 

з марксистською доктриною, наприклад, в ко

JІtун.істиzн.их країнах? Чи є помітні там якісь 

зрушен.н.я? 

Відповідь: Власне знаменним є і цей nриклад. 
Марксистська доктрина баииротує, іі ревідують 

соціилісти, а в комуні.стичних державах, в СССР 

насамnеред, вона терnить невдачі на nраитиці. 

Тут бо доктринерство, засада централізму доnро

ваджують до неnоборних труднощів в соціипьио

му, госnодарсьиому і nолітичному митті. Вони вже 

розсадили комуністичний іитериац1снал, де ne-

Дмитро Аи~рієвоькиіі (третій 3 nрава) 3 rpynoю 

українських сту~еитів в 1921 р. в Вельrії. 

реміг nоліцентризм. Рівночасно з тнм розnадають

св колоніильні імnерії і на іх румовищах nостають 

чисельні держави молодих народ:в, икі щойно о

формлюютьси національно. І все це дієтьси ni:~ 

ТИСКОМ ВИМОГ ЖИТТІІ. В НЬОМУ діє З:1RОН1 ІІКИЙ каже, 
що nроцеси диференціиціі й інтеrраціі nроходить 

рівнобіжно і рівночасно, ВЗdємно собе доnовнюю

чи. Ці nроцеси відбуваютьси і в укрвінському сус

nільстві, а зокрема серед націонаn'істів всуnереч 

донцівським тенденціим. 

Питання: .Зі скп.зан.ого Вами виходить, що 

багато старих доктрин., ідеологій, nабіть догм, 
які мають за собою багаті традиції, підпада
ють ревізії. Чи уважаєте, що потрібна також 
і ревізія ідеології україн.сь~rого націоналізму'! 

Відповідь: З оглиду на вище сказвне і вище на
ведені факти та беручи украінсLкий націоналізм 

в ц:.Лому, а не окремі його відгалуженни, ми ува

жаємо, зараз тут ревізіонізм не мР.є rаціі. Зміни 
в ідеології і nрограмі ОУН відбуваютьси нормаль

но і nовільно на ВЗУН. Під цим оглидом є знаменні 

внеліди ІІ ВЗУН 193? ~·і ІІІ ВЗУН 1947 р. Натомість 
треба nорівнити різні тенденціі в українськім на

ціоналістичнім русі, обмірRувати, икі з них витри

мали nробу житти, а икі nеречать йс:.го вимогам. 

При тому треба ставити наголос не TBJ'i на теоріі, 

ик на nрактиці. І то тим біільше, що !! nоточну іс

торичну хвилину дли У країни йдетьr.:и насамnеред 

npo розв'изку численних nроблем, що іх висува

ють біжучі nодіі і органічні nроцеси. 

Питання: Відходяzи від питань ідеології і 
теорії, н.ам було б цікаво довідатись, як Ви 
ставитесь до спрас.и У країнської Радян.сь"ої 
Соціялістиzн.ої Республіки та зн.аzен.н.я 11 у 
визвольній та державній справі У країни. LHL 
багато н.а цю тему писали і дехто уважає Вас 
автором тези, що УРСР є українською держа

сою, xoz з комун.істиzн.wк режижом. 
Відповідь: Це nиtанни, власне, н"'ілежить до тих, 
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над якнмн доводиться застановлятяс9 укрвінсько

му nолітикові, як та:кож журналістові. В nлощині 

національно - державноі nроблемати:ки, в наявних 

мімнародніх обставинах, сам фа:кт існуваннв УРСР 
має свою вагу і його не можна оминути. Той фа:кт 
звернув на себе мою увагу на nepen~.мi 50 • 60-их 
ро:ків і тоді nочав я ним займатис.а 'Н:!. писати на цю 

тему. Це nравда, що дехто nриnисує мені авторс
тво тези, яка твердить, що УРСР є у:краінсь:кою 
державою з :комуністичним режимом, на:киненим 

ій ззовні і що і і можна і· треба ви~ ориста тн для ви

звольної та національно - державн-:-і сnрави У:кр;;. 
іни. Не буду заnеречув~tтн nевноі долі правди в 
nриnисуванні мені авторства наветtІ~ноі тези. 

Треба однак ствердити, що рівночасно зі мною 

nроблемою УРСР займались і займЕІються дев:кі у:к
·~аіиські науковці ЇІ nубліцисти, я~ от nроф. Б. Га
~айчук, а також девкі чужинці. Одні з них nід
тверджують тезу, що УРСР є у:краінсь:кою держа

вою, а інші іі заnеречують. У кож~"ІЇМ разі на сьо

годні щодо цього nитання існує не одна фахова 
nраця. Переглянувши девкі з них, я далекий від 
думки ревідувати моє становище Р тім nитанні. 

Сnробую nри цій нагоді nодатн, бодай стисло, 
моі міркування в nитанні УРСР, ЯУ.ому цілком не
доречно додано дражливостн. Відразу зазначу, ще 

Молода Поезія у вільн.олtу світі 

ціла сnрава стосується скоріше nо;;'тичноі та:кти· 

кн у внзвольн:.й боротьбі У:краіни та відбудови іі 
національної і суверенної держави. 

Застановляючись над nитанн&м УРСР дово

диться розглядати його в різних nІ!сщинах, як от 

формально- nравній, а також nра:ктично-- nолітич

ній. При тому треба числитись з -:им, що норми 

державного nрава міняються з бігом часу. І та:к 

навряд чи ССОР вміщається в рямuі І<ІІясичних на

укових теорій nрава. Щодо УРСР то вона безnереч

но не має всіх і в достатній мірі атрибутів суве· 

ренноі держави і може ви цавn1':ttсь фі:кцією дер
жави. Одна:к нам здається, що сам факт :конститу

ції, держав~их :кордонів, визнанн;~ чужинними 

чинниками, як держави, вистачає, щоб уважати іі 
за таку . А у:краінсь:кою вона є вже тому, що так на

зивається і охоnлює украінсь:ку територію. Щодо 

атрибуту суверенности, то формР.льно, коли не 

nрактично, він та.кож nри:кметний УРСР. А зреш

тою nоняття суверенности в наші часи зазнає вели

ких змін. Не бра:кує nрикладів, коли незаnеречно 

суверенні дер*ави оnиняються в колоиіяльній за

лежності. А зреш1оою, чи держави - члени ОНацій 

nосідають nовну і абсолютну суверенність? Ма

буть ні. 

(Далі буде) 

Юрій Коломиєць 

(М. Ц.) Юрій Коломиєць пише про себе: 
"Народився, як звичайно родяться люди, 

від матері. Дещо спричинився до цього бать
ко, і року Божого 1930-го на хуторі в моїй до
рогій Полтавщині, оди1є1 гоголіаської ночі, 
мене поклали в люлю. Як далі було, не паи'я-

таю, лише в снах бачу величезний сволок з на
nисами і великими йорданськими хрестами та 

виверченою діркою, що означала число наро
джених на Коломийцівськім хуторі. Моє чис

ло було 49-те й останнє. 
Далі це безпам'ятна відстань тих років, 

що знаменувалися холодом - голодом і лазі~

ня по дніпропетровських звалищах і визбиру
вання картоплиного лушпиння. 

Це між іншим; життя робИJІо своє й писало 
свою біографію в Німеччині від 1943-го до 
1947-го років. Параграфи в біографії були 
різні; найдошкульніші - з остівського пері

оду. 

Від 194 7 -го року я жив в Бельгії та вчив
ся в Інженерно - технічнім інституті. В Аме
риці я появився 1952-го року. Чесно відслу
живши дядькові Семові, відвідував Ілліной
ський університет, а пізніше Іллінойський 
технологічний інститут. Тепер nрацюю інже

нером. Одружений і маю mестиріч9:ого сина". 

Юрій (або Жорж, як його частіше назива
ють) поет. Почавши останніми роками друку
вати свої вірші в журналах ("Сучасність'', 
"Нові Дні"), він видав цього року свою пер
шу збірку - "Гранчасте сонце", а тепер готує 
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другу, що має правізоричний заголовок "Білі 
теми". 

Не зважаючи на нормальні в початківця 

недотягнення. Коломийцеві вірші визначають
ся своєрідним голосом і свіжістю. Подаємо 
вибір з "Гранчастого сонця" і три досі недру

ковані вірші. Бажаємо авторові дальших ус

піхів, і радимо читачам уважно поставитися 

до творчости багатообіцяючого поета. 

ПЕРШІ ВІРШІ Ю. НОЛОМИйЦЯ 
ШЕСТИДЕСЯТНИКАМ 

Ви зиикJІИ 

в nавзі весни, 

(наче иемовшиво) 
і ЗНОВУ ПОRВИJІИОЬ 

мечем 

із nіхви соици 

пі'І'Ом. 

На rострих пезах 

вввси вихор, 

на пезах час ішов 

хо,qою свіmа. 

Ви іішпи красиво, 

xo,qa m~шапась сповом .. -
rapii'DIX в,qарів ~ь. 
Ви ЙWJDІ 

на ,qoвre око С'І'апі, 

піц оплески свинцевих сJІЇз, 

t мнкохІ,qа, 
заrваJІИ нЬв 
у с:онце. 

КІЛЬКА ПИТАНЬ 

Ви ба'ІИJDІ 
зепенніі: nontJr, 
розсиnаний 

на r.ІІИЦJІХ 

СОСОНІ 

розсиnввІ 
разки иамнС'І'а, 

,qe rpae 
вnЬвмурви 
Ь rпо,qом 
с:онцеf 

1Інвн.ФfІUІПНс:s. 
СОІЩІО В о'ІІ, 
коJІИ на nmt'd 
бере вечір 

о&ереІІІІОІІ 

t'ІІХТ мову -
коромнспом несе 

суrор&н верІ 
Т cvroпoo uацій! 

Ви не кynaJІRC8 

в nopoJВRiм old 

МіСІЩИ, 

і не збираШІ 

алибас тер, 

Листопад-Грудень 1965 

коШІ розкоmоють 

чавунну ніч 

на зорі? 

Це у ту пору, 

коли 

,qесь схо,qить сонце, 

то,qі 

коли цвіркун 

говорить з Воrом. 

Це у ту пору, 

KOJDI 

,qесь за карнизами 

поrиутих пуків ночі, 

,qзвоиить бронза 

повним сонцем 

і ии,qіє 

знайома вічність 

поне,qіІІКом. 

Це у 'І'У пору, 

КОJІИ 

JDІW му,qрі зорі 

ЧИТаЮТЬ ИННГИ 

щасти 

при світлі місІЩи. 

ВЕЗ СОЛОВ'Ів 
Щоб иа,qапі 

не корчивси мозок 

у вестибюпj трупарні, 

,qe пеrеиі ,qихають tримом, 
віином ві,qкрию rpy,qн. 

Нехай ІІDІроко rІІJІИе нутро 

на зарЬаве 
іржавим 'І'Ипієм 

CJIOBO, 

воно 

непрочитане, 

ві,qверте, 

.ас:'І'е. 

На небозво,qах 5а&Замуюn. 
вчорашній захі,q соици. 

Темними сповами 

ворочає рот пара,qокси, 

бо спіпі 
уночі, 

бачать трикУ'І'Ие сонце. 
Є й круrпе, 

і n, ЩО круrпе ціпуюв., 
на гранчасте ,qив~си ... цем 
розве,qеиим во,qою. 

Ось виі:,qи з труnарні, 

живим і !без rриму 

і nonpo6yi: шука'І'И 
'ІИСТОГО сріІ5па 
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у rориі роздмуханих днів, 

кииrоіди 

каmrрафі'Іио виведуть хрестик: 

модник, 

хаптурщик, 

стипиrа! 

Виба'Іайте! 

Я обпи'І'Іи, 

усміхнене вами, 

romo 
епектрИ'Іиим припаддим. 

Нехай вас 

Ні знобить 
ані rріє, 

що и вибивси з строф 

шереиrоваиих 

иівепіром Тараса. 

Чи не ваша хода, 

і мои,. 

в хмародерних терасах? 

Мій світ 

по цей бік окуJІИрів, 

під козирком підиитих 

брів. 

Сміпо дивmоси в пице 

коханкам абстракту, 

бо 'ІаСОМ 
там 

не 'Іути сопов'їв. 
Любовно впиваюсь 

копиванним 

туrо обтиrиеиих стеrои, 

бо часом 
там 

иайбіm.ше чути житти. 

НОВЕ МІСТО 

На перехресті місТ 

Кутастим рухом, 

підносить кран 

запізиу руку 

ущерть кабнту 

rруитом, 

що вирвав з-під ребра 
. 'ІИЇХСЬ діді)~. 

Шкіриnси 'Іерепи, 

мов купаки кісТІUІ, 

запиті rпеєм 

на чепюстих 'Іерпапки. 

Копись, 

на ві'Іиість, 

Ім мапи RНКИЙ креИЇJ&, 
розкопеинй на rостре ВЇС'І'ри. 

Тепер 

без ритумів 

розбивси сірий 'Іереп 

із 'Іорииии дір•амн миt'пів. 

Тут наша ві'Іиість 

копає новий rріб 

на вашім місці! 

Тут стан 

із сипа і стаJJЇ 

завмре у стіни _,іста, 

ике на ппе'Іах 

місиць понесе 

і крастиме із неба 
хмари. 

Тут предків 

інших батьківщии 

на щикоподках цеі'JІИ 

придавить наше 

кпадовище. 

МИ ХОДИЛИ У ХРАМ 

Б. Руб:z:акові 

Ми ходкпи у небо 

О'ІИма, 

по самісінькім кін'ІИку 
.ции; 

Ми ходкпи земпею 

по травах 

ппе'ІИма; 

по храмах, 

по стінах 

розведених рук -
може хтось бані 

від'Іиие ••• 

Нехай зорі ціпуют.; 

наш крик. 

Розпиваписк о'ІЇ 
устами: 

по біпих бопіпих 
світах. 

Камінним серци 

rоворипи 

і шукапи спова 

на коJJіиах. 

Ми ибпука іпи 

(не дпи дива) 

із кпеиів, з осик. 

У скроні збирапи 

нектар 

із 'Іужих і батьківських 

каміииів, 
а птиці, живі, нас Y'IJIJI11 
ходити,-

понад миша'ІИх див. 

Нас каштановим цвіто~о~ 

вміпи весни пепіти 

між пускою иепущеиих 

зим. 
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••• 
Чоrо не аі .. ио 
дощ 

muоиом cniaa 
• o61Drl'lllf 
Хаі: аітер BHMOBJDI 

cnoaa, 
nамас иі'І 

на 7plrli. 
А нам nиш 

ПОХОДИ'І'И, 

nодума'І'И. 

mо6и'І'И 

і аиnит• иухо& 
нirriz 

зажмурених nетуній 

сонним духом. 

ІЗ ЗАДУМАНОfО ЦИКЛУ ''ВІШ ТЕМИ" 

Ще сонце умирас 

nіт, 

допіро сосни rо~р11т• 

rmщi. 
Ле'І'Ит• з осик nожовиnиіі 

міт, 

І 

U. І .. І . 

Наш~ інтерв'ю про молодь ІОНО (З) 

а 11 МОJІІОСІІ. зеnеиііІ 

пісні: 

ти иашуміпа трав 

мені, 
иаrоіідаnа пісеи• 
акацііі. 

Тепер меnодіі сумні 

з амвону осени 

акафіст. 

В ПУ"КВХ мііІ ден• 
nporony6iв. 
Вже піто иаnиnосJІ 

в тостір 

і жмені жов'І'Их 
rony6iв 

до '!Орних зим ~е~ 

у roc'l'i. 

Вже nic накnав сувориіі 
rрнм-

розіrрас на віттsх 

раиокr 

вітри шукааоn ronнx 

рим 

'ІОрТОПОJІОХНМ драмам. 

ЮРІЙ КОЛОМИЄЦЬ 

Українська молодь в Бразілії 
Про життя українськоі молоді в Бра

зілії майже ніzого не відомо в краінах Ев

ропи і Півніzноі Америки. Не зважаюzи на це, 
українська молодь в цій країні зорганізована, 
мас своі організаціі й інтенсивно працює для 
ширення правди про .. У крашу серед бразіль
ських кругів. Молодь зорганізована в К.Л.Е.
М.-і мас великі успё3т на відтинку .. міжнарод
~tьої діяльности, нераз єиступаюzи на різнt~ 
фолкльорних фестивалях та спортивних зма
ишня.х. Багато з цієї молоді закінzило вrtсо
кр освіту й займаю7'ь ви.:таені nости в бра
зtльському культурному, науковому і полі:rиz
но.му житті. 

Щоб поінформувати наших zитаzів про 
цю молодь в далекій Бразілії ми звернулися 
до Yn.paeu К.Л.Е.М.-у з проханням дa:ru наАr 

інтерв'ю, інформуюzи таким способом про і..-r,
ню організацію та іхні проблеми. 

Редакція "СмолоскиnУ' була дійсно при
ємно здивована одержавши з Бразілії, від У
прави К.Л.Е.М.-у за niдnucoAf Остапа Мойси
голови, Юрка Семzука - заступника і Є.в.-епіі 
Боркаловеької-культурно • освітного рефе
рента обширного листа з відповідями на иаші 
п~тання~ zисленні. знимки та вирізки з бра
зtльськт преси, як• наоzно свідzать про вели
ку діяльнісrь та живуzісrь цієі організаціі. На 
.жалЬ', з техніzних приzин не всі матеріяли ми 

маємо ЗJttoгy використати на сторінках "Смо
лоскипу". Але й ці, які публікуємо, дають пре
красну картину про жи'l"J'я українськоі молоді 
в Бразілії, якій редакція ~·омолоским" бажає 

багато успіхів в житті, навzанні та праці для 
украінськоі справи та Бразілії. 
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Голови К.Л.Е.М.-у, зліва на право: ЮліІПІ Юркевич (1951 р.), Стах Оріховськиіі (1951·1953 р.), Олексвидер 
Самаrальський (1954), Мирон Лаnунька (1957), ОлеІІсаидер Равлик (1960), Євrеиіи Вовкаловська (1961-
1962-1963), Мирослав Мазепа (1964), Остап Мойса (1965). 

ПИТАННЯ: Чи можете розказати нам, ик пос

тала Ваша орrаиізаціи К.Л.Е.М. та хто були її перші 
орrаиізатори? 

ВІДПОВІДЬ: Організація молоді :К.Л.Е.М. по· 
стала nри Хліборобсько - Освітньому Союзі (ХОС) 
1 серпня 1946 р. в місті :Курітібі. Ії nершими чле
нами - організаторами були такі особи: Режіналдо 

Зінько, Іван Паробочий, Петро :Кішка (перший го
лова), Ігор Гуnало (теnер видатний інженер - ме
талург), Йосиn Бебик, Мирослав Слободян, Михай
ло Горіховський, Стеnан Пелех, Захар Ханейко. 
Нестор Любий (теnер визначний інженер, началь

ник ІІ-го Дистрикту залізнищ Парана - Санта - :Ка
таріна. Він кермує залізничною сіткою більше 500 
км· ліній), Мирон Лаnунька (теnер один з видат
них купців украінського роду в ':Курітібі), Воло

димир Любий (ннні адвокат в :Курітібі і член Уn
рави великого банку), Юліян Юркевич (видатний 
економіст, помер трагічно в минулому році) і Ам

брозіо Хома (інженер - хеміl'І, деnутат до Сойму 

Парани, (сьогодні директор великодержавної еко
номічної установи ":КОПАЗА", на nротязі кіль

кох років заступник голови ХОС-у). 

ПИТАННЯ: Скільки Ваша орrаиізаціи має осе

редків і сиільки членства? 

ВІДПОВІДЬ: :К.Л.Е.М. має 8 відділів nри Філіях 

ХОС-у з централею в :Курітібі, а крім того має: від
діли в Портоні (nередмістя :Курітіби), Понта !рос
са, Anyl'lapaнa, Марінrа, !раті, Уніон-да-Вікторія і 

Порто Алеrре (головне місто Естада Ріо rранде до 
Сул). Згідно зі сьогоднішніми даннмн :К.Л.Е.М. має 

1·037 членів. 
ПИТАННЯ: Який пересічний вік членів КЛ.Е.

М.-у? Які перспективи на майбутиє? Чи можна пе

редбачати зріст членства? 
ВІДПОВІДЬ: Вік членів :К.Л.Е.М.-у - від 11 до 

25 роl'Іів. Пересічно від 18 до 22. Персnективи на 
майбутнє сnриятливі. Передбачається чим раз то 

більший зріст членства, так в кількості, як і відді

лів-

ПИТАННЯ: Що означає по украіиськи К.Л.Е.М. 

та икі йоrо основні завдаиии? 

ВІДПОВІДЬ: :К.Л.Е.М. - означає по украінсь

:r.ому - "Р\ультурно - Освітній та Сnортивний 

Центр (Осередок) Молоді". Назва ця визначає в го

ловному діі організаціі. Завдання :К-Л.Е.М.-у: с:куп

чувати в своіх рядах. nри ХОС-і, молодь украін

ського роду, витворювати серед неі rордість за іі 

українське nоходження та землю наших nредків 

- У Fіраіиу - іі минуле і сучасне, сприяти творен
ню nочуття сnільности та єдности1 зберігати та роз
вивати укра~нські культурні цінності, традиції, 
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Перший rолова КЛЕМ-у Петро :кішка (1946 р.) 

звичаї, nобутові вияви, знання украінської мови 
та українознавства взагалі. Крім того нашою ціл
лю є взаїмна солідарність, взаємодоnомога, nрак· 

тичиа діяльність та розвиток сnорту. 

Головними засобами в реалізуванні наших nлІІ

нів і дій є сходини, товариські зустрічі, сnільні 
nрогулянки, доnовщ1, щорічний ювілейний тиж

день з товариською nрограмою і культурним ха· 

рактером. Jlipiм цього наша ·організація має кож

ного року два офіційні свята - вечірки Уі.Л·Е.М.-у. 
Це - річниця бою nід Jlірутами і День Матері. 

ПИТАННЯ: Якою мовою rоворsть члени К.Л.Е.

М.-у? Чи всі знають українську мову? 

ВІДПОВІДЬ: Наші члени говорять двома мова

ми. Українську мову, вони всі, в більшій чи мен

шій мірі, знають. Вивчають іі на курсах україно

знавства, зокрема на ведених nри ХОС-і чи точні

ше nри Українсько - Вразільському Jlілюбі. Цій ді

лянці nрисвячуємо, особливо в останньому часі, 

основну нашу увагу та заходи· . 

Жовтень 1964 р. Показ українськоі Н'ошІ 
на "ВиUDІваиих Вечориицsх" 

1965 р. Група українських ,цівчат з Парани 

ПИТАННЯ: Чи члени К.Л.Е.М.-у включаються 

в кутьтурие і політичне життя Бразілії? Які маєте 

на тому ві~тиику успіхи? 

ВІДПОВІДЬ: Члени Jli.Л.E.M.-y включаІ<.ІТься в 

культурне, соціяльне і політичне житти Бразілії. 

Деякі з наших членів пробили собі шлях до науу,о

вих і мистецьких вершин· І тут годитьсп зг~дати 

хоч таких іосіб: Оксана Борушенко - наукові дос· 
ліди по історіі та етнографії (зокрема у nримінен

Ні до українськоі еміграції) при Паранському уні· 

верситеті1 Лариса Борушенко - небуденно тала
новита nіиністІ'іа; д-р Лев Хома, лікар - нау .кові 

праці з ділянки медицини; Дарія Рибка·- nраці з 
ділянки біології; ОлеІ'ісандер Оверченко - видат
ний діяч бразільських загальних студентських ор· 

ганізаЦlи, рівночасно видатний сnіворганізатор 

Jliypcy Украінської Мови на Філоаофічному Фа

культеті Паранського університету1 nроф. !ван 
Хорт, донедавна голова Jli.Л.E.M.-y nри філії ХОС-у 
в Уніон да Віторія - нині nрофесор та декан (ди
ректор) Філософічного Факультету в тому місті 
і там же голова філії ХОС-у (одної з найбільших 

в Парані) 1 Галя Острянська - має наукові nраці 

з ділянки хеміі та фармакології. Jlipiм цих - ще 
багато інших колишніх чн навіть теnерішніх чле

нів нашої організацн добились nоважних досяг

нень в бразільському культурному, nолітичному 
і науковому житті. 

ПИТАННЯ: Чи К.Л.Е·М має свої хори, танцю

вальні rуртки? Чи. виступає пере~ 6разільською 
публікою? Чи Ви мали пкіоь ві~rуки в 6разіm.сь
кій пресі? 

ВІДПОВІДЬ: Члени Jli.Л.E.M.-y являються осно
вою і головною силою Реnрезентативної У краінсь

кої ФолклJ;Іорноі Груnи в ·Jlіурітібі , яка має сві,й 

Доріст КЛЕМ-у: вистуn ДII"''Roro хору в часі 

Свsта Матері 
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7 липня 1965 року· Молоде'Іий бат. з иаrоди 19-ої 

рі'Іииці осиуваиия КЛЕМ-у. Коронація королеви 

баmо. 

:хор і танцювальний ансамбль в пересічному с:кла

ді 80 осіб. 
У:краінсь:ка Фол:кльорна Група виступає пос

тійно, :крім щорічних, тепер уже офіційних Фол:к
;rl4орних Фестивалях Естада Парана, теж на різних 

офіційних бразільських свят:куваннях· Слід відмі
тити та:кі наші виступи на бразільсь:кому форумі: 

J3себразільсь:кий Jlioнrpec У ніверситетсь:кнх П рафе

сарів Історіі в Jlіурітібі, Всебразільський Jlioнrpec 

Інженерів - Хемі:ків, з нагоди в~двідин Jlіурітіби 
президентами республіки, тощо. 

Виступи нашо.і Груnи складаються завжди :з 

відповідного ~,о моменту слова про У :країну та у:к

раінсь:кі справи (політичні або :культурні) і мис

'!'ець:ких 'і'Очо:к. 

В 1963 р. в новій столиці держави, в місті Бра
:3ілія - відбувся по:каз фол:кльорних груп з усіх 

бразільських естадів (штатів). Естада (штат) Пара

ну, постааавою відповідальних офіційних чинни

::ків представляла, я:к най:краЩа місцева - У :краін

сь:ка Фол:кльорна Група з Jlіурітіби, досягаючи сво

):м виступом, у:краінсь:кими піснями і танцями ви

їм:кового успіху. Цей виступ було сфільмовано і 

;3годом передавана в :кінотеатрах цілої Бразілії. 

Браз·ільсь:ка публі:ка сприймає у:краінсь:кі виступи 

з вели:кими симпатіями, а преса дає ім постійно 

дуже висо:ку оцін:ку. Для вашої інформації і для 

архіву "Смолоскипа" залучуємо виріз:ки з дея

:ких бразільсь:ких газет. 

fpyna 'Іленів КЛЕМ-у в 'Іасі nроrуль1111 
. на пер~ Нуріті6и · 

Футбольна команда КЛЕМ-у - 'Іемnіои 1965 року. 

ПИТАННЯ: Чи Ви мали, або маєте зараз свій 

пресовий орrаи? 

ВІДПОВІДЬ: При чаdопнсі "Хлібороб'', органі 
ХОС-у ми маємо свій особливий орган, "Новий 
Листо:к", я:кий видаємо португальською мовою. 

ПИТАННЯ: Скіm.ки зараз в Вразілії українсь

ких суУдеитів? Чи вони мають ІІКусь свою орrаиі

зацію? Що nереважно студіюють? 

ВІДПОВІДЬ: Студентів Висо:ких Ш:кіл у:краін

сь:кого походження бачимо в Бразілії головно в 

містах Jlіурітіба, Порто: Алегре, Сан Павло і Уніон 

- да Вітарія .В Jlіурітібі є іх близь14о 50, з чого де
ІІ:ка :кількість (15 - 20 осіб) меш:кають постІнна і 

безкоштовно у відповідній бурсі, в домівці ХОС-у. 
Студенти у:краінсь~ого nоходження розnрділя
ються сьогодні на різних факультетах в та:кому 

поряд:ку: аrрономія, ветеринарія, інженеріи, фі

лософія, медицина, одонтологія, nраво та інші
Особливої С'І'удентсь:коі організаціі тут немає, од

наче ми маємо намір створити о:кремий студе:Іт

сь:кий гурто:к nри Jli.Л.E.M.-i де зрештою роля сту

дентства і та:к є nJ.Іовідиа. 

ПИТАННЯ: Чи є в Вра~пії ще якісь іиu1і мо

лодіжні орrаиізації? 
ВІДПОВІДЬ: Існують молодіжні організаціі nри 

обидвох у:краінсь:ких цер:квах - :католицьюи 1 

nравославній. Іхні члени одначе, здебільшого на
лежать теж і беруть а:ктивну участь в діяльности 

Jli.Л.E.M.-y. 

ПИТАННЯ: Чи бажав би хтось з 11леиів К.Л.Е.

М.-у nриїхати до США на студії? 

ВІДПОВІДЬ: Безсумнівно та:кі бажання, більше 

22-23 'Іервии1963 р. Хореоrрафі'ІИИй rурток КЛЕМ-у 
в часі своrо вистуnу в .новій столиці Вразілії -

Вразіпіs.. .. 
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про це можна б сказати у випадку наявности ~он

нретних, позитивних можливостей. 

Лиnень 1965 р. Груnа у•асннків забави з иаrо.ци 

19-оі рі•ииці КЛЕМ-у 

На закінчення цього інтерв'ю ми дякуємо Rам, 

Пане Редакторе, за іВашу увагу до нашої організа· 

ціі, а Вам особисто і Редакції. за видання ціниого 

журналу "Смолоскип", який ми з цікавістю читає

мо. Ми певні, що й далі наші контакти з Вами бу
дуть щирі й дружні. 

Остаn Мойса 
чи менше ясно оформлені, існують студії в США 

притягають до себе увагу нашої молоді. Більше 
Юрко СеМWІук 

Євrеиіи Вовкаловська 

.Nt.OAOA..6 · І OCSITA В. УКРАІМІ 

.---ОАОА.6 І· ОСВІТА І&· 7KPAINI 
--ОАО.А6 І ОСВІТА 6 УКРАІМІ 
АА.ОАО.А.6 І ОСІВІТА Р.а ТКFАІМІ·• 

(Хроніка) 

• Іи.цоктрииують кубинських високої освіти найбільш иаціо- тис. учнівських місць, 100 учбо
дітеі:. Напередодні нового нав- нально здорової частини україн- вих корпусів і майстерень профе

чального року прибуло до Одеси ського народу - сільської моло- сійнотехнічних училищ, 75 у•бо
з Уіуби 900 дітей, які мають нав- ді, большевики кинули клич-: вих та учбоволабораторних кор
чатись в середніх шиолах цілоrо "Всім класом - у рідкий кол- пусів середньої спеціяльноі осаі

Совєтського Союзу. Це мабуть госпІ'', насильно заставляючи ви- тн. Зараз на Украіні працює 
вперше большевики по•инають пусннків середніх шкіл залиша- 35405 загальноосвітніх шкіл, в 'І'О· 

свою індоктрннацію куби:вськнх тись в колгоспах і не йти до ВVЗ- му числі 545 шкіл - інтернатів, 
підлітків. В попередиіх роках ів. І так на Чернігівщині 38 кла- 824 школи і 9672 групи з продов
приїжджали на Украіну і до СССР сів середніх шкіл пішли в цілос- женим днем, і':>4 про~рес1инu • ., . .,. 
кубинські студенти, я:иі вже мали ті працювати в молгоспи, в Івано- хнічннх училищ, 682 середніх 

свій сформований світоглsд, але Франківській - 41, Полтавській- спеціsльних навчальних закладів. 
дітей ще мабуть не ,бупо. ("Л.У.", 21, Львівській - 31, в Уіриму - У професійно - технічних учи
ч. 73). чотири тисячі випусників. Крім лищах підготовлsються робітни-

е Сту.цеитн наnо•аьу иав•аль- того тисsчі і тисnі молоді було кн з 320 професій і спеціsльнос
иоrо року. В цьому році, згідно вислано на т. зв. новобудови Си- тей, а в середніх спеціsльних нав
з новими правилами, щоб попасти біру чи на цілинні землі Казах- чальних закладах - з 350 сп•щі-
в вищі учбові заиJІВди, кожний стану (''Зміна", •· 6). яльностей. 

. ...,.. • Професії ка вюцнх ТІІІіових В "Постанові'' --воритьсs, що з вступник мус1в п".....ходитн два ...... 
б · б · заиладах. Вищі учбові заклади У- 1018 назв nавчального приладдя, конкурси 1 це то Вlд увалось дв1 

елімінації серед тих, пі нормаль- країни підготовлsють спеціялістів на Украіні не виготовлsєтьсs 351, 
з близько трьох сот різних фахів. а sкість багатьох посібників і об
В цьому академічному році до ці- ладнаннs є дуже низьиа. 

но кінчали середні шиоли і серед 

тих, sкі відбули дворі•ний авроб
ничий стаж на фабриках "ІН війсь

кову службу. Перевагу було да

вано цим останнім. Майже поло

вина студентів всіх виаоких шкіл 

Украіни навчаєтьсs зараз або пс.· 
заочно, або на вечірніх курсах. 

Шлsхом експериментувания УК· 
раїна, як і в 1930-их роках, nішла 

дальше Росіі. Ніде в СССР, крім 
Украіни не існують т. зв. загаль

нонаукові ФакуІІЬтети (всіх разом 
- 55) при різних підприємствах, 
на sких готуються спеціsпі.стн ., 
діланок гуманітарних, математич· 

них, аrробіопоrі"Іннх і еионокі"І
них науи. Щоб не допусти'!'R до 

єі цифри додано ще 25 нових спе- В третій то•ці "Постанови" го-
ціsльностей, з дуже вузьких ді

лsнок, sк напр. кібернетика елек

тричних систем, автоматизаціs і 

обробка інформації і т. д. На 

перших курсах ВУЗ-ів нав"Іається 
151 тис. студентів, на 6 тис. біль
ше, sк в минулому році. ("Р.О.'', 
ч. 50). 

• Статнстн"ІИі ~і про освіту 
в Украіні. З "Постанови Верховноі 
Ради УРСР" про попіпшеинs ро
боти шиіл, можна довідатись про 
таиі статистичні дані: за останніх 

шість роиів на Уираіні збудовано 

5400 нових шкіл на 1 мільйон 445 

воритьсs, що школи мають вихо· 

вувати дітей в "непрнмиреввості 

до буржуазної ідеології" і в "ду

сі безмежної відданості кокуиіс
тнчн~й .партії і радsнсьиій Бать
ківщині" ("Р.О.", "І. 52). 

• Молоді уираінс .. і в"ІИтеnі 3 

Попьщі - в Києві. 24 молоді ук
раіисьиі В"ІИТелі З І1ольщі Ёjра.ии 
У"Іасть на спеціsльних иурсах nри 

Центрапьиоку іиС'l'И'l'УТі вдосио
наленнs В"ІНтепів МіністерС'І'ва ос
віти УРСР в Rнєві. Ці Y'fRТeni, 
під керівництвом Яросnава Гриц

ков'аиа, вдосионаmовапи свої ива-
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ліфікаціі з навчанни украінської 

мови і літератури в українських 

школах Польщі. Хоч всі вони ук

раїнці, київська "Радв:нська осві

та·" називає іх ''польськими вчите
лями", а Польщу- їхньою ''бать
ківщиною", не зважаючи навіть 

на те, що керівник груnи виразно 

заявив, що "вони викладають рід

ну мову й літературу в украінсь

І'іИХ школах Польської Народної 

Ресnубліки''. На курсах лекцЦ 
читали Є. :Кирилюк, Г. Верес, О. 

Засенко, П. Храпко, С. :Крижанів

ський, Горбунцова, Ф. Лавров та 

інші. Серед курсантів були відо

мі ~нтелі українських шкіл -
Євге~ Наконечний, Стефанів :Кан
тор( Ірина Снігур, Володимир РСІ

манчук, та інші. (''Р.О.", ч. 59). 
8 10 ТНСК"І КНИЖОК - На QЇJDІИу, 

СМ О ЛОСКІШ 15 

Студенти Харкова зібрали 10 тн- девких спеціильностей було 6-8 
сич томів книжок для украінської кандидатів. Серед нових студен
молоді, яка живе в Урицькому -rів є багато приїжджих з Моеквн 
районі, :Кустанайської області в й інших міст РСФСР (І). На вечір
Казахстані ("Р.О.", ч. 63). ному і заочному відділах універ-

е Новий універсИ'І'е'І' в 'Україні. ситету навчається понад чотири 
В Донецьку відкрито в цьому ро- тисячі чоловік. З перших днів від

Ці новий- восьмий в Украіні, у- критти університету на ньому ви

ніверситет. Університет має за кладали два члени-.кореспонденти 

раз три навчальних корпуси, а АН УРСР 0·0. Галкін і І. Л. Повх, 
студенти живуть також в -rрьо:х 15 професорів і 60 кандидатів на
гуртожитках. Хоч університет ук. ("Р. 0.", ч. 70). 
відкрито в цьому році, то студен • Феноменаm.но з.ці6ниі: юнак. 
ти місц!'Івого педагогічного інс- Борис :Курочка, 15-річний юнак з 
титуту вже від кількох років нав- Запоріжжя випередив своїми фе
чапись за програмою ініверситету. номенальними здібностями, зок
Так, що в цьому році навчанни рема з математики, на три роки 

почалось на всіх курсах, від пер- програму навчанни середніх шкіл 

шого до четвертого. На nерший і його зразу забрали до Моеквн 

курс університету nрнйн.ІП"о 650 настудіі в універентеті ім. Ломо-
дівчат і юнаків, а на кожне місце носова. 

,, .. 
ХРО~ІКА ~hРАІНСбКОГО СТНд[~ТС6КОГО ЖИТТЯ 
- а 

• Нью Йорк. Нові керівні ор· 
rани ОД'УМ. На 1 5-о му Ювілейно
му З'їзді - ОДУМ-у, цієї моло
діжної організацн (Об'єднаннІ! 
Демократичної Українсько~ Мо
лоді), яка стоіть на демократичних 

принципах і об'єднує зокрема се
редньоШІ'іільиу і студентську мо

лодь, обрано 5 вересня новий Цен
тральний :Комітет і Головну Уп

раву ОДУМ-у в США. 
До ЦК ОДУМ-у входять: Мико

ла Француженко - голова, Юрій 

Охрим і Василь Пономаренко -
заступники, Леонід ЧуД:овський 

- секретар, д-р Юрій :Криволап 
реф. зовнішніх зв'язків, Іван Пав

ленко- реф. юнацтва, Вадим Ва

куловський - фінансовий реф., 
Леонід Ліщина- реф. внутрішніх 
зв'язків, АнТ'ін Філімончук, Вік

тор Педенко - члени. 
До ГУ ОДУМ в США вхо;цаn.: 

Антін Філімончук - голова, Іван 
Ємець, Іван Івахненко - заступ

ники, Ліда Федоренко - секре
тар, олёксій :Коновал - реф. пре
си, Євген ·Р'іальман - реф. юнац
тва, Олексій Пошиваннк - куль
турно - освітній реф., Валентин 
Псіливко - реф. зв'язків, Олена 

Лободенко - СJІарбннк, Петро 
Сенько - реф. сnорту, Володимир 

Григоренко- заст. реф. юнацтва. 

Це мабуть вперше в i{:'l'opii У!'і

раінського молодіжного і студент

ського руху, що до Центрального 

:Комітету молодіж!Юі організаціі 

не входить ані одна дівчина. 

ОДУМ видає свій орган "Моло

да Україна" і проводить живу ді

яльність в різних країнах украін

ського поселення. Серед його 

членства переважає українська 

православна молодь і вихідці з 

Наддніпринщини. 

8 Ген. М. Каnуств:нськиі: про 
УВУ. Ген. М. :Каnустинський виз

начний український військовик і 

політичний діяч опублікував в ча

r:описі "Новий Шлях'' (11 вересня) 
дуже цікаву статтю "УВУ на но
вому шляху". В одному місці ге

нерал пише: "Сиіm.хн є 'l'enep мо
лодих українців, що недавно за

кіНЧНJІи С'І'Удіі з спавІС!'ІІКИ, з іс· 
торії Схі;цяьоІ ЕвроІDІ, але не ма· 
ЛИ ЗМОГИ на ВСЮ DрОС'І'УДЇЙОDану 

nроблематику Г.ІDІНУ'І'И уираівоь· 
ними очима! От ДJІІІ них о~орі'І:· 
ний курс ІПІmп: cnpaВJRJПO нахід• 

ку. ТУ'!' вони nізиаюn. мио;цу на· 
УКОВОГО доспіду 1 ПОЗНІІЙОМJІІІ'І'І.СИ 
із взаєминамн між Украіною та 
сусІ;цаки на ансокому щa6Jd, ;цj. 
стануn. JWХовнй rар'І'. Всього цьо· 
го не можна належно осягнути в 

рямках JІЇ'І'Иьоrо курсу". 

Ці цінні думки генерала повин

ні взяти під увагу українські сту

денти і їхні батьки. 

• Торон'І'о. Цікава nраця про 

ЦЕСУС. В Торомтонській газеті 

''Гомін Украіни" в числах за сер
пень і вересень опублікував св.ою 
працю "З перспективи п'ятої де
кади" колишній активний учасниn. 

украінського студентського жит

тя д-р Зенон Р. Винницький. Пра
ця цікава і насвітлює багато мало

відомих або взагалі невідомих 
для молодшої студентської гене

рації фактів з діяльности украін

ської світової студентської цент

ралі від початків іі існування аж 

.цо найновіших часів. Є в цій nра

ці і ряд недотягнень (напр. твер
дженни, що М. Песлик репрезен

тував студентство УРСР, що не 
вілповідає д1исності. М. Песлик 

репрезентував студентство СССР. 

а ніколи УРСР на sовнішньому від 

тинку). Шкода, що автор, коли дій 
шов до насвітлення справ АВ ЦЕ

СУС-у. постанни СУСТА і новішої 

історіі студентського життя - ві

дІишов геть від об'єктивностн, а 
хараІ'ітер цієї частини праці є на

скрізь тенденційний, а подекуди 

включ~є і фальшиві твердження, 

через що ціла праця тратит:r;. на 

вартості. 



16 смолоскип 

• Медісон. Уч:асn. СУСТА на темою з'їзду. З рамені студент· 
18-ому коиrресі америкаиськоrо =тва доповіді виголосили Юрій Іса

студентства. 21 серпни • 2 верес- їв (ФішІДt-льфіи) -"Діяльність ''Об 
ни відбувси в Медісон, Виск. 18 • нови" на міжнародНІому форумі'' 
ий :Конrрес централі аме:_)икансь- і Віктор Денека (Вінніпеr) - "Ро
кого студентства ЮСНСА, в иnо- ли студентської й академічної 
му взяло участь понад 700 деле· "Обнови" в житті спільноти". В 
rатів біли 400 \Обсерваторів програмі з'їзду відбувситакож па
з різних краін св і т у· Цент- нель на тему екуменічного руху, 
ралю украінського студентства в в икому взили участь предствини

СІІІА- СУСТА репрезентував на ки різних христиинських віровиз

цьому конrресі :Вогдан Сацюк з нань. На з'іздовому бенкеті про
Чікаrо, який брав участь в деяких мовлnли губернатор Манітоби 
комісіях коиІ'ресу, розповсюджу- Бовлс, проф. Л. Добримський і ми
ввв інформації про Украіну та трополит Максим Германюк. 
зав'язав дружні контакти з пред- До нової Управи "Обнови" були 

ставниками американського і чу- обрані: Уі. Алилук - голова, Ок

жинецького студентства. Завди!'.и сана Ярко, Ноеп Ребчук, Юрій 

представникам СУСТА Б. Сацюка Мельник, Василь Воробій, Віра 

і латиського студентства Р. Прі- Гумннцька, Адели Біленька, Юрій 
єдкя.льнса, конrрес принн.кв одну :Котович - члени. 

з резолюцш, в икій обзинувачу- • Нью Йорк. Українські сту
єтьси СССР у расовій днскриміна- дентн nоборюють комунізм. Не
ціі африканських студентів, у ди- давно створено в Нью Йорку Все
скримінації національних меншо- американську :Конференцію дли 

стей, у ідеологічній дискри:міна· Поборювання :Комунізму, в склад 

ціі при допусканні на вищі студії якої в:хіодить різні американські 

і релігійній дискримінації (анти- організаціі, а з українськоі сторо
семітнзм). ни - YJ'H\A, який репрезентує в 

• Вінніпег. З'їзд "Обнови". 4 • І'\онференції ред. В. Душник. Ци 
6 вересня відбувся крайовий з'їзд Ріонфереиціи плинує влаштовува

об'єднання укрвінських ка..;-олиць- ти по різних американських ви
ких студентів "Обнова", ика має сокнх школах програму "внвчен-
250 членів в :Канаді. В ч:асі з''ізду ни комунізму при допомозі еміr
митрополит Максим Ге9манюк рантів" з вневітленним спеціиль
виголосив доповідь "Вкуменічниіt ного фільму про факти комуніс
рух в діі", що й було загальвСІю тичної доктрини, икий коментує 

Листопад-Грудень 1965 

ген. Д. Айзенгавер та з короткою 

доповіддю моnодих студентів, які 

походить з краін окупованих ко 

дачів з рядів украінського студен

ства зголосились і були затвердже 

муніетичним режимом. На допові 

ні, як наскрізь кваліфіковані в цих 

справах - Юрій Волошин, Окса
на Є. Драrан, Володимир Анастас 

і Олег Булавка. 

• Нью Йорк. Українська радіо· 
nporpaмa в Коmомбіі:ському уні

верситеті. 1 жовтня радіостанціи 

:К:олюмбійського університету В:К

РЦ - ФМ розпочала одногодинні 

українські радіопередачі між 9 -
1 О год. вечора, ииі будуть відбу

ватнсь кожного другого четверга. 

Радіопрограмою керує студент 

Богдан Оришкевич. 

• Нью Йорк. Нова У права кпі
тини "Зарева". В новому 1965 - 66 
ак. році ньюйоркську клітину 

"За;ева'' очолюють такj особи: Л. 
І'\ашшич - голова, Дарка Лесько 

- заступник, Люни Світенко -
секретар, Рви :Кейс - скарбник, 
Віталій Кейс - культурио-освіт

ній реф., Левко Халупа - органі

заційний, Марікив Приходько і 

Ориси Андрейко - пресові реф. 
представник ''Смоп:оскипу" - Во
лодимир Процик. :Контрольна :Ко

місія: Марійка Годованець, Ани 

Процик, Юлько Винир. Товарись

кий Суд: Володимир Бакум, Іван

ка Лазечко, Танк :Кейс. 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
1:? УКРА1"НІ й НА ЧУ~ИН І 

8 500 моподих nнс~о.меннивів. продукціи пітературного мопод- (читай - перед комуністичною 
За останніх п'пь років (1960 · ника подекуди не задовопьниє чи- партією! - Ред.). 
1965) п'ятсот молодих письменни- тачів своїми ідейно • художніми • Нові твори моподих. В мину

ків виступили в У країні вперше икостими. Праці декких авторів лих міс11цих поивиписи такі твори 
з своїми творами в ділииках пое· позначені поспішністю, не вимог- молодих, вже відомих письмен

зн, прози і драматургії. Видав- лнвістю, мають місце й формапіс- ників: В. Лучук- "Обрій на кри

ництва Украіни випустили у світ тичні захоппенни (цебто абстрак- пах". Поезії, 107 стор.; І. Жиленко 
491 першу книгу в цьому часі- 93 ціонізм в літературі - Ред.), по- - "Сольо на сольфі". Поезії. 76 
моподі пітератори були прийипі верхові, однобокі судженни в кри- стор., М. Кіпоренко - "Наодинці 
до Спілки Письменників Украіни. тичних статтих, хибні публічні з вогнем". Повість. 144 стор., А. 
Про молодих пітераторів киівсь· виступи. Все це є свідчеиикм того, Бортник - "Мефдіи". Поезії. 
ка "Літературна Україна'' (Ч. 72) що досі не все зроблено дпи під- • Передnпач:увати "Літератур
пише: "Разом з тнм... у важJПІвій несении відповідальности мопо- ну 'Украіну" - маЬе rероЬм! 
cnp6Bi ще припускаються хиби. дих, дпв. глибокого розумінии ни- Російські ІІІОВіністи і деикі ч:ужо

Насамперед - кількість не завж- ми роІІі мистецтва в суспільстві і націонапьні елементи в Украіні 
ди переходить в икість. Твор'Іа свого обов'аку перед народом" доІІнадають всіх зусиль, де тільки 



можуть, 

радинська, 

щоб українська, навіть 

книжка чи газета не 

доходили до масового читача, до 

шкільних бібліотек і сту дентськнх 

гуртожитків. По лінії боротьби з 

гнобнтелимн украінського друJS_о

ваного слова майже на героїзм 

здобулись українські студенти 

Вінниці. Студенти філологічного 

факультету Вінницького педаго

гічного інституту пренумерува

лн майже 200 примірників ''Літ. 
Украіни" на 1966 рік. Члени літе
ратурного гуртка першої Вінннць

иоі середньої школи передплачу

ють 55 примірикиів "Літ. Уираінн'', 
а в наступному році буде іі пе

редплачувати ще біли 50 старшо
ІІлисннків. Оглид бібліотек різних 

Внсоинх Шкіл У країни показує, 
що це лише незначний вийниток 

на цілу У країну. В інших місце

востих шкільні бібліотеки заснпа

єтьси російськими внданнимн і га

зетами. ("Л.У.'', '1. 74). 
• Моло,ць все більше захопmо· 

є'І'ьси літературою. Напередодні 

з'їзду письменників Украіни всі 

літературні об'єднаних звітують 

зі своєї діильностн та повідомли

ють про стан літературного до

росту на місцкх. З цих звітів ви
ходить, що майже в усіх обпастих 

все більше молоді горнетьси до 

літератури і рівно':lасно- майже 

всюди важко передплачувати ук

раїнські літературщ виданих. На

прнмір: в Донецьку зайнитти в 

Rлюбі Молодого Літератора відві

дує постійно близько 300 почат
куючих авторів, а в Миколаєві 

пробує своіх сил в літератуРі -
близько 200 чоловік. В різних міс· 
тах Украіни існують різні літера

турні кmобн, у Львові - Студіи 

Молодого Автора, в Миколаєві -
Театр Поета і Чнтци, і т. д. Багато 

молодих авторів, не маючи змо

ги друкуватись, видають РУІ'\0-
ПИСНІ ЖУРНАЛИ, икі ходить з 

рук - до - рук по цілій Украіні і 
навіть пробивають собі шлих на 

еміrрацію. 

• Мало,ці літератори Вінннччн

ии. На Вінниччині живуть молоді 

n о ч а т к v ю чі поети Анатоль 

Бортник, Ніна Гнатюк, Ліда Гово
рецька, Володимир Рибачекию і 

rтрозаі:ки - Борис Я~чук, Віктор 
Тимчук, Леонід Пастушенка, Во

rівщннн. На Чернігівщині працю

ють молоді поети Петро Пулінець, 

Станіслав Реп'их, Іван Любчик, 

Андрій :Кириченко, Леоні,ц :Кова

ленко, прозаїки - Білій Моска

лець, Василь Нефелін, Євген Тов

стуха (автор збірки оповідань "Го

мін сердець"), Володимир :Кезли, 

Микола Романік. 

• Перші твори українськоrо 

національиоrо ,цжазу. Довго на У-

ни, зустрічапаси, (Іван Драч. Віта
лій К(rротич, Ліна Костенко, Сві

'1·шmа Йовенко та інші), зроІ5или. 
на Віру Вовк особливо ~нльие і 

незабутнє вражеиии. Вона віRЧУ· 
вала, ЩО І! УкраЇні, ІШ ЩО,ЦО МОІШ 

так і в літературі, в музиці, ма
пирстві, сиупьптурі і навіть у 

фільмі та в архітектурі ві,цбува· 

ютьси веmrкі переміни, що там 

сере,ц мопо,цоі творчої інтепеиту-

країні різщ музикознавці підсо- альної еліти .. відчуваеnси новий 
вєтськоrо вихованих, твердили, сміливий ,цух україиськоrо патрі

що український національний отизму і иеваторства, ввий зна· 
джаз немнслнмнй. Але останньо хо,цнть свій наймаркаитнішнй ви
сталось щось нечуване: моло,ці спів в мопо,цііі поезії 'Украіни. 

українські композитори дали ук- Моло.ць в 'Украіні робнn вражеи· 
раінській музиці перші джазові 

твори. Це книни - Борис е_уєвсь
кий і Леонід Грабовсь~н:і і льво
в'инн- Мирослав Скорик та Ігор 

Хома. Іхні оригінальні композиції 
і иваліфіковані обробки украіись

ІІИХ мелодій дістали вже дуже 

прихильну оцінку українських і 

заF.ордонних критниів. У Львові 

зараз надзвичайно популирннй 

джаз - оркестр Ігора Хоми, икнй 
звичайно виконує українські ме

льодіі в джазовій обробці ("Ра

нок'', ч. 7). 
• Чікаrо. Перша збірка поезш 

Юріи Копомиііци "Гранчасте сон
це". В Нью Йорку заходами ви
давництво. місцевої Групи Поетів 

поквилась перша збірка поезій 

ЮріЯ Fіоломийци з Чікаrо-"Гран

часте сонце". 

Молодий поет народивек в 1930 
р. r.>:a Полтавщині, студіював в 

Бельгії, а згодом у США - тех
нічні науки. Перша збірка поета 

має 80 сторінок і є мистецько о

формлена йоrіо братом- митцем 

Анатолієм. 

• Торонто. Віра Вови про твор· 
чу молодь в Украіні. В поперед

ньому числі нашого журналу ми 

повідомлили про перебуванни -по

етеси Віри Вовк в Украіні та про 

іі виступ на зустрічі письменни

ків в :Києві. Післи повернении в 
:Канаду, Віра Вовк виступила в 

Торонто, Монтреалі, •Віиніпеrу та 

інших містах з розповіддю про 

своє перебуванни в Украіні. Тиж

невик "Новий Шлих" (з 2 жовтих) 
про зустрічі В. Вовк з украінсь:Ріо

ю творчою молоддю пише: ''Киів 
і йоrо літературна та мистецька 

ни иепі,циупио • і.цеапістичноі. 
Вона mобить і ціииn поезіІо і 

nриила,цає велику ваrу ~о иупь

туриих з,цобу'ІІdв. Книжок! Кни
жок! - це було єдине проханнп, 

з иин·м ,цо мене звертаmrси - ска

зала Віра Вови''. 
r~•.•o Йори. "Стежки культу· 

ри" - знаменита іиіціитива. Від 
14 до 28 серпни на пластовому та 
борі Іст Четам, Н. Й. відбуnси 
вперше в історіі Пласту табір 

"Стежки культури ч. 1", в икому 
взили участь пластуяки від 16 до 
26 року житти зацікавлені літера
турою, мистецтвом, музикою і 

журналістнРІою, цебто ділникамн 

уr~раінськоі духової творчости. 

Команданткою табору була Лю

бомира :Крупа, бунчужною - Га

лина Саrата, а керівниІ\1ом прог
рамн- ЛарнсЕ> Онишкевич. В ТБ.· 

борі взило участь 40 пластунок з 
рі:оннх місцевостей США і :Канади. 

В про_грамі таборових зайни~ь 
внетупили відомі культурні діичі 

молодІlDОЇ і старшої rенераціі: 

Богдан Бойчук, Тит Геврик, Йосип 
Гірник, Докіи Гуменна, Любоелав 

Гуцалюк, Христина Fіарпевнч, Те

оЦор :Крупа, Микола Р\узьмовнч, 

Ольга R узьмовнч, Юрій Лаврінен
ко, Володимир Лисник, Ліда Палій, 

Ігор Соневнцький, Марта Хом'ик 

і Ростнелав Хом'ик. 

• Іст Четам. О,ц:н'о,циівиа "Ес· 
тафета''. Група учасниць пласто
вого табору "Стежки культури '1. 

І" видала однодиівr.у "Естафета'', 
на 39 сторінках і тиражем 100 
примірників, в икій опубліковано 

дуже цікавий матеріил: інтерв'ю 

3 доповідачами, твори початку-

лодимир Сидоренко. 

• Літературна моло,ць 
молодь, з икою вона продовж ючнх письменниць, рецензії та 

Черні- своrо 10-,цеииоrо там nеребував- зннмкн з таборового житти. 
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