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ПАМ .. ЯТІ НРУТЯНЦІВ 
На АсІWль-довій могилі 
Поховали їх -
Тридцять муzн.ів україн.цівJ 
Олавн.их .'ІЮЛодих ..• 
На Аскольдовій Могилі 
У країнський цвіт! -
По кривавій по дорозі 
Нам іти у світ. 
На кого поемїла зн.ятись 

Зрадника рука'! 

Квітн.е сон.це~ - грає вітер 
І Дн.іпро ріка ... 
На к.ого завзявся воїн.? 

Боже покарай! 
Пон.ад все вон.и любили 
Овій кохан.ий к.рай. 
Вмерли в Новім Заповіті 
З славою святих. 

На Аскольдовій Могилі 
Поховали їх. 

Павло Тичина (1918 р.) 

~о...._ __ 

ВТІЛЕННЯ МОЛОДОї ГЕНЕРАЦІї 
(Новий Голова українських націоналістів Олег Штуль - Ждановнч) 

Шістдєсяrі роки нaworo столітrя позначаІоть

ся великими перемінамн в українському політично

му і суспіпьному жн'І"І'і. Все "Іаmше і час'І'іше rово
рнть молодша rенерація і якраз вона починає дава

тн тон праці на різних відrннкзх боротьби за визво

лення нашої Батьківщини. 

Цей процес переходу с українському житті на 

чужині буде продовжуватноь. Вже в короткому часі 

провід перейде в цілості з ру1; учасників Визволь

них Змаrань 1917-21 років - в руки таких же у

часників боротьби за nнзволенНJІ років 1941-1945. 
Це природний процес, .. це nерехід поколінь, які 
одні друrнм приходять на зміну. продовжуючи 

розпочате діло своїми попередниками, вносячи но

ві думки, новий дух, новий стиль праці. 

Цей природний процес вказує нам на живу

чість нації, на спосібнісn. іі JІUІТН духом "Іасу, не 
жити в ХХ-ому столітті життям попередньоrо 

XIX-ro. 
В своєму інтерв'ю для парнзькоrо "Украінсь

коrо слова" ( 21 листопада 1965 р.) Олеr Жданович 
rоворнв: "Кожному ясно, що не мож.на змаrатнсь 

за восьмнrодннннй день, коJDІ світ іде до wесrн

rодннноrо, чи за рівноправність жінки, копи вона 

осяrнена". 

Рух поколінь в унраінськііі ,Rііісності наіібіпьw 

!":Омітннй в українському націоналістичному сере

довищі. Це було виразно заманіфестовано в Кана

ді, Бразілії, Арrентіні, де частинно, чи навіть все
ціпо еровід ідеолоrічно спорідненими націоналіс

тичними орrанізаціsмн перейшов у руки моnод

шоrо покоління. Але чи не найвиразніше це ми j&а

чнмо на самих вершинах націоналістнчноrо руху 

- де найвищу керму цим рухом передано людині 

з моnодwо-середньоі rенерІЩіі - Oneroвi Ждвио
r:ичеві. 

Вибір на пост Голови Проводу Українських 

Націоналістів (ПУН-у) О. Штум-Ждановнча є по

чатком новоrо етаnу в діі ОУН, а може іі ціаом 
иовоrо відмінноrо від попередніх, етапу в наш1н 

непрнмирнмій боротьбі з московсько - бопьшевн
цькнм заrарбником. Це етаn моnодоі націонаnіС'nІ'І· 
ної rенераціі. икоі наіібіпьw JJСRРавнм виразвиком 
поrлядів , почувань і прямувань є О. Штуль-Жда

новнч. 

За новим Головою ПУН-у ми бачимо вепнкнй 

пройдений шлях, який являється шляхом молодоrо 

покоління- тоrо покоління, лке йшло в 1941 р. до 
рідної Столиці в похідних rрупах ОУН, тоrо поко

ління, яке отрясалось з підсовєтської дійсносrн і 

ставало на шлях українських самостійницьких зма

rань, тоrо покоління, яке на кількох фронтах бо-
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ролоси в партизан~кнх відділах Поnіссл, Вопині 

чи Карпат. 
Олеr Жданович своєю працею, думками, бо

роn.бою став вrіленним передової, активно-дума

ючої молодої украЇJІСІокоі rенераціі. Він став на:і:· 
І(ращнм репрезентантом цієі rенераціі і внразнн

І(ОИ її лочува:w1о, навіn. тієї частннн украінсІ.коі 

молоді.. лка не визнас ідеолоrіі украіне~окоrо на
ціонаnізму. 

Віоrрафіп О. Штулл-Ждановнча - це біоrра

фія: бaran.ox з насl йоrо поrлл.ци на ціпиі' рпд скла 
циих украінсLких справ і проблем с поrпидами 

і переконанними таком баrавох з нас. 

Ніхто, мабуn. післл друrоі світової війни кра

ще не відобрвжуаав ~мок і п01'JІ&Дів моподоі re· 
нераціі у своіх стаnих, пк це робив теперіUQІЇЙ Го

лова ПУН-у. Студент, а згодом підпіnLІDІК, ревоmо

ціонер, партизан, літерат і публіцист - це тиnіч

ІDІЙ образ передовоrо покопінна вашої rенераціі. 
Це вилв себе своєю праце10 2'ам, ;а:е вона на:й&іт.w 
потрібна длп нації. В ненормаm.ннх обставІПІах на

того жнттп і дійсности - це нормаm.не пвище, 

Іtоли молода mоднна МЇНІІЄ універснтетсLку книжку 

на гранати рєвоmоції. щоб в нових обставинах змі
нити ті гранати на гостре перо і •JШІ в бороn.бі 

проти ворога. 

Свідомі веІDІкоі відnовідалLНостн, ику на ее· 

ISe перебрав Олег Штупь-Ждановнч, ми хочемо 

лредставиrтн читачам "Смолоскипа" йоrо погJDІДи 

і думки відносно цілого рпду ахтуат.ннх справ і 
проблем украЇНСLкоі дійсности. Длп цієї цілі, пе

ребуваючи в rmстоладі 1965 р. в Европі,. ми відві

цаnи Голову ПУН і еоставили і:ому рхд заJUІтаю., 

иа пкі Олег Жданович дав нам радо свої відповіді. 

ПИТАННЯ: Чц дозволите nocтa.вum Вам 
кіл;,ка 3апитань, які цікавили б наших гита
. ' ?W. 

ВІДПОВІДЬ: Розмова з представниками моло

ді заnжди цікава, бо ж л не належу до тю.:. що на

рікакm. на молодь, хоч ЖНІТЯ' пiwno так швидко 

вперед, а мені все ще здаєт•сп, що лиwе недавно 

сипалиса. нарікаШІІІ з боку стартих в сторону на

шого покопінНІІ ... 
ЛИТАННН: Чи це o:maz:ae, що уважаєте 

те все в найкращ.ом.у порядку в середовищі мо
лоді, 

ВІДЛОВЩЬ: Далеко ві! Але наріканни тут ні-

чого не поможуn. ... 1 11 нікоІDІ не нарікаю на мо-

лод•, ні на впасних ... Я t"ЇJD,JDІ 'l"fPб'fiOCS ціао 
проблемою, що є зовсім нормаm.но. Але перехода.· 

мо до ваwих заnmаи•. ВЩразу nІдкресDІОІО, що 
мені особmrво приємно rоворнтн з пре;а:nавнивои 

"СмолосJUІП&", бо ж цей, відомий СІІоОrодиІ, ІКJР· 
нал, що має свою добру славу, народивел пк сто

рінка молоді в "Уираінеwtомr cno.r', вкоrо в &у. 
тоді ще довоnі молодим редактором. 

Ви наnевно прНІ'адуnе собі 'І'і ;а:овr.І. ,ІРІскусіі, 
пкі велисL в roii час. Зокрема над JUІтаиНІІм: почи
на 1'11: від сторінки молоді чи від самостійного жур

нала - Я обстоював думку, щоб починати від 

сторінии, найперше здобути читачів і співробітни

ків. Це дехто брав, пк ВНІІВ моєї амбіції редактора, 

що хотів мати в "У. слові" сторінку молоді. А..ле, 

КОШІ ВЗІІТК ДО ТВПV. ЩО МfJIRIIJI' ~IIIU!I .-081"1. 
рокщ переИUІВ &аrато своіх Na8pНIId8, 'І'О а~, 
що засада старту з пердоі бази не була погана. 

Найnриємніше мені ЗJ'іЩJ'а&'І'Н 'I&CIR, 80JDI "Смо
лоскип" і. У. слово" перші ставили проблему сту· 

- стану в Украіні. За це нас ЛiiiiJDI, назнвапи 
совєтофілами. Як далеко ми від тих часів! С1.огодні 
nозІЩік "СмолоСІDІпа", що розгІІ8АІІ.с npo6J1811В ко• 

поді в площині ціпости украінса.коrо народу, а не 

лите еміrрації, загаm.но прийюrrа. Мені залнwа· 

єn.сп Ві\11~ тіm.ки скласти: rратулпціі за лравиm.ну 
інтуїцію та витриr.n;.у, 

ПИТАННЯ, В останnЬОАtу році uirpaqiю 
знову розбурхала дискусія навколо питань 
про наше відношення до сугаснdі України. 
Чшн: Ви це поясн:юєrе, 

ВІДПОВІДЬ: Відповісти не леrко. Ми с свідка

ми p<!tpecy в певних справах. А.аже в свіі: час Д. 

Донцов і Є. Маланюк звертали увагу на необхід· 

нісn. прнrлпдатисп до ваціонаm.них вwudв під 
червоною окупацією. Відомо ж, що урхд УНР иа

магавсп нав'пзувати контакти з українцями, JDd 
nрацюваІDІ в леrаm.ннх формах окупації. Проб

лему М. Хвнт.овоrо nідніс ніхто Uwncй, в:к А· Дон
цов і прищепив ії нам. І ці сnрави 16YJІR самозрозу· 
міnі. С1.оrодні ж депкі середовища иамагаюn.сп 

11ереліцитовувати себе в иеrативному підході до 

вса.ого. що позитивного дієnсп в Украіні. 

ПричІПІа того хіба в небажанні взагалі стави

тн проблекк. Дn;уаа'І'Н Воrт, що не веі так ;а:тма~ 

кrn.. Зокрема ж молоДІ.. 

ЛНТАННН: Вам. відомо, яке становище 
до су~асного стану в Україні й до приїжджих 
3-3а 3алі3нdі .1аслони, зайняла більшість JfK· 
раїнемої молоді на гужині. На які основні мо
менти Ви могли б вказати украін.сьdй молоді 
~1 СТ'І_/ДЄІ{Тству на гужині? 

ВІДПОВІДЬ: Можна тіm.ки радіти, що наша мо

лода. иа чужині відчула основку істину: щоб збе

реrти себе і: приспуJКИтиса. поне•опеній ВаТLиівщи~ 

ні,. не МОЖ»а відмежовуватисп від Рідних ЗемелL. 

З Украіною тгРба жити в духовіі: є.циості. "Смо
nосюm" це зробив відразу, мав ща стл мати редак

тора з 3ІІ.FІ&ОІО душею, що правиm.но відчув: не мо

же бути eмirpaцiinroi нації. Вона одна й вона в 
біm.шості на Рідних ЗемІІІІХ. Вона в неволі, вона 

хворіє на недуJ"Т, що іВ накидає окупант, але вона 

vкраіно\.ка націп і ми мусимо жити її болпми, а не 
тіпLКFІ радощами В леремоrамн. 

Але при тому не слід поладати в сентимен

та&иіеn, не розчуmоваИІс:І. уоІм ~- '1Чдкн:r 
зрадІПІк чи опортуніст завжди заІDІmаrнмеn.сп 
зра~иком і опортуніс:r-ом . Цим хочу сказа'І'И, що 
живучи з наставлеиНІІМ всіх сrрун нашої душі на 

"вfrep з Украlвн", ми не еиІсмо ;а:аrн ее&е одурнrіі, 

не можемо не противитнсL зпу, не можемо дати 

зламати собі хребет. Проф. М. Груwеве~окиі: є зраз-
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КОМ цієЇ ПОМИJІКН: він IUUUКЗBr ЩО муснn ПО8ерну• 

тнсІІ, щоб хворіти разом з народом. І тому заrн

нув. Нам же треба росl'н разом з народом, а не 

хворіти. 

Нам треба пильно слідкувати за тнм, що ,цієть

СІІ на Рі,цній Землі. Вносити поправки в наш спо

сіб ,цуманнІІ і передавати наші і.цеї ту,ци. Пересиа· 

тн ту,цн 6акцнль сво6о,цн. Чим папкіша 6у,це наша 

віра в час внзволеннІІ, тнм більший пожар підійме 

вона там. Але АЛІІ цьоrо молоАь мусить &утн оз6ро
сна. В сьоrо.цнішньому настрої 6ай,цужностн ,цо 

політичних проблем, українська моло,ць мусить 

зрозуміти, що контакт з прніJІІДJКИІІВ з-за запЬноі 
заслони це ~ороть6а, це зу,цар ,цвох світів, а щоб 
боротись треба озброюватись. 

ПІІТАВНЯ: Що Ви баг;ите різиого й спі
льrюго .ІІііж студеитсьн:им життям і студеитсь
н:ою МОЛОДДЮ Вашоі rвнєраЦЙ і 2'еперWтЬОЮ, 

ВІДПОВІДЬ: Ваrато спільноrо й 6аrато різноrо. 

Почнемо ві,ц спіш.ноrо. 
Спільне всім поколіннІІм - молодість, най· 

більший ,цар. Навіть московська окупаціІІ не з,ці6на 
цьоrо ,цару ві.ці6раm: українспій мопо.ці. Huin 
пі.ц окупацією (ми ж також жили пі,ц окупацією) 
моло,ць співає, 6авнтьсл, кохає, страждає, вчнтьсІІ і 
6оретьс11. Спільне нам і 6аJRВНІUІ D1JU1111S иепо· 
rо,цженнІІ з .. дійсністю, бунт, .церзаннІІ ... Совєтська 
дійсність прнrнічує, ламає скоріше 111~ жнттІІ в кор· 
мальннх умовннах, але моло,ць залншаєтьсІІ мо

ло,ц,цю. Вона з6еріrає свій ідеалізм, не :sважаючн на 

те, що її вчать тільки матері11лізму. 

По.цнві'І'ьсІІ, ·-що саме сере,ц моло,ці найбільше 

тих, 11кі jБорпьсІІ за з6ереженн11 мови й ві.цновленнІІ 

культурноrо процесу. У неї, ІІК і в нашоrо поколін· 

нІІ,. немае страху і то не зважаючи на те, що річник 

за річником па.цає пі,ц ударами ... А 11ка жа,цо6а на
уки! Яке 6ВJКаинІІ вирватиса з прози оточеИRИ, ба· 
чнти нові світи й аІдирИ8ати ковІ rоризовти. ІЦо 
окупант на це не ,цозвол11є, або намаrаєтьсІІ внко· 

ристати це ,цпи се6е -це інша справа, апе уира· 
інська мо.!Іо,цtь в Украіні з.цорова і: вона &openc:s за 
завтрішній ,цень. ·.Різнить іі ві,ц нашоrо поколіннІІ 

те, що вона мріє про життs .цпи Украіни, копи :ми 
все 11кось мрі11лн про вмираннІІ ,цл11 Украіни ... Але 
це мабуть тому, що нам не заrрожувала смерть так, 

ІІК заrрожує сьоrо,цнішній моло,ці. 

Більше різниць між моло,ц,цю на чужині. Коли 

в мої часи студенти о6ов'11зково rоло,цувалн і мрі· 

яли про квнток ,цо кіна, то сьоrо,цнішнІІ моло,ць 

мріє про автомашину ( о6ов'ІІЗково спортову й .цо

роrу) та кар'єру. Ц11 дійсність прнrнічує її по.ці6но 

,цо дійсности в Украіні. І тут менше бунту, ІІК в Ук

раіні. 

Але нарікати тут rо,ці. Живемо в іншому світі. 

Коли ми мріІши про ревотоціІо, 'І'О сучасна мопо.ць 
ма чужині і в Украіні вірить в евоDЮцію. Нё>. це 

штовхає її шалений розвиток техніки, ІІкні:, з,цаєть

СІІ, повнннні: ро:DІ'ІІЗати всі проблеми. ІсторіІІ пов· 

торюєт!.сІІ: сучасна моrrо;ць наrа,цує моло,ць ХІХ ст. 

з іі вірою у все~ розуму і: поступу. Це по
милка, але помнJІJІТНСІІ - це теж прикмета моло,ці. 
Та ,цо6ре було 6,. коли 6 моло,ць намаrаJІВ.а. заrпи
ну":'н в rлн6ІІну СУ'І'Ї. 

З прнємніс'І'ІО треба ствердити, що є й такі, 

11кі намаrаютьсІІ в ті rJUi1Sннн заrл11нутн. Може не 

всі можливості використані, але rлн6ии завИІ,цн шу

кає тільки mшйсь відсоток .• 
ПИТАННЯ: ЯюJ.М. діляин:а.п і проблемам 

украіисьн:а студеитсьн:а молодь на г;ужииі no
виruta б присвяеувати особливу увагу? 

ВІДПОВІДЬ: Хто почуває в собі ,цоволі сили 
пливти проти течії, повннннй себе прнсв11титн ук

раїнознавству. З6аrатнтн нашу купьтуру й світ 

взаємиr;:м ознайомленнІІм. В нашу купьтуру внести 

елементи сучасної духовости й світові сказати 

слово про Украіну. її проблеми. А це ж можна ро· 

бити в усіх ,ціл11нках. Навіть ветерннар може ска

зати світові про Украіну, rоворІІ'Ін про ветерннар· 

ну науку в Украіні. 

А взаrалі слі.ц вашу уваrу прнсв11тнтн Украіні. 
Не лише в аспекті сту,цій украінської дійсности, а

ле й взаrалі сту,цій, 11кі відкрили 6 пере,ц кожним 

з вас скарби українськоі ,цухо•остн. Ми JК а вашій 
стихійності й навіть хаотичності маємо щось сві

жоrо, щось вартісвішоrо 1111 західив снстема'І'В'І· 
яіс'І1;, й упори.цкованість, 11ка .ціє в6ивчо. Відкрийте 

цю істину: з6аrатите себе й навіть кар'єру зробите. 

ПИТАННЯ: Ян: Ви оцінюєте суг;асиу твор
г:у молодь на г;ужииі й в У н:раїн.і1 

ВІДПОВІДЬ: Дуже високо. Творча моло,ць в Ук

раіні справді nовна ідеалізму. Подумайте тіпькн: 

післ11 проrолошени11 "злнтт11 націй", моло,ць кину

лась на українознавчі сту,ції. По11внлнсь сотки жур

наІІістів і письменників саме то,ці, коли проrоло

шено, що так 6и мовити - ц11 .ціпинка ліквідуєть
ся:. Не знаю, чи хтось на Захо,ці був 6н такий ві,ц

в<ниннй. 

Е 6аrатьох випадках ц11 моло,ць в Украіні ри· 

знкує жнтт1:вою персnективою. А це означає,. що 

вона 6у,це готова й на всикий іншмй риск, коли 

цьоrо 6у,це тpe!fja. 

Менше ризикує моло,ць на чужині, але про неї 

не можна сказати лнхоrо слова. А,цже оьоrо.цні ма

ємо сотки аима,цачів, snd роб.ІІ81'Іо .цпи Украівн в 
США і Кана,ці колосальну роботу - ві,цро6DІІЮть 
наші вікові спізненнІL І коли на нашу моло,ць на

рікаємо, то це '!'ому, що хочемо аі.ц неі &іm.ше. Апе 
11 скажу, що старші пввІПfИі 6 нарікати й на себе, 
6о вони також мають о6ов'11зкн. Я ,цумаю, що мо

лодь повинна запити й свої претенсії, обдумавши 

іх серйозно. Ді11лоr поколінь справа закономірна в 

нормальному суспільстві. 

ПИТАННЯ: На що б Ви хотіли звернути 
особливу увагу иаtиій молоді в У~ераіиі1 

ВІДПОВІДЬ: Щоб вона не сходнла зі своrо шпи

ху боротьби. А основною метою цієї &ореnбн у 
сучасний момент, це з6ереженн11 національної суб-
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станції. Комунізм - рі'І промкиаюча, він банкро

тує сам, він сам себе заперечує. fоловна н~езпека 
одна'Іе, в русифікації і тому збережении україноь

костн - першочергове завданки. Сьогодні всі зу

снлли мусить бути спримовані в Україні на те, щоб 

не дати перервати духово -культурного процесу. 

Дл11 цього треба використовувати всі леrапьні мо

жливості, але й не цуратиси зударів, коли необхід

но. 

Колись ці зудари внглидалн може безнадійно, 

ніхто б про них не цікавнвс11. Сього.цні не так · Оьо-

шетом, крізь ике видно й •утн. Бенкий спротив &у

де видно назовні й він буде доказом, що україн

ська націІІ живе. В світлі можливостей дати розго

лос зударам і окупант не буде байдужий до цього 

факту . 

А далі - вирвати Україну зі стану провінції. 
Дли цього вона поnннна пробкватиси у світ, дома

гатись можливости на це. 

Та ми мусимо бути дуже обережні з порадамн 

молоді в Україні. У тій в'изннці є свої закони, икі 

в'ІІЗні знаІО'І!Ь добре, і ми також ... 
го.цні залізна заслона в певних справах стала ре

~0~ 

Осип Зінкевич 

Наші ill'repn'ю 

Говорить іпж .. Дмитро Андрієвський 
(Докіпчення) 

Питання: Отже з ваших слів виходить, що 
УРСР є скоріше номінальною українською 
де1JЖдвою. ··Шо ж їй бракус, щоn бути повнс
цішюю українською державою? 

Відповідь: Для того потрібно, щоб вона була 
державою укрв,інського народу, як нею була і має 

бути Українська Народни Республіка, на місце якої 

прийшла УРСР. Як всім відомо, це сталося внаслі
док насильного на1шнення російськими більшови

ками українській державі комуністичного режи

му, слухняного урядові, а нарешті конституційного 

зв'язку з Росією та іншими так зв. ''союзними рес
публіками" СССР. Однак від того уJ'раінська дер

жава ще не перестала існувати. 

Питання: Чи 11tожете навести інші ситуації, 
1юдібні до тієї, що ми розглядаеJІю"! 

Відповідь: Прикладів не бракує. Подібна до 

теперішньої - витворилась ситуац'!: в Украіні, 

RОЛИ німці в 1918 р. наRинули українській держа

ві гетьманську владу і .Режим. :К:оли пізніше Дирек

торія повалила гетьмана, не було мо-..н про творен

ня нової держави, бо вона продоІІЖ"[Вала існувати. 
Так само продовжувала існувати і французька 

держава під проводом ген. де r оля, коли він прий 
шов до влади на місце маршала Петена за допомо

гою чужої сили, а саме США та Англії. 

Не менш повчальним є приклад з німецькою 

державою. Після 11-оі світової війни і поразl'Ін Ні
меччини переможна коаліція окупув~;тrа всю Німеч

чину, як москалі окупували Украіну в 1920 р. Со
юзники поділили Н:меччину на чотири зони і пе

ребрали на себе державну владу в ІІій. Згодом во

ни почали відбудовувати німецьку .п.ержаву з до

лини, поRлиRаючи різні установи ях ст Парлямен-

Українська днппоматН'Іна місіІІ в Шваіщарії. По середині сидить голова Місії д-р ЛукасевН'І. Третій 
зпіва стоїть Дмитро Андрієвський, член Місії. Зннмка з 1919 р. 
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тарну Раду. Під їхнім вnливом, ба навіть п~д їхнім 

днктатом проголошено "Основний Закон Німець

кої Федеративної Республіки", що викликало не

мапі труднощі з боку німців. Тут є <'<!іалогія з тво

ренням УРСР, не зважаючи на спротУ.в украінсь

кого народу, ба навіть украінс:n";цх комуністів на 

чоп~ з Скрипником. 

Без огляду на окупацію Н;:.!:еч ... :инн і днктат 

чуrиинців, коли в 1948 р. зібране F\онституційний 
F\онвент, зложений з німецьких ПОТ!ітиків і науко!!

ців, він ствердив, що німецька держава існує даль

ше, ба щобільше - Німецька Федеративна Респуб
ліка є продовженням Германської Імперії. Чи ж це 
не є добрим прикладом, який вартісно наслідувати і 

українцям? 

Питання: Чи не добаzаєте Ви анало~ії .м.і.ж. 
cyzacmt.м. стано.м. УРСР і держава.м.и - сателі
та-"lи Сходу Европи'! 

Відповідь : Безперечно вона є. але існують і 
різниці між УРСР і Народніми Республіками Сходу 
Европи. Після Другої світової війни Москва окупу

вала ті країни і накинула ім форму "народніх рес
публік'', ик Украіні форму "союзFо: республіки", 
а також комуністичний режим і слухняні уряди. 

Мос:мва ж пов'язала сателітів з собою, змусивши іх 

п~дписати договір про ''Раду Економічної Співпра
ці" (F\OMEF\OH), який ставить іх в нолоніяпьну за
лежність від Совєтського Союзу. Але вони не по

в'язані з Росією конституційно, лк Україна. 

Так чи інакше еміrранти сателі'І'ніх краін не 

заперечують факту існування їхніх держав в формі 

"народніх республік", хоч і поборюють іх режим 

і впаду. Щоб~пьше, польські еміrрант11 намовляють 

західні потуги не пише визнавати Польську Народ

ню Республіку, але й помагати ?й економічно. Во

ни бо враховують той факт, що зат:снення зв'язків 

Польщі з вільним світом помагає польському на

родові збуватись моск'Овськоі зверхности. З тих са
мих причин і українські еміrранти Н!:' повинні вис · 
тупати проти визнання західміми державами УРСР 

і встановлення з нею дипломатичних відносин. І то 

тим більше, що такі зв'язки зменшують вагу конс

титуційної пов'язаности Украіни з Росією. 

Ствердження існування украінської комуніс
тичної держави у формі УРСРеспубпіки, в кордо
нах якої перебувають ЗУЗемпі протягом 25 років, 
підсилює право Украіни на ті землі. Заперечення· 
ж існування УРОР, як держави робить з об'єд
нання українських національних територій, в очах 

чужинців, а зокрема наших західніх сусідів, зви

чайну анексію Москвою територій передвоєнних 

держав польської, румунської тощо і тим послаб

лює морально доконаний факт приєднання іх до 

Украіни. 

Підсумовуючи вище сказане, хочу підкресJШти 
таке: уважаю'Ш УРСР українською державою, тре

ба одночасно заперечувати іі теперішню структуру, 

їі міжнароднє положення, особливо щодо стосунків 

з Москвою, як також відкидати сr.асний режим і 
впаду, накинені ззовні. Украінсьу:!\: державі має 

Інж. Д, Ан~рієвоькнй в часі Наукової Конфе

ренції Історичної Секції Української Вільної Ака

~емії Наук в Авrсбурзі 5 - 7 червня 1948 р. Сн~ть 
ві~ ліва ~о права: Віцепрезн~ент УВАН проф. Л. 

Білецький, інж. Д. Ан~рієвськнй. керівник Історич

ної Секції УВАН проф. Б. Крупннцьюuі;, Стоять з

ліва на право: проф· JO. Бойко, Л. Чикаленко, П. 
Фе~енко, О. Повстенко, В. Гаєвський, Н. Кар~нш, 
П. Зайцев, Г. Наконечна, В. Грншко, П. Mel'Jn(, П. 

Ісаїв, С. Жук, В. Мнцях. 

бути привернена форма Украінської Народньоі 
Республіки, національна влада і спревжня суве
ренність. За це бореться украінсью!й народ і еміr
рац",я мусить йому помогти. Тнм часом копи ми 

будемо твердити, що УРСР це просто провінц~я 
СССР, то тнм хіба утруднимо справу. Представпя
ю~и Украіну перед чужинцями бе"JН~ржавним на
родом, для 11кого треба щойно творити політично -
державну організацію від основ, ми нікому не за

імпонуємо. Така тактика справі У:о\рІ'Їни не пома
гає, а хіба шкодить. 

Питання: Ми хотіли б порушити ще питан
ня культурно~о об.м.іну та зустрісr:ів з україн
цяіnи, які приїжджають з-за залізної заслони. 

Я" Ви ставитесь. до цієї справи і як оцінюєте 
дискусію над нею в нашій пресі? 
Відповідь: Цю дискусію я уважаю недоречною 

і шкідливою під багатьма оглядами. Тому у мо,іх 

відповідях я уникатиму дискусії будь з ким, а по

стараюсь пише вияснити мої позицН в справі зус

тріч:в з земляками, що прибуваю'І.'Ь з Украіни. 

Не треба забувати, що більшовики всіма сипа

ми стараються здискредитувати еміrрацію в очах 

населення Украіни, представпяючя !і як "найлюті

шого ворога украінського народу". Тож не треба 

даватJ: підстав для подібних накпеrтіJ3. А так би ста

лося, копи б ми уникали зустрічів з приїжджаючи

ми. Ще гірше, копи деяка ем'грентська преса 

трактує іх, випущених чи висланих закордон, як 

аrентів совє'!'ів, запроданців, зрацників і холуїв. 

Річ я:сна, що між приіжджими мо;куть бути і одні, 

і друг:~ і треті, але не можна узв.гатt:чювати цього 

явища і ставити під один знаменню~ 11сіх совєтсь

ких туристів. 

Очевидно, не можна брати ЗЕІ чисту монету 

всього, що нам говорять ті туристи. Fo ж вони є під
невільні і часто мусять кривити д•,: шею. Тим не 

менше і в іхн~х словах, бв. навіть в їхній мовчанці 
можна дещо вичути, як можна вичитв.ти часом між 

рядками писаного. То ж не треба позбавляти себе 

тіе;і можливости, яка помагає нам тримати руку на 
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Інж- Д. Ан~рісв~кнй з rpynoJO ~рузів і 'Іленів 
"Зарева" в М10нхені 1955 р. біли Украінс•коrо Віл•· 
ноrо Університету. В сере~і стоїт• хрнщеннци 
інж. Д. Ан~рісвс•коrо, ві~ома сту~ентс•ка Щnка 
в Европі На.ційка Ріnак • Сілец•ка. Друrнй з права 
сл. n. ~-р Євrен Мацих. Перший зліва ~-р Яків 

Маковец•кнй. 

живчику життя: нашого народу. Ми ж бо повнині 

стежити за тим життя:м і знати вс1 ного позитиви і 

неrативи. Вез того нам тя:жко було б орієнтуватися: 
в обставинах і ще тя:жче відповісти на вимоги жит

тя: в краю. 

Неузгля:диеиия: цих двох моментів спрощу

вання: метод';в поборювання: ворога привели до 

за~лотів серед укр'!Їиськоі еміГрації. Почалось цs 

нвш1.стуваиня: в 1959 р. в Лондоні :Богу духа винних 
1ртистів трупи Вірсьr;ого. Fіоли група українських 
радя:нсь:ких письменників захотіла, щоб .іі запроше

но офіційно на відкриття: пам'я:тнюн1 Т. Шевченка 

у Вашінrтоні 1964 р. -вона дістала правильну відпо
відь від Об'єднання: Українських Письменників 

"Слово" в США, за що на авторів посипались на

клепи з бо:rіу дея:ких загоріпьців. Чи не це навело 
совєтів на думну, рознолювuти унро.іиську еміrра· 

цію своїми провонація:мн ~ Так виг'Ія:,[Іала справа з 

групою Колосової. При тій нагоді вийшла зі сrоро

ни одної унраіпської установи в США непродумана 

заборона зустрічатись з членами тієї групи. Вона 

викликала опір загалу і поставила іі евторів у смі

шне становище, що є фатальним для: лідерів, Я:Кі 

видавали заборону, про що :красномовно свідчить 

"Лис Микита''. 
Маємо підставу думати, що сов..:ти будуть про

довжувати свої провокації і вже готують висилку 

у вільний світ великої групи нульту:')них дія:чів. В 

цій ситуації украінсьна еміrрація: мусить здобу

тись на розважну поставу, щоб не заграти знов на 

руну більшовикам. Ні про яні офіційні зустрічі не 

було і не може бути мови. А з другого боку нія:1;і 

заборони приватних розмов не момуть мати міс

ця. Хочемо вірити, що цим разом та частина нашої 

верхівки, я:ка попередньо цього не осмислила, на

править свою помилну. Що ж до нашого загалу, то 

він не має підстав м:.ия:ти своєї пос.тави супроти 

вільних чи невільних гостей з Укреіии. 

Питання: На заІсінzення нашого інтерв'ю, 
за яuе дозвольте зложити Вам на цьому місці 

щиру подяuу, я хотів би поставити Вам ще од
но, останнє питання: що Ви хотіли б сuазати 
нашій молоді в У ІСраїні і на що звернути її у
вагу? 

Відповідь: Укладаючи наші пля:ни національ
ного буття на довшу мету, мусимо орієнтуватись 

на молоде поноліиия: і особливо уважно пригля:да

тись молоді в У країні. З усього видУ-о, що молодь 

на рідних земля:х помалу висмин уетьса з під кон

тролю режиму і його уря:дових та партійних чин

нянів. І це зрозуміло. Вирісши за сталінсьних ча

сів, вона не може мати ілюзій щодо ~омунізму, я::rі 

це було з іі батьками. І тут вже пропаrанда нічоrІо 
не вдіє. Вигля:дає, що більшість комсомольців пере

саннені скептицизмом. Однак частина молоді 
плеиає я:кісь ідеали. І треба було, щоб помер 

Симоненко, та щоб його вірші• і шо,п:еннии діста

лись у вільний світ, щоб ми довідались, чого праг

не та частина молоді. 

Нам здається, що молодь в Украіні морально 

здорова і не піддається: нудній шабльоновій про

паrаиді. Матеріальні труднощі та утиски режиму

іі гартують і не дають морально знівечитись. Як 

кожна молодь, вона має широко віднриті очі і знає, 

що світ не замииається на сучасній дійсності СССР. 

Вона хоче пізнати той світ і прагне іншої дійснос· 

ті для: Украіни. То ж хотілось би СК"-ЗfІТИ тій молоді: 
бу~• сама со6о10. Хай наша моло~• ва рі~нх зем

лих В'ІН"N>СІІ, ~умас, шукає нових шлихів. Хай орі· 
'єнтуєт•си на орrані'ІНі nроцеси, а не на офіційні 
~октрннн. Ті процеси nі~ІІІІrаJОт• о~наковнм зако-

Інж. Д. Ан~рісвс•кнй з rpynoJO У"асннків з'із
~у "Зарева" в 1954 р. в Парижі. Сн~иn зІІіва ~о 
права: ре~. Олеr Штул• • Ж~ановн'І, ре~. Р. Голівн, 
інж. Д. Ан~рісвс•кнй, сл. n. Ректор УВУ проф. Іван 
Мір'Іук, проф. Юрій Войио (теперішній ректо:р 

УВУ), ре~. Олексан~ер Войків, колишній сту~ентс•-
кнй ~11'1 і секретар сл. n. Євrена Коноваm.ци. 
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нам обабіч залізної заасн. Як там - так і тут жнт
ТІІ творить нові форми і поклнкає нові сили ... Між 
ними немалою силою є націонаJІІ,на іяеи. 

В наші часи цілий світ є в стаРі перебудови, 
особливо nід натисном nроцесів дифереиців:ц~ й іи
теrраціі, в:ні все йдуть в парі. Націсиальні стимули 
с nотужним чиниином тих nроцесів. Хай же і паша 
молодь буде уважною до своєї иаціі. Унраіисьний 
націоналізм, nравильно nодумакий і nравильно зас

тосований, ке може nерешнодити в шунаинj сnіль

ної мови між уRраінсьними nатрістами і в nopo-

зумінні з народами, що з ними лучить Унраіну іс

торична долп. Український націон&.DЇ~м є тнм ком· 

ПіlСОМ1 ІІКНЙ вказує ПУТЬ ,ЦО ВИЗВОЛЕ'ННІІ Украіни, 

,цо її цержавної незалежности, ,цо і&уйноrо роз•ою 

украінсr.коrо наро,цу в усіх ЯЇJІJІнках. Одиан лише 

шляхом боротьби УRраіна вийде на широні води 

міжнароднього життя і здобуде гідне місце в нолі 

вільних народів. То ж заклинаю унро1исьну молодь, 

в УнраЇні і на чужині, каскажуватись до боротьби 

nід прnnорами уRраінсьного націонелізму. 

''РЕДАНЦІИНІ СТАТТІ'' 
(Статти ,цнскусійна) 

ВІД РЕДАКЦd: З приємністю публікуємо .цис· 
кусійну статтю Любомира КалннН"Іа, икий захи

щає свої поrJІІІ,цн !. висловлює свої ,цумки відносно 
денких т. зв. "Редакційних статтей" в "Смолоски

пі". Робимо це з приємністю саме тому, що наш 
журнал завж,цн обстоював і наяальше обстоювати
ме икнай6ільшу свободу ,цумкн, слова і вислову. 

Щоб у ,цеикнх наших читачів не зродилось 

r!ОМНЛКОВе ПОНІІТТІІ ПЇСЛІІ ПрОЧНТаННІІ цієЇ СТатті, 

ми хочемо з'ясувати наступне: 

1. В кожному оресовому орrані прнйнито так, 
що редакційною статтею уважаєтьси статтю не пі.ц· 

писаку. Тояі така статти висловлює становище ,цо 

даної справи цілої Редакції чи Редколеrіі. Статті 
пі.цпнсані автором, навіть членом Ре,цколеrіі, не за· 

вж,цн віязеркалюють поrnи,цн Редакції чи Вн,цавнн· 

чої Комісії, що є виразно зазначено на ,цруrій сто

рінці обrорткн ні!.шоrо журналу. 

Статті, про Я](і зrадує Л. Калнннч, не буnн ре· 

,цакційннІІІН статтимн, а статтими окремих авторів, 

икі ві,цпові,цають за зміст напнсаноrо. 

2. Найважливішою проблемою, ику порушує 
Л. КаnнНН'Ч, є справа т. зв. "ба'І'ьків н11ро,цу". Дово· 

днтьси нам ,цокла,цніше з'11суватн цю проблему, JD(Y 

ми нераз порушуааnн на сторінках "Смолоскипа". 

Перш за все ми хочемо зазначити, що в на

шому журналі ніколи не утотожнювалоси старшо· 

ro поколінии з '16атьками наро,цу", про що rоворнть 
в своїй статті Л. Калнннч. 

В окремих статтих було це ,цоснть ,цокла.цно з'и· 

совано, включно з казванним ,цеиких прізвищ. Дли 

ще иснішоrо означеннп цьоrо пнтанни, ми ще раз 

хочемо ві,цмітнтн. ного розуміємо пі,ц понІ!ттям -
"батьки каро,цу". 

"Батьки наро,цу", в нашому розумінні, це ті, 

ІІКЇ ЗУПИНИЛИ ЧИ СТараЮТЬСІІ ЗУПИНИТИ ДУХОВИЙ 

розвИ'І'ок украінськоrо наро,цу і украінської полі

тичної думки на т.зв. "30-нх роках". Це ті, які "ево· 

JJJОціонувалн" у внутрішніх українських співвіяно· 

синах ві,ц поміркованости ,цо скраііньоrо екстре

мізму не супроти вороrа, а супроти українців ін

ших поrлияів і переконань. 

Це ті, икі зі сторінок преси і трибуни різних 

віч академій розпннаютьси за українську мо· 

лодь, а рівночасно на практиці ту молоДІІо ві,цnНІХа· 

ють ві,ц украінськоrо суспіпьноrо і поnітнчноrо 

жипи, нехтують її поrли,цамн та почуваннимн, ві.ц· 

даючи її свідомо чи пі,цсві,цомо в обійми чужинець

кого світу. 

Це ті, икі 1: останньому 1965 р. розбурхапн ук
раїнські пристрасті майже яо rрома,цвиськоі війни, 

вносячи в наше жнтти бакцнпь підозри, не,цовір'и, 

розбрату і нетерпнмостн. 

Це ті, икі проповідують "хрнстіІІнську JJJOбoв, 

мораль і етику", а. икі на ,ціnі ширить сере,ц нас 

злобу і ненависть. 

Це ті, икі вія років займають ті самі пости в 

загально • украінОІокнх центральних установах і 

орrанізаціих, не.цопускаючн пре,цставннків моло,ц· 

шої rенераціі винвити с~&е, внести в українське 
ЖИТТІІ НОВі думки і НОВИЙ СТИJІЬ nраці. 

І, нарешті, це ті, икі на останньому З'із.ці Ук· 

раінських Журнаnістів жаnіnнсь, що у нас немає 

журнапістнчиоrо доросту, і рівночасно спрнйниnн 

зневажnнвнм сміхом внетупи ,цеиких молоцих і іх

ні пропозиції. 

Це икраз ті, кого в нашому журналІ назнвано 

''батьками наро,цу" - rоребатькамн, не всіх ... 
У нас є старші rрома,цвин, ві завж.цн, ціле 

своє жнтти буяуть корнетуватиси пошаною і JJJO· 

бов'ю молояj, ика зав;п,цн бу,це мати до них повний 

респект і ика завж.цн бу,це найтепліше сприймати 

їхні ,цумки і поrJІJІ,цн. 

Таких у нас, на щастп, є більшість. Але вони, 

на віяміву ·вія тих "rоре-батьків", скромні й rі.цні 
носії кращих украінОJ.ких цержавницьких тра,цн· 

цій й і,цей. І напевно нераз вони ще буяуn. rово· 
рити зі сторінок нашого журнала ,цо наших чнта· 

~~ 

Реданційна стаття, звичайно, відзерналює на

nрямон думании реданціі даного журнала, чи то 

членів установи, в:~оі органом є даний журнал. То

му то, реданційні статті, звичайно, є обережно під

бирані та належно nростудіовані, бо читач, цінавий 
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nознайомитись із дум:кою, цебто душею N світо

глядом даної реда:кціі. 

У :кіль:кох останніх реда:кційних статтях "Смо

лос:киnа", виводиться жмут а:ктуальних, в сучасну 

пору, думо:к відносно світогляду сучасної молодої 

у:краінсь:коі людини. По:ки nристуnимо до суті тих 

статтей, звернім увагу на те, що одним з найголов

ніших завдань нашої старшої і молодшої rенерам 

ціі на еміrраціі, о:крім nізнання і вивчення сучас

ної Бать:ківщини, nовинно бути nроnагування на

шої визвольної сnрави серед :кругів громадян у 

державах, у я::ких живемо. Проnаганда ця, може 

відбуватись за доnомогою одиниць, я:кі мають змо

гу серед :кругів інших національностей, nредстав

ляти nравильно, на нашу дум:ку, nоложення сучас

ної У :країни. F\оли ж говоримо про реnрезентації бі

льшого маштабу (я:к наnри:клад nостава Шевчен

:ківсь:кого nам'ятни:ка у Вашинrтоні чи Віиніnеrу), 

тоді, треба сnільного, об'єднаного а:кту. Об'єднано

го духом, ціллю, а та:кож об'єднаного :кіль:кістю. 

Бо одобрювання чи неодобрювання я:коісь nетиції, 

у сьогоднішніх державних системах вільного сві

ту, часто залежить від :кіль:кісного, а та:кож і фінан

сового nотенціалу даного угруnування. Цей nотен

ціал можливо осягнути тіль:ки шляхом зорганізо

ваности і сnільних дій. У :кіль:кох останніх реда:км 

ційних статтях "Смолос:киnа", майже всю nись

менниць:ку фразеологію, сnрямовується для роз

биття аргументів інших, іна:кше я:к "Смолос:кнn" 

думаючих угруnувань, чи установ (вони у своіх 

статтях, та:к же само відnлачують). Все було б в 

nоряд:ку, бо ж на вільну дис:кусію, у демо:кратич

ній системі, маємо nовне nраво і вміла дис:кусія 

дуже часто є :констру:ктивним фа:ктором у творчій 

діі людства. Але, у;оли дис:кусія nочинає бути за

темnераментною і nереходить межі nомір:кованос

ти, тоді, вона є дестру:ктивним елементом у nporpe
ci n>иття сусnільства. Вернімося до теми про реда:к 
ційні статт;, "Смолос:киnа", де дуJІ'іе модною стала 

іронічна фраза "баrь:ки народу". Гадалося, що цей 

вислів, був сnрямований до nевного нашого емі

граційного угруnування, а не до всіх наших бать

:ків. В останній реда:кці,йній статті ("Смолос:киn", 

лиnень-серnень, ч. 4), виявилося щось інше. По:каза
лось, що автор реда:кційноі статті, зовсім недво

значно, з'ясовує дещо, до теnер, заnлутану фразу 

"бать:ки народу" і без вийнят:ку осуджує всіх на

ших бать:ків. Щоб пригадати вище с:казане, наведе

мо уриво:к із статті Б. Гасю:ка, n. н. "Роходження в 
світогляді у:краінсь:коі молоді і іі бать:ків": " ... Але 
за те важко зрозуміти пове.цінку тих осіб, нкі в 

30-тнх роках, засуджували й насміхались з rрада

ціі вартостей своіх батьків, а тепер обурюютьсн, 

копи їхні діти починають сумніватнен і оспорю

ють їхні погляди і їхню теперішню rрадацію вар

тостей". А дальше nишеться: "Співвідносннн між 

частиною батьків і частиною молоді на чужині, з 

кожним роком а то й міснцем - все більше rірша· 
ють, все біm.ше знаходитьсн різного і менше спі-

льного. Доходимо до того, що спільністю залиша
ється хіба що наше спільне українське походжен
ня. Ця відсталість частини кашого старшого суспі

льства від сучасних вимог життн, заставляє і бать

ків і дітей шукати в нашій праці і в праці длн ук
раінської справи все більше спільних елементів. 

Слово тут в першу чергу за батьками". 

Чи не виведені ті дум:ки загордо, не nо-демо

:кратичному'і' Іншими словами, 'Б. Гасю:к твердить, 

що тіль:ки молодь його nере:конань має рацію. Всі 

інші nомиляються і вихід із nоложення буде лише 

тоді, :коли бать:ки :коритимуться на:казам молод1 1 
будуть наслідувати світогляд молодого nо:коління. 

Не зовсім зрозуміле є твердження автора статті, 
про "насМішну" молоді 30-их ро:ків з тодішніх їх

ніх бать:ків. Людо говоримо про соціялістичний спо 
сіб думання тодішніх бать:ків і зріст ідеології на
ціоналізму серед молоді, то треба nам'ятати, що 

цеіі націоналізм був чимсь майже зовсім новим і 
длн багатьох, у тодішніх обставинах неnристуn
ним nоняттям. F\оли мн говоримо про теnерішню 

молодь і теnерішніх бать:ків (та:кож говоримо в 

nершій мірі про західньо-у:краінсь:ку еміrрацію), 
то та:к само молодь, я:к і їхні бать:ки є в більшості 

націоналістамн і та~ож націоналістичною є, я:кщо 

не nомиляюсь, реда:кція "Смолос:киnа". Л:кщо ви
хід із ситуації є "тіль:ки ви слухайте нас", тоді, чому 

тав часто від:кидаємо і засуджуємо я:к недемо:кра

тнчну, а ди:ктаторсь:ко N тоталітарну донцівсь:ку те

орію про віру у вибрацу еліту, провідну верству на

роду, я:ка тим народом має nравити. Чи автори ре

да:кційних статей, не ви:користовують суnроти їх

ніх бать:ків, ними засудженої донцівсь:коі теорії, з 
тією лише різницею, що обличчя і віи мають дещо 
змінитись\' 

F\ожна нація (та:кож і :кожна еміrрація), с:клада
ється з різних верств громадян, nід оглядом інте

ле:ктуальним, верств nід оглядом матеріяльно-вnли

вовим, а та.:кож, nравилом nрироди. з людей різно

го ві:ку, я:кий то ві:к, безnеречно надає людині різно
життєвої nра:ктн:ки, цебто світогляд. Тут можна на

вести один nри:клад: Раз заnитано одного визнач

ного :комnозитора, я:кий жив недовго nісля смерти 

Моцарта, що він думає про свою творчість, то він 

відnовів: "Коли мені було 20 ро:ків, я говорив "я". 
F\оли мені було 25 ро:ків, я говорив "я" і Моцарт"· 
Коли я мав 30 р., я говорив "Моцарт і я". Тепер я 
:кажу "Моцарт". Університет і читання літератури, 

це основа незвичайно :корисна і важлива, але це 

лиш теорія, а до цього nотрібна nра:кти:ка, щоб у 
вирі життя знати я:к nостуnати. А ідеі 'і' Про ідеі 

молоді і старших, влучно висловився інж. О. Бой

дуни:к, я:кий с:казав, що молодь nовинна мати на у

вазі, що т.зв. нов1 щеі молоді, є зроджені з іщей 

їхніх бать:ків, бо цо все виnливає органічно одно 
від другого. 

Автор цих ряд:ків, належить до молодшої се

редньої rенераціі (вже тут у США за:кінчив студії) 

і, наnри:клад, ні:коли у минулому не насміхався з 
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ідей батька, а навпаки, захоnлювався: тими ідеями, 
захоплюється: ними надальше і вдячний йому за 

ті ідеі. Правда, що з бігом часу, міняється:, до дея
кої міри, лиш спосіб реалізації тих самих ідей, і 

може, якийсь стерший громадянин, міг і занадто 

"боєво - ромІіНТиЧйі" кличі кинути, але це абсо

лютно не можна узагальнювати і твердити, що усі 

наші батьки так думають. Приклади було б зайво 

наводити, коли всебічно, а не односторонньо чита
єм_о нашу пресу. Ріоли хтось із старших і кинув я

кийсь "боєвий" закm~к, то той же заклик можна в 

спокійний демоl'іратичний, непогірдШІвий спосіб 

передискутувати і, прийняти його, або відl'іинути, 
але й надальше з тим батьиом співпрацювати, бо 

він є таким самим повноправним громадянином, я:к 

і молодий оспорювач його погляду. Новітня: істо

рія:, кидає також і боєві кличі. Часами саме сло

во без акції є безвартісне. X-to знає, що сталося: б 
із самостійністю Мадя:рщини, чи із справою дер

жавного перевороту в Ріубі, якщо б західний світ 

зареаrував практично, а не лише "словесно". Прав

да, так не сталось, але, багато навіть із нас дума

ло, що буде інакше. 
Правда, сьогодні боєві l'іличі у нашому інтере

сі, здається: були б неуспішними, однак, не можна 

іх 100% відкидати, бо історія: часами творить нес
подіванки, і може нераз добре є, бути до тих нес

подіванок підготованим. 

В іншому місці Б. Гасюк пише: "Сучасна ака

демічна молодь. засвоїла собі методу шукании пра

вди засобами вільної дискусії, методу притаманну 

англо-саксонському світові,. методу, ика бере свої 

початки ще з часів кJІІІснчної Греції'. Автор мав на 
думці початок демократії у старинній Греції. Це в 

порядку. Одначе включати сюди також і англосак

сів непотрібно. Найбільше молодечої злочннности, 

аморальної поведінки, обоятяости супроти служби 
батьківщині, униианни військової служ.6и, заува

жується якраз серед англІнської молоді (бо лиш 

англійці є чистокровними англоса:JЮами), я:к також 

і в державах суо~дніх Англії, а саме Голяндії і 
Бельгії. У Злучених Державах, молодь має багато 

неrативних прикмет, хоч американців, вже сьогод

ні, не можемо називати англосаксами. тоді, коли у 

Портуrапіі, Еспанії, Італії, Франції, Австрії, тих 

проблем майже немає. Чому ж тоді, із англосаксів 

маємо брати приклад!' 

Чи тому, що Англія: була колись. могутньою, коло 

нія:льною імперією? Чи Вавилон, Греція:, Рим, Фран

ція:, Німеччина. не були могутніми!' Чи хоча б Русь 

-Україна колись не була могутньою? Чому не в~о
руватись на порядок і ЗГОДУ У НАШОМУ НАРО

ДІ з часів Володимира Великого і Ярослава Мудро

го 'і' А чейже таке гасло, я:к "СИПЬІНА ДЕРЖАВА 

ЧИ ЕМІГРАЦІЙНА СТРУРіТУР А В НАСПІД ОР\ ЗГО
ДИ", ніколи не є і не буде перестарілим. Самозро

зуміло, що маємо право на вільну дискусію, віль

ний вислів думl'ін. Але, право акту - діі, так само 

молоді я:к і старшого громадянства, завжди повин

но бути координоване і контрольоване якоюсь най

вищою установою. 

Шуиання: нових модерних еволюційних шля

хів, увінчається: успіхом лише тоді, коли навчимо

ся: себе взаємно респектувати, шанувати свої най

вищі установи, а також навчимося: не гордити і не 

насміхатись із поглядів інших. 

Вище написаним виведено лише неrативи (на 

нашу думиу) редакційних статей "Смолоскипа". 

В інтересі правди, треба також ствердити. що ба

гато думок і поглядів у тих же статтях є гарними 

конструктивними. 

Л10бомнр Калнннч 

-----о- --o-----EeJ----

Молода поезіи в Украіні 

Вірш.і HI'Іnpu 
І.м.'я Петра Засенка н.е так то вже й відо.м.е 

в У країні. В підсовстоь-кій пресі його віtрші пуб
лікуються багато .менше~ як інших шестиде
сятників. Але його поезії не .менш цікаві, як і 
інших .м.олоди.:r пое1·ів в Україні. В цьо.м.у Z1W

лi нашого журнала публікуємо декіль-ка нові
ших поезій .молодого поета, які напевно знай

дуть відгук і зацікавлення в наших zитаzів. 
Петро Засеюи народився в селі Любар

цях на Київщині. ТСілька років то.м.у він закін
г:ив філософіr:ний факультет Київського уні
верситету. В .1962 р. появилась його перша 
збірка поезій "Зірниця", а в 1965 р., після 
трьохріг:ної <1ювг:анк·и- друга збірка "Зерна". 

ДО ПЕйЗАЖУ 
Вербно, СОНRЧНО, ТОПОJІНННО 

Степ одвіку Дніпро догани ... 

30f~f~IIBIJ 
В краєsидах твоїх, Україно, 

Є ДJІІІ мене зціл10ще дании ... 

Давній пращур орав перелогн, 

Труд озвучував рідний мотив: 

Рокотали дніпрові пороrн, 

Літній легіт ланамн ходив. 

Переходиш покосами років, 

Яворамн шумиш при шJІІІху. 

Знов внводнш хати білобокі 
На внеоку дніпрову cary. 

Одвечериєш, вогником свіне 

З опроміненим личком в віки 

Щось велнке, 

свnе, 

украікне 

Перепроснтьси в серце мені. 
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Снит• вітри в ~еревах захопопі, 

Пос:ипаJО.н в завтра nривіт, 

Як зепені ракети, тоnопі 

Цітrта. внеоко в зориний світ. 

Я rвій спокій, красо, не порушу, 

Не збаrну, ~е пюбові межа ... 
Роз~іпнт• би на часточки ~шу -
Тіп•кн жаПі. - непо~іп•на ~а. 

МІЙ НОКТЮРН 

&пукаJОт• тіні, наче сонні с:rрахн, 

І .цобрнй вечір на~ с:епом зачах. 
Сн~ит• коти на прнзьбах, наче маrн, 
Із місяцями жовтими в очах. 

Тн перейми мої ж~анни, 

Як ~нкнх коней nерейми. 

А то ~е~ стопчуть врі зепа, 

Цвітінни мрії осяйне ... 
І тн сумна і невесепа, 

І в снах кпистимете мене. 

Або скажи, ~е ~іти муку, 
Ту КПJІТу муку ~opory ... 
&ери й ве~н мене за руку 

Зrубнтн прокпяту жаrу. 

Щоб не бпукать мені о~нопиць, 

ЗвШ..ннтись 'буйно вЩ жа~ань, 

&іжім & кипучу цвіть окопнць 

На о~аіідушиу ~нвну брань. 

І не справпвй ~уші обжниок, 
Копи ще мопо~іс:ть ry~e, Тьмяніє обрій, як вепнка скиба, 

Одвапена не~бапо плуrарем, 

Старенький міс:ІЩь край пороrу хпнпа 

На~ розв'~~:~анним вічних теорем. 

Петро Засенко Аж поки осінь на спочинок 

Громи схопопі пове~е. 

Про земmо, 

Про пю~нну, 

Про ~ерева 

На біпнх снах він пише пнс:ьмена. 

Течуть віки пі~ місяцем. як мева, 

Комизиться з іх ппнну сатана. 

Він затіває війнн і пукавнть, 

І каламутить часу течію. 

Пtо~нна ж - боr, 
І ій не треба спави. 

Давай, прнро~о, rратн внічию. 

Кажи: ".R сном натру~женнка повню 
Сон м'ятно тане в с:томпеннх 7іпах". 
Почнпн роки з війнамн й mобов'ю 

В столітніх запрацьованих ~і~ах. 

Трава й пюбов - усе перей~е в неві~ь, 
А потім знову прнсие хвіту рань ... 
Діr:чата пісні закн~ають неві~ 

На щемну ра~ість, на жаrу кохань. 

* * * 
По небу тупіт на світанні, 

І І! землю туnо б'ють rромн. 

* * * 
Не mобн мене бo.JDrІe - бпнзько. 
Не пропаmой очима наскрізь ... 
.R заплутався. наче хлопчисько, 
У нічному прокпитrі кіс. 

На якому тн сонці зріла, 

Де вмивалась росою з пнста? ... 
Чорна мa:riJI біпоrо тіпа 

Занімнпа мені вус:rа. 

В кожнім <:.!Іові, у кожнім зові 

Тебе мучить розвукн жах ... 
Дивним вітром ві~ай - ПJОбові 

Полоснупа мене по очах. 

Мрій твоїх потолочені трави 

.R не вмію пі~ить о~ земпі. 
Хо~ить юнки, ик щастя, паскаві -
.R ~ ві~~авси тобі на жапі. 

Не пюбн мette бопиче - бпнзько, 

Не пропаmой очима наскрізь ... 
.R заппуf'авс:и, наче хлопчисько, 

У вічному прокпитті кіс. 

Петро Засенко 

-----4~----о----о------

Іван Драч і молода творчість в У країні 
Після появи в Київському журналі ({Змі

на" (г:. 1, 1965 р.) кількох віршів Івана Драг:а 
з циклу и Дерева", які увійшли ди й,ого збірки 
({Протуберанці серця", папієна влада в Украї
ні пог:ала нову. нагінку на поета, щtм разом у 
формі писання листів до peдaкufil київських 
журналів і газет. Один з таких листів опублі
кував журнал ({Ранок" (г:. 8, 1965 р.) і його 
підписали, буцім то, студенти Чrрнівецького 
університету В. Чурко та В. По. rzii:~yк. під ду
же проj'rfовистим заголовком в лапках ~~Дітям 

до 16 років г:итfl.тtt вірші заборонепо''. Коментар 
до цього листа ·nодав "андидат філософіг:них 

наук, К'Dитик. І.Н. Бой?ак.. Ми не будемо комен
тувати цих двох дуже ціхав'Іп в суг:асній 
дійсності в У країні, виступів. Залишаємо це 
нашим г:итаг:ам. Цитуємо найбільш маркантні 
уривки з цих двох виступів. 

В своєму листі студенти В. Ч.урк.о і В. Па
лійг:ук так пишуть про вірші І. Драг:а: 

"Прочитавши в журиалі "Зміне". (ч. 1, 1965 р.) 
вірші Івана Драча із циклу "Дерева" (в {114) 
числі ми публікували два вірші з цього циклу 

"Сосна" і ''Німі братоnе - дерева" -Ред.), ми, сту
денти Чериівецьхого держуніверситету, можемо 

тільки жаліти, що сторінки наших мnподіжних ви-
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дань :,н:колн "прн:крашує", на нашу дум:ку, ціл:ком 

непотрібна "віршована філософіл з подвійним 

дном", я:кn принижує людсьr.у rідність, проповідує 

вульгарнзм і я:ка, взагалі, нездатна витримати нія

:кої :крнтн:кн. Свою .Цум:ку мн таr. внспr~влюємо тому, 

що поезія, тнм більше, поsзія р<:t.дІ'нсt-:кнх поетів 
- це не погоня за "гарнИм" словеч:ком, подібним 

чимось на те, що проповідує зараз західньоевро

пейсь:ка дійсність... Візьмеме спочт:ку вірш "Німі 

братове - дерева", я:кнй в рецензн (тут мова про 

рецензію А. Ма:карова - "Чую - дуб співає''. Ди
вись до:кладніше про цю рецензію в "Смопос:кнпі" 

ч. 3 - Ред.) при порівнянні з іншкмн вважається 

більш вдалим і в я:кому основна дум:ю• - це приз
начення поезії, я:ка більше всього 1чщ.на в останніх 

двох ряд:ках: 

В поетів і дерев серця беззахисні, 
Лише згоряюz:и, вони слуг~Jють- сонцю. 

і нас:кільхн це справедливо? Адже :крнтн:к говорить 

про песимізм вищенаведених рядhіР. і• в:казує, що 

''не беззахисним, а непереможннм" повинно бути 
серце rtoeтa, бо це серце бійця, я:кнй: не тілЬt:кн сам 
бореться, але й навчає інших. Звідси можна суди

тн і про цінність даного вірша, в я:кому поет невір

но тра:ктує завдання поезr·ї і призначення поета ... 
... Це подібне на "шедеври" худомнн:ків - абr.:

тра:кціоністів, твори я:кнх зрозуміл: -:іль:кн самим 

"творцям", а для глядача і з їхніми коментарями 

залишаються 'Іуманннмн... Для прн:кладу візьме

мо слова із вірша "Сосна". "А долі на глиці дві 

молодиці вагітні незграбні пах:кі од живиці сндять 
я:к одлітані птиці ... " я:кі ще раз під:креслюють гру
бість поета. Випливає запитання, :тля :кого писані 
вони І' Чн не требІ'І звернути увагу на внхованн:r 

підростаІочого по:коління? А за допомогою чого мн 
виховуємо його? Та:кі вірші, потрапивши до ру:к 

учнівсь:кої молоді, будуть тіль:кн неrатнвно впли

вати на них. 

А я:кщо та:к, то треба подібні в:рщі дру:куватп 

під спеціяльною рубрн:кою: "Дітям до 16 ро:ків чи
тати вірші заборонено!" Але не тіль:кн дітям, але 
й дорослим стає я:кось незручно, :коли читаєш тані 

вульгарні ряд11н". 

Стільки в листі студентів В. Чурка і В. 
Палійz:ука про вірші Івана Драz:а. Коментар 

до цього листа написав І. Я. Бойz:ак, з якого 
даємо кілька цитатів: 

"Надійшов лист- один з тих численних десит
иів ! сотень, що приходить в ре,а:акцію журналу 

"Ранок" (та й в інші редакції) з приводу молодої 
поезії. Ці листи різні за своїм змі~том. Одні спе

речаютьси з нею, друrі - гарІІ'Іе схватпоть ії, а 

треті (серед них і оцей, що пубпікустьси) - кате

горично ! беззастережно заперечують. Невтраm.ннх 
нема. Вайдужих теж. І це може бути найкращою 

атестацією молодої поезії .. (зрозум~ло - її досиr
·.нень, бо в ній, ІІR і у всьому, є своі надбаннІІ і є 

свої невдачі), свідченнІІМ тоrо, що вона, ци поезіІІ, 

навіть иищо не зовсім і не повніСТJО, ЗЛР відповідає 

чомусь дуже суттєвому і важливому в і'Кнтті на-

шого сучасника. Це вказує на ЖР'Пєву потребу, 

життєву необхідність в ній, бо ж н:tйпотрібиішою, 

безперечно, є саме та пітература, ~ою "ІНтач :sвці

І\;tВЛJоєтьсІІ не з примусу, .. не з обов'изкових нав
чальних програм чн :иадокучлнвих рекомендацій, а 

сам - за потигом власної душі, вл;н:Jrого розуму. 

ЗаціиавнтІІСЬ моло.цою поезією, всу~реч усьому, 

примушує саме жнтти. Примушує наr.амперед тнм, 

що не дозволиє іОутн байдужим до неі- незалеж

но од тоrо, заперечую11:ь іі, погодж~ ютьси з нею "ІН 

сперечаютьси. Цим вона, ІІК і всикс. справжни пое

зіи, виконує своє основне суспіль11е прнзначенни: 

бути збудником людських інтереоів, симпатій і ан

типатій - естетичних, етичних, '3будннком духу, 

що "тіло рве до &Іою ... за поступ щасти, волю". 
Але цей динамізм беретьси не звідкіпись, а тіnь

КІf від жнтти, справжнього, реального. Звідси така 

відчутна набJDІженість молодої поезії до реаnько

го жнтти і до людини, звідси її конирстність і, ска

зати б, інднвідуалізованість. Так, інднвідуаnізо-

ваність - у виразі почуттів, у світосприйманні, у 

JJC':~ooмy своєму єстві. Ось чому молоді поети (кра
щі, звичайно) різко відрізниютьси одня від О/:UІОГО 

- особлнвостимн думанни, почр~>.юІІІ, світорозу

мінним, характером пірнчного героа, а також об

разотворчими засобами. Уже аж нілк не сплутаєш, 

скажімо, R Симоненка з JПною Костенко або обох 
їх з L Драчем, М. Вінграновськнм чи з Г. Киричен · 
ком, Б. Нечередою, В. Коломійцем, R Коротичем 
:та іншими. Кожен з них схожий ті.nr..ии на себе, з 

влас-ним поетичним бачеНИІІм і розумінним жнт

ти, чітко інднвідуапізованнй •• , Література сього
дні не може запюuатнсь такою, икою вона була 

вчора. Саме цим і зумовлений той гJDІбокні: і все

бічний процес її оновленнІІ,- оноt:леннІІ змісту та 

форми, в тому числі і експерименти, до икнх вда

ютьсІІ молоді поети. 

Здавалось би, все исно, все зрозуміло. Саме 

житти підтверджує, що наша молода поезіІІ стоїть 

на правильному шпя:ху - візьміть хоч би літера

турні вечори: коли вони н~SнраJDІ ~тіm.кн слуха
чів? Коли вони внилнкаJDІ такий суС!Іільннй інте

рес, такий могутній резонанс? :Коли так 6JDІзько 
сприймалиси вдачі і невдачі .. ІІJСогось молодоrо, 
майже невідомого поета? Як це не парадоксально, 

але відійшовши від загальників, відмовившись ви

ражати "думи й почутти мільйонів'', а передаючи 
їх конкретно - індивідуалізовано, в їх конкретно -
індивідуальному людському виразі, молода поезіи 

від<Іутно наблизилась до душ та почуттів міnьйо

нів, знаходн'І'Ь з тими мільйонамн rопіnьну мову. 

І все ж лист студентів В. Чуриа і В. Палійчуна 

не може не насторожИ'Пt. І не тому, що автори цього 

листа та їхні знайомі не зрозуміли кількох віршів 

І. Драча (до речі, не таких уже й ~иладних). Бо ж 

ціJІКом природним є те, що навіть в.ірші одного й 

тоrо ж поета одним читачам МОЖУ"'Ь подобатнси, а 
іншим навпаки - вндаватнмутr.с11. непоетичними, 

навіть незрозумілими. Це запежнть від багатьох 

причин: .. ІІК соціиnьннх - світогІІИДу, виховання, 
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так і суто іидивідуальJПІх- від хар>!ктерV, психі'І

лоrіІ', життс:воrо досвіду, а то й прос':'о иастро10. 

Психолоrія сприймакив поетичи1.1rо твору - річ 

досиn. сІUІадиа ... 
У нас часто rоворІІ'І'ь про доступніс:ть, зрозумі· 

rtість поезії широкому читачеві,. про іі простоту. Це 

було б ідеалІ.Ио. Справді, хто з поетів не бажас: бу

ти зрозумілим ~ прийнпmм усіми? Але чи задуму

валнеп автори листів над тим, що сталоси б з поезі

єю (і всіс:ю художньою літератур!?ю), пкби вона орі-
ситуваласи на невисокий іителектуалJ.Ио·емоцііІний 

рівень окрсми!-С читачів (а такі завжди були)?м· 
Якщо ж rоsорити про окремих нJПІішиіх чита

чів, пні не бажають чи не здатні думати, то веІtИИу 

частину ВИJПІ за це повиJПІі взпrи на себе і деикі 

наші ІПІсьмеиJПІки та критики. Адже зверніть ува-

ry: автори листів ІПІШуть не своїми словами, ні, 

інтелект та емоції, прищеплюют• пік• і нехіn. JJJ· 
мати, тпrнуть нашу літературу назац, у ЗадУІWІИві 

провЬщійно - просвіТІІНські закуткв. І хай вони, о

Ті "деякі", не зловІ'ішают~ося, __ ніби лист, подібJПІй 
до иаведеиоrо, свідоІ:иn. про якийсь коифп:ікт між 

молодою поезіс:ю і читачами, принаймні певною 
частиною іх. Йоrо не було і бути Ht' може. Це ион· 
фп:ікт з тими, чиїми мірками мірлКІ':'Ь молоду по

езію, - ионфІІікт з вуп~оrарио - ссціолоrіанм при

мітивом, з rрафомаиством". 

Ми свідомо пропустили з ІJU.cтyny І. Бой
zака ті zacтunu, де він полемізуе з обома паз
ваІtuмu студентами. Нас більutе 1~ікави.пи його 
думки про молоду tюезію і про мтію взагалі, 
які відносяться не лише до zuтaz а. поета. і лі
тературного критика в У країні, але й па еміr-
рації. воJПІ, їх, не задумуючись, узяли зі статтей і r.исту-

пів отих делких (а їх, на жаль, не мало!), котрі сво- На е.міrрації не обійшлось також без по
їми иедолуrими, пристосовИІщько • rр~tфомансr.ки- д·ібних студентів, якпх вистуn в пресі про мо
ми творіниями і приміmвио - вуm.tіtрИЗатороькими лоду еміrраційну поезію був дУже подібний 
висrупами псують читацькі смаки, притупmоють до тwтупу Чурка іПалійz:ука. П. В-ій. 

~----<>-------

ВІРШ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО 
В "Смолоскипі" за травень-серпень 1964 р. (ч. 

106-107) ми опублікували на обrор~і вірш М. Ри

пьськоrо "Іде визволении братів",. пкий було рес· 

тавровано з пам'яти ОДJПІМ з наших співробітни

ків. Тимчасом ми отримали повJПІЙ і автентичний 

текст цьоrо вірша, пкий був иаписаинR поетом 10 
березип 1915 р. і пкий друкус:мо JПІжче в повній ре
~кції. 

Іде "визволеІШЯ братів'~ 

По мертвім полі мертwм "роком 
І ліzить- трупи. ворогів 

Cвdilt1 НЄСиТО-Х1tЖUМ ОКОМ, 

А та.l!', звшJаюzись, криz:ать 

Раби, немов несамовиті: 
"У мом Рассеї не по~.!" 
-Та серце.;w лтк.о зрозуміти! 

І ті, що вzора ще були ... 
Та нащо згадувати вzора 
Нахабно рук,и простягли 

Від Перемишля до Босфора. 

"Ми Іtсреможем!"- Хто це "мtt'''! 
Кого й для zого переможем? 
Навіщо ім'я лжі і ть,,tи 

Ви обізвали ім'ям Божим? 

Нащо любовно нарЄІ(ли 

Що зда~па ненавистю звалось? ... 
Таж де "визвольна'' ви пройшли 
Калюжі крйfm лиш зостались. 

Максим Рильський 

------4---D---o------
Молода поезія на чужині 

Пора чудова. 

Так вербово 

лоскоче вітер м'пm. 

rіІІКИ пружисІ'і 

ПОRОХПКВО треИ!ІІ'!Іо, 

немов скупавшись 

у воді. 

І сонце, 

з хмариною на баккр, 

хпюпочучи, немов RJІТІІ, 

веслами - проміии•ми• 

Холодиопіині брижі 

ПОРА ЧУДОВА 
на земmо 

КОТК'ІЧ>. 

Пора чудова. 

Так JРвіико 
3биваютьст кришки 

дитRчкх rопосків. 

Як широко! 

Я очі свої енні 

Кnаду 

під •ербу зелеНІПу 

на спочинок, 

в хопоцок. 
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Веру 

земпі крихітку, 

дрібку воrкоі земпі, 

де и роднвс•. 

смолоскип 

Любmо іі, 

ик мрію і JКІВУ І 
Чоnо і серце 

и nокnав 
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- І рідна тн, земпице, 

мені, й чужа. 

в м' икі її долоні. 

Мені вона, чужино, 

крівнци рідна. -
Пора відрадна. 

І знай, - любmо тебе, 
та дужче над усе 

кохВJО землю баnка. 

ЛюбJJJО іі, 

Так вишнево 

ЛОСКОЧе 

стражда~ну і свиту, 

весняну й вічномолоду. 
туrа у JП"Ші ••. 

Андрій Гайдамака 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
• Літературна юн• України. В 

квітні 1965 р. "'Тове.рнство юних 

любителів поезії" (дивись про це 

інформацію в "Смолоскнпі" ч. 4/ 
113) звернулись з закликом до уч
нів шкіл Украіни творити подібні 
товариства у своіх місцевостях. 

У відповідь на цей заклик в бага
тьох школах створились подібні 

товариства, або відгукнулись вже 
існуючі. У Кри:ковець:кій середній 

школі (Вінниччина) учні вже від 

довшого часу видавели рукопис

ну газету "Юний літератор" і що
річний журнал "Щаслива юність". 

В Івано - Фрзн:ківсь:ку існує літе

ратурне об'єднання старшоклас

ників "Голос юности", що об'єднує 

450 школярів. Об'єднання видає 

також рукописний літературний 

альманах. У Звенигородській шко
лі (Черкащина) юні літератори 

випускають рукописний альманах 

"Весняний ранок", альбоми "Лау

реати Шевченківської премії" та 

"Люби і знай рідну мову". 

В листах до редакції :кнівсь
:коі "Літ. Украіни" бага'!"о молодих 
любителів поезії жаліється, що у 

їхніх школах майже нем!І.є збірок 

поезій і в магазинах іх не можна 

купити ("Л.У.", ч. 79, 1965 р.). 

• Нові твори молодих. У :київ

ському видавництві "Молодь" в 

минулому році появились такі 

перші збірки поезій молодих по

етів: Мн:колн Данька - "Зоряне 

вікно", Петра Уіараси - "Озарін

ня", Стdніслава Реп'яха - "Твоїм 

g, УКРд·\-Н t й Нд ЧУ~ ИН t 

(Хроніка) 

іменем", студентки Людмили дано :кілька сот нових збіро!'\ ... Та 
С:кирди - "Чекання". Всі чотири з виховною роботою серед моло
збірки сильно розкритикувала дих літераторів, як про це гово

"Літ. Україна" (ч. 82, 1965 р.), за- рили :комуністи, ще далеко не 

:кидаючи молодим поетам "зами- все гаразд. Тому й трапляються 

неність", "сумні мотиви", "псев- в окремих творах молодих ідеІіна 

доліричність з альбомною філо- не'Ііткісn і тяжінни до різних 
софією", і т. д. формапістичних сnроб, а rоловне, 

• Творча молод• Житомирщи
ни. На Житомирщині живе доси'І'ь 
багато молодих письменників. В 
минулому році вийшли перші 

збірки - повість, М. Степанюка 
"Перекотиполе", збірка віршів В. 

Коза:кd - "Карби на граніті" і В 

Грабовського - "Ключі", в пресі 
друкувались прозаїки - О. Опа

насюк, Анатолій Шевчук, Олек
сандер Гучен:ко та поети Марія 
Павленко, Анатолій Коломієць, 
Олександер :Кур~нний й І. Ліберда 
("Л.У.", ч. 82, 1965 р.). 

• Знову наступ на творчу мо

лод•. На збор&х киівських пись
менників - :комуністів знову бага

то уваги присвячено творчій мо

лоді. В nередовій "Літ. Украіни" 

(ч. 83, 1965 р.) пишеться: "Можна 

(у нас) говорити про масавий по

тяг робітничої, студентської, уч

нівської молоді до літератури, до 

творчости. Важко визначити хоч 

приблизно :кількість поча'l·:куючих 

на Умраіні. - Лише в полі зору 
спілчансь:rюі :комісії (коміс:ія СПУ 

по роботі з молодими письменни
ками) по роботі з молодими пере
буває близько 400 авторів. За ос
танні п'ять років у республіці ви-

вони ще недостатн•о знают• жит

тя, а тому часто борсают•си в те

нетах мілкотем'и... Робота з мо

лоддю для всіх літераторів є ро

ботою першочерговою - ця дум
ка виразно проsвучала і у звітній 

доповіді (секретаря партійного :ко

мітету юrівсь:кого відділу СПУ -
В. Козаченка), і у виступах :кому

ністів. Тим часом дехто з старших 
письменників уникає глибоких. 

тверчих розмов з молодими, не 

дає nринцнnової відсічі ідейно 

плутаннм виступам, ие виявляє 

справжньої партійної вимоги до 

іхньої творчости". 

• Перші збір~>н молодих Л•вів
с•инх nоетів. Львівське видавниц
тво "Каменяр" видало під загаль

ною назвою "Пісня і праця" де

сять збірочок молодих місцевих 

поетів. До найкращих треба зара

хувати збірки таких вже відомих 

молодих поетів - Романа Кудпи

!'Іа, Романа Лубківського, Миколи 
ОJJе:ксю:ка, Й. Струцю:ка, М. Іль
ницького й Гнатюка ("Л.У.", ч. 84, 
1965 р.). 

• Перший на Україні днти'Інй 
балет. В Києві вже протягом року 

виступає місцевий дитячий балет 
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"Королівство І'іривих дзерІІ.ІШ". 
Балет зоргви~уввлв Ю. Рожвись

І'іВ, художній І'іерівник студії -
О· КорНієнко, nедагог • балетмей
стер- О. Р\уницьl'ів, автор лібрет
rо й nосrвнови - Н. СІ'іоруm.сьl'ів, 

l'іосrюми й декорації - Й. Юце
вич. Це вnерше нв УІ'ірвіні в ори

гінельному й сю:tвдному жанрі 

балеТу - сатири вистуnили діти 
r·л.v.", ч. 86, І96s Р-1-

• Моподі пітератори liJDІJrrІИ· 

ни. Восени минулого року відбув

ся: у Вінниці семінер nрози і nое

зії. Серед багатьох м'Олодих літе

рвторі-в відзначаються: своєю тв

леновиrістю - Гелина Р\ульбідв, 
Гелина ТврвсюІ'і, Олена НІ'іобчУІ'і, 
Темвре Гуменюк, Мерія: Рудки, Ге

лине Клецко, Лідв Говорецьl'ів, А
нвrолій Бортник, Р\ирило Р\урвш

иевич, Ніна ·Гнвrюк, Омелько Гар

бовий, Василь Оверчук, Л. Пвсту
шенІ'іо, В. Сндорекко, Маруся: Се

верин ("Л.У.", ч. 87, 1965 р.). 

• Семінар молодих літера.то

рів, В листоnеді минулого року в 

ІрnінсьІ'іу відбувся: семінер моло

дих літервторів з бвгвтьох облас
тей УІ'ірвїни. В семінарі брвли у

честь твлвновv.ті nоети, nрозв.і!'іи 

і дрвмвrурги - О. ГоловІ'іо, Жвн· 

нв КоввленІ'іо, В. Козя:рсьІ'інй, В. 

КрвсноІ'іутсьІ'іий, В. Леввндовсь

І'іИЙ, О. МирошниченRо, І. Ольхов

сьRий, О. Олі:і:ниR, О. ОnвнвсюR, 

О. ОстровсьRий, 'Мврі•я: ПввленRо, 
М. ПвщенRо, М. РвчуR, В. Рибвчен

І'іО1 В. РутRівський, М. ФедореиRо, 
Лідія: Чоловвнь, О. ЧернецьRий, -М. 

ШвnошниR, О. ШоствR, Е. Дудвр 

тв бвгвто інших. Семінер відRрив 

Пввло Ткчиив, в нв ньому висту· 

nвли Rомnозитор - А. ФіліnенІ'іо, 
тв літературознавці - В. Іввни

сенІ'іо, Л. ИовнченRо, С. Крижвнів

сьRий, В. ФвщенRо, Аллв Ковель, 

М. КоцюбинсьRв, В. КоввлевсьІ'іиЙ 

1'а інші. З молодими літервтвми 

зустрічв·всь твІ'іож Віrвлій Коро
тич· {"Л.У.", ч. 88 і 94, 1965 р.). 

• Песмертне оповіда.ннл В. Си
монеинв. У Льві·всьRому видавниц

тві "Квменя:р" nоя:вилось r::осмерт

ие оnовідання: уRрвінсьRого nись· 

менниІ'ів - nвтріоrв В. СимонеНІ'ів 
- "Вина з троя:нд". Оnовідання: 

мвс 60 стор. 
уира.іис~о-

смолоскиn 

poRy в РіиївсьRому держевиому 

художньому інституті відбулась 

висrввкn диnломних робіт, а тв

Rож еRсRізів, етюдів і І'ірвщих Ryp
coвlix робіт студентів rретього, 

четверrого і n'я:того 1\урсів. До 

Rрвщих живописних диnломів :!ІІВ

рвховвно r.врrини В. Білиr;в, Ніни 

МврченRо, В. Гурінв, О. ВолнеНІ'іо, 

Г. Квnлунв, О. Бвумвйстерв, В. 

Кулеби, В. Нестерова, В. Титулен

r;в, сRульnтури - А. Крввчен!'lв, 

С. ГрвбовсьRого, Л. КулебRо - !lіо

рецьRої, Л. СтрельченRв, ілюстра
ції - в. ПереВВЛЬСЬІ\ОГО, r. Свму
rіна;і, В. Селіверсrовв, В. Ул~mовоі, 

rрвфіRв - Т. Ля:щуRв, Л. Пригоди, 

В. СRвндіІІ, О. іРі:влвчнRовв, етюди 

й рисунІ'іи - В. СингвївсьRого, М. 
ГеввлюІ'ів, Р. Звя:rінцевв ("Л.У.", ч. 

93, 1965 р.). 

• Нова збірна поезій І. Жилеи
ио. З Rінцем минулого роІ'іу у ви

дввницrві "Молодь" nоя:виnвсь но

вв збірRв nоезій, однієї з нвйвиз· 
нвчпіших молодих nоетес сучас

ної УRрвіни Ірини ЖилеНІ'іо -
"Соло нв сольфі". Відомий уІІ.рв

~нсьІ'іиЙ 11.риrиfі А. МвRвров твІ'і 
nише npo цю збірRу: "Основна 

художил дос'lоііність ира.щих пое

зій І. Жипеиио noJDІraє в її вмін
ні приспухатиСІо до своіх сІІів, за
иріпmовати їхній смисл чисто му

зичними вра.женилми. Вона npa.r
нe аспухаmс~о в ножний свій рл

дон, стежнn, ли стииаЮТІосл спо

ва, ли иапружуют•сл паузи і: 

тремт'""- ВНt"ТІUІ" {"Л.У.", Ч. 94, 
1965 р.) 

• Н~ою Йори. Виступ молодих 
митців. 5 грудня: 1965 р. з рвмеиі 
УВАН від'бувся: Rонцерr молодих 

митців, студентів вмериRвнсьRнх 

МУЗИЧНИХ ШІ'ііЛ 't'B уRрВЇНСЬІ'іИХ 

nрофесорів, дохід з !!'fіого був nри· 
значений нв доnомогу nоrребую

чим ррвінсьІ'іим вченим і їхнім 

родинам. Вечір відRрилв дійсний 
член УВАН Нвтвля: Освдцв-Ннв

rв, rоло:вв Доnомогового Фонду ім. 

Д. ДорошенRв. Про учвснИRів !'іОН 

церту розnовів nроф. Ввдим Р\і

nв. В І'іонцерrі брвли учвсrь моло

ді nія:ністи Зоя: Грвур, ЛеоRвдія: 

Пелех, Юрій СввицьRий, МврRо 
СидораR, сnіввRи П. Мвнойn:о, Не

дія: ТерещенRо, Анrін ЮрRів, Вв
ленrинв Жилв - Нвливвй!'lо. сRри-• Виставна 

ІLИХ митців. 

молодих 

З Rінцем минулого шшь Юрій ВожвІ'іівсьІІ.ий. 
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• Н~ою Йори. Мисrtщ~оиа висrав
Rв, Об'єднвння: Мистців УRрвінців 

в АмериЦі влвштуввло в nоловині 

лнсrоnвдв минулого poRy мисте
цьRу вистввRу грвфіRи, мвля:рст
вв й сІ'іульnтури, в ІІІ'іій були зв

сrуnлені rвІ'іож молоді митці. Се

ред творців молодшого nоRоління: 

вирізнились Rвртини Ромвив й Бо
рисе Пвчовсьиих, НрослRвв Виж

ницьRого, РоІІ.соля:ни ЛучвRовсьІІ.оі 
й Богдвнв Титли. 

• ЧіиаІ'о. Літературний вечір 
.Юрія Коломійця. 6 лисrоnвдв 

1965 р. УRрвїнсьRий АRвдемічний 

J.l'ілюб в ЧіRвІ'о влвштуввв Шrерв

rурний вечір молодого noerв Ю

рія: Коломійця: (дивись вибір з йо
го nоезій в nоnередньому числі 

"СмолосRиnв"). Вечір, в я:Rому 

взя:лв численну участь молодь і 

громвдя:нство, відирив голове У АК 

Юрій СумиR. Відомий noer Бог

ден Рубчв11. nодвв вквлізу і огля:д 

rворчосrи молодого noerв, в свм 

nоет чиrвв свої вірші 3 ивйнові

шоі збірRи "Грвнчвсrе сонце", в 

rвІ'іож недруRсввні. 

• Вінніпе!'. Створено Студеит
сwшй Літературний Кmоб. В жов

rні 1965 р. nри Славістичному Де
nврrвм':Інrі Манітобського універ

сиrету у ВінніnеІ'у сrвореио Сту

денrсьRий Літервrурний і'ілюб. 
J.l'ілюб, до иного можуть нвлежв-w.; 

не лише студенrи уІІ.раікістиRи, 

але й інших фаr.ульrеrів, 'nймвrи

ме>.rJ,С!І в більшооrі nроблемвКІJ 

сучвсно.і уІ'ірвіисьRоі літер!!тури 

в У!Іраіні і нв чужині. До Rіиця: 

минулого poRy відбулося: двоє: 

еходни членів Клюбу. НЕІ. nерших 

- студенrІ'ів Христине Гнвrів ви

голосишІ. доnовідь "Шестидеся:т

ииІ'іи в уRрЕІ.інсьІ'ііЙ сучвсиій літе

ратурі." Другі сходини 19 грудня: 
були nриевичені Ввсилевї Симо-

иенRові 3 нагоди друrоі 
смерrи noerв. Сходини 
віцбуввюrься: в жиrлови]: 

річниці 

Клюбу 
nримі-

щення:х 'UІенів, що сrворює: сво

бідну і rовврисьRу атмосферу 

До Уnреви ЛітервтурноІ'о 

Клюбу вибрано: Андрій Журвв
сьRнй - голове, Вірв ГуьtницьRв 

- сеІ'іретвр, Ігор Kвpn'!Il'i. - Ім

nрР.З;)АИЙ реф. ДорвдниRом Клю

бу від Славістичного Двnвртвмrш

rу є nроф. Ярослев Розумний. 
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Дещо з унраїнських вмсоношкільних справ у Німеччині 
(Зам:ісrь інтерв'ю) 

Перебуваюzи всього два дн.і в Мюшин.і в 
nepшu.:e днях листопада 1965 р. я в першу zер
гу відвідав Дім Yllpaiн.cьtroi НауІlи, де .мав 
н.агоду зустрінутись з рядом н.аши.ж вzениа:. 
В зв'язN.у з еідн.овлен.н.ях 8UІUІ4дів н.а УВУ. 
Іlожн.ий з н.и.ж ставив .мені питан.н.я: иqu, при
їдуть до Мюн.хєн.у уN.раін.сьN.і студен.ти зі ОША 
і ІСан.ади студіювати н.а УВУ1" Н давав н.а це 
досить nеси.містиzн.і відповіді, базуюzи. своі 
виводи на тому, що в ци.ж двох Іlраін.ах збіль
шується з #lожн.и.м роІlо.м zucлo виІlладів з У"
раїн.озн.авства н.а .місцевиа: ун.іверситета:е. 

В Мюн.хен.і я бажав зустрін.утuсь з мймо
лодшою rен.ерацією н.ашого студентства. Цє 
.мєн.і не вдалось осягн.ути zерєз (ура" zacy. За-
те з приє.мн.істю згадую свою зустріz і розмову 
з C'UЮJM сл. n. Лева Ребета- Ан.дріє.м Рєбето.м, 
яІl'Uй npellpacн.o орієн.тується в сту ден.тсьІlw:, 
.молодеzи.ж і взагалі загальноуІlраін.сьІGи.а: спра-
вах. н хотів зробити з ним ін.тєрв'ю для uc~ 
лосІlиnа", але замість інтерв'ю, ЯІl nише сам 
Ан.дрій noн.u.жze, вийшла оN.рєма ста тт я, в ЯІlій 
.молодий автор відважн.о заторІlує ряд студен.т
омих nроблем і н.авіть сnраву УВУ. 

Андрій Олег Ребет народився 19~ р. у 
Львові. Від 19.V6 живе в Мюн.хен.і. Зарм -вік 
студіює н.а Ні.мєцмо.му д~жавн.о.му універсrь
теті східньоевроnєйсьІlу історію ( яІl головн.ий 
предмет) і н.овітн.ю історію та с~у ( ЯІl 
побіzн.і nредмети). Рівн.оzасно зі свої.ми сту
діями Андрій nрацює в Інституті для східньо
евроnейсь"ої історії. Належить до Пласту і був 
донедавна Іlраєви.м Іlо.манданто.м пластунів. 
Є zлєно.м студентоьІlої централі в Ні.мєzzині 
- СУСН-у, в Уnраві ЯІlого займає nост зacтyn
NU#la голови і референта зовнішних зв'язІlів. 

О. Зінкееиz 

• • • 
Недавно побував у Мюнхені редактор "См:оло

скнпа", друг Осип Зінкевич, з икнм: и м:ав шану 

зустрінутнси. На його проханни, і на підставі риду 

поставлених мені запитань буду старатись подати 

кілька проблем: студентського і взагалі студійного 

жнтти в Німеччині, икі можуть бути прикладом: не

відрадних ивнщ, що існують у "столиці українсь

коі політичної ем:іrраціі" - в Мюнхені. На тлі дій

сного ст11ну прнходнтьси внеловити і критичні дум:

нн з поглиду молодої людини, икій не є байдужими 

ріжні актуальні справи. Одначе висловлюю свою 

думку не в імені СУСН-у, а зовсім: ик приватна о

соба. 
Коли на початку п'итдеситнх років велика час-

Автор статті Аи,Rрій Опеr Ребет 

тнна скитальців виїхала за океан, послаблн, оче

видно, всі українські організаціі в Німеччині - і 

з ннм:и Союз Українських Студентів в Німеччині. 
Студентського д:;,росту було зовсім: мало, а актив

ність спираласи на деиких довголітніх студентах, 

майже "професійних" суспільних діичах, икі збері
гали саме існувnнни студентсьноі організаціі. На 

переломі шістдеситих років почала доростати мо

лодь, ика кінчила німецькі гім:назіі і, сам:озрозу

м:іло, дещо відрізнипаси від старшої rенераціі сту

дентства, що здебільшого складалоси з матурантів 

воєнного часу і українських таборових гімназій. 

Одначе цієї нової студентської молоді серед зм:а

лілоі українськоі громади було взагалі дуже мало. 

Та коли СУСН, здавалоси, зовсім: завмер, прий
шов несподіваний заохочуючий поштовх з Пари

жу. Весною 1963 р. студентський гурток у Парижі 
разом: з лювенським НАСУС-ом організували в Па

рижі 1-нй :Конrрес Студентів Европи. Це була пер

ша спроба об'єднати розпорошею 1 малочленні 

студентські організаціі на терені Европи. Цікавим: 

ивищем: тодішньої ситуаціі було те, що більшість 

організаторів цього З'їзду були заокеанські студен

ти, икі перебували на студіих в Парижі та Лювені 

(Р· Сербки і Л. Манько - обидва з :Канади, та І. Ми

гул з США) . З Німеччини взилн участь в :Конrресі 

представники молодшої rенераціі, і хоч не вдало

си остаточно створити сильну европейську органі

зацію, то цей з'їзд причинивси до оживленни 

СУСН-у. Повернувwиси до Мюнхену група моло

дих створила тимчасовий студентський гурток і 

почала домагатиси - навіть при нагоді прилюдних 

дискусій - занедбаних і давно залеглих Загаль

них Зборів СУСН-у. З початком: 1964 р. ці очікува
ні збори відбулиси. довголітні керівни.кн СУСН-у 

відійшли, а молода rенераціи розпочала працю. 

Та що вдіє війсь.ко; .коли в ньому самі генера-
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щr, ~ рядовиків немає. По перевірці чnенства 
СУСЦ-у по:казаnося, що за правиnамн статуту 
правних чnенів заnишиnося та:к маnо, що nедве 

буnа змога зформувати управу, товариський суд і 

:контрольну :комісію. Суспільство "заnишенців", я

:ке своїм суспільним і культурним характером не 

може бути повним і всебічним, не має Досить ро

дин, з нких міг би виходити задовільний студент
ський доріст. На приблизно 25 моnодих nюдей 
стуДентського ві:ку, я:кі живуть у ·Мюнхені, є 10 
студентів, з того поnовяна "переnетних птиць" 

з Північної Амери:ки. Це можна част:ково пояснити 

і труднощами німець:коі ш:кіnьноj системи. Коnи 
у США і Канаді закінчення "гайс:куnу" не натрап

ляє на спец:;яnьні перешкоди, і моnодій nюдині від

кривається можливість студій на висо:ких ш:коnах, 

то в Німеччині добитися до та:коі можливости до

сить важ:ко. Лише 10 процентів німець:коі моnоді за
кінчує гімназію, у я:кій час навчання трива.є 9 ро
:ків, отже З ро:ки довше, я:к у "гайс:куn". Явища пов

торювання :кnяс, відходу зі ш:коnи і недосягнення 

матури дуже часті. Зрозуміло" .ІІ(о ця німець:ка си

стема утруднює і у:краінсь:кій моnоді добитися до 
висо:ких ш:кіn. Вона шу:кає практичних зайнять і за

робітної праці, до певної міри - де:кnясується і 
с:коро розгублюється у чужому оточенні. Це спри

чиняє не тіnь:ки дуже сnа.бу чисельність студент

ства. ane некорисно відбивається і в молодечих 
організаціях я:к Пnаст і СУМ. 

Студентська громада у Мюнхені це фа:ктично 

ціnий СУСН, бо по інших університетах Німеччини 
наші студенти розкидані де-не-де тіnь:ки поодино

ко. До того треба собі усвідомити, що завжди і всю

ди є тіnь:ки невеnи:кий відсото:к здібних і охочих 
суспільно працювати. В біnьшому гурті nюдей все 

знайдеться біnьше чисnо а:ктивних, а в маnому -
- мусять знайтися, чи мають дnя цього відповід

ні дані, чи ні. І ці нечисленні зайняті ще й іншими 

обов'язками в молодечих організаціях, самодіяль

них гурт:ках, тощо, або й працюють на прожито:к. 
У та:кій важ:кій ситуації є необхідним :коnеrіяnьне 

і приязно - товариське відношення між собою у 

цьому маnому, вnастиво випадково пов' взаному 

студентському гурті. 

Цього ми буnи свідомі, та:ка атмосфера серед 
·нас буnа, і завдя:ки цьому СУСН я:кийсь час діяв. 

Нав'язаnися :конта:кти з німецькими та іншими е:к

зиnьними студентськими товариствами, деnеrаціі 

браnи участь у чужинецьких студентських зустрі

чах, вигоnошуваnи доповіді про у:краінсь:ку істо

рію та сучасний стан в У:краіні, організувалися за

бави і традиційна "Маnан:ка". Гоnовним досягнен

ням буnи :курси українознавства, зорганізовані 

СУСН-ом дnя студентів Европи в :кінці грудня 
1964 р. в Мюнхені. Вдалося на ту ціnь зібрати не 
маnу суму грош{)Й, та:к, що можна буnо учасникам 

частинно по:крити :кошти подорожі та прожит:ку. На 

:курсі взяnо участь приблизно ЗО студентів і гімна

зійної моnоді з Німеччини, Беnьгіі, Еспанії та Фраи-

ціі. Завершеи~ям :курсу був симпозіюм, на я:кий 
буnи заПрошені представники різних громадських 
і політичних організацій. Ці:каво буnо послухати, 
що старша rенерація, я:ка иазагаn живе у взаємній 

нетоnере.нтності, вважаnа потрібним с:казати сту

діюючій мЬnоді. Студентство і гості це ви:користа
:rrи ІІ:К :!Іасіб .J:to ВЗАЄМНОГО піЗнання. 

Нажапь з часом погіршення товарись:коі атмос
фер,и і пsрс~наnьні :компnікаЦЇі у нашому маnень
:ко!Іtу гурті етаnи достатньою причиною дnя rtере

ш:код у діяnьн'ості СУСН-у. Посипаnися взаємні за
:киди, захиталося довір'я, прийшnи резиrиаціі. Дій

шnо до тоІ'О, що в цю пору СУСН фа:ктичио майже 

неа:ктивний. Треба перетривати я:кийсь час, щоби 
у :Кращих умовах з новими сиnами і охотою відно

вити працю. Знаменним є фа:кт, що на 11. Конrрес 
у:краіис:ь:кого студентства Европи, :котрий відбувся 
в :квітні 1965 р. в .Лювені, СУСН висnав nише спос
терігаЧів і дотепер через технічНІ 1 неясні фор
мальні причини пе є чnеном СУСТЕ (Союз Украін

ських С~удеитських Товариств в Европі - див. 
"Смоnос:кип" ч. 4. за 1965 р.), Пnянуваnося видава
ти в Мюнхені студентський журиап, що можnиво 

мав би стати журнаnом студентства в Европі, ane 
через вище подаиі причини, навіть по проведено

му вже підготовnенні, ще й дотепер не вдаnося 

зреалізувати цей задум. І знову че:каємо на оста

точне направлення ситуації. Думаю, що незабаром 

ці справи поправnяться. 

Ідея створення СУСТЕ, на мою дум:ку, дуже 
добра, і буnа потреба створити та:ку організацію, 
я:ка охопnюваnа б усіх студентів Европи і стаnа б 

відповідником СУСТА і СУСК-у. Цей фа:кт міг би 

дати спону:ку до реорганізації ЦЕСУС-у. На тере

ні Европи в цю пору відома тіnь:ки історія і :коnиш
ня діяльність ЦЕОУС-у (завдя:ки доповіді проф. 0-
реnець:кого на :курсі українознавства в грудні 1964 
р.). Знаємо та:кож, що ЦЕСУС формально ще існує, 

очоnюють його довголітні студенти, чи па:к :коnиш

Нl студенти, і знаємо, що ця вартісна організація, 

я:ка повинна охоплювати всі у:краінсь:кі студентсь

кі організаціі у віnьному світі, невід:кnадно че:кає 

реформи. Активізація ЦЕСУС-у є потрібна дnя 

того, щоб у західному світі, серед у:краінсь:кого 

сусnільства був у:краінсь:кий відповіцинк моnодим 
:коnам і новим світовим течіям, та:ке с:купчения сту

дентських сиn потрібне та:кож тому, щоб буnа від

повідна противага дnя пригніченого духового жит

тя в У:краіні. І врешті, сиnьна, сцентраnізована сту

дентська організація повинна б підтримати даnьше 
існування У:краінсь:кого Віnьного Університету на 

відповідному рівні. Цю підтримку не може дати ні 

СУСН ні СУСТЕ тому, що вони і чисеnьно і мате
ріяnьно сnабі організаціі, і через бра:к доросту не

ма надії, що можуть помітно с:кріпитися. 

Збереження УВУ, я:кий має осідо:к в Мюнхені, 
повинно бути справою всіх у:краінців у віnьному 

світі. Це є по:кищо одиноиий уираінсь:кий універ

ситет, де можна присвятитися віnьній у:краіись:кій 
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науці. Одначе, на мою думку, якщо не стояли б на 
перешкоді якісь формальні причини, було б до
цільніше перенести цю інституцію на північно -
американс~.оюrй континент, бо там є сильніший про

фесорський склад і, передусім, без порівнвннв, 
більше число укра.їнського студентства і молоді 

взагалі. Інша справа, чи УВУ був би там визнаний 

державними чинниками, так як є визнаний в Німеч

чині. 

Потребу підтримки і реформи УВУ можна бу

ло наглядно зауважити на останніх курсах УВУ, я

l'іі відбуnис~r минулого року в Мюнхені. Повставало 

питання, чи сповнили ці курси намічену ціль, чи 

вложе:ни:Р.: вклад виправдався відповідними успіха

ми. Курси були заплинсвані в той час, коли на де

яких европейських університетах (в Мюнхені) ще 

був чз.с науки й іспитів. Очевидно, що тутешні 

студентн НР. могли в ту пору вписатися рівночасно 

на літній семестр УВУ. Отже виходить, що курс у 

Мюнхені зе.пляновано без розрахунку на участь у

У.рІЗЇнських мюнхеа:ських студентів. На ці курси 

nриїхало кілька людей з-за океану, а пізніше до

лучилися деяЕі студенти з Европи (Англія, Бельгія, 
Франція, Еспвнія). Курси йшли своїм порядком, а 

учАсники одні скоріше від'їздили, а другі пізніше 

приїздили. Одні здавали іспити (навіть маrістерку 

і докторат), а другі ні. Порівняно з воштами і тру

дом кількість відвідувачів була дуже мала. Тому 

приходить єретична думва, чи не можна такі курси 

відбувати на тих теренах, де на місці були б і уча

сники, або чи не було б доцільно зберегти вошти 

на видання пвоісь солідної українознавчої праці на 

чужій мсві, чи, наприклад, упорядкувати і поліп

шити стан бібліотеки УВУ, що б деякі старі, і для 

н&шої історії цінні, книжви врятувати перед оста

точним знищенням?! 

В листопаді минулого рову почався зимовий 

семестр УВУ з вивладами; фактично це вечірні кур

си. На ці курси прІf!Їхала студентка аж з далекого 

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, ПРАЦЯ 

Часопис "Мосвовский комсомолец" заявляє, 

що "Група соціологічних дослідів", яка існує при 

ЦУ\ ВЛ:К:СМ, п~овела запитник на тему: "Інтереси, 
життєві пляни й підвищення суспільної активности 

молоді". Дослідники зібрали відповіді від 1566 мо
лодих людей на фабриках, колгоспах і1 в школах у 

Москві, Свердловсь1'іу й Києві. Всупереч тенден

ційному оформленні анкети ("nідвнщеннs: суспіль

JЮЇ активности"}, наслідки з неї промовисті. Газета 

нічого не говорить про суспільні зацікавленнв мо

лоді, бо виявляється, що вона найбільше зацікав
лена в мистецтві й літературі, спорті й професій-

Монтреалю, і була дуже здивована, що під час я

коїсь лекції вона сиділа сама і "ще був якийсь. пан 

редактор". Це сумне, але зрозуміле явище бо де, 

на всього кілька українських студентів, як~ студію

ють на дуже вимогливому німецькому університе

ті і такоw. вечорами працюють, мають знайтися та

кі, що можуть ввл:Ючити в свої зайняття ці корисні 

:nурсн у1'Ірвінознавства УВУ?І Бути добрим студен

том рівночасно двох університетів таки важко. То

му, яв сказано вище, може б було краще перенес
ти УВУ на тергн, де є скупчені маси українців, де 

могла б знайтися молодь, що непереобтяжена ін

шими студіями і Яі~а могла б згуртуватися в УВУ, і 

де чисельно сильні студентські організації, яві мо

гли б знайти способи підтримни УВУ. 

Можливо було б доцільно розбудувати заочні 

курсло: і ТШ'і посилити науково - творчу працю мо

лодої у:краінськоі rенераціі на увраїнознавчім від

тинку. 

Це мої скромні думки, яві не легко конфронту

вати ~ українськими науковими колами, бо органі

зуючи українознавчі студії, чомусь ніхто й не ці

кавиться можливостями і думками молоді, яка ма

ла б брати участь у цих студівх. Наші наукові ко

ла в Німеччині дотепер не виявили більших нама

гань інформувати студійний доріст з різними про

блемами УВУ і взагалі української науви у вільно

му світі. Це має своє ширше тло (про що треба б 

окремо говорити), бо старше громадянство взагалі, 
незадоволене "теперішньою молоддю", не знає ті

єї молоді, не знає її проблем, і не має належноj у

ваги для тих проблем, труднощів і можливостей. 

Тут треба навести маленьву "ілюстрацію": Науко

ві і чільні !'ромадські діячі на минулорічному сим

позіюмІ ~ при інших нагодах допитувалися, де 

властиво є мюнхенські студенти, бо вони думали, 

що у самому Мюнхені є їх принаймні з п'ятдесят 

шістдесят .. 
АНДРІЙ РЕБЕТ 

ній праці, а н::німенше громадською працею. 

86 відсотків запитаних займаються мистецтцом, 
більшість одночасно кількома ділянками. Зацікав

лення мистеЦтвом найвище серед робітничої моло
ДІ н молодщ 1нтелігенцн. Для неї кінематографія 

найпопулярніша (62.6 відсотків), потім театр (52.3 
зідсотків} і музика (48.5 відсотків). 

77.1 відсотків молоді цікавиться спортом. Най
більший інтерес вияв:ляють студенти професійно

технічних шкіл {89.3 відсотків), молоді інтелігенти 
(88 відсотків) і колгоспна молодь (87.1 відсотків). 

Молодь виявляє веливе зацікавлення в професі
ях. На першому місці в плянах робітничої молоді 
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- підвищення кваліфіиаціі або здобуrта новоі про· 

фесіі. Селянська молодь виавлає бвжанна перейти 

на роботу в індустрії. Запитннк, проведений в кол· 
rоспі імени Жданова Миронівського району Киів-

ськоі области, показав, що із 53 молодих людей, 

ихі працюють тут, тільки 35 пов'азують своє :май
бутнє з колгоспом. 

~---

• І в Украіні відсів студентів. нівському політехнічному інсти
В українській nідсовєтській пресі туті розпрацьовують дуже важ

майже ніколи не згnдуєтьса про лнві питання ракетобудуванна і 
відсів студентів з вищих шкіл. вживанни атомної енергії. Прота· 

Піднесли це питання викладачі гом 24 місяців інститут проводив 
Сумського педагогічного інститу- дослідженна різних геофізичних 

ту. Згідно з їхніми даними, щоріч- явищ у програмі Міжнароднього 

но відсіваєтьса біла 20% студен- року спокійного сонця, зокрема, 
тів, зокрема, перших курсів. Це 

спричинюєтьса "сімейним стано

вищем, захворюваннам, невМін
ням перебороти труднощі у вив

ченні вузівських курсів". Через 

відсів - недостача в нашій рес

публіці інженерів, викладачів, лі

карів" ("Р. 0.", ч. 86, 1965 p.J. 

• Сорокріччя Крнмськоrо пе

даrоrічноrо інституту. :Кримський 

педагогічний інститут було зас

новано в 1925 р. на базі колиш

нього педагогічного факультету 

Таврійського університету. За цей 

час інститут випустив 12540 вчи
телів украінської, російської і чу

жоземних мов, математики, фі

зики, історіі, хеміі, біології і ге
ографії. Зараз в інституті навча

ється приблизно 6 тисяч студен
тів. Серед 250 викладачів є 6 про
фесорів і майже 100 доцентів і 

кандидатів наук. Ректором інсти

туту є О. Ф. Переход ("Р. 0.", ч. 
90, 1965 р.). 

• Клюб Молодоrо Науковця. З. 
ініціитнвн фізичного факультету 

Львівського університету засно

вано :Клюб Молодого Науковца 

{:КМН), де акого належить понад 

сто студентів- фізиків, майбутніх 

науиовців. Молоді науковці крім 

своіх частих еходни і дослідчої 
праці відбувають щорічно науко

ві конференції. На одній конфе

ренції минулого року було про

читано 19 доповідей ("Р. 0.", ч. 93 
1965 р.). 

м.ц. 

досліджуютьса процеси, що від

буваютьса у верхніх шарах атмо

сфери ("Р. 0.", ч. 97, 1965 p.J. 
• Навіть в осаІтІ залежність 

УРСР від Росіі. Восени минулого 

року відбувса в соrолиці Ірану -
Тегерані Всесвітній ионrрес мініс

трів освіти. В цьому конrресі бра-

• Наукова праця Харківськоrо 
політехнічноrо інституту. У ді

яльності науково - дослідчого від

ділу Харківського політехнічного 

інституту беруть участь 1000 
штат:!!их працівників, 600 профе
сорів і викладачів, 300 аспірантів 
і 700 студентів. Як відомо, в Хар-

Чернівецький універсттет. Післи друrоі світової війни rоловннй 

корпус Чернівецькоrо університету прнміщеио в резиденції буко

~:ннського мИ'І'рополнта. Вудівли була збудована у візантійсько • мав
ританському С'І'Нлі за проєктом відомоrо чеськоrо архітекта Возе
фа Главка. Залі і кімнати колишньої резиденції оздоблені коm.оро· 

вим мармуром, колонамн і фресками. 
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ли участь також СССР, Украіна і 
Білорусія. Делегацію У :країни о

чолювала міністер освіти УРСР А. 
Г. Бондар. Але з я:кнм: здивован

ням: доводиться читати у її звідои

ленні про цей :конІ'рес, що "укра

їнська делегац1я··, цієї вели:коі і 

"самостійної" держави, я:ка но

сить назву УРСР, була підпоряд

кованв. "главі радянської делега

ції", яким: був заступник міністра 

освіти РСФСР М. П. УіащннІ ... ("Р. 

0.", ч. 92, 1965 р.). 
• Руснфікаціи високого wкіл•

шщтва. В Донецькому політехніч
ному інституті вже 44 ро:кн появ
ЛІІється єдина студентська газета. 

Ця газета в українській вищій 

школі, я:ка знаходиться в "самос

тійній" УРСР, друкується російсь

кою мовою і носить назву "Совєт

с:кий студент" ("Р. 0·", ч. 81, 1965 
p.f. 

• 90-рі'І"Ш Чернівец•кого уні

верситету. 4 жовтня 1875 р. був за
снований Чернівецький універси
тет, я:ком:у дано було назву авс
трійського ціса ри Франца Йосифа. 

СТJ'ДЕНТОЬR/ И.ОНГРЕОИ 

смолоскип 19 

Від початку на універентеті ісиу- на універентеті одержало 2395 у:к 
валя три :катедри з у:краінсь:кою раінців. 

викладовою мовою - 1. :катедра Пря універентеті існували і 
у:краінсь:коі :~~:овн й літератури, 

2. :катедра церковно - слов'янсь:коі 

мови, 3. :катедра практичного бо
госttовія і ом:илети:ки. 

Перед першою світовою вій

ною, університет був важливим: о

середком: украінського :культур

ного життя і на ньому працювали 

!ІИЗначні у:краінсь:кі вчені, я:к 
проф. Степан См:аль - Стоць:кнй, 

проф. Зенон Уіузеля, д-р Осип Ма
ковей. З молодших вчених працю

вав на університеті в 1930-нх ро

ках д-р Юрій Мачу:к, я:кнй перебу 

ває зараз у Філядельфії. 

н~ університеті студіювали 

колись Іван Франко, Лесь Марто

вич, Денис Лукіянович та багато 

визначних уl'Іраінсь:кнх діячів на

уки й :культури. 

За румунської Оl'Іупаціі на 

університеті була зліквідована 
:катедра у:краінсь:коі мови й літе

ратури. 

В 1900 - 1920 рр. вищу освіту 
Q е е 

вели активну діяльність студент

ські товариства "Січ", "Запорож

жя", "Чорномор'я", завершенням: 

яких був Союз У:крв:інсь:ких Сту

дентських Організацій під Руму

нією, який повстав в 1931 р. 

Лісля окупації Буковини біль

шовиками, університет дооснов

но переорганізовано. 

Зараз університет має два від
діли -- вечірній і заочний та сім: 

факультетів: історичний, філоло

гічний, чужоземних мов, фізиио -
математичний, хімічний, біологіч
ний і географічний. 

Уіоло університету збудовано 

сьом:иповерхову бібліотеку на пів

тора міліона І"іниг. Університет має 

свої ботанічний, зоологічний, гео
логічний та історичний музеї, я:к 

також ботанічний сад, гірсьиу біо
логічну, географічну і сейсМічну 

d'rанціі. 

На університеті навчається за

раз понад пя'ть тисяч студентів. 

В АМЕРИЦІ ВІДБУВСЯ VІІІ-ий НРАЄВИй З'їЗД "ЗАРЕВА" 
VІІІ-ий Уіраєвнй З'їзд "Зарева" відбувся 27 - 28 

листопада 1965 р. я Нью Йорку і в ньому взял:о у
часть 60 членів цієї організаціі з Нью Йорку, Філя
дельфії, Балтімору, Ньюар:ку, Алентавну й інпmх 

місцевостей. 

З'їзд відкрив уступаючий голова УіП інж. Ми

хайло Герець, а о. м:ітрат Веселовський проказав 

моm1тву. Після цього було вибрано ПрезнJd10 З'їз

ду в складі: Марко ЦариииИR - голова, Марійка 

Годованець й Раїса Уіейс - секретарі. 

Присутні вислухали ряд усних і письмових 
приві тів. Вибрано ділоРі Ріомісії: ном:інаційну - П. 

Дорожинсь:кий, М Герець, О. Ба:к - Бойчук, стату
тову - О. Зінкевич, Л. :К:алинич, В. Уіам:іись:кий, ді

пn•ностеву - В. Ба:кум:, О. ІІІевчен:ко, А. Герець, ре
ЗGJІІоці:йну - М. Гервць, О. Репетило, П. Дорожни

ський і В. Ба:кум:. 

Допові.І(і; в шшх з'ясовано основні проблеми 

пов'язані з діяльністю "Зарева" виголоснии П. До

ро~ннсь:кий - "Роля "Зареве." в суспільстві" і Во

лодимир Ба:кум: - "Детальний проєкт праці "За

рева". 

Павло Дорожн:r:rс•кнй представив у своєму ви

ступі - хто ми такі, я:кі наші завдання і я:ка ролJІ 

"Зарева" в суспільстві та я:ке відношення "Зарева" 

до цілого ркду сусПільно - громадських і студент-

ських орrанізацій. Доповідач сказав, що "м:н є гурт 

лr:)дей молодшого nоколінии - студентс•кого й а

надем:ічноrо, пкнй в nроцесі часу оформ:нвси у сво

єрідний рух. Мп є ідеологічним: товариством:, ике є 

побудоване на засадах украінс•кого каціоналізм:у, 

в икнайwнрwом:у розумінні ц•ого слова". 

Володимир Вакум: обширно зупинився над пи

танням:, якою має бути діяльність "Зарева", шуиа

ючи практичного nідходу до розв'язування окремих 

проблем:. Він сказав, що "в жнnі стовини на місці 

немає. Що стоїт• на місці-фактично реrресує. Дли 
нас є тіл.кн одна м:ожлнвіст•: irrн вnеред, бо JКH'I"''JJ 
кожночасно йде вnеред". Насвітлюючи цілий ряд 

nрикладів м:о~ливоі діяльности членів "Зарева" 

доnовідач nідкреслив, що найважливішою ділян

кою діяльности "Зарева" повинні бути студії су

часного стану в Уl'Іраіні. "Активно допомагати Ук

раіні можна о~о.огодні, - говорив В. Ба:кум:, - пе

редусім: своїм: знаннкм: - rрунтовннм: знанним: всіх 

nроблем: зв'nаннх з нашо10 Ват•ківщнноJО". 

Після доповідей відбулась обширна дискусія, 
в якій брали участь М. Герець, Оксана Ба:к - Бой

чук, д-р Оля Репетило, Оксана Ба:кум:, Т. Оиуфер:ко, 

Л. Уіалинич, О. Зінкевич, М. Царкини:к,. nроф. П. 

Стерчо, А. Процик, О. Шевченко й інші. 
Зі звіту уступаючего Голови інж. М. Гереця 

видно, що Уіраєвий Провід провів у своїй :каденції 
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nоважну nрацю, зокрема на відтиику влаштову

ванни наукових і студійних :конференцій. Тут 

треба відмітити такі конференції: в серnні 1964 р. 
на оселі ім:. Ольжича - доnовіді М. Геріщи -
"Прнчннн нашої бездержавностн" й В. БаРіума -
"Реальні моиtлнвості створении українськоі держа

ви" й друга конференціи з доповідими В. Уіейса -
"Ольжич -поет", А. ПроциІ'і- "Ольжич- науко

вець", М. Царинник- "Ольжич- ЛІоднна", а також 

організаційне конференціи з вистуnами О. Зін:кеви

"І:а, Б. Гасюкn й М. Гереци. 

В травні 1965 р. відбувси в Нью Йорку сnільно 
з ОДУМ-ом, ТУСМ-ом та Т-вом Правоспавней Мо

лоді панель на тему "Українські політичні партії 

та майбутнє нашої політичної репрезентації назов

ні". "Зарево" в цьому nанелю застуnав Володимир 

Бакум. 

В липні 1965 р . відбулась на оселі О. Ольжича 

доnовідь .. В. Кейса - "Екзнстенціилістнчні моти

ви в nоезії В. Симоненка". 

В серnні 1965 р. на оселі ім. О. Ольжича від

булись Високошкільні Дні "Зарева" на тему "Укра

їна сьоrодні", де доnовіді виголосили В. Уіейс -
"Сучасна українська проза", д-р М. Антонович -
"Розвиток наунн в Украіні", маєстро Й .Гірник -
"Розвиток сучасноrо украінськоrо театру", д-р П. 

Стерчо - "Політично - правний статус Украіни", 

інж. С Процюк - "Економічний стан УкраІни", 

nроф. П. Голубенко- "Сучасна дійсність в Укра

іні". 

Зараз клітини "Зарева" існують в Алеитавні, 

Балтіморі, Честері, Клівленді, Дітройті, Нью Йорку, 
Ньюарку, Філидельфії, Вашииrтоні та nредставниц

тва - в Трентоні й Ютиці, охоnлюючи разом май
же 210 членів. 

Уірім вищезгаданої д1Іильности "Зарево" в США 

організувало відвідини могили nрезидента Уіен

неді, брало участь у відкритті nам'итника Т.Шев

ченRові у Вашинrтоні, було заступлене в Політич

юй Нараді, ику скликав сл. n. Президент УНР в ек
зилі д-р С. Витвицький та є nостійно застуnлене 

в Політичній Рuді УУіУіА. 

На З'їзді затверджено новий статут, nрийнито 

резолюції і вибрано нове Уіраєве Керівництво в та

І'іому аклзді: 

Боrдан Римаренко - голова, ~нхайло Герець 

- застуnник. Оли Репетнло - другий застуnник і 
організаційний реф., Раи Кейс - секретар, Окса· 

на Вакум - діилІ-ностевий реф., Боrдан Гасюк -
nресовий реф., Василь Камінський - фінансовий 

реф. Контрольна Комісія: Анна Процик, Володи

мир Бакум, Олексій Шевченко. Товариський Суд: 

П1обомнр Уіалннич, Марко Царинник, Наталка Хит
ра. 

Увечері першого дни З'їзду sідбулась в nри

міщенні Украінського Інституту АмериІ'іи товар:w:

ська розвагова вечірка, в икій взило участь числен

не місцеве студентство. Програму Вечірки виnов

!іИЛИ виступи відомих гумористів Миколи Поне

ділІ'іа й Івана Керницького - Ікера, а також квар-

тет "Каравана•·•, у склад икох<о входить Б. Бемко, Р. 

Уіанюк, М. Длибога і Л. Уіалинич та икому акомпа

юювала Марійка Теча. 
Боrдан Гасюк 

РЕЗОJООЦІї VІП-ГО КРАЄВОГО 
З'їЗДУ "ЗАРЕВА" В США 
VПІ-нй Краєвий З'їзд "Зарева" в США, икнй 

відбувся 27-2'8 янетопада 1965 р. в Нью Йорку, 
прийняв одноrолосно такі резолюції: 

1. VІІІ-нй Краєвий З'їзд "Зарева" в США 

вітає: 

- Іх Еміненцію Кардинала Йосифа Cлinoro в 
nоІ!ній вірі, що Йоrо старанни створити Українсь
кий Католицький Патріярхат і Український Като

лицький Універентет у Римі завершаться повним 

успіхом; 

- Іх Вnаженство ~нтроnолнта Українськоі 
Православної Церквн в США Іоана та вс!х Украін

ських Православних Ієрархів, бажаючи успіхів 

у Їхніх намаrанних доnести до об'єднання всіх Ук
раїноькнх Православних Церков, 

- Українську Національну Раду та Держав

ний Центр в екзилі, заІівлиючн їм повну підтримку 

В nраці ДЛИ ВН:!ВОЛеННJІ УкраінНІ 

- Орrанізацію Українських Націоналістів та 

внсr.;овлює її новообраному Проводові на чолі з 

Олеrом UІтулем - Жданов1r1ем підтримку та най

кращі побажании успіху в їхній революційній та 

nолітичній діильності, 

- Українську молодь в Украіні, закликаючи іі 
nродог.;куватн усnішно свою творчу працю дли 

Інж. Д. Андрієвський з курсантамн і виклада

чамн вншкільноrо курсу ~УН на oceni ім. О. Оль
жича в серпні 1960 р. В першому риді сидить з-лі
ва до права: ~нрон Kyponacsь (ГоJІова ~УН-у), Ок

сана ~атушевська-Бакум, інж. Дмитро Андрієвсь

кий, проф. Оксана tенrало, Павло Дорожннсr.кнй. 
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ВнКJІадачі і груnа учасників Внсокошкіп•них 
Днів "Зарева", влаштованих 27 - 29 cepnюr 1965 р. 
(Дивне• "Смолоскиn" ч. 5/1965 р.) на оселі ім· О. 
Ол~ожнча. Сн,цв.т• зліва на право: Павло Дорожнн
с•кнй, поет Віталій Кейс, д-р Марко Антонович, 
маєстро йосип Гірник,. інж. Степан Процюк, д-р Пе
тро Стерчо, оперова співачка Оксана Горни•, інж. 

Михайло Герец•, Голова КП "Зарева". 

збережении самобутности украінс•кого народу та 

~ли якнайкращого розвнтку його кул~отурного жит

тя; 

- Всі молодечі й студентс•кі організації на 
чужині, закJІНкаючн їх до праці над збереженням 

нашої молоді для українс~окоі справи і для праці 

за визволення України. 

2. VІІІ-нй Краєвий ·З'їзд "Зарева" доручає 

нововибраному Краєвому Проводові співпрацюва

тн з Братніми Організаціями в напрямку скріплен

ня розвн'l'ку "Зарева" та згаданих організацій. 

3. 'VІІІ-нй Краєвий З'їзд "Зарева" закnнкає 

все своє членство. відповідно до свого зацікавлен
ня і знання, брати щораз активнішу участ• в укра

їнс•кому науковому, професійному, суспіл~оно -
громадс•кому та політичному житті в США. 

4. VІІІ-нй Краєвий З'їзд "Зарева" доручає своє
му членству nocпiдonRo вивчати дійсність в суча-

Вечір "Зарева" в Н•ю Йорку 13 листопада 
1965 р., на якому вшанована маєстра Йосипа Гірни
ка і його Дружину О. Добровол•с•ку. На фото за

ключне слово маєстра й. Гірника 

сній Україні, а Краєвому Проводові та Управам 

Кпітин допомагати членству у студіях тісї дійсно

сти та у вияві на'бутого знании. 

5. VІІІ-нй Краєвий З'їзд "Зарева" закликає все 
своє членство .активно співпрацювати в журналі 

"Зарева" - "Смолоскип" та спрн'ІЯнюватнс• до 
його постійного росту і резповсюджуванни. 

6. VІІІ-нй Краєвий З'їзд "Зарева" стверджує 

необхідніст• зацікавлювати молодих студентів ді

и.ІІЬністю "Зарева" та доручає Краєвому Проводові 

та Управам Клітин дбати про прнє.цнуванни нового 

членства та про його інтелектуал~оннй ріст. 

7. VІІІ-нй Краєвий З'їзд "Зарева" закnнкає 

ВСе СВОЄ студіююче ЧЛеНСТВО аКТИВНО ВКЛЮЧаТНСЬ 

у nр;щю украіис•ного становоrо студентс~окого 

>кwrтя та давати всецілу підтримку Фондові Катед

ри Українознавства. 

ПРЕЗИДІН VІІІ·го КР А Є ВОГО З'ІЗДУ "ЗАРЕВА" 
Марко Цариннии 

Раїса Кейс 

(Секретар; 

(Предсідннк) 

Марійка Годованец• 

(Секретар) 

------Q----о----оІ------

ЛЮБОМИР ЗОБНІВ -ГОЛОВОЮ УСТ В БОФФАПО 

БОФФАЛО, Н. й. - У:краін
ське Студентське Товарнетво в 

Боффало вибрало відомого сту

дентського дівча Любомира Зобні

ва и:к свого годову, и:кнй в часі 

nреЗидентурн Володимира П риби

ли в СУСТА, був основником і го-

ферентури СУСТ А Середньошкіль 

них Сnрав, до и:к~ї входили члени 
УСУі-у nри РПІ (Ренсалір Політех

нік Інститут), звід:ки він nоходив 

і де :кінчав свої студії. 

"ПІВ" НВЛ!ІЄТЬС!І і ДО сьогодні 

одним з :краmих інформаційних 

ловним редактором середньо- середників студентського руху, і 

шкільного журналу "ПІВ" . що найважливіше - заохочуючим 
Хоч мало відомий до тепер чинником дли у:країнсь:кої серед

Боффалівсь:кій Студентській Гро- ньсш:кільної молоді до вищих 

маді, Любомир Зобн:ів був відо- студій. 
мий всім членам УСТ :кіль:ка ро:ків Любомир Зобнів, залишаючи 

дентсь:ким життим. Перебуваючи, 

.ик .американський старшина на 

Далекому Сході, він втримував 
nостійний зв'изок з У:країнсь:кою 

Студентсь:кою Громадою в Воф

фало та в інших місцевостих, и:к 

та:кож з окремими студентськими 

діичамн, будучи рівночасно сво
єрідним амбасадором українсько

го студентського руху. нав'а:зую

'!:И зв'из:ки з університетами Іва, 

Савл, Уіореи, Уііойто. 

Оцінюючи всі високовартісні 

тому, :коли він заnочаткував та ре- свої студії на два ро:ки, не nepep- nрикмети цього студентського ді

дагував "ПІВ" будучи головою ре- вав заці:кавленни у:країнсь:ким сту- ича, члени УСТ в Воффало на сво-
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що Л. Зобнів ознайомлений та ус

піщиий в студеН'І'сь:кій праці в ми

нулому, и:к та:кож з охотою та за

палом на майбутнє, вибрав Боф

фалівсь:кий університет для nро

довжении магіС'l'ерсь:ких студій з 

еле:ктроиі:ки, та дав згоду перей

няти обов'из:ки уступаючого голо

ви Ярослава Сай:кевича. 
Уступаючий голова після зві

ту з діяльности за минулий рі:к, 

висловив поди:ку всім членам То
вариства, які були допоміжними 

йому у ви:коиуваниі його обов'из

:ків. :Контрольна :Комісія на чолі з 

Тадеєм Тариавсь:ким, и:к головою, 

Анною М. Слободян і Григорієм 

Пі:касом, и:к членами, запропону

вала уділеиии абсоmоторіі уС'l'у
паючій Управі зі словами вди:чио

сти та призианни всім тнм, и:r;і не 

жаліли часу і зусиль у ви:коиуваи

ні своіх обов'из:ків в минулому ро

ці. Любомир Зо&нів 
Загальні Збори вибрали нову 

іх Загальних Зборах 19 листопада Управу в та:кому с:кладі: 
1965 р. одноголосно та гучними Любомир Зобиів- президент, 

оплес:ками вибрали Л. Зобиіва на Гриrорій Пікас - заС'l'упии:к, Оли 
чолову позицію. Шеnемва, Христина Дзюба - ее-

Члени УСТ Боффало радіють, иретарі, Ярослав .. СайкевИ"І·· 
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с:к!!рбии:к 1 референти: Воrдаи Вей
rер- :культурно -.освітній, Роман 

Стасів - організаційний, Михай

ло Пікас - Ф:КУ, Ярослав Вендз 

- середиьошиільиих сnрав, Воло
димир Остапович - надзвичайних 

завдань, Марів !pera - архівів, 
Зенон Депуrат - розваги. 

Контрольна Комісів: Тадей Тар

навс•кий - голова. Анна М. Сло
бодвн, Атанас Ко&рии - члени. 

А:кадемічний дорадни:к- д-р Ми

рослав Грещишнн. 

3 грудни 1965 р. відбулись пер
ші загальні сходини членів Това
риства, на и:ких затверджено про

понований новою У правою плин 

npRцi, и:к та:кож вибрано :Колегію 
Преси та Інформаціі, в с:клад ииоі 
ввійшли Надів Тимчук, Рената Во

линець, Андрій Яиубовсь:кий таЮ
рій Ріузьмич. 

Офіційним фотографом Това

риства став Іван Ма:кух. 
Сходини звирито за:клн:ком: "З 

ширшою а:ктивністю, ширше Уи

раінсь:ке Студентсь:ке Товариство 
'Боффала та збільшений студент

сь:кий рухІ" 

Рената В. Волинец• 

~~Х-::.=::РО:::а~ІК::;;А ::;!!~~АfНСбhОГО СТ~дШТС6КОГО ЖИТТЯ 
• Дітройт. Нова клітина "Заре

ва". 24. ЖОВТНJІ 1965 р. відбуЛИСЯ 

в Дітройті основуючі Збори "За

рева", в и:ких взяло участь 15 сту
дентів. На Зборах Остап :Квіт:ков
сь:кий виголосив доповідь "Що та
:ке націоналізм і и:кі завдании "За

рева", та:кож поінформував при

сутніх про обов'а:з:ки членів "За

рева". 

До першої Управи вибрано 

та:ких осіб: Остап :Квіт:ковсь!'ІИЙ 
-голова, Улина Варивода- пер

ший заступнн:к, Євген Тоrан -
другий заступни:к, Христина Бо

хенсь:ка. Володимир Горбач - се
:кретарі, Тат'ина Ципенда- с:кRрб

ник, Орест Білий - :культурно -
освітній реф., Долорне rелемей 
- розваговий реф., Віра Віхори:к, 

Мо!!і:ка Віхори:к - пресові реф. 

Членами "Зареве" в Дітройті 

стало 23 особи. 
• Порт Артур, Онт. Украінсь· 

ка мова в Лейкrед уяіверсттеті. 

В 1965 - 66 а:кадемічному році 
включено на Лей:кгед університе

ті в Порт Артурі два :курси у:кра

інсь:коі мови - нижчого (13 илиса) 
і університетсьиого рівня. На хур

си, и:кі є а:кредитовані, записалось 

33 особи. 
• Торонто. Нова Управа УСК-у. 

У:крзїнсь:кий СтудеН'І'сь:кий :Клюб 
в Торонті очолює в цьому вивде

мічному Р,ОЦі Управа в таиому 

с:клБді: Ігор Бардни - голова, Сте
nан 1-fармаш - заступни:к, Натал
:ка Ма:ксимів - се:кретар, Любо
мир Залуць:кнй - сиарбнни, :Квіт
:ка Зорич - :культурно - освітній 
реф.; ХрИсти Мазурхевич - пре

совий реф., Ліда Любинсr.:ка - ре
Ферент зв'изиів, Христи Стиранив 

- організаційний реф. 

УС:К в Торонті є мабуть най

більшим студентсь:ким :клюбом в 
:Канаді. На перших сходинах в но-

вому а:кадемічному році взяло у

часть 140 студентів. 
• 35-літтв Академії св. Василів 

Великоrо. 17 жовтня 1965 р. відбу
ласи ювілейв:а зустріч :колишніх 

і теперішніх студентои цієї уи

раінсь:коі :католиць:коі ш:коли для 

дівчат середнього рівни. Зустріч
чrо иерувала президент:ка Това

риства Алюмнів Марів Ганусей і 

в ній взяло участь понад 250 був
ших студенто:к А:кадеміі. 

е Нью Йорк. Посадник Н•ю Йор 
ку Дж. В. Ліисдей зложив пожерт

ву на ФКУ. Ресnублі:кансь:кий по

садни:к Нью Йориу Дж. В. Ліисдей 
зложив 150 дол. на Ф:КУ у жовтні 
минулого ро:ку. В своєму листі до 

Управи Ф:КУ він, між іншим, пи

ше, що робить це з огляду на по
боювання, що "уираінсь:кі цер:к

ви, традиції, література та й са

ма у:краінсьиа мова перебува~ь 

під загрозою знищення за запізно-
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ю заслоною". тор Томич. В панелю обговорюва- Футей, д-р М. Богатю:к, м:rр. О. 
• Нью Йорк. "Зарево" вшану· но вплив на виховання молоді ро- Лужннць:кнй Марія Стебельсь-

nало R. Гірника й О. Добровоm.- дини, молодечих організацій, цер :ка. 
ську. 13 листспада 1965 р. в прнм:і- :квн, мови, а та:кож справу міша- • Торонто. Студентство обrо-
щення:х У:країнсь:кого Інституту А- них подруж. ворює nнтанни куm.турноrо обмі-

м:ерн:кн відбувся заходами місц~r • Мюнхен. 20-річчи відновлен- ну. Відома студентсь:ка діич:ка Хрн 
вої :клітини "Зарева" с:в;точннй ни діильностн УТІ'І. 28-30 жовтня СТЯ: Мазур:кевнч в своєму репор
Вечір, на я::ком:у відзначено 70-літ- відбулася в Мюнхені нау:кова Уіон таж'і про працю УСУі ("Новий 
тя визначного уираїнсь:кого м:нт- ференція: з нагоди 20-ліття: віднов шлях", 27 листопада 1965 р.), пн
ЦІІ сцени Йосипа Гірня::ка і його лення авднторного навчання УТГІ. ше, що "українські студенти nо
дружини Олімпії Добровольсь:кої. У.онференцію від:крнв довшою чинають .. все більше цікавитись 
Веч.ір, я::кнм: проводив Л. Уіалнннч, промовою ре:ктор УТГІ проф. Р. сучасною Україною. Сту;Qентн ор
від:крнв п: Дорожннсь:кнй, допо- Єндн:к, а з прнвітанн.им: внетупив rанізують літні nроrуJІJІнки в Ук· 
nідь виголосили ред. Юрій Лаврі- куратор Дому У:країнсь:кої Нау:кн раїну, беруть участь в універсн
нен:к.о - Днвннч і Віталій Кейс. В Й. Ма!!рер. На Конференції внго- тетських доnові~ (вимінах), 'ІН
м:нстець:кій частині внетупили 0- лошено 12 вн:кладів - доповідей: тають літературу nнсану nнсь
лн Кнрнчен:ко- Шуган, І. Шуган і інж. О. Дучнм:інсь:ка - "Генеза і м:енннкам:н Украіни". 

Марі.и Цісн:к. В імені "За рева" Ю- розвій УГА і vтri", проф. О. Уіуль- Йдучи по лінії зацінавлення 
вілитам вручили китицю живих чиць:кий - "Розвито:к технологіч- студентства, 28 жовтня 1965 р. Уп
:квітів Дар:ка Лись:ко й Ія Уіейс, :ко- ної цивілізації і перспе:ктиви у:к- рава УСУі-у, головою я::кої є Ігор 
ли численно зібрана студентсь:ка раїнсь:коі культури", д-р. А. Фі- Бардин, влаштувала доповідь про
молодь і громадянство вставанням: rоль - "Уіібернети:ка і іі роля в фесора Юрія Луць:коrо - "Куm.т
з місць і довготривалими оплес- пnя:нсвом:у господарствІ , проф. обмін з Україною". Участь 104 
:кRми вшанували маєстра Й. Гір- С. Довгаль - "Е:коном:ічні гасла в студентів є до:казом: зацінавлення 
шt:ка й О. Добровольсь:ку наших УРЕ", проф. І. Майстрен:ко- "Ви- молоді цією проблемою. Згідно з 
найвизначніших митців. Вечір за- зиск У:краіни Мос:квою", проф. П. репортажом Х. Мазур:кевич, проф. 
кінчив зворушливим: словом: ма- Зелений- "Досліди над стимули- ІО. Луць:кий "закликав м:олоДІь, 
єстро Й. Г1рн.и:к. торами росту сільсь:ко - господар- щоб була більше відважна та ін-

• Вінніnеr. Величний студент- сь:ких тварин", проф. В. Івание (до- днвідуалістнчна, щоб була rотова 
ський ве"Іір. 7 листопада 1965 р. повідь надіслана) - "Сільсь:ке гос- мати свої nоrлидн на українські 
Відділ Союзу У:країнсь:кнх Сту- Jtодарство СССР та його l'іолоній", сnрави та вміла іх оборонити. За
дентів Уіанадя при Манітобсь:кому проф. О. Архімович - "Наслід:ки rальна характернетика молоді є 
університеті влаштував Веселий сільсь:кого господарства на У:краї- квестіонуватн старі вартосn і nо
Вечір. в програму я::кого входили gj в 1964 Р· в зв'я:з:ку з попередніми r.тщн, а українська молодь не є 
старі у:країнсь:кі пісні в сучасній роками", проф. Б. Уіордю:к - "Ро- інша від молоді інІШІх .. народів. 
обрібці, у:країнсь:кі народні танці, довища газу і нафти на У:країні", Вона та:кож nовинна творити свою 
с:кечі, виступ студентсь:кого ~ору. д-р І. Уіовальсь:кий - "Гіпотеза :життєву філософію та мати свої 
Вечором:, з багатою програмою, проф. Р. Залозець:коrо про творен- nереконанни, бо не все те, у що 
р;ерував :конферансьє Всеволод ня нафти і вос:ку", проф. Р. Єнди:к вірить наше старше nоколінни, є 
Чубатий. Хором: дириrував Юрій - "У:країнці в СССР поза межами свята nравда". 
Гшtтtо:к. У Вечорі, я::кий пройшов У:країни", д-р Й. Гай - "Уява про • ФіJІJІ;Qельфіи. Нова Уnрава 
надзвичайно успішно, :езя:ло у- У:країну німецьного географа УСГ. На Загальних Зборах Укра-
часть понад 500 осіб. Бля:зіюса з 1837 р.". їнсь:кої Студентсь:кої Громади, я-

• Трой. Середньошкільна ион· • Клівленд ... Студійна Конфе- :кі відбулися 7 листопада 1965 р. 

ференціи СУСТ А. 30 жовтня Се- ренціи ТУСМ-у. 26-28 листопада вибрано нову У праву в та:ком:у 
редньош:кільна Ріомісія СУСТА 1965 р. відбулась в Клівленді Сту- складі: Мар:ко Царинни:к - голо
влаштувала :конференцію, присвя:- дійна Конференція ТУСМ-у, в .1- ва, Ярема Ра:кочий - заступни:к, 

чену справам: середньошнільни:ків. :кій взяло участь приблизно 50 у- Віра Чай:ківсь:ка - се:кретар. Л.и
Уіонференц!ією :керував Нестор То- часни:ків і я::кою проводив м:гр. Ю- риса Чай:ківсь:ка - се:кретар про
мич, зі вступним: словом: виступив рій Уіульчиць:кий. Доповіді про то:колів, Ірена Личи:к - фінансо
Президент СУСТА Ігор Чума. До- виховні справи в США, педаго- вий реф., Степан Ваповсь:кий -
повщ1 виголосили д-р Нестор гічні нау:ки та про психологію на організацІнний реф., Божена 

Проци:к (доповідь була відчитана услугах тоталітаризму виголоси- С:кальчу:к - пресовий реф., Ігор 
через відсутність прелегеита) і д-р ли м:>:р. Мотря: Богатю:к, м:гр. Оле:к- Новсженю:к - :культурно - освіт
Богдан Ром:аненчу:к. Конференцію сандер Лужниць:кий і д-р Ми:кола ній реф., Таня Бульба- реф. зов
за:кінчено панелем:, модератором: Богатю:к. В панелю "Уіультобм:ін й нішніх зв' я:з:ків, Люба Ковалишин 
я:кого був Мирон Свідерсь:кий і в українсь:кв визвольна політи:ка", -- реф. ФУіУ. 

н:ком:у брали участь Любомир Зоб- л:ким: :керував, я::к модератор інж. Контрольна Уіом:ісія:: Петро 
нів, д-р Б. Ром:аненчу:к, О:ксана Богдан Ріульчиць:кий, брали у- Дя:чен:ко, Юрій Ісаїв, Богдан Со
Галь:кевич, Роисоля:на Білас і Нес- часть Тамара Дужа, м:гр. 'Богдан лонинка. Товарись:кий Суд: Олег 
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Рік 18 БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ, ч. 2 (117) МARCН-APRIL Vol. 18 



-..... --., 

"С )І о л о с к и п " 
Журна.'І УІіраїнеької молоді і студентства 

Попвлясться раз на два !.\Іісяці 

Видає: Видавнича. Комісія "Зарева" 
405 Fairmount Street West 
Montreal, Quebec, Canada. 

Видавнича. Комісія "Зарева": 
Лев Винницький - голова, Марко Антонович, 
Богдан Гасюк, Павло Дороживський, Осип 
Зінкевич, Анна Процик, Марко Царипиик 

члени. 

Головний редактоtJ: Осип Зінкевич 
Члени Редколегії: Богдан Гасюк, 

Марко Царинник. 
Технічний секретар: Петро Багрій 

Мовпий редактор: Олексій Шевченко 

Адреса для редакційного листування: 

SMOLOSKYP 
Р. О. Вох 6Q38 Patterson Station 

Вaltimore 31, Md. USA 

Редакція застерігає собі право скорочувати 
і виправляти рукописи. Підписані статті не 

завжди відзеркалюють погляди Редакції чи 
Видавничої Комісії. Передрук окремих стат
тей дозволяється тільки за виразним подан
ня джерела. 

Адміністрація: 
Оксана Винницька, Іван Гикавий, Рома 

Квасовська, Люба Антонович 

Передплати: 

2.00 дол. на рік; 3.50 дол. два роки; 5.00 дол. 
три роки. Поодиноке число 35 цент. 

Чеки виставляти на: SMOLOSКYP 
405 Fairmoнnt St. West, Montrea1, Quebec, Canada 

"S m о 1 о s k у р" 
Magazine of Ukrainian Youth and Students 

Published bi-monthly Ьу 

SMOLOSKYP PUВUSHERS "ZAREVO" 
405 Fairmount Street West 
Montгeal, Quebec, Canada. 

Publishinq Board 
Chairman: Leo V•iynnyckyj 

Members: Marko Antonowych, Bohdan Hasiuk, 
Pawlo Dorozynsky, Osyp Zinkewytch, 

Anna Procyk, Marko Czarynnyk. 

Editor-in-Chief: Osyp Zinkewych 
Co-Editors: Bohdan Hasiuk, 

Marko Carynnyk 
Technical Secretary: Petro Bahrij 
Lanquage Editor: О. Shevchenko 

Address of Editor's Office: 
SMOLOSКYP 

Р. О. Вох 6038 Patterson Station 
Вaltimore 31, Md. USA 

The Editor reserves the right to condense and 
сопесt manuscripts. Signed articles do not neces
sarily reflect the views of the Editor or the Pul>
lishing Board. Reprints are permittedJ only with the 
express indication of source. 

Administrative Officers 
John Hykawy, Roma Kwasowska, Oksana 

Wynnyska, LuЬa Antonovych 

Subscriptions 
$2.0Q one year; $3.50 two years; 

$5.00 three years; Single сору 35 cents 

Make cheques payable to: SMOLOSКYP 
405 Fairmount St. V! est, Montreal, Quebec, Canada 

ЗМІСТ 

Стор. Стор. 

Свободу Світличному і Дзюбі --------·------~--. 1 Вірші Олега Коверка -----------·-------------·---------- 10 
З ду~ок!:Світличного- З думок І. Дзюби 1 Вірші Степана Гост~n~яка -------------------------------- 11 
За їхню свободу! .... ,.."-----------·:-··:

5 
__ _,_ ___________________ .. 3 Молода_ творчість в У К!Jаіні й на чужині 

За Світовий Конrрес Украінського Сту- (хроніка) ----------------------------------------------- 12 
дентства -------------------------------------------------- 4 Т. Кульбак: Молодь розкладає систему ________ 14 

О. Зіикеви~: Пам'яті інж. Осипа Бойдуника 5 Молодь і освіта в Украіні (хроніка) ------------ 14 
Володимир Бакум: За яку діяльність VІІІ-ий Конrрес СУС~у ----------------------------- 15 

"За рева"? -------------------------------·------------------ 6 Хроніка украінського студентського життя 17 
Нюко Марковський: Шість місяців в Ра- Українське Студентство вшановує пам'ять 

дянському Союзі ----------------_----------------------- 8 Крутянців ---------·---------------------------------- 17 
М. Царіиі.иик: · Олег• Коверко -----------------------·1() Но-ві числа студентських видань (обгортка 3) 



Рік 18 БЕРЕЗЕНЬ - КВІТЕНЬ, 1966 ч. 2 (117) МАRСН-АРRП.. Vol. 18 

Свободу Свіrпли~но.пg і /(а10бі! 
Чому борців за правду в НАШ zac zекає иемииуzа 
загибіль, а їх рідних горе і страждаиия'! 

3 rолосів молодих критиків в Україні. 

Вже від років таке nитання ставнлн собі молоді українські критики в нашій Батьківщині. 
Вони, як і вся українська творча молодь пере жнлн розrром в 1962/63 роках. Ще в nам'яті свіжі ті 

nостійні цькування молодих nоетів, не забуваються слова "каяття·· і оборона свободи творчости. 

В nідсоветській дійсності можна всьоrо сnодіва'1'нсь, але ніяк не можна було очікувати rолосноrо 

на цілий світ nроцесу Сннявськоrо і Даніеля та виїзду за кордон з різкими антнкомуністJrІНнмн зая
вамн Тарзіса. На такий ''mоксус" можуть собі nозволнтн росіяни. Терор в Украіні може в yui jболs.
шевнків nроходити незамітно д1111 Західньоrо Світу. Для них - можна секретно судити Світлнчноrо, 

Дзюбу й інших. Але цим разом Москва nерерахувалась. Вістка про терор таки дісталась на Захід. Про 
ціі nерснкуціі таки заrоворнв світ і українську сnільноту в цілому світі охоnила хвн1111 невнмов

ноrо ntiвy. Протеетна акція, яка усnЦuно розnочалась - буде nродовжуватись всюди, де тільки жи

вуть вільні українці. 

Процес і засуд Світлнчноrо й Дзюби ще раз доказали, яким вбивчим для нас є відrородження Ук· 
раїни віД цілоrо світу. Росія відкрита. В Москві сотні коресnондентів, nредставників і місій. І там ні•о
rо не може nройти незамітно. В Україні ціJІИом nротивно. Украіна замкнена на nоліційний ключ Мос
кви. Тому демонструючи nроти nотайноrо стджен:rя Світлнчноrо й Дзюби- nротестуймо nроти за

лізної заслони, якою відrороджено Україну від віІІ<.ноrо світу. 

* * * - . 
Читайте в цьому й настуnних числах "Смолос-;-:нnа" думки й вислови І. Світлнчноrо й І. Дзюби, 

їхнє змаrання за свободу творчости і слова. В них ми відкриємо цілий духовий світ двох молодих кри

тиків, їхнє розуміння світу, життя і цілої кількостискладних nробпем. 

З ДУМОК І. СВІТЛИЧНОГО 

lваи Овітлиzиий належить до гурта пай

талановитіших молодих критиків в суzасиій 
Україні. Найzастіше він. друкувавсь в 1956 -
61 рр. в київських літературних журналах 
"Вітzизна", "Дніпро" і "Літературній Укра~ 

иі". Після розгрому творzої молоді в 1963 р.
иа деякий zac замовкає й 1. Овітлиzиий, а як
що в цьому zaci і опісля появляються деякі 
його статті, то вони є більш помірковані і пов

здержливі, а иа иих дуже виразно помітне 
п'ятио совєтської цензури. 

1. Овітлиzиий zи ие перший з молодих 
критиків виступив проти пєрестарілшх: твер

джень, що мовляв критика має бути лиш е 
д л я літератури і лише n р и літературі. Віи 

З ДУМОК ІВАНА ДЗЮБИ 

Івана Дзюбу вважається за пайталанови

тішого молодого критика в суzасиій Україні. 
Він zи ие першиіІ. боровсь за право громадян
ства в україиськtи підсовєтськtи літературі 

для творzої молоді - "шестидесятників". Цю 
вперту і затяжну бороть.бу у виді десяток стат

тей і багатьох виступів - віи виграв і у світ
лі його блискуzого пера мусіли поступитись 

старі сталіпісти й ідеалізатори т. зв. традицій
ної одописиої літератури. 

Статті . ./вета Дзюби і його знаменитий 

стиль нераз викликували широкий відгомін 
серед творzої молоді і серед zитаzів та були 
дуже zасто ширтсо дискутоващ й обговор~ 
вапі. 
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висунув тезу, що критик має бути ие лише 

"другом і порадником письмеииика", але zи 
ие впершу zергу ''другом і порадником zита
zа", віи має бути ((виразником смаків і інте

рєсів цього zитаzа, автором самостійних ідей 
і суспільних типів і саме т о м у корисним та· 

кож і для письменника". 
В цілому ряді блисІLуzих, за своіJІс стилем 

і глибипою думки. статтей І. Світлиzиий пос
тійно ставить наголос иа свободу творzості та 
иа. самобутність пись.JІІеииика. 

Нижzе друкуємо деякі цитати зі статтей 
критика, які кидають. xoz zастииио світ ло иа 
його погляди і псрекоиаиия. 

ПРО ПЕ:ЙЗАЖНУ ПІРИКУ: "Цей жанр у на
шій літературі останнім часом виявився особливо 

занедбаним. Деякі критики, очевидно, не здатні 
відчути красу nриродн, особливо гаряче nовста

вали nроти "безідейних" nейзажів і вимагали в nо

езії цього жанру лише соціяльних і виробничих оз
нак .. У лірику штучно, силоміць втискувались тра 
ктори, комбайни, електричні nроводи та інші атри
бути "іидустріяльного nейзажу", які часто витісня

ли людину, людські nочуття". 

ПРО ПОЕЗІЮ: "Сnравжня nоезія сильна не 
кількістю слів і не кількістю віршів, а іх наnовне
ністю змістом, багатством і силою nочуттів, стис

лістю і точністю виразу". 

"Своєрідна nоезія, своєрідне мистецтво взага

лі завжди nробивають собі шлях до людського 
серця з боєм, воюючи nроти усталених nонять, nо

чуттів, норм. Саму незвичність і своєрідність, я
кою б вона не була, дуже часто зустрічають у шти

хи тільки за тв, що вона - не така, як інші. 

Щодо nоезії, скажімо, іноді ще й зараз, а в 

часи культу особи Сталіна особливо часто, вважа
ється нормою, ніби кожен твір, незалежно від за

"д"f'і/r.у, роду і жанру, nовинен виражати думки і 

nочуття вс•оrо народу, бути заrаm.иоприаrупиим, 
nо~обатися всім, інакше на нього ставили тавро не
повноцінності. Думка зовні ніби демократична, а

ле для деяких видів мистецтва може бути nросто 

згубною. Загальнозрозумілою і загальноnристуn

ною може бути лише таблиця множення, але вже 

такий n~nулярний жанр, як nісня, навіть народна 
nісня, не може nодобатися всім однаково. Що ж 
сказати про мистецтво nрофесіональне, де ідей

ність і глибинність nрямо залежать від своєрідно

сті й оригінальності~ Лк бути з такими далеко не

загальноnристуnними жанрами, як опера чи сим

фонія~ Естрадна музика, звичайно ж, зрозуміліша 

і дохідливіша для більшості людей, але хто нас

мілиться тільки тому nоставити іі вище музики 
симфонічної~". 

ПРО ПОЕЗІЮ І СТАППІА: "Не будемо закри

вати очей на той хоч і сумний, але очевидний 

факт, що дух культу особи Сталіна nрикро nозна
чився навіть на найбільших талантах. Маємо на 

Іван Дзюба гостро виступав проти сталін· 

ських методів в літературі і силшою арtумеи
тацісю обстоював свободу творzости і свободу 
слова. Це і більше иіzого, тільки це, - було 
приzииою паступу иа нього сталінських за

лишків серед підсовєтських.. пись.меиииків і 
ІLритиків, що й довело до його арешту. 

Статті І. Дзюби позиаzеиі прекрасним 

зпаииям західної й уrераїиської літератури та 
різних філософіzиих теzій. Ного висновки л~ 

гі~иі і в иих завжди відсутня порожня фразе
ологія. 

Huжze друкуємо деякі витяги з його стат

тс.й. 
ПРОТ. ШЕВЧЕНКА: "Роля Шевченка серед ки

рнло-методіівців зовсім не зводилася до тоrІо, щоб 
ІІннути у їхній гурт nолум'яні слова і, налякавши, 

мовляв, "вийти", "щоб не вернутися назад", - в 

тому гурті були не тільки ліберальні службовці та 

nанки, а й революційна молодь. І взагалі було б 

ближче до істини й ориrінальніше не іrиорувати 

зв'язків Т. Г. Шевченка з українським визвольним 

рухом та українськяки революційними колами ... 
Повторити могутню ходу Шевченкового слова не

можливо навіть у віршах про самого :Кобзаря, на

віть вцитовуючи його в свій текст, -та й навряд 

чи в цьому є nотреба. Але вслухатися в нього, nе

nеживати його, вжитися в нього, жити з ним ... ". 
ПРО r. СКОВОРОДУ І "РОЗНЬ": "Проблема, я

ка ще зовсім не вивчена і не nоставлена nо-сnрав

жньому: Сковорода Яl'і укр а інс ь ки й філософ. 

Сnравді, хіба можна зрозуміти його nоза тим іс

торично - національним рядом, в якому стоять, зо

крема, Іван Вишенський, nолемісти XVII ст., Мел
хіседех Значко - Яворський, козацькі літоnисці, 

гайдамаки, борці nроти єлисаветсько - катеринсь

ІІО - nетрівськоі nолітики нищення украінської 
"розни" ("даби никакой розни ... не било")~ 

І хіба ця українська "рознЬ" не виявилася з ве.. 
личезною силою в історичному феномені - в нез

багненній дл11 багатьох сучасників фігурі Сково
роди, :~tіба його вnерте заnеречення офіційних 
благ і державної мудрости не є сильна і своєрідна 
трансформація стихійної народної уnертости nро
ти насильного "ощасливлювання", nроти соціяль

ного і національного nридушення, - трансформа
ція стихійної сили українськоі "розни"~ І хіба nо
за цим, як і nоза українською народною філосо

фією і психологією, можна збагнути Сковороду -
тек само і nоза численними і значущими історич

ними аналогіями того, як людська думка і людська 

совість nротивилися натискові фальшивої еnохи?~' 

ПРО УКР АІНСЬКУ ІНТЕПП'ЕНЦПО: "Не дослі
джено {у нас) nроблему, яка необхідно виnливає з 

цього феномену, - умовно назвімо іі nроблемою 
іителіrенціі та народу, зокрема й особливо - ук

раінської інтеліrенціі та украінського народу. Ма
ємо на увазі не лише все те, що виnливає з чис

ленних і nристрасних суджень Г. Сковороди про 
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увазі, звичайно, не ті лише твори, в яких вихвали
ли "найлюдянішого" чи применшували роль на

роду, значения про<:rих "гвинтиків". Найбільше 

постраждала наша поезія від того духу самозас

покоєності, риторичності, а значить і необхідної 

одноманітності, безликості, икі просто несумісні з 
самим призначенним поезії. Безликі~:rь, однома
нітність і риторичність часто зводились в норму, 

а будь;кий потяг до ориІ'іиальиості нерідко вида
вався за нескромність, суб'єктивізм і икі завгодно 

моральні і політичні гріхи". 

ПРО ДУХ СВОБОДИ: "Поява таких своєрідних 
поетів, ик І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, 
В. Лучук та інші, стаха можливою лише внаслідок 
всенародиого піднесення, духу свободи й розку
тості, духу дерзанив і творчості ... Все більше від
чуття свободи і розкутості, все більша причетиі<:rь 
простих людей, колишніх "гвинтиків'", до найваж

ливіших суспільних, історичних подій, все біль

ший розквіт людської особисто<:rі- ось иайперші, 
найголовніші "винуватці" і масштабиості поетич

них образів, і яскравої художньої своєрідності на

званих молодих поетів". 

ПРО ПРОСТОТУ І СКЛАДНІСТЬ: "Коли поет 
стоіть перед по'І.'ребою ввести в поезію нові ідеі й 

поиитти, складні думки і почуття, передати сло

вом багате й витопчене світосприйиитти, т'о
ді він не зробив би й кроку, ик би три
мався за про<:rоту і тільки простоту... Не всяка 

простота - то вже й благо, не всяка складність -
то вже й зло. І не всяка простота природна, не вся

ка _скла,щІість штучна. А якщо мати на увазі суча-

сну поезію, спрощуваиу часто до примітиву, то 

мені здається: краще вже надмірна складність, ніж 

пустопорожии "про<:rо'!'а ". 

ПРО Т. ШЕВЧЕНКА: "Полум'яне слово Шев 

чеика 11 полюбив змалку. Тільки довгий час мои 
любов була темна, свитою наукою не просвіщеииа. 

Любив - і все. А чому, навіщо, за що - цього не 
розумів. 

І вирішив 11 свою любов науково просвітити. 
Просвітити капітально й фундаментально. Різні 

каганці науки- газетні і журиальні статті- 11 

одразу ж відкинув ик несолідні. Якщо вже гріти-
св, так від самого сонця ... " І. Світnи'Інні: 

обов'язок "ученої людини" до народу, а й усе те, 

що випливає з його особистого вибору й подвиг

нении в добу, коли нищилися всі засади украіись
F.ого життя і розтлівалася, трагічно відриваиаси від 

народу українська іителіІ'еиціи, коли згасала ще 

недавно молода цивілізація і коли так мало хто мав 
мудрість і мужність іти до простого народу, до 

украінського мужика". 

ПРО ШКОЛУ І ЛІТЕРАТУРУ: "У (нашій) шко
лі та вузах нам ще мало відкривають справжньої 

змістовности та краси нашої літературної спад

щини, а в добу культу особи чимало зроблено дли 
того, щоб людина жила догмою, а не думкою, і не 
знала радости пити з живлющих джерел людсько

го т:tУХУ"· 
ПРО СОЦРЕАЛІЗМ І ТВОРЧІСТЬ: "Всі ми зви

кли вже говорити про з а с в о є и и в методи со

ціиліс_:rичиого реалізму різними письменииками і 
різними літературами, про п о б у т у в а и и 11 

цього методу в різних літературах, икі його по
своєму ~ а б а р в л ю ю т ь, тощо. Може тут спра
ва у иевироблеиості, незадовільності чи умовиості 
'І'ерміиологіі, але такі формули здаються мені не
гарними і неправдивими. Вони якось мов би засу
джують окремі літератури і окремих письмении
ків на пасивність, споживацтво, а методові наки
дають доктринальні функції. Справді, виходить, 
що метод - це ніби щось стале, незмінне, готове, 
а не щось живе і безупинно творене 1 і можна йо
го хіба що забарвлювати, а не творити, глибити, 
розбудовувати, змінювати". 

ПРО ЛЮДСЬКИЙ ІНДИВІДУМ: "Через специ
фічне становище літератури за часів культу осо
би в ній, літературі, людський іидивідум не ду
же розкошува:в. Сумлінне дослідження, "адекват
не пізнання" (вираз Б. Спіиози) людської душі та 
людсь~->их стосуикі:в в усій їхній конкретності й 
правді могло дати небажані наслідки і не дуже за
охочувалося. Зникав інтерес до кропіткого аналі
зу перебігу іидивідуальиоrо психічного життя, до 
автономної духовної конституції особистості... Ім 
(в часі Сталіна) більше відповідали умовні герої з 

умовною психікою. Не дивно, що поступово злю

диною в літературі можна було поводитиси все 
більш безцеремонно. Так занепадала культура ма-

лювання характерів". І. ДзІ06а 

ЗА їХШО СВОБОДУ! 
(0. З.) 2 квітни, коли в Нью Йорку відбувалась 

прем'єра "Кам'яного господаря" в постановці "Но

вого 'І.'еатру" - блискавкою облетіла багатьох при
сутніх жахлива вістка: І. Світличний і І. Дзюба а
рештовані і засуджені І Кілька днів пізніше під
твердили цю вістку різні пресові аІ'еиціі і газетні 

звідомлення. Для цілої нашої спільноти на чужині 

й дли мільйонів наших братів в Ук12аіиі стало вс
ним: по<:rійиі заликуванни молодих творців в на

шій батьківщині, постійні погрози різних Корній
чуків, шелестів і підгорних добігли до кінця: па

иівиа влада перейшла від погроз до терору! 

Яким фарисейством і фальшом звучать декли
рації про т. зв. "радянський гуманізм", коли носії 

того "гуманізму" запроторили в тюрму хвороrо 

на певплікувальну хворобу молодого Івана Дзю
бу, якого й так роки, а може й місяці вже були 
пораховані. І що з того, що після засуду І. Дзюбу 

звільнено, мовляв, через його хворобу... А перед 
засудом? Перебувании і поиевірюваиии в тюрмі і 
на допитах? Де тоді був той "гуманізм"? Де той 

гуманізм, иоли йому заборонено друкуватись, ви
<:rупати і виїздити поза Киів? 

Цього удару по нашій творчій молоді можна 
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було очі:кувати. В підсовєтській пресі вже від де

nкого часу відчувались деякі позиаки надходячого 

терору і дальшого залякування. 

Тому якраз тепер слово за всіма нами на чу

жині: підиести голос гнівиого протесту проти чер

воної й крівавої Москви і її вислужииків та проти 

потаємних засудів. 

Не відкладаймо і не чекаймо: нехай кожний з 

нас, кожна організація, якого характеру вона не 

була б, а зокрема студентські і молодечі - шлють 

nротестні листки до ЮНЕСКО, об'єднань письмен
ників, окремих відомих авторів. Домагаймось сво
боди для Світличного і Дзюби І Домагаймось по
вернення Світличного в Украіну, звільнення йог'о з 
тюрми, а Дзюбі - свободу писати, друкуватись і 
nодорожувати І 

Це наш священний обов'язок- стати в обороні 

наших друзів в нашій батьківщині. Вони цієї допо

моги потребують більше, як будьколи дотепер. 

------0----0----о~----

ЗА СВІТОВИй КОНГРЕС УКРАіНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА 
На сторіпІWХ ио.молоскипа'' .ми вже к~ 

ка разів займали становище до справи скли
кання Овітового Конгресу Вільн.иа: Україн.сь,.. 
киа: Отудентів (дивись. ио.молоскип" ~. 9 з 
1957 р., г:. 12 з 1960 р. і г:. 1 з 1965 р). Ми сві
домі були (і дапьше є) важливості такого 
Конгресу, тому й вийшли з ін.іціятивою його 

відбуття ще в 1957 р. 
Цією справою займалась Управа ОУОТА 

в za.ci головетва К. Оавг:ука, і було навіть пля
н.ован.о відбути такий конгрес під ;:ас Римсь
кої олімпіяди в 1960 р. Нажаль проблематика 
конгресу, його завдання і ціль, н.е була ще до 
1·еаер розпрацьован.а жодною студен.тськ.ою 

централею (по.мин.аюг:и статті в rrо.молоскипі" 
та декіпька н.езн.аг:н.иа: відгуків в украін.ській 
пресі). 

Після останнього конгресу КУК в Канаді 
і видання збірника .матеріялів програ.мовоі Ко
місії Овітового Конгресу Вільн.иа: Українців, 

:можна н.адіятись, що підготовг:і справи ОКВУ 
йдуть вперед і він. відбудеться не пізніше 1967 
року. Тому ще н.е запізно, щоб ОУОТ А і ОУОК 

щ'ребрали н.а себе 'І.н.'Щtятиву підготовки і 
СІ(Ликан.пя ОКВУО (Світового Конгресу Віль

ного У краінського Оту ден.тства). 

Н едавн.о реактивізувало це питання Ук
раїпське Студентське Товариство в Боффало, 

діставши підтримку 11-ти студен.тськиа: гро
мад і клюбів Канади й США. Це і є яскравим. 
свідг:ен.н.я.м того, що загал нашого студен.тст
вц живе цією справою і хотів би баг:ити здійс
нення цієї ідеї, г:ого н.е змогло осягнути жодне 
дотеперішнє покоління українського студент
ства. 

У зверн.ен.н.і - документі УСТ - Боффало, 
який підписали також Студентські Громади й 
Клюби Балтімору, Рог:естеру, Лондону, То
ронта й інші, говориться: 

"Ми, українські сту~ентн, орrанізовані в по
одиноких rрома~ах, уваJRаємо, що: 

ФАКТИ: 

1. Існує потреба о~нозrі~ної репрезентації 

сту~ентством украінської проблеми пере~ світо
вим ака~емі"ІІ!нм форумом. ДJІJІ цьоrо є потрібний 
світовий українськніі центр, якоrо авторитет ба
:Jувався б на членстві поо~ннокнх Укрвінських 
Сту~ентськнх Союзів таких як: СУСТА- Амери
ка, СУСК - Кана~а, САУС - Арrентіна, СУСТЕ 
~Европа, ЦУСА- Австралія. 

2. ЦЕСУС в ~іJІJІнці зовнішньої праці, між ін
шим, поставив собі зав~ання, вкmочнтн українсь
ке сту~ентство в круr світовоrо сту~ентськоrо 
руху. 

що: 

Це не моrло з~ійсннтнся за~овільно через те, 

(а) Деякі Сту~ентські Союзи не є членамн ц
СУС-у. 

(б) Не всі Союзи факТJrІИо сnівnрацюють з 
ЦЕСУс-ом ~ля реапізації цієї цілі. 
(в) ЦЕСУС не зробив конкретних захо~ів ~ля 
nокращання цієї ситуації реформою своєї 
структури. 

Тому є nотрібним сиnикати Світовий Конrрес 

орrанізованоrо українськоrо сту~ентства, ~ля роз
в'язки цієї так nеку'Іоі сnрави. 

ПРИНЦИПИ: Зав~аниям Українських Сту~ент
ськнх Грома~, а тнм самим кожноrо сту~ента, є 
nрацювати в наnрямі nоширення nрав~н про нашу 

батьківщину, так на льональному як і на мUкна

ро~ньому форумі. 

Це зав~ання бу~е зреапізоване найкраще то~, 
коли акції та ініціативи nоо~ннокнх Гро~ і Со
юзів бу~уть коор~нновані зорrанізованою світово
ю реnрезентацією. 

ДЕКЛЯР АЦІЯ: Щоб забезnечити вище зrа~ані 

nринциnи, уважаємо за обов'язкове, щоб Союзи Ук
раїнських Сту~ентськнх Товариств, в nершу 'lepry 
СУСТА та СУСК, створипи окрему Комісію. Зав

~анням цієї Комісії було 16 nо~батн про сКJІикання 
Світовоrо Конrресу не nізніше вересня 1967 р. ~JІJІ 

оформлення світової українсь•ої сту~ентської р

nрезентації, або оживлення ЦЕСУС-у з реформою 

статуту так, щоб всі Союзи були вмючені актив

ко в цю ~івльнісп.". 
Ця знаменита ін.іціятива 'Іtрuйшла від са

мого студентства. Можна надіятись, що її під
тр?І...мають наші Студентські Союзи, в г:о.му 
паш журнал ио.молоскип" деклярує ї.м повну 

свою підтримку. 
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Пам'яті інж. Осипа Бойдуника 

Немов грім з ясного неба насnіла до нас сум

на вістка npo смерть інж. Осиnа Бойдуннка, Голови 
Украінської Національної Ради, члена Проводу Ук
раїнських Націоналістів і найвизначнішого сучас

ного украінського nолітичного діяча. 

Для кожного з нас, націоналістів і не-націона

лістів - це ,була болюча втрата. Бо ніхто з нас не 

сnодівався, що так скоро відійде від нас ця небу

денна і неnересічна людина. Недавні згадки в пре

сі про 70-річннй ювілей інж. О. Бойдуннка ми nе

реочувалн, бо в нашій уяві він завжди був моло

дий, бодьорнй і рішучий, а в розмові з ним ніколи 
не ві~чувалось, що йому вже сімдесять років. Як 
десять, двадцять чи й наnевно сорок років тому 
назад, так і теnер він бравсь до кожної сnрави, до 
&ожного діла з неменшнм заnалом, з неменшнм 

nереконанням, що ціле його життя, його серце і 

розум мають служити одній й одинокій сnраві -
укрцінській сnраві. В ім'я цієі українськоі сnрави, 
в ім'я украінського націоналістичного руху, інж. 
О. Бойдуннк вирікся всього особистого, для нього 
воно не існувало. Ціллю його життя був украінсь
&нй націоналізм і nравоnорядок в українському 

nолітичному й громадському житті. Тому він був 
завжди такий nрннцнnовнй, бо уважав, що ломан
ня загальноукраїнських nринциnів може довести 

до нічого іншого, як до руінн nравоnорядку в на

шому організованому житті. 

Тому він немов rраніт стояв на сторожі того 
nравоnорядку й тієі nрннцнnовостн. Ця його не

nохнтніс'l'Ь в декого викликала ще більший рес
пект і nошану, в декого злобу й ненависть. Але 

сьогодні можна сказати, що людина масштабу інж. 
О. Бойдуннка була конечно nотрібною в украінсь

Rому nолітичному жнТ"rі, в українському націона

ліст~ному русі і в Проводі Українських Націона
лістів. Він залишиться незастуnннй, як незастуn-

ними сьогодні є Микола Сціборськнй, Олег Оль
?ІШЧ чи Роман Сушко. 

Історія колись докаже, що й на nості Голови 
УНР інж. О. Войдуннк є також незастуnнмнй. І як
раз тут він виявивсь на висоті, домагаючись вихо

ду ОУН з УНРади в ім'я збереження чистоти укра

їнськоі nолітики УНР. Цим він зберіг і надальше 
nозиції УНРади незаnлямленнмн, вириваючи .іі з-nід 
будьяких чужинецьких вnливів і змагаючн за са

мостійність іі nолітики. Цим він виявивсь nолітн

F.ом на далеку мету, бачачи далекі nерсnективи 

майбут~ього і в ім'я іх nідносячись високо з бу
денної сірости. 

Для молоді, зокрема націоналістичної молоді, 
інж. Осиn Бойдуник залишив свій твір "Національ

ний Солідаризм", який став основою ідеологічної 
плитформи УАТ ''Зарево". 

В часі, коли украінство втратило або не мог
ло видати нових теоретиків державного ладу -
інж. О. Бойдуник дав нам ідею національного со
лідаризму, яка не лише nрищеnилась молоді, але 
й лка стала в теnерішній дійсності єдиноnравнль

ною, найбільш сnриятливою для здоровсrдумаючої 
частини нашої сусnільности. 

З відходом інж. О. Бойдуника ми всі nонесли 
величезну втрату. Для багатьох з нас- його жит

тя може бути nрикладом відданости даній ідеі, не
nохитностн, самоnосвяти аж до самовідречення. 

Шлях його життя - величній шлях, великої 
людини. Чи це буде в часі його студентських ро
Rів, коли він очолював українське націоналістич
не студентство, чи згодом в тюрмах, чи в nолітич

ному і революційному житті. 

З сумом і невимовним болем сnоглядаємо в те 
недалеке минуле, коли нам доводилось зустріча

•r·ись з незабутнім Інженером, чи листуватись з ним 

і дискутувати з ним часом дуже складні nроблеми 

нашої дійсности. 

Хай nам'ять npo інженера О. Бойдуника живе 
вічно в наших серцях, а його життєвий шлях -
хай служить нам nрикладом для всіх нас, як нам 

працювати і жити, щоб життя наше стало корис

ним українській сnраві, так ~ було корисним йо

го життя. 

О. ЗІНКЕВИЧ 

Політи~н.о-стратеzі~на доктрина, як tшція, 

виростає на стійкій, як криця твердій, основ

ній провідній ідеї, яка, якщо ще не є, то має 

стати змістом життя людини. Відійти у віz

ність людина zотова лише за ідею, в яку ві

рить, як у віzну правду. 

Осиn Воідукик 
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ПРОВЛЕМИ МОЛОДОАКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИІЩА (І) 

3а яку діяльність "3арева"? 

Вопо~мир Вакум 

Автор понижгої статті Володимир Бакум 

загально відомий студентський діяг в США, у
гасник багатьох студентських конrресів ікон

ференцій та зокрема довголітній і активний 

глен ідеологігного товариства "Зарево". 

В. Бакум народився 1925 р. в Люксембур
зі. Виростав і виховувався у відомій українсь

кій Ш алетській Громаді ( Везін - Ш алт) у 

Франції. 
Кінгав уІСраїнську гімпазію в А'Ш(].фен-

бурзі ( Німеггина) у 1946 році і вступив на 
Франкфуртський універе1щет, на відділ рома

ністики. Приїхавши до США, був мобілізова
ний на погатку Корейської війни і відслужив 

два роки в протилетунській артилерії, рік з 

тоzо на Окінаві. 

Вернувшись з вtиська, В. Бакум піuюв 

Ісінгати студії на Колюмбійському універси
теті, де отримав М.А. (.маІ'істерку) .. з фран
цузької літератури ... Там же .. закінгив студії 
і здав іспити на докторат, над дисертацією для 
юсого працює вже кілька років. 

У 1959 р. пішов .. вгителювати в середніх 
школах, а від 1963 р, займає пост доцента (а
систент професор) французької літєратури в 
Н:зю Пальц, в одному з коледжів університету 

штату Нью 1! орк. 
Володимир Бакум цілий гас свого побу

ту в США був активний в студентаькому жит-

ті. Ще у Франкфурті займав різні пости в міс
цевій УСГ. В Америці був Головою УСГ fil 

Нью Норку, головою Ньюйоркської клітини 

"Зарєва" і головою Квасвого Проводу "Зарє

ва" в США .. Вже п'ять років В. Бакум одру
:ж.ений з відомою студентською діягкою Ок
саною МатуиtевGЬкою, також співробітницею 
нашого журнала. 

Питання, "Якою має бути діяльність "Зар~ 
ва"?", існує вже давно. 

Його обговорювали ще nеред nершим і на nер
шому організаційному з'їзді нашого товариства у 
1949 р. Його ми ще всі обговорюємо сьогодні, на 
всіх наших з'їздах, центральних і крайових, на 

зборах клітин, на засіданнях уnрав клітин, на сто
рінках нашої nреси, на nриnадкових зустрічах 
членів чн навіть у вечірніх годинах, в теnлій за-
1'Ишній атмосфері наших родин. 

Факт, що таке nитання є все ще актуальне і до 
сьогодні не вичерnане, не означає, що ми ще досі 
не знайшли на нього відnовіді чи відnовідей. "За
рево" діяло nротигом останніх сімнадцить років і 
робило дуже корисну внутрішню і зовнішню ро
боту. Сnособи nраці і діяльність "Зарева" були і є 
дуже різноманітні та многогранні: 

(а) У сnішність Академічних Вечорів, влашто
ваних або власними силами, або nри доnомозі за
прошених доnовідачів - фахівців, говорить сама 
за себе. 

(б) Притягнении до сnівnраці студентства та 
загалу інтеліrенціі (ик це вже від кількох років ро
биться в Балтіморі й інших місцевостях), є гідне 
наслідування у всіх наших клітинах і осередках 

nраці. 

(в) Сnівnраця з іншими молодечими організа
ціями і nриготовлення сnільних імnрез стали фун

даментальною частиною нашої nраці у всіх краі

нах і містах, _це ми діємо . 

(г) Академічний сектор і nрац11 комісій, в иких 
nже nрацюють або мусіли б nрацювати наші моло

ді науковці, остається і на дальше одним з най

важливіших секторів нашої діяльности, не зважа

ючи на всі невдачі, иких ми зазнали в останньому 

десятилітті, в наших старанних цей сектор розбу
дувати, а його nрацю nожвавити. Але й тут ми мо
жемо nохвалитиси nринайменше одним усnіхом:, 

икий nерейшов всі наші бажании і мрії: одна з на
ших комісій так стреміласи до висот, що вистрі

ливши в небо, nопала в орбіту і сьогодні вона 
11ружлиє самостійним сателітом у космосі украін

ської науки. 

Отже, ик бачимо, кожний nрояв нашої діяль

ности, навіть найменший, був у минулому явищем 
майже завжди додатнім. 

В такому разі, чому ми ще й досі ставимо nід 
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зна:к запитання діяльність нашого товариства? Чо

му ми не с:консолідуємо наші здобут:кн і опираю
чись на випробуваних, уопішннх способах праці, 
не стараємося продовжувати цю працю в тих же 

римцих, розбудовуючи менш успішні се:кторн і 

поширюючи нашу працю на інші осеред:кн і :краї
ни нашого поселення'? 

На це питання відповідь є проста: тому що та

:ке ставлення по:казало б, що, на нашу дум:ку, ми 

дійшли до верш:ка, що ми є сами з себе вдоволе
ні, що ми знайШJІИ те, чого шу:калн і дальше шу:ка

'l'Р. нам не потрібно. 

На щастя, ні життя, ні людсь:ка природа не до

зволяють нам спочивати на лаврах. Людина, и:ка 
дійшла до верш:ка, подивившись нагору, побачить, 
що гора, на шпиль и:коі вона лізла, и:кнмсь чудом 
виросла знову вгору. Життя від неі вимагає, щоб 
вона не лишилася в половині горн, а знову лізла 
вище, хоч це :коштувало б тепер ще більших зу

силь. 

За :коном життя було спо:конві:ку, що все, що 

стоіть на місці, фа:ктнчно реrресує. В житті стоин
ни на місці немає: є тіль:кн одна можnнвість - й
тв вперед, бо життя :кожночасно йде лише вперед. 

Отже завданним людства, а в ньому й у:краін
ців, а в першу чергу членів "Зарева"- є та:кож 
йти вперед. Але в той час, :коли інші народи ма
ють ~могу це робити нормальним, спо:кійннм Rро
:ком, 1 в обмежених римцих своєї інднвідуальнос
тн, родини та держави, ми це мусимо робити с:ко

ро, більш грунтовно і всебічно а ще до того не в ..... . . . ' 
свщн держав1, а на арею вс1х держав вільного сві-

ту, во ім'я нашої понаволеної Бать:ківщннн - там. 
Як це не звучить помпезно, зарозуміло, а все ж -
"На нас лежить доли мільйонів\" 

А хто 1f. ми є, ті на и:кнх та доли наших братів 
та:к тиж:ко лежить'? Переважно ми є сини й доч:кн 
політичних еміrрантів і більшість, або й ціле жит

тя ми вже проІ'<І.нлн на чужині. Роздвоскіст• на
шої індивідуальности є щось, до чого ми вже дав
но звн:клн. Для нас вже сьогодні не існує проблем 
двох бать:ківщнн, чи двох або й трьох :культур, в и
:кнх ми виросли і и:кнмн ми переходимо ще й сьо

годні на нашій дорозі до знайдення шляху життя, 

до знайдення самих себе. У:краінсьиа молода лю
дина і тут на еміrраціі і там, в У :країні, вже не є 
rіль:кн "гомо дуплє:кс" у плитоні-чиому та хрнстн

инсь:кому сенсі цього поняття, вона є часто "гомо 
трі:nле:кс", ":квадрупле:кс", а може й "молтнпле:кс", 
~~ачерпавши двох, трьох а то й чотирьох :культур 

та світоглидів, :крім своіх уl'Іраінськнх, і в тому 
власне й nолигає наша сила, хоч це є ію~олн і на

шим про:клиттим. 

0Rреслнвши, хто ми такі, розгляньмо ж ті обо
в'из:кн, и:кі на нас на:клали наші брати в У:краіні, 
наші бать:кн і наше суспільство. 

Нам з :кожним днем стає ясніше, що ми муси
мо активно допомагати нашій Батьківщині. Під

:креслюю акТНІІко, бо щоб справді ак'І'Нвно допо
магати У:краіні, на сьогодні вже не вистачає бра
ти участь у внутрішніх з'і:sдах своіх організацій, 

піти на Rіль:ка а:кадемій, або навіть п~іхатн на від
:крнтти пам'итннl'Іа Шевчен:кові у Вашінrтоні, щоб 
своєю особою збільшити :кіль:кість присутніх. Не 
вистачає та:кож дати :кіль:ка сотень долирів на ще 

одну ш:колу, цер:кву, або навіть і на Фонд Р\атедрн 
Українознавства. 

.А:ктнвно допомагати У:краіні можна сьогодні 
• • І 

передовс1м, сво1м знакнам - rруктовким зкаииам 

всіх проблем зв'язаних з нашою Бать111івщнною. 

Ми мусимо нарешті зрозуміти, що тільки лю
дина грунтовно обізнана з певним питанням чи пн-
1"аннимн сучасного украіно - чи совєтознавства 
може правднво інформувати вільний світ про фак
тичний стан поневолення У:краінн. Лише та:ка лю
дн~а може nриймати участь в днс:кусіих, з раманн 
уюверснтетів, внставо:к, зустрічей в римцих т. :sв. 
":культобміну" і тд. Іtнше та:ка людина може пнса
'l"Н інтеліrентні, добре обгрунтовані, n~ре:конлнві 
Jrнстн до редакцій журналів, газет, підручнн:ків та 
енциклопедій. 

Пише знаючи цифри ІЇ факти і витигаючи на 
поверхню правдиві, існуючі умовкни, вичитані в 

Їхній же пресі, ми зможемо протиставитись їхній 
брехливій пропаrанді, и:кою ворог затоплює цілий 
світ і його ду же усnішно пере:конує. 

Ми вже не від сьогодні чуємо що нашим обо
в'и.з:ком є, у першу чергу, ширити' правду про Ух
раlну. Це вже звучить та:к нецікаво, що й слухати 
не хочеться. Але чи не обмежуємоси ми дуже час
то, а може й переважно, лише до повторення цієї 
істини, залишаючи цей неприємний обов'язок :ко
мусь іншому? Нажаль, дуже часто, цей хтос• ін
ший є дуже слабо підготовлений до та:коі вели:кіої 
в~дповідальностн він своїм ширенним правди 
бшьше пош:коднть ніж .ІІ:опоможе нашій справі. 
Його висміють, а нашу справу відмовляться тра:к
туватн серйозно. 

Стверднвши, що інші бувають частень:ко поrа
ІІО підготовленими до такого велн:кого завдання 
запитаймо себе: "А и:кже стоіть справа з нами і ~ 
нашим підготовленним'?" 

Дорогі друзі, члени "Зарева", вдармо себе в 
грудн і признаймоси собі щиро, скіпьки є між на
ми осіб, и:кі можуть іти на усний двобій з питань 
сучасної у:країнсь:кої е:кономії та економічного вн
знс:куванни нашої Батьківщини'? Скіпьки можуть 
говорити про наше шкільництво, подаючи точні 

да~і про :кіль:кість молоді, и:ка щороку йде до ви
щих ш:кіл 1 про :кіль:кість тих, и:кнх не допус:кають 
де них і примушують "добровільно" їхати на ці
линні землі Р\азахстану та Сибіру, або :кількість тих, 
и:кнх не допус:кає місцева партійна організація, бо 
вони не є членамн :комсомолу, або є через и:кусь 
іншу причину "не·благонадійннми"'? 

Скіпьки з нас в!Сіє оперувати і при потребі 
жонrлюватн цими фа:ктамн й цифрами, щоб у 
слушний час :кинути іх в обличчя брехуна - про
паrанднста, и:кнй на університетському форуиі 
вже переконав наївних слухачів, що в СССР вчать
ся всі, .. 6e:s вийиатку, :sовсім 6е:sкоштовно. на дер
w:авннх стнпендіах '?'?'? 
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А про жаnюrі;цнніі стан медичноі опіки по се

лах і колгоспах далековіддалених від великих 

центрів поселення і науки? 
А про правно - поnітнчнніІ С'Татус Украіни? 

А про поnіТИ"ІНніІ устрій СССР і всі його недопі

ки? А про проrрами різних з'їздів комуністичної 
партії СССР? А про чистки єжовщини? А про вн
JЖаІrня і розповсю.цжування уl'іраінськоі книжки? 

Нехай ті з наших читачів, які були у'!асника

ми, пригадають собі наші літні Висоl'іошкільні Дні 

на оселі ім. О. Ольжича - чи дуже багато ми зна
ли з усіх тих ділянок, про які ми чули від наших 
доповідачів- професорів? Будьмо щирі зі собою 
- зовсім мало І 

Ми мусимо сьогодні зрозуміти, що наше знан

на Украіни не може бути лише ЯІ'іимсь поверхов-

ним заціl'іавленням. Це не може бути, Rl'i кажуть а
мери:ианці - габі. На "габі" ми не можемо собі 
nозволити. Знання Украіни є нашим святим обов'
язком! 

Не робім собі знов же ілюзій. Одним чи двома 

високошкільними тижнями, в додаток до кількох 

Rl'іадемічннх вечорів підчас pol'iy, не обійдемоск і 

потрібного не.м знання не здобудемо. Процес здо
бування всяl'іого знании є нелегl'іим і вимагає нас

тирливої, кожноденної праці, навіть І'іОЛИ це є по

ширювання знання в ділянці нашої вужчоі, власної 
спеців:лізації. А тим більше, І'іоли ділян:иа україно
знавства, Rl'iY ми мусимо студіювати, не має нічого 
спільного з нашим фахом. Тоді таl'іі студії стають 
цілоденною працею. 

Воnо.цнмнр Бакум 

Шість місяців в Радянському Союзі 
(Думки й спостереження) 

Моnо.цнй 21-річннй український сту.цент з 

Бі!nтімору Нюко Марковський провів у минулому 
1965 р. шість місяців у Ра.цянському .. Союзі, в ха
рактері прові.цннка на американській архітектур

ній виставці- "Архітектура США". 
Н. Марковський зараз сту.цЬос архітектуру на 

Католицькому універентеті у Вашінrтоні та ІІіе
ре активну участь в українському сту.центсько

му житті. Нераз він звертав на себе уваrу на вис

тупах з запитами, чи в .цнскусіях, зокрема навко
nо питань про сучасні проблеми та українську 

.ційсність. 
Повернувшись, в JDІстопа.ці минуnоrо року з 

СССР, Н. Марковський ві.цві.цав також ря.ц европей

ських краін, і зі своїми вражіниями по.ціnнвсь з 
місцевим українським rрома.цянством, внсвітmою
чн рівночасно кі.m.ка сотень прорізків, зокрема з 

різних місцевостей Украіни - Киева, Львова, ЯJІТН, 
О.цесн, Бахчисараю. 

Пер(1Sуваючн в СССР, Н. Марковський ві.цвідав 
крім українських міст також Новrоро.ц, Брест - Ли
товський, Загорськ, Сочі, Тбілісі, Єреван, як також 
міста, в яких ві.цбуваnась американська архітек
турна виставка - Ленінrра.ц, Мінськ і Москву. 

Після повороту Н. Марковського пре.цставннк 
"Смоцоскнпа" ві.цбув .цовшу розмову з ним, розпн• 

туJОЧн йоrо про різні пі.цра,цJІНські справи і .ЦЇС"Та
ючн опінію моnо.цоrо сту.цента на те чи інше пи
тання чи проблему, пов':ІDану зі співві.цносннамн 
між Захо.цом і Схо.цом. Деякі ві.цпові.ці на постав

nені питання пубnікусмо нижче. 

* * * 
Питання: Чи можете розказати гитага.JІt 

пашого жцрпала дещо про Batu побут у ОООР. 
наприклад, де Ви мешкали. харzува.тшь, який 
спосіб тpa1lCno1JТY вживали, 

Відповідь: Ми оде:ожували денну платню на 

прожиток і кожний її використовував, як йому 
було вигідно. Мешкали мИ У готе)1ЯХ (кожний 

з нас мав окрему кімнату) , за що ми плати
ли. Харчувалися, як і де хто хотів - по ресто
ранах, або навіть в лубличних їдальнях, т. зв. 
"столових", де можна було одержати, на аме
риканські відносини, добрий і дешевий харч. 
Відносно транспортації по містах, то ми ужи
вали лубличний транспорт - автобуси, так
сівки, трамваї або метро. 

Питання: Чи Ви зустріzалися з молоддю 
і яке Ваше вражеппя про nei'l 

Відповідь: З радянською молоддю ми зу
стрічалися переважно на виставці, яку вона 
масово відвідувала. Молодь виявляла велике 
зацікавлення нею і радо обмінювалася з нами 
своїми враженнями. Часом у вільні години на 
їхнє запрошення ми проводили з ними наше 

дозвілля у "кафе" або в їхніх домах. 
Молодь зробила на мене позитивне вра

ження. У неї виявилось велике зацікавлення 
Заходом і ми часто дуже об'єктивно обміню
вались думками. Як і молодь цілого світу, во
на цікавиться різними проблемами свого сус

пільства і свобідно говорила про це з нами. 

Тому, що виставка не відбувалась на Ук
раІні, я не мав фактичної нагоди зустрічатися 
з українською молоддю. Все ж таки часом 

відвідували нашу виставку подорожуюч.і 
унраінські студенти і з ними я багато розмов
шш. Ми взаємно раділи, багато хотіли розка
зати, а на прощання по дружньому стискали 

руку. Не раз я чув, як вони висловлювались 

про мене - "це наш". 
З розмов з українською молоддю я виніс 

враження, що молодь бажає затримати свої 
традІЩії і мову, стремить до культурного роз

витку та -поліпшення свого економічного й ін
телектуального положення. 



Нюко МарковсьJІІНіі на Киівських ropax, біли па
м'итиика Вопо~мирові ВеJІИкому. 

Питання: Розмовляюr:и з цією молоддю, 
zи Ви заnримітили в н.еї сnеціяльне зацікав
лен.н.я Заходом і що її пайбільше цікавить в 
західньому сnособі життя1 

Відповідь: Зацікавлення Заходом, як я 

згадав вище, & велике, але це також залежить 
у великій мірі від особистого заінтересовання 

даної одиниці. Назагал молодь цікавиться 
життсвим стандартом і великими можливос

тями американської молоді в ділянці еконо
мічного та інтелектуального поступу. 

Питання: Чи н.а Вашу думку nомітн.ий н.а 
молоді вплив комун.істиr:н.ого вихован.н.я й ін.
доктрин.ації 1 

Відповідь: Очевидно, що виховання в ко

муністичному дусі дуже вплива& на соціяльні 
і політичні погляди молоді. Але не зважаючи 
на це, молодь до різних питань підходить ду
же об'сктивно. Назагал, на мою думку, на мо

лоді не дуже помітна комуністична індоктри

нація. 

Питання: Вище Ви згадували, що в місце
востях~ де відбувалась виставка, Ви зустріr:а
лись з українцями. Чи можете розказати, яке 
було їхн.є відн.ошен.ня до Вас і взагалі до ук
раїнської еміtрації, 

Відповідь: Я зустрічався з багатьма укра

їнцями в Ленінграді, Москві, Мінську й інших 
містах. Багато з них дуже цікавляться укра
їнською еміr'рацією в Америці, її статусом і 
відношенням американської держави до них. 
До мене, як українця з походження, вони від
носились дуже щиро і приязно. Ми розмовля
ли, немов би давно знайомі і прощалися, як 

добрі приятелі. 

Питання: Чи Ви були в якихось церІСЄах 
і що могли б розказати про релігію в ОООР1 

Відповідь: Відносно релігіі я зауважив 
сильну і активну до неі опозицію зі сторони 

держави. Я зустрічався навіть з публичиими 

доказами антирелігійної пропаr'анди у формі 
афішів. Більшість старих церков або взагалі 

знищено, або замінено на музеї чи інші примі

щення. Віруючі і практикуючі в СССР - це 

переважно старші люди, головно жінки. Це я 

зауважив, будучи на церковних відправах. 

Дискутуючи зі студентами справи релігії, 

я виніс враження, що більшість з них - це а

l'еісти, або зовсім індиферентні, незаінтересо
вані проблемами віри. 

Питання: Як відомо~ большевицьх:а npona
taн.дa говорить про те~ що в ОООР н.емає моло
деr:ої злоr:ин.н.ости. Чи це дійспо такУ 

Відповідь: Злочинність молоді в СССР 
існує, як і в інших країнах. Я думаю, що мо

лодеча злочинність & однією з головних проб
лем кожного суспільства. 

Питання: Вам відомо, що все більше укра
їиської молоді їде щоріzн.о н.а Україн.у і вза
галі до ОООР. Які nоради Ви могли б дати тим, 
які туди їдуть1 

Відповідь: Якщо говорити про особисту 

вигоду, то відомо, що СССР не імпортує тоа
Jfетних при5орів, які дуже можуть пригодити
ся кожному туристові в тій країні. Дораджую 

забезпечитись такими речами, як "вуляйт", 

''кліиекс", плоский r'умовий корок до затикан

ня умивальок та іншими туалетними прибора
ми. Відносно поведінки туриста - раджу рес

пектувати державні розпорядження та озбро
їтися терпеливістю. 

Питання: Я ка пайбільша користь з Вашого 
жЛуту в ОООР1 

Відповідь: Я мав нагоду побачити країни, 
про які багато чув і читав та безпосередньо 

зуетрітись з людьми і пізнати дійсність іхньо
го життя. 

Побачив Украіну- землю моїх предків, 

чим сповнилися мрії мого життя. 

Н юко Марковський 

Від nисьмен.н.ика завжди r:екали особлu,
вої r:ут ливості до nідземн.их nоштовхів іоторt.'і,. 
вмін.н.я вловити н.аnрям її руху і виборювати 
такі ідеали та nрин.ципи~ які б вели вnеред і до 
яких люди могли б творr:о і nлідн.о стосувати 
свою nрактиr:н.у життєву філософію. Вмін.н.я 
відr:увати і осмислювати стшх:ію соціяльн.о
істориr:н.ого nроцесу та його tен.еральн.ий н.а
nрям у хаосі завихрен.ь завжди nотрібн.е було 
літературі, щоб стати активпою nрогресивною 

творr:ою силою. 

Іван Дзюба 
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1\Іолода поезія на чужині 

Оле~ Коверво 
(Поїзди з аварії життя) 

Oner Коверко 

П родовжуюеи традицію спопзорувати 
твореість певідомих або маловідомuх молодих 

п·исьмеппиків, редакція "Смолос"ипа" пропо
п!ІЄ еитаеам вірші Олега Коверка. 

Олег Коверко, який живе в Чікаrо, паро

дився в Західпій У "раїпі 1931 ро"У· Віп пале
жить· до категор&ї JlfaJlOвiдoмw: поетів. З од
пісі тоеки зору це зрозуміло: вимогливий до 

себе й с"ромпий, Ковер"о досі видрукував л~ 

ше горстку віршів (в пластових журпалах, у 
"Суеаспості" і в другому збірпиІ(,О6і "Слова"), 
а з першою збіркою, яку віп тепер укладає, 
віп пе спішиться. З другої тоеки sopy ця t't' жа-

ловідомість" песправедлива: Коверко - поет, 
про якого ne можпа сказати шабльопом, що віп 
цікавий і талаповити й. Віп і те, і друге, але 

його вірші вимагають багато більше уваги, 
піж те, що криється за цими епітетами ... Ного 
вірші вимагають велиІrоі уваги хое 6u тому, 
що в пих можпа зпайти такі майстерпі обра
зи: 

Пішов. 

Лишипась тінь 
на розпачі добра. 

ЛишивсJІ бунт 
розбитоrо хреста. 

( П овповартіспі тут, між іпшим, приглушепі, 

але тим єфектовпіші рими): 

Твій образ тіиитьсJІ 
на зепеиих дзеркапах nистків •.. 

Дуже хоееться вірити, що ці шедеври по
етиепого мислеппя пе тільки розвиватимуться 
- кількіспо і якіспо - у твореості Олега Ко

вєрка, але й зпайдуть зрозуміппя і відгу" у 
еитацмої публіки. Ці вірші бо - ипоїзди з 
аварії життя". 

М. Царинник 

------()---G---()-----

ВірПІі Опеrа Новерка 
НА СЛІДАХ В:ЕСНН 

Ти приходиш до мене 
в крапnииах пестощів дощу 
і спnиваєш струменем часу 
по моїм затьмаренім обпиччі. 

Ти преображаєшсJІ в барабанних 
промеиJІх соицJІ і пробиваєшсв 

струsми зопотої прижі 
крізь зепеиь nicy. 

Я приспухавсJІ до тиші дерев 

і паnьцJІми ronyбnJO дотик 
твоrо тепnоrо тіІІа. 
Твій образ тіиитьсJІ 

на зелених дзеркалах nиcndв 

і rомоиом луни тор11ає 
корону моєї иіжиости. 

Ти приходиш 

в півсонних снах 

і мої vста заnиваJОтьсJІ 
струєЇо твоrо віддиху. 

Ти приходиш 
з закритими повіками ночі 

і запnідиJОєш біль туm 
у кінцівках poзmnoro тепла. 

Ти спурхуєш трепет•м радости 
із rуб весиJІиоrо зриву 
і пеnJОстками усміхів 

лоскочеш доnоні моєї душі. 

Ти приходиш, !бо ти Весна 

і приходитимеш завЖД1f 

на оновлених "riиsx 
rпибоких сn:ідЬ. 



Березень -Квітень 1966 

Я паm.цJІмн переrрі6атнму 

упавші пистин 

і все шукатиму те6е 
в стопах сорокопуnі. 

ІРВІнtС 

У приминених очах мвкіпJІJІ 
ві6ру10n. звуки ~нсків 
І терапевтика танців. 

Кроки непевних ка6пуків 
вн6нва10n. такт шапу 
по пJІИтформі чорної теракоти. 

По струнах оп'JІНіннJІ 

протJІrаJОТЬСJІ ~уми ~нму 

і нікотниний ві~~нх 
закурених пеrенів. 

У кутках KOJIOTJITЬCJI 
пнтомці самотн 

з очима скJІИНоі розра~н 
очіку10ть внприсків теппа 

із стін rіпсу й ІDІЦЬ маскарн. 

Неповоротпнво прохо~нть час, 

мов ніч сере~ rnyxoro трJІсовнннJІ. 

Сере~ матових JІJІмп 
немає ~нJІ ні сонцJІ 
тіm.кн крнrн стін 

і 6езвіконнJІ напнтків 

на ~овrнх контурах стопа 

з знаком? 

ПРОШАКОВІ 

У JІJІ6ірннті ржавих стін 

розп'JІJІО cin. нещастJІ 
із rострнх, рвучих стріп. 

СМОЛОСКШІ 
------ ---- ---------=--=-;.:::;·-==='-'---=----=--

По вт.оптанім сп:і~амн &руку ~е прошак. 

Пі~ОІVІТЬ - 6ру~ні:, по6нтні:, 
мов поіз~ мук з аварії •нттJІ. 

В очах 6пнщнn. непевний ппач ві~ча10. 
Уста промнмру10ть спова: 
Spare me .•. І am hungry. 
Spare me. .. Spare me а dime. 
Із по6п:і~нх ry6 парує від~х. 
Рн~аннJІ розпачі ніJІково скімпиn.: 
І have not eaten •.. 
І haven't eaten а whole day. Spare me ... 

У стоrоні нещастJІ Ч'fІО прав~у, 
на спьозах 6ачу втому, 
на розхрістаному тіпі 6im.. 

Друr ~ає монету. 
You gave me а quв.rter ... 
Look! Look! А quartet·. 
О, my God! Му God, а quartв. 
In the name of the Fa.ther, the Son and the 

ПоІу Ghost. 
Хрестнтьсs. 

І can have а cup of coffee! І can have coffee. 
О, my God, І can eat. Thank you. Thank you. 
І can eat. Bless you, bless you, bless you ... 
Прошах пішов. 

Лншнпнсь натру~оватШі, 

жапем роз'sтрені спова. 

Пішов. 

Лншнпась тінь 
на розпачі ~о&ра. 

ЛншнвсJІ 6унт 
роз6нтоrо хреста. 

---о--о-~ 

ВірІПі Степана ·rостиняна 
(ПРЯШІВСЬКІ ВІРІШ) 

ДІЛОВИй ЛИСТ 

Привіт сер~ечннй і сер~ечна зrа~ка 

від ро~ннн ГостннJІк -
ві~ 6аn.ка й матері твоїх. 

ПJІшемо то6і, Степане ~ороrнй, 

що ми з~орові й нез~орові 

і то6і з~оров' JІ зичим кращеrо. 

11 

(М. Ц.) Степан. Гостин.як- 24-ріzн.ий ~ 
ет, який живе н.а Східн.ій Словаzzин.і. Поzав 

друкуватися в 1958 раці, а мин.улого року ви
бір з його віртів появився в радян.ському жур

иалі "Д н.іпро". Ного н.ебу ден.н.і вірші вихо
дять поза межі zехословацької україн.ської 
літератури: їх повин.н.і zитати всі україн.ці -
н.а Заході й н.а Сході. Нема що говорити, Гос
тин.як модериіст, і модерн.істиzн.ий він., ли
бонsь., тим робом що й молоді польські пое
ти. У тих двох віршах, які ми пропон.уємо у

вазі н.аших zитаzів, Гостин.як досягає приго
ломшливих ефектів сповидн.ою простотою 

поетиzн.их засобів і розговірн.істю мови. Але 

під н..ими криється великий мистецький хист 

і п.ропикливе зпаппя життя. 

Я пишу то6і, Степане, що зима триває ціпнй JІJОтніі, 

сніr 6ез ві~починку па~ає, вепнкні: він уже, -
прн6пнзно, JІИ мннупоі зими. 

І пишу то6і, Степане, 

що купнпн ми новий ~иван, і шафу, і стіm.ців 

чотири, 

й JІJОстру за триста п'JІТRа~JІn. крон, 

і rрамра~іо за тнСІІЧу сімсот. Не внппатипи ще. 
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Десь та іі роз~о6у~ ~ІІИ нас ппасТНІUСН, 
п' ІІТЬ самі купнJІН, три знаііwJDІ uolx, 
та ми радніше, кк6н то варо,.І. 

А за мнсник ми вже заппатнJDІ 

тнсnу і триста крон. 

І вже маємо прн6пн3Но все, що іі інші пю~н. 

І пишу тобі, Степане ~oponrii, 

що ми· о~ержапн ~ві тнсІІ'ІЇ ще і: триста 

вісімдесsт крон, 

то ми з~вовані, чи то твої вони, •н ні. 

То напиши ІІКЩО твоІ, 

та •н у &анк іх нам вімати, 

•н тобі іх переспати або що. 

Дапі ще пишу, Степане. 

хо• тобі і пінькн - намозоm. р~о•кіа три -
~тири, 

наі: отець раяіс. 

Ми тобі пересипаєм кусень сапа 

й кусень шинки, а тістепа 

11 ні11кі не пеІШа, 6о ~уже кришнтьсІІ воно 

Та коJІН о~ержнш, напиши чи вже_, 

а не що& ІІК Іван, ІІкні: нам написав 

В ПОСН·JЩі. 

аж •ерез тижнів шість, мовn11в, уже о~ержав. 

Та пишу тобі, Степане, 

можеш привестн і ~в 'ІННу, 6о rарно вже у нас. 

Тіm.ки 6у~емо старатись 

11кось ще на кахпі роз~о6утн. 

То писати 6іпьш тобі •oro не маю, 
тільки знов поздоровn:1110 і живи щаспнвні:. 

Ми ж не робимо ні•оrо, тіm.кн 

з п'поі rо~ннн ранку ~о Аеситоі rо~нн ве•ора 

що~енно 

спухаємо ра~іо, що так радіємо йому. 

ВИГАДКА ПРО ВРАТА 

У ~екоrо є &рат Васнпь, 
У іншоrо Ан~рій, Мнхаі:по чи Вопо~; 

У ~екоrо немає брата і: не ~упо, 
ІІК немає і: не &упо тоrо, •oro немає і: не 6упо1 

У ~екоrо немає брата, 6о у6нJDІ, ІІК вбивають заііц111 
У ~екоrо зоветьс11 братом зра~а, 
У іншоrо усмішка або місиць, 

А в мене &рат - Іван, 
Якому не везе у виборі роботи. 

Вувають внпа~ на світі, 

а між ними наші стрі•і, -
При останній ІШІІВСІІ ~ощ і 6JDІскавка мене раннпа 

незва.аі:ніст10 сnів &ра та: 
"А таки 11 не у власній шкірі". 
Я прнrпІІнувСІІ і справ~і 6а•у: 
Кор•нтьсІІ Іван у шкірі не своїй, Івану тісно, 
А він, мій &рат Іван, іще До тоrо 

і: ~нхатн нав•нвсІІ не у впасній шкірі, 
Що 11 наі:смутнішнм •у~ом назову. 

СТЕПАН ГОСТИНИК 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
~ УКРАТН І й НА ЧУЗІСИН І 

(Хроніка) 

"БЕРЕГ ЧЕКАНЬ" - ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 

Наі:6іnьшо10 пітературною по~іє10 1965-ro ро
ку треба уважати по11ву у вн~авннцтві "Пропоr'' 
книжки ВаснпІІ Симоненка - "Beper •екань". По
ІІва цієї збірки є не JІНШе не6у~еино10 по~іє10 ~ 
украінської еміrраціііноі спіпьнотн, апе і: також 
~пІІ українців в Украіні і ~пІІ украінської пітера
турн взаrапі. 

Збірка м~no~oro поета В. Симоненка "Beper 
•екань" є найкращим св~оцтвом пере~ ціпим куnь
турннм світом, в 11кнх незавн~ннх .. умовах ~ово
~нтьсІІ жити і творити нашим українським купь

туринм ~іnам. 

У збірку увіі:шnа статт11 І. Кошепівц11 "У хоро
шні: Шев•енків cni~ ступаю•н", вибір поезій зі 
:збірок "Тиша і rрім" і "Земне тІDКіннІІ". Окрему 
уваrу прнт11rають поезії спотворені ра~внсько10 

цензурою і заборонені в УРСР, а таксамо що~ен

ннк В. Симоненка і ~о~аток ~о збірника - "Друзі 
про В. Симоненка". 

З вісток, ІІКЇ про~істаютьсІІ з Украіни, ~ові
~уємось, що в наро~і хо~нть в рукописах ще 6а

rато віршів В. Симоненка. Можна на~іІІтись. що і: 
вони зможуть &утн копнсь опу6піковані у віпьно

му світі. 

• Мнхаі:по Ру~нцькні: проти Виноградова в рос1исьюи "Лит. 
мопо~нх поетів. Горезвісний львів- газеті", в якій академік нарікає, 
ський "літературознавець" Ми- що "~е11кі з пітературних стипів 

хайло Рудницький внетупив з ра~внськоі пітератури 11вно в~

довгою статтею "Заиучерявnеиі хо~ть ві~ реапізму ... " і в них по
строфи", в якій сильно критииує мічається "нахнп ~о наі:внr~н

ряд моподих поетів. Споиуиала вішнх стнnістн.ннх засо6іа, рЬ
його до цього, як він сам пише, них технічних та абстр&.JІІ.тннх 
стаття російського академіRа В. термінів". М. Рудницьний пише, 

що він три дні читав поезії моло
дих поетів В. :Коротича, В. Лучу

ка, В. :Коломійця, П. :Карася, І. Жи
ленко й інших і через них три но

чі не міг спати ... Він домагається, 
щоб "не прніімаJІН ~о ~руку по
езІВ туманних ... " ("Л.У.", ч. 96, 
1965 р.). 

Дуже влучно і культурно від-
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Заборонена в Украіні 

иapnnra lrops Грнrор'єва 
"Швн.цка .цоnомоrа" 

повів М. Рудницькому молодий 

поет з Дніпропетровська Віктор 

1'\орж, ІlКИЙ про вищезгадану 
статтю пише: "М. Ру.цннцькніі 

розчленовує nоеmчну картину 

на окремі шматочки, уламочки, 

суnрово.цжу10чн іх "уі.цnнвнмн" 

комен":І'аримн, щосили намаrаІО

чнсь іронізувати. Але ці .цотеnн 

ВНКЛИКаІОТЬ ПО.ЦИВ" (''Л.У.", Ч. 100 
1965 р.). 

• В. Норотич сnеціилізуєтьси в 
американській літературі. З кін

цем січнІl відбvлосІl в :Києві засі
дання Секції Художнього Перек

ладу СПУ. На засіданні доповідь 
"Сучасна американська поезія" 

зробив В. :Коротич. Він говорив 

зокрема про Уолта Уітмеиа, якого 
схарактеризував, як "най.цемок

ратн'Інішоrо із сnівців нової .цо

бн, найбільш національноrо з у

сіх nисьменників США, в икоrо 
туrа кон.ценсаціи національноrо 

nочутти новоствореної нації nо

є.цналаси з rпнбоко10 noвaro10 .цо 

власноrо та .цо інших наро.ців". 
Багато уваги В. 1'\оротич присвя

тив також творчості Е. Дікінсона, 
Г. Браубеля, Е. А. Робінсоиа, Е. Лі 
Мастерса, Д. Гілла, 1'\. Сандберга, 
Т. Еліота, Е. Луміса Пуида, Д. То
маса та інших. На заІ'ііичеиия В . 

Кор·отич nрочитав у власному пе
реFіnаді іІірїrіоваіrі кореспондеи-
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ціі Дж. Апдайка про 1'\иів. На за- від назви "українські націоналіс
сіданні з перекладами та переспі- ти" відпав постійний і незамін
вами амерИІ'ІансьRих поетів вне- ний епітет "буржуазні". В одно

тупили також молоді nоети Люд- му виступі молодий критнR Б. 
мила СRирда, Іван Драч та інші Бурак говорив: "Українські на
("Л.У.", ч. 9). ціонапіс1111 nponoвi~10n реак

• Заборонена картина Irops 
Грнrор'єва. Недавно в 1'\иєві від

булась виставка етюдів киівських 
художників. Всі майже картини 

були світлі і радісні. На цю вис
тавку зголосив свою картину мо

лодий художник Ігор Григор'єв. 

Полотно зветься- "Швидка до
помога". Але всемогуче жюрі 

(цензура) не допустило ц1є1 иар
тини на виставку. 1'\артина стале 
заборонена через те, що вона дра

матичного змісту, "сnірна" і "н&
спокійна". Що представляє собою 

ця картина 'і' Марія Склярська пи
ше ("Л.У.", ч. 9), що иульміна

ційним місцем картини є "сnі.цн 
(машин швн.цкої .цоnомоm), акі 

так баrато розnові.ца10ть rnи.ца'Іе

ві, nіАКазу10ть wвн.цкісn. руху 
машин, різкість їхніх nоворотів, 

наnружений, схвильований ритм 

бnаrоро.цної й .цраматН'ІІІоі nраці 

niиaps швн.цкої .цоnомоm, IIJUIЙ 

завж.цн nеребуває в бойовій rото
востн, абн захистити mо.цнну, що 

noтpanнna в бі.цу". М. СRларська 
стає в обороні молодого художни

ка і пише: "Лншаєтси тіm.кн о
дни з.цоrа,ц: "Швн.цку .цоnомоrу" 

не nрнйнито на виставку че

рез іі зміст, через искраво ви

ражений .црамаmзм, ІІКНЙ вн.ці

JІJІє іі з-nоміж інших nраць і ста
вить картину в ри.ц "сnірних", 

"несnокійннх" творів. Звн'Іайно, й 
ц10 тему можна буnо розирити і

накше, в оnтнмістнчному кmо'Іі. 
Та це було б сnраво10 іншоrо ху

.цожннка. А Грнrор'єву nрав.ца 

жнтти ві.цкрнnасs саме в такій 
ситуації, так він і nере.цав іі в 

своїй картині. І має на це nовне 
nраво. Інакше він nерестане бути 

самим собо10, перестане бути щи
рим, а без щирости ху.цожній 

твір немнспимнй". 

• Моnо.ца уираінська новеnи 
nримує в світ. З початком лютого 
відбувалась в :Києві республікан
ська конференція прозаїків. На 
ній було сказано багато пересіч

ного, але й багато можна довіда

тись ··цікавого. Ціиавим є те, що 

ціІіну теорі10 "незмінності" nсн
хі'Іноrо скпа.цу, зanepe'lyiOn. іс
торизм характеру". В іншому мі

сці він говорив: "lно.ці fІУЄШ за
nаn~ооні суnере'Ікн про те, sио10 
мово10 розмовmпоть у нас у трам

ваях 'ІН на ХреІQатику". 

Про українську новелю декіль
ка цікавих думок сказав молодий 
критик Роман Іваничук: "Пере.цу
сім хочетьси ві.цзна'ІНІ!'И nевне о
новленнs новепістнчноrо жанру в 

українській літературі, а це ак
раз наштовхує на nевні роз.цумн, 

теоретН'Іні узаrальненнs. В нове
лі ВЇ,ЦfІУтні nснхолоrізм, ві.цмова 
ві.ц канонізованої комnозиційної 
схеми, асоціnивність образів, .це
талей, символіка. Про те, що ра
ніше такі ознаки не завж.цн були 
в новелі, сві.ц'Інть і реакціи .цеs
кнх критиків, JІКЇ іно.ці .цоріка10тr. 
nнс~ооменннкам: ми сформулІОва

ли nевні внзначенни, .цовrо на.ц 
ними .цумаnн, а ви це руйнуєте, 

ваші новелі не nі.цхо.цп~о nі.ц на
ші формул10ванни ... " Р. Іванчук 
відмітив, що не зважаючи на д&
яку затримку, українська молода 

новеля розвивається, а серед 

кращих іі молодих представ
ників відмітив Євгена Гуцаnа, Ва
лерія Шевчука, Володимира Дроз
да й Юрія :Коваля. 

• Тра,цнційністІо чи новаторст
во? Вже від кількох років в Укра
іні ведеться дисRусія навколо но
ваторства в літературі. Літера

турний критик С. Трофимчук про 

це питання пише ("Жовтень", ч. 
9, 1965 р.): "Яка ж noeзis краща 
- та, в икій nереважаІОТІо "тра.цн
ційні" мотиви, чи та, в икій біm.
ше "новаторс~окнх" формалІоних 

ознак? Іншими словамн - ике 
сnівві.цношеннs тра,QJЩійноrо і 

новаторсLкоrо можна вважати за 

і.цеальну .цозу СУ"Іасної nоезії? 

Ві.цnовістн на це nнтанни nросто: 
найираща noeзis та, у икій взаrаDі 
не можnнво npoвecm межі між 
тра.цнц1ВНнмн і новаторс~окнмн 

мотивами. Це муснта. бути ціJІИом 
новий, ІQе незнаний в історіі ni-
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тератури сплав, вкиіі ~аі&уваєn.си 
в rориилі серци митци .•. " 

• Торонто. Виступ пое"rів Нью
йоркської rрупи. 26 лютого від
бувси на Торонтонсьиому універ
ситеті Літературний Вечір nое

тів Ньюйорисьиоі Груnи, ииий 
влаштував місцевий Уираінсьиий 

Студентсьиий Уілюб. Вечір від
ирив Голова УС:К-у Ігор Бардин, 
доnовідь про традиції і новаторс

тво в літературі виголосив голова 
ОУП "Слово" nроф. Гр. Ріостюи, а 

свої nоезії читали Патриціи :Ки
лина й Юрій Тарнавсьиий. ·Вечо
ром иермувала Наталиа Сиочи

лис. 

nісень. Вистуnи Т. Шуфлин ири- того відбулась в Нью Йориу Ви
тииа сnрийнила дуже nрихильно, соиошиільиа :Конференціи СУСГ А, 

віщуючи ій неабиииий успіх у nрисвичена nитанним мистецтва. 
сnівочому мистецтві. Ріонференцію відирив Ігор Чума, 
Молода сnівачJІІа студіювала nрезидент СУСТА, nісли чого ви

музииу й сnів в Італії, заиінчив- голосили доnовіді nроф. А. Ма
ши в минулому році аJІІадемію люца - "Ми"rЦі, публіка і май
сnіву в Римі у nроф. Нефа, а зго- бутиє ", nроф. Д. Уіаранович -
дом у nроф. Фурлина. "Деикі иапримиі в ~авиьому і но

• Barrriмop. Моло~ий піниіст 
Роман Ру~иицький. Молодий nіи
ніст Роман РудницьJІІий, відомий 
зі своіх численних вистуnів в А
мериці й Евроnі, nідготовлиє за
раз свій доиторат з музнии на ві

домій Пібаді JІІоисерваторіі. В пер 

вітньому мистецпі" і nроф. І. 
Задорожний - "Проблеми укра
їнськоі виконавчої музики". Па
нелем, в ииому взили участь nо

вижчі доnовідачі, nроводив Анд
рій Шуль і він був nриевичений 
загальній темі - "Українське су

часне музичне і образотворче ми

стецтво: проблеми і перспекm
ви". Ріонференцію заиінчено мис
тецьною nрограмою, в ииій взяли 

участь молоді виJІІонавці, зоJІІрема 
студенти музичних JІІоледжів. За
шо Ріонференціі nриирашували 

образи молодих митців. 

шому иварталі цього роиу він дав 
• Віииіпеr. Моло~а співачка два індивідуальні ионцерти в JІІОН

Тетииа Шуфлии. Молода сnівачиа серваторіі, ии рівнож вистуnав 
Т. Шуфлин вистуnила в иільиох солістом на ионцерті симфонічної 

ориестри. 
місцевостих :Канади зі своїм інди
відуальним ионцертом, виJІІоную

чи цілий рид чужих і уираінсьиих 

• Нью Йорк. Сту~еитство дне
кутує проблеми мистецтва. 19 л:ю-

МОЛОДЬ РОЗКЛАДАЄ СИСТЕМУ 
Бациль свобо~и - страшна зброи. В Ра~иись

кому Союзі і в Украіні, цей баципь свобо~и по
wнрю~тьси зі страшною шви~кістю. І йоrо вже жо~
иа сила не в силі зупиииm. Рух моло~і в Украіні 

й~е рівнобіжно з моло~ечими рухами цілоrо сві
ту. Сьоrо~иі моло~ь стала величезним, а в баrа
тьох випа~ках і рішальиим чинником у боротьбі 

за свобо~у. Скільки в останніх роках у країнах А
мерики, Азії і Африки змінилось режимів, сис"rем, 

~иктаторів, зав~ки ревоЛJОційиосm моло~і. 
В Украіні моло~ь ве~е пере~ в поширюванні 

і~ей свобо~и. Своїми поrли~ами, ~умками, навіть 
окремими акціими моло~ь стала розкл~ииком ко

муиітичиоі системи. Ці і~еі свобо~и не прихо~ить 
зі Захо~у (вони можуть буm лише пі~сиЛJОвані 
нами}, лише зро~жуютьси в самому иаро~і, сти
хійно. спонтанно, без чиїх бу~ь інспірацій. 

Сьоrо~иі є~ииа в Украіні моло~еча орrаиіза
ціи - К!!_мсомол стала анахронізмом часу, стала за
перечеииим самоrо житти, самої моло~ости моло

~і. В очах украінської моло~і комсомол став 'ІИмсь 
старим, вже ~авио майже забутим, ві~ірваним ві~ 
~йсиосm і сучасности. І лише трашиими зусил
лими влади і партії - комсомол ще животіє, але 
він все більше стає чу•им, иеприро~иим і зайвим 
у житті моло~і. 

Але чи заrал моло~і й~е правильним шлихом 
в Украіні'І' Ми не бу~емо ~авати ві~пові~і на це 

питаиии. Проте зацитуємо уривок з rуморески про 

сучасну моло~ь, батьків і комсомол, ику написав 

моло~ий письменник Аи~рій Крижанівський ("Ра
нок", ч. 11, 1965 р.). В своїй ~уже короткій, але 

rлибокій своїми ~умками rуморесці "З жнтти", мо

ло~ий автор пише: 

-Танцював твіста з Галкою'! 
- Та то не твіст, а ихал~галі". 

Одна холера. Викаблуг:увався на 
шкільному вег:орі '! 

- Таке скажете, тату. Танцював. Все од
но, як наш гопак, тілDки без присядки. 

-Так. І оце витанцював собі без присяд
ки самі тріег:ки'! 

--Є така думка, тату, що трійка - оцінка 
задовільна. 

- Таак. І в життя на тріег:ках підеш'! 
-Молодим усюди в нас дорога, тату. 
- Тааак. Хто ж тебе виховував, іроде'! 
- Ви, тату, школа і комсомол. 
- Таааак. 3 первдовиць г:ешеш'! 
- Газета - наш друг і порадник, тату. 
- Тааааак. А якщо я тебе зараз паском 

по нульовому циклу'! 
-Не ті ;:аси, тату. Діти- наша радість. 

ІЦе МакаренІ(,О писав ... 
Непедагогkна батьківська длань важко 

впала нижг:е синівського поперека. З K'PfU'O:М 
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<·більше ne буду" молоди" вихопився з "ульмі
н.ацій1fрго момепту і з "вартири. 

А поруz жив пись·меппи". І слухав пульс 
життя zерез вібропапель. Зараз віп пише ро
мап "ІСопфлі"т поtrоліпь". 

І чи поможе "важка батьківська мань"? Чи 
заr.t,кие уста моло~і? 

Головне: моло~ь знає речі, моло~ь баrато на
вчилась, моло~ь ~має, моло~ь живе житт11м мо-

ло~і. Ві~ комсомолу, почерез твист моло~ь пр11мує 
на барика~и свобо~и. 

Петро Красюк з села Висоцькоrо на Ровеи-
щииі пише: 

- Дух вільподумства - пебезпеzпий дух, 
І вільн.одумпа голова- пропаща. 
Ті розбити - вихід якпай"ращий! -
ІСатегориzпо стверджує Обух. 

Т. Кульбак 

• І~еі свобо~и непереможні. меншого прогресу і порівнюючи 
Ідеі свободи все більше й більше іх з попередніми, з перед десяти 
захоплюють молодь. Багато уваги чи двадцяти ро:ків - вони своїм 
цій с:кладній проблемі в підра- стилем і суттю нічим не різнить
дянській дійсності присвятив ХІ св, не зважаючи на те, що за той 
пленум Ц:К І'іОМсомолу У:краінн, час життя пішло далеІ'іо вперед. 

ІІІ'іНЙ відбувся в грудні 1965 р. в З постанов можна довідатиси 
:Києві. В постановах цього плену- дещо й ці:кавого: в У:краіні в ос-

в існуючих ШІ'іолах на 1 млн. 93 
тне. місць, збудовано 19 тне. нав
чальних :кабінетів і лабораторій, 
12 тне. ш:кільннх майстерень і 

2300 спортовнх заль. В 1965 р. від
І'ірнто 800 нових ш:кіл, 3770 нових 
:класних :кімнат, 1335 :кабінетів і 
320 спортовнх заль ("Р.О.", ч. 103, 
1965 р.). ·му, між ,іншим, говориться: 

" ... комсомольські орrаиізаціі не 
ве~уть належноі боротьби проти 
про11вів буржуазної і~еолоnа 1 

моралі... Необхі~о посилити бо
ротьбу проти пережитків мииу

лоrо в сві~омості юнаків і ~івчат, 
~авати рішучу ві~січ бу.цІ--ІІЮІм 
спробам буржуазної пропаrаи~и 
і~еііио обеззброїти 11кусь частину 
нашої моло~і, похитнути її віру в 

майбутнє. Треба виховувати в 
моло~оrо поколіииІІ rлибоку нена
висть ~о вороrів комунізму ... " По
станови пленуму :комсомолу є та

:кі шабльонні, таІ'іі відірвані від 

• Критикують зміну проrрами 

танніх роІ'іах припинили свою ді

яльність політичні гурт1'Ін і :клю

бн (І) 1 за:кли::квєтьси молодь rоту
ватнсь засобом війсь:ково - полі- иавчаииІІ. Професор УRраінсь:коі 
ТИЧНОГО ВНХОВаННІІ ДО "захисту 

рідної вітчизни", молодим мит
цим "на:казуєтьси" застосовувати 

методи соціилістнчного реаліз

му ... (За "Р.О.", ч. 101, 1965 р.). 

сільсь:ко - господарсь:коі а:каде
міі Г. Ларін гостро внетупив про

тн щорічних змін програм нав

чання. Він пише: "Не можна ~ІUІі 

~опускати щорічної зміни про
rрам з історіі КПРС, політичної 

економії, ~і11лектичноrо та істо
ричяоrо матері11пізму". Він ствер

джує, що програми ре:комендовв

иі в 1965 р. "не тіm.ки не сприа
ють попіпшеиию викла~аииІІ сус:
піm.иих наук, а навпаки, утру~

июють йеrо" ("Р.О.", ч. 11). ЖНТТІІ, що в них не видно най-

• Шкільиицтво Украіни в циф
рах. В останніх сьомн ро:ках (від 

1958 до 1965 р.) в У:краіні, згідно 
з радинсь:кнмн статнстнчннмн да

ними, було збудовано 6200 ш:кіл 
на 1 млн. 745 тне. учнівсь1'Інх 

місць, добудовано :класних :кімнат 

CTJ' ДЕНТСЬКІ КОНГРЕСИ 

Восьмий КонГрес СУСК -у 
Восьмий Коиrрес Союзу Українськоrо Сту

~еитства Каиа~и (СУСК) ві~бувсІІ в Торонті 19-10 
лютоrо 1966 р. Нара~и ві~бувалисІІ в Інституті св. 
Воло~имира і в Гарт Гауз Тороитс:ькоrо універси
тету. 

Коиrрес ві~крив прези~еит СУСК-у Аи~рій 
Гриrорович, 11кий запросив ~о с~ова М. Плав'юка, 
віцепрези~еита Цеиоrраиі КУК і прези~еита УНО 
Каиа~и. В своєму привітальному слові М. Плав'юк 

звернув уваrу на ві~пові~аm.иість украіиськоrо 

сту~еитства супроти орrаиізоваиоrо украінс:ькоrо 

життя в Каиа~і ІІК майбутніх йоrо провіJnПІків. Він 
пі~кресmrв, що нові обставини, в 11ких при~етьсІІ 
nеребирати прові~ цьоrо житт11, вимаrатимуть ві~ 

йоrо майбутніх прові~ииків вкпа~у иовоrо змісту, 
нової сиктези, нових мето~ів та і~ей, 11кі треба 
розвивати сьоrо~иі. 

Коиrресом прово~ила Прези~ів в такому скпа

~: пре~сі~инк - Лев Виииицькніі, заступник -
Роман Меm.иик, секретарі - Таи11 Бойко й Марта 

Скоро па~. 

.Коиrрес вітаmr особисто: о. ~-р О. Баран, -
пре~ставиик ВисокопреосвJІЩеииішоrо Митропо
лита Кир Максима, о. :А:. Скакальський, пре~став
ник Влажеииішоrо Митрополита Іларіона, ~-р Я. 
Ру~иицький ві~ Украінської Наукової Ра~и і УВАН 
в Каиа~і, Лев Винницький ві~ Крайової Пластовоі 
Старшини в Каиа~і, Юрій Шимко і Омел'ІІН Коваль 
ві~ ЦУ СУМ-у, lrop Курилів ві~ КЕ МУНО, ~-р М. 
Гута ві~ КЕ СУМ-у в Каиа~і, Петро Мельник ві~ 
КУ СВУ, Анна Фіrус ві~ Вратства св. Воло~имира, 
І. Куташ ві~ Воrословськоrо Т-ва св. Аи~ре11 і Т-ва 
ім. Іларіона у Вінніпезі, Іван Во~иарчук ві~ Стова
ришеииІІ "Козуб'' у Торонті. 

Письмові привіти на VПІ-ий Коиrрес СУСК 
иа~іслапи: ~ост. Л. В. Пірсои, премієр міністрів Ка
иа~и. Високопреосв. Кир Максим, Сенатор Павло 

Юзик, посол Михайло Стар, СУСТ А, СУСТЕ (Евро
па), ре~акціІІ "Смолоскипа" й "Украінськоrо ІС1'о
рика", ТУСМ, УНС, ОУП Каиа~и, КУ МУНО, іні

ціІІтори ві~буrтІІ Світовоrо Коиrресу Украіиськоrо 
Сту~ентства, Інститут св. Воло~мира в Topom. 
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VIII. Коиrрес СУСК-у. ПромовІDІс проф. Яроспав 

Ру.циицький. Си.цsть з-права .цо піва: Лев ВІDІиИЦІо· 

кий - ronoвa прези.ціі, Роман Мельник - заступ-

ник, Таин Войко і Марта Скоропа.ц - секретарі. 

У Коиrресі брали у"Іасть 51 умаи.цатоваиих 
.цепеrатів з 54 rопосами (з тоrо 13 "ІJІеиів уступаJО
"ІОЇ Управи), репрезеитую"Іи 887 "ІJІеиів, заресстро
ваких у скпа.цових сту.цеитських KJJJOбax. 

Пі.ц су"Іасиу пору нараховують приблизно 

3,200 українських сту.цеитів у кана.цських універ
ситетах на 158 тис. сту.ціюю"Іоі мопо.ці у тій краї
ні. Коиrрес затвер.цив приііивттв .цо СУСК трьох 

нових "ІJІеиів 1 а саме: УСК при універСИ'І'еті у Ва
терто, УСК при універmnеті у Лейкrе.ц (Порт Ар

тур) і УСГ в Ошаві. 

Пі.ц "Іас Коиrресу працюваШІ такі Комісії: а) 

Верифікаційиа (ronoвa - Я. Сабат, "ІJІеии - Х. 
Сабат, Р. Фе.цииа, І. Стецура), б) Проrрамова (ro
noвa- Л. Жила, "'JJeJDІ- С. Кузь, Р. ПетриDDІИ, А. 
Береза), в) Статутова (ronoвa - І. Стецура, "ІJІеии 
- П. Чумак, В. Сороківський) r) Фінансова (ronoвa 
- Р. Кор.цюк, "ІJІеии- В. Чубатий, О. Кутовий, Х. 
Смопьська 1 r) Номіиацііна (ronoвa - П. Ліщиись
киіі, "ІJІеии - Я. Сабат, Р. Мельник, М. І'апаи, С. 
Скорупська), .ц) Резоmоційиа (ronoвa - Ю. Шимко, 
"ІJІеии -1. Бойківська, Л. Горіх, Р. Петришии.). 

VІП-ий Коиrрес прийиив окрему резоmоціІо, 
проrопошую"Іи 1966 рік, ик рік присвnеиий сту

.цівм життв і твор"Іости Михайла Грушевськоrо і 
за:иликаю"Іи українське сту.цеитство Каиа.ци .цо 

сту.цій вкпа.цу в уираіиську куттуру ц.оrо виз

иа"Іиоrо с101а Украіни. 

Коиrрес заспухав і приінив присвиту в 50 -
рі"І"ІІІ смерти Івана Франка, пре.цпожеиу Коиrресо
ві особисто .цоиькою поета Панею Анною Франко -
KJJJO"'KO. Ци присвата звернула уваrу на ціпу низ
ку цікавих і мапознаних моментів з баrатоrо і: 
бурхпивоrо житти поета. 

Головну .цопові.ць ~-ro Коиrресу виrопосив 
проф • .ц-р Яроспав Ру.циицький. Проф. Я. Ру.цииць
кий схарактеризував веJІИ'ІІІі постаті Івана Фран

ка ик еицикпопе.циста й еру.цита та Михайла Гру
шевськоrо, ик спецUшіста - СІDІтетика, RJd буJDІ 
творцвми великих Jdn іхиІ.оrо "Іасу і пі не обме
жуваJІИси .цо кабіие7Иоі праці вауиовцЬ, хо• п
кнми 6уJІИ в повному зиа•е101і цьоrо спова, а шу
каJDІ приміиеиив своіх і.цей і іх реапіsаці[, коJDІ на 

це прийшла "велика потреба". Допові.ца"І ба.мв ве
лике зав,цаиив сту.цеитства ""Іерпати з rпмf&ии", і
.ЦТ"ІИ в життв і шукати сииrези, пов'взаІПІи уираін

ськоі спа.цщиии в Каиа.ці. 
За Управу звітувІUІН Прези.цеит СУСК Аи.црііr 

ГриrоровН"І і фінансовий референт Роман Макси
мів. А. ГриrоровН"І по.цав обширний звіт, в вкому 

схарактеризував иамаrаинв СУСК иав'ІІЗати зв'в

зок і співпрацю із скnа.цовими клітинами, що не 
вповні в.цапоси осІІІ'Иути. О.циа"Іе Управа заресс

трувапа поважні .цосвrиеиии своїм виступом пере.ц 

Комісією Двомовиости і Двокуттуриости в Кана
.ці .цруком цікавих публікацій про Михайла Гру
шевськоrо та виутрі.uоrіх nублікацій .цпв вжитку 

"ІJІеиів і Управи CYCJt. За ака.цемі"Іиий Сеиіо· 
рат СУСК звітував .ц-р Я. РосJDІЦькиіі, ІІІUІЙ звер

нув уваrу на .цеикі ие.цомаrаиии в .ціиmиости СУСК 

за минулу ка.цеицію і вказав на потребу орrаиізу

ваиии конференцій, JDd були б ві.цсі"І"Ію на СУ"Іасні 
широко розповсю.цжеиі комувісти"Іиі впJDІви в а

ка.цемі'ІИому житті. Він вказав теж на потребу по
живити старании на ви.цавиН"Іому ві.цтиику (Вю
петеиь СУСК, інформаційна спуJІІІба СУСК) і ві.ц

иовпеиии .цівтиости ЦЕСУС-у. 

За Контрольну Комісію звітував Я. СвІІіат. Піс
пи йоrо звіту VІІІ-ий Коиrрес у.ціпив абсоJJJОторію 
уступаю"Іііі Управі СУСК. 

У .цатшому перебіrу - Коиrрес заспухав ці
каві інформації про .ціипьиість місцевих кпітин 

СУСК, икі ,ці.JОть в поо.цииоиих місцевостих. 

В. Ватків звітував про працю сту.цеитства в 
МоитреаJІІО, вке зорrаиізоваие в сімох KJJJOбax і 

Товариствах та з рамеми коор.цииацііноrо коміте

ту СУСК має свою власну постійну ра.цісву проІ'
раму (вже було 63 ав.циціі). Стапою імпрезою вже 
ві.ц 1953 р. є в Моитреалі "Українські ТИJКИі", вла
штовувані при університетах Мек І'ім і Сер 
Джор.цж. 

lrop Вар.ции, икий звітував про .ці.Ішьиість ук
раіиськоrо сту.цеитства в Торонті, вказав на рв.ц 

.цосиrиеиь Тороитськоrо УСК-у, икі вкmо"Іаnи .цо

пові.ці, поіз.цки та ви.цавиН"Іу .ціиm.иість. 
П. Ліщииський інформував Коиrрес про .ціапь

иість УСК при університеті у Ватерпьо, вкий вла
штовує концерти і мистецькі виставки в римцих 

своіх "Українських Тижнів". 

О. Чубатиіі інформував про .цUшьиість СУСК 
у Вінніпезі, икоrо иайімпоза~m~ішою і иаі:замітиі
шою .цією є зорrаиізоваиив сту.цеитськоrо хору, 
икий саме на "Іас Коиrресу приїхав .цо Тороита зі 

своїм концертом. 

УСК при уиіверсиrеті Захі.циоrо Оиrаріо, зrі.ц· 
но з іиформаці.sми, JDd по.цав С. Кузь, ури.цжує 
"Українські Тижні" ще ві.ц 1959 р., а мииупоrо ро
ку при .цопомозі своrо ака.цемі'ІИоrо .цора.циика 

.ц-ра С. РосJDІцькоrо впрова.цив ве"Ііриі курси ук
раінської мови. 

По.цібиі успіхи в заве.цеииі украінської мови, 
1111 акре.цитоваиоrо пре.цмету на універсиrеті, мо 

новостворений К1110б при університеті ЛеЬrе.ц 
(Порт Артур), про икиіі звітував Р. ПетрІІІІDUІ. 

Амбіцісю УСК при уиіверсиrеті Мек Мастер, 
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за 11киі: звітувала І. Бойківська, є також ~обитисІІ 

вже в наступиому році украінської мови, ІІК акре
~итоваиоrо пре~мету. Крім тоrо цеі: Кmоб ве~е ці

каву і обширну проrраму з ~опові~ІDІИ, коІЩер

тами і: ~ебатами. 
Звіти і: ~скусіІІ внІІвипи на Коиrресі широ

кий ~іІІПазои проблем і зацікавлень, ІІкі 6yJDІ ок 

ремо розrл11~аиі на комісі11х. 

Друrиі: ~еиь кара~ розпо'ІавсІІ звітами коиr

ресових комісій. За проrрамову Jmмісію звітував 

іі rолова Л. Жила. Коиrрес приі:иІІв ~оволі широ
ний ппии ~і11льиости Управи СУСК на 'Іерrовиі: пе
ріо~, що включало поширення 'Ілеиства і твореииІІ 
нових клюбів при університетах, посилеииІІ зв'ІІз

и_у з 'Ілеиством та зовнішніх зв'ІІЗків, а зокрема з 
ЦЕСУС-ом, СУСТА і СУСТЕ, ві~иовлеиия: ~ома
rаиь СУСК·у про місце в прези~іі КУК, пожвав· 
леииІІ пресової і ви~авиИ'Іоі ~і11льиости, ві~ов
леииІІ ВюлетеиІІ та Іиформаці.іноі СnуJКби СУСК і 
ви~аваиия рі'Іиика СУСК з інформаціІІМИ· про rра
~уаитів, ~і11льиісь Управи і клітин СУСК 

Найімпозантнішою запл11иоваиою акцією бу~е 

семінар сту~еитства з иаrо~и 100-ріЧ'ІІІ Каиа~и в 
1967 р. Дальші ппиии вкJJJО'Іають стараииІІ в справі 
заве~еииІІ курсів українознавства і коор~ииація 

стипеи~іі:иоі акції. 
У результаті звіту статутової комісії приі:иJІто 

резолюцію вибрати постійну статутову комІСІЮ 

СУСК, зложену з трьох осіб - І. Стецури (rолови), 
В. Сороківськоrо і П. Чумака (•леків), яка переве· 
~е rруитовиу сту~ію статуту і зла~ить пропози

ЦІІ на зміJІи, 11кі ІБу~уть переслані 'ІлеиІ\м пере~ 
наступним Коиrресом. 

Коиrрес прийняв звіт фінансової комІСІІ, за 

11ку звітував Р. Кор~юк і бю~жет в сумі 18 тис. ~о
ЛІІрів. Найбільшу рубрику в бю~жеті (16 тис. ~ол.) 

становить заппииоваииі: се~иар, на 11киі: проєк

товаио отримати пі~тримку ві~ фе~ераm.иоrо 
уряду. 

Звіт резоJJJОціі:иоі КОМІСІІ склав іі rолова Ю. 
Шимко. Резолюції охопЛІОвали основні ствер~ен
ИІІ ві~ошеиь СУСК ~о цілей украінської екіrра
ціі та украінської спільноти в Каиа~і і в с::правах 

украінської мови і ~уховости та низку конкретних 

акц1в 1 постанов ві~носио иапр11миу діІІлькости 
нової Управи СУСК. Резолюції буJІИ приЙRІІ'rі в ці

лості і: пере~аиі ~о остато'Іиоі ре~акціі 'Управі в 
порозумінні з Прези~ією Коиrресу і rоловою Ре

зоJJJОціі:иоі Комісії. 

VПІ-иі: Коиrрес СУСК вибрав нову Управу 

СУСК в такому скл~і: Л. Жила- прези~еит, О. 
Чубатий- віцепрези~еит ~лІІ зовнішніх справ, В. 
Сорокопіт - віцепрези~еит ~пи виутріDDІіх справ, 
М. Цмоць - секретар протоколів, І. Комарниць

кий - секретар кореспо~енцІІ, Х. Споm.ська -
архівар, О. ІваR'ІУк - фіиаисовиі: реф . ., Ю. Шим
ко- культурно- освітний реф .• Л. Гпника- сту

~іі:ио - ~опомоrовиі: реф. 
До Контроm.иоі Комісії вибрано: П. Ліщинсь

киі: - rолова, Я. Сабат, М. Скорупська, 10. Вабіі:, 
Р. Мельник, 'Ілеии. 

До Управи вхо~ІІТЬ також rолова попере~ьоі 
Управи СУСК А. ГриrоровИ'І і ІІК віцепрези~еити 

rолови Ві~~ілів СУСК. На пості rолови Ак~еміч
иоrо Сеніарату СУСК, Коиrрес потвер~ив ~-ра Я 

РосJDІцькоrо. 
Коиrрес закрив новообраний ПрезиАеит СУСК 

- Л. Жила ro~. 1.15 пополу~і, а в ro~. 3-іі: в залі 
УНО ві~бувса Сту~еитський Концерт, влаштований 

снлами Уак-у з Віниіпеrу. 

Лев Винницький - Пре~сі~иик Коиrресу СУСК 
ТетІІна Воі:ко - секретар 

[іjА)Аі~СбКОГО СПJдШТСб/іОГО ЖИТТЯ 
УКРАїНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО ВШАНОВУЄ ПАМ'ЯТЬ КРУТЯНЦІВ 
До ре~акції "Смолоскипа" наспіло баrато зві

~омлеиь про вшаиуваииІІ українською сту~іюю

чою моло~~ пам'пі КрутІІНців. Це вже стало 'І'ра

~ицією, рік-рі"ІНо ві~~авати 'Іесть тим нашим ро
весникам, ІІкі стали в обороні Украінської Наро~

иІоІоі Республіки і попиrли смертю лицарів на за
сніжених пол11х біл11 станції Крути. Ми маємо ві

~омости, що цеі: культ КрутІІНців поширюється 

також сере~ моло~і в Украіні. Щоб перешко~ити 
поширюваиию цьоrо культу - більшовицька вла~а 
хо'Іе ~оказати, що пі~ Крутами російськими 'Іерво

иими ор~ами комаи~ував не Муравйов, а сни иa
woro письменника Михаі:па Коцюбиисьиоrо -
Юрко, 11киі: в тоі: 'Іас справ~і перейшов на сторо
ну вороrа і займав високі пости в тоrочасиому 

ур11~ УРСР. Про це навіть заrоворив киівський 
журнал "Україна" ('1. 49, 1965 р.), опубпікувавіІ.DІ 

пісню - фальшивку в російській мові (!!), 11ку ні
бито мала співати "українська 'Іервоиа арміs": 

Собирает Коцюбниский 
Красине полки 

Занимает Нежии, Вахма'І, 

Стаицию Крути. 

Приписуваиия: Ю. КоцЩБииському безпосе
ре~ию у'Іасть у КрутІІНському бою по стороні біль
шовиків - є иовістю в соте переробJJJОваній бі.m.
шовицькіі: історіі. Але і: це не має суттєвоrо зиа

чеииІІ, 11кщо б воно так справЮ було. 

Ми можемо ствер~ити о~ие: більшовикам не 
в~асться-знищити сере~ ухраіиськоі моло~і куль

ту Крутииців, і ІІК ~овrо бу~е жити українська иа

ціІІ, так ~овrо цеі: культ бу~е жити в иаро~і. 
Українська моло~ь і сту~еитство, 11к у попе-
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реRніХ роках, так і в цьому, rідио вwануааJDІ па- Ннж•е nORii.C:MO OI'UR Кру'І'ІІНСЬКИХ сваткувань 
м'nь Круnиців. в різних місщевосто:. 

• RІоарк. УІ'ірвінсьІ'ів Студеит
сьІ'ів Громвдв відзнвчилв F\рутв:и

СЬІ'іу рі'ІНицю 6 лютого оригіна
льною імпреЗОЮ - ПОСТВНОВІ'іОЮ 
тривІ'ітовоі п'єси про битву уІ'ірв

інсьІ'іих студентів з більшовиІ'ів

ми, в:І'іу нвписвлв студентІ'ів Іри
кв ПостолюІ'і. П'єсу підготовив 

студент М. БоІ'івло, сцену офор
мила Хр. ГоловчвІ'і.t. в світлІІНими 
ефеІ'іта.ми керуввв Орест Леськів. 

У п'єсі ВІ'ітивну участь брели 

С. ТвтвреиІ'іо, Р. rой, 'М. ПроцюІ'і, 
Мерів: і Мирон Гврмвтій, Б. Сигв
лів, Л. ТерещуІ'і, О. Bipwyl'i. 
З негоди F\рутв:иськоі річни:ці 

посвдниІ'і НюврІ'іу й Ірвіиrтоиу 
проголосив річницю Р\рутІІИСЬІ'іо
го бою- Днем УІ'ірвінсьІ'іого Сту
денте. 

• Мюнхен. УІ'ірвїисьІ'іИЙ Тех
ні'ІИо - ГосподврсьІ'іИЙ Інститут 
відзначив річницю бою nід І'і:ру
твми доповіддю інж. С. Довгвлв:, 
В:І'іИЙ був помічниІ'іом І'іомвндирв 

І'і:и;івсьІ'іого СтудентСЬІ'іого І'і:уре
нв:. Доповідь відбулась в Домі 
УІ'ірвінсьІ'іоЇ НвуІ'іи і в ній було 
ивсвітлеио бвгвто маловідомих 
вбо взвгвлі невідомих детелів з 
організаціі СтудентсьІ'іого І'і:уре
нв: і його боротьби з більшовиІ'ів

ми. 

• Чікаrо. 6 лютого молодечі й 
студентські орrвнізвціі ЧіІ'івІ'о -
МУН, ОДУМ, Плвст, СУМА, "Об
нове", ТУСМ і УСГ спільно від
зивчили річницю І'і:рутв:иців спе

ців:льиою імпрезою. СвІІТо'ІИу 
вІ'івдемію відРірив М. І'і:улв:с, до
повідь виголосив Ю. МисьІ'іів, в 
сцену оформиа О. БоровсьІ'іИЙ. 
.в мистецьІ'іій частині вІ'івдемії ви
ступав струнний внсвмбль OW
М-у під І'іерівиицтвом Л Луппо, 
молодший І'іввртет ОДУМ-у і ду
хове оркестрв СУМА під І'іВРів
ництвом М. r олів:нв. Вірш А. І'і:ос
совсьІ'іоі "І'і:рутв:нцв:м" деІ'ілІІм:у

ввв Л. ОІ'іруг, 
Напередодні АІ'івдемії відбуля

ск пвнвхиди в місцевих уІ'ірвїнсь-
І'іКХ церІ'іввх, в в:ких організовану 
участь взв:ли члени молодечих 

оргвнізвцій. 

• Вінніпеr. Свв:тоqну Кррв:ись-
І'іУ Аивдемію влвштуввв Відділ 
CYCFi:-y 6 лютого. Нв тлі студент
сьІ'іого хору зі вступним словом 

до присутніх звернувек голове 
УСК-у В. Чубатий, післв: чого ві

домий С:ТУдВНТСЬІ'іИЙ ХОр ВИІ'іОНВВ 

пісні - "Ой нв горІ и "Живи 

УІ'ірвїно". Свв:точну доповідь ви
голосив студент Ігор Кврп'в:І'і. 

МистецьІ'іу честину заповнили 
оІ'іремими точІ'івми--студеитсьІ'іиЙ 

хор під керівництвом Юрів: Гнв

тюІ'ів, сценічна І'івртинв з ившої 
історіі, і фортепікиовий дует сим

фонії Бетовенв, в:ку виІ'іонвли 'Вір-
лв:нв РіисілевсьІ'ів й С. Сеивйко. 

• Рим. 30 січнв: питомці уІ'ірвін
сьІ'іо.Ї Семінарії са. А:освфвтв в Ри
мі відзначили спеці11льними свв:

точними сходинами річницю уІ'і

рвїнсьІ'іоі державности і бою під 
Крутами. В свв:ті взв:в участь Ар-
хиє:писІ'іоп Кир Івви Бучко, о. д-р 

М. Мерусин і отці нвстов:телі Се

мінарії. Сходини відРірив моло-
дий питомець з Бразілії Мврів:н 
ЧвйІ'іовсьІ'іий, в свв:точну доповідь 
виголосив Петро СтецюІ'і з Рівне

ди. МистецьІ'іу честину заповнив 
виступ хору питомців під І'іерів

ництвом Іввнв ДвцьІ'ів з Англії, 

• Воффало. УІ'ірвїисьІ'іе Сту
дентсьІ'іе Товериство в Боффвло 
дуже оригінально відзначило річ

ницю Крутв:нсьІІіого бою, виносв:чи 

йоrо всеціпо ив чужинецьІ'іиЙ в

мериквнськнй форум і пов'в:зую

чи його з проблемеми сучасного 

світу. 
Крутв:нське відзнвченнв: відбу

лоск 20 січнв: в І'іонференційній 
звлі Нортон, нв місцевому уні
верситеті, вступним словом голо-

ви УСТ Л. Зобнівв, В:І'іИЙ говорив: 

"Дmr віR:Іна•еннІІ рІvаиці 6о10 niR 
Крутамн с: прнс:вК'Іена .. qв ROitD
вiRI. (проф. Лева До6рвнс~окоrо, 
І'ОЛОВН УККА) - "Комунізм, по
неволені нації і В'с:тнам", що6 
вwануваm цих rероі-.них с:~ен
тів, икі с:орок віс:ім років ,.ому 
6оролнс:ь за вільну, Rемокра,.ІrІ
ну і с:амос:тІйку Украіну, віRвамно 

6ороnис:ь RO заІ'Ину, щсj& іхні зем
ликн МОІ'ЛН ЖИТИ В мирі, сво6ОRЇ і 

rіднос:rі. Ца: RОПОВЇRЬ С: ПрИС:ВК'І&
на також вс:ім воикам, IIRi 6орить
С:ІІ у В'с:mамі, що6 ми моrлн мити 

у с:во6оRі,". 

Проф. Л. Добрв:нсьІ'іого пред
стввив і був предсідинІ'івм вечо

рв д·р Батлер, І'іерівииІ'і еконо-

мічного департаменту університе
ту. Виступ проф. Л. Добрв:нсьІ'іого 

був ШИрОРіО І'іОМВНТОВВНИЙ місце
ВОЮ пресою і передвввний через 
рвдіо і телевізію. Серед присут
ніх був Ріолишній президент СУ

СТ А В. Пр11билв, бувший голове 
УСТ - Т. ТврнввсьІ'іиЙ бвrвто 

ВИЗНВЧНИХ дів:чів ВМВрИІ'іВНСЬІ'іОГО 
уІ'ірвїнсьІ'іого організованого 

життв:. 

Підготовчий комітет виступу 
проф. Л. Добрв:нсьІ'іого очоmоввв 

Богдви БейІ'ер. 
Крутв:нські свв:тІ'ірвннк в Боф

фвло мвли величезний успіх і 

вони відбуввлисв: під знвІ'іом під

тримІ'іи вмериІ'івисьr;,ої політиІ'іи у 

В'єтнамі, боротьби з І'іомунізмом 
і зв визволеник понаволених ив

цій. 

•Валтімор. 26 лютого УІ'ірвїн
сьІ'ів СтудентсьІ'ів Громвдв влвш

туввлв Крутв:иську АІ'івдемію з 
доповіддю віцепрезиденте СУС
ТА длв: І'іультурно--освітиіх спрвв 

А. В. Ш улв:. АІ'івдемію відРірив 
rоловв УСГ А. ЧорнодольсьІ'іий, 
в в мистецьr;,ій частині виступи

ле відоме нвшв молоде пів:ністІ'ів 
Ждвннв Рірввців з Філв:дельфії, 

в:кв вкІ'іонвлв І'іомпозиціі В. Ввр

вінського і Ф. Шуберте. Вірш ·В. 
Яновв - "Бій під Крутами" де

клв:муввли МврійІ'ів Зелинськв й 
Ірннв Притула. 

• Моитреаль. 6 лютого Відділ 
CYOFi-y відмітив річницю Кру

ткнеького бо.ю спеців:m.иою і бв
rвтою програмою. Свв:точну АІ'ів-

демію розпочато повтореннв:м 

спеців:льноі рвдіопер!Jдвчі, до в:
І'іОЇ теІ'іст і музичне оформленив: 

підготовив Борис Будинй, в у
честь у передачі брвли В. Пергвт, 

Б. Будиий, Ю. Гороиович, В. Цвіт
Ріо, Б. МврІ'іів. ~упне слово виго
лосив голове Відділу CYCFi-y Ь. 
ВвльІ'іів, в головну доповідь - Ро-
мвн СеньІ'іів. СлввІ'ів МвІ'ісимів д&-
І'ілв:муввлв нв тлі студентсьІ'іого 
хору під І'іерівиицтвом о. В. Бри

нв:вс!>І'іого. В дальшій чв~ині про
греми цей же хор виІ'іонвв кільРів 

уІ'ірвїисьІ'іих пісень, в:и рівнож 
під жерівництвом І. Короп• буп:о 
поставлено десв:ту квртииу з дра

ми Рі. Буревік - "Пввп:о Попубо
'І'оІ'і". Участь в цій ацеиі браnи Б. 
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Вудннй, В. Грицай, Ю. Гороновнч:, раінські пісні разом з усіми при- хору з Вінніпеrу, на икому було 

В. Цвітко і В. Пергат. сутніми. Христи Дзюба й Оли Ш~r понад 750 присутніх. 

• Ютіка. Українські студенти 
пелива приготовили перекуску. YCR в Торонті має 307 зареєст-
Вечір закінчено дружнім співом рованих студентів, з того лише 

Ютікн відмітили річницю бою "Ніч: вже йде". понад сто платить свої членські 
під :Крутами статтею студента вкладкн. Не зважаючи на це, за-
місцевого коледжу Юріи Савнць- • Ванн Люка (JОrославін). Укра- гал студентства бере активну у-
кого в американській газеті "Дей- їнські сту~ентн за nрацею. Група 

часть в усіх імпрезах і вечорах 
лі Пресс", ика поквилась 28 січ:ни укрвінських студентів югославсь- YCFi-y. 
була прнсвич:ена Fірутинцим. ких високих і середніх ІІП'ііп да

8 ДітроЙ'І'. 6 лютого відбувси 
в Дітройті студентсько - моnоде
ч:нй Апель, приевичений Fірутин
цим. В Апелі взилн участь СУМА, 
V АТ "За рево", Пласт і ТУСМ. А
пелем командував l Іваницький 
і Р. Стефанюк. Доповідь про бій 

під :Крутами виголоснла Д. Гул:ик, 
а Остап :!-\вітковський відчитав 
спеціильннй лист - резолюції, и
кі вислано до Вілого Дому, tубер
натора Міч:іrену і Об'єднаних На
цій. В резолюціих говорнтьси, що 

українське студентство Дітройту 

вповні підтримує американську 

політику у В'єтнамі і "всюди там 

у теперішньому світі, де є захи

тані людські права і ті принципи, 

за икі згинули молоденькі обо
ронці Rрутів". Дальшу частину 
Апелю виповнювали різні мнс

?ецькі точки (деклимаціі, пісні, 
збірні рецитації) молоді й сту-

дентства. . -
• Воффало. Ан~ріівськніі Ве· 

чір УСТ. 11 грудни 1965 р. з ініціи
тнвн УСТ та при співучасті Об'єд
нанни Укрвінських Лікарів й Ін
женерів відбувси традиційний 
Андріївський Вечір. Вечір відкрив 

Зенон Депутат, а зі словом до 

присутніх про Андріївські тради
ції звернувек голова УСТ Любо
мир Зобнів, повідомлиюч:н про 
вибір колишнього голови Тадеи 
Тарнавського хрнщеннм батьком 
УСТ. Присутні прнйнилн це ра

дісними оплескамн і співом "Мно
гаи літа". Т. Тарнавський був три 

роки підрид головою УСТ, голо
вою культурно - освітньої комісії 
СУСТ А в часі головетва В. При
били і видавцем брошури про 
:Крути. На вечорі зі словом вне
тупив д-р Р. Топольницький й. 

інж. О. Fірнннцькнй, післи чого 
були Андріївські грн й забави: 
Оли Алексевнч: і Маріи Швець -
ворожили, З. Депутат, О. Мох
нач:, В. Остапович: і Ю. :Кузьмич: 
грали під звуки rітар, співали ук-

ла почин скликати конференцію 
югославських укрвінців в цілі по

жвавленни культурно - освітньої 
праці. Про цю студентську мо

лодь "Руське слово" (з 1-го січ:ни) 
пише: "Ожнвн'І'И купьтурно - ос
вітню ~нльність nостановили ук
раїнці сту~ен'І'И маііже всіх уні
верситетів. Така серііозиа nоста

нова с~~нтів русинів - україн
ців знайшла nрнхнm.нніі rруит 
на всіх nунктах, ~е живуn. ук
раїнці в Юrоспавіі". У висліді 
конференції створено Українсь

ку Fіультурно - Просвітню Раду 
з осідком в Вани Люці. 

• Торонто. Динамічна ~ь
НЇС'І'Ь УСК-у. Укрвінський Сту
дентський Fілюб в Торонті, икнй 
очолює Ігор Варднн, є зараз ч:н 
не найбільш активним студентсь
ким осередком на чужині. В оста

ньому часі YCFi провів таку ді
ипьність: 

- 2 грудни 1965 р. відбулась 
доповідь Ю. Дуравци про його по

дорож в Украіну, ика була ілюст
рована ч:нсленннмн прорізками 1 

- 19 січ:ни відзначено 11D-річ:ч:и 
з дни кародженни і 5D-річ:ч:и з дни 

смерти Івана Франка доповіддю 

голови департаменту славістики 

в МекМастер універентеті проф. 
Люі Шайна на тему "Іван Фран
ко- поет і патріот". 

·····- 18 лютого відбувси традицій
ний бенкет - баль rрадуантів То
ронтськнх високих шкіл, в икому 

взило участь 46 rрадуантів і 300 
представників укрвінських цер

ков, суспільно-громадських і сту

дентських організацій. Офіційну 
частину бенкету від~рнв голова 
YCR-y Ігор Варднн, а головну 
промову виголосив проф. Володи
мир Шелест. Від rрадуантів про

мовлив В. Оннщук, а керівинком 
вечора був Зенон Мазуркевич:. 

- 19 лютого відбувси в Торон
ті студентський баль з нагоди 

Roнrpecy CVCR-y, а 20 лютого -

• Оnава. 10-піттн YCr. З на-
годи свого деситнлітти Українсь
ка Студентська Громада влашту

вала 11 лютого бенкет і забаву. 
На вечорі промовлив голова УСГ 
Є. Степч:ук, головним промовцем 
був проф. Fi. Біда, а бенкетом 
проводив Л. Жила. Підготовчий 
комітет очолював Олег Fіутовнй. 

• Воффапо. Новніі осере~ок 
ТУСМ. Група студентів, икі не 

входить в склад місцевого сту

дентського товарнетва УСТ, ство
рили 1-го січ:ни осередок ТУС

М-у, в склад "PtPBBH икого вхо
дить: М. Михаськів - голова, Х. 
'Була - заступник, Л. Чуч:ман -
секретар, А. Мосійч:ук - ідеоло
гічний реф., І. ·Мороз - пресовий 
реф. 

8 Стеііт КаJШе~ж, Па. Новніі 
УкраінсІоИНЙ Сту~ентськніі К.11106. 
Заходами украінського студент
ства місцевого Пенн Стейт Уні
верситету створено в грудні 1965 
р. Укрвінський Студентський 

:Клюб, ик першу українську сту-
дентську організацію в історіі 
цього університету. 

8 Міннеаnоліс. Міниесотс~окніі 
універентет вшанував nроф. О. 

Грановсьиоrо. 16 січ:ни відбулось 
відкрнтти Украінського Відділу в 
еміграційних архівах Міннесотсь

кого університету, икнй був осно
ваний завдики переданню проф. 
Олександром Грановським своєї 

великої бібліотеки. З нагоди цьо
го відкрнтти відбулась спеціипь
на церемоніи з промовою д-ра Е. 
В. Стенфорда, директора універ

ситетської бібліотеки, икнй відзна
чив заслуги проф. О. Грановсько
го. Зі словом внетупив також 
проф. О. Грановський, икнй ска
зав, що ціллю його жнтти була 
служба народові з бажанним волі 
дли уираінського народу в Укра

іні. З нагоди відкрнтти цього Ук
раїнського Відділу було влашто-

величавий· концерт студентського вано в університетських .. залих 



вистввRу уRрвіисьRоІ\о мистец

тва, що пвтроиуввІІ УRр&іисЬ1'і.иЙ 
СтудеитсьІ'і.иЙ Клюб. Цю подію в 

Міииевnолісі широРіо І'і.омеитувв

лв місцева преса, радіо й телеві-

3ів:. На наступний день 17 січив:
проф. О. ГрвиовсьІ'і.ого вшанував 

тв~ож Міжнародній Інститут ив 

своіх 46-річннх 3агвльних 3борвх, 
вручивши йому вмернІ'і.ВНСЬІ'lИЙ 

прапор 3 відповідним написом. 

• Нt.юари. Студенти -україн
ЦІПІ! у В'єтнамі. З ініців:тивн УRрв

інсьRоі СтудентсьRоЇ Громади в 

НьюврRу 3ібрано 206 дол. длв: уR
рвінців, lll'ii борв:тьсв: 11 вмериRвн
сьRому війсьRу проти Rомуністич

них пврти3анів у В'єтнамі. Гроші 

були передані 20 січнв: майорові 

НьюврRу Г. Аддоні3іові. ЗбірRу 
3аініціюввІІ студент Мирон Лесь

Rів, в допомогали йому студентІ'lи 

М. ПроцюR, Л. Янів, Л. ГуR, І. По
стоmоR, В. Сигвлів, О. ВірщуІ'l і 

інші. 

• Фітщеm.фіп. Занрито нурс 
унраіисwtоі літератури. В біжу
чому семестрі 3ВРірито Rypc уІ'і.рв
інсьRоі літератури на Пенснль

ввнсьRому університеті, ІІl'іНЙ вів 

проф. Г. ЛужннцьRий від 1959 р. 
Це припиненнв: опричинене брв
РіОМ студентів і фондів на стипен

дІt Курс уRрвінсьRоі мови на 

цьому ж університеті, ІІl'іИЙ веде 

д-р Нвтвлів: Па3унв:R, продовжу

єтьсв: дальше. 

• Пітс6УРJ'. Студеитсwurй маm.
ноитеит. В органі 3абе3печеневого 
'J'оввриствв УRрвінсьІ'і.в Народив: 
Поміч - ''УІ'і.рвінсь!'lе Народне 
Слово" {3 3 і 10 mотого) - покви

лись своєрідні "спомини" під пре

тенсійним 3аголовRом "Останні 

іІ.Rорди дів:льности ЦЕСУС-у" 

{прИЧИНR'И до історіі СУСТА) відо
МОГО традиціЙНС)ГО студеНТСЬІ'lОГО 

мвльRонтентв Зенона Р. Винни

цьRого, в:І'іі є повні 3лоби, соRови
тих епітетів і прв:м:о ІП'і.оісь вро
дженої ненависти до уІ'і.рвінсьRо

го ОрГВНі3ОВВНОГО студеНТСЬІ'lОГО 

життв:. 

8 Едмонтон. 3уС1'річ випусии
нів "Обнови". 5 лютого відбував: 
бенІ'і.ет, влаштований ТУСК "Об
новою" длв: цьогорічних випуе

НИRів ВИСОІ'lИХ ШІ'і.іJІ. Зі СЛОВОМ ДО 
присутніх 3Вернувсв: Влвди11.в Ніл, 
в rоловиу промову про перших 

уІ'і.рВЇНЦіВ у Ріанаді ВИГОЛОСИ!! ВДВ. 

Ю. ·Ко3В:І'і.. До випусииRіІІ говори

ла А. СRрипичеЮш, в 11ід студен
тіІІ - В. Середа. ВенRет, в в:Rому 

В3в:ло участь понад сто гостей, 

підготовив О. Курило, в господв
рем бенRету був В. КудрнІ'l. 

• Дітройт. Клітина "Зарева" за 
працею. 7 січнв: недввностІІоренв 

Rлітннв "Звревв", в:Rу очолює Ос
тап КвітRовсьRий, влаштувала 

Рі3двв:ну 3устріч, 3 уRрвінсьRнмн 
І'lОЛВ:ДІ'lВМИ, ТВНЦВ:МИ ТВ ПрИ добір
НОМУ буфеті, в:Rий приготовила 

Д. !елемей. 
Клітина почала видавати свій 

інформаціЙНИЙ ЛИСТОІ'l 1 В В:І'lОМУ 

інформує своє членство про 3ВВ

двннв: "Звревв" тв біжучі спра

ви. 

• Всшrімор. ХІ-ий Анадемічиий 
Вечір "Зарева.... 12 лютого в Вал
тіморі відбував: перший в цьому 

се3оні і ХІ-ий 3 черги - АRвде
мічний Вечір, присвв:чений 3В

гвльній темі "Май6тrиє Унраіни 
в перспентиві світових подій". 
Вечір відбував: у формі дисRусій

ного форуму і в ньому В3В:ЛИ у

часть: студент НюRо МврRовсь
І'lНЙ - "Чи можна дійти .цо визво
лення Унраіин ШЛІІХОМ евотоціі'' ~ 
інж. В. Гвсю!'l - "Чи можна р_ійти 
до визволення Унраіии ШЛІІХом 
ревоmоціі'', інж. Т. Хврхвліс -
"Унраіиа і розходження в кому

ИЇС1'И'ІИОМV 6льоці", Слава Зелин

сьRВ- "Запне майбутнє змагаm
ся Д1Ш УRраінців в СІІІА?", д-р 
Юрій Криволап {ОДУМ) - "Саі
товий Ноиrрес Віт.них Унраінців 
в аспекті аизвоm.иоі 6оротt.6и 
Украіни". УчвсниІ'lи форумv ви

двигнули рв:д оригінальних і ці

Rввих думо!'і і пропо3ицій. В дру
гій частині Вечора відбулись 3В
пити й дисRусів:, післв: чого була 
переRусRв. 

8 Мюнхен. Орrаиізуєn.СІІ С'tУ
деитСІ.КИй rуртожитон. З ініців:
тиви ШІ'lільної ради ЦПУЕН роб-
лв:ть 3аходи, щоб осінню цього po
RY відRрнти в Мюнхені гуртожн
тоІ'l длв: учнів місцевих гімна3ій і 
середніх фахових ШІ'lіл. Гуртожи

то!'і буде під ур;,рвіисьІ'lим 3арв:
дом і вСі ЙОГО МеШІ'lВНЦі будуТЬ 
3обов'в:3ані вивчати рівночасно 

предмети 3 yl'lpBiH03HaBCTBB. 

• Торонто - Воффало. Спів
праЦ8 двох Cтyдetn'CioiDCX Кmо&іІІ. 

26 лютого Голова УСІ'і-у 11 То
ронто Ігор Вврдни і Голова УСТ в 

Воффвло Любомир Зобнів підпн
еали "Пакт дружи1о0Ї співпраці" 

під Rличем - "Спільним шлв:хом 

до спільної перемогІt''. Цей небу
денний пвІ'lт між двома студент

сьRнмн осередRвми підписано в 
дусі "Пан-амерНІ'lВНСЬІ'lОГО Bl'lTY 
уRрвінсьRих студентів" 3 14 І'lвіт
нв: 1962 р. {дивись "СмолосRип" 3В 
травень-червень 1962 р.). В цьому 
вRті говоритьсв: про спільні 3ВВ
двннв:: 1. "Як дві Сестри - Грома

ди посилити дружні відноении 
між членами наших Товариств; 2. 
Через спіл~оиі конференції, з'ізди 

та виміни прелеrентів, зміцнити 

співпрацю наших Громад в зов

нішній і куm.туриій діл1111ках; 3. 
Допомагати собі мораm.ио, а ко

ли потрібно то й матеріпm.ио, в 

наших стремІІіиипх до :JДійсиеи

ия ідеалів студентства украіиt:~о
коrо походження на Півиічио-А
мерикаие~окому Ноитинеиrі". 

• Воффапо. Студенти висвіт

ЛJОJОn. фіm.м "Снар6и Украіни". 

2 бере3нв: УRрвїнсьRе Студентсь
Rе Товариство в Воффвло вневіт

лило фільм "СRврби УRрвіни", 

ревлі3уючи свою працю в ділкн

ці пі3наннв: уRрвінсьRоЇ Rульту
ри. У фільмі були поRВ3ані - уR

рвїнсьRий народній одв:г, пісні, 
танці і 3Вичвї. Висвітленнв:м фіm.

му 3ВЙнв:всв: голова Культурної 

Ріомісії УСТ Богдан Вейrер, в 3 
3ВІ'lЛЮЧНИМ СЛОВОМ ВИСтуПИВ го

ЛОВВ УСТ Л. Зобнів, інформуючи 
про майбутні плв:ни Товариства. 

• Лондон {Канада). Студенти 
влаштуваJDІ "Унра~іиСІоХИіі тиж
деиt.". На місцевому університеті 

і в семому Лондоні, 3аходвми Уж

рвіисьRого СтудентсьRого Клюбу 
відбував: "УжрвіисьRий Тиждень". 
Програма Тижнв: ро3почвлвсь 5 
ЛЮТОГО ВеЛИІ'lИМ І'lОНЦерТОМ 3 у
ЧВСТЮ СПіВВІ'lВ П. РадІ'lВ, СІ'lрИ·ПВЛJІ 

О. 'Вре3денв:, жіночого Rввртету 

"Верховина" і танцювального ан

самблю ''Верховинці". 8 тотого 
влаштовано панель на тему "Мо
ральна ролв: уRрвїнсьRого студен

та на чужині". 10 лютого відбував: 
прилюдний 3МВГ доповідачів, в І:

Rому перше місце 3добув Роман 
Федина 3В свій виступ на тему 

"УRрвїнці в Квнаді та іх успіхи", 

і В. Жиnввий {англійсьІІою мовою) 



за доnовідь на тему "Іван Фран
І'іо". 12 лютого відбувси баль "Зо
лотий черевичоІ'і", на ИІ'іому ви
брано І'іоролевою студентІ'іу Іри
ну ПирожаІ'і з Торонта. 

• Урбана. Уираїис .. иа виставка. 
Від 15 січни до 15 лютого відбу
лась на ІллинойсьІ'іому універси
теті уІ'іраїнсьІ'іа виставІ'іа, nрисви

чена 350-літтю заснуванни F\иїв
сьІ'іоЇ Аr;адемії. ВиставІ'іа, ИІ'іа о-

теті. На Альбертсьr;ому універси

теті біли сто студентів вивчають 
уr;раїнсьr;у мову й літературу. 

Уr;раінсьr;і r;урси ведуть проф. 
Я. Славутич, Т. F\арлтон, І. Шан
r;овсьr;ий, д-р О. Старчук, а та
r;ож О. Март'инова, иr;а прибула 
з F\иєва шлихом r;ультурного об
міну. На слов'инсьr;ому відділі 
вюшадає таІ'іож уІ'іраінІ'іа з F\и
єва nроф. З. ТростинсьІ'іа. 

сили доnовіді др Юрій F\ркволап 
- "Молодь - предвісниr; нових 
ідей", Оr;сана Баr;ум - " Підсо
вєтсьr;а молодь і сучасні ідеоло

гії", д-р Оли Репетнло - "Наша 
молодь в r;раю і на еміграції", 

Mapr;o Царкнниr; - "Барир;ади чи 
бітніr;и". Дкср;утанти розглинули 

становище уr;раїнсьr;оі молоді J'! 

nідсовєтсьІ'іій дійсності, саму суть 

бунтів молоді та відношвини іі до 
старшого громадинства. ДеиІ'іі ви
стуnн учасниІ'іів форуму, таРі і 

чисельно зібраних присутніх, бу
ли досить різІ'іі, що було доІ'іазом 
існуванни цієї nроблеми не лише 
в чужинців, але й у нас. Вечір за
Ріінчено жвавою диср;усією, в и
l'Іій брало участь біли двадцить о

сіб. 

хоnлювала украінсьІ'іе мистецтво, 
стародруІ'іи і різні виданни, була 
влаштована за старанним д-ра 

Дмитра Штогрина і іі жваво J'io-
ментувала місцева америІ'іансьІ'іа 

• Ньюарк. "Зарево" влашту
вало - "Вуит молоді". 12 березни 
заходами УАТ "Зарево" влашто
вано диср;усійнкй форум на за
гальнУ тему "Бунт молоді". Вечір 
відРірила голова F\літини "Заре-

nреса. ва" Р. БуІ'ішована, а ним прово-
• Едмонтон. Київс .. кі професо- див, ІШ медіитор, інж. Л. Уіапи

ри на Ал .. бертс .. иому уиіверси- нич. В nрограмі форуму виголо-

ноЬі чuсла 
cmygeнmcьhu~-bugaнь 

• "АЛЬМА МАТЕР"'- журнал nитомців УІ'і
раїнсьІ'іоі ПаnсьІ'іоЇ F\олегіі св. Йосафата в Римі. Ре
дагує редаІ'іційна Ріолегіи. Стор. 72. Цкр;льостнль. 
Ч. 2 - 3 (34), ріІ'і 12, грудень 1965 р. Зміаr: М. М. -
"Христос родквси" (вірш), М. М. - "На маргінесі 
однієї F\онференції", Я. F\pex - "До Сnасители" 
(вірш), "Теологічні nринциnи npo відnусти"" "З но
вим роРіом" (вірш), "Молитва F\ир А. Шеnтицьр;о
го'', "Мопитва за F\ир Андреи", о. М. Марусин - ''1 
Ти, отроча, npopoPi Вишнього наречешси", В. Уі. -
"Вар;ац. шлихами", А. Малишр;о--"Мандрк" {вірш), 
"На слідах грецьІ'іоЇ р;ультури". П. Зrвеліи-"ВаІ'і&ціі 
в МаІ'івіллєр", "Каштановий вечір" {гумор), "Пісни 
на честь наших свищениІ'іів" (жарт), Я. F\реховець
ІІИЙ - "Людина є тим, до чого nрагне", "ІєрейсьІ'іі 
с:виченни", Д. Сенів - "Ур;раїнці в Австралії мають 
свого свищенир;а", ХроніІ'іа, Я. С. - "Марійсьр;ий 
кутор;", "Стан nитомців аІ'іадемічного роРіУ 1965-66 
а F\олегії". 

• ''СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" - сторінІ'іа Голо
вної Уnрави ТУСМ-у. РедаІ'ітор Татина О. Рогатин
сьІ'іа. Ч. 1 {38), ріІ'і, 1V, січень 1966 р. Детройт - То
ронто {додатоІ'і J;<,o "Гомону У!Ііраінн'", з 29 січни 
1966 р.). Зміст: ТОР- "]V. Універсал і бій nід F\ру-
1'ами"', М. ПарфенюІ'і -"Віра без діл мертва", Хро

ніІІа ТУ:ОМ. 

• "СТОРІНКА ЗАРЕВА" сторіиr;у "Зарева" 
редаrує з дорученни ЦП ОУАТ "Зарева" Пресова 
Комісіи в сІ'іладі 1 П. ДорожинсьІ'іий, А. ПроциІ'і, В. 
Кейс {ДодатоІ'і до "Свободи" з 11 лютого 1966 р.). 
з~іст: "Післи 3'Їзду", п. ДорОЖRНСЬІ'іИЙ - .. АІ'іаде
мічний ·Вечір в Нью ЙорІ'іу", О. БаІ'іум - "'ВисоІ'іо
ШІ'іільні Дні "Зарева", О. ЗінІ'іввич - "Вечір nрие

вичений nам'иті :В. СимонвнІ'іа", "В Дітройті засно-

вано нову І'іліткну "Зарева", Ю. МирчаІ'і - "Виг
рані нагороди СтудентсьІ'іого Фонду", ХроніІ'іа. 

• "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" - редаrує І'іолеrіи 
з рамени Пресової F\омісіі СУСТА. РедаІ'іційна І'іО
легіи: О. СацюІ'і, Н. Томич, А. Шуль. Гол. редаІ'ітор: 
С. ЛуцьІ'іа. Ч. 6 (96), ріІ'і 1.;111 {додатоІ'і до "Свободи" 
з 5 березни 1966.). Зміст: "29. І. 1918-29. І. 1966", 
"З І'іанцелиріі СУСТА", Р. Б. Волинець - "Заснов
НRІ'і та головний редаІ'ітор "ПІБ" за nрезидентурн 
В. Прибили - головою УСТ в Боффап:о, Н.Й.", Н. Т. 
-І. Д.- "ЯІ'і nрацює УСТ у Трой", З. Циби!'і
"Організаційні сходини студентів ЮтltІ'ік, Н.Й.'', 
''ВисоІ'іОШІ'іільна F\онференціи СУСТА", Б. СІ'іаль
чуІ'і- "Загальні Збори УСГ у Філидельфіі", Л. Зоб
нів - "Номінаціи хресного батьІ'іа УСТ- Боффало, 
st)!; одна з точоІ'і АндріівсьІ'іого Вечора", "F\oнrpec 
nроти уридового nроєнту зменшити доnомогу 

ШІ'іолам", О. Стефанович - "F\рути" (вірш). 

• "ЗАРЕВО" - організаціи уІ'іраїнсьІ'іих сту
дентів. Інформаційний листоІ'і нпітини "Зарева" в 
Дітройті. Ч. 1, ріІ'і 1., листоnад - грудень 1965 р. 
(англійсьІ'іою мовою). Зміст: Істори•ший начерк 
npo "Зарево", "Чому встуnати до "Зарева", СІ'ілад 

Управи "Зарева" в Дітройті, І'іаnендар імnрез. 

• "СТУДЕНТСЬRА СТОРІНКА" - видає ред
копеrіи nри ОсервдІ'іу ТУ,СМ-у в Нью ЙорІ'іу. РіІ'і 
І, ч. 1 {додато11 до "Ш1tиху Перемоги" {Мюнхен) з 
30 січни 1966 р.). Зміст: В. БудзиІ'і -"Січневі роІ'іо

вини", І. НестерчуІ'і- "Про ІХ. F\oнrpec ТУСМ-у"" 
І. Н.- "Становище студентської мокоді", П. Вітюн 
- "Атеїзм в америІІансьІІих ШІ'іоnах", Х. ГубіцьІ'іа 
- "Визвольна nолітина я:к альтернатива"" В. Дра-
бин -"Дещо з філософії", В. Б. - "Інтерв'ю про 
r1олітину у В'єтнамі", В. Янів - "F\рутк" {вірш), 
"З діиnьности осередІ'іу". 





О. Шевzепко: В РІЧНИЦЮ О. 
ПЕТЛЮРИ- Оля Репетило: 
БУНТ МОЛОДІ - БУНТ МО
ЛОДІ В ДІТРОйТІ - Володи 
мир Бакум: ЗА КОНКРЕТНУ 

ДІ ЛЬН ТЬ "ЗАРЕВА"- В ОБОРОНІ І. СВІТЛИЧНОГО 
й І. ДЗЮБИ- О.З.: ІВАН ОВІТЛИЧНИй3 ІВАН ДЗЮБА
ЕlАйМОЛОДША ТВОРЧІСТЬ НА ЧУЖИНІ- СТЕЖКИ КУ 
ЛЬТУРИ- МОЛОДА ТВОРЧІСТЬ В УКРАІНІ Н НА ЧУЖИ
НІ (хпопіка)- П.В.: А КОЛИ Б ПРИ1ХАВ НАШ?- О. Зіп
к,евиz-: УКРА1НОЬКА МАЛА СЕМІНАРІЯ В РИМІ- Нестор 

,___ _____ Томиz: ПИТАННЯ ОЕРЕДНЬОШКІЛЬНО1 МОЛО~ ... І __ _. 

Проф. Іван СвітJDІ-.ннй, украінс•кий пітературний критик, 

nереспі~уваннй ра~анс•кнм ур~ом. 
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В РІЧНИЦЮ Са ПЕТЛЮРИ 
В 1966 році В травні місиці СПОВНЮЄТЬСJІ 40 

років з дни траІ'ЇWІної смерти і 87 років з дни 
народженив творци і провідника останніх Ви

звольних Змаrань українськоrо народу - Си
мона ВаснпьовиWІа Петлюри. 

СуWІасники Петшори і ті, що ~упн йоrо 
послідовникамн і ті, що йоrо поборювапн -
вже силою фізнWІноrо стану відходить з арени 
суWІасиоrо, земноrо жнтти. Ім мабуть не дове
детьси завершувати розпоWІатоrо діла. 

Отже слово має молодша rенераціиІ Во
на своєю свіжістю духа може зрозуміm пов

ністю творWІНЙ rеній Петлюри. Во він дJIJI мо
лоді не існує ик фізИWІна особа, але ик втілен
ни духа боротьби за українську державу, ик 
символ, ик ідеал найвищих духових цінностей 
JІІОдини. ІсторНWІНі події під Крутамн доказа

JІН, ик rлнбоко українська молодь може •їд.т· 
вати СВОЄЮ ЮНаЦЬКОЮ душею ті ідеаnн, JІКЇ 

етаnи основою цілої доби - доби безкомпро
місової борот•бн з вороrом, доби, що прнйни
ла поWІесну назву - ПЕТJDОРІВІЦИНА. 

Молодша rенераціи змушена і зобов'иза
на взитнси за стерво найвищої відповідал.· 
ности перед Воrом і своїм народом, оци дво-

подільва rенераціи: молодь в Україні під ти
rарем найжорстокішої школи російськоrо о

купанта і молодь на еміrрації, ика, втратив
ши з-під ніr Рідну Землю, не віДWІуваюWІН без
посередньо її WІарівноrо подиху, може пото

нути в безмежному морі WІужннн. Одиноке, 
що зможе збереrrн цю молодь від денаціона
лізації і моральноrо розкладу - це цішоща 
вода ідеалу Петл10рівщннн, ідеалу 'І'раднцій 
Украінської Народної Республіки. ДJІJІ цієї 
rенераціr є rотовнй дороrовказ ПетЛІОри: 

" ... Кожний українець повинен пам'sтаm, що 
де б він не був, на икнй \би фронт йоrо не пі
слали, скрізь він боронить Украіну та її сво
боду". 

Українська моло~, де б вона не знахо
диласи, повинна бути rорда, що ій довелось 

продовжувати діло С. Петшори і сnухати Йо
rо наказу: "Не спJІJІмуймо ж визвольних под
виrів нашоrо народу і не за•даваймо йому 
neкyWІoro сорому на ввесь світ .•. " 

Хай наша націонал•на W~ecn. і rідність 
буде провідинком до великої мети. 

О. ШевWІенко 

Bgнm .попояі 
Кожна молода шоднна пізнає світ протиrом ле переважно й не снл.нішнм. Тоді вона стає до

довrнх років дитинства. Вона аrає иоросло10, коШІ рослою, бо внутрі мусить поrоднтнси зі сла6оСУи
поWІннає критикувати цей світ. ПерUDІми об' єктами ми дорослоrо с.і'І'У. 
цієї критики є, оWІевндно, всі помнпкн у іі виховав- В кожному етапі критики, молода mоднна уа
ню. Але копн світ днтини розшнрюєт•си перед її JІJІЄ собі, що вона щось змінm•, радше міниє. Цв 
ціка•ісио, то її критика вкладаєт•си в щораз 6іл.- сліпа віра нераз творила WІуда - це бу• ВУНТ мо
шу площину: в родину, потім в бm~з•ке середо•н· ло,qої JІІОдннн. 
ще, в край... Нарешті, з ц•оrо •c•oro, скоріше .н Ступін•, на ному затрнмуn•си бунт молодо
пЬніше, формуєт•си певна оцінка пюдннн •заrа- ro, залежнт• від розміру критики, ику внКJІНкає 
ІІі, упоридковане ставJІенни до шодс•кнх вартос- цей ступін•. Наприклад, нам довеJJОс• cnocrrepira
'l'eiЇ, харак'І'ер, •нмоnІ до інDDІх. тн, що молод•, ика має про6JІеми в своїй родині, 

ОдноWІасно молода mоднна nЬнас 'І'руднощі звнWІайно не \6оре'І'•си проти форм JIUI'nJІ 6J11131tкoro 
дни, ба'ІІІ'І'• се6е не слабшим від попередннкі•, а- їй сусnіJІ•с'І'ва. МоJІод•, JІКа не знайuша со6і МЇСЩІІ 
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• рЬвих, Ій заnроnонованих середовищах (иід ро· 
динних.. знайомих до уиіверснтетсs.иих итобіи) -
не має і поnітичних аспірацій. Це пои'изаие з за

rаm.иим о6межеииим mо.цса.иоrо розуму, JІКНЙ nри· 
родІІЬО не вміє "rеиерапізуватн" чи 'І'Очиіше "іи

теrрувати". 
Середовище, проти ииоrо lіу.це 6унтуватиси 

моnода nшдина, заnежита. теж 11ід 'I'Oro, ик сноро 

повстануть перед иеtо щоденні вимоrи, в иному 
стані буде поwирtоватисt. іі иритииа. Моnода то

дина буде думати про заробіток і матеріиm.ие 
житти. Тут, мабуn., одна з rпнбших причин, чому 
в поnі'І'И'ІИІИ пnошині буитуєтw:и біm.ше студеит

сьиа молодь, ніж заробітчаисt.иа. 
Повищі завваrи можна иисnовити в ніnиох 

тверджеииих. З'исуваини іх є потрібне дпи даm.· 

шої аиапізи, а не дпи иристапізаціі надто заиосте

иіпих римців. 
{І) Світ є иедосиоиалиіr і, ин таинй, підmІІ'ає 

нрИТІЩі ножиоrо йоrо иовоrо '111еиа1 

(2') У висліді пізианни цьоrо світу, нрИ'І'ика мо· 
nодоі mодиии, пошнрtоетьси посrупово, від меншої 

до біm.шоі нnі'І'ИИи суспіm.иоrо ЖИ'І"І'ИІ 
(31 Бунт молодої mодини, в ииій формі він не 

був би, є бажанним зміиИ'І'И ісиУJО'Іий стан в даJПІХ 
суспіnьJПІХ співві.циос:инах. Він є антивізацією ири
тииа "Пасивний бунт" не можна називати бунтом 
у tп~ll"'O(МT розумінню1 

(4) ДіШІазои бунту о.цн:ющі заnежить від: -
самоrо суспіm.ства чи суспіm.иоі rрупи та іх "ири· 

ТИ'Іиос:ти"І - вимоr - перешход матеріиm.иоrо ха
раитеру, осиіnьІUІ буИ'І' є завжди .цуховоrо поря.ц

ИТІ - від характеру самої молодої JПОДини, менш 
чи біm.ш певної себе, своіх сил, менш чи біm.ш 
підтримуваної своїм молоде'Інм середовищем. 

ДОсі ми тііі: молодій то;цииі не додавали епі
тету "уираіисьиа" і не торвали су'І'і нашої аналі

зи. Поj)івиииии бунту уираіисьиоі молоді в Уира!
иі і на еміrраціі випливає з проблеми, ина стоіть 

понад хараите~м умов. Ци проблема, настіm.ии 
mодсьиаJ що без пересуджуваиии можна в пови· 
щнх римцих дос:лі.цИ'І'И відносно добре знану уира

іисьиу молодь на еміrраціі, ии і уираіксьиу молодь 

на рідних земnих, ииу ми пізнаємо тіm.ии по11ерез 

їхню пор'Іість чи з иоротиих зустрічей. Саме таи 
ми шуиаємо при'Іии бунту чи йоrо ві;а:су'І'Иосrи в 

одJПІХ чи .цруrих, обмеЖУJОЧИСЬ до іхиьоrо "уира
іисt.иоrо" бунту, бо він нас иайбіm.ше ціхавиn та 

иайбіnьше він мав би в'иза'І'И одних з .цруrима 

Молода Л10,Qина в Уираіиі, не зважаю'Іи на всі 
заходи иомуністи'ІИоrо суспіm.ства, не зважа10'Іи 
на заходи родини, дуже сиоро пізнає иесправед· 

ливістt. іі оточеиии. Тим самим стає вона ;а:уже с:ио
ро дорослою. 

В самій родині, в иомуиіС'І'И'Іиій системі, є зви

'Іайио дві правди. О.циу дітим ховаєтьси, а .цруrа є 
та, з ииою можна вийти в тоди, бо_ 

"QБережJПІх минає лихо ... " JПІШе КоротИ'І. 
В пресі одна правда, а під очима друrа ... Ка· 

жуn., є Уираіисьиа Ра;а:Rисьиа Ресnубліиа, а '!ому ж 
тоді стіm.ин російєr.иоrо. оzут і там ... 

ОтJИ.е баrато прИ'ІJПІ дли·бу:Иту. уира!нс;!t.иоі 

молоді в Уираіиі. Ваrато при'ІНИ для буиту в аом
ИІИ суспіm.иосrі, але фаи'І'И'ІНО всі ВОJПІ мають 
спіnьие джерело. Це знають всі і, мабутt., немає ні 
однієї ираі.ни,. в ииій не старались би иапітапізу

вати бунт молоді. 

ЗвериеJПІи до молоді чи етаnі про молодь 
часто Зв'f'ІаТt. дуже иеrативио супроти неі. Моло· 
дим rоворить: "rJDІИt., JІJІ:і ми сильні й баrаті, а 'І'И 

таиий леда'Іий. До нашої сиJПІ й баrатства ти ні
чим не спрИ'ІиJПІвси ... отже мусиш зробити це і те, 
щоб поправmись ... бути таинм, ии ми .•. " 

В Унраїні підирестоєтьси успіхи ОДИИІЩЬ та 

навіть часом зустрічаємо иіnьиа rолос:ів в справі 

молоді у певних точно визна'Іеиих проблемах, з 
оирема в листах до редаиціі "Молоді Уираіии". По
рівииm.ио, на Заході обrоворюєтьси баrато біm.ше 
і біnьш основно молодt., ии проблему, ина вимаrає 
"делінатиос:ти", молодt., ииаJ мовлJПІ, не є аж таиа 
недобра, аж таиа непотрібна, ииа в дійсиосrі в бa

ranox випаднах є дуже нещасною і ииій треба до
nомоrи ... В Ра.циисьиому Союзі молодь не має пра
ва буrи "проблемою" ... Щоби при\Бориати бунт мо· 
поді в Уираїиі, її висилаєтJоСR на Далеиий Схід чн 
творитьси з неї ".цружинJПІиів", буи'І' ииих має дба

ти про поридон на вулиці! ... 
Вимоrи матеріилt.иоrо житти не лише природ

ньо протиставлиtотьси буИ'І'ові. Режим вииористо
вує йоrо таиож, щоби забезпечиТи собі споиій: за 
бунт тратитьси працtо чи місце на університеті! 

Одначе, всупере'І всьому цt.ому, в Унраїні і в 

СССР, 6уи'І' молоді таин існує. Спочатиу О.ЦИJЩем 

на сторіннах преси виступили "шестидесІІ'І'Ииии". 
З Києва доходили вістии про масові, хоч заборо

нені, збори молоді на моrилі Шевчеииа в 1964 р., 
чи написи "ЗЗ" по універснтетсьиих будівлих. 

·:Sув також дивний бунт, в суть noro не вхо
диrь прс::j3леми 'Іерrуваиии поиоліиt.J а иавпаии: 

"Ми розуміємо сиіm.ии міС'І'И'І'Ь 

В собі иасиаrи рідний дім ... " - пишуть 
вони. Бунт иаціоиаm.иоrо розміру, иинй є снпадо· 

вою частиною иожиоі нпітиии суспільиоrо ЖИІ"І'JІ. 
Обминувши дрібні бунти проти батьиів чн 

близьиоrо ото'ІеJПІи, молодь в Унраїні в.цариє в по

лі'І'Ичие JИИ'ІТИ ираіии. ПриЧИJПІ бунту у неі исиі, 
велниі, важні і вона входитt. в історію молодечих 

рухів з відповідиим иаставлеииим. 

На еміrраціі справа далехо не таиа проста і 
те, що моJИиа називати уираіисьиим бунтом иашоі 

молоді, иажаm., не має баrато сприитливих обста

вин розвинутиси. Перешиоди, очевидно, іишоrо по
ридиу, ии на РідJПІХ ЗеМJІRХ. 

ДЛR більшості уираіисьиоі молоді на чужині 
- уираіисr.инй харантер має JПІШе мале число тих 
нпітиw суспільства, в ииому живемо. Через те і роз

мах молодечої иритнии дуже обмежеJПІй. Дуже 
часто до суспіm.JПІХ rруп належить лише родина, 
а в иращому випа.циу ще й орrаиізаціи молоді з то

варисьиим хараитером чи з не дуже передовим 

іителеитуаm.иим рівнем. Одним словом росте то· 
диив і рівночасно розвиваєтьси іі світоrmrд, але не 
видно· ррсту її уираінеьиоі риси, 

В -чужому й уираіисьиому суспіп•сrвах дорос:-
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лу людину чи зрІлІсть лю~ннн оцінюється цілком 
іншими вимірами. Напрнкла~, є а6соmотно прий

нято." щоби моло~нй американець вибирав попі· 
тнчну партію, ику він пі~трнмуватнме своїм голо
суванням. В нашому українському сере~овнщу 

втручання моло~оі mо~нн в політичне життя оці
нюється: і сnрнймаєтьси ~уже негативно. Це є ~о
казом неспівмірностн тих самих понить, цілкови

того розхо~же101и в пЩхо~і ~о основних справ 
~вох окремих суспільних сере~овнщ - украінсь
кого і чужннецького. 

Український бунт нашої моло~і ~уже часто 
міг 6н &утн лише ~рі6ннм протиставленним ~ать· 
кам чи старшому поколінню. Рі~ко коли моло~ь є 
спроможна внетупити зі з~оровою критикою, кри

тично ст:tвнтнсь ~о вищих форм украінськоrо ~і
инни - культурНИХ ЧИ ПОЛіТИ'ІІІІНХ, ТОМУ ЩО ЦИ 
моло~ь не має змоги,. 6о тій моло~і - або не ~ові
рають, або не ~опускають ~о активної уqастн в 
грома~ському житті. 

Так ик ми пояснювалн_на початку, так і пЩкре

слнмо на цьому місці: українська моло~ь на 'ІУ
жнні не проявляє себе в українському суспільстві 

настільки, щоби моrтн і &утн спосібною зробити 
иинйсь бунт. Ій треба великих захоплюючих і~ей, 
икі одио"~Іасно вимагають ~іі. Не ~нво, що пробле
ми ві~пові~ного розміру, у тракті розв'язуванни в
ких моло~ь таки 6унтуєтьси - є проблемамн не 
українськими , а проблемамн краін." в икнх вона 
живе. 

Отож загальним о6ов'изком є запізнати цю 
моло~ь з :вищими формамн нашого жнтти та пЩ-

нєстн на загальноmо~ську височінь суть українсь

коі преблематнкн. 

"Нашою ціллю,- nисав О. Орест,- повнина 

&утн загальна інтеtраціи лю~ства, а в тому й Ук

раіни, почерез самостійні й со6орні ~ержавн ... ". В 
такого ро~у аспекті наша проблематика може ста
тн популярною, а цієї популярности вона потре
бує, Щоби в повній височині стоити пере~ нашою 
моломю ЇІ чужинцями. 

В пізнанні цієї проблематики головну pomo 
грає сучасна Україна. З~аєтьси, що так ~овго, ик 
~овго наша моло~ь на еміrраціі, не відчуває пуль· 
су Украіни, так ~овго вона не вн~ає своєї енерrіі, 
не ~арує своіх нових Щей нашому українському 
зоргзнізованому життю. 

Нолн наша молодь на чужині, пізнає бунт сво-
11: ропесннків n Унраіні." то~і вона 6у~е змушена 
шукати нових шляхів ~ли повного вияву свого бун
ту. Ві~ цього, наскільки ци молодь зрозуміє ці спра

ви, залежатиме її mо~ська вартість. 

Сучасну молодь засипляє матеріипьне жнтти, 

ЕНі:е не у формі проблеми, ик це є в Україні, а ик 

иаголос ~о змагу за великий ~о6ро6ут. 
Нехай наша моло~ь глине на певну моло~ь 

краін, ~е вона живе: в тих же самих умовах ци мо
ло~ь 6унтуєтьс11! 

Лякає нашу моло~ь самітність й можливі по
разки. Але ж бунти творили, і розпочниали тільки 
о~нннці, икі росли не лише на успіхах, але й на 

нев~ачах. Лю~нна не може рости в застою ... 

ОЛЯ РЕПЕТНЛО 

----------~о------о--------0--------

"ВУНТ" МОЛОДІ В ДІТРОЙТІ 

ПРО МОЛОДЬ, НУЛЬТУРУ й ХАЛТУРУ 
Група уираінсьиого студентства в Дітройті го

стро заревгувапв оиремнм иільиасторіниовнм пам

фпетом проти халтури, домагаючись для уираінсь
иоі молоді вартісних творів. Думин цієї молоді 

промовисті, правдиві і повні сповнення найиращнх 

бажань для уираінсьиого :культурного життя. 
.Виступ молоді в Дітройті - це і є той "бунт" 

нашої молоді, яиа хоче зірвати з поганими звнчиа

мн в нашому тнтті, а змагатися до чогось :кращо

го, гідного велниого уираінсьиого народу і його 

:культурних надбань. 
Нижче наводимо иільиа урнвиїв з цього дуже 

ціиавого й ви туального памфлету: 
"У нас в Дітройті, ик і в інших містах, улаш

товується вистави, концерти, театральні п'єси, а 
навіть і фільми, ціллю икнх мало 6 j&утн захищати 
і про~овжуватн українську культурну тра~нцію, 

а переважно навчати цієІ тра~нціІ тут наро~жену 
моло~ь. Деякі з тих імпрез осигають мету. І хоч 

іхни мистецька вартість не завж~н є на ві~повід
ній висоті, вони все ж таин зацікавлюють моло~ь. 
Але нераЗ вони також вЩстрашуют• іі своїм нев
мІпвм виконанням. НаJКапь, рідко копи в українс•· 
вій пресі можна знайти рецензії, ІІКі розрізнили 6 

поміж ~о6рнм і не~о6рнм твором. Якщо вірити тнм 
рецензіям, що раз-у-раз поивпиютьси, усе ві~6у
r.аєтьси лише на найвищому рівні. 

Таке положении існує аже за ~овго. ro~i нам 
завжди самих себе хвалити. Прийшов час, ~умає
мо~ глииvтн критичним і о6' єктнвним оком на ~еикі 
n'єси, икі 'замість про~овжуватн нашу культуру і 
вивчати моло~ь, роблять з українськоі культурн 
посміховище, а ~ітей спонукУJОть шукати естетн
ки в американських творах:'' 

Автори памфлету дуже ирнтниують фільми 
Л. Орлигори ''Заион" і "Серце матері" та п'єсу І'і. 
Мосійчуиа "Збунтовані мрії'•, яиа "оставила серед 
молоді несмаи і неохоту для у:краінсьиого театру 
взагалі". 

Дальше в памфлеті пишеться: 
''Читач тепер напевно зверне очі на нас сту

~ентів із запитом: "Яке маєте право, ви, котрі самі 

мало позитивного внивлиєте, критикувати 'І'НХ, аІ, 
незважаючи на рівень, принайменше з ~о6рнмн 
намірами, про6УJОть щось учинити?" СлуІШІо. За 
апатію украіиськоrо сту~ента кожний з нас час· 
тннно винуватий. Але не забувайте, що цв сама а
патія є про~уктом цієї інерції, икоі ми набрали в 
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cepeJJJІix школах при впливі таких п'єс, киї ми тут 

описуємо. Тільки тепер, в по•апах_ розвноу ва
шого власного світоглвду, можемо ми розуміти і 
квестіонуватн те, 'Іим ~о тепер нас ложкою го~о

вано. Ми не критикуємо вс•ого, хо• наUDІм Іа&
кам можливо так внгпя:~ає. Нас болить, копи пуб

пнка пі~тримує ~ешевнзну, а вартісні ре'Іі вЩбу

ваютьси з мінімальною прнсутвіс'ПО, ІІR напр. •вс
туп моло~ої симфоні'ІИОЇ оркестри з Торонта, в

ка виїхала з Дітройту з ~ефіцнтом. Нас боJІИТь, 

коли вартісні ре'Іі такі ик, напрнкла~, перекла~ 
Зенона Тарнавського - "Вбивство в Соборі" Еліота, 
мусить ~рукуватнсь в Німе'І'Іині, на ~ругори~ому 
папері, то~і коли в Америці на перш~ри~ному па
пері, поміж твер~ми а!бкла~нкамн, вн~ютьси 
опові~аини і повісті без літературної вартости (на 
тему котрих варто б написати о~ну С'І'атnо). Дохо· 
~нть ~о нас вістка про професійну театрал•ну 
r·рупу п. Йосипа Гірника в Нью Йорку, ика заве-

пала •ерез брак rрома~m.коі піддержки, а на місце 
икої посилаєтьси нам збунтовану аматорс•кісn. 
без голови і без ніг. Чи можна ~нвуватнси, що •а
сашІ мусимо критикувати? 

Повертаю'ІНсь ~о тих "~о6рнх намірів'', na 
иермую•сі сипи "мистців'', що прнвозиТІt і висвіт
люють нам свої твори, спо~іваю'ІНс• JDІШе пох~ 
вал без критики, ми твер~мо, що ~обрі наміри не 
внстар'Іають. Хто може щиро сказати, що з'їв би 

шматок тіста тільки тому, що госпо~ни мала на 
думці спекти знаменитий торт? Добрими намірамн 

ще ніхто торта не спів. З ~обрнмн намірамн 'l'реба 

з'є~натн талант1 ві~пові~нй на!_Ірим, ві~овЩну 
освіту та об' єктивне око артиста. 

Для: нашої моло~і 'І'реба шукати лише най
кращих пре~ставників нашої культури, икі могли 

б ~ати тій моло~ конкретні. і позитивні осиrн на 
місце затрОІОІО'ІНХ "~обрнх" намірів." 

--<>--D-Ot----

ПРОВЛЕМИ МОЛОДОАНАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВШЦА (2) 

За конкретну діяльність "Зарева" 
В нашій поnередній статті ми зупинились над 

nотребою основного знання сучасности У ираіни 1 

тих всіх nроцесів, яиі в ній відбуваються. 

В :когось може виринути nитання: "але я:к же 
:конкретно нам братися до nраці над собою, щоб 
nідготовитись до тієї активної доnомоги, яку від 
нас вимагає батьківщина? Я:к це :конкретно пере
вести в життя в "Зареві"? Ось наша відповідь: 

У пожній :клітині :кожний член вибирає для се
бе ділянку студій, яка його найбільше цікавить і зо
бов'язується, в першу чергу, перед собою, а також 
nеред іншими членами, студіювати цю діляниу 
я :к н а й г л и б ш е і ділитися зі своїми товариша. 
ми результатами своіх студій. 

І та:к о ди н член вибере, наnриклад: 
"JlІ:кільництво і наука в Украіні''. 
2-ий- "Молодь У.ираіни та її преса". 
3-ій - "Українські молоді nисьменники та їхня 
'l'Ворчість ". 
4-ий- "Українська індустрія і торгівля". 
5-ий- "Українське сільсьие госnодарство". 
6-ий- "Українське мистецтво". 
7-ий - "Український радянський уряд" (його чле
ни, іх функції, коституцін УРСР, ітд.). 
8-ий- "Програми з'їздів :КПСС від 20-~о з'їзду до 
сьогодні і їхнє значення для Украіни". 

9-ий - "Питання медичноі оnіки та медичні вина
ходи в Украіні". 

10-ий - "Сnорт в У :країні й українські олімnійські 

чемnіони". 

Виринає дальше nитання: де черпатимуть на
ші члени nотрібні ім матеріяли для солідRого озна
йомлення зі всіма тими nитаннями? Відnовідь 
сnрямує до таких джерел: 

а) З инижо:к nубличних і шкільних бібліотек, 
з журналів таких, я:к "Смолоскип'', "Сучасність", 

"Листи .цо приятелів", "Вісті радіо Визволення", 
"Український історик", зі всієї уираінсь:коі емігра

ційної преси. 

б) Такі вісті можна і треба було б також черnа
ти зі самої радянської преси, якщо вона нам буде 
достуnна, бо в ній, для тоІІо хто її уважно читає, є 

найбільше тих nотрібних інформацій. Ця преса не 
с всюди і в цілості достуnна, але знайти її можна в 

більших українських бібліотеиах, а також у видав
пицтвах. 

Працюючи лише в одній ділянці, буде можли

DО :кожному сnравитись з таким завданням, яищо 

у нього буде добра воля та nочуття обов'язку. Ці 

маленькі :консnекти чи резюме не мусять мати 

претенсій на наукову працю і наукову вартість. 

:Кожний член "Зарева" зможе nотім в:ключитись в 
працю :комісій і в них друкувати свої nізніші, вже 

більш науково оформлені, студії і розвідки. Але на 

nочаток треба кожному •обмежитись безпретенсій
ними інформаціями для внутрішнього вжити у. 

Такий сnосіб праці може спричинитися також 

до nідготовки свіжого доросту для :комісій, які ще 

не виявили своєї діяльности. 

У більших :клітинах, :кільиа членів можуть пра
цювати над однією ділянкою. У менших :клітинах 

всі ділянки не будуть застуnлені, але обмін чле
намиf які приідуть зі своїми доповідями й конеnек
ками до менших або менш приготованих илітин, 

доnоможе розрішити цю проблему. 
Обов'язком :кожного члена "Зарева" буде ходи

ти до українських наукових інституцій, зустріча
тись з нашими вченими, ходити на доnовіді, яиі від
носяться до його ділянки студій. 

Між іншим, на останній nленарній :конференції 
НТШ, присвяченій nитанням оборони уираінсь::коі 
:культури, було присутніх 7 членів молодечих, ака-
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демічних та студентських організацій. П'ять зпо
:між цих сьоми осіб- були члени ••зарева". Але 
не тішмося цим, бо на цілий Нью Йорк спромог
тися на п' лть осіб, це є дуже сумно. Невже ж пи
танням українськоі культури ми так мало цікави

мось? 
Повертаючись до нашої теми: обов'язком кож

ного члена "Зарева" буде також слідкувати за стат
тями в американській пресі і за прилюдними ви

У.ладами на місцевих університетах. 

Студенти, які тепер вчаться і мають можли
вість взяти деякі курси, як "електів", або з обов'яз
У.ового предмету соціяльних на ук, повинні взяти 
такий курс, як "Совєтський уряд", або "Сучасна 
Східно-Европейська Історія", або щось подібне. 

На таких курсах можна дуже багато набути ко
рисного і простудіювати радянську систему та 

історію Радянського Союзу від його початків аж 
до сьогодні. 

Таким способом здобуті і кожному роздані, 
правд_!!ві й перевірені інформації, будуть служити 
базою для нашої праці. Наш добре озброєний заре
в'янин або зарев'янка мусітимуть брати у"Іасть в 
дискусіях, :в своіх класах, в своіх бюрах, в клюбах, 
зі знайомими чужинцями, з відвідувачами з-поза 
залізної заслони, з американськими політичними 
діячами, в пресі, і тд. 

Говорячи про діяльність "Зарева", треба б тут 
також розглянути думки бувшого голови Краєвого 
Проводу Михайла Гереця, який ·був членом діяль
ностевоі Комісії нашої організаціі. 

Михайло Герець, хоч в основному погоджу

вався з висловленими тут думками, хотів би попе
редити спеціялізацію кожного члена в якійсь га• 

лузі, певним родом вишRолу в трьох фундамента
льних ділянRах українознавства, а саме: 

1-Wa ~ілвнка.....;. вивчення всіх спірних питань з 
історіі У країни, як наприклад - Хмельнич"Іина, Ви

звольні Змагання, Дві Русі, і тд. 
П-rа ~ілвнка - ідеологічна підготовиа, цебто 

янвчення всіх важливіших, су"Іасних уираінсьиих 
ідеологій і політичних рухів ("Зарево" як ідеоло
гічне товариство мусить студіювати найрізнород

ніші ідеології дуже rрунтовно). 
ІП-тв ~ілJІИка - це вивчення комунізму у всіх 

подробицях і аспектах. 

Пройшовши такий фундаментальний вишкіл, 
кожний член "Зарева" буде готовий працювати 
самостійно в тих рямцях, які були накреслені в 
цій статті. 

* * * 
Така "розвагова;' програма зву"Іить може ду

же амбітно. Американці кажуть: "It soundв too 
mU!Ch like work". 

Правда І Воно не тільки виглядає як робота, во
но і є конкретною роботою, тяжкою, мозольною 

роботою. 

Чи такі думки можна буде зреалізувати "ІИ ні 
- є питанням майбутнього. Ane один фундамента
льний принцип діяльности "Зарева" ми мусимо со
бі поставити, як зразок, і його переводити в жит-

тя. Яку б ми працю не робили по клітинах, хай це 
будуть самі балі й пікніки або здвиги, як це інко
ли водиться в інших організаціях, - наша праця 
мусить бути реrулярна. Сходини й Академічні Ве
чори мусять відбува тися мінімум один раз на "!О
тири тижні, від 15 вересня починаючи і 15 травня 
нінчаючи. На літній час нам треба мати окрему 
nрограму з зустрічами, конференціями, прогуль

нами та Високошкільними Днями. Всі програми та
ного зарев'янського Академічного Ро:ку повинні 
бути запляновані заздалегідь, з тема~и, доповіда
чами, митцями, і тд. В сьогоднішньому "!асі дори
вочного способу праці не вистарчає. Не внетарчає 
nрипадковоі теми з припадковнми доповідачами, 
тільzш тому, що один з "!ленів упр,ави має rеніяпь
ний помисл і тимчасове, непереможне бажання ді
яти. Не внетарчає також зустрі"Іей і ювілеїв або 
одноразових літературних вечорів на широку ска
шо. 

Для реrулярноі праці потрібно також реrуляр
них фондів. Вони також є важливою проблемою 
нашої діяльности. Наші клітини і Краєвий Провід 
не можуть існувати на вижебраних пода"Іках зав

жди тих же самих членів. Активні члени, навіть · 
студенти, мусять платити свої членські вкладки. 

•Якщо вони мають гроші на кіно, на и,оnrrовні за
бави, на поїздки і на рандки, то в них можуть лег
RО знайтись фонди і .на членську вкладку. 

Прихильники "Зарева", які вже довгі роки є 
прихильниками, могли б також нарешті стати чле

нами і своєю активною працею та членськими 

вкладками допомогти нам визволитися з жебрани
ни. 

Повертаючись до потреби реrулярноі праці, я 

хотів .би ще пригадати, що лише реrуJІJІрна працв 
є про~уктивною. Perynapнa працв заохо•ує, втnає 

лю~нну, викликає в неі по•уnв о6ов'JІЗку супроти 

своєї організаціі, прнтиrає ~о організаціі серйозних 
прнхнm.ннків. А всього цього потребує "Зарево". 

* * * 
Перед нами може стати в скорому майбутньо-

му вибір: або ми станемо розваговим товариством, 
яке раз в ряди-годи спроможеться на щось вартіс

ніше, де протягом решти "!асу марнується свої та

ланти, спочиваючи на лаврах, або ми будемо орга

нізацією, члени якої включаться в активну допомо
гу Батьківщині і будуть справді працювати. На.м, 
мабуть, надто доб~ -жилося, ми або розпінували
ся і забули, що це таке правдива прац•, або ми 
часто роздрібнювалися і топилися в морі несуттє
'вого діяння. Наші завдання .стоять перед нами "Ііт
~о окреслені: чи ми іх виконаємо, залежатиме від 
нас самих І Слово - за нами. 

Іоnо~нмнр Іакум 

Вам усе н.а світі зрозужілоУ 
Просвітіть, nрежудрі, 
Не дозрілу 
Душу .МОЮJ 
Зряеу і сліпу! 

Василь Оижон.еняо 
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В ОБОРОНІ І. СВІТЛИЧНОГО й І. Д3ЮБИ 
Мапо в ІІиш справі постава уира~иоі націо

наnьноі еміrраціі 6yna така о.цностайна і таиа спон· 
танна, ІІк це мало місце з неrайиою реаІЩією маіі

же всіх наших культурних і наукових інституцій, 

суспіm.но - rрома.цськнх установ цinoro рІІДу пре· 
різних орrанізацій і нашої преси на вісrиу про 

переслідуваннІІ І. Світnн'ІНоrо і: І. ДзІСІjЕіін. 

на rазета, 11ка навіn у своєму "Наш коментар" ду

же ocтepirana украінсІоНу суспіт.нісn проти про

тестних акцій, наводЛ'ПІ рІІд своіх дуже нео6rрун
тованнх "сумнівів''. В ЦІ>ому "Наш коментар" до. 
співи о пнсаnось: "Свій запаn ми скерувапн в JІе· 
:~ідповідном:у напр11миу, фактично взІІВшн в о6оро
пу комуністів, ІІкі досі вірно сnужнnн мосиовсІ>кій 

снстеJоt"і поневоnенюr". Все зор:rанізоване украінство слало протести 
.цо різних орrанізацііr, окремих культурних діячів, 

навіть .цо державних установ. Це 6уло . .sскравнм 
доказом нашої національної і політИ"Іноі зpinocnr, 

11ка пе~емоrла над орерізними прнстрастJПІІІн і по· 
ставнла вартість УНРАІНСЬРіОІ JПОДИНИ, твор"Іоі 
mо.цннн, понад все інше. 

Ми не будемо коментувати ЦІ>оrо иоментар11 . 
Ми nише зацнтуваJDІ, що6 він заnншнвс• мя: на
шої історіі, ІІк свідоцтво незвичайно невідраАJПІХ 
і а6сурдннх умовІПІ, в ІІКі спнхают• наше суспіп:ь
не жнттІІ де11кі наші часописи і поnітн"Іні "ІН сус

піnьні діІІЧі. 
Нажал• і тут не о6ійшnось 6ез вилому з за

rзльиоукраінсьиоrо фронту. І у нас знайшлась о,ц. 

Нижче ми даємо оrnІІ,Ц прО'l'естноі аиціІ окре

мих українських установ і орrанізацій: 

• • • 
• РедаиціІІ "Смоnоскипа". Зразу де інформувати своіх читачів в в Ріанаді. Президік НТШ в Рі:анаді 

після одержанни вістЮІ про ареш

ти І. Світличного й І. Дзюби, го
лова редколегії "Смолосюmа" О. 

Зінl'іевич звернрсь з оl'іремнмн 

листами до генерального сеl'ірета

ря ЮНЕСР\0, до Міжнародного 
Червоного Хреста, до амерИ!'іансь

l'іого й міжнародного ПЕН-у, і до, 

майже сотні, різних літературних 
об'єднань та до оl'іремих письмен· 
ниl'іів і поетів. В листах було під

несено суто гуманні справи і з 

ннх було ВИ!'іЛЮчено вскl'іу пропа

ганду. Редаl'ітор "СмолосЮІпа", 

напр., домагався в Міжнародному 

Червоному Хресті, щоб він вислав 

фахівців, Яl'іі б провірили стан 

здоров'я І. Дзюби та евентуально 

робили заходи, щоби :він міг ліl'іу• 
ватись в Західній Европі і щоби 
З>lпевнити матеріяльну допомогу 

І. Світличному. У зверненні до 
оl'іремих літературних об'єднань 

було висунене домагання, щоб во
ни протестували проти ув'язнен

ня І. Світличного й І. Дзюби, IIl'ii 
змагались за свободу творчости. 

Редаl'іЦік "Смолосl'іИпа" вже діс

тала ряд відповідей на свої лис

ти. Між ІПІМИ слід відмітити лист 
від ЮНЕСІ"іО, в ІІ!'іому повідомлк
ється, що справу І. Світличного й 

І. Дзюби передано на розгляд Ра
ди Диреl'іторів ЮНЕСР\0. Одна 
міжнародна організаці&, ІІl'іУ па
тронують найвизначніші Rультур

ні діrч:і, перебрала на себе веден

ня Rампаніі в справі звільнеиJd 
І. Світличного. 
Про дапьші внеnіди наших за. 

ходів, редаJІЦіІІ "~молосЮІпа" бу-

наступних ч:.rслах журнала. 

• О6'єднанн11 УираЇИСWUІХ Пи
сьменників "Сnово". ОУП "Слово'', 
лІ'іе об'єднує 112 уl'іраінсьRих пи
сьмеиНИl'lів, виспало меморандум 

за підписом голови Об'єднання -
проф. Григорія Рі:остюRа і пись

меШПІl'іа Остапа ТарнавсЬl'іого до 
ЮНЕСІ"іО, Міжнародиого ПЕН, 
•Америl'іанСІІRоі Аl'іадеміі Поетів 
і Европейсьl'іого Союзу Письмен· 
ниRів та оRремі листи до визнач-

звернулась до RанадсьRого уркду, 

щоб його представЮщтво винес
ло справу І. Світличного і І. Дзю~ 
би на форум Об'єднаних Націй. 

• Наукове Т-во ім. Т. Шев"Іенка 
в США. ПреЗІrдік H11ll в США ви
слала протест в справі арештів І. 
Світличного й І. Дзюби до Аме

риRансЬl'іого Держ~ного Департа
менту з проханням, щоб амери

l'іансьRі представниІ'іи предложи
ли цю справу в Об'єднаних На-

них діячів Rультури, літератури цікх. 

і мистецтва в різних JЧ)аінах. 

• Ріомітет Українців Ріанадн. 
Комітет Українців Рі:анади, ЯЮІЙ 
об'єднує всі уRраінсЬl'іі національ

ні організаціі Рі:анадн, звернувсь 

з гострим протестом до Rанадсь

Rого уряду, в Яl'іому інформує йо

го про переслідраннк уl'іраінсь

.І'іОЇ Rультури в Уl'іраіні та арешт 

І. Світличного й І. Дзюби, ЯR 
рівнож заЮІиRав все у!'ірв.:інство в 

Рі:анаді до влаштовраннк масо

вих протестних демонстрацій. 

• Український Ріонrресовніі: Ріо. 

мітет Америки. УРіІ"і:А - центра
ля уRраінців у CillA виготовила 

постанову, в ІІl'іій з'ясовує поси

лення терору в УRраіні, пересила

ючи його до Державного Депар
таменту, з проханнкм, щоб деле

гадік США в ОН предложила цю 
справу на розглкд Об'єднаних На

цій. Рівночасно з цим голова УК
РіА проф. Л. Добрянсьl'іИЙ вислав 

в цій справі листа до Дін Pacl'ia. 

• Наукове Т.во ім. Т. Шев"Іенка 

• Украінці Ваnтнмору, Мд. На 
ХІІ-ому А!'іадемічному В е ч орі 

УАТ "Зарево" було прийнкто про

тестний л:.rст, ЯRИЙ вислано до 10-
НЕСІ"іО і Міжнародного ЛЕН-у. 
Лист підІПІсалн О. ЗінRевич і Сла

ва ЗелинсьRа. 
Подібний лист було прийикто 

на пропозицію п-і Раіс:и Зелинсь
l'іоі на Загальних ЗбОрах місцево
го УРі:РіА. 

• Українсько - Вр а з іпійсІ>Ннй 
Ріnю6. У l'іраінсьl'іо - БразілійсьЮІй 
Кmоб, !Іl'іИЙ є централею відомої 
в Бразілії організаціі ХОС, виго

товив спецікльний меморандум і 

розіслав його до бразілійсь:коrо 
Міністерства За:кордоиних Справ, 
Аl'іадеміі Літератури та до чис

ленних l'іультурних діrч:ів в Бразі
лії, в ІІ!'іому з'ясував справу пе

реслідуваннк рраінсьl'іоі :куm.

тури в УРСР та ув'язнення І. Світ

личного й І. Дзюби. 

• Т-во Украінuиоl СУудіІоІО"ІОЇ 
Моnоді ім. М. Міхновськоrо. Го-
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повна Управа ТУСМ-у, за підпи- Світличного й І. Дзюби та протес- Вол. Радзи:кевича, голови ІОві
сом І. Завцв, Ю. Кульчицького й тує проти знівечення Радвнсь:ким лейного Комітету длв вшануван
Х. Кульчицької, вислала про- урвдом Світової Де:кпвраціі Прав ня Л. Барнича, вислали спецівль-

Людини. ного листа в справі переспіду-
тестного листа до Економічної й вань в Украіні до чільних амери-
Соцівльноі Комісії ОН, в я:кому 8 Украінці КпівJІенду. Украінці :кn.нсь:ких і міжнародних дівчів. 
з'ясовує справу ув'взнення І. Клівленду, за підписом проф. (Закінчення буде) 

ІВАН СВІТЛИЧНИй 
(О.З.) Іван Світличний народивсв 1925 року на 

Луганщині. В 1952 р. закінчив Харківський універ
ситет. Перед своїм арештом І. Світличний працював 
професором в Інституті літератури ім. Т. Шевченка 
Академії Наук Украіни в Києві. 

Ще в половині 1950-их років він почав 
друкуватись в :київському журналі "Дніпро", де 

nоявились його перші :критичні статті. Він захоп-
л1оється в цьому часі творчістю українських пись

менни1:'і.ів 1920-30 років, які були знищені або пе-
респідувані радянським режимом. 

З перших його статтей видно, що він змагався 

nроти обмеженнв свободи творчости і поборював 
т. зв. епідемічну творчість, якою прозвали твори, 

в яких прославлювалось :колись Сталіна. Він був за 
тнм, щоб в літературі центром уваги була людина 
зі всіма своїми духовими вартоствми, а не технічні 
досягнення Радянського Союзу, що оспівували 
письменники в часі Сталіна. 

І. Світличний сприймає з захопленням. Він пише, 
що вони прийшли в літературу в наслідок "всена

родного піднесеннв, духу свободи, й роз:кутости, 
духу дерзанив й творчости". 

В цьому часі І. Світличний домагаєтьсв повної 

свободи длв писання на різні теми, щоб письмен
ники приходили з новими ідевми, писали в різних 

стилвх, а не лише в соцреалістичному. Він говорив, 
що пише тоді може народитись правда, :коли серед 

творчих людей будуть різні думки і різні поглвди, 
Яl'іИХ ніхто не може накинути творчому інтелекто

ві людини. 

В 1962 і на початку 1963 р. проти модерністич
ної літератури і проти свободи творчости сильно 
виступили С. Хрущов і Л. Ільїчов на зустрічі :ке

рівників :комуністичної партії з дівчами літерату
ри й l' . .Уистецтва 8 березня 1963 р. в Москві. В літе
ратурі знову підносвть голову сталіністи і прихо
дить розгром творчої молоді в У:краіні, в:ких твори 

забороняєтьсв друкувати, а ті, в:кі поввлвються, по-
В 1960 р. в літературу приходять у.краінсь:кі nадають під гостру партійну цензуру. 

модерністи, т. зв. шестидесятники, в:кі принесли з І. Світличний не здає своіх позицій, він публі
собою нові думки й ідеі та які не хотіли наслідува- :кує ще :кілька статтей, виступаючи проти "однако
ти своіх попередників, радинських письменників nости'' в пітературі та домагаючись ~рава друку
старшого по:коліннв. Коли в цьому році на- ватись поетам- модерністам. 
стали в Радвнсь:кому Союзі, а в тому в Післв цього І. Світличному протвгом :кіпь':ка ро-
Украіні, дев:кі полегшення для письменни- пів заборонвєтьсв друкуватись. 

:ків, українська література поповнюється твор- Його часто :критикують, а його статті засуджу-
чаю молоддю, в:ка зразу здобула собі велику попу- ються на різних партійних зборах письменників. 
лярність і навколо творів в:коі відбуваєтьсв велика В грудні 1963 р.1. Світличний бере участь в ~о
принципова дис:кусів. До цих молодих письменни- хорснах молодого поета В. Симоненка, післа чого 
:ків зараховується Ліну Костенко, Івана Драча, Ми- радлнсь:ка преса принесла вістку, що, мовлвв, йому 

:колу Вінграновського, Віталія Коротича, Євгена Гу- в руки попали заборонені в Радинсь:кому Союзі 
цnла та девких інших. твори, в:кі він буцімто став переписувати і розпо-

Повву цих молодих письменників-модерністів, всюджувати серед студентства і молоді в Украіні. 

----о---о-о---

ІВАН ДЗЮБА 
(0. З.) Іван Дзюба народивсв в 1931 році в селі 

Миколаївка на Донбасі. Він закінчив Донецький 
педагогічний ЇНС'І'И'І'У'І' і аспірантуру Інституту лі
тератури Академії Наук УРСР. Довший час спів
працював в редакції київського журналу "Вітчиз
на", на в:кому й було видно слід його лібераль

них поrлвдів. 
І. Дзюба вже в перших своіх статтвх сильно 

виступив в обороні свободи творчости і проти ме
тоду соцівлістичного реалізму. Він мав від•агу пи
сати, що соцікліетичний реаліsм "засуджує о:кремі 

літератури і окремих письменників на пасивність 

і споживацтво". По:кликуючись на Маркса і Енгель
са, Дзюба доказував, що все на світі мінИЄТІtса, а 
також повинен змінитись :метод соцреалізму, вкий 

вкладає творчість письменника у виразно озиачеві 

партією рвм:ки. 

Торуючи дорогу длв молодих модерніетичних 

письмении:ків, І. Дзюба сильно виступав проти 

творчости письменників старшого покопіннв, в:кі 

в свій час зі страху за свої становища, просла•лв

ли "мудрого і генівпьноrо Сталіна" та комуністич

ну партію. В С$оіх критичних статтах І. ДsІОба об
стоював виразно національні елементи в пітерату-
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рі та був найисFїравішим речниFїом уFїраінських 

модерніетичних письменниFїів. В численних статтих 

І. Дзюба таврував сильно "страхітливу і Fіриваву 
за своїми наслідFїами політичну поrіку бюрокра
тів, догматиFїів і партійних FїерівниFїів", ИRі нази

вали себе "слугами народу'', а справді були най
більшими еFїсплуататорами того ж народу. 

БлисFїучий критиFі і знаменитий промовець 

І. Дзюба ВИFіЛИFіав сильну реаFїцію серед старших 
літераторів, сталінсьFїо - Rонсервативноі орієнта

ції, ИFіі при всіх можливих нагодах FіритиFїували 

і цьFїували І. Дзюбу. 23 червни 1962 р. справу сво
бодолюбивого Дзюби було обговорювано на пре

зидії СпілFїи Письменників УFіраіни, де було вине

сене попередженни, що за його "політично хибні 
твердженни" йому грозить виFїиненни зі Спілки 

ПисьменниFїів. Але постійна нагінFїа і цьFїуванни 

не залиFїали І. Дзюби. Він дальше писав, виступа

ючи в~ обороні переслідуваної совєтсьFїим режимом 
украінсьFїоі Fїультури та творчости молодих укра

інсьFїих письменників, ИFіИМ не пише панівний ре
жим не дозволиє на вільну творчість, а~е й забо
ромиє виїздити за Fїордон т~ втримувати творчі 
зв' ЯЗFіИ з чужинецьFїими письменниRами. 

І. Дзюбі на FїільFіа років заборониєтьси друFїу
ватись в радинській пресі. Щойно, післи деикоі 
МОВЧаНFіИ1 В січні 1965 р. ПОИВЛИЄТЬСИ ЙОГО СТаТТИ 

"сумлінність художнього досліду'', в ИFїій він вик
ладає свої свободолюбні думки і своє ідейне кре-
до. 

В цій статті І. Дзюба висунув питанни відно
шении одиниці до суспільности. 

Він висунув питанни одиниці, иFїа була цілий 
час переслідувана і понижувана в радинській дійс

ності. РадинсьFїа влада хотіла перетворити одини
цю в "людину - гвинтиFї", бездушного автомата, 
сліпого виFїонавци партійних директив. Дзюба 

гостро виступив проти продуFїуванни таFїоі "лю

дини- автомата", домагаючись икнайбільших прав 
і свободи дли індивідуума. Зв цей небуденний 
виступ в обороні людини, Дзюбі заFїинули орієн
тацію на західньое:вропейсьFїий еFїзистенціоиапізм, 

ИFіИЙ є протилежний всім заFїонам Fіомуністичноrо 

суспільного житти. 

Кінець 1965 poFiy застав І. Дзюбу в стадіі не
виліFїувальноі туберFїульози. Постійні допити ще 

більше погіршили стан його здоров'и .. 

------о----о------0~----

Наймолодша творzість на zужині 

Стежки культури 
Зі знаменитою ініціятивою виступили пла

стунки. Ідея зродилась в 1964 р. Зреалізовано 
її літом 1965 р. __ Відбувся перший пластовий 
табір иатежки кульrrури". Видано пврший 
( хое і циклостилевим способом) журнал мо
лодих !ворців -- '(Естафета". Лариса О. про 
зродження ідеї пише: ипродовжуемо дискусію 
над занедбанням ділянок духової творzости в 
пластовій програмі. Обов' язково треба зміпи
ти це!!! Люба пропонує літературний табір. 
Та zому тільки ту о дпу ділянку, Ми візьміж 
літературу, і -- мистецтво, театр} драму J му
зику, журналістику .•. Даймо нашим молодим 
пластункам можливість пізиати діяzів нашої 
культури". І так задум став _J]ілом. Приїхали 
на табір '(Стежки культури/' біля сорок моло
дих пластунок J приїхали діяzі у краінської 
культури. Серед їх -- Носип Гірняк} Докія 
Гуменна} Юрій Лавріненко} Любоелав Гуца
люкJ Богдан Бойzук, Ігор Ооневиц.ькийJ Воло· 
димир ЛиспякJ Михайло Черешньовський і ба
гато інших". 

В першому журналі видніють імена по
zаткуюzих митців пера Христі Гн,атів (вона 
й голова редколегії. ((Естафети" )J Марусі Шее
~укJ. Лялі При'ШЛЯК;J .Ані МостовиzJ Маріzки 
Кузиz, Оофійки Мартинець} Мілі Захарtї, Лю-

би Лесик} Христі Камінської} Мотрі Кушнір} 
Валі Ройко... · 

Мистецькі заставки} віпьєткиJ і ряд екс
кізів в ((Естафеті" привертають окрему увагу. 

Цікавий і ориrіпальпий стиль за підпи
сом ил. В." віщує неабияке майбутнє для мо
лодої авторки в мистецькому світі. 

Наші пластунки зробили добрий поzатокJ 
тепер слово також і за пластунами та твор
еою молоддю й інших наших молодеzuх орга

нізацій. 
Нижzе передруковуємо з ('EcтaфeJrU" (тu

раж якої був лише 100 примірників) деІdлька 
зразків творzости наших наймолодших, ба.жа
юzи їм творzого росту та вже скоро зайняти 
відповідне місце серед наших кульrrурних ді
яzів. 

ПРОТОПТАНІ СТЕЖКИ 

Пам'втаю, вк це бупо. Вупо затишно у пісі. Зе
лень і rорн. 

Стоіть берізка. Я бупа свідком цієї тишннн. 
Пам'втаю о~нн такий ранокJ тихий, поки не при

їхапн Вони . 
Вони з усіх усю~ів. Мене збудив зі сну сміх і 

rамір.. Виростапи їхні сховища. 
Мене днвуІіаJІО WІасто •yrre CJIOBO ''куJІ•'І'УРа". 

Що це таке? 
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Простовпа и, nрнспухоауюwrнсь і np.,.xaJUUO
чиcь ~о Іхньоrо жнтти. До моіх аух ~ОJІЇ'І'ало -
"fараз~". Пульвернза'І'ор nоклав ав'І'о на С'І'о&нку, 

а на шоссе, nоввилась вантажоnі~оіrма і в ній, nе

жалн з~обуткн JUІа~цитоrо стопіттs. 
І nнталнсь мене сусі~н - берізки і сосни: '1Цо 

це таке купьтура?" 

Я не зуміла ві~nовіс'І'Н на це nн'І'анни. 
Вітер колихав мною, rравси, манив мене ~о 

себе. 
А и все ж таки ~ввилась у І хню сторону. 
Пам'итаю Іх схвильованих, баЯJtорнх. 
rоворнпн npo музику, і и час'І'о чула ві~rомін 

слова "мо~ерна", а йоrо не розуміnа ... 
З часом моє корінни втиrнуло всешкnинні іr

рашкн. Міран~епн, звуки струн, біпу снмфонЬо, 
кицю в криниці, босоніжки, мрію і замріиинх. 

Цей сік ожнв1110вав мене,., моє віт'І'JІ розроста

лось, и nраrнула Іхньоrо сонци. 
Чи не щаспнва и, що у моєму пісі стежки уже 

nротоnтані? 
Р е~акціи "Естафети" 

* * * 
Хуга. 

Буре вія. 
Роздерла тишу ночі. 

Почувся стогін лиn -
Плач верб .•. 
ТаРі люто бив об них вітер І 
Тоді серед бурі, 
Серед стогону страждань, 

Почувся зой:к -
Мов СІ'іалічені nтаШРіИ ... 

Чому nлачеш душень:ко? 
Плач 

Страшний,розnучливий 

Заливає ніч, 
Потрясає світом. 

Чому nлачеш душеиьио? 
Чи ж :кров свs:та 

На дармо nроплита? 
Аж таР. зажили ?І 
Не nам'ятають. 
На му:киІ 
На страждання І 
Тортури. 

Волі, 
Катуванни 
Своіх бра тів? 
Защо мучили no тюрмах, 
У Ріайданах? 
Нащо голоду зазнали, 
Защо? Защо~ 

Нащо :кров молоду 
Ті води житти, 

У страшну хвилину 
На вівтарі волі взяли? 
Защо? Защо? 
Щоб забулось? 
ЗаJІишипось? 

Завмерло? 
Те защо гинули всі? 

Плач бідна душеньио І 
Серцем nотряси ІІІ 
Покажи Ріриваві рани, 

Людям очі відчини ІІІ 

Розnали с~рця nожаром, 
Щоб до слави ішли, 
Вас шанраnи. 

Маруса Шевчук 

НІЧ 

Ніч. Срібннстнм nроменем nалає місІЩь. 
Цвітуть зірки в чорнім шлиху. 
Густнм накривалом сnа~ає темікь. 
Накривши все, заснувши ~о віку. 

І сторожать той сон високі, 

Стрункі, мовчазні сосни лісові, 

Шеnочуть зі собою 'І'НХО~ 
ДрімаІОТЬ у ВИСОТі JIHCTKH ~убні. 

І ~есь в ~алечнні бреннn. с'І'румочок, 
Дзвінким акор~ом rомоннть. 

Луна і цвіркуна там rолосочок. 

Лнn·rrіЄТЬСJІ лиш сnомин ~ни ... 

І все мовчить. Ві~nочнвають лю~ 
В своїх ~омах. 
Сnокій нарояжуєтьси в rру~их. 
Панує ніч ... 

Ани МостовІІ'І 

* * * 
Він-

сумний і бай~ужиіі. 
Не знаю чи и йоrо mоблю. 
Чи може бачу в ньому 

пнш туrу свою? 

Це туrа - ві~ икої хочетьси втекти 
ку~нСІо ~алеко, у саі'І'и •.. 

Але ... 

І ... 

'l'yra усюди, 
8 ЙОN· OIIIU(" 

• байдумій розмоаі 

• моїх само'І'Ніх ве'Іорах. 

:х,. r. 

Василь Симоненко жоое не тільки в сер
цях своїх вірних друзів. Він жоое 'МІWЖ у ба
гатьох поетиzних рядках, написаних після 
нього, але не без його незримОЇ уzасті. Во ба
гато поетів можуть. вважати за zесть· робити те, 
що робив Симоненко, робити так, як робоо 
Ошюненко. 

Іаан Саі'І'JІН'ІКНі 
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ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
g, УК РАТНІ й Нд ЧУ~ИН І 

(Хроніка) 

А ИОЛИ Б ПРИІХАВ НАШ? 

(П.Б.). Не~авно прнїз~нв ~о Амернии моло~нй 
російський поет Ан~рій Вознесенсьинй. Йоrо прніз~ 
попере~нло баrато статтей в американській пресі, 
а журнал "Лайф" пі~ніс йоrо на п'є~естал росій

ськоrо національноrо rерои, ставлnн йоrо вище 

Євтушенка. 
На внетупи Вознесенськоrо (ик колись і Єв'f'У

шенка) прнхо~нли не сотні, а тнсnі молоJd, сту
~ентства,. літераторів. Вознесенський утішавси ве
m-t:кою популирністю і майJке ціпнй час перебував 
у найвищих круrах амернканськоrо купьтурноrо 

жнтти. 

Нам не ві~омо, щоjб бу~ьхто з росіJІН ~ чи аме
риканців протестував проти йоrо виступів, чи об
винувачував бу~ькоrо, хто хо~нв на йоrо виступи, 

у "зм:іновіховстві'~ чи "ра.цинофільстві''. А навпаки, 
велико~ержавна російська еміrраціи, не - комуніс
тична і анти -комуністична спр:ийнила Вознесенсь

коrо: ик своrо і~ола. 
В зв'изку з цим у нас виринає пнтанни: а ик 

ми прнйнилн б коrось з українських моло~нх пнсь-

менників з Україин? Чи старались би ві~крнтн мв 
них ~вері університетських ав~нторій, чи роби~ б 
захо~н. щоб увести іх в американські куm.турні 
круrн? 

О, ми сві~омі, що цьоrо у нас не було б! Ми 
були сві~камн, ик прнїз~ Віталів ИоротН'!а, о~ноrо 
з найпере~овішнх моло~нх поетів в Украіні, ціл

ком промовчала ~еика наша "велика" преса, а ін
ша неперебірливо цькувала йоrо. З вкнм зднву
ва:яним можна бупо побачити, копи ци наша "ве
лика'' преса не промовчала поивн в Америці Воз
несенськоrо. 

О, ви леrко очорнювати і ~нсквапіфікуватн 

СВОГО в очах своєї суспіm.ностн і пере~ чужими, 
і ин легко нлоJштн свої rоловн пере~ ЧУЖИМ, на
Еіть росіиннном. 

Чи навчились ми чоrось в Захі~ому Світі? Чи 
nнрвалнсь з! своrо почутти меншевартостн? Чи зро
зуміли, що і в Украіні живуть українці, а не лише 

на еміrраціі? 

е Моло~і львівські критики. Реп'яха, пише: "Українська пое- газетах. Але, мабуть, про нікого 
Серед львівських письменників зів з ко.шннм ~нем ~е~алі більше з його сучасників не було напи
відзначаються своїми працими завойовує читацьке ~овір'и. Хто, сано стільl'\и до тепер, як саме про 
молоді критики І. Мот-орнюк, Л. неупере~женнй, стане знецінюва- нього. Зі сторінок київської преси 

Сеник і М. Ільницький. тн її з~орову новаторську о;цер- зник ціл!Ііовито М. Вінграновсь-
• Валет В. Инрейка -. "Тіні за- жнмість, розкутіс'І'ІІ чутrи й мнс- кий, зникає Ліна Костенко, не чу

бутнх пре~ків". Майже вся кри- m, 11 ппі~ні пошуки й ві~утні ти про Є. Гуцала ... А про Драча 
тика в Украіні дає надзвичайно на~банни? Хто не бачить~ ик, ~о- пишуть дальше і постійно. Одні 
позитивну оцінку нового балету лаючи іmостратнвність, наївну лають, другі хвалять, ще інші да
композитора В. Кирейка - "Тіні примопінійність, без~умне репор- ють "nоради". Ось один з таких 
забутих предків". "Літ. Укр." (ч. терство, украінс~ке поетН'!не нових голосів С. Широкого: "І. 
17) про цей балет пише: "Компо- слово стає аналітJrІНнм, ~умаю- Драч - сам втіленни актнвноrо 
знтор уважно й старанно, з так- чим, мнспевно 6аrатовнмірннм, пошуку, ~іинни. Типовий харан
том, чуттим міри встановив про- руйнує ~оrмн, застарілі уоленни тер, що внмальовуєтьси в йоrо 
порції, акі з о~ноrо боку, ~ОЗJ!ІО- про лю~нну, її ~уховнй світ, роз- ліриці, - розві~ннк за фахом і 
лнJІН зІбереrrн й пере~атн націо- крнває скла~ності бутти, пройма- поклнканним. Драча частенько 
нальннй характер звучанна · баnе- єтьси rрома~ською ві~пові~апь- критикують за ненсні ри~кн й 
ту, не в~аючнсь ~о спрощенни, а ністю за наро~, йоrо теперішнє й строфи, за асоціативні ''завнхрен
з ~pyroro пі~нитн цей бац~т ~о майбутнє''. Післи такого вступу, ни", і - не завж~н несправе~лн
рівни кращих зразків класики~ у- у довгій статті, Г. Аврахов сильно во. ·Але и не певний, що саме та
никнути ~нвертнсментності в му- критикує вищезгаданих поетів. ка критика ("по р.щках"~ з опів

зИ"Іному потоці розвнтку Jdї та Він пише, що шлих: икий вибрали цем в руці) найбільше ~опоможе 
в хореоrрафічинх засобах роз- ці поети "це шлих небезпечний, з'исуватн, в чому полиrає провід
крнтти характерів rероів,.'.. чужий віковим традиціим нашої на тема йоrо твор~остн. Іван Драч 

• Про творчість наймоло~ІШІх .. поезії ... " нікопн не поrо~жуєтьси на помір-
Г. Аврахо.в, даючи оглид творчос- • Ирнтнка про І. Драча. І. Драч ні рішенни, половничасте розв'и
ти наймолодших поетів ("Л. У."1 почав друкуватись всього кілька занив конфліктів. Сучасність, ик 
orr. 20), зокрема І. Жилен~о, Л. років. Поивилась одна збірка йо- він її розуміє, внмаrає rранІrІНо
Скирди, І. Нижника, Б. Демкова, го поезій і кількадесить віршів ro напруменна! сил, бо зав~анвв 
В. Кулн~івськоrо,' .м. Даньиа, С. розкиданих по різних журналах і стоить rранRІозні, І це ~о&ре, що 
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вони такі, інакше й жити не вар- тів". У "Вечорі" виступали спі- маляр Руслан Лоrуш (16 років), .к
то І&уло б". ("Л.У.", '11. 21). Г. В'.и- вачка Наталка Худа, скрипЕUІЬ кий навчається в Маунт Ро.иль се
зовський ("Л.У." '11. 22) про І. Дра- Юрій Вожаківський, пів:ністи Мар- редній школі в Монтреаmо, нама
ча пише: '1ван Дра• пepeJWcill та Цибик і Рафаіл Венке, .співак лював на одній зі шкільних стін 
лірик, сnівець nрнстрасноrо, на- Михайло Ш:кварко і 'ІІеліст Дорів:н величаву картИну "Римське доз
пруженоrо, трнвожноrо буsннв е- Рудницький. вілли". Талант -і задум молодого 

моцій. Вони мов вибух nротубе- 8 Варшава. "Поетн.ве внтісу. Руслана отримали дуже прихиль
ранців серц11, бу~ і заrострю- ваннІІ суwtасностн" •.. Украінсьиий ні відгуки в місцевій канадсьиій 
ють .цумку". журнал "Наша культура", який пресі. 

8 Про В. Коротн•а й І. Дра•а. появляється у Варшаві, присвятив 8 Комсомол Украіни в цифрах. 
Цікаве порівняння між творами ціле своє січневе виданни моло- Зараз в Украіні, згідно з офіцій-
1. Драча Й В. :Коротича робить Г. дій, модерній ПОеЗІl В Украіні. НИМИ даними, Є ЧОТИрИ МіЛЬЙОНИ 
В'язовський у своій статті "Худо- Зміст числа складають _ стаття комсомольців. Без сумніву, що ці 
жній образ і особистість поета" цифри є нас .. рІ·зь ...:..альmованІ· 1· 

С. :Коза:ка - ''Поетичне витісу- л '-''tl 
. ("Л.У.'', ч. 22): "JІкщо в nоезіJІХ І. переборщені. Про це проговоривсь 

ванни сучасности" і поезіі В. Си-
Дра•а кожне слово_, кожний рR,Цок сам секретар :КПУ П. Шелест. В 
- образ - "'ета--, в 0-0в1• JІкоrо моненка, Л. :Костенко, І. Драча, В. •v • • 

м 6._ - СВОІИ ПрОМОВІ ВІН сказав, ЩО на 

б• :Коротича, І. Жиленко, С. Яовенко 
лежить ІJJЬW - менш скла.цна а- будовах і в транспорті У ираіни 

соціІІціІІ, і тнм, хто не звик .цо та- і Л. Скирди. працює 840 тис. иомсомольців, в 
коrо сnособу поетн.ноrо мнс~ен· • Нью Нори. Ра.ціоnере.ца•і про сільському господа..,рстві - 600 
ІІІІ, це вн.цаєтьсJІ наро•нтою уск- В. Симоненка. В програмі радіопе- тис., інженерами й техніками -
ла.цненістю, то У В. Коро'ПІ'Іа спо- реда'ІІ університету Ратrерс (Нью 170 тис., і що майже половина сту
стеріrаємо схильність .цо eni.aoro Джерзі) була передана в багатьох дентів і учнів шкіл Украіни нале
ві.цтвореннІІ по .цій і nнщ, в про- містах Америки, в першій поло- жить також до комсомолу. Ці цп
цесі JІкоrо постуnово формуєтьсJІ вині квітни, спеців:льна програма фрн аж ніяк не представляють чо-
ї завершуєтьсJІ лірн.ннй образ - . 

про Василя Симоненка, .икою вів тирьох мІЛьйонів. 
і.це11 твору... Ву ло б хибним ува· 
жати, що nоезіJІ В. Коротн.а менш д-р Тарас Гунчак, представлв:ю'ІІИ 8 Сту.центські журнали в Укра-
емоційна, ніж І. Дра'Іа. Тут сnрава поетичну політичну вартість ІНІ. В університетах і багатьох 
в характері, змісті емоцій та ще в творів поета. високих школах Украіни видають-
принципі іх розкрнттJІ. JІкщо І. 8 Чікаrо. Літературний Ве•ір. ся різні студентські журнали. 
Дра• з.цебільшоrо і.це ві.ц емоцій В програмі вечора ТУСМ-у, на .и- Студенти Донецького політехніч
.цо .цумкн, то В. Короти. наіrІас- кому обговорювано справи уира- ного інституту (наскрізь зруси
тіше - в зворотному наnр11мі. Е- інськоі студіюючоі молоді~ відбу- фікований) видають рос1иською 
моційність йоrо nоезій у nі.цтекс- лася літературна частина з реци- мовою "Савєтський студент", За
ті, її треба спершу зрозуміти, щоб тацією на музичному тлї "Ідеалі- порізького машинобудівельного 
nережити, а не nережити, щоб зоnаноі біографіі" члена Нью-- інституту -"Промінь, студентсь
зрозумітн". йоркськоі групи поетів···- Юрів: кий вісник", Дніпропетровського 

8 Про новаторську моло.ць. в Тарнавського у виRонанні Юрі.и хіміко - технологічного інститу ... 
статті "Про мого ровесника" Ю- Мис:Ькова. Потім пластуни Уляна ту - "Джерзинець", Львівського 
рій Мушкетик пиШе (''Л.У.", "~~· Леськевич, Юрій Миськів і Роман університету - "За радянську 
23): "Зараз коли мова захо.цнть Завадови'ІІ, мол., рецитували урив- науку'', :Кіровоградсь~ого педаго
nро новаторство, з.цебільшоrо на- ки з поеми Івана Дра'ІІа "На смерть гічног.о інституту ~ "Радянський 
зивають імена моло.цих nітерато-. Шевченка". студент". 
рів. Сnрав.ці, в моло.цнх сьоrо.цні 8 Норт Дейл, Фл11~ Чи 'новий re- • П'ит.цесJІтрі .. ІІ Черннrівсько-
дуже баrато. ПОШ"[_ку, раrато ~ер- .ній? Молодий десятирічний nі.и..і ro інституту. в цьому році минає 
зань. Рівень ~у.цожн~оі . майстер- ніст Богдан Сперка'ІІ виявляє не- 50 років від дни заснуванни Пе
ності. J',fОЛО.ЦН.Х .цуже ВН.СОКНЙ (о-: звичайні здібності у грі на пі.ино. дагогічного ІнстИтуту в·Чернігові·. 
собливо в nоезії). Звн•айио, це на- його пр.имо rенів:льні _здібності ві- Інститут засновано ».. 1916 р. ·на 
самnере.ц зрослий рівень куm.ту~ щують йому велике І!fайбутнє. базі місцевоі учительськоі семі
ри наро.цу, але во.цно•ас {і це не· 8 Міннеаполіс. Усnіхи моло.цо- наріі. Зараз інститут має фізико -
заnере•но) й рівень ху.цожньоrо ro .. скульптора. Молодий скульп- математичний,. загаль!{о • науко~ 
письма тих, хто й.це в літературу, тор Олександер Гуненко (29 ро- вий (з гуманістичним, математич
nере.цусі.м рівень. техніки nисьма. ків) за своі скульптурні праці вже ним, агробіологічним і еконо)&іч
Майже кожний журні!л, кожна ra- нераз одержував дуже висоиу ним відділ-енним) та факультеоr. у
зета щомісJІЦJІ, коли б не щотнж- критику американськоі преси. ·в чителів початкових класів .. В Інс
ни, ві~кривають нові _імена .•. " цьому році він одержав стипенді- титуті навчаєтьс.и 3,500 студентів, 

• Нью Йорк. Вистуn твор•оі ю длв: продовжуванmr· ·сВоіх сту"" ·а за час свого існувfі!.ІН.ІІ було ·ВИ-
моло.ці. 26 березн.и відбувса в Нью дій в Римі. · : ·'1 

• nущено по11ад 12 ти сп учИ'І'елів. 
Йоркуї З· рамени: СУСТА ·і місце.;. .... '8: МонтреалJі.·. УсnіХи моло.цоrо Ректором Інституту є. доц. :В.:.М. 
воі УСГ..:...:. ''Вечір молодих талан- малJІра' Руслана Лоі"уша. Молодий :Костарчук. 
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УкраїнсьІ{а мала семінарія в Римі 

Осип Зінкева.. 6iml 6y,:dвni Украінс•коrо 
Натоnнцькоrо Університету в Римі 

У листопаді 1965 р. мені довелось побувати в 
Римі. Це вперше в моєму житті я мав нагоду відві
дати це "вічне місто", яке як на кожного відвіду

вача, так і на мене - зробиnо велике й незабутнє 
враження. Крім італійського Риму, мене не менше 

цікавив і наш український Рим. Але за кілька днів 

не можна всього побачити і всіх, кого бажалось, 
відвідати. 

Не Буду тут розказувати про італійський Рим, 

про нього багато вже написано чужими й наши
ми, а згадаю лише кількома словами тих наших 

осіб і особистостей, які залишили в мене не за тер
тий спомин на ціле життя. 

З великою вдячністю і пошаною згадую о. д-ра 

М. Марусина, який не зважаючи на свою переоб
т.иженість в часі Вселенського Собору, завжди зна
ходив кілька хвилин для мене, спужачи постійно 
своїми порадами і супроводжуючи по різних міо

цих Ватикану, яких я ніколи не зміг би побачити 
без його допомоги. 

Тепло і з батЬІ~івською любов'ю прийняв мене 
на авдієнціі -Архиєпископ Скитальців ~ир Іван 
Бучко, пІшй постійно цікавиться молодечими і сту
ден?ськими справами та в особі якого ми маємо 
постійного читача "Смолоскипа". Не один з наших 
студентів і вже професіоналістів завдячує йому 
здобуття :високої освіти в Лювені, Мадриді чи Ри
мі. Хоч найстарший віком з усіх наших Єпископів, 
Архиєпископ завжди бадьорий, завжди ввічливий 
і молодий своїми поглидами і розуміин.ІІк житт.и і 

сучасних пробnем. 
Чи не кульмінаційною точкою мого побуту в 

Римі була авдієнціи у Верховного Архиєпископа, 
кардинала Йосифа Сnіпого 11 листопада 1965 р. 

Ідучи до Европи, моєю мрією було відвідати 
цього велетня нашої новітньої історіі і незламно

го страдника за віру і наш народ. Незабутнім за
лишиться в мене той погляд через вікно його па

лати, в той незабутній дощовий день, коли я впер
ше побачив Верховного Архиєпископа, коли він: 
вийшов з Базиліки св. Петра і наближався до сво
єї кардинальської резиденції. В моїй уяві і почу
ванних ця незламна nюдина стала свитою за життя 

і в цьому моєму переконанню ще більше утверди
ла мене розмова, кілька хвилин пізніше, з Іх Бла
женством. На знак пошани й любови я подарував 
Кардиналові книжку "Українське Студентство в 

Америці" і одержав на пам' ятку кілька карточок з 
власноручним підписом і пропам'ятну медалю. 

З великою теплотою згадую Вельмидостойну 
пані Ольгу Коновалець, яка прийн.ила мене з такою 
ввічливістю, що мої відвідини в неі завжди буду 
згадувати з великим зворушенням. Я не знаю, чи 
хтось з нас може зрозуміти і відчути, скільки пе

режила в своєму житті і скільки гори перенесла 

ця українська жінка-героїня. 

Разом з панею Ольгою Коновалець ми були на 
історичному Богослуженні в Базиліці св. Петра, 
яке відправив 12 листопада наш Верховний Архи
єпископ. 

Цікавими були мої відвідини у д-ра Васили 
Федорончука, профес~ра Римського університету й 
керівника українських радіопересилань з Риму. Д-р 
В. Федорончук є рівночасно найбільш продуктив
ним дописувачем на українські теми до італійсь

кої преси. Я мав змогу переглинути у нього ціпий 
ряд газет з його статтими про В. Симоненка, руси
фікацію і нищення украінської культури в УРСР, 
про М. Рильського, молоду літературу в Украіні 
багато іншого. 

* * * 
Окреме зацікавлення викликала в мене Мала 

Українська Папська Семінарія, ику, не зважаючи 
на мою переобтяжену програму, я дуже хотів від
відати. 

У Великій Духовній Семінарії на Джанікольо, за 
посередництвом о. д-раМ. Марусина, я познайо
мився з молодим питомцем Віктором Курманови

чем. В четвер 12 листопада ми разом поїхали де
кілька кілометрів за Рим, де й приміщена будівnи 
Семінарії і де в стадіі будови Український Като
лицький Університет. 

Уже скоро я довідався від дуже симпатичного 

і ввічливого Віктора, що він є внуком брата гене
рала В. Курмановича, якого ще в 1945 р. заморду
вали більшовики в Одесі. 

Сам Віктор володіє прекрасно уираінсьиою 

мовою письмово й усно, не зважаючи на те, що 

цриіхавши вісім років тому до Малої Семінарії з 

Відн.и, не знав ані одного сnова украінської мови. 
Він прекрасно орієнтується в різних украіисьиих 
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Верховний Архиеnискоn, Кар~ннал Йосиn Сліnий 
сере~ у'Інів Малої Семінарії в Римі. 

справах і дійсно з приємністю було мені дис:ку
'l'увати з ним ту чи іншу проблему. 

З захопленням і відчуттям вдоволеннв Ві:ктор 
роз:казував мені про своє перебування в Семіна
рн, про свої різні пригоди та про отців професо
рів. Згодом він з та:ким же ентузіязмом по:казував 

мені цілу будівлю Семінарії, :каплицю, шиільні 
:кляси, меш:каневі :кімнати учнів, бібліоте:ку, фізи
:r;.о - хемічний :кабінет, вели:ку розвагаву залю, 
спортову площу і поруч - будівлю Університету. 

У тра:кті нашої розмови, я поставив Ві:кторові 
та:ке пряме питаннв: 

- Чому ви пішли на теологію? Для цього ж 
треба пожертвувати багатьма речами, майже всім 
особистим? 

Без довгої надуми Ві:ктор відповів: 
- Бо я думаю, що ставши священи:ком, я змо

жу багато більше зробити :корисного для мого на
роду і для нашої цер:кви. 

Про саму Семінарію я особисто знав дуже ма
ло і тому про неі мав в:кесь дуже дивне уявлення: 
мав враження, що там панує п:кась страшна, серед

ньовічна дисципліна, а семінаристів я собі уявляв, 
а:к надзвичайно здисциплінованих дітей, я:ких по

за нау:кою цілий світ не обходить. Але вже с:коро, 
з приємністю, я пере:конався про щось ціл:ком ін
ше: семінаристи, я:к і всі діти - веселі, бадьорі, 
говірливі (чого недастає нашій молоді в Америці 
при зустрічах зі старшими від них} і ці:кавляться 
всіми проблемами сучасного світу й у:країнсь:кої 
дійсности. 

Л бачив, я:к у четвер вечором, учні вертались 
зі своєї прогулян:ки. Багато невелич:ких гурт:ків, 
5-10 хлопців, йшли, оточивши свого отця-учителя 
і пал:ко дис:кутуючи чи то спорт, чи літературу, чи 
модерну техні:ку, або прямо жартуючи. 

Дивне враження зробив на мене фізи:ко - хе
мічний :кабінет, хоч с:кромний, але добре устат:ко
ваний, зо:крема на.писи у:країнсьиою мовою на різ

них пляшеч:ках з хемі:каліями. 

В одній з :кляс я зауважив на стіні гарні пор
трети різних у:краінсь:ких письмеини:ків, а .. · серед 
них та:кож Павл~ · Тичини й Андріа Малиш:к-ЕJ~ На 
тему цих портретІв і сучасної у:країнсь:коі літера
тури у нас відбуЛась днс:кусія З 'Віктором, а зго-

'дом такоІі(' з ;6tЦем :Ре:к~р~~-і с:)тц.іІ.{k:· професора
ми. Л міг пере:к~натись, ·що .~а ц,,.о~у відтии:ку ми 
nосунулись . дале:ко вперед-; у rірав.нЛьному наприм
.:ку · і що в цій шиолі, де учні :користуються :киівсь

.:кими ш:кільними підручниі .. ам:И, де вивчають і 
сучасну ПіДсовєтсь:к'у ·літературу, розбурхані при
страсті нав:коло питання про :культурний обмін, є 
та:кі дапе:кі, абсурдні, нереальні, що аж дивно ро
биться, що багато з нас в ту дис:кусію втягнулись. 

Коли повечоріло і учні працювали над своїми 
задачами, :кіль:ка нас сиділи в :канцелярії ' отця Ре
І'>тора С. Чмі:Ля. Тут був присутній :крім отця Ре:к
тора, дире:ктор ш:коли й професор у:краінсь:кої мо
nи о. І. Тилявсь:кий, віцере:ктор, професор грець
:кої мови й мистецтва о. В. Сапеля:к, Ві:ктор Курма
нович і я. Ми довго говорили про Семінарію, нав
чання, порядо:к і дисципліну, по:кли:кання і духо
вий стан та багато іншого. 

Тут я довідався, що Мала Семінарія була від
:крита 8 грудня 1951 р. у Франції в Люрі. Ш.:Коnа 

проіснувала там три ро:ки і через юрисди:кційні 

труднощі була перенесена до Італії, до Кастель
rандольфо біля Риму. В 1956 р. ш:кола була примі
щена в літній резиденції :колегії св. Йосафата. 
Тимчасом Східня ·Конrреrація збудувала велича
вий будино:к на вія Боччеа біля Риму. Посвячення 
нового будин:ку відбулось 14 жовтня 1959 р. nри 
участі всіх у:країнсь:ких Влади:к у вільному СВІТІ, 
я:кі тоді перебували в Римі на єпис:копсь:кій :конфе
ренції. Ініці!fтором Малої Семінарії і їі постійним 
опі:куном був Апостольсь:кий Візитатор, Архиєпис
ноп Кир Іван Буч:ко. 

Від 1958 р. - :коли Семінарія набула нормаль
ного розвит:ку - до 1965 р. вона випустила 45 уч
нів з за:кінченими студіями. Але за цей час "через 
двері" Семінарії перейшло сотні учнів, що .було 
зумовлене природньою селе:кцією. 

.Щоб до:кладніше поінформувати наших чита
чів про Семінарію, я зробив інтерв'ю для исмолос
Ішпа" з о. Ре:ктором С. Чмелем, поставивши йому 
ряд запитань. 

ПlfТАННЯ: Отzе Ректоре, скіл-жи уzнів 
с зараз у Семінарії і з яких країн? 

Відповідь: В ·біжучому році в Малій Семінарії 
на:єчається 108 учнів, хоч було більше зг-олошених 
але іх не прийнято через недостачу місць. Похо~ 
дять вони в більшості з Англії (50}, з Німеччини 
(22}, з Бельгії (15}, з Франції (15}, з Канади (3}, з Ав-
стрії (2}, зі США (1}. . 

. . ПИТАННЯ: Які передумови вступу до Се
мінарії? 

·У'ІІІі Малої Семінарії в •асі ~oзвinmr 
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Найменша фут&опьна JQ»YJІUІНa Мапоі Семінарії 

внrрапа 'lawy. Щаспнві фут&опістн показУJОn. •ашу 
отцеві ректорові Степанові Чміпеві 

Відповідь: Закінчення 5-оі кляси народиьоі 
школи і вияв зацікавлення · духовним станом. Шкі
льна оп ла та мінімальна, бо Східня Конrреrація по
криває всі кошти зв' язані з прохарчуванням. 

ПИТАННЯ: СІСільки ІСлясів .має Семіна-
~? -

Відповідь: Програма навчання охоплює 6 ро-
ків: 4 гімназії і 2 ліцею, а ті, що вступають на тео
логію, переходять ще дворічний курс філософіі 
при універентеті П ропаrанда. 

ПИТАННЯ: .. Я ІСі предмети вик,ладається 
в Семінарії? 

Відповідь: В гімназії: релігія, українська мова, 

латинська мова, математика, чужа мова (після по
ходження учнів), італійська мова, історія, гео·гра
фія, природознавство, малювання, руханка, музн
~а - спів. В четвертій клясі ще додаєтьса грецьиа 

мова. 

У ліцеї доповнюється грецька мова, історія Ук
раіни, історія :мистецтва, геологія, хеміа, фізика. 

Всі предмети викладається українською мовою. 
ПИТАННЯ: ЯІСими підруенuІСами ІСорис

туюrься професори й уzні'! 
Відпові.ць: Для предметів фізики, хеміі, анато

мії, зоології, ботаніки, біології й географії ми ио
рнстуємось підручникамн з :Києва. Історія, іС'l'орія 
Украіни, історіа уираїнської літератури, латинсь
ка й грецька літератури - викладаються за під
ручникамн приготованими нашими nрофесорами. 

ЦИТАНН Я: Чи можете" отее РеІСторе, по
дати нам денний порядоІС уzнів'! 

Ві~овідь: Вставання в год. 6.30 1 7 - 7.30 - під
готовка до лекцій; 7.30- Служба Божа, 8.15- сні
дання, 9.0G-13.00 - пеиціі, чотири години по 50 
хвилин; в год. 13.00 - обід, потім розваrи і спор
тові вправи до год. 14.45, після чоrо до rод. 15.15 
навчання і підготовка до школи, 15.2G-16.10- п'•

:та rод. навчання, після чого підвечірок, відпочинок 
і спорт до год. 17.00. Від 17.00 до 18.25 працs над 
задачамн і шкільні вправи, а пісJІJІ перерви підго
товка пекцій до rод. 19.35. Перед вечерею чверть 
години духовного 11итания і молитва на вервнці. 

В год. 20.00- вечірня, відпочинок і вечірні мо
литви, в год. 21.00- нічна тиша. 

У святочні дні порядок інший і присвячується 
більше часу на розваги, спорт, фільми, телевізію, 
лектури. Кожного четверга прогулянка по Римі й 
околиці. Раз на місяць цілоденна прогулька авто
бусамн. 

ПИТАННЯ: Чи після заІСінеення Семіна
рії випусниІСи зобов" язані іти н.а теологію'! А 
ЯІСV~О ні, ТО ЯІСа ІСіЛЬІСіСТЬ йде на теологію? 

Відповідь: Після закінчення Семінарії на Бо
гословію вступають лише ті кандидати, які сами 
цього добровільно бажають, а з-поміж кандида
тів-добровольців допускаємо лише тих, яких ува

жаємо здібними до вищих богословських студій. 
На теологію звичайно вступають по-різному. Це 

залежить від річників. Одного року більше, дру
гого менше. Раз може бути 30%, другий раз -
40%_, третій- 50%. Очевидно, беремо тут під ува
гу останній рік, де звичайно доходять учні селек

ціановані щодо можливостей в науці. 

ПИТАННЯ: Чи можуть вступати до Се
мінарії також ~лопці з АмериІСи й Канади? 

Відповідь: Очевидно, що можуть, але на це по
требують згоди місцевого Єпископа, першенство 
мають хлопці з европейськнх краін. 

ПИТАННЯ: НазаІСінеення, Отzе РеІСторе, 
дозвольте подяІСувати Вам за Вашу ввіели
вість" за всі інформації та за можливість. від
відати Мал у Семінарію" зустрітись. з семіна
ристами та зоІСрема познайомитись з Вами 
особисто" о. В. СапеляІСом, о. І. Тилявсьшиж" 
о. В. Гринишином і з Вашим вихованцем ВіІС
тором Хурмановиеем. На заІСінеення нашої 
розмови я хотів би Вас запитати, що Ви хоті
ли б первдати zитаzам "Омолоск,ипа" від себе 
особисто і від Семінарії? 

Відповідь: Радію кожною появою "Смолоски
па", який в'яже Вас з рідною мовою, траднціами і 

духом нашого народу і бажаю редакторам і спів
робітникам гарних успіхів. 

Нас би дуже тішило, коли б повстала на емі
rраціі хоч одна така школа, як Українська Папсь-

Орвес'І'ра Мапоі Семінарії 
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:!'\В Мала Семінарія, але з ширшим доступом дли 
•тих юнаків, що не відчувають в собі нахилу до 
духовнрго стану. 

* * * 
Сказавши правду, покидати Рим мені не хоті

лось. Рим укрвінський і Рим італійський. П'ять днів 

побуту в ньому - дуже мало, але икі багаті ті дні 
споминами про них, про людей, розмови, зустрічі. 

Скільки духового задоволення, стільки знаменитих 
і незабутніх переживань. І завжди в мо ій пам' иті 
Рим залишитьсп неповторним. 

О. Зінкевич 

~о---4---

Питання середньошкільної моподі 

Нестор Томич 

Питання середньошІGільноі молоді стає 
сьогодні більш важливою проблемою для уІG
раїнсьІGого суспільства, яІG питання сту дентсь. 
ІGОЇ діяльности. Згідно з підрахунІGами деяІGuх 
наших дослідниІGів у нас є надзвиzайпо мала 
ІGільІGість студіююгої молоді у відношеппі про
цеитовому до ІGЇЛЬІGости уІGраінців в США. 3 
велиІGою приІGрістю треба ствердити, що до те
пер нам ще не вдалося підрахувати, сІGільІGи є 
в Америці, zи в іншій ІGраіні нашого поселен
ня, студентів висоІGих zи середпіт ШІGіл. Дех
то припусІGає, що напр. в Америці повинно бу
ти приблизно 1.500 уІGраінців- студентів, з то
го п!)иблизно 600 - 700 в системі ОУОТ А. 

Вже від ІGілшох роІGів при Управі ОУОТА 
існує спеціяльна Референтура ОередньоtиІGіль
них Оправ" яІGоі zи не найосновпішим завдан
ням є заохогувати молодь студіювати. 

Зараз цю Референтуру ОУОТ А.. оголює 
Аюлодий і аІGтuвний студент з Трой, Н.Н. -
Нестор Томиг. 

Нестор Томиг народився в родині уІGраїн
сьІGих втікагів в 1945 р. в Амбаху (Австрія). 
Оту діює фізиІGу на відомому Ренсалір Полі
технігпому Інституті в Трой. Належить до 
Пласту, цікавиться фотографією, музиІGою та 
любить про-гульІGувати. Представник. ((Омол,о.. 
cІCUna" відбув розмову з Н. Томшем., n&py~ 

шуюzи ряд питань, пов' язаних з пpoблeJtUJJttU 
середньошІGіпьної молоді та плянами д~ 
ности ОередньошІGільноі Референтури ОУОТА. 

Н u.:жze містимо зміст розмови нашого 
представниІGаз Нестором Томиzем .. 

Питання: Розкажіть дещо про працю Ое
редпьошІGільної Рефеуен:r-ури ОУОТ А тепер 1 
в попередніх роІGах. 

Відnовідь: Середньошкільна Референтура 

СУСТА був зорганізована в 1961 р., на n'ятому 

Конrресі СУ СТА. Завдании ці є і референтурн -
заохочувати середньошкільників іти на вищі сту

дії, пояснюючи ім потребу та значення вищої ос
віти, інформуючи іх про різні ділинии студій та 

давати nоради про іспити, вимоrи прийи•тт•, фі
нанси та подібні аспекти переходу на уиіверситеrr. 
Дальшим завданним є заохочуванн• вступати до 

студентських громад та знайомити іх з ді•льністю 

украінського студентства та його централі -
СУСТА. 

Першим референтом Середньошкільних Справ 

СУСТА був Любомир Зобнів (1961 - 1963), а другим 
- Ронсолина Білас (1963 - 1965). 

Ци референтура зорганіsувала три Середньо

шкільні Конференції: першу в Балтиморі {29 квіт

ня 1961 р.), другу в Трой, при Ренееnір Політехніч

нім Інституті (9 лютого 1963 р.), а третю також 

при РПІ (30 жовти• 1965 р. ). 
Також появилося 7 чисел середньошкільного 

журналу ПІВ ("Передуніверситетський Інформа
ційний Бюлетень), в •кому були, крім корисних ін

формацій та порад п~о вищі студії, також статті на 

різні інші теми. 

Середньошкільна референтура збирала колись 
адреси поодиноких середньошкільників, але тому 

що вони міниютьс• з року-в-рік, цього тепер не 

робитьс•. 
Референтура поміщує статті в "Студентсько

му Слові" (сторінка СУСТА в газеті "Свобода''), 
щоб викликати зацікавлення справами середньо

шкільників. Також розсилається листи до nоодино

ких Громад з інструкціями втримувати зв'язок з 

середньошкільниками в їхній околиці. 

Питання: Чи існують тепер в США яІGісь 
гуртІGи середНЬОШІGіЛЬНиІGів? 

Відnовідь: Так, деякі є. Наприкл_ад в Амстер
дамі (Ньюйоркський Стейт) вже кілька років існує 

середньошкільна груnа, икою проводить інж-. Ми
рон Свідерський. Я туди їздив минулого ро:ку, 
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Сере.цньоuвdш.на Конференців СУСТА в Трой, Н. 

й., 30 жовтнв1965 р. Сн~ з-піва: JhоІ&омнр Зо6нів, 

Роксолина Вілас, інж. Мирон Сві.церськнй, проф. 
В. Романенчук. Оксана Гаmсевнч, Нес'І'Ор ТоМІА 

щоб розповісти учням середніх шкіл дещо про 

студіі та студентство і роздати ім ПІБ. З іншими 

групами я одначе не маю контакту. 

Питання: Чи Ви думаєте, що було б до
ціль·но такі гуртки зорганізовувати і ~и в цьо
мu напрямку щось робить. Ваша референтура? 

Ві.цпові.ць: Такі групи було б доцільно орга
нізувати в тих місцевостях, де немає студентських 

громад. Референтура Середньошкільних Справ в 

цей час не старається організувати такі гуртки, а 

радше ста рається довести до ближчоі співпраці 
студентських громад з середньошкільниками на 

їхніх теренах. 

Питання: Чи не уважаєте, що було б до
цільно розв'язувати справи й проблеми серед
ньошкільників по~ерез ~и при співпраці з на
шими молоде~ими організаціями, 

Ві.цпові.ць: Мені здається, що молодечі органі
заціі - Пласт, СУМА, ОДУМ, МУН, і тд. присиnу
ють майже весь час своім власним зайняттям та 

виховним програмам. Самозрозуміло, що цим вони 

роблять дуже добру роботу. Одначе потрібно ще 

доложити окремі зусилля, щоб спрямувати серед

ньошкільників на університети та до студентських 

громад. Було б дуже корисно, коли б проводи цих 

молодечих організацій звернули на цю справу 

більше уваги та включили в своіпрограми гутіркк 

на ці теми. 

Питання: Які у Вас пляни на майl)утнє та 
які перспективи для журналу середньошкіль
ників ПІВ, 

Ві.цпові.ць: Вже с:коро має появитиси нове число 
журналу, який давніше називався ПІБ. Цей журнал 

плинуємо поширити тематично, щоб він відпові

дав вимогам середньошкільників і студентів, при

свячуючи менше уваги порвдам чисто технічного 

характеру, а більше уваги студентській діяльнос

ті, бо точні інформаціі про аплікаціі до високих 

шкіл і тд. середньошкільник може одержати в сво

ій школі. Його треба в першу чергу заохочувати до 
студій. 

Назву журналу ПІБ хочемо змінити на "Сту

дентське Життя". Журнал будемо поширювати по

через студентські громади, церковні парафіі, та 
молодеч,і організаціі. Думаю, що він знайде заці

l'іавленни серед молоді і допоможе деяким серед

ньошкільникам пізнати наше студентське життя і 

вступити в студентський еві т. 

~~Х~~ОНІsКА===а!!Н~АіНСб~ОГО СТНД[~ТСбКОГО ЖИТТЯ 
• Нь10 Йорк. Нова Упрааа УСГ. 

До новоі Управи місц~воі Ycr, ви
брані такі особи: Юрій Кузьма
голова, Оли Палюх, Андрій Вит
вицький, Мар'яна Шумнлович 

заступники, Надія Данилишин 

секретар, Христи Гордієнко 
скарбник, Люба Стебельська 

організаційний реф., Роман Куп

чинський - культурно - освітній 

реф., Богданна Клецор - пресо
вий реф. Контрольна комІсl.ІІ: 

Христ.и Балагура - голова, Ярос
лав Лешко, Мирослава Головінсь-

· Ка - "Ілени. Товариський Суд: 
Світлина Луцька - rолова, Воr
данна Чума, Теодор Костюк -
чJІени. 

зорганізовано Укрвінський Сту

дентський Клюб, який об'єднує 
не лише студентів украінського 

походження, але також і чужин

ців, студентів, зокрема, славісти

ки. В склад Управи входить: Ро
ман Савчак- голова. Марів Іван

чук -заступник, Тома Гірник -
секретар, Василь СтефаНJО~ -
член. Дорадником Клюбу є проф. 
Р. В. Сіменс, а йому щедро допо

магають два місцеві украінські 

лікарі д-р С. Дуд.ик і д-р І. rал•р
ник. В лютому цьоrо ро~у Клюб 
влаштував перший укрвінський 

виступ на місцевому університе

ті, в програму .икого входили ук

раінські пісні й танці. 

• · MeJdc:oи, Віск. Ноанй Уараік- • М10нхен. Ноаа Упрааа УТІ'І. 
·С:ЬІОІЙ с~~еНУС•ІІІІЙ к 1110 &. 19 берези• відбулис• Заrальні 
Вкінці попереднього ро~у тут Збори П рофесорськоі Ради УТГІ, 

на яких вибрано но~е керівницт
во УТГІ, в склад якого входить: 
проф. д-р Р. Єндик - ректор, 

проф. д-р С. Іваницький - про

ректор, доц. інж. Д. Пеленський 

- секретар, проф. О. Бобякевич 

- декан агроиомічио - лісничоrо 

факультету, проф. С Довгаль -
декан економічного факультету, 

проф. І. Ковальський - декан ін
женерного факультету, проф. д-р 
Я. Гинилевич - декан фармацев

тичного факультету. 

8 Рим. Впнсн .на Український 
Католицький Університет. Ректо
рат Украінського Католицькоrо У
ніверситету в Римі, оснований 
Блаженнішим кардиналом й. Слі
пим, проголосив вписи на 1966 -
67 академічний рік 1_1а боrослов
ськнй, філософський (філоиоrі"І-
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ний), правниq:ий і економі"ІІний ських університетах 

факультети. Прийняті студенти 195D-1964". 
в роках Дмитрук - голова, Юрій Костів -

заступник, Леся Скрипичайко -
секретар, Євген Іванишин- скар

бник, Донна Козак - культурно -
освітній реф .. , Наталка Запісоць
ка - референтка оголошень, Кен 

Балко, Дон Жарський, Патриція 
Кулій - імпрезові референти, 

Денис Демко - організаційний 

референт. 

зможуть одержати стипендіі :від 

Архиєпископського Університет

ського Фонду. 

• СнраКІоз. Провокаців ра.цвн
ськнх стv.центів. Вже довший 11ас 

Місцева Українська СтудентсьRа 
Громада ім. Л. Мишуги належить 

до Міжнародньої СтудентсьRоі 

ОрГанізаціі, в культур~их прог
рамах якої, вона завжди репрезен
тувала Украіну. В ц~ому році на 

Сиракюзький університет приїха
ло двох радянських студентів, які 

домагались, щоб украінсьRа вис

таJІlі.а була вклю11ена в загальний 

стенд СССР. В цьому напрsмку 

вони робили цілий ряд заходів, 

вклюq:но з тим, що зустрі11алися 

з українськими студентами і ста

рались іх у цьому переконати. Не 
зважаюq:и на це, українські сту

денти все ж таки на своєму вис

тавовому стенді репрезентували 

Украіну, що згодом викликало 

кілька відгу~ів в місцевій універ
ситетській пресі. М уЖни постава 

українських студентів була доб
рою відсі"ІІ"ІІЮ на провокацію ро

сійських студентів, які діяли за 

директивами Москви, щоби нав
тралізувати діяльність нашої сту

дентської молоді. 

8 Фіпядельфів. Нова Уnрава 
ТУСМ-у. До нової Управи місце-

вого ТУСМ-у в цьому Академі"ІІ
ному році входять: Бог дан Кар
ницький - голова, Зенон Фили
повиq:- заступник, Марія Гайду
'І!ОК - секретар, Ірина Мазепа -
скарбник, О. Боднар - організа

ційний реф., Б. Волощук - розва

говий реф., Г. Козопуд - куль

турно- освітній реф., Б Скаль11ук 
- пресовий реф., І. Бугай, А. До
линська, М. Прокоп11ук - q:лени. 

Контрольна Комісія: Х. Кульq:иць
ка, О. Козоріз, З. В9нторський. То
вариський Суд: Ю .. Шваб'юк, Р. 
Куропась, l'i. Семанишин. 

• Торонто. "Україна в працвх 
.цокторантів". В тижневику "Го
мін Украіни" (з 26 _березня і в 
Rількох наступних) появилась ду

же цінна серія статтей - "У:краі

на в працях до:кторантів, на аме

риRаиських, аиrлійських і І{анад-

• Вінніпеr. Сту,центськнй кон

церт. 13-го березня відбувся тут 
велиq:авий студентський Rонцерт, 

який був повторенн~м концерту, 

який відбувся в лютому ц.р. в "ІІа
сі Конrресу СУСК-у в Торонто. 
Дуже позитивну оцінку цього кон

церту дала п-ні Галина Мухин 
("Новий Шлях", 26 березня), дода
Ю'І!И до неі також цікаві вислови 

про концерт о. д-ра Сав"ІІуRа, В. 
Клямкова, Ю. Книша, д-ра М. 
Марун11ака, д-ра Б. Мартиновиq:а, 

сотн. О. Навроцького, З Круцько, 
Л. Масло та Г. Кукси. 

• Нь10 Йорк. Кнвжнй ,цар на 
ФКУ. Інж. Теодор Гелемей з Бер
клі, Мі11. зложив 1,000 дол. на 

Фонд Катедри Українознавства, 

'І!ИМ став прикладом для багатьох 
наших професіоналістів, яким 

слід би піти його слідом, щоб як
найскоріше здійснити великий 

задум створення Катедри УRраі

нознавства на одному з американ. 

ських університетів. 

• Нь10 Йорк. (В.П.) Заrальні Збо
ри клітини "Зарева". 1-го травня 

відбулись річні Загальні Збори 
місцевої клітини "Зарева". Збори 
відкрив уступаючий голова Лю
бомир Калиннч, а ними проводи

ли Віталій Кейс, як предсідник і 

Маріянна Задояна, як секретар. 
Звітували уступаючий голова Л. 
Калинич і скарбник Рая Кейс. Ді

яльність ньюйоркської Rлітини 
"Зарева'' знаменували АRадеміч
ні Вечори, поїздки, зустрі11і, това

риські імпрези. За найбільш ус
пішний треба уважати Ве11ір в по
шану Йосипа Гірняка й Олімпії 
Добровольської. Новумом в діяль

ності клітини було видавання бю
летеню "Зарево", який, редагував 

й ілюстрував Л. К~линиq: і якого 

появилось в діловому році 4 чис
ла. 

Після уділення абсолюторіі, 

вибрано нову Управу клітини на 

1966 - 67 діловий рік в такому 
"Світлиq:ний й Дзюба", в якій дав 

складі: Рая Кейс - говова, Аня 
огляд писань обох критиків. На 

• Ваптнмор. ХІІ-нй Ака.цемі'І
ннй Вечір "Зарева". 23 квітня міс
цева клітина "Зарева'' влаштува
ла ХП-ий Академіq:ний Ве11ір, я

кий складавсь з двох q:астин. В 

першій q:астині голова клітини О. 

Зінкевич виголосив доповідь 

закінq:ення першої q:астини Beq:o- Процик - заступник, Володар 
ра було прийнято протестний Лиско- писар, Ю_лія Світенко -
лист в справі ув'язнення Світли11- скарбник, Павло Дорожниський
ного і Дзюби, який пересламо до імпрезовий реф., Ляриса Кулини11 
ЮНЕСКО і до міжнароднього - пресовий реф., Володимир 
ПЕН-у. В другій q:астині ве11ора, я-
І:ШЙ мав характер дискусійного Процик - представник "Смолос-
форуму, дискутована питання кипа", Любомир Калини"ІІ, Борис 

"Національних меншцц в США і Круцький - q:лени. Контрольна 
їхнє майбутнє". У форумі взяли Комісія: Володимир БаRум - го
у11асть мгр. Юрій Ілінський, який 

лова, Марінина Задояна, Богдан 

РимаренRо- члени. Збори заRін
чено дискусією над майбутньою 

говорив на тему - "Сила рас і на

ціональних мен!ПИН в США", сту

дентка І рка Калинов~ька - "Пи
тання негрів в США" і мгр. Ірка діяльністю клітини. 
Хархаліс -"Справа асиміляції й 
денаціоналізації". 

• Е,цмонтон. Нова Управа "Об
нови". До нової Управи місцевого 
ТУСК-у "Обнова" входять на 1966 
- 67 аRRдемічний piR: Ростислав 

• Філв,цельфів. Днекусів навко
ло "бунту моло.ці''. На сторінках 
католицького щоденника "Амери
ка" розпо11алась досить образли
вою ста'М'ею ЕРКА, дискусія над 
проблемою "бунту мОлоді". 
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БАЦИЛЬ СВОБОДИ ПОШ.ИРЮЄТЬС11 ! 
25-2'7 квітни ві~увск в Києві ХХ-нй з'із,ц ком

сомолу Украіни. Зrі.цно з пресовнмн пові.цомленнв

мн цеіі з'із.ц, ХО'І і повинен &утн 10вілейннм, ві.ц-

6увсв без жо,цноrо ентузівзму і піJаІесеннв сере,ц 

моло,ці. Хо'І комсомол Украіни о6'є,цнує 'Іотнрн 
мільйони моло.ці, то все ж йоrо JUІН'ІЇ й проrрама 

,ЦіJІJІЬНОСТН не ЗаХОП1DОІОТЬ МОЛО,Ці і він В СВОЄму 

проrресі і розвнтку суспільних ві.цноснн застрІІІ' 

,цесь на трн.ццвтнх • сорокових роках. Комсомол не 
зумів захопити твор'Іоі моло.ці і в йоrо рв.цах май

же немає тру6а,цурів "щаслнвоrо ,цнтннства" і "ща

сливої моло,цостн". Консервативно - сталінські ме

то.цн і настанови заJІНшаJОтьсв і на.цальше в керів

ництві комсомолу і він з кожним роком по'ІІІнає 

все більше втра'Іатн вплив на маси моло.ці,. оа не 

з і.цейностн, а з внrо,цн вступає в йоrо рв.цн. 

На з'із,ці комсомолу помі'Іалось виразно, що 

йоrо керівники, за ,цор'f"Іеннвм з Мосивн, стара

лись цілковито неrуватн 6у,цьвинмн ознакамн йо

rо націонапьноrо характеру. Тому й на ньому ви
ступав напрнкла,ц не уираінськнй космонавт П. По
повн'І, а росівини _ Ю. farapiн. Інші респу6JІІПІІІ і 
т. зв. "соцівлістн'ІІІі країни", за вийником Казах
стану, Мол,цавіі і Слова'І'Іннн, навіть не внслаJDІ 
своіх пре,цставннків і обсерваторів. Хо'І на з'із.ці 
внетупав перший секретар ЦК ВЛКСМ з Моеквн 
С. Павлов, офіційиоrо пре.цставннка з Росіі -
РСФСР не було. Всі ці моменти, і 6аrато інших, є 
вскраво10 познако10, що Москва хотіла примен
шити зна'Іеннв і силу украінськоrо комсомолу, о 

окремоЇ національної моло,це'Іоі о,цнннці. 

Внетупи на з'із.ці не,цвозна'Іно сві,ц'Інлн" що 
сере,ц моло,ці все більше і більше пошнр10єтьсв 

,цух сво6о,цн і ,цо її ,цуші і розуму не ,цохо,цJІТІо 

різні закJІНкн про "ново6у,цовн'', "тру.ц",. "вірність 
комунісТН'Іній партії", "rотовість боронити радJІН· 

ську віТ'Інзну", "о6ов'взок супроти партії й на

ро,цу" і т,ц. 

Майже кожний ,цопові,ца'І, а зокрема секретар 

КПУ і 'Ілен політ610ра ЦК КПРС П. Шелест і пер

ший секретар комсомолу Украіни Ю. Єnь'Іенко, 
сильно наrолошуваJІН і пі.цкресл10валн у своїх вис

тупах, змаr моло,ці ,цо сво6о,цн, про що вони rово

рнлн, вк про вплив ''буржуазної і.цеолоrіі". П. Ше
лест rоворнв: "Всі форми і мето,цн політН'ІІІоі про

паrан,цн і аrітаціі ма10ть &утн спркмовані на те, 

що& наша моло,ць... непримиренно боролась про

тн f6у.ць-кинх проввів вороJВоі 6ур•уазноі ідео
JІоrіі... ІмперіаліСflІ'UІа реавців поснл10є антнко
мунісnRНу пропаrан,цу •.• Вур•уазиі nponaraнRJІC'I'R 

не зупннJDОтьсв ні пере,ц вкнмн засобами ,цлв тоrо, 

що& ві.цвернутн моло,ць ві.ц боротьби за світп:і і.це

алн л10,цства... У безкомпромісовій класовій бо

ротьбі (?І) на і.цеолоrі'ІНому фронті кожний ком

сомолець, ножний 10нак і .ців'Інна повнині &утн ак

тивними бійцими нашої партії, пристрасно захи

щати і пропаrуватн наш спосіб жнттв" наш соціs
лістн'Іннй ла,ц,. ленінські і.цеі ... Треба ві.цверто ска
зати, що там, ,це неза,цовільно ве,цетьсв і.цейно - по

літи'Іна і виховна робота сере,ц моло.ці, іно.ці зна

хо,цнть поживний rрунт апоm'І'Н'ІНість, ,цемаrоrів, 

скептицизм, схнJІJІннв пере,ц розтлінно10 захі.цно10 

культуро10". 

Ваrато такої "поживи" ,цлв моло.ці можна було 

по11ути ві.ц П. Шелеста. Але цв "по~_нва" вже пе
рестала &утн справжньо10 пожнво10. Це заро.цок 

розипа,цу системи, це зріст Ібацнmо сво6о,цн. Тому 

він і так наполеrлнво ,цомаrавсь, щоби комсомоJІ 

,ц6ав в першу 11epry про "і.цейне заrартуваннв твор
'ІОЇ моло.ці, спрвмовуJО'ІН її пориванни по правнль

ному ШJІJІХУ 1 ЩО6 у ВСЇЙ СВОЇЙ ТВОр'ІОСТі ВОНа не 

рувалась мето,цом соціалістН'ІІІоrо реаJІізму, про

ві.цннм принципом вкоrо є партійнісп. і наро.цність 

мистецтва". 

П. Шелест мусів признати також ,цвоJІнкість 

моло.ці, вихованої рар;внсько10 снстемо10 комуніс

тнІІноrо внхованнв. Він rоворнв з притнеком про 

те, що моло,ць J зокрема твор'Іа,. rоворнть ра.цо про 

"ленінський стиль" праці, але в житті тоrо стнmо 

взnran:i не прнтрнмуєтьсв. 

З'із,ц комсомолу закін'ІНвсв. ДеJІеrа~ ро3'іха

JDІСЬ. Він не вніс ні'Іоrо новоrо,. не пішов впере,ц, а 

став на місці, закам'JІНів. А сере,ц моJІо,ці зро.цжу

JОтьсв нові і.цеі, снльнішає ,цух сво6о,цн, за ику та 

моло,ць змаrаєтьсв. І цьоrо змаrу ВJКе не • авт 

зупинити нівка сила. 

Т. Кульбак 

* * * 
Киів. МаніфестаціJІ українськоrо сту.центства. 

22 травни АП передала таку вістку зі столиці Укра
іни: "Під холодним дощем у столиці Украіни зіб
ралоси кілька сот людей, щоб мовчазно виивити 
протиставність украінського націоналізму Москві. 
Вони склали квіти перед пам'итником Т. Шевченка, 

поета 19-го сторіччи, співци звільненни з-під росій

ського пануванни". 

В дальших звідомленних чужинецької преси з 

Києва говорилось про арешт організаторів маніфес

тації. 
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ноЬі цuсла 
cmygeнmcьhux-bugaнь 

8 "СТУДЕНТСЬКА СТОРІНКА" 

- видає Редиолегіи при Осередиу 
Діильности ТУ СМ-у в Нью Йорку, 
ч. 2, рік І. (додаток до "Шлиху пе
ремоги", Мюнхен, 27 березки 
1966 р.). Зміст: В. 'Будзии - "Проб
лема студентської молоді", Ю. Сн

дорович - "Маrна кум лиуде", 
м. н. г.- "Дві студентські імпре

зи в Чікаrо", Н. Шалай - "Націо

налістичний дух і його поq:аткн'', 
В. Б. - ••цікава доповідь". 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" -
сторінка ГУ ТУСМ-у. Редактор -
Т. О. Рогатинська. ч. 2/39, рік rv, 
Дітройт- Торонто (додаток до 'То
моку Украіни", Торонто, 12 берез-

ни, 1966 р.). Зміст: ТОР- "Договір 

в Бересті", "Уіультобмін і христи
инська філософіи", "Уіонцерт То
ронтсьиого студентського хору", 

"Студентська молодь героим 

Уірут", Хроніка ТУСМ. 

- Ч. 3/40, рік lV, квітень 
1966 р. ("Гомін Уираіни", 30 квітни 
1966 р.). Зміст: ТОР - "Така дійс

ність'', Хроніка ТУСМ-у. 

8 "СТОРІНКА УКРАІНСЬКОГО 
СТУДЕНТСЬКОГО К1ПОВУ В ТО

РОНТІ" - поивилась в q:асописах 

- "Вільне слово" (26 ,березки 1966 
р.), "Гомін Уираіни (26 березки 
1966 р.). "Новий Шлих" (30 квітни, 

1966 р.). Зміст: (з деииими змінами 
приблизно таиий самий): Х. Ма
зуркевич - "Слово пресової ре

ферентии", "До відома украінсь

кого громадинства", Ліда Любин
сьиа- "Студентський бенкет••, Б. 

Онищук - "Уривок зі слова абі
турієнтів", Х. Спольська - "Уіон

церт пісні й танцю СУС - Вінні
пеr", "Сучасна українська поезіи 

на еміrраціі'', Ігор Бардин-"Спо
во голови УСІ'\ на концерті в То

ронті", Д. Струк - "Слава "Сло

ву", М. Сиоруnська - "Уіонцерт 

хору УСІ'\", Вол. Шелест - "На 

вас чеиає українське суспільст

во". 

НАНАДА ЗА їХНЮ СВОБОДУ 
Українську еміrраційну cninь- на воmо. Подібні вістки nочала і відnовідальний за орrанізацію 

ноту oropнyna хвнnв nротестів. nоширювати також радJІНська ам- маніфестації Мниоnа Пnав'юк. У

Кожний чесний українець, кожна басада в Канаді~ Рівночасно з тнм часники демонстрації nрнйнвnн 
орrанізаців і установа nідносвть 
ronoc в обороні свободи засудже
них, nереспідуваннх чи ув'взне

ннх українських nисьменників в 

Украіні. 

До двох nрізвищ Івана Світ

пнчноrо і Івана Дзюби - доnучи
лось ще чотири - lrop Иаnннець,. 
Михайло Осадчий, Воrдан Горинь 
і Михайло Косів, відомі львівські 

nнсьменннкн. З Украіни доходвть 

вістки, що ще більше, зокрема з 

молодої rенераціі, nисьменників і 
студентів, 6yno в останніх місв· 
цвх ув'взнено або nотаємно засу

джено. 

Щоби дезорієнтувати україн
ську сnільноту на чужині та nос

nа6нтн снпу nротестних акц1в, 

6оnьшевнкн nускають різні кон
троверсійні вістки з одинокою 
цinmo, що6н nідірвати нашу віру 
в nравнльність н~шоrо змаrу. Сnід 
тут навести хоч кілька оркипа
дів: в інтерв'ю закордонному ко
ресnондентові застуnник rоповн 

СПУ Ю. ЗбанацькИй стверджував, 
що І. Світпнчннй буде вкоротці 
суджений, а зараз nіспв тоrо 
nідставпені "товариші" І. СвітШІч

ноrо мапи інформувати корес

nондента "Нью Йорк Тайм-у", що 
буцімто Світпнчноrо виnущено 

nошнрюєтьсв шеnтано nочерез ко

муністичну аrентуру в Америці 

й Канаді nровокативні суrестіі, 

мовпвв,. ви то ви націонапістн ста· 

єте в обороні комуністів? Та ж всі 

вони,. в чиїй обороні стаєте - 6у
JІН комуністамн й комсомопьцв-

мн ... 

Незважаючи на різні контро

версІІ ! шеnтану комуністичну 

nponaraндy, украінці Канади rід

но етапи в обороні своіх братів в 
Украіні. 28 травив від6упась в От
таві, стопиці Канади, вепнчава ма· 

ніфестаців украінської моподі 
(Ппаст, СУМ, ОДУМ, МУНО), сту
дентства, чпенів різних орrаніза

цій і окремих осі6, в вкій взвпо 
участь nонад те.н тнсвчі осі&. Ве
пнку всеукраїнську маніфестацію 
ПОПереднnа nресова . КОНференціІІ 
26 травив в Торонті, впаштована 
ДJDІ чужннецькоІ 1 українськоі 

nреси. На конференції, вку від
крив д-р М. Кушnета, rопова Від

діпу КУК в Торонті, nромовпвв і 

нею керував адв. С. Фропвк. 

В суботу ~8 травив в О~аві 
nеред 'будинком Верховноrо Ка
надськоrо Суду від6упось віче, в
ке відкрив ред. М. Сосновський, а 

rоповну nромову внrопоснв віце
.nрезндент КУК nрезидент УНО 

резопюціі, вкі відчитав nисьмен
ник Упас Самчук і вкі 6упн дору

чені дпв Канадськоrо урвду на 

руки міністра фінансів дост. Шар

nа. Піспв довшої розмови мін. 

Шаро nоввивсь nеред тнсвчамн 
демонстрантів, заввпвючн nовну 

nідтримку дпв украінськоrо наро

ду в йоrо 6opon6i за вопю та за
суджуючи терор і nереслідуваннв 

6ольшевнцькнм режимом украін
ських купьтурннх дівчів. На вічу 
промовпвпн також nредставники 

хорватів, словаків, латишів, руму

нів і ма.Q'JІрів. Віче закінчив nре

зидент КУК-у о. д-р. В. Кушнір, 
nідкреспюючн еопідарву nоставу 
канадських українців в оj&ороні 
своіх nоневоленнх братів. 

Післв ві~а всі ічасники мані 
фестаціі nерейшJІН вуJІНцвмн От
тави і двічі о6ійшJІН будинок ра

двнськоі амбасади. Десвткн і сотні 
наnисів, вкі несли учасники мані
фестаціі і тнсвчі розданих члена

мн МУНО і інших орrанізацій пе
тючок - rоворнлн про ціль мані
фестації й інформували жнтепів 
канадської столиці про nовернек
ив терору в Украіні. 

Вепнчаву маніфестацію в От
таві та іі зразкове nроведекив о6-
Ші11рно коментували канадські rа
зетн, радіо і тепевізів. 
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День Світличного й Дзюби в lНью йорку 
11 червив сnецівm.ннй комі

тет nокШІканнй з рамені СУСТА, 

очоmованнй nрезн.центом цієї сту 

,центськоі центрапі в США Іrором 
Чумою, влаштував сту,центську 

,цемонстрацЬо - nікетуванна Ра
.цвнськоі місії ;цо Об'є.цнаннх На
цій в Нью Йорку. В nікетуванні 
взвло 'f'Іасть nона.ц сто аrу,центів, 
зокрема Ньюйоркської Украіксь

кої Сту~нтськоі Грома.цн і nре.ц

ставннків інших моло.цечнх і сту
,центськнх орrанізацій. Сере.ц у
часників nікетуванна з'ввнвсь Го
лова УНС і віцеnрезн.цент УККА 
Йосиф Лнсоrір, а в nікетуванні 
брали rrасть також ві.цомі сту

,центські .ціnі - rолова Центраm.
ноrо Прово.цу "Зарева" - Павло 
Дорожннськнй, nрезн.цент СУСТА 
- lrop Чума, ре.цактор "Смолос· 
киnа" О. Зінкевич, rолова Краєво

rо Прово.цу "Зарева''- Воr,цан Ри
маренко, rолова кпітини "Зарева" 
в Нью Йорку ~ Рав Кейс, ві.цомі 
сту.центські .ціи'Іі В. Ву.цзвк 
(ТУСМ), nоет Віталій Кейс та ін-

Не було б сту,центське nіке- nрисутніх rолова ОУП "Слово" 

тувании - сту.центськнм, з моло· nроф. Грнrорій Косnок, вкнй rо

,цечнм заnалом, коли б воно обій- ворнв про моло,це творче nоко

шлось і без зворушлнвоrо виnад- пінна в Україні. Шановний про

ку. Не зважаючи на сильну охо- фесор закін'Інв свій вистуn nере
рову бу.цннку ра,цвнськоі місії а- конаннвм, що це моло,це nоколін
мернканською nоліцією, .цвох ві,ц- на, рано чи nізніше, зруйнує 'І'JОр

важннх юнаків nро,церлнсь пі,ц му нароЩв, в вкій ,цовелось JIUI'1'II 

сам бу,цннок і обкн~JDІ йоrо фJІІІ- і нашому украікському наро.цові. 
шкамн з червоною фарбою, що 

мало снмвоп:ізуватн крівавнй ро-
Доnові.ць про І. СвітJDІ'ІНоrо 

й І. Дзюбу внrолоснв ре,ц. "Смо
режнм в лоскнnа'' О. Зінкевич. Доnові,цач сійський окуnаційний 

нашій батьківщині. 
nроанап:ізував творчість обн.цвох 

В часі nікетуванна rpyna моло.цнх критиків та nре,цставнв 
сту,центів роз,цавала стеціальні ле- те nі.цра.цвнське тло і атмосферу, 
тючки внrотовлені СУСТ А і в в- в вкій ім ,цово.цнлось творити. 
ких rоворнлось також про ареш- Уривки з nраць обн.цвох критн
туванна І. Калннцв, М. Косіва, М. ків чнтаJDІ Воr,цанна Илецор і Ана 
Оса.цчоrо і В. Горннв. Процик. 

* * * 
У вечорі тоrо ж самоrо .цнв 

ві.цбувсв в Нью Йорку Ака.цеміч

ннй Вечір "Зарева", nрнсвnеннй 

І. СвітJDІЧному й І. Дз-і. Вечір 

ві.цбувсв nі,ц nатронатом ОУП 

* * * 
Пікетуванна ра,цвнськоі місії 

,цо ОН і Ака.цемічннй Вечір "Заре
ва" nі,ц nатронатом ОУП "Слово" 

є .цоказом, тієї веШІкоі ~ховоі 
є.цностн, вка існує між українци
ми на чужині і в Украіні. Це є 

ші. "Слово". Сере,ц nрнсу'І'Ніх на залі .цоказом, що цієї є,цностн і укра-
Пікетуваннв, вке тривало кіль- були ві.цомі наші nнсьменннкн, інської сnільности не всилі знищв

ка rо.цнн, закінчено снмвоп:ічннм культурні .ціnі і сту,центська мо- тн жо.цннй окуnаційний реВUІм і 
сnаленнвм больше.внцькоrо npano- ло,ць. Вечір ві.цкрнла і ним кер- що кожний укрвінець на чумнні 
ру nі.ц сnів украікськоrо націо- мувала Рав Кейс. Зі знаменним rотовнй стати в обороні своrо бра-
нальноrо rімну. встуnним словом звернувсь ,цо та в нашій Ватьківщнні. 

r. -----~-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------~і 

ВЖЕ ПОЯВИЛАСЯ ВРОШУРА О. ЗІНКЕВИЧА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: 

''Світ личний і Дзюба'' 
Зміст брошури: 1. Переслідування культурних діячів в Україні, 2. І. Світличний, 

3. І. Дзюба, 4. Витяги з праць обидвох критиків, 5. Бібліографія, 6. Огляд пресових 

повідомлень про переслідування І. Світлич ного й І. Дзюби. 

Брошура появилась у видавництві "Смолоскипа" і вона коштує всього 75 ц. 3амов

леня шліть на адресу: 

"SMOLOSKYP" 
Р. О. Вох 6038 Patteraon Sta. 
Baltimore 31, Md. USA 

~~ 
~--------------------------------------------------·-----------------------------------------------·-----------------
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Фр01rмснт з маніфестації: сотні українськоі моподі 

з Пласту, СУМ-у, ОДУМ-у, МУНО і студентських 

орrанізацій, з чнспенннмн написами, прн~упн до 
Оттави, щоби стати в обороні переслідуваних ук

раїнських письменників І. Світпнчноrо й І. Дзюби. 

Перед демонстрацією украінськоrо студентс"Іва в 

обороні І. Світпнчноrо й І. Дзюби на місці збірки, 

біля Гантер Коледжу в Нью Йорку. Стоять з-ліва: 
Головn Центрапьноrо Проводу "Зарєва" - Павло 

Дорожннськнй, Голова УНС ! Віцепрезидент УККА 
- п. Йосип Лнсоrір, президент СУСТ.А- lrop Чу-

ма й інші учасники демонстрації. 

Унрn~нсьr.ї: студенти пікетують nобпизу будинку 
радянської місії Р.О ОН. 

Ціпа вулиця, на якІв міститься радянська мІСІЯ до 

ОН, була зnбпьокована поліцією ! нікому не вільно 
було проходити. 

Перед зnн'нченням пікетування студенти спапипн 

червоний більшовицький прапор nід сnів украінсь

коrо націонапьноrо rімну. 
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СЕ!І-ІІНАРІЯ В РИМІ.- Ю. Грабовсь·кий: ПІДНЕСЕННЯ ЧИ 

Т Ь НГРЕ И- . 

Ув'изненнй радинс~оиою владою в Україні- молодий nоет Irop 'Калинець 

СВОБОДУ МОЛОДИМ ПИСЬМЕННИКАМ В УКРАІНІ! 

'ismoto:;hyp~1' 
ma а tne of ukraLni.an outh and students 
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'·"~~"""~"""~~""''~""""'"'"'"'~"',.. ; '$ 
~ $ 
і ПЕРЕД НАМЕНЯРЕМ $ 
<І $ 
:, В цьому році .минає 100 років з дня : 
~ народження великого українського пись- :. 
~ , 
~ .менник.а, вzеного і громадського діяzа : 
~ -Івана Франка. Ціла українська спіль- $ , " : нота в У країні й 1U1 zужині відзнаzує цей :. 
~ ювілей нашого безсмертного 1/(віzного ре- $ 
і волюціонера". $ 
~ , 
, Нижг;е публікуємо вірш молодого ~ 
і львівського 'nоета Ролtана Лубківського ~ 
$ присвяzений Великому Каменяреві. ~ 
# ~ 

: Серед моrип застиr камінний спокій: ~ 
~ Мов~ать дерева, плити і слова, $ 
! , 
..- І в тиші цій безжалісно жорстокій " 
~ $ 
$ Безшелесно росте німа трава . . . $ 
, в , S . . . неоким звуком ппоменіІІа рима, $ 
S І раптом - rope rруди протика . . . і 
$ Ні, cnyxairre! Я ~ую - молот rрима, ... 
, $ 
~ Я -.:ую, ак розиоситьси луна І . . . ~ 

! ... Од rрому падаJІИ серци поро•иі, $ , , 
$ Немов rориита, на rарnий &рук . . . $ , , 
$ Дзвенить серци, натхненні і триво•иі, ~ , п , $ риймаю~и високий чистий звук. '$ 
$ Дзвеніть, серци! Не смієте мов~ати, $ 
$ ~ $ Не смієте дудиіт• порожииком. ~ 

$ Ми у житти прийшли, що& зазву~ати $ 
# $ 
$ Скуп~оптурою, картиною, ридком. $ 
: Берім в серци Франкову ві~иу муку, ~ 
$ ~ $ Олекаймо слова ~ародійиий ~ар. 

1
, 

' Завмер поет, на мить відвівши руку ... 
!. Ви чуєте? · 
$ Удар! f 
і Удар! $ 
~ Удар! , 
! : S Роман Лу6кіаськd і 

~~""~""""'"""'"'"""~"'"~"'"'.,.~'"'"'" 

СВОБОДУ МОЛОДИМ 
ПИСЬМЕННИКАМ! 

Боm.шевицька інквізицін украіис•коі пітера

тури ще не вщухпа. Під постійними ударами ще й 

~осі зиаходитьси моподі пис~омеииики Украіни. Зі 
сторінок пітературних виданІ. в Украіні зникло 

ціJІИй рад імен молодих поетів, кри'І'Нків, пис•

меиииків. Про долю денких допіта~СпІо вістки в За· 

хідній Світ. Про інших иі~оrо иевідо~о: що з ин
ми, чи живуть в Украіні, ~и на засланні, судже· 

ні. чи ще перебувають в тюремних -камерах, на 
постійних допитах і моральних та фізи~иих тор

турах? Відомим і иезапере~иим є, що &рати Ми

хайло і :Sоrдаи Горині, викпада~і п~овівськоrо уні

верситету, вже засуджені на ~отири і шіст1о років 

засланки. Невідома допи Іrори Каmrнци, Михайла 
Oca~oro, Михайла Косіва, хо~ відомо, що вони 

дасио ув'nзиеиі, а може в1ке й засу~екі. 

Відомі прізвища ще й інших ув'изиеиих мопо

дих письмеиник!с і студентів: Я. l'евричаr С. Кар

r:-иськоrо, В. Мороза, А Заm~вахи й інших. 

Цей терор, зокрема розrром молодих Львів

ських письменників, скопнхнус цілою Україною. 

Вістки, які різними шлихами доходить з Украіни, 
підтверджують, що вси українська rромадськіст• 

стал" no стороні переслідуваних і ув'изнених. Ин
іве~окі пнс~оменникн винвили солідарність з Львів

є-s.кнмн і етапи в їхній обороні. Украіне~окий народ 

спрнйнив ув'изненнх і засуджених не ик "воро

rів" і "запро~нців", а ик найкращих своіх пред

ставників і виразинків народніх дум, по~увань і 

праrнень. Сотні і тнсnі nвів'ии зустріІІИ засу

джених 6ратів Горинів не лайкою, а букетамн ui· 
1ів. Приїзд до Львова rрупн молодих киівських 

nисьменників, акі домаrапись сво6одн ув'изненнм, 

є найкращим свідоцтвом, що украіиец• rотовнй 

стати не пише по стороні, але й в обороні своrо 

рідиоrо 6рата. 

Досвід з переспідуваинам Івана Світпн~ноrо 

й Івана Дзю6н є найкращим доказом, икою веJІИ

ною силою, пою моrутньою з6роао в нaumx ру-
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иах є наша ПРАВДА. Коли за нашим по-.нном за

rоворнть світова nyблiwma оnініи, то~і це у~ар по 

вороrові і він мусить йти на уступки. Ми може

мо бути rop~i з тоrо, що наші -.нсленні npoтeC'nli 
листи ~о 'ЮНЕСКО, Об'є~наннх Націй, різних ~ер

жавних установ, -.нсленннх иуm.прн~ д;іJІ'ІІів 

~:ільноrо світу - таин спрн-.нннлнсь ~о звількен

ни Світлн-.ноrо й Дзюби. 

Тому нам невільно зупинитись. Ми мусимо 

йти ~альше вnере~. Нам не треба переставатн, а 

навпаки посилити наші протестні ~іі. Не сnора~н-.· 

но, а орrанізовано, яи зріла сnільнота, сnівві~по

ві;цальна за долю своrо наро~у. ми повинні писати 

сотнІ н тнси-.і листів ~о ЮНЕСКО: Об'є~наннх 
Націй~: культурних ЩЯWІів Захі;цньоrо Світу, влаш

товувати ~емонстраціі всю~н там, ;це лише є боль· 
шевнцьиі офіційні пре~ставництва і не переста

вати вестн цієї протестної акції таи ;цовrо, яи ;цов

rо наші молоді ~рузі nеребуватимуть в більшо
вицькому ув'изненні. 

Не nорожніх фраз і слів нам зараз nотр~бно 

ві~ наших централь і центральних орrанізацІи, не 
словесноrо nатріотизму, а ~іла! І цим конкретним 

~ілом - стати всім в обороні засу~женнх і ув'ю

нених братів Михайла і Воr~ана Горинів, Іrори 
Калннци, Михайла Кос;ва_. Мн~~tйла Oca~oro 

і всіх тих, иинм окупаційна вла~а в Украіні мо

ральним і фізн-.ннм терором замкнула уста зам

ном nа!)тійноrо інквізитора. 

Уираінсьинй наро~ ніколи не за~овольннтьси 

вістиою, що той WІН інший письменник є на волі. 

Воли і свобода ~ли нас неnо~ільні. І хо-. СвітmrІ
инй і Дзюба на "волі"J то вони так ~овrо не бу~уть 
вільними в повному розумінні цьоrо слова, ви ~ов

rо вони не зможуть свобі~но творити і внеловлю

вати свої ~умин і обстоювати свої поrли;цн. 

Тому сьоrо~ні наш или-. ;цо иожноrо, в иоrо 
б'єтьси українське серце: БОРІМОСЬ ЗА ПОВНУ 
СВОВОДУ ДЛR МОЛОДИХ ПИСЬМЕННИКІВ В 
УНР АЇНІ! 

За живу політичну думну 
Вез перебільшении і без зайвоrо патосу мож

на ствердити, що вищо в лоні уираїнсьиоі каціі 

не зро~нтьси нова й, прниметна nсихіці су-.асно
rо уираінци, nолітн-.на ;цумиа, то майбутнє укра· 
інської нації, ви окремої о~нннці в сім'ї народів 

земної кулі бу,.е, щонайменше1 незавидне. 

Ця преважна ~ілиниа бутти уираінсьиоі нації 

виринає в світлі ри~у по;цііі, ииі заїсиували на 

рідних землих і еміrраціі. 

Післи смерти Сталіна на д;еиинх ві~тнниах 

жнтти Ра~инсьиоrо Союзу, особливо в літературі 
й -.астннно в економії.. зайшли зміни. 

Комуністичні керівники в СССР прийшли ~о 

зозсім правнnьноrо переконання, що ~ержатн 

мільйони rромаJVІн Ра~инсьиоrо Союзу в nостій
ному rрізному фізНWІному терорі й рівно-.асно 

в~ержуватн :в орбіті своіх повних впливів ри~ ио
муністн-.ннх ~ержав центрально - східньої Евро· 
пи, є на ~овшу мету - неможливо. 

Раніше -.н пізніше ~еліиатна рівноваrа може 

бути зрушена й то~і ціла імnеріи зазнає коливань. 

І вищо ~о~атн ;цо ~вох nовнщнх моментів ~ійснос
тн в імперії ще й проблему баrатонаціональнос· 
тн Ра~инсьиоrо Союзу, то можемо усві~омнтн со

бі розмах і усила~ненни, ипі стали пере~ росіина

мн, ви панамн імnерії. 

Післи "nлану Маршала" захі~ни Евроnа від· 
бу~увалась і nовела еиономі-.ннй і культурний 
настуn на иомуністнwmі країни Евроnи, ииі j&yJDІ 
~о цьоrо -.асу, цебто ві~ заиін-.енни ~pyroi світо
вої війни, всеціnо в сфері впливів російської ім

nерії. 

Рівно-.асноJ nісли заиін-.енни Корейської вій
ни, коли Сталіна вритували ві~ тот:шьноі nоразки 

ІUП'айсьиі номуністи - зайшли зміни і в Азії. Кн-

тай не лише виломився з-nі~ ионтролі імперії, ба 

що більше, він проrолосн"<~ імперії війну в Щ· 

лян~ах - і~еолоrіі, стратеrіі й діі. 
Отже, ni~ :впливом nо~ій ві~ іх залежних і 

незалежних, росівин рішили менше на~аватн у

ваrн месіиністн-.ннм і~еим світової иомуністн-.ноі 

ревоmоціі, а ра~ше зосере~нти всю свою уваrу 
й силу на~ розбу~овою імnеріі - еиономі-.но й 
закріпленню її nоліТІАно. 

Отже Ра;цинсьинй Союз: це вже не тнм-.асова 
дсJ)жавна форма народ і в (ииі J•синнулн" "иаnі

талісти-.не ирмо"), ииа бу~е nостійно мінитиси в 
міру тоrо: ви :все більше й більше "иаnіталістн-.
ннх" краін заводитимуть в себе комунізм. Н і ! Ра
;цинсьинй Союз nеретворивек в тр н в а л у сві

тову noтyry, велику імnерію росіин. 

Вси уваrа й енерrш нерівників імперією-росіин 

(ну й не-росіин, ви сnужників!) в останніх роках (а 
по усуненІІю Хрущова набирає заrро'3ливоrо тем
nу) пішла J!ВОма шлихами: 

1. Повна аснмілиціи неросійських наро~ів ім
перії (теоріи "злитти націй"). 

2. Потужна еиономі-.на розбу~ова імnерії іі 

неnомітне, але постійне, nереставлювання еионо

мі-.ноі &ази імnерії з Украіни на Сибір. 

Везпере-.но, заснмілюватн сто мільйонів то· 

;цей самим терором, навіть у ~ва~цJІтому столітті, 

не є леrие зав~анни, і рівно-.асно, невільники і 

кріnанн, це не найкращі бу~івнн-.і моrутньої і н

~ у с т р і JІ ль н о і держави. Отже у внслі~: "ni· 
берапізаціи", "noлer111i" і т. ~. 

З о~ноrо боку иолrосnнниам прнзна•ено nен
сії, ціни на продукти сільсьиоrо rосnо~арства nід

несено, Ліберманові ~озволено nисати "капітапіс

'l'НWІні статті". А з ~pyroro - ціпій низці культур-
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ІІІИХ ді-ів дозволено вносити иаціонап~оні моти

ви Ji с10жети в пітературу, осо6пнво noeзiJO. 
Мета росіJІИ, ик ми ба•нмо, nроста, хоч до неі 

Арокуєт~оси усКІІадиеиими шлихами (цва кроки 

вnеред, одни крок назад, за теоріс10 Леніна). 

Із неnриро,акоі й досит• дивної коиrп~оомераціі 

народів поневолених і nридушених фізИ'ПІим те

рором na101 імnерії намаrаІОТІоСІІ ~удувати n ри -
р оди 10 неnнкодержаву росіин, ика стала б "віт

чизноІО" всіх іі rромад~~и. 

Всике rовореІПІи npo класи, комунізм, npot· 
рес й інші утоnійні ивища - це пише менше чи 
6і;п.ше рафіновані методи росіJІИ, вживані ними 

в методах до ссиrnенни тотап~оноrо (nопітнчиоrо, 
х.уп~отуриоrо й екоиомічиоrо) імnерін:пізму. Про

тнставитиси ц~оому асимілиційному й імnеріяпіс
тячному (ці изища в імnеріипістн'ІНих народів За

хіди~ооі Евроnи майж<'! ніколи не йшли вnарі, на

томіст• у росіJІИ вони іідут• разом й тому небез· 
пека дли украінс~окоі нації с тим 6іп~оше rрізиа) 

rоні ми можемо JІИше тоді, копи будемо еnосібні 
повєстн ідейний настуn. 

Щоби поставити ціпу наці10 на терези борот•

би за свое майбутис, ми мусимо дати народові 

2сну і не]lвозиачну директиву, ика виплив-е з ко· 

муністичної дійсности. Жива, nривабJІИва й інтеr

рап~оиа nолітична думка, ика сказала б недвознач

но украінс~окому народові: "Ос• у кр а і и с • ки й 
сnосіб житти, om, ма й б ут и е украінс~окоі нації!" 

Поезія: з украінс~окнм иаціоиаJІІоИИМ змістом, 

ще ивище позитивне, свобода купьтуриоrо й мие

тецькоrо самовИІІвлеІUІи рівнож nозитивне ивJПЦе, 

розnовс10джуванИІІ українських (хоч і рІЩІІНських) 

кІПІжок, журналів чи rазет в самій Украіні -
таксамо великий позитив. 

АЛЕ, КОЛИ УКРАІНЦІ В РАДЯНСЬКОМУ СО
ЮЗІ, ПОЧНУТЬ ДИВИТИСЬ НА РАДЯНСЬКИЙ СО
ЮЗ, ІІК НА ЩОСЬ ПОС11ЙНЕ Й ТРИВАЛЕ, В НКО
МУ УКРА!НІ МОЖНА ДОМАГАТИСЬ РІЗНИХ 
"ПРАВ", АЛЕ З ЯКОГО НЕ МОЖНА АВО НП1РАК· 
ТИЧНО ЗВІЛЬНИТИСЬ, ТОДІ ВСІ "ПО ЛЕГШІ", 
"ПРАВА" Й "РЕФОРМИ" ПІДУТЬ НАМАРНО, І ЦЕ 

БУДЕ НАСКРІЗЬ НЕr АТИВНЕ ІІВИЩЕ. 

УкDаінці на чvжнні і в Украіні мусять бути за 
"УКРАІНСЬКИМ ёПОСОВОМ ЖИ'Л'ІІ", nрнхмет
r·r··· .,...'"1!"11:і1•і vJ<J'J~Їнvи й rтобудов11иим на rідиості 

індивіr.wума, що (цей сnосіб житти) jSyв би сnро
:r-<ожпий д~тп не о r раничен і можпивості ду
хового росту. 

У формуваІПІі нової nопітичиоі думки ми тут 

па чужині й в Украіні nовинні р і ш у ч е nротн

ставитись концеnції, ика обмежувала б ріст і за· 

СІtІ' нової nоліТН"Іиоі думки відносно украінс~окоі 

державности, існу10'ІИМИ nоnіТИ"ІІПІМИ формами 
Сходу Евроnи. Ці форми (Російс~ока імnерія) нас 

не смі10т• заликувати і, що важніше, не nовинні 
служити nідставо10 у формуванні нами нової nо

піти•ноі системи ДJІІІ ма-.ї6утн~ооrо украінс~окоі 
каціі. 

Говорrm: npo q"Іасиий стан в Украіні, треба 
:s жалем ствердити, що там nо~аєт~оси noвinw~o, 
але nостійно nоwнр10ватис• дух дефетнзмт -
nрннайменwе в nлощині nопітИ"Іинх nитаи~о. За

раз в УРСР взаrапі немае nозиак не то що нової 

nопіТИ"Іноі концеnції, але навіт• кристалізації та

кої концеm:а;іі (хоч державиJЩ~око самостііі:ииц•
кі nроиви все 6іп~оше кpinwa10n. і nоwнрІОІОТІоСІІ 

nримітка Ред.). 

В nоn:ітн~х nисанИІІх молодих українців, 

икі живут• в Украіні (икі б ці писанИІІ скуnі не 

були), е nомітне иамаrаиИІІ не мінити стану noni· 
тичного устро10 Сходу Евроnи, а радше шукати 
кращоrо місци чи кращих розвосвих можливос

тей дли Украіни в rраиицих імnерії. І тут 

.цоціп:~оно навf'стн анапоr.ю з Римсr.ко10 імnеріс10, 

копи в iJ nочатковій стадіі nідбиті народи боро

лись, щоб звіль101тись з·nід впади центру, а nіз
ніше ці народи боропис~о, щоб здобути вnnив на 

центр. 

Безnеречно - су~сиа nопітичиа дійсніст• в 

Украіні не е nрнrожа рли зроджеини і розвитку 

nолітичної думки, ика клала б у сво10 основу ук

раіис~окий сnосіб житти дли украЇІЩІІ, зовсім не

залежний від сучасних rеоnопітнчиих, д1111 нас кt:

rативІПІх, обставин. Небезnека с в тому, що коли 

nопіТИ"Іиа структура Сходу Евроnи стане саиктум· 

саикторум у творчих уивах молодих українців: у 

їхній праці, у їхній боро~і й у їхніх візіих маІЇ

бvr-•ього ющіі, 'J"orтi ноn, rо'tітичн• д-:vк"' ніколи 

не буде спроможна розвинутиси до тісї міри, щоб 

дати моrути10 nідставу дпи боротьби й nобудови 

нового державиоrо устро10 Украіни, икий був 6и 

:то своїй сут! й формі українс•кнм. 

Нам не відомо, щоб в історіі л10дства розва

пюnалис:ь імперії в ім'и іхньоrо зберсжеинп ·
це самозапере•Іеини. Тому ми nовинні боротись 

проти тих всіх виивІв в сучасній рад~~нській дійс

ності, не ик речей, икі е незrідні з духом 

"t•к зеано~о "nравднnоrо комучізму" й 

"n е и і и і з му", алJ> ик з ивнщами, икі е по сво
їй суті nрикметні комунізмові й ро

сійсь:r~ому імnеріипізмові (ленінізм)! 

Тут самJ> й rроко боротьби, тут її сут~о. 

Закінчу10чи ці міркуванни npo nроблему зро
дженни й розвитку украінс•коі nолітичної думки, 
можна зовсім сміло ствердити, що зараз в Украіні 

1!ЕМАЄ новсї попітичиоі думки nрикметної ук· 

раївській духо .. осrі й відцаиоі українській сnра

ві, ба що біпьше там не видно взаrалі жо;цноі nо

літИ'ПІоі думки, ика б виривапас• з традиційно • 
коисервативннх nисаи• рад~~нс~оких 'теоретиків. 

Украіис~ока націІІ вже раз дуже дорого заnла

тила за брак точно сформуm.ованоі nопітичиоі 

думки - за 1брак обrрунтованоі nопітичиоі теорії 
й nопітичноі діі в часі наших Вювоп~оІПІх Змаnн~о. 

Ми nережнnн ~етОрн'UІТ кат•сrрофу, де украіке•

кі козаки, носії новоrо nроrреснвко • демократич-
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иоrо nаду, onepтoro на широких народніх масах, 

6yJDІ 6рутаn~оио знищені російс~окими царими, а 

козацтво - украіксІока ідеи воnі й демократії, 6у· 
na замінена російс~око10 ідес10 кріnацтва й а6со

JІІОТИОІО ретроrративио - моиархісти'ІИОІО вnадо10. 

Так. Ще в сімнадцитому стопіnі nеред істо-

~.Wолода поезія в Україпі 

ріс10 ми 6уnи nраві, ane нас nереможемо. Пере
можемо нас тому, що не думапи ми ПОЛІТИЧНО, 

ЩО не діRJІИ МИ П0ШТНЧН0, ЩО не розвивапн 

й не удоскоиаn10вапи веJDІкоі nоnіти'Іиої ідеі сво

боди й демократії. 

ВОГДАН ГАСЮК 

ІГОР КАЛИПЕІ~І> 

Коли з кіпцем квітпя 1966 р. світова пре
са припосла вістку про переслідуваппя І вапа 
Дзюби й Івапа Світлиzпого, тоді також стало 

відомо про арешт більшої групи молодих пись
меппиків Львова. Серед пих- було й прізви
ще паймолодшого віком - І горя Калипця, 
молодого й дуже обдаровапого поета. 

І гор Калииець napoд'U:flfМ в 1939 р. па Хо
дорівщипі в Західпій Україпі. В 1961 р. віп 
закіпzив філологіzпий факультет Ль-вівсько

-:о упіверситету. Перед своїм арештом віп 
п11ацював у Львівському обласиому держав
Ііому архіві. 

Молодий поет nozaв писати ще в свої сту

дептські роки, беруzи активпу уzасть в літе
ратурпих гуртках Львівського упіверситету, 

;-києо цікавляzись творzістю його ровеспиків 

і деи~о старших своїх товаришів по перу -
- шестидесятпиків. 

В 1965 р. мала появитись· перша збірка 
поезій молодого поета ''Країпа ~олядокJJ. Вір
ші, які мали увійти до ціеї збірки, отримали 
кілька дуже позитивпих відгуків, але обшир
піиtе обговореппя їх ne відбулось zерез пере
слідуваппя t'l. арешт nоета. 

О дпим з перших, високу оціику творzости 

І. Калипця дав Івап Дзюба, Який у своїй стат
~·і '(Хлюпни пам_, море, свіжі лави'' (''Украіпсь· 
~ий калепдар 1966JJ, Варшава, стор. 271-273) 
кілька разів згадує молодого поета. Дзюба 
sарахував його до групи молодих поетів, які 
е виvазпиками "opгanizno виражепої "міоької 
ІtJІЛ~тури'' (Борис Неzерда, Ірипа Жилепко, 
Світлапа Новепко і Олексій Булига). Про 
Кллипця І. Дзюба пи~ие, що віп е "химерний і 
реальний водночас. Естетично цінний світ І
г3ря Калинця породжений витонченим спо
гляданням і переживанням украінського мис
тецтва й історіі- і допомагає (йому) створити 

атмосферу украінської духовности". 
До групи пайздібпіших молодих україп

ських поетів зараховує І горя Калипця також 
Отепап Козак у своїй статті "Поетиzпе виті

суваппя суzаспости'' ("' Н a~ua культура'', z. 
1/931, Варшава. cizenь .1966). Цитуюzи ури

аок з вірша Калинця "Вітражі)), С. Козак 
С'['авить його поруz з Підпалим, В. Голобо
rодьком, Л. Скирдою, Стусом, Неzердою, Мов
zrнtом і Тимепком. 

Цікаво відмітити, що пайпозитивпіше ви

знаппя, як своерідпо-го поета, І. Калипець о
держав поза межами украіпської радяпськоі 

держави- УРСР. 

В zepвni 1965 р. у Львові побував молодий 
'Шlсьмеппик з Югославії Юрій Кох, який поз

пайомився там з Ігорем Калипцем і групою 
іч~иих молодих Львівських поетів (В. Луzук, 

Р. Братупь, Р. Кудлик, Ю. Малявськ:ий, О. 

Сепатовиz, М. Петрепко, М. І льпицький), де 
вопи па своерідпій певелиzкій копферепціі, 
обговорювали питаппя cyzacnoї молодої пое
зії і обміпялись своїм перекладацьким досві

дом. У висліді ціеї зустріzі, Юрій Кох зробив 
р:zд перекладів поезій повищих молодих пое
тіе, які були опублікавапі в журиалі "Пше
дзепакаJJ в сербо- лужицькій мові під загаль
ною пазвою ''Поезія- сопце мое орапжевв!~~. 

Оєред перекладепих поезій були також поезії 
Іzоря Калипця. 
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В 1965 р. появилась в Чexocлoвazzuni на 
226 сторіпках антолоzія української радянсь
кої поезії- им лада советска поезіе. Україн

скі баспіці", яку зредаrував відомий украін
смий літературознавець Орест Зілинс~кий, 
який живе в Празі, а переклади зробили Гана 
Врбова і Ярослав Ка6іzек. В цій антолоzії 
крім біоzрафіzних заміток е дуже позитивна 
сці.нка поезій Калинця. Там, між іпшим, пи
шеться, що Izop Калипець знаходиться "серед 
найсвоєрідніших талантів пqміж молодими ... 
його оригінальна, яскрава поезія з наголосом 
архаїчюrх слів і з колоритом Карпат, є немов 
д~реворитом, бачеюrм і впкарбованим очами 
й руками сучасника". Перша збірка молодо
го поета, з якої було зроблено багато перед
руків, і з якої ми робимо вибір, називається 

симптоматично- ''Земля колядок". 

В аптолоzії опубліковано 11 поезій Ка
линця, серед яких на першому місці е вірш 
'Містеzко". 

Свободолюбиві поzляди молодих Львівс;у. 
ких письменників були помітні ще тоді, коли 
на сторінках літературних видань· появились 

твори шестидесятників. Вопи завжди відзпа
галися відваzою і пераз на різпих письмен
ницьких зборах ставили в незруzне станови

іJfе місцевих і приїжджих політруків від лі
тератури. 

Цікавим під цим оzлядом був "Форум мо
лпдих літераторів'' семи областей Західньої 
України в перших дпях жовтпя 1964 у Льво
в1. На цьому форумі поzав залякувати моло-

дих письмеn.ників, серед яких був також І zop 
}.~алипець·, старий партійний діяz Петро Коз· 

ланюк. До молодих віп zоворив: "Літератор 
повшtен бути партійним у найширшому ро
зуміппі. П артійпи.м у ділах і творzості, у 
вzUпках і помислах, у ставленні до людей і 
при оцінці літературпаї роботи" (~'Літ. Украr 

іна", z. 76, 1964 р.). Після Козланюка й іп
ші zоворили в тому ж дусі. І. Дорошенко zo· 
вС1'U8 про молодих поетів, відміzуюzи ряд 
t!різвищ, про творzість яких можна вислови· 

тись нсхвально''. Не зважаюzи на те, що І
Калиnець вже був відомий в тому zaci, як 
талановитий поет, йоzо І. Дорошенко не зzar 

дав. Дисонансом на цьому "підтакувальпому" 

[f5орумі прозвуzали слова молодоzо, лише по-
zаткуюzоzо поета з БорисЛава І. Нижника, 
який висунув ц~лий ряд· зіжидів і обвиnувФ 
zenь в сторону Львівс~кої філії СЦJ?. Цей не
оzіwуваний виступ .молодоzо поета викликав 
за.мішанпя, а доповідаzі були. примушені ві
дійти від пjюzрами нарад і даватц ~'поуzепіє" 

~-- ·=- ----
.1/СЛС.·дим n.ШJЬ.'І1ЄННиКаМ. 

Як вислід цієї наради - форуму в дpyztu 
1юловині жовтня були вислані до Киева шість 
західпьоукраїнсьІШХ JІюлодих nоетів, які ма
:щ здати звіт зі своєї творzости перед крити
uа.JИи і письмеппиками столиці.. Звиzайно в 
1аких випадках, коли вже по~аткуюzих пое

тів викликається аж до столи1~і, їх :після та· 
коzо ''переслухання" приймасться до Спілки 
Пu.сьменяиків України, але цьоzо н.е сталось 

і п'ять молодих поетів- Izop Калинець і Ро· 
J.tan Кудлик зі Львова, Борис Демків з Тер
нополя, Іван ГІtатюк з Борислава й Іван 
Чернецький з Луцька до СПУ не були прий

ня-ті. 
В параді, якою проводив д· Павлиzко, 

брали уzасть критики й письменники різних 
rеперацій - І. Дзюба, Є. Сверстюк, Ю. Бур

ляй, В. Стус, О. Лупій, О. Крижанівський, П. 
Tиzuna. Xoz молоді критики, зокрема Дзюба 
і Сверстюк, дали наскрізь позитивну оцінку 
тRорzості молодих західпьоукраїпських пое
тів,· та на базі їхніх поезій, на цій параді дій-

1#д.о ДО СилЬ·НОZО зудару МіЖ МОЛОдими кри• 
'l'шшми і пристосованськими. - зі старшої rЄ
нерації. Молодих поетів було розкритикова
ІІо, а їхні твори було розбирано до деталів, 
вклюzно до окремих слів. 

Калиnець дістав піддержку від Дзюби, 
який завжди обстоював своєрідність в поезії і 
вtдкидав т. зв. фразеолог-ію і святоzпу пое
."'lію, яку писалось на замовлення з наzоди 
11-ізпих свят і ювілеїв. Поезія Катшця і дея
ких інших йоzо товаришів, які прибули.::: ним, 
такою ne була, zерез що їх і не прийнято до 
Спілки Пио;,.меnн'UІ(ів України. Щоб уникпу

ти песмаку після тієї зустріzі - їх прийняв 
1~а окремій своерідній "авдіепції" zолова СПУ 
О. Гонzар, а київська ~'Літературна Україна" 
r~- 83~ 1964 р.) на першій сторінці за підпи
{"f)Аt Миколи KлotJfet%'"·· дала позитивний оzляд 

творzости. молодих поетів. Про Іzоря Калun

ця в цьому звідомленні писалось: ''Найбіль
ше припала до душі творчість львів'янина І
гора Калинця. Ного вірші короткі, всього на 

'Іри-п'ять строф, але в них сконденсовано зна
чимі почуття і думки- Молодий поет дорожить 
образом, який у нього часто несе подвійне, а 

то й потрійне навантаження. Ось кілька рад

ків з вірша "Цвинтар", присвяченого важкій 

минувшині: 

Сидять zуцуЛи на_ zовнах.моzилок 
Лід спорохнявілими щоzлами хрестів, 
Вже флота цвинтар$. вiдza.[llQe _зі схилу 
в поводдя трав висо~их, ( -~УстЦх. 



6 СМ: О ЛОСКІПІ Липень • Жовтr .. Іь 19€··3 

Тут такі образи, як ' човни могилок", "що
гли хрестів", "флот а цвинтаря", не лише роб

лять образ зримим, а й водночас надають вір

шеві руху, а ''трави високі і густі" ніби сим· 

валізують живуче і здорове. В усякім раз! 

на такі висновки наводить закладена у цих 

образах емоція. 

Ігор Калинець володіє певною естетично

ю культурою, він знає міру як у доборі і вжи

па.нні образів, так і в дозуванні почуттів. У 

Йt1ГО віршах не чути крику, авторське "я" гли
боко заховане, бачення світу своєрідне. Ра

зом з тим, як це і відзначив Степан Крижа
нІвський, на творах молодого поета помітно 

с:Ільний вплив Богдана - Ігоря Антонича. A
. -re І. Калинець наслідує творчо, він іде далі. 

У вірші молодого поета місто поЕ~тає з ви
разними прикметами сучасности: 

3 бусолею сонця накреслено тагістраль. 
3 кварталати вітрин і вітража.~fи неону. 
В поезіях І. Калинця вчувається колорит 

західніх областей України, проникнення у на
родний характер. На це звернув увагу І. 

Дзю5а". 
В звідомленні, xoz f{_оротко, але також 

зроблено деякі закиди Калиицеві (як колись 
і шестидесятникам за "неясність" деяких об
разів): ''Правда,- писав К Клоzко,- моло
дий поет не завжди ясно висловлює думку, 

деякі образи повпсають у повітрі. Окремі сло

І)а, хоч і добре вписані в тканину вірша, не 

,r:осить зрозумілі". 

Xoz зразу (бо вже 30 жовтня 1964 Р·) піс
лq виступу .молодих західньоукраїнських по-

етів у Києві, відбулося · засідання презид~~ 
СПУ і на ньому прийнято нових zленів, то 
серед них немае ані одного з повищої п'ятки. 

Згодом за окремі поезії і збір:Еtи бу ли 

сильно скритиковані Роман Кудлик, Борис 
Демків й Іван Нижник, але Ігоря Калинця 

поzали 11ромовzувати і його прізвище вже 
скоро цілком зникло зі сторінок радянс~·ких 

видань. 

Не зважаюzи на такі приwильн.і оцінки, 
J,Іс повище, ані одна його поезія не увійшла 

де збірника "День поезії 1965'', в якій є вір
ші його товаришів (за вийнятком Р. Кудли

Іі-а), які разом з ним їздили до Киева. 
Головний редактор видавництва "Мо

лодь" В. Гримич, інформуючи читачів "Літ . 
України'' (z. 14, 1966 р.) про випуск нових 
збірок поезій у серії "Арфа", пише, що zитаzі 
"матим,тть змогу познайомитися з щирим 

словом ·1. Калинця ... ", але пеJJеглядаюzи 
І{,rtталсг (виданий в Москві українською .мо

вою!) - ''Нові книги України z. 1 а, 1966 
J.'J'ifc" на сторінці 151 в рубриці "Поезія" на 
самому поzатк~І є - ''АРФА. Бібліотеzка 
1uриюї книжки поета", де подається десять 
1юетів, яких збірки появлятс·СЯ в цій серіі, а
ле серед них немае прізвища Ігоря Калинця. 

Xoz вістку про арешт І горя Калинця жод· 
на радянська уста.нова не запереzила, ані не 
підтвердила, то все ж виклюzення .молодого 

1юета з літературних видань є ще одним під
твердженням, що вона є правдива і що його 

доля зараз невідома. 

-Вибір з поезій. 
ВІТРАЖІ 

Упапн з аркових щіпнн 

на мої о"Іі, руки, пnе"Іі 

міnьйонн сонць, 

оправnеннх в щіnьннк 

з квадратів, сеrментів, трапецій. 

Міnьйонн сонць -
від радіснопаnкнх, 

жо•тоrарR"Інх і "Іервоннх 

до паrідннх, 

до бпідоrоnубнх, 

до ніжної прозорості півтонів .. 
І • снитезі мозаїки іх бар• 
і nінііі nеrкнх і •еJІН"Іннх 

JІ упізнав1 
и • себе увібра• 
с••ті •ід асиості oбnlrl'l&. 

І сам від тоrо ніби скnо 

розпавсь прозорим і барвнетнм 

рисним нез:rrі"Іеннм "Інсnом 

маnенькнх та искравнх ;блисків. 

На церкву в Оnьжнній руці, 

на Воnоднмнрові перстн, 

на кннrн мудрості "!енців 

зеnеноrорбоrо Пе"І'ерська. 

І вже паnав1 ИІt свмоцвіт, 

и у Даннnовій 'КОроні. 

на Наnн•айковім nиці 

запікси "Іорннм зrустком крови. 

Я був '!Сім на всіх і вси: 

•enii"'"''JIм, віро10 і боnем .. 
Я вийшов з церквн -
і засив 

ТНСИ"ІОnітнім 01»eOnOM. 
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ПРАДІД 

Опеrу Крисі 

Смерком із смерекавої скрипки 

~о6ував пра~і~ •нстоrо зоЛота тонн, 

що в ~екоrо туrн матомпені і скрнті 

ик зо поті ри& ки, в не6і тонупн. 

Смн•ок ~епьфіном пітав по струнах, 

сипав •умацьку ~opory каніфопі, 

у пу•ках пра~іда струменіпн струми 

не•увано високих воm.тів. 

Луски о•ей, ві~ сонць пересохпі, 

повніпн риско10 паски, скорботи. 

To.Jd пемковнх о6пн• cмyrni сонихн 
за•аровано виростапн із·за ппота. 

свито 

Запрошує rостей на о6ійсти капнна, 

Вrпинувwн в китиці 6аrрові жовту ппахту. 

І rості й~уть крізь инсти безпросвітну зпнву 

У пошнті мохом і па~опнстом паиатн. 

Ласкаві ще пьнині о6русн сонцем травив, 
карафок веретена пахнуть rірко кменом. 

:Впаrосповнть стате•но ~і~ свитиові страви, 

що& стапо все, ик і земпи_, 6паrосповенннм. 

А хтос• опіс1111, за rутірко10, помітить. 
ик '! зепені шн6кн сппесне позолота, . 
що і~е ~о капнии свататиси місицs., 
і ~і~ поважно піде ві~•ннить ворота. 

* • * 
Панно 

з о•нма 

6і.m.шнмн 

за айстри 

вже й на•е 

осінь 

ку.ері з позоmткн 

елеrійно 
та ~ума10 

ик квітку 

з rоро~и 

вашоrо 

вкрасти 

осінній настрііі 

вже и 

~ЗВОНИТІо 

ЩО~НИ 

хо,..у 

з козубом 

на прощу 

у пісовнка 
панно 

паrі~ннй 

мов щойно 

з ікони 

що з ратицими 

rрн6ів 

внпрошу10 

з о•нма 

6ілs.шнмн 

за айстри. 

* • * 
Тане~• жаrн витинапв троїста всоте. 

В ~хмині пожа маннла пукава rречка. 

Ме~ом коханни rуслн о•і, ик сотн, 

І nаЗ'!Х шукапн парубки неrре•но. 

Екстазу л10пьку розкур10вав 6or коханни, 
06пікав цнстливим 6іпі те:и,цітні крнпs.ци. 

У ту ні• ласки спраrпі жінки прохапн, 

Папевіли дів•атам ві~ сорому пнци. 

У rармоні10 зrо~н зпнвавсь сопов'їв тьохкіт, 

Лопотіпн спідниці по перелазах. 

Заз~рісннй місиць зепеннм ~ьоrтем 

Всі ворота в cen:i у ту ні• обмазав. 

МАРІЙКА 
За то6о10 •oroc!> тужно стало мені, Марійко, 
в лотоки споrа~ів хпннупа осінии иса. 

:Віпоrрекоrо місици по запотих зарінках 

и ві~вік зустрі•а10, ик папець, сам. 

Чи слухаєш зараз вітрів вовкупа•у fбасолJО, 
що- з-За паrор6ів пеrі~итs. ипові, хай їм rpeцs.! 
Чи, може, такоЖ, ик і в. нао~ннці з со6о10 
веспамн зrа~~к осінь,. ~к море, rре6еш! 

МІСТЕЧКО 

ик із перестуком rпухнм 

лmоть молоко ще тепле 

в ппнткі тарепі попухів 

пом'иті нами сте6ла_, 

ик тіпо ві~пружнннв 1111к, 

і ми з~рнrнупнсь разом, 

коли враз 6ом6овоз ~жмели 

провісси ~нсонансом~ 

Місте•ко з •ашамн золотих капа6ань, 
~е осінь справпиє о6ри~ пнстопа~у, 

~е ве•ір на ве•ер10 со6і за6аr 
місиц10 ~нн10 й сузір внноrра~у. 

Місте•ко, о~ві•ене епектрнко10 айстр, 
вкрите стоп:ітньо10 АВхівкоJО моху. 

На цвинтарі спить останній твій майстер. 

Тіпькн кущ rпо~у 6ереже йоrо спокій. 

Місте•ко з розсохпнмн кСJІ6замн пнп, 
з· Покру•еннмн струнамн вітти. 
Знов музика 6атьківщннн мені &о лИn.· . 
і не перестане нікопн 6олітн. 

7 

ДЖМІЛЬ 
Зі збірки: ·~KPAJHA КОЛЯДОК)' 

МИ 6іrл~, внііюmсь із сн~. 
на зем1110 впапн - і по•упн 

ик 6'10ть куп.&а6о•і • JІЇСН 
· о6 не&о: 6in:i •УJІЇ'; ·· = 

ПИСАНКИ 

Внво~нть мама ~н•ннм пнса•ком 
по 6Ьrому иііці· воскові взори. 
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Мандрує nисанка no мнсо .. ках 
із цн6упнннм зопотнм узваром, 

з кастоамн на травах j корі, 

на '!!!Іеснанім і на осіннім зіппі -
і nисанка оран.исево rорнть 

у фіпіrраннім сnпеті піній. 

То в.исе вона ак днвовн.исннй світ, 

то вже дзвенить ак зrусток сонца, 

6уа10ть 6уйно квітн у росі, 

оnені 6родать в 6ерезневім соці. 
І стнпізовані сnпіта10тьса сади 

у масві rустнх о6рампень, 

мереживом найтоншим мерехтить 

rеометрн .. ннй космацькнй орнамент. 
... 1 11 nоnпнв у світ днта .. нх мрій, 
на 6іпі ~ опискові о6опоні: 
котнJDІсь nнсанкамн із rорн 

нені сонца у мамині допоні. 

килими 

На арфах nередві .. ннх кросен 
"уть 6арвнсті меподії кнпнміи 
хнтрорукі раnсоди з Косова, 

з Подіппа, Поптавщннн, з-nід Киева. 

смолоскип Липень - Жовrень 1966 

Що& снувапас• щедрівка вовни 

на щедрім стопі сваткової ве•ері, 

що& коханна тонамн nовними 

спапос• nід ноrн наре .. еннм. 
Що6 на весе.rrrатім масві ннтта -
на nрадідівській естафеті роднии -
і ._ерез найтаж._е тнса .. опітта 
наші нащадки народнпись. 

МОГИЛА ШАШКЕВИЧА 

Жінка з ._орноrо метапу, 

Жінка чорної пе .. апі 
над моrнпо10 nриnапа 

у мовчанні ... 
Хрест стрнмів, 

ак допі стержень, 

апе 6іпь noвom rаснув, 

і крізь траурну оде.ису 

засвітнпос• тіпо нено. 

І торкнув їй сnокій ві.ї, 

Спід сльози з лица зітерwн ... 
І сnливає тіпькн вічність 

no скпадках її оде.исі. 

3 "БІЛОГО АНТРАКТУ 

1. 
За~r~нй 

Кнрнпо - Мефодій 

no сніrу 

носи nовиводив. 

Лементу10ть 

куці на ві._і: 

"Ой, навіщо .ис 

то нам: 

навіщо? .•. 
"Наnевно 

no наші душі 
інквізицін 

з рушннцамн 

рушить. 

"На сніrу 

npo .. нJrac nсапмн 
.. о&ітьмн 
.і nсами. 
"Нам І&н та вов._і зу6н, 

ми 6 Кнрнпа • Мефодіа 
самі 

з6упн. 
"А теnер, 

6ратове, 

хай ко.исен 

ратусnса, 

ви мо.исе". 

І. 

'З ціадемою 

Місаца 

nром..аа 

о пень. 

06еремкакн 
хмари, 

ак сіно: 
nідкидав 

роrамн. 

О6вап10вав 

коnитамн 

камінь. 

Зі сиар6ів 
Дов6уwа . 
У зпаманім розі, 

ак медапьйоні, 

цндуJІКу 

З пНСТR 

носить: 

nросипа 

укпінно 
капни а 

КО СТР УІ 

на моро.исені 

аrодн. 

s. 
На rопу6ому дзкrJDІку 

Звениепава 

дзнrо10: 

а куди котик 

•ервоннй кJІУ6ок 

МОНЦІІ 

котить? 

а де він 

ко.исушка 

куnив со6і 
а.ис no вуІШСа? 
а 'loro 
в киці матусі 

внроспн вуса? 

а .. н на хвості 
у кошику 

вона воснn. 

кор.иснкн? 

На rопу6ому дзнrпику 

Звениепава 

дзнrо10. 

Прн6удь, Костру6оньку, копісннце10 сонца, 

•стру6ом ._уnрннн розсі•и хмари. 

Заrупав Костру& та й додому не ~е, 

тенетамн ні.исн_ості інша астру6ка wiewe. 

Шукає те6е пада, ІІК СОНЦІІ СОНІІХ: 

хо•е стати до шmо6у з то6о10 • · парі. 
Інnпіта10ть дів•ата зепені вінки · rаіаок 
6о нема ~ез Костру6а вер6'кннх весен. 
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:коnи серци ви6уха10т•, ик nуn'анки ружі, 

копи дів111ата1 nоз6уаwнс• одежі &удка, 
тнса111у піт за кохавним на анrоні 'І'УМВ'І'•. 

ІГОР КАЛИНЕЦЬ 

Примітка І. Калннци: А. Свидницький на ос

нові rаївки, кка має міфічне значення, робить при

пущення, що кострубонько - це вітер. Слово ко

струб вживається і в значенні весниної хороводної 

rри дівчат. 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
(? УКРд-І-НІ й НА ЧУ~ИНІ 

Іван fl.pa~: Голос роапукп 
Про ста.ттю ~tюлодого поета Івапа Драzа 

''0, будьте -прокляті ви ще раз'~ (~ Літератур
па Україпа", z. 51) можпа сказати, що це го
лос розпуки всієї творzої молоді в пашій бать
І~івщипі. В пашій oninii це стаття, поруz якої 
ne можпа пройти мовzапкою. В україпській 
в .. u.іrраційпій пресі вже появилось декілька 

е.ідгуків па пеї, дехто паві7'ь лас Івапа Драzа. 
.1J!и лаятись· ne будемо, але xoz па мить пос
'.гараемось опипитись в позиції молодого пое
та. Поставмо собі питаппя: zи будь-хто з пас, 
живуztt в cyzacniй Україпі, паписав би таку 
статтю, zи ni? Якщо ~удемо zecni з собо
ю- то н.апевпо відповімо - •Стак" ... Дехто 
("l'араеться філософувати і -·підшептуе, що, 
мовляв, Дра;:а примусили паписати таку 

статтю.·· Ми, павпаки, перекопапі, що його 
піхто ne примушував, .. а віп сам паписав за 
веліппям свого серця і совwти. 

Редакція с'Омолоскипа'' одержала вже з 

де\Jяток листів у цtи справі. Нам дехто зa
u.ttдae, що в nautoмy журиалі пайбільше з у
сіх еміrраційпих видапь, писалось. про творzу 
молодь в Україпі, зокрема шестидесятпиків. 
Це правда. Чому ми передруковували і буде
мо передруковувати писаппя молодих літера
торів, ми яспо з'ясували в пашій статті ими і 
МОЛОДі 'llОети в Укра.їnі" (дивиСЬ· и0МОЛОСКип" 
z. 6_, 1963 р.). 

Мі~с пами й іпш.ими еміrраційпи.м.и видап
пями е осиовпа припципова різпиця. Деякі 

паші критики і літератори старшої rеперації, 
апалізуюzи твори молодих україпських пись· 
.м.еппиків, обов' язково дошукуються в пих по
літиzпих момептів й ідеологіzпих відхилепь. 
Дуже zасто вопи ставлять, справді, крапку 
пад с'і", саме там, де це паймепше потрwпо 
роfтти. Ми крапки пад иі" ne ставимо, ми ок
ре.Мшх: творів ne іптерпретуемо, іх ne апалі
З'!)Смо, в ~·их ne JJOUt!fKYeмocь и аптирад япщи-

ни." (бо там такої пемае!) і в пих ne шукаємо 
с·україпського паціопалізму". Ми уважаємо, 

що zитаzі патого журІШла е пастільки іпте

лсктуальпо розвипепі і пастільки розуміють 
літературу і зокрема поезію, що для пих бу
ли б зайві паші комептарі zи павіть оціпка. 

Ми передруковуємо окремі твори, ne апмізу
юzи, і.~. В хропіці ми публікуе.мо цитати ne 
ли1ие тих_, які позитивпо оціпюють (в УРСР) 
творzість молодих, але й тих, які виступають. 
проти 2·акої творzости. Нас, як україпців, у 
~lep1uy zерг,у ~ікавить худ_ожпя вартість да
Іюго тс~ору zи поезії, паш·их молодих друзів у 
пашій Ба.тьківщипі. В патому перекопаппі 
п.псзія, в якій ми будемо зпаходити різпі иіз

",tи", е промипальпа і ne залишае сліду в лі
тературі. Над справжпьою поезією, високого 
художпього рівпя, ne потрібпо ставити крап
ки пад 'сі", вопа 11ереживе поколіппя і жодпі 
з.мі,пи й переміпи, політиzпі ;:и ідеологіzпі, їі 
ие зможуть викреслити зі скарбниці літера
тури. О·правжпя поезія (а ne и епідемі~на" в 
радяпському ё:tt еміrраційпому poзyJAiuni) 
переживе режими, події, системи й ідеології. 
Вопа ві.zна. 

І якраз у творах молодих україпсь"их лі

тераторів ми зпаходимо те вizne й пепроми

па:Lьnе, без зайвих зак.расок, ярликів і без 

л:рапки, пап "і'". 

Мпжлttво дехто з наtиих zитаzів буде пе

задоволепий (може тому, що Д І.Ja.z з аторкпув 

і исмолоскип", ne пази.ваю;:и його) цим na
'utU.'I« стапови.щем. Але м·и ne хо;:емо бути в 

rюлі судді zu іпквізитора. 

Л ииtе особиста застапова кожпdі думаю

zої людипи, в глибипі своєї душі, nеред ca
-~fUМ собою, може дати відповіл:з. на ·питаппя: 

Чому І. Драz паписав цю статтю і ;;олrу папи

сав саме так, як па11исав. 
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Відійшов проф. В. Радзииевич 
В далекій "ІІужнні відійшов у ві111ність великий 

прнитель молоді, літературознавець, письменник, 

педаrоr, вчений - проф. Володимир РадзнкевН"ІІ. 

Вси українська преса відзна"ІІнла з великим болем 
цю велику втрату дли української культури. 

На сумну вістку про цю невіджалувану втра

ту, в кожноrо з нас з жалем і болем забилось сер

це і полинуло до місци Йоrо ві111ноrо спо•ІНнку, 

щоби востаннє з різних закvтиів землі, віддати 

Йому шану, внивнтн свою ве~нку вди111ність і лю
бов. Подавлию"ІІа більшість чнта111ів нашоrо журна

ла на чужині знайома з особою проф. В. Радзнке

вн"ІІа, ик зі своїм незабутнім у"ІІнтелем чи то на 

рідних землих, чи то в українських rімназіих в 

Карльсфельді, чи зrодом в Верхтесrадені, чи при

мо з йоrо підру"ІІннків. 

Хай пам'ить про проф. В. Радзнкевн'ІІа нікоJІИ 

не зrасне в наших серцих, а йоrо mобов до укра

їнської літератури хай передаєтьси з поколінии в 

локолінни. 

• "Поетична весна" Лубеищн
нн· Кожного ро :ку в Лубнах, на 

Полтавщині, відбувається літе

ратурний огляд -"Поетична ве

сна". На цьому огляді читають 

свої поетичні й прозові твори по

чат:куючі письменни:ки, переваж

но учні вищих :клис деситирічо:к. 

За най:кращі твори автори одер

жують нагороди. В цьому році та

:кі відзначення одержали Тамара 

Шматен:ко, Натали Дороген:ко, Лю

бов Матяш, Тетяна Пуш:кова, Сві

тлана Сердю:к, В. Дичен:ко, Т. Бож

:ко, В. Старчен:ко, О. Милов, О. 

Бурдим та М. Пронін ("Л.У."., 

ч. 32). 

• "Соло на сольфі" - вже не 
містеріи. Нова збір:ка поезій. мо

лодої поетеси Ірини Жиленl'\о 

"Соло на сольфі" ви:кли:кала ду

же широ:кий відгу:к в У:краіні. Різ.,. 

ні :крити:ки по різному інтерпре

тували та оцінювали нові поезії 

молодої поетеси. Але найбільше 

всіх інтриrувала сама назва. В 

цьому перед вів відомий львів

сь:кий :крити:к, :консервативного на

прим:ку, Михайло Рудниць:кий, и

:кий до:казував, що та:кого слова, 

и:к "сольфа" взагалі немає в жод

ній мові, не то що у французь:кій. 

Цілу містерію роз:крив Анатолій 

Янчен:ко, и:кий іронічно висміяв 

всіх :крити:ків (а найбіnьше М. 

Рудниць:кого), пригадавши, що ще 

в 1963 р. М. · Шамота писав, що 
"сольфа" - це найвищий вияв 

чарівної сили мистецтва" . Тепер 
бідній Ірині Жилен:ко (с:кіль:ки ж 
іі громиЛи І) за:кидають "нес:кром
ність" (~'П.У."., ч· 31}. 

8 МоJІо"і ••ені й мистецтво. 
Сьогоднішню людину вже не за-

(Хроні:ка) 

здобув най:кращі оціР.~~ в світо

вій пресі. Але всюди молодий у:к

раінсь:кий режисер був предста

влений, и:к "молодий росlись

:кий ... "), Габаєм, та багатьма ін
шими молодими режисерами. Чо

му не повернулася в У :країну Ла
риса Шепіть:ко'? Чому той же Чу

храй ходив у нас без належного 

довір'я до його таланту". А и:кий 

вихід з ці є і ситуації'? - "Перша 
передумова- сприяти, довірити 

чесному талантові. Від:кинути ба
гатощаблеву orti:кy, и:ка не дає 

йому й :кро:ку ступити без :коле-

довольняє опанування лише сво

єї вузь:коі спеціиnьности. Повно
цінна людина нашого часу му

сить талож знати й духові багат
ства свого народу. Про це ці:каво 

пише молодий поет Олесь Л упій, 
и:кий зустрічався з молодими вче

ними Ріиівсь:кого інституту :кібер
нети:ки: "Приємно вразило й те, 

що вони напам'ять читали :кращі 

поезії наших поетів, сперечали

ся про твори графі:ків, виступи 

митців сцени. Молодих вчених 

глибо:ко хвилює світ мистецтва'' 
("Л.У."·, ч. 38). 

гіильноі чи реданційної нинь:ки· 
• Чому українське кіно на- Довірити і ще раз довірити". G:ка-

скрізь сіре? Кіно:крити:к Олег Ба- зано знаменито І ("Л. У."., ч. 40). 
биш:кін поставив та:ке відважне 

питання: "Чому в нас ще та:к ба

гато стрічо:к сірих, неці:кавих, по

значених безталанністю їхніх ав

торів'?" Питання не нове і :крити:к 

відмічує, що з усіх фільмів, ви
пущених в У :країні протигом дов

шого часу, лише "Тіні забутих 
пред:ків" і "ще один-два" nіднес

лись на вищий рівень. Всі інші -
сірина, а що найгірше, що цю сі

рину постіі!но розхвалюється :в 

:киівсь:кій пресі. Ось в чому при

чина низь:кого рівня, за словами 

О. Бабиш:кіна: "Головна з них -
у недавір'і до талановитих мит

ців, до нового слова, нової дум

:ки. Нажаль, ця Rедовіра має три

валу традицію. Можна б згадати 

непоставлені фільми Довженна й 

нее:кранізовані сценарії Яновсь
:кого. Можна згадати, и:к баrато 

талановитих митців перейшли з 

наших студій туди (до Мос:кви

прим. Ред.), де іх :краще розумі

ли'?(І). Та:к було з Чухраєм (йо

го фільм "Солдатсь:ка баллада" 

• Обмеженни сваj&одн твор"ІІо

стн поснлюєтьси. А р:кадій Пер

венцев виступив на сторіннах 

"Літературної У:краіни" (ч. 42) з 

довшою статтею, и:ка є черговою 

пересторогою для творчої моло

ді. Він писав: "Процес форму

ванни літературної зміни с:клад

ний та багатогранний· Нерід:ко 

ним займаються недобрі й ні:к

чемні люди (и:к це та:к '? Невже в 
Радинсь:кому Союзі є ще "недоб

рі й ні:кчемні" люди'? А де ж пар.

тіи '? Чому іх не перевиховала '? 
-прим. с:кладача). Зіпсувати мо

лодого недовго. Вселити в нього 

ПОГані дум:ки, ЗМУСИТИ ВМОЧИТИ 

перо в отруйну суміш лег:ко, важ

че виховати! нав~ити по держав

ному дивитись на своє патріоти

чне поRли:канни. ХХІІІ з'їзд КПРС 

ба га то над чим замислився . і ба
гато чого роз'яснив. Тепер варто 

подумати над перетворенням :в 

життя, над з~реженним справед
ливої й суворої ідеологічної ди

сципліни всупереч бажанним роз-
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хитувачів. Революціи триває, 

:вона ні перед ким не поступить

ск". Щось дуже ці слова нагаду
ють кличі китайської Чер•оноі 
!вардії. Невже і в Радивському 
Союзі йде до "культурної рево
mоціі" китайського типу? 

• Се~нар наймолодших піте
раторів. Кожног-:> poz~y відбува

єтьси в Украіні семінар наймо
лодших, початкуючих літерато

рів, на икий з'іжджаєтьси найта

лановитіша молодь. В цьому ро

ці такий семінар відбувси в Ір

пінському будинку творчости пи
сьменників. Бесіди й лекції про-

водили Л._ Новиченко, Б. Бурик, 

В. П'инов, С. Крижанівський, а 

керівником семінару був Вален

тин Речмедін. Початкуючі пись

менники мали зустрічі з найбільш 

пристосованськими письменника

ми старшої rенераціі - П. Тичи
ною, П. У сенко:м:,_ В· Козаченком, 

М. Тарновським, І. Цюпою і А. 

Кацнельсоном, зате ім була не

дозволена зустріч з шестидесит

никами, ик це буввйо в поперед
ніх роках. Серед творчої молоді 

вирізниютьси Ігор Ліберда, Ми
хайло Кушніренко, Євген Шмор
гун, Ганна Шара6урик, Григорій 
Кошкалда, Петро Линовицький, 

Петро Осадчук ("Л.У.''., ч. 43)· 

смолоскиn 11 

сучасности". Серед робіт випус

ників є проєкти меблів, оббивних 
тканин, скла, кераміки, моделів 

одв;гу, сувенірів, монументально

декоративних композицій, парко

вої скульптури. Своєю ориrіиалv 

ністю і задуму відзначаютьси та

кі молоді митці: Людмила Моро

зова, Тамара Умнова, Адель Іва

ненко, Михайло Лозинський, Івви 

Остафійчук, .Ярослав Мацеnюх, 
Любомир Терлецький, Володимир 

Панасюк, Наталка Дарабан, Сте

пан Лужецький, Петро Кулик, Я

рослав Мотика ("Л.У.'', ч. 59). 

• HLIO Йорк. ПЕН KJ1106 3асу-

турами, здатними в rодину внn

ро&увавн• на nодвиr і самопо

жертву. HanpDІ nошуку у В. Сн· 

моненка nос:підовнНJі і ціпесnри

мованніі. Він усім серцем шанує 

mодеіі nраці. Йоrо уmо&пені re
poi - л10дн скромних nрофесій. 
Пнс•менника хвиmоє неnросте в 

nростому, непомітному. Йоrо ці· 
кавіст• до моднии нев~ерnиа· І 
він знаходит• у своіх rероів щос• 
осо&m~ве, властиве '!іл•ки їм. Сво

срідніст• новел• Васкпи Симо
ненка в емоційному cnnaвi в них 

peanic'I'И'IIIoro і ромаитичноrо, в 
сnлетіині &уденноrо іі незв~аіі
ноrо. Народніс'ІL - искрава nри-

джус nереслідуванни nис~оменнн
кмета худоJКRІооrо мнсленин nн-

с~оменннка. Ane nомітний і вnJІНв ків· 34-й Конrрес світової орга-
С'f'Іасннх nошуків форми. Пис~о

мо iioro паконі•не: с:конденсова
не, наси•ене афоризмами і в 

міру nарадоксаm.но10 о&разніс

ТІО" ("Л.У.", ч. 53)· 
Літом цього року у видавницт

ві "Молодь" поввилась також 

друга збірка Симоненка - "Пое

Зії" з передмовою Бориса Олій
ника. Збірка має 206 сторінок. 

нізаціі письменників ПВН 

Клюб, икий відбувси в перших 

дних червив в Нью Йорку, засу
див переслідуванни більшовиць

кою владою українських пись

менників, а в тому й І. Світлично

го та І. Дзюби. В Конrресі брала 

участь делеrаціи украінсь~их пи

сьменників, в склад икоі входили 

проф. Г. Костюк, Богдан Бойчук, 

Вадим Лесич і Остап Тарнавсь-

• Виставка ет10дів молодих ху- кий. 
дожинків .Киева. В Києві відбу- • В. Корот1r1 nоет і "днnпо
лась виставка молодих художни- мат''. Всі ми знаємо Віталів Коро

ків, серед иких на окрему увагу тича ик доброго поета, а украін

заслуговували В. Кузьменко, І· ське студентство в Канаді ще й 
• ''Молода nіски" - з&ірка мо- Марчук, З. Лерман, О. Орибинсь- до того мало змогу пізнати його, 

подих nоетів. З датою 1965 року, кий, О. Єржиківський, и:ких до- ик людину. Колись "Гомін Укра
поввилась ци збірка в половині сить сильно розкритикував А. Ма їни ' (з Торонта) переконував сво-
1966 р. Мабуть довго цензори си- :каров. Критик уважає, що ци ви- іх читачів, що Коротич скінчив 
діли над поезіими дуже ще мо- ставка була невдачною, закидаю- спеціильиу "дипломатичну шко
лодих поетів, серед яких знахо- чи ім "низький професійний рі- пу"· Якщо це дійсно правда, то 
димо вже відомІ Імена Наталі вень" і "критичну індиферент- можна ствердити: полеміка В. Ко
Нікуліної (яку зразу ж розкрити- ність" та "розгубленість перед ротича з "Канадійським фарме
:кувалиІ) й Світлани Жолоб, а та- розмаіттим сучасних смаків та ром" свідчить про те, що він або 
кож О. ЦІостака, М. Воробйова, вимог". З критичних виводів А· дуже поганий дипломат (бо хто 
В. БРзиJtєвського, О. Завгородно- Макарова можна зробити висно- ж сьогодні хоче дискутувати з 
го, г. Шевченка, л. Народовог\>, вок, ЩО молоді художники не "Ріанадійським фармером'"?), або 

В. Сидоренка Р. інших ("Л.У.'', ч. пРитРи муються стандартних та школа, яка готовила його на 

50). і традиційних настанов в мистец- "дипломата~·, є дуже сумнівного 
тві та шукають нових виявів і рівни. Досвід з Коротичем вказує 

форм, в чому мабуть і їхній влас- на те, що часом людина може бу
тивий успіх. ("Л.У.", ч. 55). ти дуже талановитим поетом, але 

• ВасклІо Симоненко - nроза

іх. У Львівському видавництві 
"Каменир" появилась книжка ко-
ротких прозавих творів Василя • Молоді митці Л~овова. Львів- дуже поганим політиком і дкп-
Симоненка "Вино з троинд"· Мо- ський інститут прикладного та ломатом. 
лодий львівський критик Марга- декоративного мистецтва випус- • Сідней (Австрапіи). Ве•ір В. 
рита Малиновська так пише прс тив ряд молодих митців, иких ди- Симоненка. В Сіднею відбувси 

цю книжку: "Пафос цієї книrи пломні роботи "вража10т• rJDІ&o· вечір творчости Василя Симонен
полиrає в утвердженні духової ким знавним 6аrатовікових тра- ка. Доповідь про В. Симоненка 
краси mодс~окоrо 6у'І'Іи. Пнс~омен- днцій націона.~~~tноrо мистец'І'ва і зробила Галя JІськевич, а його по
ник захоnлІОСТLСJІ ціnІоНими на- водно•ас сnравJКнім розуміRRDІ езіі читали Валя Кравченко, Kna-
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ва Фольц, Тамара Базалиць:ка 

Ми:кола Свідерсь:кий. 

• Успіх Орест'1 Поліщука. Мо

лодий у:краінсь:кий с:кульптор з 

'Балтімору Орест Поліщу:к, спів
робітни:к "Смолос:кипа", одержав 

другу нагороду в загальноамери

:кансьІ'іому :кон:курсі "Городу пат
ріотів". За свою с:кульптуру "Па
м'ятни:к воєнному полоненому" О. 
Поліщу:к одержав грошеву наго

роду і срібну медалю. 

• Іст Четrам, Н.й. "Сте:жии 
культури" 11. 2". 13-27 серпня 

відбувся пластовий табір "Стеж-

l'іИ :культури ч. 2"', в я:кому взяли 
участь 44 пластун:ки у віці 16 -
20 ро:ків. Табір зорганізували 

пластун:ки з :куреня "Перші Сте

жі", а ним :керували Валентина 

Ширай (:командант:ка), Лариса О

нишкевич (референт програми), 

Софія Геври:к (бунчужна) і Марта 

Трофимен:ко (nисар)· В програму 

табору входили доповіді й гутір-

:ки з діляно:к у:країнсь:кої архіте.к-

смолоскип 

дан Певний, Володимир Пилипен
:ко, Богдан Рубча:к, Ігор Соневиць
:кий, О:ксана Со:колни, Остап і Ю
рій Тарнавсь:кий. 

На таборі висвіт;:rено і обговоре

рено фільми О. Довжен:ка "Зем

ля" і "Звенигора" та "Тіні забу
тих пред:ків" С. Параджанова і 
Ю. Ільєн:ка. Крім зайнять з до

повідачами та дис:кусій, учасниці 

відвідали мистець:ку rалерію, бу
ли на :концерті симфонічної ор:ке

стри, брали участь в літератур

ному :кон:курсі пере:кладу СФУ

ЖО, а журналіетичний гурто:к 

видав одноднів:ку "Світлотінь". 

• Київ. Зміни в редакціях 
"Дніnра'' і "Рано:к '. В цьому ро .. 
ці зайшли дея:кі зміни в реда:кці

ях молодечих журналів "Дніпро" 
і "Рано:к'". До реда:кціі "Дніnро" 

увійшли поети Ліна Костен:ко і 

Борис Олійнюr;, ёІ головним ре

да:ктором журнала "Рано:к" став 

Ві талій Коротич. Ці зміни зразу 

відбились на змістІ 1 хара:ктері 

обох журналів, в я:ких виразно 
тури, преси, журн!лісти:ки, иіно- помічається відхід від традицій
мистецтва, :культури, літератури, свІ·

них нави:ків і відчувається 
мови, музи:ки, мистецтва, театру, 

народнього одягу. Доповідачами 

на таборі були Анна Бойцун, Бо

гдан Бойчу:к, Тит Геври:к, Андрій 

Горнят:кевич, Слава r еруля:к, Люд
мила Івчен:ко, Патриція Килина, 

Пантелеймон Ковалів, Едвард Ко

за:к, Богдан Кравців, Ольга Кузь

мович, Ми:кола :Кузьмович, Євген 

Маланю:к, Володимир Мельни:к, 

Ми:кола Понеділо:к, Степанида Пу

ш:кар, Святослав Новиць:кий, Бог-

жий подув дум:ки й нових ідей. 

• Париж. Українські naвpea'fll 
nаризької консерваторії. Дві у:к

раїнсь:кі студент:ки - Юліяна 0-
сінчу:к з Нью Йор:ку і Дарія Дра
гомирець:ка з Парижу здобули 

найвищі нагороди в річному :кон

:курсі Паризь:коі :консерваторн, 

перша в се:кції фортепіяну і гар

монії, друга - в се:кції сольфежу 

і теорії музи:ки. 

Н аті подорожі: їдемо в далекий світ 
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• Москва. 'У сnіхи українців на 
Мі:жнаро~ньому Музиwurому Фес

тивалі П. Чайковсьиоrо. Відомий 
в США молодий у:країнсь:кий пія

ніст з Філядельфії Роман Рудниць

:кий здобув на Фестивалі диплом 

почесного відзначення. Молодий 
с:крипаль Ми:кола Ч умачен:ко, та

:кож з Філядельфії, але я:кий реп

резентував на Фестивалі Арген
тину, здобув четверте місце, а 

Олег :Криса зі Львова третє міс

це. 

Після свого виступу в Мос:кві, 

Роман Рудниць:кий відбув турне 

по У :країні, де давав свої :концер

ти в :Київсь:кій і Львівсь:кій :кон

серваторіях і інших містах. В 
багатьох місцях захоплена пуб

лі:ка влаштовувала молодомv пі

яністові овації і об:кидала його 

нвітами. Всім було відомо, що 

Роман Рудниць:кий це у.країнець 

з Амери:ки і син відомих в му

зичному світі у:країнців - д-ра 

Антона Рудниць:кого, музи:колога, 

:композитора і дириrента та був

шої співач:ки Марії Соиіл. 

• Нью Йори. "Зарево" в о6о
роні 6ратів Горинів. Зразу після 

того, я:к наспіла віст:ка про засуд 

братів Михайла й Богдана Гори
нів на довголітнє ув'язнення, :Кра

євий Провід "Зарева", в імені у

часни:ків Других Студійних Днів, 
я:кі відбулись на оселі ім. О. Оль

жича, вислав протестні листи до 

ЮНЕС:КО в Парижі і Нью Йор:ку. 
Протестний лист підписав інж. 

Михайло Герець. 

ТІЛЬКИ ЧОТІІРИ ДНІ 
(ІСТ~ІБУ.l: - ЦАРГОРОД) 

Багато zитаzів і співробітників ''Омоло
скипа/' рік-ріzн,о подорожують. Ідуть як ту· 
'J. исти, або й дуже zасто відвідують багато 
1:раін, як вояки американської армії zи по лі

ті свdіх професійних зацікавлень, або й у 
складі різних експедицій. Ми завжди радіємо, 
довідавиtись про такі поїздки українсь·кої л-ю
.іtоді, яка вже виростала zи студіювала на 
гужині ( xoz для деякdі - це вже й не zyжu
ua). Згадаємо xoz кілька прізвищ: ось Любо-

jwup Зобпів - бував в Кореї і Японії, Христя 
Волинець бувала кілька разів в Україні, Та
пя Мttхайлишин, - в У країні й багатьох єв
ропейських країнах, Аскольд Гайвас-в Пів
денному В'єтнаіm й Японії, Богдан Ри.марен-
1~') - в багатьох европ.ейських країнах... Ще 
багато JJtoжna б згадати прізвищ. Але сьогодні 
./"И.tt зупинимось на прізвищі молодdі пи.сьжен
ииці -Ренати Голод - Третяк. 1ї знають не 
.,17t..me пластуни, але й багато наших zита~ів. 



Липень - Жовт~ь 1966 с:молоскип 13 

Свdіми поїздками Репата Голод - Третяк 
1tfJбuвaє zи ne всі рекорди: ось минулого ро
ку вона, крім інших країн, відвідала також 
'.Руреzzину. Про ці відвідини й містимо пиж

::е и захоплююzий репортаж. В цьому році 
Репата бувала в Сирії, в складі археологіzнdі 
експедиції М іzігепського університету. Це не

абиякий ycnix нашої молодої вzепої, бо ne 
багато в пас є спеціялістів з цієї важливої і 
прецікаеої ділянки. 

Хоzемо ще додати кілька слів ·про автор
ку літературного ртюртажу итільки zотири 
дпі": Р. Голод - Третяк виростала на zужииі, 
де й здобула свою високу освіту. В 1961, р. 
отримала Б.А. ступінь з орієнталістики, іслям
сіlоких студій. В 1965 р. продовжувала свої сту
дії в ділянці істор.U мистецтва й археології па 
lt11zігепському університеті в En Арбор, де 
u одержала М·А. ступінь. Плянує продовжу
вати свdі студії, можливо, па Гарвардському 
університеті в ділянці іслямських наук та іс
торії мистецтва. 

Репата є активпою в пластовому житті, 
а також брала дуже активну уzасть в житті 
Украіпського Студептсь·кого Клюбу в То
ронто. 

Останнього літа, я, з моїм чоловіком Олегом, 

бродили шляхами й заулками Европи, аж забре

~и до кінця - початку іі, !стамбулу. Були там тіль

:ки чотири дні, - закоротко, щоб заокруглити оо

бі образ цього міста. Але ось :кілька сте:колець з 

його мозаїки .... 
:Коли Константин будував мури Царгороду, 

;rерепоясав луком брил з напівобтесаного :каменя, 

тонкий стан візантійсь:ко110 півострова. Прикра

сив цей пояс самоцвітамн твердих башень і воріт. 

Наближаємось до цих велетенських залишок пур

пуровоі слави. І дивно, і ніяково, проіжджати повз 

тих змучених сторожів, :кріз~ ворота, які застигли 

у вічнім зіванню. Дорога прихиляється до химер

них :контурів землі - зате, нелегко нашому ста

рому автобусові грати акробата. Ми вивихаємось. 

Невдовзі опиняємось на площі Ак Сарай, од

юй із подальших площ старого міста. :Кругла, при

садкувата баня мечету, бореться зі стрілами мі
наретів, яким хочеться знятися, вилетіти вгору, 

блистіти промінням сонця в сизій імлі вечора, а 

не прикривати півтемне нутро :каганців і коли

вання вірних під монотонний ритм Аллаховоі мо

J)ИТВи. 

Надранком заспівав півень. В місті? Несподі
ванка, за раз на розі, малий ярма рок. Сі рі змуче

Rі. будки прибралися новими овочами й зеленню. 

?nін:ки, в білих пов'яз:ках насунених на лиц'я, 

в'ються .від одного :кіоску до другого. (Хтось ска-

зав, що Ате.тур:к, :коли відкрив обличчя жінкам, 

зr;.обив ім велику :кривду, бо серпанок закривав всі 
таємниці лиця, лишав лише приманливі очі. Не 

знаю ... і в очах є таемниці.). 

Зате, не всі жінки привластили західню моду 

F.Орот:к·оі спіднич:ки, непокритих голів і голих рук. 

І''~ так незручно. На різні ступені чутливости різ
FІі убори: порохівни:к і шовкова хусточка ... дов

гий халат та тяжка хустка насунена на чоло і 

щоки. 

Наші проводирі, студенти, прикликали нам 
таксі. Істамбульсь:кий та:ксів:кар, це правдоподібно 
найгрізніший і найпрвміший нащадок тих воїнів, 

перед якими тремтіли перси, араби, ну і всі хрис

тияни. Його поле бою - істамбульсь:кі шляхи, и
:ким мало знані, асфальт, цемент, світла. Треба 

справді зручної стратегії, щоб заїхати з місця А 

до місця Б, не порвавши опон на :каменях, не пе
репустивши ніодного пішого через дорогу, заї

хати якнайскоріше і доставити всіх пасажирів в 

ся:кому- такому стані здоров'в. 

Подібний і наш пілот, з ласки ЯУ>ого ми опи-

1-'ились тут. Старий літачок, здається, ще амери-

1->fінсь:кого воєнного виробу... входимо навшпинь

:r.ах зі страху, що долівка провалиться. Як пір'інии, 

спускаємось в крісла, затримуємо віддих, щоб 

позбут1~сь додаткового тягару. Застогнало ціле 

літакове тіло під олив'яними чобітьми пілота. Я, 

з тугою, глипнула на землю. Різкі тони якогось 

степового звуку просікли повітря і з тим огнен

ним закликом, літак здригнувся в боротьбу з не

вірним вітром і хмарами. 

* .. * 
О Царгороде! Де ж Твої золоті дє.хи, пишні 

палати, терем~? Чи нема вже Твоїх зелених і си

ніх на гіподромі? Де ж Тво і ангельські співи, пур

пурові процесії, престоли-чу да? Нема, нема І Хо

,r:tиш по площі перегонів, прислухаєшся, чи не чу

ти бурі юрби, стаккато :копит. Ні ... тільки десь да
лєко :клекоче базар, скрегоче трамвай. Де :колись 

рішалася доля перетонів і навіть, імперії, тепер 

стоіть тільки обеліск Теодозів в єгипетській мов

чанці. Павутиння, що сонце плете :крізь сотню ві
!~,,н Софії, грається в порожній півтемряві :купо

nи: Не порекає веселкою із :кришталевих ~ічня

ків, золотих шат. Не первплітається в акорди з ле

готом :кадильних пахощів, пото:ко~ таємних спі

вів. :Купола стара, підперта турецькими иружrан

:ками, не понесе відгомону труб, які віщували б 

появу божественного володаря. 

Візантіє, я ба чи ла, де Ти перебувала сво і остах
ні години: в низьких мурах евитоі Хори, в мо3аі

J:-.ах, в:кі оповідають краще за всі хроніки - :книж

І"И. Твій неспокій зрушив шати сввтих, :котрі за

стигли в дорогі шкаралупки,. пустив іх на гру а-
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П..Jкаліптичним вітрам. А надіІІ Твои в допомогу 

Вожу й христиинсь.ку набрала палетиу нових кра
сок, тіней, і пустилась дарувати Твоїм евитим мо· 

вого житти, тіла, об'єму. Та, завеликий був в Тебе 

гріх гордости, а турок вже підві:в два замки на 

Босфорі. 

* • * 
П'ить центів, і вже на другому континенті. 

Статочні пороми пересуваютьси nоверх холодної, 
прісної течії Босфору. Пором, це немов ще один 

із егейських островів, де на мить, різні люди, ра· 

зом співають, п'ють солодку смолу, що зветьси 

турецькою кавою. Потім покидають цей мандру· 

ючий острів в !стамбулі чи Скутарі. А він, даль
ІШ' в'є стрічку своєї мандрівки по Босфорі, то тор
І;аючи одного континенту, то причалюЮ ... Пі до дру
гого. Під час однієї такої мандрівки, зустріли мн 
одного Алі, котрому !стамбул, це середина c;Ji-ry. 

...,~\. 11е бvло так: 

Густа істамбульська ніч. Пізно повертаємось 

із дому однієї студентки, туркені. Зчнпипис11 з во

ЇН·ОМ істамбульських шлихів... за пл а ту підвищив. 

Не платимо. Прикnнкаю до вжитку все своє знан

ня турецької мови. Насуваєтьси юрба облич. Наш 
:вuін ось-ось перевернетьси в танцюючого дервіша, 

руки млинком. 

- Обпишіть, тут воїнам платитьси. 

Ху да , білива постать процідила крізь качан 
кукурудзи, що докінчувала істи, соваючи ним 

иов гармонькою. "Я повезу Вас на другому боці 
:мо ім автом". Оце був Алі, модерний громадинии 

!стамбулу, продавець швайцарських nil'\iв. Старе 
англійське авточко. Ледви вмістивоси нас шесте

.. ,о. Везе нас далеко, на південь від візантійського 
;1івострова. Звідти видніють контури гробівців й 
І'!алат Топкапи Сараю. З'ивлиєтьси помічни110 із 
... нtйноі поблизу: на зарублевій підставці - вазоч-

hИ чаю ... 
Тут, на цьому залив і, султани виїжджали на 

човнах - zr;аиках прохолодитиси вечірніми легата· 

ми. До берега, прилітали хвилі мелодій, а само

uвіти китайських вогнів кидаnи хвИлинну исність 
па сRоморох завислих на линві, зар;ручених в тан

цю. 

Алі розказує, поиснює. 

- Іще нині, в !стамбулі люди живуть, не бі· 

жать. Іздить поромом по Босфорі, сидить в чайних 
над берегом, дивлитьси, ик сонце заходить. 

Сиділи і ми в одній, біли мечету Агмета, коли 

з одного із шести його мінаретів пустипаси дис

r,антова піски муеззина. 

• * * 
Базар покритий куполами, величезна коробиа 

дли иєць догори-дном, Схрещенни всіх найхитрі

ших в історіі Rупецтв, це рід істамбульсьиих куп-

1.1ів. Ідеш базарним переходом ... різні помічни.ки 

забігають вам дорогу. 

- Глиньте на наші сукна, ірхи. 

- В нас килими, я:к в самого баші. 

-Найкращий алибастер в світі, тутІ 

Принлониютьси, приговорюють. Спокусишси. 
Власнии просить сідати, посилає по чай, починає 

розмову на світові теми. 

-Чому в Нью Йорку такі високі будинки?!! ... 
Де є Бостон? ... Чи всі люди в Америці мають ав
та й телевізори ... Я чув про Канаду ... Українські 
жінки, тут славні. 

:tУІинає чверть години, пів... Встає:мо. 

- Дли таких добрих знайомих, незвичайна 

І~іна ... Першої икости товар ... Задорогий?. ... Дві мі
ря менше?? ... Ні? ... Три? ... 

Знизує плечима. Продаж не вдаєтьси ... а тіль-
1Ш тому, що приступали до торгуванни з пораж

ною :Rалит:кою. 

Ходили ми оrлидати килими. Розстелюють пе
ред нами, казкові квітники, майдани, один за од

ним. Це ті раї, котрих велїли перські царі роз
стелювати в найсумнішому пустирі. Просимо по
назати ще один. 

- Коли побачите цей, не подивитесь вже на 
інший. 

І справді. Зашуміла райська зелень на фоні 
зелено - синьоі води, котра пінипаси й сріблиласи. 

Заисніли квіти несвітськими барвами ... Ци жага за 
райською зеленню, і в османських будинках, де 

емальовані візерунки :кахлів пустили дивний ви

ногра,ц по стінах... Виноград, що rtвіте і рожею 
тюльпаном, і волошкою . 

Хто ж не чув про турецькі солодощі, лук уми. 
Липнемо до вітрин цукорень ... манить там кулінар
ні вигадни з гор1х1в, кремів, шоколиду, о:вочів. 

Імо солодкі, солодкі вибаганки з дитичим зама
хом. А торгівцеві, невеселі ці ласощі. Стоіть :він, 

огридний, м' икий, мов вилитий в широких фалдах 

свого фартуха. Чорне, зліплене волосси виблискує 

олією. Темні очі замріині ... про квашені огірии, 
перці? 

В "Каравані", нічнім льокалі дли студентів, 

хтось співає пісню "Бітлсів"... склад за складом 

внвчивси. Сидить кругом плитформи чоло:віки, 

придивлиютьси до виконавців англійської акро· 

батіі. Та більше цікавлить іх "танці" тих, що :вмі

ють наказати своїм м'изам рухатиси в один біи 

чи другий, разом чи окремо. Одна по одній, вису

ваютьси танцювальниці в гаремних уборах. Змі

на темпу І Однострунна скриnка к:випить, тарабуи 

гуде. Затупотіли ноги, затрислиси шо:вко:ві · руиа· 
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ви хлопців в шаленім :кружлинню. в тому вихрі, 

один хлопчисько, закинувши тарабук за плечі, 

вибиває чимраз скоріше та:кт, перелітає з ноги на 

ногу, ввесь час з преспокійною ус:міш:кою, без 

зусилли. 

П роблеJ11.и нашої люлоді 

* * • 
Зна~~у старий автобус перетрушує нас істак

б ульсь:ки:ми шлихами. Лишаємо позаду і :мінаре

ти, і базар, і порожні :куполи, і воїнів. 

Рена'І'а rоІІо~ • Тре'rВИ 

Наша розмовна мова 
У cyzacny пору велика кількість нашої 

молоді відвідує У країну, як туристи. Всім ї.м 
впадає в ozi той прикри-й факт, що молодь па 
ІІаших земля.х вживає російської розмовної 
мови. На превеликий жаль українська молодь 

поза межами Украіни також раз-у-раз вживає 

перідної роз.мовпої мови лrіж собою. Бажаю
zи вивzити це загрозливе явище, редакція 
•(Смолоскипа" зверн,улася до однієї з zитаzок 

журнала, щоб вона пояспила цей пепормаль
пий факт. Ми будемо дуже раді, якщо й інші 
молоді zитаzі патого журпала подадуть свої 
міркуван,н,я па цю тему, адже ж всім пам хо
тілося б, щоб україн,ська молодь вживала у 

спілкувапн,і між собою у країиськdі розмовшіі 
~~~(Jви в Україиі, й поза ії межами. 

Я не збираюси ні :каитись, ні відрі:катись, чи 

навіть запевнити :когось, :мовлив, "більше не бу
ду". Просто попросив :мене батько, щоб и на па
пері подала причини чи пере:конанни, и:кі призве
ли мене до того, що и часом розмовлаю англійсь

кою мовою з товаришами і товаришками . Тато, 
напевно, ховає ще глнбо:ко в душі та:ку надію, 
"contra spem spero", що и порозумнішаю, зрозу

мію обов'из:ки члена у:краінсь:коі нації і відречуси 

навіки вживанни англійської чи и:коі іншої чужої 
мови в розмові з у:краінцимн. 

На жаль, історіи розвитку цієї звички та:ка 

с:ко:мплі:кована, що и маю певні сумніви, чи и та:к 

лег:ко позбудуси цього нахилу. Звичка вживанни 
чужої :мови, та:к само и:к звич-ка :куренни цигарок 

чи вси:кі інші менш чи більш погані звички, силь

но закорінена. Я не розмовлаю по-англійському 

тільки тому, щоб :комусь діити на нерви, ані тому, 

щоб дати усім причину бідкатись, що, :мовлив, 

теперішни :молодь сходить на :манівці І Навпаки. 

Дуже часто и та:к балакаю просто з неуважности. 
Але це чи не найбільша провина, бо дуже бага
то речей, и:кі накоїли :копи лиха, були наслідками 

неуважности. 

Між іншим, и хочу вивснити одно: всі виправ
данни, и:кі и виставлаю в самообороні - виключ

но приватні. Коли хтось :має подібну проблему, 

хай собі шуJІІає своіх власних ииправдань. 
Фа:ктн~но, тих виправдань у меие не :має ба-

гато, і взагалі, чим більше и думаю над тим, Иl'і 

іх :краще оформити в :конкретні реченни, тим 
більше и помічаю, я:к вони зни:кають у даль і не 
даютьси схопити у формі логічних арrу:ментів. 

Головна причина, и:ка ще стоіть на більш

менш солідній базі - це звичка. Я помітила, що 

мені багато лёгше розмовлити українською :мовою 
з тими людьми, з и:ки:ми и з самого початку зна

йомства уживала цієї :мови. Одначе, :коли и роJІІа

ми в розмові з товариш:ками Галею чи Улиною у
живала англійської мови в розмові про інтимні· 

подіі, :мені майже неможливо відразу перекточи

тиси на чисто у:краінсь:ку. Але, знов же та:ки и до 

Їх автоматично звертаюси по-у:краінсь:ко:му за 

вси:ки:ми дрібннч:ка:ми, навіть тоді, :коли :ми знахо
димось у англійському товаристві. Часом це буває 

~авіть прикро і и тоді змушена свідомо переходи

ти на англійську :мову. 

Щоб .І!_овести цю проповідь скоріше до :кінц.к, 
мушу признатиси, що у мене більше тих причин 

не знаходитьси. Уіоли б хтось подав :мені нові і
деі на виправданни, та:к и:к наприклад, звалити 
всю вину на погоду, на настр1и, на президента 

Джонсона, чи на те, що це психологічний (чи пси
хопатичний) виив спротиву "нормаn:ьний" дn:• 
всієї :молоді, то попрошу прислати :мені сиоі мір
Іі у ванни. Іх радо прийму, бо и вже серйо:sно не 
знаю, що :каза:и. Але навіть тоді, :коли и згоджус• 
з усіма арrумента:ми й пере:конаюси, що та:ки не 

слід уживати чужої мови в розмові з у:краінци:ми, 
то чому ж и далі часом балакаю по-англійському 

чи по-французькому, з людьми, и:кі не гірше :sa 
мене знають у:краінсь:ку :чову'? 

Л106а Ан'І'оноаІІ'І 

ЩИРА ПОД-ЯКА! 

0ЦІDІ C.R."'~a&:'IO найщирішу ПОДЯКУ д-рові 
Васи~l:ЄІВі Роданеько~ з ЧіІШІ'О за 3."10Жен•нл су-· 

:нп 5О до~·-1. на ФОНД ВидавнІІчої Ко~rісії "За.ре

ва". Надіємось, що ;u!. його при.к."Іадо:\І підуть 

1і іmпі бувnd співробіnпши нашого журвала 

md за!Шз працююrь за своєю професІєю. 

ВидаВ1ПfЧJІ. Ко)dсіи "Зарєва" 
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ЩО БАТЬНИ НЕ ДОНІНЧИЛИ- ТЕ СИНИ ЗРУйНУЮТЬ 
11 вереси в у всіх містах Радиис~оиоrо Со10зу, 

а в тому й Україин, иомуиістиwrиа nартік влашто

вувала тисиwrиі демоистрації молоді nід илнwrем 

"Шлих бат~оиів - це шлих синів". Молоді иомсо

моm.ці носили різні nортрети вождів біnшовнц~о

иоі револ10ціі, сnівали старих револ10ційинх ni~ 

сеи~о, зокрема nерестаріпий "Інтернаціонал" і на 

доручении своіх ватажків старалнс1о створІОвати 

вражении еитузіизму і захоnлеини своїми дідамн 

і бат~оиами, ииі боролис1о за иомуиістнwrиу владу 

JЧ:а руїнах иолишн~ооі царсІоиоі Росіі. ШтучиістІо 

цих демоистрацій зауважив кожний свідок, а зо· 

мрема заиордонJ!і коресnонденти. Дпи орrаиізу

вании їх не було ииоіс~о важливої nриwrиии. Пар

n. хотіла зробити wrерrовнй ексnеримент, щоб nо
вернути уваrу міл~ойоиів ра~с~оиоі молоді до 

"repoiwrниx ідеалів" комуністичної револ10ції. 

Рівноwrасно з цим ''шту'ІИнм еитузіизмом" і 

повериенним облнWІWfи молоді до цих, зараз не ду~ 

же то вже й nоnупнрних біл~ошовнц~оинх традицій, 

в радинс~оиій пресі ведет~оси иамnаиіи nроти· вnли· 

ву західи~ооі ідеолоrії і старих "буржуазних nе
режитків", иинх не зуміла nеребороти в свідомос

ті nepeciwrиoro rромадиннна марксистсІона ідеоло

m, иомуністнwrна індоитрннаціи. тоталітарний 

'І'ерор і уmсин _nротиrом оС'І'аиніх 50~ти років. Мо
ло~, ииа виростала вже в nіспивоєнні роки - не 
:nішла слідамн своїх батьків, не nішла слідами 

rrрнстосоваис~оинх культурних діичів зі старшої 

"'ІН иавіт-. середи~ооі rенераціі. КомсомолІосІока мо

n·од~о, ни нРйбільw уnрнвіл~ойована молодІ., з най-

16іл~ошнмн nравамн на освіту і на nершенство в 

отриманні доброї nраці, не дала дпи nартії відда

ких сnівців иомуиісmwrннх ідеапів. З народних 

кадрів виростали і внростаІОТІо молоді nоети, мит· 

ці, творці иул~отуринх вартостей, ииі не стали ком

сомол~ос~оинмн nоетамн і сnівцими, а стали иай

исиравішнмн виразнииамн народних бопів і зма

ІїJ.ИІо 11.0 волі. 
Сини біл~ошовнц~оиих бат~оиів - стаJІи в Раwки-

СЬ!·~о.му Союз! иаІ113ільш з,цеrенерованою части· 

но10 молоді, серед ииоі иайбіл~ош поширена мо

лодеча злоwrнннісn.. 

МолодІ., ииа вийшла з народної rущі, ииа ви

биласІо тижинмн зусиллкмк nраці - стала свобо

долJОбнвоІО, мораЛІоно здорово10 націоналІоно 

сві,цомо10 частнно10 нашої молоді. 

Колнс~о, в сталіис~оинх wracax, rруди молоді 

прикрашували иомсомоm.с~оиі зиаwrии. С~ооrодиі, 

кк nротест п~отн иаснnноrо иомсомолении мо

лоді - на rрудих молоді, зокрема дівwrат, з'ивли

JОтьси :ссе біл~оwе і біл~оше хрестнии _, ни символ 

незламноІ вІри в іде10 духа і свободи. 

ВатІоки комуністи не створили 'i'oro, про що 

мріє молодІ.. МолодІ. не знайшла щвсп, ике на

повнювало б іі ,Qуші в хвипиии noлerw. Чи не 

найкраще в~ддав життєву дійсиісn молоді Вв

сн.rп. Симоненко. икий nисав: 

Чорні від стражданн..я .мої ноzі, 
Білі від скорботи .мої дкі. 

В wropиi, від страмдаиии, иowri, радRИсІоиоі дііі

сиостн, ,це nанівив влада стараєnси вбити ві.r~~оинй 

дух молоді, - зроджуєr~оси, за словамн В. Симо

ненка, нове корінии ~ли бороnби за свободу. І 

nерІШІм кроком у боротІІ&і за свободу є ПЕРЕ· 
БОРЕННЯ СТРАХУ. 

Малий хрестик на rрудих иомсомопин - е 

ознака відваrн. -Писав Симоненко: 

Н е.має в .мене страху за плеzи.ма -
Я розірвав його одвіzкий гніт. 
Велики.ми блакиткими оzи.ма 
Дивлюся я докірливо на світ. 

Уираінс~оиа моло~ в Украіні nиnко nрнслу
хаєтьси до rолосу В. Симоненка: ПЕРЕВОРОТИ 

ПОЧУТТЯ СТРАХУ! 'УКР АІНСЬRА МОЛОДЬ XX-ro 
СТОЛІТТЯ МАЄ ВИКОРІНИТИ РАЗ НА ЗАВЖДИ 
ПОЧУТТЯ СТРАХУ! ПЕРЕД СМІЛИМИ- КОЖНА 
ВЛАДА ВЕЗСИЛАІ 

Т. И'УЛЬІАК 

• Чужииец~оиі студенти в Хар
кові. В Харківському політехніч

ному інституті вчнтьси зараз по

над 100 студентів з 18 різних кра
ін. Дотепер цей Інститут закін
чило 500 закордонних студентів. 
В цьому великому науковому 

цен .тр і У країни навчанни 11ідбу-

рівно ж :кореспонденціи цього ін- лоді У:краінн вислано на 'цілинні 
стнтуту з багатьма нау:ковнмн землі. Багато внпуснн:ків різних 

установамн західних краін пере- інститутів вислано "за добро

воднтьси також російською :мово~ вільним бажанним" на працю :в 
ю -і це є в т. зв. "суверенній" Сибір чи 1'\азахстан . Переважну 
українській радинсь:кій державі ! більшість внпусннків Жнт-омнр

ваєтЬси російською мовою, 

сь:кого .сільськогосподарського ін

• Знову на цілину І Я:к :кожно- стнтуту .вислано в радгоспи F'іа
и:к ro ро:ку, та:к і цього.- тисичі мо- захстану. ("Р.О.", ч. 45). 
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• ВУз-и Украіни в новому нав

-чалІоному році. Все дотеперішнє 

експериментування панівної вла

ди в Украіні (дворічний виробни

чий стаж, комсомольські рекомен

дації, і т. д.) зазнало цілковитого 

краху. Кваліфікації випусників 

вис·оких шкіл Украіни, у зв'язку 

з постійними рефор~ами, з кож
ним роком знижувались. Тому в 

цьому році вчені Украіни поста

вили до уряду вимогу, щоб "єди

ною nереnусткою в університети 

та інститути стало знании". 

На новий навчальний рік, на 

перші курси Високих Шкіл, прий

нято понад 150,000 С!.Удентів. На 8 
тисяч збільшилась кількість про
фесорського складу ВУЗів. Як ко
лись, так і тепер до молодих про

фесіоналістів ставляться знову 

ті самі вимоги опанувати "марк

со -ленінську озброєність", тому, 

що для партії потрібне щейне 

загартування" молодих спеціяліс

тів ("Р.О.", ч. 45). 

• "Новаторство в індоитрниа

ції. студентів. Дотеперішня індок

тринація молоді і студентства :в 

Украіні не дала бажаних успіхів 

партії й урядові. Молодь :відки

дає штучну "ідейність", партій

ний догма тизм і шукає чогось 

нового, що могло б стати 11 зміс

том життя. Партія зараз реалізує 

новий експеримент по лінії ін

доктринаціі: переконати молодь1 
щоби вона була "rідиою слави 

6ат~оиів". Для цього влаштовують
ся різні відчити, маршрути до 

смолоскиn 11 

"місць комуністичної слави", ста· - Викладачі найвищої кваліфі
виться наголос на "українсЬкий каціі (професори й доктори наук) 
радянський патріотизм", витяга- уникають педагогічцоі роботи, 

ючи на денне світло різних біль- перекидаючи іі на плечі менш 

шовицьких ватажків з украінсь- кваліфікованих викладачів1 

кими прізвищами. Рівночасно з - Методична озброєність вик

цим, хто зі студентів скоріше ладачів і педагогіка є на дуже 

піддається індоктринаціі - тому низькому рівні і не відповідає 

улегшений доступ до високих вимогам сучасної науки 1 

шкіл, навіть не зважаючи на про- - Конкурси на заповнення: 

тести професорів. У зв'язку з цим вільних місць (які ·ограничувались 
постійно зростає кількість :кому- до парт1иноі характеристики і 

ністів у високих школах. Напр. списка праць) показались нас

у четвертині всіх високих шкіл крізь шкідливими, через що на 

Украіни є від 500 до 1000 комуніс- працю у ВУЗ-ах попадають при

тів, а в сімох ВУЗ-ах кількість падкові люди; 

членів партії досягає до двох ти

сяч. Дійсність і життя показали, 

що всі ці "комуністи" викорис

товують партійні квитки для у· 

легшення свого життя і змоги о

держати працю ("Р.О.", ч. 46). 

8 Наради nрацівинків високих 

шиіп Україин. Влітку цього року 

відбулась в Києзі нарада активу 

працівників вищої школи Украі

ни. На основі репортажів наради 

в Украіні зараз є 133 високі шко
ли, в яких навчається біля 700 
тисяч студентів. На кожну тися· 

чу насел~ння УРСР припадає 153 
студенти. У високих школах пра· 

цює 37 тисяч викладачів, серед 

яких є 1085 докторів і майже 11 
тисяч кандидатів наук.- На кож 

них 45 мешканців Украіни при

падає зараз одна людина з ви-

- Стан викладання суспільних 

наук (партійна індоктринація -
ленінізм - м:ар~сизм:) є в багатьох 
ВУЗ-ах на дуже незадовільному 

рівні. В деяких випадках зустрі

чається " з примітивізмом викла

дання". Деякі проблеми "підмі• 

нюється декляративністю", а на. 

лекціях і семінарах бракує ''гос

трої, науково - обrрунтованоі кри 

тики сучасних буржуазних, ре

формістсмrіих і догматичних кон

цепцій", що в партійному розу

мінні "негативно впливає на :ви

ховання молоді" 1 

- Багато викладачів займають 
"не досить чіткі позиції щодо ря

ду принципових питань біології. 

які мають велике ідеологічне зна

чення" (І) 1 

- В б ага тьох випадках трап-

сокою освітою. ляються на зайняттях зі сторони 

З наради можна довідатись про студентства різні "неподобства" 

такі цікаві справи: ("Р:О.", ч. 47). 

УКРАїНСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ В РИМІ 
На зеленому невеликому горбочку Джанікольо 

Ішло самої Ватиканської гори знаходиться наша 

украінсьиа семінарія. Триповерховий будинок, 

окружений зеленню, займає, без сумніву, одно з 

найкращих місць західньої дільниці Риму, з я

иоі можна милуватися прекрасним видом на ста

риние місто, особливо, коли заходяче сонце ки

дає останні червоно - золотисті проміння на за

лишки римських руїн чи модерні частини "вічно

го міста". 

Вже віддавна сини украінського народу -
JІІ.андидати до духовного стану, перебувають у 

центрі християнства, щоб здобути філософічне 

та теологічне знання. Перший український пито

мець, що його згадують документи, був пізніший 

Киівський Митрополит Велямин Рутський, що пе

ребував у грецькій Колегії. В середині ХІХ сто

ліття приплив українських богословів був такий 

великий, що змінено назву грецької Колегії на 

Папську Колегію для Греків і Русинів". Своє влас

не приміщення одержали українські семінаристи 

щойно в 1897 році за рішенням і благословенням 

Папи Лева ХІІІ і Митрополита Сильвестра Семб

ратовича та за допомогою австрійського уряду, 

який зобов'язався оплачувати студії для 10 пи
томців. Семінарію пряміщено в будинку біля 
площі Мадонна дей Монті. Провід був спочатку 

в руках Отців Ісусовців, однак вже в 1904 році 
оо. Василіяни св. Йосафата перебирають провіД'. 
Цей новий будинок скоро виявився малим для 
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Ав'І'ор С'І'а'І''І'Ї Вік'І'ор КурманоаІІ'І, nІІ'І'омец• 'У'вра
mської Духовної Семінарії в Римі, внук брата c.rr. 

n. rен. В. КурманоаІІ'Іа (Світлнв О. Зінкевич). 

:майбутніх леві тів. Все ж таки Папа Венедикт XV 
дальше закликав укрвінських пнтомців на студії 

до Риму, хоч післ.и розвалу австрійської монархії 

і фонди на удержанни студентів значно зменши

лиси. Весною 1932 року, за помтифікату Папи· Пів 
ХІ Свищенна Конrреrаці.и Східньої Церкви пере

дала в руки украінської Церкви новий великий 

будинок, в .икому до сьогодні приготовл.иютьс.и 

українські пнтомці до духовного стану. До дру

гої світової війни більша частина пнтомців при
бувала з Галич'Ини; сьогодні лиш з еміrраціі при
nлквають нові покликання. 

Ще недавно зарисовуваласи криза нашої се

мінарії. Число питомців обнижувалоси до кілька

надцить і порожні місц.и займали індійські бого

слови малибарського обр.иду. Але три фактори, 

.икі без сумніву мали вирішальний вплив на новий 

Іу.~нкок Україксs.кої Паnеької Духовної Семінарії 
св. Йосафа'І'а на вул. ~анікол•о •· 7 в. Римі 

Іх Вnаженство Верховний Архиепископ, Кар· 
динал й. Сnіnнй внсвв•уе nитомцв Павла Вумбарв 
(з Воффало) в ;ценs. свата В.rrаrовіщеннв в 1965 р. 

зріст числа пнтомців, були такі: приїзд нашого 

Верховного Архиєпископа Кардинала Кнр Йоси
фа зі засланни до Ватикану, заснуванни украінсь-

1\ОЇ Малої Семінарії :в Римі, ика ~ тепер rоло:вним 
джерелом припливів покликанни зі Західньої Ев

ропи і Вселенський Собор, .ик також перебуванни 

наших укрвінських Владик у "вічному місті". 

Питомці - майже всі українці. З усіх чотирьох 

епархій Канади тепер перебуває 9 питомців, зі 

США-2, з Бразиліі-4, з Австраліі-4, з Англії -
S, з Аргентини-3, з Німеччннн-4, з Франціі-1, з 
Австрії - 2, з Бельгії - 1, з Польщі - 1, з Юго-

nитомці Духовної Семінарії відвідали з КОЛRДОІО 

Кар,фrнала Кнр Йосифа Cлinoro. Перший зліаа 
nрнІUІSJUІув В. ИурманоаІІ'І 
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В квітні 1965 р. Духовну Семінарію відвідав МІиас· 
тер оборони Італії дост. Д. Андреотті, який оrлянув 

виставку уираїис~оинх ікон. 

славіі - 1. Маємо між нами і трьох італійців, од

ного еспанця та одного :канадійця ірляндсь:кого по

ходження, що посвятилися Богові працювати я:к 

майбутні священи:ки для у:краінсь:кого народу. Во

ни старанно вивчають у:краінсь:ку мову, історію і 

:культуру, щоб бути для у:краінців - у:краінцями. 

Є два монахи Студити, що перебувають у нашій 
1'\олегіі та студіюють разом з нами на Папсь:кому 

Університеті "Урбаніяна - Де Пропаrанда Фіде". 

Самозрозуміло, що офіційна мова 1'\олегіі -
у:краінсь:ка. Питомці з усіх сторін світу - одна:к 
всі є сини того самого народу, хоч виросли між 

іншими народами і в інших :краінах,почуваються 

на цім :кусни:ку землі у нашій 1'\олегіі, я:к на рідній 

землі. Разом з іншими народними групами від

ві.r;.ують той самий університет, але в 1'\олегіі від

бувають додат:кові ле:кціі у:краінознавства, історіі 
у:краінсь:коі Цер:кви, літургі:ки, ретори:ки та цер

:ковного співу. Надзвичайно вели:ку увагу звер

тається на питомець:кий хор, я:кий дуже часто по

магає чужинцям пізнати наш :край і народ через 

хорові виступи цер:ковного чи народного репер

туару. У різних :колах, при різноманітних нагодах, 

знаходимо нові симпатії до нашої Цер:кви і на

роду. 

Однією з найбільших цінностей 1'\олегіі є біб

ліоте:ка. Вона переховує передусім матеріяли іс

торичної вартости. 1'\рім різних у:краінсь:ких ви

дань та :книжо:к ще з минулих століть, знаходяться 

Студентські конrреси 

Пнтомці Духовної Семінарії на ,JІОЗвіллі 6im1 
Озімо - Аниона в Італії. 

теж :комплети різних у:краінсь:ких газет з рідної 

землі, між я:кими найціннішим може є :комплет 

Львівсь:кого "Діла". Отже питомці мають най:кра

щу нагоду присвоіти собі все, що зв'язане з у:кра
інознавством і ще на допомогу стає семінарійна 

"Читальня" - організація питомців, що дбає про 
:культурні, нау:кові, мистець:кі чи навіть спортові 

імпрези в 1'\олегіі. Одним з найбільших завдань 

вище згаданої організаціі є видання тримісячни

:ка "Альма Матер". Цей журнал має за ціль перед

усім задержати зв'яз:ки з :колиШніми питомцями, 
тепер священи:ка:ми, · по всіх :континентах та ін
формувати іх Про життя і діяльність семінарії. 

Про матеріяльну сторін:ку 1'\олегіі старанно і 
щедро дбає Апостольсь:ка СтолиЦя, що уможлив-·· 
лює у:краінсь:ким левітам побут у "вічному місті". 
У:краінсь:кі Сестри - Служебниці дбають про ма

теріяльний зріст питомців смачними стравами · уи.:· 
раїнеької :кухні, про духовний зріст дбають Отці 

Настоятелі. 

Минулого ро:ку 1'\олегія свят:кувала ювілей 

60-ліття проводу оо. Василіян. Допомогою іхнього 

жертвенного труду 1'\олеrія випустила дев'ять .. є
пис:копів і багато священиків. Наш духовний зріст 
найбільше залежатиме від · цього нлапти:ка землі, 
з я:кого на ввесь світ, де тіль:ки б'ється у:краінсь:ке 

серце, спрямують свої :к~:ю:кИ Богу посвячені слу

ги украінського народу. 

Віктор· Курманович 
· ··Рим 

. Восьмий КонГрес СУСТА 
25--26 червня 1966 р. в приміщенні Сітон Гол 

університету в . Саут Оранж, · Н. ДЖ., відбувся 
VІІІ-ий 1'\онrрес · ·сvстА - СоЮзу Уираінсьиих 
Студентських Товариств Америки. 

В 1'\онrресі взяли у'Іасть 26 умамдатованих де
иеrатів, в тЬму 14 від таких студентських ~ромад 

і илюбів: 1. Балтимор (1 мандат), 2. Боффало (1), 3. 
1'\лівленд (2), •· Ньюар:к (4), 5. Огайо Стейт -у:нівер
ситет (1), 6. Трой (1), 7. Урбана (1),· s .. Ф,і!!•деnь
фія (3). 

Цілий рJІд а:ктивних СтудентсЬких Громад, а 
серед них - Нью Йори, Сираиюз, Чіиаrо, Вашинr-
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тон і Дітройт своіх представню~ів на 1'\онrрес не 

:вислали, тому на ньому було репрезентовано ли

ше 140 укрвінських студентів Америки. 
1'\онrресом керувала президіи в такому складі: 

Богдан Сацюк - голова, Андрій Чорнодольський 

- заступник, Лириса Янів, Люба 1'\овалишин -
секретарі. 

Післи зложенни усних привітів, серед иких 

сnід відмітити привіт віцепрезидента Сітон ГС\л 

університету монс. Едварда Флемінrа, першу кон 

І'ресову доповідь виголосив наш відомий поет і 

пітературознавець інж. Євген Маианюк, ии-и'Й nо

діливси з присутніми двома вістками з Украіни, 

.в:кі були недавно йому передані. Перша з них це 

промова на гробі Володимира Сосюри в 1'\иєві, а 

друга, доповідь в Спілці письменників У країни 

про Васили Симоненка і його творчість. Ці обид

ва документи своїм змістом исно вказують на те, 

що хоч наша Батьківщина перебуває тепер в жах

пивих обставинах, проте ідеи нації сильно закорі

нена в укрвінському народі і живе в ньому. 

В другій доповіді "СУСТ А - сьогодні і завт

ра", Богдан Сацюк, Віцепрезидент організаційних 

справ СУСТ А (Захід), піддав 1'\оиrресові рид пл в
вів і думок дли покращанни діильности деиких 

ділинок праці СУСТА. Доповідач цитував україн

ську пресу, . листи від американських бібліотек 
та сенаторів, в иких висловлено зацікавленни анг

ломовним журналом СУСТА - "Горизонти". Цей 

успіх "Горизонтів" вимагає кращого поставленни 

адміністрації журналу і введении передmrатн ·дли 

університетських і публічних бібліотек Америки 

й 1'\анади, вкі дотепер одержували його безплатно. 

СУСТА повинна пожвавити зовнішню працю, спе
діильно nідготовку до річних конrресів ЮСНСА 

(Америкаис~акоі Національної Асоціиціі Студен

'І'ів). Доповідач твкож підRреслив потребу і необ
хідність відновпенни діильности ЦЕСУС-у і скли
канни Світового 1'\онrресу Украінського Студ•т

ства, икий відбувси б під час Світового Конrресу 

Укрвінців в Нью-Йорку, осінню 1967 р. Тому Вось
мий 1'\оиrрес мусить покликати комітет, икий в 

порозумінні і співпрацюючи з Управою Цент

рального Союзу У краінського Студентства (ЦЕ
СУС) та іншими союзами укрвінських студентів 

(СУСІ'\, СУСТЕ, ЦУСА, САУС) підготовив би Сві

товий 1'\онrрес У:крfJ.Їнського Студентства. 
Звіт з діильности Управи СУСТА за 1965--1966 

рік прочитав Президент СУСТА Ігор Чума 1 звіт 
RонтРО7Т'"'НО; 1'\омісіі прочитав Богдан Футей. го

лова 1'\.1'\. Післи звітів та дискусії, на пропозицію 
1'\онтрольноі 1'\омісіі, Конrрес уділив- абсолюто 
рію уступаючим керівним членам СУСТА. 

Під час Конrресу працювали такі ділові :комі
сії: Мандатна - голова Зенон Циби:к1 Номінацій
на - голова Ігор Чума; Резолюційиа _.;. ronoвa 
Юрій Кvльчицький. Делеrат з УСГ- Бофало, 7Ію
бомир Зобнів, вніс пропозицію, щоб Roнrpec 
створив ще одну ділову :комісі.ю, вкв мала б роз
rлJІиути організацію і підгото1._:ку р.о Світового 

1'\оиrресу Украінського Студентства. На цю тему 

виринула жвава дискусіи. Всі делеrати й гості, икі 
забирали слово, висловили необхідність скликан

ни СІ'\УС-у, але переважна иількість делеrатів 

була за тим, щоб Резолюційна 1'\омісіи у своіх ре

золюціих назначила комітет з завданним довести 

до завершении цю необхідну подію. Проти ство

:;:енни такої конrресовоі ділової комісії було 17 
голосів, а 3 голоси стрималиси. 

Стан збірки Фонду 1'\атедри Українознавства 

зреферував Президент ФІ'\У, Степан Хемич, Він 

зазначив, що за останній рік зібрано 60,000 дол. 

на ФІ'\У. В касі ФІ'\У є 200,000 дол. готівкою і 70,000 
в декл~раціих. 

На пропозицію Резолюційної Комісії 1'\оиrрес 

прийнив рид постанов, між ними покликав до пра

ці 1'\омітет Підготовки Світового 1'\онrресу Укрв

інського Студентства, в складі: Богдан Футей, І

гор Чума, Богдан Сацюк. Також проголошено рік 
1~66-1967 Ювілейним Ро:ком Фонду 1'\атедри Ук

раїнознавства, бо в ньому припадає 10-річчи ст·во

ренни Фонду. 

Рішено перевести передплату на "Горизонти" 

дли університетських і публічних бібліотек. 

До нової Уnрави СУСТА вибрано таких осіб: 

Богдан Сацюк (Урбана, Ілл·) - президент, Лі
да Саварин (Урбана) - секретар, Роналд Едвардс 
(Урбена) - скарбник. Віцепрезиденти: Зенон Ци

бик (Ньюарк) - організаційних справ (Схід), Юр
ко Тарасюк - організаційних справ (Захід), Анд

рій Масюк (Філидельфіи) - культурно - освітних 

справ, Лириса Янів (Ньюарк) - зовнішніх зв'изків, 

Люба 1'\овалишин (Філидельфіи) - преси й інфор
мації, Маріи Хемич (Нью Йорк)- ФІ'\У, Тани Шум
ська (Філидельфіи) - спеціильних доручень, Ан

дрій Чорнодольський (Балтимор) - середньо
шкільних справ. 

Контроm.на Комісів: Ігор Чума - голова, Мв
r.іи Процюк, Микола Голінатий, Андрій Шуль, І
рена Постолюк - члени. 

Товарнс•ин:іі Су,ц: Богдан Футей - голова, 

Нестор Томич, Світлана Луцька, Юрій Кульчиць
кий. 

В рамках 1'\онrресу відбувси студентський 

баль, аранжером икого був Юрко Дзундза і на и
кому виступав відомий квартет "1'\арuа.вв". 

* * * 
Привіт журнала "Смолоскип" учасникам УІІІ-

го 1'\онrресу СУСТА, икий зложив Го.JІ. редактор 
О. Зінкевич: 

"Дозаоm.те nривітати Вас аі,ц "Смолоскиnа", 

ЕАННоrо зараз у ціпому саіті сту,центс•иоrо ne
pio~•нoro журнала • украінс•иі:іі моаі. З aemr
кoJO n!»нсмніст10 ми зааж,цн no,цaaamr на сторін

ках нашоrо журнала - Ваші усnіхи, аісткн npo 
Вашv ,ці•m.ніст•, статті npo Ваші nро6пемн. 

І зааж,цн nрикро &упо нам ,цоаі,цуаа'І'ІІс• npo 
тру,цнощі, з винмн Вам у ВашіІі nраці ,цоао,цнnос• 
зустрі•атн~. · 

Іажасмо Вам мужн•о nере~ор10аа'ПІ асі . 'І"рТJІІ· 
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иощі, rідио заступати у~раіис•ие ім'и на Ваших 
уиіверсИ'І'етах і каледжах і завJКди пам'итати про 

наш Рідний Край, нашу Ват•иівщииу, про ту твор

"~У молод•, ика в ім'и украіис•иоі спрааи, в ім'и 

JКитти украіис•иоі нації, в ім'и розвитку уираіис•

иоі куm.тури й науки - прииосит• дли иашоrо 

народу своє знании, свій розум, m~oi серци, а wra· 
сом иаві'!'• своє •итти. 

Пам'ита10чи про наших друзів в Україні, ві

таємо Вас - делеrаrів і все украіис•ие студентс
тво в Америці. Нехай щастит• Вам в JКитті і Ва· 

шій праці!" 

• • • 
Справа Світовоrо Коиrресу Украіис•коrо 

Студентства: 

Справу Світового Конrресу У :краінсь:кого Віль

ного Студентства найактивніше заступав на VIII -
му Конrресі СУСТА голова УСТ - Боффало, відо

мий студентський діяч, Любомир Зобнів. Він пред· 

с.тавив учасни:кам Конrресу спеціяльний план і 

:вернення, я:ке ще раніше підписали представни

:ки 17-и студентських громад і :клюбів Амери:ки 

й Канади. З при:крістю треба ствердити, що дея:кі 

старші учасни:ки Конrресу, а зо:крема гості (я:кі 

мали право брати участь в дис:кусіі) з середови

ща ТУСМ-у, своїми демагогічними виступами, 

зверненими проти молодших делеrатів і плану 

Любомира Зобніва, звели цілу дис:кусію, в ц1и 

справі, нанівець. Тому вели:ка ідея Світового Кон

rресу Украінського Студентства була зведена до 

другорядної справи. 

Заповіджена довголітнім презИдентом ЦЕ

СУС-у Євгеном Гановсь:ким нарада представників 

різних станових й ідеологічних студентських ор

ганізацій в справі обговорення цього Конtресу 

не відбулась, через те, що президент ЦЕСУС-у на

віть не зволив собі на та:ку зустріч прибути, хоч 

ії заповідав. 

VІІІ-ий Конrрес СУСТ А прийняв спеціяльну 

резолюцію в справі СКВУС, але вибираючи до 

І!ідготовчоі :комісії трьох осіб, членів ТУСМ-у -
не пішов на зустріч пропозиціям Л. Зобніва, щоб 
це питання розв'язати в компромісовий спосіб, де 

були б заступлені різні напрям:ки у:країнсь:кого 

студентсь:ког~ життя. В зв'яз:ку з повищимя фан

тами, ми стверджуємо, що зараз середовище 

ТУСМ-у несе повну відповідальність за зведении 

ЦЕСУС-у до стану мертвс:>і організаціі, та:к само 
й буде нести (я:кщо в цьому напрям:ку не буде 

зроблено відповідних помірнованих змін} повну 
відповідальність за справу знехтування Світового 

Конrресу Вільного У:краінсь:кого СтудеН'І'ства. 

Хочемо вірити й надіємось, що теперішній 
nрезидент СУСТ А Бог дан Сацю:к зробить з заіс

нувавшого стану відповідні логічні виснов:ки й 

своїм авторитетом та незаперечними виявамн ро

зуміння ваги справ ЦЕСУС-у і СКВУС, поробить 

відповідні заходи, щоб довести до завершення 

обох справ, щоб його по:коління студентства у

війшло в історію гідним продовжувачем світлих 

традицій у:краінсь:кого організованого студентсь

кого життя . 

. Х. КОПrРЕС ТУСМ-у 
11-12 червня 1966 р. відбувся в Клівленді Х-ий 

світовий Конrрес ТУСМ-у, - Товариства У:краін

сь:коі Студіюючої Молоді ім. М. Міхновського, ці

о:. і :консервативно - націоналістичної студентсь:коі 

організаціі. 

В Конrресі, згідно з повідомленням Президії, 

взяло участь 69 умандатованих представників з 

та:ких осеред:ків: Клівленд (11), Філядельфія (10), 
Монтреал (9), Дітройт (6), Рочестер (6), Торонто 
(4), Боффало (4), Нью Йор:к (4), Сира:кюз (4), Нью
ар:к (2), 'Бостон (1), Лондон (1), Оттава (1)· 

Конrресом :керувала П резндія в с:кладі: ін ж. 

Богдан Кульчицький - голова, Ярослав Білоус -
заступни:к, Рената Шаран і Анна Рьоп:ка - секре

тарі, а в його програму :крім звітувань членів ус

тупаючоі У правн і представників о:кремих осе

редків, входили дві доповіді: Ігоря Зайця - "Про

грамова доповідь" і Юрія Кульчицького - "У:к
раїна держава чи :колонія". 

До нової Упрааи цеІІ'І"ралі ТУСМ-у вибрано 

через а:климацію та:ких осіб: Тамара Дужа (Діт

ройт) - голова, Юрій Шим:ко (Торонто) - 1-ший 
заступни:к та ідеологічно - політичний реф., Бог

дан КерницьJІіий (Філидельфіи) - 2-ий заступниJІі 
тв організаційний реф., Ігор Олієр (Клівленд -

:J·ій заступни:к та реф. зовнішніх зв'из:ків, Андрій 

Лободоцьний (Дітройт) - се:кретар, ~оман rуцап 

і Роман Сень:ків (Монтреал) - представники на 

Канаду, Юрій Кульчицький (Клівленд) - фі~ан
совий реф., Олег З. Пися:к (Філядельфія) - пре

С'СrВИЙ реф., Христя Губіць:ка (Нью Йор:к), Марія І
ванів (Сира:кюз), Петро Вітю:к (Нью Йор:к), Іня Гі.
n~ва (Чі:каrо) - вільні члени. 

Контрольна Комісія: Ігор Заяць (Ньюари) -
rолова, Роман Куропась (Філядельфіи), Надів 

Липець:ка (Дітройт) - члени· 

. .Т~•арнс•иий Суд: Боrдан Кульчицький (Фі

лядельфія) - голова, Ірина Вой:ківсь:ка (Торонто), 

Богдан Валь:ків fМонтреал) - члени. 

З перебігу Конrресу, в насвітленні дея:ких 

його учасни:ків і пресових звідомлень, можна зро

бити висново:к, що в середовищі ТУСМ-у нурту
ють більш помірновані погляди серед частини 

його членів, я:ка нія:к не може погодитись з ион

серва тивно - екстремістичними наставлениями 

дея:ких провідних членів цієї організаціі. 
Доповідь Ю. Куль чиць:кого про статус УРСР 

була, за звідомленням "Студентської дум:ки" (Ч. 5) 
"наче завершенням цілорічної праці ідеологічь:о -
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політичної референтури". Доповідач, післи ціло

річних студій його референтури, прийшов до ви

сновиу, що "Уир~їна в сучасній формі УССР є 
мосиовсьиою иолонією, а т. зв. урид Уираїни є 

сліпим знариддим у руиах оиупанта Уираїни". 

Студії сучасного стану в У ираїні, зонрема в сере

довищі ТУСМ-у можна лише привітати і можна 

лише п<;>rратулювати молодому ідеологічно ~ по

літичному рефереН'Тові ТУСМ-у, що він врешті 

дійшов до того самого вненови у, до ииого дійшли, 

вже деситии роиів тому, всі теоретнии з українсь

иого національного табору, ииі розглидали питан

ни статусу (теоретично - правного і фаитичного} 
УРСР. 

ПІДНЕСЕННЯ ЧИ ЗАНЕПАД 
В цьому році від6уJUІсJІ два ваJКлнві студент· 

cw иоиrреси уираіисьиих студеитсьиих цеитрапь 
• Канаді і США -Восьмий Коиrрес СУСК-у і 
Восьмий Коиrрес СУСТА. 

Ці иоиrреси поиазапи, що їхні центратні 

проводи, зонрема в США і до деииоі міри в Кана· 

ді, не спромоJКиі ~хопити всієї студентської ді

апьиости в своіх ираіиах, а в ;&аrатьох випаднах 

праци о:..:ремих rромад чи иJJІо6ів перевищує пра· 

ц10 своіх цеитрапь. На місцих студентство вихо

дить часто з ціиавими ідеими, новими іиіціитива· 

ми, задумами. Рівночасно з цим помічаєтьси див

ний анахронізм: деикі старші студентські діичі 

замість радіти приходом в студентський орrаиізо· 

ваиий рух иовоrо зді6иоrо й активиоrо поповиен~ 

ни - стара10тьси в самому зародку ії запапу до 

активної праці спихати до друrоридиоrо, мапо· 

ваJКиоrо чи майJКе иепотрі6иоrо фактора. Це ви

разно &упо видно на останньому коиrресі СУСТА, 
де деикі 6увші "студентські діnі" задивпеиі у 

свою "вепич", живуть тим своїм часто дуJКе сум· 

ківної вартости "мииупим", ціпковито відірвав

шись від сучасиоrо сту,центськоrо JКНТТJІ1 не розу· 
мЇІОть йоrо, 6а навіть заперечу10ть йоrо. 

Сьоrодиі, ви у Канаді так і в США, перед сту· 

деитськими цеитраJJJІми виринає питаиии (на що 

ми нераз звертапи уваrу): а6о вони будуть на ви

сочині своіх завдань, відречутьси своіх вузьких 

поrпидів чи переконань і будуть дійсно тим кер· 

МУІОЧИМ і уиапрsмпІОІОЧИМ ЧИННИКОМ, а6о зведуть 
українське студентське JКНТТJІ нанівець. 

міткі у відношенні до своіх цеитрапь, викоиуваи

~ямптоми занепаду студеитськоrо JКНТТJІ ПО' 

:м:ітиі у відношенні до своіх цеитрапь, виконуван

ни своїх о6ов'изків і зацікавпеиии ціпіст10 студент-

ськоrо JКНТТJІ в своїй краіиі.. а не пише своїм 

льокатиим осередком. Ціпий рид динамічних і 

активних студентських rромад і кп106ів, в коиr

ресі СУСТ А участи не в зи пи, а деикі внепапи пи

ше по одиому депеrатові, що&, мовпив, не ппати· 

ти до "СУСТА чпеиськоі випадки, 6о вока цьоrо 

не вартує". Черf;І це мабуть і останній иоиrрес 
СУСТА 6ув найменш репрезентативний, 6о йоrо 

депеrати заступапн всьоrо 140 студентів Америки, 
тоді ви у цій країні студі10є принайменше півтора 

тисичі нашоrо студентства. 

Практика показує, що сучасна моподь п106ить 

вепикі речі, вепикі задуми, вепикі ідеі, 6о JК і во· 

на JКиве в часі вепиких світових подій: фаитас

тичиоrо розвитку техніки й науки, в часі копи п10· 

дина вJКе одиіє10 иоrо10 стоіть на нашій сусід· 

КІВ ппаиеті - місицеві. ОтJКе моподь, не хоче 

синіти, а хоче роj&ити вепикі речі, здійси10вати 

вепикі задуми. 

Тому, мабуть, вираз серед иаймоподшоrо иа

шоrо студентства реакти.візувапась ідеи скпи· 

иаиии Світовоrо Студеитськоrо Коиrресу й пере· 

орrаиізуваиии ЦЕСУС-у, що дапо 6 цій здібній і 

rктивиій моподі моJКпивість вийти поза вузькі 

римці своїх країн, вийти у широкий світ студент· 

ської діипьиости. 

Перед сьоrодиішиіми керівинками украіись· 

коrо студеитськоrо JКНТТJІ виринає черrове пи

танки: а6о вони підуть шпихом занепаду, до чоrо 

доводипи і доводить деикі "старші сту:деитські ді· 
JІ"Іі", а6о ВОНИ ОСМИСпІІТЬ "ІаС і до6у, В IIIUB JКИ· 

вемо і виведуть теперіши10 студентську дійсність 

з задушпивоі атмосфери на широкі шпихи вепи

кої праці і вепиких дерзань. 

ЮРІЙ ГРАІОВСЬКИЙ 

• Сираи10з. Нова _Управа YCf. 
До нової Управи УСГ в біжуч_ому 
діловому році входить: Надіи До
рощаи -.голова, Ігор Гапій - за· 
ступнии, Маруси Просиуренио -
сеиретар, Бичеспав Литвиненио 

сиарбнии, Орест Грицин і ·орлии 
Ба чинсьиий - члени. 

• Стейт КапедJК, Па. ЗатвердJКе· 
и о УСК. Післи довгих заходів, у

ніверситетсьиі власті затвердили 

статут . недавноствореного УСК-у 
і його першу У праву в таиому 

силаді: Ю Терлецьний - прези· 

дент, Р. Пастущаи - заступнии, 

<?ли ~хай~юи - сиарб~и~. Прав-

ним дорадням Клюбу. є проф. В. 

Луців. За час св,С?го _иоротиого іс
нуванни,. в Р.~ьіцих .діильности 
УСК, була в_Лаwтована, ,зав.диии 
панству Стецииів ~ :К унашів, уи

раінсьиа радіопрограма, а таио~ 

"Уираїнсь:кий День" приевичений 

Т. Шевчен:кові й І. Франиові. 
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Голова Проводу Українських Націоналістів Олеr Штуль -
Жданович в крузі членів ·-Центрального Проводу "Зарева'' на 

оселі !м. О. Ольжича 14 серпня 1966 р. Стоять з-права: Михайло 
Герець, Оксана Вакум, Любомир Ва"Іннськнй, Володимир Процик, 

д-р Марно Антонович, Олеr Штуль - Ждановнч, проф. Петро 

а радше спону:кує до приnущен

ня, що тут малосч на увазі розгру 

суто партійного хара:ктеру. Та:кі 

статті й відповіді (чому не зай

няв до цієї справи свого станови

ща ФКУ, чи :керівництво :курсів 

у:країнсь:кої літератури на Пен

сильвенсь:кому університеті?) ні

чим не спричиняються до підне

сення важливості ФКУ, а навпа:ки 

- в багатьох людей створюють 

сумнів, n=:o вели:ке діло і велиl-'іий 

задум ФКУ може розминутись зі 

своєю ціллю. 

е Урбана, Ілл. Участь СУСТА 

в ХІХ-му Конrресі :ЮСНСА. З 

:кінцем серпня відбувся в Урбані 

ХІХ-ий Конrрес амер. студент

сь:кої централі ЮСНСА, в я:кому 
взяла а:ктивну участь делеrаці.!І 

СУСТ А, в с:клад я:кої входили: 

Богдан Сацю:к -президент СУС

ТА, Мирослава Голубець, Роналд 
Едуардо і Зенон Голубець. У:кра

їнсь:кі представни:ки брали учас:rь 

в працях Европейсь:кої під:комісії 

:конrресу, нав'язували зв'яз:ки з Стерчо, Т. Онуферко, Павло Дорожннськнй, Воrдан Гасюк, 

Осип Зінкевич:. чужинець:кими студентами, мали 

8 Варшава. Українські доктор- свою спеціяльну вистав:ку та роз
ські праці. Два у:країнці захис- давали англомовні видання про 

• 0'І''І'ава. Нові українські сла

вісти. Завдя:ки довголітній праці 

проф. К. Біди, голови Славістич

ного Відділу місцевого універси

тету, цей Відділ постійно розро

стається і притягає все більше 
заці:кавлення серед студентства. 

В цьому році магістерсь:кі праці 
захистили та:кі у:країнсь:кі студен

ти: Богдан Медвідсь:кий - "Но
ві напрям:ки в дис:кусії про по

ходження двох слов' янсь:ких аз

бу:к у новішій англійсь:кій, фран
цузь:кій і німець:кій нау:ковій лі
тературі", Ярослава Зорич- "Ху
дожня майстерність прози М. 
Вовч:ка", Іван ·кусів - "М. Го
голь у :критиці П. Куліша та В. 

Бєл~цсь:коrо". 

У :країну. Важливою а:кцією в' Часі 

• Едмонтон. Украінка виїхала 

на студії до Києва. Випус:книця 

Альбертсь:коrо університету Ле
ся ·Багрій, я:ка студіювала у:кра-

тили до:кторсь:кі праці з у:країн

сь:кою темати:кою на філологіч

ному фа:культеті Варшавсь:кого 

університету: Мар'ян Юр:ковсь

:кий - "У :краінсь:ка гідрографічна 
термінологія на загально - слов'

янсь:кому тлі", Тат'яна Голинсь:ка

Баранова -" У:країнсь:кий народ
ний :календар, назви місяців у 

еві тлі словотворення". 

• Нью Йорк. Оборона ФКУ з 

невластивих позицій. Заміт:ка в 

чі:каrсь:кому "У:країнсь:кому Жит

ті" (20 березня) про лі:квідацію 

:курсів у:краінсь:коі літератури на 

Пенсильвенсь:кому університеті, 

до речі слушна. (хоч --з -багатьма 

лисаннями цієї газети ми не по

годжуємось), ви:кли:кала я:кусь 

дивну реа:кцію зі сторони бувшо

го президента СУСТА Ігоря Чу-

інсь:ку і російсь:кі мови, виїхала ми, я:кий вислав в тій справі віД

разом з іншою місцевою студент- повіді, з ра:Менї СУСТ А, · лише 
:кою на продовження своіх студій до партійної преси ("Шлях пере

в Києві. Рівночасно, на підставі :Моги'', "Гомін У:краінн"), я:ка іх 

спеціяльного домовлення між Ки· опублі:кувала під вели:Кими заrо
івсь:кнм і Альбертсь:ким універ- лавками. Стиль цих відповідей 
ситетами, до Едмонтону приіж- (до речі на низькому рівні) вик
джають двоє студентів на ст у діі. ли:кає сумнів про щирість автора, 

:конrресу ЮСНСА було збиран-
ня підписів під петицією в 

справі видання поштового знач

:ка Т. Шевчен:ка. Петицію під
писав та:кож головний промовець 

на. бен:кеті конrресу - сенатор 

Пол Г. Даrлес. 

8 Балтимор. ХІІІ·нй Ак:tде:М:lч

иий Ве"Іір "Зарева". 14 травня 
відбувся в Балтиморі ХІІІ-ий А

:кадемічний Вечір "Зарева" у фор
мі дискусійного форуму на заг. 

тему "Наша молода rенерація і 

старші". У форумі взяли участь 

Леся Пісець:ка - "Молодь і у:к
раїнсь:кі імпрези", Остап Харха
ліс (від бать:ків) і Марій:ка Хмі
левсь:ка (від молоді) - "Питання 
мішаних подруж", п~ні Ра• 3е- ·· 
линсь:ка (від бать:ків) - 'Що очі· 
:кують старші від українсь:коі мо

лоді?" і О:ксана Мацюра:к (від 
молоді) - "Що очікує украінеьІ{е . 
молодь від _ старших?". Порушені 

питання і nроблеми ви:кликалИ ' 
дуже 'живу днс:кусію, в 'я:кій бра
ло участь ба"rато присутніх.' 

• Вашииr'І'ои. Уираінс••• мо•а 

на катопнц•кому уні•ерси'І'е'І'і. 
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'Католицьиий університет Амери

ии, на ви ому ст у дію є теологію 

иільианадцить уираінсьиих сту

дентів, вилючив иурс уираінсьиоі 

мови в деnартаменті модерних 

мов і літератур. Виилади веде 

nроф. Р. Смаль-Стоцьиий. В nла

нах є доnовнення уираінсьиоі фі

лологн таиож иурсом уираінсь

иоі літератури, ииий буде також 

аиредитований. 

• Ліон, Франців. Українс•ка 
участ• в світовому Конrресі като

пиц•кнх студентів і інтелектуа

JІістів. Украінсьиа деnеrаціи сту· 

дентсьиоі і аиадемічної "Обнови", 

в силад JІИОЇ входили nроф. В. я
нів, д-р Р. 'Кичун, О. 'Коцюба і r. 
Смоликевич, взяла участь в XXVI 
Світовому 'Конrресі иатолицьиих 

студентів та інтелеитуалістів, и

иий відбувся 22-28 лиnни в Ліо

смолоскип ЛШІень - Жовте,нь 196<3 

Груnа у.-асннків в nершому дні Внсокоwкіл•ннх Днів ''Зарева", 
ик! від6улнс• 13-14 серnна· 1966 р. на оселі ім. О. Ол•жнча. 

ні. Украінсьиа делеrаціи nровела диться таиі аиредитовані иурси з ви і літератури, з історіі nоселен
активну діяльність, вистуnаючи уираінсьиоі мови й літератури: ЩІ у~раінців в Югославії та істо
зоирема nроти иомуністичних уираінська граматииа, иомnозиціи ріі Уираіни. 20 лиnни відбувся ве
вnливів в католицьиих иолах та і література, встуn до украіІісь- личавий здвиг nриевичений І. 
nротестуючи nроти вистуnу в кої літератури, вищий курс ук- Франкові з багатою мистецькою 
розваговій частині 'Конrресу хо- раїнеької літератури, сучасна ук- nрограмою. В nрограму зустрічі, 
ру й балету радинсьиої фльоти. раінська література. В римках в якій взяли участь таиож nред· 

е Осели ім. Ол•жн•а. Друrі славістики відбуваються курси ставинии з Польщі і Чехословач
Внсокоwкіл•ні Дні "Зарева". 13 про -творчість Т. Шевченка, nорів- чини, входила також виставиа ук
-14 серnня відбулися Другі Ви· нильна граматика, історія літера- раінських книжои та висвітлении 
соиошиільні Дні "Зарева" на за- тури 'Київської Русі та старосло· фільму "Тіні забутих nредиів". 
гальну тему "Україна сьогодні". в'инська мова. • Н•10 Йорк. Студентса.ка :syc
B nрограму Днів, ииими nроводив • Н•10 Йорк. Нова Уnрава ОД трі• СУСТА. 16-17 лиnни відбу
застуnник Голови 'Краєвого Про- ТУСМ·у. До нової Управи Осе- лась у Ваєлдвуд 'Крест, Н. Дж., 
воду інж. М. Герець, входили три редку Діяльности ТУСМ·у в Нью Студентська Зустріч, ику ·nідго
доnовіді: Мариа Цариннина - Йориу в новому аиадемічному товили члени теnерішньої Уnра
"Прозова творчість в молодій ук- році входить таиі особи: Аскольд ви СУСТА, які nеребувають на 
раінській літературі", д-ра Марка Скальський - голова, Петро Ві- Сході США. В nрограму Зустрічі 
Антоновича - "Деииі асnеити су- тюк - застуnнии і організацій- входили товарисьиі забави, а та
часного становища на Уираіиі" і ний реф., Христина Губіцька - Rож нарада членів Уnрави СУС
Осиnа Зіикевича- "Державниць- сеиретар, Василь ДрабиR- скарб· ТА з nредставнииами студентсь
иі nрояви в УРСР і молодь". Піс- нии, Зиновій Галькович - реф. ких громад, на ииій обговорюаа
ли всіх доnовідей відбулась дуже зовнішніх зв'язків, Марія Гаврк- но різні сnрави та намічено пnин 
обширна дисиусіи, в якій nоруше- люк - nресовий реф., Богдан nраці на найближчі. -міс&ці. 

но багато асnеитів сучасної дій- Пасічний, Богданна Пиріг, Нрос- • н.ІО Йорк. Стиnендіі Укра· 
сности в Уираіні. Окрему увагу лав Білий - члени. 'Контрольна їнс•коrо Лікарс•коrо Товарнсnа. 
було nрисвячено вистуnові Івана 'Комісія: Юрій Нестерчук, Мирон В новому аиадемічиому році Го· 
Драча в киівсьиій "Літературній Ільницьиий, Юліи Серан. Това- повна Уnрава УЛТПА розnисала 
Уираіні", а таиож . було обговоре- рисьиий Суд: Петро rой, Михай- кониуре на одержанни стиnендій 
но сnраву засуду двох молодих ло Стецький, Надія Пот очник. у висоті 500 дол. для студентів ме
львівських літераторів, братів Ми- • Заrре6. Юrославіи. Праци дицини, дентисти~и і фармації, 
хайла і Богдана Горинів. В їхній українс•кнх · студентів. 15--25 які студіюють в США і ~анаді, 
обороні nрисутні висnал)'І про- лиnни відбулась в Прияворі (Бос- або икі студіюють в Европі, але 
тестві листи до ЮНЕС'КО. ніи) десятиденна зустріч у:краін- виїхали на студії з цих двох :кра-

• Вінніnеr. Украіко:sнавство на сьиого студентства Високих Шкіл ін. Ці стипендії . дав Стиnендійний .. 
МакDо6с•кому універснте'І'Ї. В Югославії. В nро~раму зустрічі- Фонд ім. д-ра Марі.иnа Пан'Іиши

. цЬОІd.у академічному: році.,; _)Іа ма- табору входили доnовіді npo , І. ив, •:киі.. є створенні: з . pauel(i 
ні'І'обсь:кому .універсцтеrі . nрово: . Фре.J{1\а, леиції з уир~інськоі ~о- УЛТІ'УА . . 
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НОЬі '-ІLІСЛО 
cmygeнmcьhux-Ьugaнь 

• "ЛИСТОК Д?УЖВИ"-ОУКТ 
"Зареао", ч. 1/14/, липень, 1966 р. 
Видає Краєвий Провід "Зарева" 

в США. 6 стор . Ци:кльостиль. 
Зміст: Б. РимаренРіО: "Чуєш чи не 

чуєш?", "З діильности Краєвого 

Проводу", "Другі Висо:кош:кільні 

Дні "Зарева" в Лігайтоні", О. Ре

петило: "Дослідженни над член

ством "Зарева" в США", хроні:ка, 

повідомленни, нотат:ки. 

• "АЛЬМА МАТЕР" - журнал 

питомців У:краінсь:коі Папсь:кої 

Колегії св. Йосафата в Римі. Ре
дагує реда:кційна :колегіи. Стор. 

62. Ци~mьостиль. Зміст: М. М .. 
"Христос Вос:крес" (вірш), Я. Кре

ховець:кий: "Нове сонце в Наза

реті" (вірш), УПБ: "Марійсь:ка а

:кадеміи", Г. Про:копен:ко: "Мова 

мои чудова" (вірш), Я. К.: "Вого· 
родици у Візантійсь:ко - у:краін

сь:кій літургії", В. Грінча:к: "Го

рінна'" (вірш), Ю. Коіпарич: "Ан
гел Хоронитель", П. Дорош:ко: 

"Зберігайте пере1~.ази" (вірш), М. 

М.: "Любов", З. Хор:кавий: "На 

слідах грець:коі :культури", хро

ні:ка, В.К.: "Корот:ке слово про 

довгу історію", гумор, різне. 

• "ФЕНІКС - ЖУРНАЛ МО· 
ЛОДНХ" - видає ТУСМ ім. М. 
Міхновсь:кого, Філидельфіи, Па., 
зошит 14, рі:к ХІІ, 1966. Стор. 104. 
Редагує Колегіи в с:кладі: М. Ю. 
Богатю:к, Х. Кульчиць:ка, Ю. Куль
чиць:кий, О. З. Лиси:к, Т. Рогатин

сь:ка. Зміст: "25 ро:ків тому", "По
станова УККА в справі переслі

дувань в У:краіиі", "У 100-річчи 

кародженни першого Єпис:копа 

у:краінців :католи:ків у ЗДА'', 

УККА: "В 40 ро:ковини вбивства 

С. Петлюри", М. Ю. Богатю:к: 

"Психологіи на службі :комvніз
му", О. Лужниць:кий: "Культобмін 

і христиинсь:ка філософіи", Я. То

машівсь:кий: "Кирил о і Методій 

в творах ранніх і сучасних дос

лідни:ків", Мотри К. 'Богатю:к: "Де· 
и:кі аспе:кти ''прqrрес:Ивноі педа

гогі:ки", В. Трембіць:кий: "У:кра

інські державні службові прапо

ри 1918-1919 рр.", Л. Рудниць:кий: 

"Фран:кові пере:клади з творчости 

Детлефа фон Лілієн:крона та іх 

насвітленни у підсовєтсь:кій :кри

тиці", І. Шан:ковсь:кий: "Братам 
на Рідній Землі" (вірш), В. Трем· 
біць:кий: "До питанни у:краінсь:ких 

національно - державних свит", 

George Kнlchyckyj: "Ukraine -
а Vassal State of Turkey", Zenon 
R. Wynnytsky: "Ukrainian Stu
dents' Heritage", хроні:ка, рецен

зії, повідомленни, оголошенни. 

• "ТНЕ GRADUATE" - Bul
letin of the Ukrainian Graduates of 
Detroit and Windsor. Бюлетень 

випусни:ків Висо:ких Ш:кіл Діт

ройту і Віндзору, ч. 7, Рі:к 18, ли
пень - серпень 1966 р., стор. 8, 
ци:кльостиль, в англійсь:кій мові. 

Зміст: повідомленни, оголошен

ни, інформації, хроні:ка. 

• "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" -
редагує :колеrіи Пресової Комісії 

СУСТА. Ред. Колегіи: О. Сацю:к, 

Н. Томич, А. Шуль, С. Луць:ка 

(Гол. Реда:ктор). Ч. 1/97/, Рі:к XIV 
(додато:к до "Свободи" з 18 черв
ни 1966 р.). Зміст: "Наше станови
ще", "Підсумовуючи ш:кільний 

рі:к 1965-1966", О. Гі:кава- Сацю:к: 

"Студентсь:ка дікльність в Ілли

ной", В. Симонен:ко: "У:краіні" 

(вірш), хроні:ка, повідомленнл. 

• "ЗАРЕВО" - обіжни:к У АТ
ва "Зарево" в Нью Йор:ку, ч. 4, 
:квітень 1966 р., стор. 2, ци:кльос

тиль. Зміст: повідомленни, хроні· 

:ка, гумор. 

• "СТУДЕНТСЬКА СТОРІНКА" 
видає ред:колегіи при ОД 

ТУ СМ-у в Нью Йор:ку .. Рj:к 1,. ч. 2. 
(додато:к до "Шлиху перемоги" 

(Мюнхен) з 27 березнк 1966 р.). 
Зміст: В. Будзи:к: "Проблема сту

дентсь:коі молоді", Н. Шалай: 

"Націоналістичний рух і його по

чат:ки", Ю. Сидорович: "Маrна 

:кум лиvде", М. Н. Г.: "Дві сту
дентсь:кі імпрези в Чі:каrо", В. Б.: 

"Ці:кава доповідь". 

- Ч. 3. (додато:к до "Шлиху пе
ремоги" з 15 травни). Зміс:т: В. Б.: 
"Студії ідеологічних питань в 

ТУСМ-і", "Нам треба організува

тись", "Дис:кусіи про націона· 

лізм", "Що нам ці:каво знати", "Я

:кі ми ... ", "Студентсь:кі стипендіі 

в Еспанії". 

- Ч. 4. (додатоn до "Шлиху пе:
ремоги" з 3 липни). Зміст: В. Б. 

"З авдании студентсь:коі молоді", 

В. Лі-вий: "Дис:кусіи про :кому

нізм", хроні:ка, повідомленни. 

• "СТОРІНКА ТУСМ" - реда
гує :колегіи з уповноваженни ГУ 

ТУСМ-у. Рі:к ІІІ, ч 1/3, (додато:к 
до "Америки" (Філидельфіи) з 22 
червни). Зміст: "В річницю в.і.д-. 
новлf:!нни самостійности", М. Ю. 
Богатю:к: "Комунізм і патріотизм 

у світлі вченни :католиць:коі цер

:кви", М. Тернополи:к: "Підстави 
свободи", "Х :конrрес ТУСМ-у". 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" -
сторін:ка ГУ ТУСМ-у. О. Рогатин

сь:ка - реда:ктор. Ч. 3/40/, :квітень 
1966 р., (додато:к до "Гомону У:к

раіни") Торонто, з 30 :квітни) 

Зміст: "Та:ка дійсність", хроні:ка 
ТУСМ. 

- Ч. 4/41/, травень 1966 р., (до
дато:к до "Гомону У:краіни" з 28 
травни). Зміст: "З перспе:ктиви 
одного ро:ку", ТОР: "Без оманних 

ілюзій", хроні:ка ТУСМ. 

- Ч. 5/42/, липень 1966 р., (до
дато:к до "Гомону У:краіни" з 2 
липни). Зміст: "Ше про деситий 
:конrрес ТУСМ"! Т. Дужа: "Нев
пинно вперед", "У 25-річчи вели
:нІ"'-о Ч1-t'JfV", хроніу,а ТУСМ. 

8 "ВЕЖІ" - видає видавнича 
Комісік при :клітині "Зарева" у 

Філидельфіі, орган УАТ-ва "Заре
во" ім. О. Ольжича у Філидель

фіі, рі:к 1., ч. 1., 1 травни 1966 р. 
стор. 17, ци:кльостиль. РедаІ'І.ційна 
:колегіи: Олег Ба:к - Бойчу:к, Тео
досій Онуфер:ко. Видавнича ~

місіи: Ярослав Круп:ка, Ми:кола 

Ящу:к, Роман Михалевсь:кий. 

Зміст: Б. ОлійниІ'І.: "Межа" (вірш), 
з промови О. Штули - Ждано

вича на VІ-ому ВЗУН-і, Т. Оиу
ферко: "Вежі", Я. Гайвас: "В "ІОМУ 
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сила", ~ассандра: "Чому" (вірш), 
Олег: "Симонен~ові", "Повстан

ці" (вірші), Правдомир: "х х х "' 
(вірш), Т. Справорський: " ... А во
ни :!Іаажди рідні та наші", Олег 
Бак - 'Бойчук: "Від меншевартос

ти до :!Іверхности", комунікат У

:КО, редакційна, хроніка. 

редньошкільників ", Л. Х раплива: Білас, Андрій Буткевич, Андрій 

Дурбак, Іван Дурбак, Богдан 

Галькевич, Оксана Галькевич, Зе

нон Іванонько. Зміст: N estor To
mych: "Why ?", Jolш Duгbak: 

"Чорний кіт", Н. Томич: "Іван 

Франко", І. Струк: "Занедбана 

ділянка", Пан Т. О'Фель: ":Квам 
сrtівамус rавдеамус{', "Округлі 

квадрати" (гумористичні :вірші), 

хроніка СУСТА. 

"S~ience Education", Roksolana Е. 
Bilas: "Elementary School Tea
ching," Jurij Savyckyj: "Medicine 
and Dentistry", Orest Gogosha: 
"'Vhat is the Reserv~ Officers Tra;
ning C'"Іrns fROTC) Program ?", 
Пeorge Woloshyn: 14Law", Bohdan 
Halkewych: "Is Ukraine а· ::м:~·thi
f'al C~untry ?''."А Permanent Cap
tive Nations Committee". 

• "СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ" 
журнал сердньошкільноі рефе

рентурн СУСТА, ч. 1., травень 

1966 р., стор. 13, цикльостиль. Гол. 
редактор- Нестор Томич. Зміст: 
"До читачів", Н. Томич: "До ее-

• "П І :В ' - журнал середньо

шкільників. Видає середньош~іль

на референтура СУСТА. Ч. 7 (без 

дати), стер; 14; цикльостиль, в ан

глійській мові. Гол. редактор: Не

стор Томич, члени редакційної 

колегії: Ірина Білас, Роксолина 

СпомІtІІ про Василя Симоненка 
Жнтта Васнпа Симоненка, 6орца за сво6о~, 

с мапо ві~оме в Украіні і на чу•нні. Дещо світпа 
на незавидне жнтта кидає йоrо впасний щоденник, 

ак також деакі нові відомості оnУІопіковані в йоrо 
збірці ":Вереr чекань". 

Нижче nередруковуємо з девким скороченнам 

статт10 - сnомин :Ворнса Опійннка, моподоrо ин
івськоrо nоета про В. Симоненка, ака 6уп1 оnуб

лікована в "Літературній Украіні", ч. 10, 196~ р. під 
заrоловком "Ще не nовернувеа з nпаванна''. 

І ВІН ОДЯГНУВ плащ. І рушив на при
~ал, де його zекала бригантина. йшов дощ, 
tиколи з-за рогу зненацька вискакував вітер, 
иаха.(аний і розв'язкий. Шарпав поли плаща, 
мокрим шлагбау~юм перетинав дорогу. Хтось 
байдуже кинув: иза;:екав би, хай розпого-

" в· д~ться . ~~ млясо :иа.хнув рукою: мовляв, 

1l~Zoгo- д~ид~І. 

Був він хлопець, як хлопець. Як тисяzі, 
як міл;;.йони хлопців. Як ти, як я, як ми. У 
нього був еві 1 рі1~ народження - 1935-ий. 
Місце народження -село Біївці на Полтав
щині. Прізвище. ім'я та ·по батькові- Симо
ненко Василь Андvійовиz. 

Одно слово, він був такий же, як і ми всі, 
хто з 1952- 53 рр. до 1957- 58 рр. жив на Со
лом' яниі в г'uртожитку Київського універси
тету... Більшість із нас (переважно журна-

лісти й rfJi~oлozи) були зайняті своїми пер
сr•на.~и. Вс~ ми або п.исали, або планували на
ипсати геніялй.ні віvші, поеми, новелі, повіс
ті, 1J0.11fани, драми. Й ТО~Щ левuна ДОЛЯ поза
лекційн~го <"aC?t прохоцuла в сцперееках -
rи иа цніверситетській літст11дії~ zu в кімна
тах та корилопах zцртожиТК?І - з приво ТІ'!/ 

творів місцевих поетів, прозаїків і драматургів. 
Василь Симоненко не був .вийнятком. Хі

ба що· .лrенше звеvтаR на себе увагу, бо· май
же не zитав своїх віршів,. а коли вже zитав. 
то сам же скептиё.но їх і оцінював. Взагалі. 
на перший погляд, він був скептиком, ·і цаші 
словесні б0.ї оцінював вибаzливою пос.ІИіш-

n:ою. Це дратувало багатьох з нас, за.те запе
ре3увати його оцінку було важко, __ бо Симо-
ненка в несправедливості не звинуватиш. 

І -~ожл__иво, тому його шлях до приzалу і 
першии реис в океан життя .1-taй-me не помі

тили. Ні .чи, н_і крити~и - патрони. А сам він 
не ~zzг, не в.\І.zв (тоzн~ше - не хотів) обстав
л:zти .. своє плавання й проводи в дорогу тpic
t;.yzuJllи прощальними мітингами, менторсь

кими настановами і вереском оркестрів. (Є ж 
.'1-tастаки, котрі неділь·ний вояж на пляж умі
ют~· так гуzно й пишно організувати, що мож

на подJІ:ІftаТи, ніби вони й справді рушають у 
1\,ругссв~тню подорож). 

Першу зупинку Василь Сижоненко зро
бив у Черкаса.?:. По закінzенні факультету 
журналістики Київського університету з 1957 
року він по?-ав працювати в обласних партій
ній і комсомольській газетах, а згодом -
власним кореспонденто.1tf. "Робітниzої газе
ти/'. Писав статті, буденні кореспонденції, 
1'ермі1юві репортажі й інформації, добирався 
'ftОпутни.~t.и до віддалених сіл; оглушений ме
талевztм громом, натикався на верстати в це

хах, сварився з бюрократами, славив хоро
ших людей - одно слово, добцваs нелегкий 
а;.тzіб журналіста. І писав поезії.-

Васил~і· Симоненко не належав до тих 
людей, котрі римування вважають· інтелек
туальним від'Іюzинком після сумлінного ви
Ііонання основних службових обов' язків. 11 о
го вірші не .]Кожна категориzно одмежувати 
нід .. журналістuzної __ продукції ... Часто вони 

народжувались у відрядженнях, нерідко по
'lитовхом до зав' язі майбутньої поезії ставав 
конкретний факт, з котри~\1.. етикався автор, 
так би мовити, на місцях. Проте було б вуль
гарно й приписувати поетиzні~ творzості Си

.1'іюненка допоміжн.у. ілюl;тративну роль до о
перетивиої роботи:.:-~урналіста. Було б це !'а
тегориzио неправи.~ьцо .. Бо він - поет ее~ 
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йозний і ставився до цього важкого ремесла 
з 1'репстною ,пошаною та вдумливістю справж-

нь·ого /Wдйстра. 
3 Василем мені пощастило жити в одно.Іtrу 

гуртожитку ( вzився він курсолt вище). Зус
тріzалися ми на літературній студії, в бага
з.·отиражці, де він один zac співробітниzав. 
Середнього росту, худорлявий хлопець. Ви
сокий лоб, глад1со заzісане назад русяве во
лосся, в J'}[,ipy довгобразий, смаглявий, од zо
го й посміш1са його була якоюсь смаглявою. 
Говорив повільно, неголосно, у вилюві від
zувалося лt' яке полтавське и л". 

Згодо.м, Ісоли .iflи роз'їхалися ((по робо
тах", я xoz рідко, але все ж натрапляв на 
його вірші в періодиці. Були то хороші 1юе
зії. Аж це одного разу зустрівся мені його 
'"Дід умер". З перших же рядків перехопило 
1юдих. Оглушливо прості, вони, обминувши 
люзок, пронизали серце трагіз.І'tfом: 

От і все. 

Поховали старезноrо діда, 

заиоnалн на віки у земл10 свиту. 

Він теnер вже не встане 

і ранком не піде 

із косо10 під ropy круту, 
От і все. 

Поховали хорошу л10днну, 

повернули навіки у лоно землі. 

Та невже ж 

помістилясь в тісну домовину 

всі турбоrн йоrо, 

всі надії, 

жапі? 

Відzувалось, ·що В. Симоненко дійшов тієї 
межі, коли поzинаеть.ся якісний ривок. Проте 
критика J"новzала, бо виступав він рідко, 1lере
важ.но з окре!І-tилtи віршами, якщо ж і з' явля
лися добірки, то невелиzкі. 

І раптолz - книжка. Вийшла вона 1962 
року. Для персважної більиюсти zитаzів, ко
з.·рі особисто не знали Симоненка, це було 
справжніJ)t відкриття.11r і одкровенням. 

Збірка '(Тиша і грім" одразу ж приверну
ла до себе увагу звиzайною незвиzайністю, 
ttростотою форми, глибиною й своерідним но
ва торством у відкритті незайманих пластів, 
телtатиzних та ідейних. Вона стала подією в 
українській літературі. Попри все ще й тому, 
u~o то був zac, коли загалом вдалі шукання 
й свіжі знахідки люлодих талановитих пое
з.·ів у формі поzали переростати на свою про
тилежність. 

... Симоненкова збірка довела, що прос-
1.'ота- це зовсілt не спрощеність. Лишаюzись 
•п.рихильн.ико.'І'rt традиційного вірша, можна. 
бути новатором на рівні запитів zacy. 

Я далекий від о гу ль ної ідеалізації першої 
збірки Василя Симоненка. Є в ній і менш вда
лі. сказати б, не характерні для нього вiputi. 

Проте основа ~~ здорова, люгутня, кот'і!а 
дала право говорити, що в літературу прии
v.юв справжній митець·- поет глибокий, з фі
лософськи.'}[, ухилом, поет неабиякої сили й 
можливостей. 

Василь Симоненко - 1юет громадянсь
кого звугання, з гострилr, глибоким зором, 
безкомпромісовий, сміливий, одвертий, ніж
ний і гнівний. Н Оі"У zужа боязлива за шиф
ровка ідеї й тенденції. Bin болів болями на
роду, не боявся вступити в двобій з несправе
дливістю, яки{о вона й займала надто високу 
1юсаду; він хотів свою кра"іну баzити й зро
бити кращою, він без забрала, з оголеними 
нервалzи йшов у бій за правду. 

Ніжний до людей праці, непомітних у 
буднях, зовнішньо не респектабельних, а про-
1.'е, великих і високих серцями, Василь Симо
иенко ставав нещадним і вбивzо capкacтиz
l~'lt.1t до тих, хто лишаївся на здоровому тілі 
народу. Ного сатириzний цикл ((Мандрівка по 
·цвинтарю" - zи не найвлуzиіша саркастиz
на zерга з випущених за останні роки наши,.;. 
...,~'it сатириками. 

0 ДНО СЛОво, иТи ша і грім" СТаЛа сnравж
Іt;;·ОЮ 1tодіею в У"'раїнсь·кіu поезії. А тим еа
сом недуга підступно кралася до нього, і він, 
щонайменше турбуюzись про себе, так і зго
рів з яки;нось подивом і розгубленістю на 
с;"rІаглявоJ~tу облиzzі. 

* ::; * 
Була зи.'І'rfа, тріскуzа й зла. Був похорон. 

Промови. Багато людей. Була якась дика не
справедливість і нелогіzнісrь у тому, що ста
лося. Хтось сказав: ихороші люди завжди по
лzирають невzасно". 

Але справжні 1юети не йдуть· з життя. Я 
·ще раз 'Іlереконався в цій істині, коли знову 
зустрівся з Василем Симоненком у 1964 році. 
Власне, не з нилt особисто (він же деоJ. у да
лако.,lу плаванні), а з його новою збіркою 
('Зелте __ тяжіння". __ Він був таким же, .. як і в 
итиша і грілt", тільки поглибшав, змужнів і 
tюJІ-zіцнішав. В·ін сказав мені: 

Світе мій rучннй, мільйоиноокнй, 

Пристрасний, збурунений, німий, 

Ніжний, і ласкавий, і жорстокий, 

Сонцем душу жадібну налий! 

Дай мене у думку динаміту, 

Дай мені л10бовн, дай добра, 

Гуркочи у доmо мо10, сві,.е, 

Хвнлимн .-радавньоrо Дніпра. 

Не шкодуй до6ра мені, mодииі, 

Щасти не жалій моїм літам -
Все одно ті скарби по ираппнні 

Я -:обі закохано віддам. 

Я йому відповів його ж словалtи: 
Як мені даровано баrато, 

Скільки в мене ща сти, чорт візьми! -
На землі смівтись і страждати, 

Жити і л106нт• поміж 1110дьми! 
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і МИХАйЛО і 
і ГРУШЕВСЬНИА і 
~ (У столітти иарс~ии ! 
$ першоrо Прези:цеита УНР) $ 
$ В цьому році украmська сnіm.иота $ 
$ на чужині, а частимио і в Украіні. ві:цзна- $ 
$ чувала стопітти з ~ни маро,J:t:sкеиия Михайла і 
; С. Грvшевськоrо. $ 
.. Небу,J:tеииа це постат• в нашій історії $ S - історик - вчений, літературознавець, по- $ 
$ літик, rрома,J:tський J!Їfrll, ~ер:.кавиий муж, $ 
' rолова Української Центральнеї Ра:ци, а $ 
і зro,J:tOM перший nрези,J:tеит Унраїиської На- ; 

! ро,J:tиої Республіки. і"" 
, Коли rоворимо пр~ самостійне ісиу-

і 
ванни українськоrо иapo,J:ty, в бу,J:tьикій фор-

мі, 'lO воно cьoro,J:tнi було 6 міійже иемож- $ 
, ляве без обrруитуваиии самостl:Ииости ук- $ 
$ рnінськоrо історичиоrо nроцесу. м. rpy- $ 
~ шевський своєю иепгревершеиою ''Історією і 
; Украіни- Руси" ввів українську націю в 
і ссітову історію_, ик о~<рему ОRНИИЦІО, па ~ 

~ ~:;:;:~:~::~o:i:::R:~R:И:T::.::~ ~ 
$ кий величава постать не лише, ик історик, ~ 

~ 
але й, чи не в першу черrу, ик перший $ 
Президент УНР, и:кий став втілениим і за- $ 

, нершенним українських сr\мостійІПІцьких $ 
, змаrаиь. , J Колись ми к~итично вяслоІшювались і 
$ про поворот М. Грушевськоrо ,J:to УРСР. А- $ 
' ле cьoro,J:tиi, з історичної персnективи, цей , $ , 
, йоrо вчинок} икиі: колись викликав таку $ 
$ сильну реакцію в украіисьинх nолітWІиих ' 
$ колах, ми оправ,J:tуrмо. $ J Дли нас М. Грушевський є і бy,J:te хрус- $ 
$ тальио - чистою постаттю, икоі кожний $ 
$ вчинок і кожна прнци бупи сnоиукані ні- $ 
$ чим іипmм" а великою і безмежною лю- $ 
; бов'ю ,J:to своrо рі:циоrо иapo,J:ty і ,J:to 'УІІ- $ 
і раїни. і 
fl ... , о •••• ''''''''''''''"~"'"·~ ... 
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в ОБОРОНІ поп1ти·чних 
В'ЯЗНІВ В УКРАїНІ 

Протиrом ,J:tеситиліть в украі!ІсЬкІн пезави,J:t

юи .ці:йсиості бynano так, що уr.раіиець допомаrав 
завжди своєму братові українцеві, коли той зна

~:одивса. в нкомусь нещастю. 

До світлих традицій 1:ашоrо :мииулоrо нале
жать часи, холи наші сту,J:tеитки ,J:tсшсмаrали своїм 

товаришам, які сн,J:tіли по тюрмах колишньої Авс

троуrорщнюt :в часі ві,J:tомої боротьби за україи

сьJСнй уиів3рситет у Львові. По,J:tі6но наш; ,J:tівчата 

опікувались українськими в':Jзнимн царсь:ких ро

сійськи" тюрем, а "Jro,J:toм, за аольськоrо пануван
ни на західних українських землих, таJіа. ,J:tonoмo

ra орrанізувалnсь політичним в'изиим, моло,J:tим 

українським иаціоиалістам. Гол"'n в УкраіfІі в 
1932..--33 рока~ знахо,J:tив скору і сильну реакцію 
серед українських еміrр;,нтів в різни~ країнах 

їхньоrо перебуваиии. Умраїнці демоІІстрували 
вулицями Нью Йорку, Чікаrо, каиі\дських міст в 
обороні своіх братів в Укра!ні. Українське сту

,J:tеитство зорrанізоваие в ЦеСУС-і ставало в обо· 

роні своїх товаришів, молоцих письменииків в 

УРСР, переслідуваних і ниЩєІ!И~ більше~ицьким 

Ої<(упаційним режимом. 

Під час останньої війни Жіночі' Служба Ук

раїні і баrато іиши~ орrаиізацій ~опомаrали по
лоненим украіись:к.им червоноармійцим і в'изним 

німецьких тюрем. Це у нас вже трr.диційие: коли 

хтось з нас був у нещастю: Усали потребував ,J:tо

помоrи, інтервенції, не зважаючи на те, ииих він 

не був би політичних nереионаиь, завн;,J:tи зиахо· 

див щирий si,J:tryк у своіх земликіЕ. 
І сьоrо,Rиі ми знов опинились ~ такій ситуації: 

вороr в нашій батьківщині нищить наші купьтур
иі иа,J:tбаиии, русифікує нашу молс-дь, переf.лідує, 

арештує і засу,J:tжує наши" культурнІІХ ~іичів. 

І ик не ,J:tивно, а в цьому иапр11мку ми ,J:tyжe 

мало чоrо робимо. Наш rолос nротесту ще не лу· 
иає на цілий світ, нас ще не чути, нас ще не ви,J:t

ио, наш rолос ще иемі'!ний. І виринає пнтаиИJІ. 

Чому це так~ Що сталось з нами? Де ж ті наші 
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"батьки народу", які Зf\Вжди JІИІ'('JЛОШТJО'І'І> свої 
сеяточні промови, повні бомбасnt:иь, nNІиі rоло

словиоrо і пустопорожиьоrо "патріотизму''? Де 

їхкій голос протесту? ..• Ц•оrо голосу нr- <JУТН! 
Віз~омім за приклад Америку, країну наЙ'Іис

лЕииішоrо поселення украіиців. Чи протестувала 
Іtаша централ:n УККА проти спалення Кнівс~оиої 

бібліотеки Академії Наук? Чи протестуваrь. rідно 

в о6ороні Світличного і Дзю6и? І сумна відповід• 
nадає на ці питання: ні, не протестувала! 

Але зате наші опортуністи з т. зв, визвольно

го фронту, які дуже сиm.ні своїм псевдо - патріо

тизмом звели наше суспільспо в Америці до ста

ну rістерії, самообвШІувачень, підозри, свідомо 

або підсвідомо відтягаючи увагу вс•оrо майже 
українства від основиого ворога - Москви і cnpr 
мовуюч:и її на велику украінс•ит rромаду, яка з 
цим зопортунізоваиим середовшцем ніяк не може 

ПОГОДИТИСЬ. 

1 не іх нам о6вШІувачувати за стан, ІПUІЙ впт
воривсь у нашій дійсності, бо вони ще на стільки 
духово відсталі від життя і подій, вони, за слова

ми апостола "не знають, що ро6лять'', Але є mо
дн, які знають до чоrо ми докотились, які свідомі 

стану, в якому ми опШІились. 1 саме їх ми обвину
вачуємо за те, що вони мовчать. Єміль Зо1111 вис-
1'упаючи проти неправди на цілий світ заявив "Я 

ОВВННУВА ЧУЮ І" 
1 ми обвинувачуємо тих всіх "батьків народу", 

икі не стають в обороні українськото народу, 8КЇ 
не стають в обороні украЇНсWІ.ОЇ кулиоури на рід'
JПІХ землях, які не стають в обороні дecanda на

ших політичІПІХ в'язнів найновіших часів, тих на

ших культурних діІrІів, ІІКі статr жертвою окупа

ційної влади в Україні. 

З полеn.uою ми прочитатr, що зна8Шлас• т 
цілому світі одна орrаиЬаціа яка поставнла за o;a:
HQ зі своїх завдань - бороІПІТИ поліТИ'ІНИХ в'ІІЗНіа 
в сучасній Україні. 

В резолюціях ХХП З'ізду Українського Націо
нального Об'єднаНШІ (УНО) в Канаді, RКНі: відбр
ся 8-10 жовтия 1966 року, читаємо: 

"У відповідь на масові ареwти, 11110 перево

дяться в Україні та иесправедпнві засуди в ос

танніх процесах, ХХП З'ЇЗд УНО і ВО Канади до

ручає Президії УНО ввіЙ"І'и в контакт з усіма ін
шими українськими організаціями, що6 створити 

КОМІТЕТ ОБОРОНИ УКРлІНСЬКИХ ПОЛІТИЧ
НИХ В'ЯЗНІВ в СССР". 

1 якраз створення такого Комітету є одним з 
тих найбільш конкретІПІх завдань, ІІКі має вико

нати українська еміІ'раціІІ. 

Надіємось, що вже скоро такнй Комітет С'І'ане 
дійсністю і що він розпочне свою діяльність, ро:t

ириваючн перед цілим: світом нові злочmm окr 
паційного режиму в Україні. 

О. Зінкевич 

~олодь за такими батьками не ПІде 
(Пісm IX-ro Конrресу УККА) 

ПрнFі:ро робити таf'і:е ствердження. Хтось tІос
тавнть питання: Яf'і: це таf'і:. Що стапось? Чому мо
лодь не піде за своїми батЬl'іамн? 

В уFі:раЇнСЬl'Оій традиції діти завжди з пошаною 

любов'ю відносилися до своіх бать:ків. Ми один 
з небаrатьох народів де до бать:ків звертаєrься не 
на "тн", а на "ви". Чи може бути більший вияв по

шани і респе:кту? 

І раптом ті наші "батьЮІ" намаrаються зниЩв

тн те, що передала нам традиція. У відповідь на це 
молодь з болем у серці rоворнть "ні, ніи:к не мо
жемо йти за та!'інмн батЬl'Оамн", наrолошуючн "за 
ТАКИМИ". 

І тут є rлнбо:ка суть ціJtої справи причина 
чи не нашої національної траrедії. Наші бвть:кн в 
молодості є знамениті, ідейні, патріотичні, віддані 

уІ'Іраінсь:кій справі, працьовнті, а постарівшнсь ... 
доводять украінсь:ке життя прямо до нестерпнос

ти. Тут хочемо зауважити, що не всі (на щастя І) 
та:кі у нас батьки. Є у нас і rідні бать:кн до я:кнх у 
нас буде завжди пошана і найбільший респе:кт і 
JІ:кі ще напевно нераз будуть промовляти до нас 
почерез сторін:кн нашоrо журнала чи при інших 
Jraroдax. 

До остаточноrо висновку, що ми "за такими 

батьІ'Іамн не підемо" ми прийшли на останньому, 

ІХ -ому Конrресі УККА. 

Невелика, чисельно, rрупа людей молодшої 

генерації і тут радженої їхала на цей Конtрес з 
надією і вірою в у:країнську людину. З надією, 
що вже :кінець-:кінцем нам час би перебороти всі 
mтоnвдt'ін, які у нас діютьСJ[ від ро:ків і розпО'Іа

тн в УККА упорядRовану працю. Ми вірили в кож

ІJ у у:країнсь:ку людину, бо думали, що вже було 
досить часу навчитись з нашоrо досвіду про те 

все траrічне, про те що сталося на Конrресі УР\КА 
і до чоrо ті псевдо - патріотичні наші "батьки" до.

воли українсьRу rромаду в Америці. 

Ми не бу демо пере:казуватн тоrо всьоrо, чим 
вже заповнені сторінки українсь!І!ої преси. Але 

ь:е можемо проминути І'Ііль:кох моментів. 

ЯRе розчарування для всіх нас зробив пред

сідннк Конrресу проф. Р. Смаль-Стоць:кнй, '1'ой 
"сивий метр", який знехтував усіма елементарни

ми засадамн людСЬl'ОоЇ rідностн, І:RИЙ в запалі своєї 

партійної засліплености (або може й поплвнтацтва), 
г.рнйнs:вшн позу "велн:коrо вченоrо", з велн:кою 

лретенсійиістю заявляв - "внбнраю'Ін мене на 
предсідннl'іа, ви тим вшанували не мене, а укра· 

їnсь:ку нау:куІ'' О, темпора, о морес1 Закрий своє 
обличчя від сорому українська нау:ко, я:кщо тебе 
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мають представляти і в твоєму імені говорити 

такі діячі, які, в найбільш рішальні хвилини для 

уl'іраінськоі сnільноти, не зуміли nіднестись ані 

на йоту nонад голови дрібного, несуттєвого, а до

r>омагали доводити цілий Jlioнrpec до гістеріі. 
А вислови цього "сивого метра", а nоведінка 

з дисRутантами, а зловживання своїм nредсідниць

:tшм молотком, а вигуки на залі ІІІ Ця картина три
денних боїв на конrресовому форумі, а:кий 11аса· 

мн нагадував римський Jlіолісей часів Нерона, я

кий nалив Рим, щоб любуватись nрекрасним ви
довищем горіючого старинного міста. Робилось 
враження, що цей "сивий метр", як колись Нерон, 
любувавсь видовищем безвихідности, в я:ку зіnха

ли нашу громаду в Америці ті "батьки народу". 

Можливо ті "батьки", ті редактори деякої "ве
ликої nреси", ті nсевдо-діячі мають наdолоду в 

тій гістеріі, в тій нетерnимості, які охоnлюють на

шу громаду і наше організоване життя. 

Вони ж на Jlioнrpeci YJl\JliA відіграли nередо
ву ролю, вони назначували себе самих до різних 

комісій, а вершком nотоnтання людської гідности, 

в в тому й самих себе - було назначения себе са
мих до номінаційної :комісії, а згодом... цо Екзе-

1'\утиви YJl\JliA. Підкреслюємо назначения, бо голо
сування в ситуації, коли цілий ряд кандидатів не 
nрийияли цього nризначення, було нечуваним 

фарсом в громадському і nолітичному житті ук

раїнськоі громади. 

Молода rенерація змагається і буде змагати

СJJ за те, щоб ми тут на чужині були nрикладом 

гідним до наслідування, а не образом огірчення, 
відрази для украінсь:кого організованого життя. 

Ми знаємо, що nра:кти:ка, я:коі ми були свід:ка· 
ми на ІХ-ому Jlioнrpeci YJl\JliA, доводила і дальше 
доводить до неминучої трагедії будьякої сnільно

ти. І коли ми ще собі цього не усвідомили, то з 
nрикрістю треба ствердити, що з нами щось ду
же не в nорядку. Стан нашо і дійсности докотивсь 

вже до такото загрозливого пункту, що ми собі 

вже навіть не усвідомляємо, що нас не розбиває 
ворог (про що ми завжди говоримо}, нас не розби
ває якась мала група чи навіть група груп (про що 
нас старається nереконати один, на жаль, :като

лицький щоденник в США), а нас, наше життя, на
шу цілу сnільноту розбивається центрально, з са

мої гори і розбивають саме ті, які є на "вершинах" 
нашого життя в США. Завершенням і наочним до
казом цього є nісляконrресова заява nрезидента 

нової екзекутиви YJl\JliA. Тон цієї заяви, мова, вис
лови, за~иди й обвинувачення є nодією в історіі 
нашого громадського життя такою, якої ще мабуть 
не було і наше найnалкіше бажання, щоби воно 
ніколи не nовторилось. 

На Jlioнrpeci YJl\JliA ми nобачили, що ці "бать
:ки народу" готують собі вже й nослідовників 
з молодшого nокоління. Чи не найбільш nромовис

'І'ИМ доказом цього був молодечий nанель, на яко-
111 його модератор Орест Шудлюк старавсь нас-

підувати свого "сивого метра", а украіномовний 

учасник цього nанелю Ігор Чума хотів звести ді
яльність украінської молоді і студентства до ет

нографізму, шараварів і гоnака, що дістало таке 

палке схвалення "батьків народу'' і рівночасно 
огірчення у їхніх сnівnартІИЦІВ і nредставників 

молодшої rенераціі. 

Рівночасно в тіні цього всього ми зауважили 

відрадне явище: у нас росте велика rенерація ук

раїнськоі молоді, яка тут виростала, або тут на
роджувалась і яка своїми культурними, :констру:к
тнвними і сnравді nатріотичними виступами здо

буває собі гідне місце у нашому і американсько
му житті, яка на місцях свого nобуту є найкращи
ми і гідними nредставниками того всього кращого, 

що наша сnільнота зуміла видати в Америці. І саме 

ім належиться найбільше nризнання, що вони за

держали свою гідність, не nішли за струєю nри

стосовницьких "батьків" і зуміли чесно відстою

вє ти nровоnорядок, закон і свободу висЛіову. 

Ми з nошаною і великим ресnектом ставимось 

до тих всіх осіб і груn, які не захотіли бути на

дальше сnівві~nовідальними за ті всі надужиття 
і за те nотоnтання найелементарніших засад сус

пjльного життя, що в такий, nрямо садистичний 

спосіб nрактикує та штучно створене, т. зв. "біль· 
шість" (яка в дійсності є меншістю в нашій гро

маді). 

Після nод1и які звіснували на ІХ-ому Jlioнrpe
ci YJl\JliA слово залишається зараз і за молодечими 
і студентськими організаціями- "Зарево", ОДУМ, 
МУН, Пласт, СУСТ А, за всіми загально громадсь

хими організаціями і професійними, яких завдан

ням на майбутнє є гідно служити укрвінській спра

ві, а не стати сnіввідnовідальними за той стан, до 
я:t;ого довели і доводять "батьки народу" і екстре
місти з т. зв. визвольного фронту. 

Після великого розчарування, nісля захитаннJІ 

віри у великої кількости молодих діячів в україн
ську людину, ми, може наперекір льогіці, таки ві
римо, що українська людина, та nатріотична о

диниця, віддана справі визволення нашої батькі:а
щини, таки вирветься спід гіnнози безвихідности, 
в яку нас не вороги, а таки наша "більшість" за
nхала і відновить та оновить наше організоване 

життя і нашу діяЛWІіс'ь, які були б гідні нашого 
вr,шикого народу. 

ВАСИЛЬ ГРИНИК 

Наша доба страшна для плаксуиів: для 
борців - вона прекрасна. Н ашожу поколінню, 
як, до pezi, і всім іншим, генераціям;_ лю'дства, 
теж не дано третього: або бездумно плеска
тися в хвилях буденщини, або ставати капі

танами кораблів у життейоькому океані. Нав

ряд zи хтось жріе про долю тріски. 
Василь Симоне.нко 
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Молодь по тому боці (І) 

Ідеології і теперішня радянська молодь 

Оксана Вакум 

Автор статті Оксана Матушевська · Ба
к:ум народилась в 1937 році на Волині. Від 
раннього дитинства виростала на еужині. Ду
:.ке короткий еас уеилася в украЇІЮЬК/UХ шко
Лах в Німеееині. В 1949 році еміrрувала ра
зом з батьками до Канади} а згодом в 1957 ро
ці до США. 

3 перервами закінеує вищі студії при Нью 
йоркському університеті в ділянці т. зв. Ро
сійсь.кu.х справ,. зокре.;иа концентруюеись на 
вивеенні російськОї літератури. 

В 1949--1957 роках Оксана Бакум нале
жала і активно працювала в ПJЮСті} займаю
гись виховною діяльністю в цій оргапізації} 
ua таборах УЗХ та МУН-у. Належ.ала до сту
дентських та іпшu.х молодееu.х організацій. 
Від 1959 року активно працює в изареві'', зай
JІtаюеи провідні пости в Ньюйоркській кліти
иі і в Краєвому Проводі. 

Найбільше цікави7'ься літературою і об
]Юзотвореим мистецтвом. 

Окоана Бакум постійно співпрацює в 
и С молоскипі''. 

В цьому еислі маємо ?іРиємпkть друку
ват1.t першу еастину її довшої статті иІдеоло
zії і теперішня радянська молодь". 

Сучасна радянська молодь, безсумніву, 
ЯИЛЯЄ СОООЮ інШИЙ ТШІ ЛЮДИНИ НіЖ МОЛОДЬ 
30-их чи 40-их років. Чому? Прогляньмо КО
ротко тло останніх десятиліть, щоб зрозуміти 
nричини, які вплІШули на характер і форму
вання світогляду цієї молоді. 

В 30-их і 40-их роках суворий сталінізм 
зумів створити нове покоління майже бажа
ного калібру: підпорядковане, ·залякане вла
дою, опортунІстичне з нахилом до бюрокра
тизму, мало освічене (поза фахом). Це було 

nокоління, яке повірило, чи погодилось віри
ти в комуністичну ідеологію і її провідників, 
не бажаючи або радше не маючи змоги ана
JІізувати ні те, ні друге. 

Підростаюче покоління після переломо
вого 1956 року, коли Хрущов повалив ідола 
- Сталіна, зростало серед нових настроїв, 
які віщували важливі зміни. Поміж традицій
ною бомбастикою кличів, всі, а особливо мо
лодь, відчували неписаний але приманливий 
поклик -- "Сумнівайтесь!" Як же не сумиі
ва тись, коли довголітні святощі раптом ста
ють злочинними, коли провіднІІІ(И усувають
ся обезчещені? Чому вірити у форму соцреа
J.іізму, коли вона не від_повідає ні дійсності, 
ані вимогам мистецтва? Нова молодь не була 
вихована в дисципліні і терорі попередніх де
каді тому важко було її залякати і нахилити 
до конформізму. Від 1956 року почалась т. 
зв. "відлига'', головно в творчих площинах, 
цебто нові рухи в напрямку правдивої, не 
стандартна - радянської творчости. Натиск 
nерейшов на суб'єктивну інтерпретацію ре
чей, на проблеми чутrєві та іидивідуальиі, 
на героя покривдженого, а не героя .,удар
ника" без жодних слабостей. Знаменною -бу
ла поява прозавих творів, як "Не хлібом єди
ним" Дудінцева, "Не називаючи імен" Мин
ка, "Відлига" Еренбурr'а, "Доктор Жіваr'о" 
Пастернака, "Один день в житті Івана Дени
совича" СолженіцИНа, "Мертві і живі" Сі
монова, "За шир~ою'' Антоненка - Давидо
вича і недавно "Палата ч. 7" Тарзіса. В но
вому кліматі "відлиги"' нова література під
мінувала соцреалістичну доr'му, цим самим 
поставила під сумнів комуністичну ідеологі
ю, я~а здавалося просякала всюди. 1

) 

Коротко кажучи: моноліт культивований, 
затріщав. Своїм свіжим світосприйманням 
радянська молодь це відчула і зареаr'увала 
на це своїм наставленням, поглядами, твор
чістю та дещо іншим способом життя. 

Можна говорити про дві ідеології, до я
І{ИХ сучасна молодь, радянська (як також 
комуністична поза СРСР) може мати відно
шення .. Це--

Комунізм і націа.н:а.дізм 

Як відомо , комуністична ідеологія нама-

1) Часті погрози і заяви офіційних радянсьиих 

чинників свідчили про небезпеку для режиму, 

назріваючу з буйних творчих проявів. Хрущов 

пригадував: "X'l'o під претекстом розвінчання 
:культу особи висловлюватиметьсJІ проти встанов

лt~них основ і правління, той нехотячи займає 

"буржуазне становище". 
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гається о::шнувати все життя в СРСР. Різними 
способами формується її світогляд, почина
ючи від дитинства, nродовж студе.нrських ра
хів в комсомолі, а згодом в nартії чи nроф
сnілках. Пересічна молода .11юдив:а сприймає 
сьогодні її подібно, як агностик релігію: кому
ністи•:саа ідеологія існує як офіційна 50-літня 
традrщія, але віддалена від конкретности, з я
кою є розумніше погодитись в невідрадній 
дійсності, чим відкрито виступати проти неі. 
JТ світлі нового етапу після 1955 року молодь, 
.яка веде nеред в обновленні творчості, nрагне 
;;;модернізувати ідеологічні підвалиоНИ і nримі
нити іх більш реально, навіть дослівно. Хру
щов колись представляв Заходові Радянський 
Союз, як щось динамічне, впевнене, проrре
сивне. Але коли молодь старається застосу

вати в своіх діях саме такий підхід, то вияв
ляєтья, що він занадто радикальний, навіть 
ще більше, подібний .на протидію комуністич
ним принципам, за що молоді закидають "ні
гілізм'', ''безідейність'', ''орієнтацію на захід'' 
і у висліді чого в пов~-tій ширині nовстала nро

блема "батьків і дітей". 
Відношення молоді до другої ідеології -

націоналізму, С}(Ладне, тому ми неnев:з:і, чи нам 
вдасться це сnраведливо показати. Очевпдно, 
мова туr про найширше його пон:ятrя, я:к ру
шійну силу для усаместЩення і як підставу 
-- світогляд для існування нації. Націоналізм, 
як такий, існує без сумніву в підсвідомості де
JЖИх верств ;::-1ароду, придушений. але завжци 
nотенційно загрозливий для Радянеького Со
юзу. Час-до-часу він вибухає- заворушення 

в Польщі, Чехії. Східній Німеччині, а навіть 
в самому СРСР - Воркута, Кін:rіра, Дон
бас. 2 ) 

Угорська революція ще яскравіше кинула 
гасло націоналізму в сателітних краї.нах. У 
всіх випадках бунтівничий аваг;:r'ард завжди 

с,кладав~ь з молоді і студентства. Покорєо:mй 
і загнаний в духове nідnілля націоналізм не 
:може розвинутИсь в організовану рушійну си
лу, але зате дальше існує в культурній пло
щині і до деякої міри в царині наук, у формі 
змагання за етнічну самостійність в радянсь
кій системі (очевидно це не відноситься до 
російської радянеької молоді). 

РадяЕську молодь, якої світогляд форму
ється на nерехресті зударів між комувізмои і 
націоналізмом, можна поділити на ряд оенов
Ішх груn, серед яких треба зокрема вирізнити 
шість. 

Груnи радянської молоді 

А к т и в і с т и - відсотково невелика 
група вірюІХ комуністичній ідеології і nартії, 
активні як індоктринатори в школах, камсо-

.2) На цю тему баrато висловлювався проф. Рі
'ЧІІ.рд Райлс з ГарвардсьІ'іоrо університету. 

'---~ 
молі. В основному - це наглядачі в суспіт.
но - громадській діяльності молоді. 

К а р' єри ет и - найбільша група, nри
стосовницька, яка на своєму шляху до жит

тєвого успіху примирюється загально зі всім, 
що їй подобається і не подобається. Найчас
тіше та частина молоді належить до комсо
молу чи партії тільки "про форма". 

До с л і д ни ки - невелика кількість 
молоді. Звичайно закохана в знання та ідеї. 
аполітична, талановита і завдяки цьому мо
же пробувати можливостей поза межами до
зволеного, відіграє провідну ролю у змінах і 
має до деякої міри чи не найбільший вплив 
на своіх ровесників. 

Захід ня кц- незадоволені в загаль
пому станом речей, цікавляться всім захід
ним, в nриватних колах виявляють бажан

ня мати багатоnартійну систему. 
Бе зли к і - в нічому не зацікавлені 

без стремлінь і без сnротиву, тиняються по-~ 
urrовхувані долею. 

Н і г і л і с т ~ - ~ідкрито все осуджують, 
живуть налереюр всІм nравилам, визнають 
моральну свободу і іх звичайно називають 
"стилягами''. 

. ЗвИ'Чайно важ~о всю молодь виразно роз
дІЛИти no категорІях, але совстознавці nог(}
д?КУЮТься на згаданий розnоділ по соцімо
гtчним груnам. 

Коли брати до уваги відношення молоді 
до комуністичної ідеології, то "активісти" 
вир~~;зно ~изнають її і боряться за неї. Одна
че б_ІЛЬШІСТЬ з них - це далеко не ідейні ко
муНІсти, а відда:f!~і ко~унізмові у nрактиці, 
чи властиво в дшсностІ не комунізмові а 
радянській nолітичній системі, в якій в~ни 
мають змогу робити свою nрофесійну чи nо
літичну кар'єру. Зате серед аванr'арду тала
новитих "дослідників" знаходиться здоро
вий елемент ідеалістів - марксистів. Ці свя
то вірять в nервісні ідеі Маркса - гуманіста 
який у своїх ранніх трактатах боровся з~ 
якнайбільший розвиток індивідума nри nов
ному комунізмі. Ця частина ммоді nрагне 
цього чогось вимріяного (яке стає утопією), 
сnраведливого устрою, що бачимо ще від 1956 
року в Євтушенка, а згодом і в Драча й ін
ших шестидесятників. 

Соцреа.лі3м - "як його модерНЇ:JУва.'rи" 

У літературу щораз численніше входять 
молоді оригінальні одиниці: 'Велика груnа 
н Росії (РСФСР), nлеяда шестидесятників в 
Україні nоnовнена недавно ще молодшими. 
Подібне явшце зустрічається ще також в ін
ших nідсовєтських ресnубліках. rхня nроб
JІематика - не nозитивний герой, а герой 
нашого часу, звичайна аnолітична людина, 
яка віднаходить себе, а не якісь ідеали. Ця 
людина - герой знову старається відкривати 
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сфери нераціонального, чутrєвого, підсвідо
мого, шукає nерсnектив майбутнього. 

Значна модернізація виявляється також 
в образотворчому мистецтві. В Польщі, на
приклад, вирізюшось велm<е коло молодих: 
:малярів - абстракціоністів. В більших містах 
СРСР модерні наnрямки мають можливість 
розвитку, особливо в російській СРСР. Зате 
ці наnрямки nостійно nридушуються в Ук
раїні і в інших. ресnубліках. 

Недазвалена література розnовсюджу
ється в рукоnисах і на малих зібраннях одно
дуr.щів. 

Євтушенко і Некрасов, два відважніші 
літератори, винайшли новий nідхід, т. зв. 
''пів-на-nів", яким можна ле:r'ально критику
вати систему: 

-критикуючи західні недоліки, критm<у
вати рівночасно радянські; 

-вказуючи на західні не:r'ативи, nризна
вати й nозитиви. 
Можна ствердити, що в сучасну пору мо

лоді таланти nомітно, хоч обережно, відхи
ляються від nриnисових рямок і уряд не вси
лі іх цілковито контролювати. 

Чи модерні3аціл коМ}'ИЇстичної філософії? 

Ранній марксизм, пишуть - був гума
ністичний. Він говорив про здобутrл такої 
свободи, в якій було б уможливлено духовий 
ріст і розвиток людиюr. Пошана одиюrці в 
новій радянській дійсності цілковито звуль
rаризована комуністичним жарr"оном, де в 
nрактиці "людину" замінено "масою". 

В 1950 році за залізною заслоною nоста
ли реформаційні рухи. Найвиразніший з них 
-- це nольської молоді, якої речниками стали 
Коллкоnський і Шаф. Вони взяли з Маркса 
кредо індивідуалізму (якого він не наголо
шував в своїх nізніших nрацях), nоставив
ши на перше місцелюд ин у, але не "радян
ську людину", а "людину взагалі". Також 
відкинули силлогізм, згідно з яким від кля
савої nриналежности залежить ціле життя 
даної одиющі. Крім цього вже раніше сфор
мувалось кілька ревізіоністичних течій, а в 
тому й Толілті, який говорив про ''єдність в 
різно манітиості". 

На nрикладі різних форм комуністичного 
устрою (Радянський Союз, Китай, Югосла
вія) і під вnливом нових nоглядів і нової ін
терnретації марксизму, молодь nобачила, що 
монолітність комуністичного бльоку країн 
J!e можна буде вже ніколи осягнути. 

Навіть економія, тісно пов'язана з марк
сизмом - леннnзмом, почала змінюватись і 
nроводити в життя деякі каnіталістичні ме
'І'ОДИ. На культурному полі,. як згадано вшце, 
виявлено багато гнучкости по відношенню 
до ідеологічно - філософських основ. 

Па ртііі.'dа контродя і новt> до неї ста:nленнл 

Крім Леніна більшовJЩькі вожді перес
тали бути "святими". Молодь відкидає дог
матизм, вона не стає байдужою до партійюrх 
утисків. 

В nеріоді "відлиги" 1956-58 років під
креслено уnадок nартійного авторитету і то
ді вnерше молоді митці різних ділянок від· 
крито nротиставились nартії, домагаючись 
nрава на самостійність думання і вибору сво
f.Ї nрофес:ї. За малими вийнлтками, як Риль
ський - у нас, Еренбурr" - в Росії - це бу
ла молодь. Міжнародна комуністична молодь 
вилвила nодібне ставлення в сnравах керів
НJЩТВа їхніми товариствами. В Яnонії і Бель
гії ставел розкол в рядах комуністичних мо
лодечих організацій. У Франції до цього та
кож доходило через абсолютне зверхнJЩтво 

комуністичної nартії над молоддю. Звернен
ня в тій сnраві французької комуністичної 
nартії вказує на тиnове трактування молоде

чих організацій nартією. "Якщо Союз Кому
:ністичюrх Студентів Франції nотребує про
грами, - говорилось в зверненні французь
У.ої комуністичної партії, - то нехай це буде 
акція підтримки цілей nартії між студентсь
ким загалом, а не тези. Нехай вона (молодь) 
звертається до аналізи партії і бере з неї прос
•rі nоnулярні кличі"3 ). 

"Світовий Форум Солідарности Молоді 
і Студентства в Боротьбі за Національну Не
залежність, Свободу і Мир" - так називав
ся. ( !) з'їзд міжнародної комуністичної мо
лоді в 1964 році в Москві. Як і на nопередніх 
з'їздах - фестивалях, так і на цьому, не зва· 
жаючи на гучні кличі про "національну не
залежність", ''солідарність" і "свободу", су
проти різних національних делеrацій засто
совувано дискримінацію, внаслідок чого ки
тайська і 17 інших делеrацій покинули де
монстративно останню, найважливішу сесію 
фестивалю. Воюr відкрито обвинувачували 
Форум у беззмістовності і в підnорядкованос
ті Кремлеві. 

Проф. Р. Корнел nрШІускає, що "розкол 
радянського бльоку загрожує ідеологічній 
і політичній єдності, а nосилений тиск моло
дого комуністичного покоління унеможли
вить повернення до традІЩійно підрядної р(). 
лі молодечих та студентських організацій". 4) 

В боротьбі за nоширення свободи, молодь 
зустрічається ще й далі з залишками сталі
нізму, якого nрояви на кожному кроці в ра
дянській дійсності, ще дуже сильні. Відміти
ти б лише найважливіші: 

- партійюrй всеобіймаючий бюрократизм; 
-дальше існують колгосnні кріпаки, хоч 

в дещо кращих умовах; 

3) "Problems of Communism", Sept. - Oct., 1965. 
4 ) Те.м же. 
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- профспілки залишаються далі під ціп-
ковито державною контролею; .. 

- взагальному дуже низький життєвии 
рівень; 

- цілковита контроля всіх засобів інфор
мації; 

- централізоване керівництво національ
ними республіками, підсилюване приіз
дом росіян, де їм забезпечується керівні 
пости; 

- політична опозиція неможлива. Дальше 
існують табори праці, хоч в значно мен
шій кількості; 

-література і мистецтво далі є жертвою 
метод соцреалізму, за відхилення від 
якого строго критикується; 

-виїзди за кордон заборонені або дуже 
обмежені. Подорожують, майже вик
лючно, дипльомати. Виїзди культурних 
діячів дуже мінімальні, під постіПFим 
наглядом політруків; 

·- історія, хоч постійно перероблюється, все 
ж залишається надзвичайно сфальшо
вана і викривлена; 

-Молодь в школах, від початкових до ви
соких підлягає партійній індоктринації. 

Ось це кілька важливіших залишків ста
лінських часів, проти яких постійно виступає 
молодь в СРСР і сателітних країнах і лік· 
вjдації яких постійно домагається. 

Оксана Бакун 

Бунтівнича молодь 

Д-р Юрій Кривопаn 

Д-р Юрій Криволап, автор статті ((Бунтів· 
ниzа молодь" народився в 1936 році в Києві. 
У наслідок воєнних подій він опинився зі сво

ею родиною в таборі втікаzів в Галепдор в Ні
меzzині, де й уzився в українській гімназії. 

В 1950 р. Юрій Криволап оселоося у Фіr 
лядельфііі. Закінzивши там середпю освіту 
вступив наДрексель Інститут, де згодом одер
жав М.С. ступінь з біології. Свої студії продов
жував в П енсильванському Стейтовому ун,і-
верситеті, закінzуюzи їх в 1964 році доктора
том з мікробіології. 

В цьому ж роЦі Ю. Криволап пермоо до 
Балтимору на пост доцента міІGробіології на 
Мерилепдсь·кому університеті (Інститут Ден

тистики). 

Юрій Криволап бере активну уzасть в мо· 
лодеzому русі, бу дуzи від самого свого ди
тиІtства zленом ОДУМ-у. Деякий zac він був 
І:оловою Філії у Філядельфії, zленом Крає
вого ІСомітету в США, а зараз zленом ЦІС 
ОДУМ-у, як референт зовнішніх зв'язків. Пе

ребуваюzи в Балтиморі, д-р Ю. Криволап бе
ре уzасть· в академіzних веzорах ('Зарєва" та 

є zленом Екзекутиви місцевого відділу УККА. 
Крім своєї вузькdі спеціяль·шюти молодий 
вzений живо цікавиться літературою, полі-

тиzними системами, ідеологіzними та моло

деzими рухами. 

Молодь завжди всюди є тією частиною сус
пільства, що прагне вперед, до нового, в ПР"отива

гу старшим, що мають нахил до збереження ста· 
рого. На цьому грунті, в історіі, майже постійно 

відбуваються :конфлікти і змаганни по:колінь, у 
висліді и.ких молодь звичайно виявляється речни

:r.ом сил революції, що несе з собою зміни існую
чого стану речей і почато.к побу.Іtови нового жит· 
'І' Я. 

Цю природню революційність молоді дуже 

добре розуміють та ви.користовують в своїй ре
волюційній та:ктиці. . .ріжні ідеологічні течії, а о

собливо більшови:ки. Ще перед вибухом револю
ції в 1917 році Ленін повчав, що саме "молодь -
студентсь:ка та робітнича - вирішить внелід усієї 
боротьби" і застерігав своіх старших співпартій· 

ців проти ідіотсь:коі хвороби боязні молоді, пишу
"іИ: " Благаю вас, по~орюйте цю хворобу всіма си· 
лами І" {"Большая Советс:каи Енци:клопедии", Moc
l'iBa, 1931, т. 21, стор. 634). 

Крилата фраза Троць:кого, "Молодь - баро
метер революції"', стала ·основним гаслом більшо
виць:кої боротьби за молодь у міжнародному маш

'l'абі, бо, и:к писав один із основни:ків світового :ко

муністичного руху молоді У\арл Ліб:кнехт, "на 'ІІИ-
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ему боці молодь -на тому Sоці арміи", а таRож 

- "За RHM молодь - тому належить майбутнє" 
{"Бол. Сов. Еtщ.", МосRВа, 1931 р., том 65, ст. 214). 

І справді треба признати, що ставRа на Мо

лодь у велИІ'Іій мірі допомогла більшовиRам пере

манити на свій бі!'і. російсьRу армію, в таRож виr

Р"-ТН взагалі революційні маси в Росіі, де, ЛR ві
домо, JJJолодь, а особливо студентсьRа, була дій
сно "барометром революції" {В. ГришІ'і.О "Молода 

Уираіна пореволюційного сороtшітти під совєта

ми", Новий Ульм, 1958 р., стор. 11-12). 
Але Rомуністична ідеологія не була не є є

диною, що виRористовує революційність молоді 

дли своіх цілей. У багатьох випад!'і.ах молодь са
ма, з власної ініцілтиви, в ім'л справедливости 

стає в обороні поRривджених і в пасивній чи 
бурхливій формі домагаєтьси зміни існуючого 

стану. 

ПрИІ'ІЛадом таRИХ революційних прагнень мо

ладі до нового, до Rращого, можуть служити дл.а: 

unc не таR давні заворушеЮІR серед південно - !'і.О

рейсьRоі та турецьRоі молоді, що спричЮІилиси до 

зміни урндів у цих державах. 

РіорейсьRа студентсьRа революцін проти урн

ду Сіrман Рі почаласи в Rвітні 1960 poRy післи 

того, RR ци молодь переRоналаси, що вибори з 15 
березки того ж ро!'і.у відбулнен за с:dовами сту

д~нтсьRих провідииRів не "по демо!'і.ратичиому", 

а саме - симпатиRи ліберальної партії, що тоді 
була при владі, були допущені до голосуваЮІи по 

дeRinьRa разів, в голосувальні сRрЮІ!'і.И заздале· 

гідь було вміщено багато нелегальних голосів за 
RВндидатів ліберальної партії. В деиRих місцевос

т их, під наглидом урнДової поліції, голосуваЮІи 

провадилоси від!'і.рито і Rожний голос, що був не 
за ліберального Rандидата був уневажнений. Сим• 
патиRів опозиційних партій аео взагалі не допус

!'і<.Пи до голосуванни, або післи того, RR вони при
ходили до голосувальних пунRтів іх зустрічали 
чr.ени '"боівоR" ліберальної партії та зводили з 
"Rими фізичні розрахунRИ. 

Лена річ, що таRе ставлеини ліберальної пар

тlі до опозиції вюши!'lало обуреЮІи серед Рі.орей
сьRого народу, а особливо серед Рі.орейсь!'і.ого сту

дентства. Почалиси демонстрації, спочат!'і.у в про• 

в:ІЩіих, де найбільше було долущено неточиос• 
тсй у голосуваЮІі. У результаті цих демонстрацій 

згюrуло від поліційних Rуль деRіль!'і.а студентів, 

смерть Rотрих лідхопила незалежна Рі.орейсь!'і.а 

преса RR доRаЗ брутального режиму. В інших мі
сцих почали знаходити трупи замоі'дованих Rе

l?івниRів опозиційних партій і це остаточно ІІли
nо горючого до жару, що вибухнув у пожежу 
:місиць пізніше 18 !'і.Вітни. Цього дни студенти !'і.о~ 

J:ейсьІ'іого державного університету влаштовують 

нирку демонстрацію перед Палатою Репрезен

тантів, дамагаючись перевиборів та по!'і.аранни 
вЮІуватих у терористичних а!'і.тах. Дли того, щоб 

обмюrути Rровопролитти, членам репрезентантів, 
що були в опозиції до лібераЛьної партії, вдалосn: 
nt~реRонати студентів, щоб вони вернулиси назад 

до університету, а їхні вимоги будуть передані 
ур•дові та розгллнені Національною Асамблеєю. І 
можливо б на цьому і сRінчиласи ци студентсь!'і.а 
реІІолюціл, иRби цих студентів під час іх поворо

ту не зустріJЩ "~оівRи" ліберальної партії, що за
,r;умали провчити студешів. Це1 RR виивилосл 

Пізніше, була чи не найбільша помилRа уриду. 
За11'лзаласл бійRа, в результаті чого згинуло зно• 

ВУ RіЛЬІ'\а студентів. Це ОСТаТОЧНО переRОНаЛО 

студентів, що мирним шлл:х!ом вони ніиRоі зміни 

!~е осягнуть. Тоді студенти, за підтримRою своєї 
професури, видають маніфест до усього Rореан

сь!'іого народу, в Лі'\ ому ЗаRЛИRають до спільної бо

рстьби в ттовалєЮІі ліберального уриду Сіrман Рі. 
Цим разом студенти домагаються не тіль!'і.и нових 
пtJревиборів до Палати Репрезентантів але й ре

зигнаціі президента Рі та віцепрезидента Пунг, 

Rtотр)ГО особливо обвинувачують у виборчому 
шахрайстві. В результаті, лR відомо, до студентів 

приєднується арміи, Рі та Пунг резигнують, а у

ряд перебирає Гу-Чунг, Rотрий розв'изує асамб

лею та лри:шачає нові вибори, що й відбуваються 
в RіІЩі липня 1960 ро!'і.у {За "Тзе Стюдент", Лийден, 
Голляндія, ч. а-9, 1960). 

Fі:орейсьRа студентсьRа революцін є ці!І.ава 
дли студій з багат~ох причин. Революцію запо

чатRувала лRраз молодь, лRа ще недавно, в ридах 

армії, обороняла свою І'іраіну від навали І'іому

ністичноі диRтатури з півночі. Тож, оборопивши 
сFІій нарід від диRтатури свого брата з півночі, 
вона таR само не 

рою ДОМаІШІьіоЮ. 

захотіла заступити ії ди!'і.тату

Студенти не висували однієї 
&Rоісь партн чи о!'і.ремих !'і.андидатів, а домага

лиси лише змінити 12-ти річний урид ліберальної 

партії, Rотрий під час виборів прийшов до влади 
шляхом шахрайства та поліційноrо терору. Сту

денти нічого особисто не мали проти самого пре

зидента Рі, І'іотрого 6а!'В.то з них уважало б.атьІ'іом 
RорейсьRого народу. Всі обвЮІуваченнл RRpaз бу
ли проти других членів уриду Rотрі, за спЮІою та 

престяжем старого президента, розтрачували та 

ви:кІ:Іристовували державне майно дли своіх при
ВІJтних цілей, чим завели Fі:орею до ціш'іовитого 
еRономічного упадRу. Fі:орейсьRі студенти не до~ 

магалисл участи. чи голосу в уриді - а, Діобив
шись своіх вимог, вернулися назад до універси

-rету продовжувати науRу. Одначе, своєю аRтивніс~ 

тю, відвагою та вірою у вищі ідеали свого наро

ду вони дали зрозуміти своїм партійним дівчам, 

що студентсь!'і.а молодь Fі:ореї завжди стоитиме 

иа стороні свободи та демЬRратіі у боротьбі про
ти дИІ'ітатури - не дивлячись у лRій формі вона 
не була б - домашній чи імпортованій. 

Другим прИRладом боротьби молоді за сво

боду індивідуальности може служити революцін 
турецьRих студентів проти уриду Меидереса. Ту
рецьRі студенти в цій революції Rерувалиси rас

лнми взитими з заповіту батьІ'іа новітньої Туреч
чини Fі:емала Ата'І'ур!'і.а, Rотрий вивів Туреччину 

з тижRого становища, в л!'і.ому вона олиниласл піс

лц першої світової війни. Цей заповіт, що cmy-
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.тив і служить як дороговказ для молоді Туреч
чини, може також nослужити молоді інших кра

їн, що змагаються за свободу та добробут свого 

не: роду. 

"Ваш nерший обов'язок", -nисав Ататурк, -
"є. завжди обороняти турецьку незалежність та 

Турецьку Ресnубліку. Ця ресnубліка є єдина за

nс·рука вашо~ існування та кращого майбутньо
го. То ж будьте на сторожі nроти тих, хто хоче 

nе:реконати вас у чомусь іншому. І коли, сдного 

дня ви знайдете себе в боротьбі з ворогом -
ставте ідеали цієї ресnубліки та народу nонад 
усе. Нехай зникнуть у вас міжусобиці - керуйте
с.я тільки ~обром та честю ресnубліки та народу. 

Rоли у майбутньому ви nобачите, що ті, хто nри 

владі зловживають волею та добробутом народу 

і цим самим руйнують nідвалини ресnубліки, 
це є ваш о6ов'язок стати у боротьбі nроти цієї 
влади та nривернути назад гідність громадянства 

та честь ресnубліки" ("Тзе Стюдент", Ляйден, 

Голляндія, ч. 7, 1960, стор. 6). 
Тож і не дивно, що турецька молодь, викону

ючи заnовіт Ататурка та не зважаючи на веШІкий 

nоліційний терор nрем'єра Мендереса, nочала 

невnинну боротьбу за відновлення гідности ту

рецького громадянина. Ця боротьба увінчалася 
усnіхом. Як відомо, самого Мендервеа та членів 

його уряду було визнано винними у nорушенні 

турецької конституції за що вони заnлатили своїм 

;.ниттям. ("Те СтюдеН'І'", ч. 6, 1960, с'Юр. 3-7}. 
Це є лише два nриклади, в яких ми nобачили, 

як молодь, nереважно студентська, своєю кров'ю 

nрокладала шлях до кращого майбутнього свого 

народу. Це була боротьба не nроти чужого оку
nанта, а якраз nроти свого власного, який за

сліnлений ілюзією влади nочав тоnтати честь 

людсьноі гідности. 

Ці nриклади nоказують, що чекає і буде че
кати кожну владу, коли вона зневажить індиві

дум людини. Подібних виnадків боротьби молоді 

за свободу індивідуальности можна навести біль

ше. Всім нам відомо, що якраз моnодь стала в а

ванrарді боротьби за визволення своіх народів в 

Африці, Азії та Південній Америці. Своєю кров'ю 

вона забезnечувала незалежність своіх народів. А 

nj~sнiшe, коли в багатьох виnадках nобачила, що 

nокликані нею до влади керівники nочали тоnта

ти ті ідеали, за котрі вона nролила свою кров -
ця молодь знову nочинала боротьбу nроти уже 

своіх власних диктаторів. Прикладами останніх 

можуть служити участь молоді у nереворотах 

r ани, Домініканської Ресnубліки, Індонезії, Ні
герії, Сирії ..• 

Особливо цікавий студентсь.кий рух зараз 
nроходить в Есnанії, де, вже від деякого часу, 

студентська моnодь зазнає гніту від терору 

Франківської nолщн. Есnанс-ьRа антикомуністична 
та антифашистська молодь організована в nідnіль

ній студентській організаціі Ф.У.Д.Е. (Есnанська 

Демократична Університетська Федерація), яка nо
чала в юстанніх роках nроявляти велику актив-

ність nроти режиму Франка, nримушує уряд іти 

на деякі устуnки. Тож не дивним буде, коШІ :в Ec
n RHll д1иде до того, чого свідками ми були :вже 

в :Кореї та Туреччині (дивись докладніше про 
nроблеми боротьби студентства за свободу у ви

данні КОСЕК-у "Тзе Стюдент" за роки 1962, 1965, 
1966). 

Говорячи про бунтівничість молоді в різних 
ьраінах, не можна не заторкнути nитання бун
тівничести нашої молоді в сучасній Украіні, кот

ре;. все nосилиніше виявляє себе в нашій Батьків

щині. 

Тому й виринає nитання: чи українська :мо

лодь теnерішнього nокоління в УРСР, зійшла з nо

зицій боротьби за свободу, на яких стояла бун

тівнича молодь цілих українських революційних 
пс.н-;олінь? 

Ні, вона не зійшла. Бо так, як С. Петлюра nе

ред своєю смертю в 1926 році був nереконаний, 

що наші батьки, цебто молодь 20-их років, сnі
ваючи "Інтернаціонал", затягнуть "Ще не вмер

ла Україна", то українська душа молоді Украі

ни nід совєтами, навіть в умовах стовідсоткової 

·lіомсомолізаціі, лишилася nередусім украінсь

ксю і відкритою для творчого сnриймання ідеі 
українськоі р~волюціі й українськоі сам-остійної 

державности. 

Інша сnрава, що нові nокоління, як і всякі на

стуnники своіх nоnередників взагалі дивляться 

і йдуть в n е р е д, а не назад, не повт-орюють, а 
продовжують і творять н о в е. 

Творячи нові вартості, молодь в Украіні му

сить бути бунтівничою. Вона в своіх душах зав

.жди буде виносити ідею невмирущости у:r;раінс~о-

1'\оЇ нації. І коли ця молодь сьогодні вже не сnіває 

"Інтернаціонал", а гімни російсьJ:ІОого імnеріяліз

му й українськоі колоніяльноі залежности, то ій 

буде багато легше відштовхнутись від цих гімні:в 

і творити нове українське майбутнє, може й ін
ше, я:к про це мріють іі бать:ки тут чи там. 

Тому ми віримо в бунтівничий дух нашої мо

лоді в У:краіні і надіємось на нього. 
ЮРІЙ КРИВОЛАП 

ХУЛА І ХВАЛА 

Ну що так,.е~:»ула - нікzем.а 
Замурзана~. зніzев'я шем.! 
Хай грізно посіzе оzим.а! 
Хай в прірву підштовхне плеzем.! 

Хвала ж - хитріиш посм.ітюха, 
Так петлі а:ижі сласно в'є, 
За'l'улить БtШом. zуйпі вуха, 
Органом. стогони по6' є! 

Та - вим.ордує пентоталом., 
Знеславить, друзяжи пом.стить, 
Ця ж- душу обгородить салом, 
А в салі серце зашІGварzить ... 

Іван Драч 
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В десятиліття Ньюйоркської Групи (І) 

Богдан Бойчун 
ПОЕТ СУЧАСНОї МІСЬНОї ПСИХІНИ 

Воr~ан Вой"Іук наро~нвси в Захі~ній Украіні 
1917 року. По"Іав свою пітера'І'fрну ~іип•ніст• у 
n'ит~еситі роки, коnи ре~аrував літературну "Іас

тину "rорнзонтів" і ~рукувавси у "Сту~ентс•кому 
слові". У :цей же "Іас nостала Н•ю-йоркс•ка rpy
na (хо"І названо її так аж 1958 року), ик віп•не й 

~ружнє об' є~нанни моло~нх nоетів. Про nериnе
тії rpynн найкраще розказує сам Воіі"Іук у статті 

"Rи і nощо народипаси Н•ю-йоркс•ка rpyna (~о 
6іn•ш - менш ~еситнпітти)", 0Терем",. "ІНСJІО І, бе
резен•: 1966, і ми раднмо •Н'fв•ам звернутиск ~о 
неі, ик і ~о вс•оrо збірника за ві~омостимн про мо
~ерну nоезію ка еміrра:ціі. 1959 року rpyna no"'a
na вн~аватн рі"Іннк "Нові nоезії", икоrо є вже сім 
номерів, і в икому Воіі"Іук nостійно ~рукуєnсJІ. 

Перша збірка Воіі"Іука nоввнпаси 1957 року 
nід заrоловком "Час бо100". Вірші в ній, ~атовані 
1955 і 1956 роками, ~оповнюваnн й розвивапн твер
~женни заrоловку. Поет писав про туrу і: тиrу mо

бовн неозна"Іеноrо, лірн"Іноrо "•" ~о ще менш ін
~нві~уаn•ноrо об'єкта жіно"Іоі статі. Часом :цей 
об'єкт внетуnав не ик особа, навіт• не ик фіктив

ний rраматн"Іннй зворот, а ик ~ін: nроцес, що най
біn•ше помітне у вірші "Ро~женни''. 

Поета мулили ві~і"Іні nроблеми: нетрнвкісn 

тіла й фізн"Іноrо коханни (~нвнс•, наnрнІШа~, 
вірш "Любов"), зв'изок між nо"Іатком і кінцем y
c•oro земноrо.: коне"Ініст• "Іеканни і немоJКJІНвісn 

~о"Іеканни. По"Іутти, викликані всіма тими сІШвд

ннкамн мо~ерноrо nснхі"Іноrо жнns, завершува

nиск в о~ому nереможному nо"Іутті боmо, nponr 
икоrо навіт• терапевтн"Іні сиnи віршеnнеанни не

ефектні: 

.моя поезія- це ду.ми вашого блуІlаняя, 

.моя поезія - це ваші рани, 

.моя поезія - це біль. 

Друrе книжкове вн~анни Воіі"Іука - :це nоема 
"Земли була nустоІШІJІ", ику вн~ала YCr у Н•ю -
Йорку 1959 року. Рецензентам nоема назаrал не 
cno~oбanaCJІ, але вона таки заспуrовує на nнn•ні
шу уваrу, икоі тут, на жаn•, ій не можливо ~ати. 

Третю свою книжку вн~ав 1963 року - "Сnо
мини mобовн". Вірші в :цій збірці не становтm. 
прориву з nоnере~німн але nро~овжуют• іх теми 
з ~о~атком нових тем і nЩхо~в, що внJUІо у nо
емі "Казка". 

1964 року Воіі"Іук вн~ав "Вірші ~ли Мехіко" 
(~нвнс• рецензію в "Смолоскнnі" за пнnен• - сер
nен• 1965 року). Коротка в nорівнинні з поnере~
німн збірками, :ци книжка і змістом комnактніша 

й су:ціn•ніша. 
Крім пнсанни власних nоезій, Воіі"Іук заі:ма

єт•си і nерекла~анним (особливо з есnанс•коі). 
Він і автор ~рамн "rono~". 

М.ЦАРИННИК 

Вибір з поезій 
mовов 

Jl бачу все: 
"Іас ніrтsмк обJІН"І"ІІІ зриє 
(твоє обJІН"І'ІJІ4 свіже 
і nрекрасне), 

а злото ку•ерів 
nокриє інеі: 

нез"Інсленннх зим. 

Jl ба•у... і mобпю. 

А висохлі уста, 
JIK JDICTJI J 

шелестітнмут• кезрозуміло. 
В О"Іах - не ласка, 

ТЇJІІІИН біn•. 

А s любmо. 

І знаю: 

тоді JDІШ келех 
внnовне•нй вщерт•, 

n JІІОбнт•см 

ПО"ІаТОК 

РОДЖЕННЯ 

ПрнсЇJІа, 
розклавши копіна, 

й 

взsла у ~опоні 
ваrітнісn. 

сnроивопа пsrпа. 

у пові: 
JКН'І'ТJІ затреиrіпо, 
ик ираnJІJІ надії, 

ХІІ-1955 

по ній

рОЗJІНВаПаСJІ МПОСП. 

і взнапа: 
сnо"Іатиу був бік•, 
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а не сnово. 

···-·····-·······:·······---------·-···· 

ХП-1955 

ПІСНЯ 

Яи зпиву мух, ях 6ур10 Jdc, 
ридання розпуС'І'нпа: 

де rосrркй зір, 

де сміх шореt'Н8~ 
де муJК, 

що я mо6нла? 

Він 6ув, ях вітер, аи роса 

на 6осі ноrи в жнива: 

терnиааіс:n. ycr, 
запізниі: хід, 
6р муж, 

що я mо6нла. 

Він земmо поmо6ив - nішов 
(ирИ'ІИ розnухо с:ива 1), 
вrинавс:я liiJtiiX, 

трас:лис:• жита, 

ЙUІОВ МУЖ~ 

що я любила. 
• * • 

Rи туrу реnану, яи 6im., 
молитву розаrелипа: 

О, земле, не бери тоrо, 

иотроrо а тобнла! 

о, земnе, не бери тоrо, 

иотроrо я любила. 

СЕЛЯНИН 

Ішов рілnе10. 

срібна rолоаа 

звисала між nлечима. 

06ли"І'ІІІ: 

боронами зрИ'І'е, 

і борозни в иоrах. 

1-1955 

Да святиnса 

huoв. 

У жмені реnаній -
останній илаnтии ие6а, 

у серці-
rру.циа "ІОриозему. 

А С:ОJЩе розлнваnос:а 

nід босими иоrами 

і nеило. 

Межу свою nepecrynн• -
і на иопіиа. 
"Нас хтіJDІ розлrrнu", 

шеnотом, 

мо• до иоханин, 

й ніжно rпадна 

скиби. 

Упаа хрестом 

На6ес:іх і на земпі 

(і ЮІіtп'І'ик неба 
виховзнуа навіи) 

Торинуа устами 

лоно "ІОрної земпі, 

і дехіm.иа перJІИИ 
3 повіи зіраалос:Іо. 

Аміка. 

Розпуха с:тапа зnyxoto, 

Кінец• став ві'ІНіс'І'КІ. 

ХІ-1955 

(Із збірки rrgac болю"} 1957) 

ПРОХОЖИМ 

Кріз• любов-
аузs.ку як рана, щіпииу 

між ребрамн роиів -
протис:иетw:а з rос:подниї рухи 
rycra і жовта иров 
дос:ліnоrо на rрудях неба c:OJЩS -

і побачите: ях доториатис:я усrамн ycr 
і тілом простиати на жіночі лона, 

без прос:аітлекна ДЛІІ ваших оерц• і душ,. 

(6о иолесом заиін"Іаn.с:я сrежин 
і в сивих травах nooryaaю. 

зів'ане ваше nавутинКІІ сnоминів і мрііt 

злетят• nід иоrн ос:іиию лис'І'НН 
З сухих О'Іей) 

і nідете: 

nроиJtІПІІWІ в лонах ще замотаних дітей 

v~ами 

що urуиатимуn. nід сумери ом .ціво"ІИХ yc:r J 

тілами, 

що вс:яиатимут• в жіио"Іі nона., 

холи засвітиn. їм з rос:nоДНІ>оі рухи, -
І бу.цтт• і'І'И, 
не знаючи nросвітленна дпа їхніх ее~ і душ. 

1\АЗІІА 

KoJDІc• давно: 

весм І(;різь тіло 
витш:кала JСвіти 

Вона бупа одна в СІІоеі матері і 6аnиа. 
І илниала іі царівна. 

і дихала росою 
па розхлюпані 

СТеЖІШ 

Копи 6ат•ио 3 матір'ю nішJІН на 

nодороJК 

де те.мрява згортає 

рукавом 

сліди усі.'с прохожш:с; 

1 



(бо їх похпикапа до себе смерn.), з ахої 
не вернуJDІСJІ 'ІОМJ'СІо нixOJDI, -

ти проходила~ 

і теплі стопи 
вигрівали пуп~ янки 
твоїх фіялок~ 

і вітер 

і царівна подружипа із самітиістю і 

rоворила з стінами, ахі завжди буnи 
уважні, бо пюбиJЬІ иіжие nocxoтaJDІJІ 

її спів. 

н.ам.аzався випити 

живі джерела 
молока 

твоєї молодости~ 
А тоднм не подобаписs. її бJЬІЗt.хі від

ноении з самотнісnо, бо пюди xooryn 
бачити пом'пе поnотио душі між по

хупхами на базарі. 
заворожені уста~ 
розрізані 
zервоними zуqами) 
кидали 

на твій пробуджений 
листок ·любови 
покусані закляття~ -

І висnати uхпуику, що забрапа від 

царівни сrіии і дихиупа uрами на о'Іі, 

на уста, на вуха, - і царівна переста

ла ба'ІИти, і розrубипа з уст сnова, 1 
перестапа 'Іути. 

і ти боялася, 
складала пальці 
на мої уста: 

душила шепіт 
cniлozo жадання; 

Лежапа тах під деревом, де впапо, JІХ 
розп'итта, роздоріжжя, а рони прохо

диnи і стопами топтали іі тіпо, 

але поzування 

сколихнули в zрудях 

до тепла 

і з wрла виросли 
тобі, як спів~ 
лілеї: 

Аж тоді прийшов. 

ми відхилили шати 
і взяли усе) 
що визріло 
для нас 

під тихими роками 
і від~ули радість: 
безмежиоw~ 
як жінка~ тіла~ 
що увеzорі 
дасться те.чряві~ 
а paJUWм 

fЮДиТЬ" 

молоді сонця; 
тож поцілуй мене 
ще раз~ 

бо скоро: 
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па) забрав від неї criJDІ і пішов туди, 
де RОр'ІИЛОСІо розn'JІТІ'JІМ роЗДОріJкЖJІ. 

Подихом відхрив царівні о'Іі й вуха, 

подихом віддав її уста. Вона йоrо піз· 

напа і ІІЗJІJІа собі 11 долоні біпу нmо, -

ласку zapoow облиг:zя 
зніме від zерепа) 
і з серця 
noтeze вода. 

і вони ЖИJDІ по двох бохах дороrи до 
ХЇJЩR СІІОЄЇ віЧНОСТИ, ЩaCJІJDi 'АСОМ, 

(иlз збірки а спомини любов-и~~. 1963) 

CIUDAD DE МІХІСО 

FіоJПІ боrам останню жертву хрови прииеспи, 

і б і ли й 11 у ж піw:ов JІtодииою назад на море, -
тоді щораиху сонце виросrапо з-під rори, 

тоді щове'Іора вrинапоси назад на rори, 

МОІІ СОИRUІИИХ. І ТОНув rJІибоХО ІІЇІІ'І'ар ІІіЙJDІ 
у жовте тіпо ріні, піщаицю і rJЬІJІи: 
iloro тиснули 11 мозох '!Орні зaropini 'Іерепи 
з засохnими 11 хрові очицими JІJОДJDІИ. 

І відійw:JDІ тижхими хрохами старі боrи, 
JІЯТJІи вепихими тіпами під брипасті мури 
сuоїх СІІJІТИИt., а з їхніх серЦІ. роспи худі хрести 

11 широхих хопуnах, що тисиуrt.са назад 11 минупе, 

MERIDA 

Попрощаймосs. тепер 11 Юхатаиі, 
де евехотою 'Іас захписиувса й пристав, 

заmп.uаЙСJІ О'І'У'І' МОПОДОЮ 

і иаrииси на біпиіі рухав. 

Попрощаймосt. СІооrодні з собою: 
ти постухай цим JІЮДJІМ до теппих СЮ'Іепіиt., 

пJ»ПІер1ПІ їх oroneJDІм тіпом~ 
щоб не rруЗJЬІ 11 мииуnоІ'О ріиt.. 

Віддаю тебе смаrпому Майцю, 
ЩО ПОІІЇЛІ>ИО СJU!адає 11 торбину думхи: 
бо іти до FiiJЩJІ ще дапехо, 

ну і хожиий вспіІІає дійти. 

(Із збірки "Вірші рля Мехіка"·; 1964) 

ПОДОРОЖ З УЧИТЕЛЕМ 

Від півноzі зірветься халепа 
на всіх осадників с1єі зе.млі. 

Єремія 1. 14 

10 

Мені свідомісnо тече ріха мииуnоrо, 
хаміиИJІМ пада24)n. ;~rори _рохи. 

Усі пророцтва і пpoиnt.OJDІ збупнса 

під до'І'Ихом зпощасиоі ру101. 

А схід душивеа тnіиио перетnіпим запахом, -
на обрію зacrpn 'Н})ІІОJDІЙ хрии) 
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ик ніж - між сходом нашої землі і заходом -
ик кість у ropni, .ик сухий изик 

у щелепах доби, иімої і побитоі, 
що rиуласи під карою бича. 
І суиупи риди з обличчими закритими, 

аж тріснув від капружении oбprr Збруча: 

і rлииупи чашки порожніми очицими, 

икі зrортав у землю тридцить третий рік, 
і повертав до заходу десницею, 

і проклинав западинами щік. 

11 

В ід півночі и а всіх осадників землі 
халепа хлинула хлющем на хижі, -
в хурдиІ'и закувавши кам'ииі 
житти людей, вмісивши в чорних діжах 

надії, сподівании і думки 

в rлейку смолу страху і недовірs, 
і, викрутивши з коренем JІЗИК, 

хурделнла круrом старе rаичірs 

німих, і без' изиких, і сліпих: 
що з им порожніх уст кпили rустою кров'10 

і кидали об небо кулаки, 
вrрузаючи щодии в роки безмовні. 

А стиснені між ребрами серци 
ще хлипали надією на rрати 
і І6ИЛИСJІ від СИНа ДО ОТЦJІ, 

щоб пережити і переждати. 

Богдан Бойчук 

(Уривок з недруковапої поеми ((Подорож 
з уzителем") 

Гавар"ть Богдан Бойч~к 
В 1966 році минає десять років ( xoz цю 

дату важко встановити) від zacy постання 
Нью-йоркської групи українсьшшю поетів. Цю 
небуденну подію ми відміtуємо в цьому zuc
лi нашого журнала вибором з поезій найак
тивнішого zлена цієї Групи Богдана Войzу
ка. Рівнож .JІІtи звернулись до нього з рядом 
питань, на ЯІ(,і поет радо дав свої відповіді. 
Вони дають· багатющий матеріял для кращого 
зрозуміння молодого поета, знайомлять на• 
з його думками та поглядами. 

Н uжze публікуємо розмову представпика 
((Смолоскипа" з Богданом Войzуком. 

ПИТАННЯ: Приємно нам привітати Вас і 
nozepeз Вас всіх zленів НьЮ'-йоркської Гру
пи українських поетів з десятиліттям Вашого 
постання. Чи, могли б Ви розказати нам, як 
дійшло до постапня Нью-йоркської Групи по-

• 4J 
етtв . . 

ВІДПОВІДЬ: Обширніше про це я написав в 
муриалі "Терем" ч. 2. Длs стислішого з'ясування 
цієї подіі дозволю собі зацитувати норотну но
татку, яну я зладив для "Енциклопедії Україно

знавства": "Нью-йорнсьна Група - не організація, 
а група друзів. Тому початно:М іі існування треба 

вважати nочатон нашої дружби, тобто 1954 рік, 

нали ми почали редаrувати і друкуватись в "Сту

дентському слові" (додатон до "Свободи") і пуб
лічно виступати з літературними вечорами в Лі
тературно - Мистецьному Клюбі в Нью Йорну. 
Саму назву ''Нью-йорнсьна група" ми приняли в 
1958 році і тоді рішили видавати "Нові поезії". До 
Груnи nриналежні: Емма Андієвська, Віра Вови, 
Женя Васиnьиівсьиа, Юрій Тарнавсьиий, Патриція 
Килина, Богдан Рубчан і я. Це ота сімиа друзів, 
ІІИИХ, ирім дружби, ніяиі організаційні чи творчі 
nринципи не єднають. Тепер в "Нових поезіях" 

друиуютьеи- Ю. Коломиєць, Q. Ко:іерио, М. Царин· 
нии, яких можна вважати новим допливом (бо ми: 

теж подружили). 

Ніяиого сnільного мистецьного иредо в нас не
має (ножний має своє власне). Єдиним спільним 
знаменИИном для всіх нас можна вважати старий, 

престарий принциn, згідно з яиим в мистецтві 

немає абсолютних форм, ні абсолютних істин 
(яні зобов'язували б). Кожна людина приходитr. 
в мистецьний світ з відмінним духовним світом, 

і той світ - це іі творчість. Значить, не треба ні

я:ких зусиль, щоб бути модерним, - це най
природніша ~ля :кожного митця pitt". 

ПИТАННЯ: Як Ви можете схарактеризу
вати творzість окремих zлепів Нью-йорІ(,СЬКdі 
Групи? 

ВІДПОВІДЬ: Харантернстини творчости сво

іх друзів не буду давати, бо моя харантеристи
на не була б об'єктивна, нрім того це не в моїх 
спроможностях, - я не лі.тературний нритии. 

ПИТАННЯ: Чим Ви можете пояспити те, 
що у пас па еміtрації пе видпо молодого до
росту прозаїків і критиків? 

ВІДПОВІДЬ: Чому нема доросту прозаінів і 
nритиків ~ Нема доросту, нема й дорослих. Мож
ливо темперамент нашої нації не -підходить до 
прози (бо ж нема добрих прозаінів і на Уираїні. 
Коцюбинсьиий, Хвильовий, Стефании чи навіть 
Гуца.пс- - це "поетичні" прозаіии, в яиих пере
іажа~ норотиа форма). Кожна нація виявляється 
в янійсь ділянці найсильніше; уираінці, вигля
дає, найсильніше виявляють себе в поезії, роз
дарах і карієризмі (на Унраїні особливо). Крити
ни, звичайно, це невдахи - поети і прозаіии, а 
літературний рух на еміrраціі за малий, щоб 
видати з себе поетів - невдах, тобто иритииів ... 

ПИТАННЯ: Чи поети Нью-йоркськсіі Групи 
вдержують зв' язки з zужинецькими письмен.
uиками? 

ВІДПОВІДЬ: Ян заион, поети вдержують ду
же тісний зв'язои з чужонаціональними письмеи-
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пи:ками, пізнаючи і навіть пере:кладаючи їхню 
творчість. Я:к Ви знаєте, Н.Й.Г. аж ніи:к не є вий
нит:ком. Знов же, и:к за:кон, поети боитьси особис
тих :конта:ктів. І тут Н.Й.Г. теж не є вийнит:ком. 
Хоч нам доводилось зустрічати Чілійсь:ких пое
тів (Бальбонтін), афrаністансь:ких (Шпун), індій
сь:ких (Віра, П. Пиль, Я. Датта), польсь:ких (З. 
Пшибось), жидівсь:ких (Жеrлінсь:ка), амери:кансь

:ких і інших. 

ПИТАННЯ: Як Ви оцінюєте появу шести· 
десятників в У країні? 

ВІДПОВІДЬ : Появу шестидеситни:ків оцінюю 
дуже висо:ко, без уваги на те, що сьогодні вже 
з абсолютною певністю можу ствердити, що ре

волюції в чисто поетячному сенсі вони не ~ро
били і не зроблять, - але вони з'єднали творчість 
30-их ро:ків з сучасністю (:кинули міст через про
вепли) і підГОТОВИЛИ ТВОрЧИЙ tрунт ДЛ.ІІ fолобо• 
родь:ків, Уіалннців, Кудин:ків - в:кі хара:ктером 
своєї творчості дале:ко ближчі нашій поетичній 
сучасності і могли б зовсім нормально творити, 

и:кщо б обставини і "власть імущі" дозволили. 
ПИТАННЯ: Чи Ви уважаєте, що було б 

доцільно наладнати співпрацю zи творzі кон
такти .між .молодu.;ки українськими пись.мен
ника.ми в Україні і, наприклад, Н.Н.Г. поетів, 

ВІДПОВІДЬ: Нав'язати співпрацю з молодими 
поетамн У:краіни не тіль:ки ;було б доцільно, але 
:конечно. Н.Й.Г. зверталась посередньо до мініс
терства :культури Радинсь:коі У :країни з пропози
цією чисто мистець:коі співпраці (ми дру:кували б 
і пере:кладали іх твори тут, вони дру:кували б на
ші там, ми уладжували б їхні вистав:ки малирства 
тут, вони наші- там). Але й на та:ку невинну про

позицію ми дістали у відповідь (наразі) мовчан:ку. 
ПИТАННЯ: Дозвольте поставити і одне пи

тання більш особистого характеру: Вас ува
жають за духовного керівника Н. 1!. Групи 
'Jюетів. Які творzі пляни Н.Н.Г. на .майбутнє'! 

ВІДПОВІДЬ: Я не є провідни:ко:м Н.Й.Групи. 
В нас нема провідни:ків. А творчі плини :майбут
нього ховає майбутнє. Я можу хоч приблизно 
сJІtазати, що лежить в шухлядах: у Віри Вов:к -
збір:ка балид, одна драма, один пере:клад Кльоде
.ли; в Емми Андієвсь:коі - повість "Герострат", 
збір:ка поем, збір:ка байо:к 1 у В. Бурrгардта - пе
ре:клад Сен Жан Перса, є збір:ка вибраного В. :Е. 
Каммінrса, є пере:клад "П'ятеро і и" Хіменеса, де
:кіль:ка драм. Це тіль:ки те, що .11 знаю. 

ПИТАННЯ: Які були б у Вас побажаиия 
до творzої .молоді на zужині і в У країні і до 
тієї, яка гуртується навколо ~~а.молоскипа''' 

ВІДПОВІДЬ: Ніи:ких побажань до творчої мо 
лоді (тут чи та:м) не маю. Молодь тут має дуже 
широ:кі перспе:ктиви, і дли неі двері від:криті навс

тіж, нема обмежень (хіба їхні власні, внутрішні). 
Молодь на У:краіні мусить поширити свої пер

спе:ктиви в світ, і, маючи багатющі джерела у:кра
jнсь:коі традиції вона могла б почати поетичний 
ренесанс (і то не тіль:ки дли У:краіни). 

БУРЯ 
Блискавка загрузла в zорну землю неба: 
і з рани потекло вогне.м в глибінь, 
пропалююzи крізь орбіт дугасті ребра, 
обвуглююzи .метеорну ріпь. 

Покото.м лягли тяжкі гро.ми і громовиці, 
розгавлююzи вщент тіла планет і зір; 
і вдарив на поля густоі дощовwці 
доземний zастокіл. 

Вітри ш.магали плеzі рубцюваті, 
.місили глей з коріпням знов і зпов -
аж жила.ми гаїв, левад і сіножатей 
забурилась тяжка зелена кров. 

Богдан Бойчук 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
~ УКРд·І.НІ й НА ЧУ~ИНІ 

Дайте свооод!:І СвітІІИЧНDМ!:І і Дзю6і! 

Украінс•ких любителів літератури, икі жнвvт• 
за кордонамн рідної землі радинс•ка влада "по
радувала" двома знаменними виступами: .nере

слідуваний і ц•кований вже АОВШИЙ час літера
турний критик Іван Світличний нарешті заrово

рив у "Вістих з Украіни" (з серпив 1966 р.). Roro 
статти ''Басил• Симоненко - поет анrажованнй 
народом" ілюстрована йоrо фотоrрафією, ики 

наАзвнчайно наrа,цує малюнок Світлн"ІІІоrо на об

иладннці ''Смолосиипа" за травен• - •ервен• 1966 
р. Статти Світлн•иоrо :цікава і вносит• баrато но
воrо АО студії спаАщннн В. Симонениа, АОиазус: 

ик радинс•кі реАакторн знущалнс• наА Аеикнмн 
віршами поета, икі • ких внесено зміни. Світлн'І· 
ний закін'Іує свою статтю твердженним, що маіі

же всі вірші Симоненка, икі не бупн ще опублі
новані в УРСР, а увійшли АО виданої "Пролоrом'' 
збірки ''Beper чекан•" можут• &утн опубліковані 
і мабут• будут• опубліковані в Украіні. Hi•oro 
Світлн'Іннй не пише про ЩОАенннк Симоненка, 

бо йоrо таки влаАа ніик не Аоnустнт• АО АРУКТ. 
З виступу Світлн•иоrо нено видно, що свою 

статтю автор написав на замовленни, а iioro "по
міркований" тон мав би &утн біл.w переконmrвніі 
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дли читача. Дли нас не це важливе. Важпиве те, що 

своєю статтею Світличний доказав, що йоrо ще 

далі nереспідує радииська .впада} ика вживає йоrо 

лише дли "ексnорту" дпи українців закордоном. 

А ми заnитаємо: де ТОЙ Іван Світл~r~иий, икий 
вистуnав дуже часто не зі статтими дпи закордону, 

а зі статтими, оrпидами, рецеизіими на сторіиках 
"Вітчизни", "Дніnра", ''Літературної Украіни''? 
Що сталось з Цим талановитим критиком, икоrо 
статті викликали такий великий відrук в nітера

турних круrах Украіни? Де nодівеа цей Світлич
ний? Чому він і досі мовчить? Чому радииська 

ІОЛада, виnустивши йоrо з тюрми} не дошукавшись 

жадних ''зпочииів" щоб йоrо засудити на роки у
в'изиеиии, не реабілітує йоrо ціпком, ні не відкрис 
йому, ик раніше, сторінок nітературних видань? 

І це є дли нас важливе. Нас не радує і не задовопь

ниє вистуn Світличиоrо на сторіиках rазетки ви~ 

даваиоі дли nропаrаиди орrаиами державної без
nеки. Ми хочемо nочути Світличиоrо зі сторінок 
"Дніnра", "Вітчизни", "Літературної Україин", де 
й повинно бути йоrо властиве місце. 

Дещо інша допи зустрівупа дpyroro моJІо~о

rо критика} nереслідуваиоrо, цьковаиоrо вже кіт.• 

ка років - Івана Дзюби. Він ще не поnав на сто
рінки "Вістей з УкраЇJІи" (хоч дуже можпиво, що 
й там nоивитьси йоrо nрізвище), зате він удосто
ївси поnасти на сторінки rумористи'Іноrо журнапв 

"Перець", на жовтоснній nрапор,. з ореопею еви· 

тоrо і з наnисом "ВеJІИкОМТ'Іеинк Дзюба", а вни
зу - карикатура пюдей в заnорозьких шаnках, з 

тризубами і жовтосинімв шликами, свищеник з ка
днпом і трансnареити з наnисамн "Дзюба в кайда
нах", ''Дзюбу заслано до Сибіру"... Не відомо 'IJIJІ 
це карикатура. Мабуть автор nобоивси nідnиса
тись} щоб "совість не rрнзпа" колись. Гумореева 
підnисана Васнпем Осадчим, nр~r~еnивши до неі 
дуже нефортуиинй заrоловок ''Про містера Стець
ка і велнкомученицьке жабеии". Пов'изуючи Дзю

бу зі Стецьком (икоrо середовище нераз відмежо
вувалось від культурних ді.ІІЧів в Украіні, щоб 
зrодом в rіnокрнти'Іннй сnосіб nов'изувати nepe~ 
слідуваиих nисьменииків зі своєю т. зв. "револю
ційною діильністю в Ираю"), радинська впада хо

тіла йоrо цим скомnромітувати в очах чиспеиннх 
чита'Іів "Перци". Зrадуючн Я. Стецька, АВИ, КУК 

і СУВ та nротестні акції закордоном, не nомииуа 
Осадчий мовчанкою і Голови ПУН О. Жданови.а, 
npo икоrо nише: "У великому захоnленні від Дзю
би зборище скорnіонів - націоналістів - мельни
ківців, ''nровідник" иких Штупь - Жданови. пр&• 
ма говорить} що на таких ик Дзюба, ми й nовинні 

орієнтуватись". В rуморесці nншетьси й npo те, 
чого на чужині домаrавсь одинокий "Смопоскиn" 

(дивись число за травень - червень 1966 р., стор. 6) 
- дозвопу Дзюбі виїхати закордон ("Смолоскиn 
інтервеиіював в різних міжнародніх орrаиізаціа, 
щоб Дзюба виїхав закордон лише на Dікуванни). 

"А що ж Дзюба?" - заnитує В. Осадчий. Як 
він реаrує на акцію nротесту закордоном? І О· 

садчий дає таку відnовідь: 

"А Дзюба в цей час то сnокІнно відnочиває в 
будиику творчості СПУ в Ірnені, то безкоштовно 
лікуєтьси в санаторії nід кримським сонцем, то 

прогулюєтьси nід кнівсь:кими каштанами, nриму

ючи на роботу до Академії Наук 'УРСР. Апе не 

треба думати, буцімто І. Дзюба иі'Іоrо не знас, 
ика метушив счиииласи за рубежем навколо йоrо 
імени. Ставши розмінною монетою у брудві:іІ rpi 
антнкомуиістнчннх сип Заходу, він здае'І'Іосв, а• 
загордивси, навіть носа nочав коnилити. Хо'І,. до 
речі сказати, ніс він коnипить уже давненько. То 

йому иеnодобаєтьси метод соціипістн.ноrо реапіз· 
му, то заrалом йоrо не задовольииє наш радІІІІсь

кий сnосіб житти. У всіх цих випадках він крнча• 
де треба й не треба, висловлював свої "nротести", 
намагавек давати "рекомендації". Вув иевrамок

инм і неnримиренним. Тепер же, копи цей йоrо 
ніrілізм і скеnсис до нашоrо соціапістJNИоrо 6"f'1'• 
тл в rіnертрофоваиому внrлиді взипи на оз&роев

ни иаціонаnістнчиі уrруnуваини за кордоном, І. 

Дзюба раnтом замовк. У иьоrо й досі не nоверта
ється изик} щоб внеловити своє С"І'авпенни до ак
тнра_ачнсі.коі камnанії, ика ведетьси довкопа 
нього''. 

Два цілком nротилежні характером nрикпади 

двох критиків Світли•ноrо і Дзюби, є nерекон·v
ючим доказом, що в Раданському Со10зі, можна 
бути на воnі, але не бути віпьннм, можна бу'І'И 
nисьменником, але без nрава nисати, можна "ми-
ти", але без nерспектив на жнтти. П. І-Ій 

ХРОНІКА 

• Иандидати на здобутти nре
мії. Комсомол У країни nовідо
мив, що з-nоміж молодих nись

менників висунені на здобуттл 
премії ім. О. Островського Ана
толій Б. Бортник за збірку віршів 
''Мелодіи", Віталій О. :Коротич 
за збірку "Течіи" та своі публі
цистичні статті, Олесь В. Луnій за 
роман .:•миппа", Володимир Г. 
Мордань за збірку ''Ритми", Бо-
рис А. Нечерда за збірку "Лада" 

та декілька інших, менш відо

мих. 

• Драч і Павли'Іко nоnали в 
"nоnітику". Дивно для багатьох 
в У країні і на чужині звучало Пr>· 

відомленна в радинсьиій пресі 

npo те, що два відносно моподі 

nоети Іван Драч (ЗО ро :ків) і Дми
тро Павличко (37 роиів) стаrtи 
_членами делегації УРСР до ОН. 
Обидва nоети студІювали літе

ратуру. Драч за:кіичив фіполо · 

гічний факультет Київського у

ніверситету і Вищі :кіносценарні 

курси в Мос:кві, а Павличко -
філологічний фа:куnь'!'ет Львів
ського університету і в•нвс• • 
аспірантурі при :катедрі україн

ськоі літератури. Не :відомо, щоб 
nоети будьиопи студіювапи по
літичні науки чи міжнароднє 

nраво. А все ж вони є 'Ілена~ак 
Місії, а Павлично :чавіть третій 
ЗаС'І'упнпи депеtа'І'а. .. Беруqи під 
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увагу те, я:ку мінорну ролю ві
діграє делегація УРСР до ОН, 
добре, що два поети r,рнбулн до 
Нью Йор:ку. Добре, що поба11ать 
Амери:ку і західній світ "зблизь-
:ка". 

Дивно, що перед їхнім виї.:~· 
дом до Амери:ки в радянсь1шt 

пресі почали дея:кі прити:ки по

єднувати двох поетів, я:к нераз

лучних :компаніонів, потверджу· 

ючи це навіть близь:кісrю іхньої 
творчости, тоді :коли на це ні:кІ)
ли не було в:казувано, а навпа:кн 

поезії Дра"Іа були дуже часто в 
неласці і підпадали гострій :кри
тиці. "Попри всю відмінність ма

нер Павлич:ка і Дра~& - писав 

Петро Симонен:ко (".ЛУ." ч. 62),
обидва поети в творчому зрос

танні прямують до Рародносиt 

і, збагатившись сучасним нашьм 

світобаченням, підносять іі на но
вий історичний пру1·: тому так 

вражаюче ро:коче в У.~&щих !~.:· 
ніх поезіях рецитатJАБна мо:яа 

народних дум, ба навіть і "Сло
ва о пол:ку Ігоревім". 

8 Чому фальшує · 'Літератур
на Україна"? Завжди та:к бува
ло, що назви видань в російсь:кій 
мові ''Літературна У:краіна'' по
давала в ориtіналі, а не в перак

ладі на уІ'іраінсь:ку мову. Цим 
разом склалось дещо іна:кше: 
щоб затаїти перед своїми чита
чами, що у:краінсь:кий студентсь· 
:кий журнал в :Казахстані дру:ку
ється в російсь:кій, а не у:краінсь
:кій мові, ''Літ. У:краіна" з його 
назви "Орбита~·, зробила у:кра
інсь:ку "Орбіта". Це ще один до· 
:каз русифі:каціі у:краінсь:коі 
творЧої молоді в :Казахстані, я:кій 
панівна влада забороняє дру:ку

ватись у:краінсь:кою мовою. 
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відомих і небуденних молодих • Шікаrо. Внс'Іавка иар'ІНІІ А. 
:крити:ків І. Дзюби, І. Світли"Іиоrо, Олевської - Пе'Ірнwин. 9-28 
Є. Сверстю:ка, І. Бойча:ка в у:кра- жовтня відбулась в Мідвей Сту
інсь:кій радянсь:кій :критиці :від- діос :Корт галереї при ШиІ'іаtсь

чувалась дійсно вели:ка прогаJІи- :кому університеті вистав~а :кар

на. :Критичні статті були запов- тин молодої маляр:ки А. Олеись
нені традицІиним штампом і :коі - Петришин. :Картини відsер
дальше тріюмфував шабльон. 0- :калюють перехід маляр:ки :від 
дино:ка, з ці:кавими статтями на абстра:кціонізму до об'є:ктивізо
літературні теми, виступає сту- ваного вислову. 

дент:ка Львівсь:кого університету • Торон'Іо. З. Кар6ов:~r~ - но
Маргарита Малиновсь:ка. Був час, вий "літературознавець". На лі
що іі та:кож "громлено", зо:кре- таратурному обрії на чужині на
ма на засіданнях се:кціі :крити- родився новий ''е:ксперт" від лі
:ки СПУ, дея:кий час вона та:кож тератури в сучасній У:краіні. З. 
мовчала, але тепер і далі висту-- :Карбович відомий публіцист в 
пає дуже проду:ктивно в літера- пресі т. зв. "Визвольного фрон
турних виданнях. ''Статті М. :tv!a- ту" та:к оцінює творчу молодь в 
линовсь:коі, - пише Петро Си:мо· У:краіні: ''Симонен:ко - лише 
нен:ко (".ЛУ.", ч. 71), - гостро- симптом, дале:ко не речни:к цієї 
публіцистичні, емоційно яс:краві, стихн у:краінсь:коіІ Світличний 
сповнені образних порівнянь і чи Дзюба - тіль:ки менше чи 
дотепних, хоч і не завжди вда- більше свідомі резонатори того, 
лих аналогій, я:кі поде:коли ве- що під поверхнею бурчить. Ані 
дуть читача в протнлежнии оt:к Вінграновсь:кий, ані Дра-ч.. ані 

від істини. Але в цілому манера Костен:ко не типові по:казни:ки, 
М. Малиновсь:коі оригінальна й нія:кові расові( 11?? - прим. Ред.) 
ці:кава". 

Одного разу Маргарита вис

ловилась: "Тісно іноді вредливій 
художності в :критичному гаю 

заборон ... ". 

• Дітройт. Виставка молодих 
митців. 5-30 серпня відбулась в 
місцевій бібліотеці Гемтрем:ку, 
Міч., вистав:ка творів одинадцJІ:

ти молодих митців - Богдана 

Барнича, Роми Гайдн, Володими
ра Груш:кевича, О:ксани :Корду

би, Олени :Ковали:к, Яреми :Коза
:ка, Мотріі Кравс, Лідії ОбушІ'іе
вич, Христини Рогатинсь:коі та 

Люби й Марти Савчу:к. Вистав:ка 

речни:ки тієї стихії, що її виливу 

на поверхню не в силі вже стри

мати Мос:ква. Що з того, що вона 
зам:кнула уста Ліні :Костен:ко чи 

Вінrрановсь:кому, "ІН з того, що 
~tається Драч. Не вони вирішують 

nісню майбутнього У :кра і ни ... " 
(''Гомін У:краіни", 8 жовтня). 

:Коментарі, я:к :кажуть, зайві. 

• Універентет Індіани. ВеJDІкнй 

успіх Р. Рудницького. З почат:ком 
листопада Роман Рудниць:кий, 

член фа:культету Висо:кої МузитІ
ної Ш:коли університету Індіяни 

дав свій перший :концерт в цій 

Музичиїй ш:колі, я :кий пройшоз 

з незвичайним успіхом. ВідходІІ-
с:кладалась з митець:ких :картин, чи від усталених традицій, в часі 

tрафі:ки, с:кульптури та митець- ви:конування Р. Рудниць:ким "Фан

Світ- :ких фотографій. За малими вий- тазіі" Шумана, численні слухЕtчі • Поезіа Івана Яковича 
ли"Іиоrо. У видавництві "Донбас" 
появилась збір:ка поезій однофа
мільця переслідуваного Івана 
Оле:ксійовича Світличного - І
вана Я:ковича ''Коли загоряють 
метеорити". Часто, щоб дезорі
єнтувати читачів, радянсь:кі ви

дання згадують Івана Світлично
го, не подаючи прізвища по ба•r!"
:ко:ві- "Jl:кович", я:кий працює учи
телем на ЛуганЩині. 

нят:ками учасни:ки вистав:ки по- :кіль:ка:кратно його перериваліt 

:кінчали амери:кансь:кі висо:кі ш:ко- бурхливими оплес:ками. З цієї на
ли. Взагальмому вистав:ка прой- годи часопис "Індіяна Дейлі Стю

шла дуже у спіши~ і нею дуже дент" з 8 листопада писав: "Р. 

цікавились у:краінсь:кі й неу:кра- Рудниць:кий зумів передати всtо 
інсь:кі відвідувачі. Вітаємо задум глибину і насиченість твору, всю 
цих молодих і надІвних митців розпу:ку безнадійної любови :ком
улаштовувати щорічно та:кі вне- позитора (Шумана), всю силу і 
тав:ки і бажаємо ім я:кнай:кращнх віру- у другій частині- вреш

успіхів у цьому. Одночасно за:к- ті незвичайну :контролю і стри-
ли:каємо молодих митців інших 

осеред:ків піти слідами ді трой'l'-

8 Новий молодий критик - сь:коі групи та улаштовувати та .. 
Марrарнта Мапиновська. Після :кож періодичні вистав:ки своіх 
мовчан:ки вже від довшого часу творів (0. Ч.). 

маність перед :кінцевим, :кульмі

наційним зривом ... ". Я:к відомо, 
в минулому році молодий пія

ніст був в :концертному турне 
по У:краіні. 
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Критнкоманія 
ДеяRа частина нашої громадсь~tости терnить 

від недостачі рівноваги. JІ\оли сnрави стоять доб
ре, вона nоnадає в "теляче захоnленни" і готова 
ціnий світ "шаnRами заRидати"', а Rоли не щас
тить, вона виходить на авансцену з найгострішою 
1'\рИТИRОЮ ВСЬОГО СВОГО. 

Одиниці з цієї Rасти людей доходять аж до 

національного самозаnеречення. На УRраіні це :Гі, 
яRі nосилають своіх дітей до російсьRих шюл, 
мовляв "ім таR буде Rраще", а тут вони не nоси-, . . 
лають своіх дітей до yRpalHCЬRHX ШRlЛ, мовляв, 

''ця мова ім і таR неnотрібна". 
Дальшим RpOROM у цьому наnрямRу - це та:к 

звані ''самоотвержені малороси". В Австро -Угор
шині, вони були цісарсьRими людьми, в царсьRій 
Росіі та в теnерішньому СРС.Р воии --:- обрусит~
JІі за німецьRОЇ oRynaцii вони були бшьшими ю
м~цьRими nатріотами ніж nересічний німець, а 
на цьому J.Wюrиненті вони стали більшими а~ери
l"ансьRИМИ nатріотами ніж nересічний з дща -
rірадіда америRанець. 

Ці нещасні люди несвідомі того, що таRі ме
таморфози для зрівноваженої людини щонаймен· 
ше nідозрілі, а тому таRИМ ''nатріотам" не вірили 
н~ за небіжRи Австро - Угорщини, ні за матушRИ 
білої Росіі, ні теnер червоної, не вірили ім німці 
і ніщо не вRазує на то, щоб ім nовірили амери-
1'\Внці. З цього ці нечесні одиниці, яRі хочуть за
служити довір'я, роблять неnравильний вис~ово~ 
і готові вилазити з шRіри і доRазувати ще б1nьшо 
свою вірність, а досягають, очевидно, лише nро-

тилежного. 

ФаRтично таRі люди є в :кожній нації, а тому 
трагедія не в цьому, а в тому, що ці люди вnли
вають на своє довRілля і nоширюють nошесть, ЯRУ 

можна назвати JІ\РИТИ'К.ОМАНІЄЮ. 

Зводиться вона до того, що, наnриRлад, інже
нер буде твердити, що уRраінсьRа література не

вартісна, ліRар уважатиме, що наше малярство 

загумінRове, а студент nершого poRy, що вся на
ша науRа стоіть на низьRому рівні. Ці nриRлади 
можна nродовжувати в безRонечність. Йдучи по 
драбині вниз дійдемо врешті до неуRів, яRі з сво
єї ВИСОRОСТИ 3-4 RЛЯС нарОДНЬОЇ ШРіОЛИ залюбRИ 
:крити:к уватимуть усе, nолітичними лідерами nо
чинаючи і ученими та митцями Rінчаючи. 

У молоді роRи авторові цих рядRів доводи·· 
лося зустрічати одного десятниRа, члена варти С. 

Петлюри, яRий був серйозно nереRонаний, JaO 
Rоли б він, а не Симон Васильович був Головним 
Отаманом, то У Rраіна була б вільною дер.жа:вою. 

Очевидно, Rожний член громади має nраво 

мати свої власні nогляди на різні речі та nробле

ми і іх :висловлювати. Одначе сnравжню вартість 

може мати лише оцінRа фахівци, або в Rрайньому 

разі ~о&ре озtіаііомnеноrо любитеЛя, а таRих фа
хівців і любителів ми маємо немало у різних ra-

лузях навіть nоза межами nаневоленої УRраіни. 

На жаль у нас залюбRи nоширюються дивоrли· 

ди nонад голови Rомnетентних людей, а в парі з 

·т-им JІ\РИТИJІ\ОМАНІЯ набирає загрозливих роз
мірів . 

ЗоRрема велиRе сnустошення, ця нефахава і 

поверхова RритиRа робить в рядах молоді, яRа ще 
не мала змоги ознайомитися з фаRтами і тому 

не має Rонтрарrументів, а змалRу nривчаєтьси до 

думRи старіших, що мовляв, усе своє ''невартіс
нє", ''загумінRове", тощо. 

Чи ж можна дивуватися, що наша молодь, 
чуючи nротягом роRів нищівну Rритииу всього 

рідного і близьRого тіRає у чуже середовище, а 

там nереймає друго і третьорядне, ЯR сnеціяльні 

досягнення, яRих, мовляв, "у нас немає". Цей де
фетизм і думRа про неnовноцінність всього свого 

nідриває в Rорені всі намагання виховати і sбе

регти молодь. 

ПраRтиRа nоRазує, що чим менше знанна:, т~м 
безглуздіша RритиRа. Чи не варто було б молод~ 
менше nрислухатися до наnівосвічених RритиRо· 

маніяRів '? Адже .ж, слава Богу, вже й між нею є 
добрі фахівці ознайомлені з різними діnянRам•о~ 
уRраінознавства та інших сnоріднених ділинок 
яRі уміють розрізняти зерно від nолови і засу~ 
джувати лише сnравді те, що треба (а й таRих 

речей у нас таRож знайдеться досить). Але водио
час треба вистуnати nроти тих, яRі вміють бути 
на словах суnерnатріотами, а насnравді с:воєю 

щоденною 1'\РИТИJІ\ОМАНІЄЮ відnихають від 
себе і від уRраінства, ЯRе вони1 лише на словах, 
реnрезентують, нашу молодь. На жаль між наши

ми старшими громадянами таRих не мало. 

МАР·КО АНТОНОВИЧ 

ДЛ.Я САМОТНЬОГО ДЕРЕВА 

По мерле дерево, з якого роблять стіни. 
По мерле дерево} з якого тоzать шпиці. 
По мерле дерево} що не дарує тіні. 
П омерле дерево, zи легко тобі спиться? 
Де твоє лист я - пальці ві тт я твого? 
Де твоє листя - гр01.Uі зеленаві? 
Де твоє листя - ти не знаєш} навіть ... 
Як житимеш ти} дерево без вітру? 
Як житимеш ти} дерево без листя? 
Як житимеш ти} дерево без віття? 
Як житимеш ти} дерево без лісу? 

Дерева на цимбалах вітру грають. 
Дерева ронять лист} мов мертві дн:і. 
Дерева од самотності вмираlО'Рь. 
1 в гущині ... 

Віталій Коротич 
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~ОАОА-6 І OCRITA 
---ОАО.А.6 І О СВІТА 

В. УКРАІМІ 
В. YKPAINI 
В oYKFAIMI 
~ TKFAIMI 

---ОАО.А6 І ОСВІТА 
~ОАО.А6 І ОСВІТА 

НА БОРОТЬБУ ПРОТИ РУСИФІНАЦІї 

Майже всі дослідники дUІсностн в сучаснІв 
Україні доходять до одноrо висновку: найбіль

шою заrрозою для українськоrо народу і зокре

ма для української підрадянської молоді є руси
фікація. Русифікація всіх проявів українськоrо 

життя. Вона посилюється, вона з найбіпьшою 
жорстокістю застосовується і реалізується росій

ськими велнкодержавними шовіністами. І це від

бувається в самій Україні, не rоворячн про понад 

сім мільйонів українців поза межамн Україин, в 

інших республіках СРСР. 

Заrрозлнві вістки привозять з України турис

ти, які там побували цьоrо року. На запитання 

баrатьох з них, чому не чути украінської мови 

на вулицях І{нєва, Харкова, Львова, вони діста
ють садистичну відповідь- "бо украінці не хо
чуть rоворнтн українською мовою". 

І в цьому ствердженні криється ціпа суть ко

nініяльної залежности Украіни від Росії. Систе
ма і панівив влада довели наших mодей до тако

rо стану страху, що вони, в ім'я збереження сво

rо незавндноrо біолоrічноrо існування, rоворять 
російською мовою І 

.Щоби узвиониити політику русифікації в Ук

раїні, декретом Президії Верховної Ради УРСР 

з 6 серпня перетворено республіканське Мініс-

тество освіти УРСР ~ в союзно - респуtбпіканське. 
Ця зміна означає те, що в майбутньому т. зв. у
ряд УРСР не буде мати ніякоrо права в справах 

nочаткової і середньої освіти в Украіні, а всі рі
шення в цій справі будуть затверджені в Москві. 

Дотепер лише вищІ 1 середні технічні школи 

були підпорядковані Москві, від тепер буАе пе

реводитися русифікаційний наступ почавши від 

дитинства. 

Проти цієї посиленої русифікаційної політн

ин в Україні запротестував 24 жовтня Виконав
чий Орrан УНР, виrотовнвшн в цій справі· спеці
яльннй меморандум) в якому з'ясував цілу ру

сифікаційну політику радянської влади в Укра

їні в ділянці шкільництва і освіти. 

Продовжуючи оборону переслідуваних, аре

штованих і засуджених письменників і культур

них діячів в Укра?.ні, завданням цілої нашої спіль

ноти на чужині, зокрема українських моnо.ІІІе•нх 

і студентських орrанізацій - вестн акці10 •• фоа 
румах різних міжнародніх орrанізацііr, а • вера 

шу черrу на форумі Об' єднаннх Націй, ЮНЕСКО, 
серед західних культурних діячів - в обороні 
українськоrо народу проти йоrо наснm.ноІ"'О 

руснфікування. 

Т. НУЛЬВАН 

ХРОНІКА 

• Доступ до ВУЗ-ів обмеже· 
ний. В 1966--67 академічному ро
ці на перші :курси ВУЗ-ів Укра
іни прийнято 70 тисяч студентів 

на денне відділення. На :кожне 
одне місце було зголошено, в 

середньому, аж 3.76 студента. 

На :Київському і Донець:ко

му університетах та в Л угансь

:кому і Запорізькому педагогіч
них інститутах на :кожне вільне 

місце було подано аж вісім заяв І 
В усіх ВУЗ-ах Украіни, на всіх 
відділеннях (денному, вечі рньо
му, заочному і :кореспонденцій

ному) навчається зарах 757 тисяч 
студентів. ('~Л.У.", ч. 68). 

• Лише в тринадцяти облас
тях... Лише в тринадцяти облас-

тях У :країни щойно в цьому році Швайка М. А. не сумісна з з ван

було здійснено загальне восьми- ням викладача Вузу, тим більше 
річне навчання. В інших облас- викладача суспільних нау:к". Піс
тях ще цього не осягнено, тому ля цього в інституті нераз обго

ді тво ра мусить задовольнятись ворювалось "недоліки"' в роботі 

пише закінченням Rіпь:кох почат- Швайка, щоб врешті після півріч

кових :клясів ("Р.О." ч. 41 і 75). ного цькування секретар партій-
ної організаціі інституту Тол:качов 

• Переслідують викладачів. виніс рішення, згідно з я:ким 
Ци подія сталась у Львівському Швайка звільнено з посади, о
сільсь:когосrтодарсь:кому інститу- голошено йому догану, а партій
ті з доцентом М. А. Швай:ком, де- ний :комітет обговорив "стан 
:каном економічного факультету. справ на :катедрі політекономії" 
У висліді постійної нагінки і до- і ''намітив :конкретні заходи до 
носів М. А. Швайка перевірила поліпшенни іі роботи'' ("Р.О." ч. 
с~шеціильна :комісія Міністерства 41 і 75). 
вищої і середньої освіти УРСР, 

після чого :катедра політичної еа • 150-ріІІІ'ІІІJІ Харківськоrо сіп~t-

:кономіі інституту винесла пос- сьиоrосподарсьноrо інспн'І"fту. 
танову, що "поведінка доцента Перший на У:краіні сіл:ьсь:коrос· 
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подарський інститут був засно

ваний в 1816 році. За останніх 
50 років інститут підготовив 12 
тисяч спеціялістів - агрономів, 

грунтознавців, економістів. Рек

тором інституту є зараз проф. 

д-р Олександер М. Грінченко. 

• І діти вірить в Bora. З. Сер

гієнко описує дуже цікаву поді

ю, яка сталась в Труекавцих з 

групою шкільної молоді. Ось у

ривок з його розповіді: "Зграйка 

хлоп'ят з портфелями й ранцями 

клубочилась вулицею, щось жва

во обговорюючи. Іноді вони Зу

пинялись, немов докази тоді ста

вали вагомішими. Ось підійшли 

вони до міського будинку пі_оне

рів, зазирнули у вікна. Через, 

навстіж відчинені двері побачи

ли купу дощок. Постояли мовчки 

і, не поспішаючи, пішли мимо 
міського будинки культури вниз. 

Та нараз зупинились. Прислуха

лись. І рішуче повернули... до 
церкви. Через широко відчинені 
двері долинав спів церковного 

хору. Та хвилин за 12-15 по то
му хлоп'ята вийшли з церкви. 

Побачивши, мій запитальний по
гляд, мовили, ніби виправдую

чись: "Там та:к співають. Зайшли 
послухати ... " ("Р.О.", ч. 85). В Украіні і діти ходить в церкву 

ЗУСТРІЧ 3 ЛЮДЬМИ 3 "ТОГО" БОНУ 
Сторінка ТУСМ-у) яка появляється 

у асвободі" (z. 3) 9 лоотопада 1966 р.), 
принесла цікавий репорт~ молодого 
студента О. Зенона ЛисЯШJ, zлена ТУСМ-у 
і глена редколегі:і цієї сторіпки про його 
зустріzі з людь·ми з ((того" боку . Не зва
жаюги на різні заборони в цій справі) мо
лодий студент мав дуже цікаві розмови 
з моряками польського корабля и Вато
ри•J і радянського торговельnого кораб
ля) у Монтреалі. Уривок з цього репор
тажу 1lередруковуємо нижzе. 

Залога совєтського корабля показувала все, що 
було: навіть фільм, що його знімали в Украіні 

фільмовим апаратом; дискусіям не було кінця -
і при цьому, моїм практичним вправам з російсь

кої мови. 

Але був теж і один старший. Він мав вже по

над тридцятку і з ним я говорив .по - украінськи. 
Для принципу. Він знав більше, ніж молоді ленін
rрадці і ми дисl'іутували навіть про таl'іі справи, 

л1' ув'язнення Дзюби і Світличного - хоч відпо
віді чому, я не отримав. 

Одним з перших питань- коли я зустрів "лю

дей з того боку"- було чи є між ними уl'іраінці~ 
Відповідь була: "Украинци? Нєт, хахлов у нас 

нєт ... " Очевидно, що зараз мій співрозмовниl'і от
римав "контру" на тему "l'іацапів" - але, фаl'іт 
лишається фактом: від часів Катерини Другої -
до часів Косиrіна і Брежнєва і ''нової поро.цк" 
молодих людей - які, так само як і ми, люблять 
nоспівати, випити пива, поїздити на мотоциклі і 
пограти в коnаний м'яч - нічого не змінилоск. 

Українець є далі "хахлом"'. 

Ми розстались дружньо, не виключаючи мож

лнвости, що за рік чи два, прийдеться зустріти 

менш мирно - у В'єтнамі, чи де. А може лише 
дістати кулю з яиогось зробленого в Ленінrраді 
кулемета - бо ж дядько одного з моїх нових 
знайомих, працює на "заводі", що робить "пулє
мйоти" для: В'єтнаму ..• 

о. з. лисяк 
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• Вінніпеr. Українознавство на 
Маніто6ському універс:нтеті. В 
1966 - 67 а:кадемічному році на 
Манітобсь:кому університеті від
:крито а:кредитоваиі :курси з таких 

ділинок у:країиозиавства: у:краіи
сь:ка грамати:ка, композиціи і лі
тература, вступ до українсь:коі 

літератури, сучасна українська 
література, вищий :курс у:країи· 

сь:коі літератури. У відділі сла

вістичних студій є та:кож :курси 
про творчість Шевчен:ка, з порів

нипьної історіі, пітератури Киів

сь:коі Руси та старої цер:ковно -
спов'инсь:кої мови. Особи, и:кі сту
діюють ці діпии:ки можуть одер

жати диплом ба:капавра чи магіс
тра. Предмети у:краіиозиавства 

викладають на університеті проф. 
Я. Рудниць:кий, проф. І. Огієн:ко 
(митрополит Іларіон), проф. Я. 
Розумний, пе:ктори о. д-р О. Ба

ран, д-р І. Тариавець:кий, мгр. Г. 
Ві бе. 

8' Лорейн. Оrайо. ~онферен
ціи ФКУ. В:кінці серпив відбулась 
в Лорейн КонференціЯ' ФКУ, в и
:кій взили участь представни:ки 

відділів ФКУ з Боффало, Рочес
теру, Клівленду, Дітройту, Нью 
Йор:ку, Пітсбургу, Лорейну, А:к
рону, Бриджпорту, Нью Бронсві
:ку і По:кіпсі. Конференцією :ке
рували д-р М. Грещишин, ик 
предсідни:к і Д. Мотру:к, и:к сек
ретар. В програмі Конференції 
виступили з доповідими С. Хв
мич, Б. Тарнавсь:кий і О. Бедрій. 
Згідно з інформаціимя доповіда
чів на ФКУ зібрано дотепер понад 

210 ТИСJІЧ ДОЛ. 

• Еямонтон. Виставка І. Фран
ка в Ал6ертському університеті. 
Протигом двох тижнів, в друг1и 
половині вересни, була від:крита 
в Альбертсь:кому університеті ви
став:ка присвsrчеиа І. Фран:кові, и
:ку зорганізували голова славіс

тичного департаменту д-р О. 
Старчу:к, д-р І. Зуєвсь:кий і В. Ні
ньовсь:кий. На виставці по:казаио 
:книжки І. Фраи:ка і літературу 
про нього на тлі у:країиського 

народиого мистецтва. 

СМОЛОСКШІ 

• Куріті6а, Вразіліи. Доповіяь 
про українців. Проф. О:ксана Бо
рушенко виголосила на :катедрі 

історіі Парансь:кого федерального 
університету доповідь про посе

ленни у:краінців в Параиі, в и:кій 
розповіла та:кож про українську 

:культуру, історію й мистецтво. 

• Ньюарк. Українська стуяент
ська раЩопроrрама. Члени міс
цевої У:країнсь:кої СтудеитсЬJ~ої 
Громади, до ииоі входить М. Ва
:кум, Б. Гарасим:, Ю. Торбич, К. 
Семанишин, М. Гарматій, С. Мар
тинець, М. Процю:к, Р. tой і Р. Пі
тіо організували у:краінсь:кі ра

діопередачі почерез радіостан

цію Сітон Гол університету. Пе
редачі відбуваютьси тричі на мі
сиць в ангпійсь:кій мові і :кожно

го четвертого понедіп:ка в місиці 

- в у:країись:кій. 

• Філияельфіи. СУСТА поси
лює свою яіильність. 14 жовтив 
відбулоса засіданни управи СУС
ТА у Філидепьфіі, на и:кому іі 
президент Богдан Сацю:к з Чі:каrо 
здав звіт зі своєї участи в 19-ому 

Конrресі ЮСНСА. Ціплю звеі
данни було намітити плин дівль
ности в теперішньому а:кадеміч

ному році. 

15 жовтив Богдан Сацюи взив 
участь в нараді :комісії в справі 

с:кликанни Св і тового Коиrресу 
У:країнсь:кого Вільного Студент
ства. В нараді взили участь та
:кож І. Чума і Б. Футей, члени цієї 
:комісії. Комісів рішила відбути 
та:кож Конrрес в часі СКВУ в ли
стопаді 1967 ро:ку в Нью Йор:ку. 

• Рим. Посвиченни 6уяннку 
Українськоrо КатоJDІцькоrо Уні· 
верситету. 2 жовтив в Римі від

булоси посвиченни першого бу
динку У:країнсь:кого Католиць:ко

го Університету. Цього торжест
венного а:кту довершив Верхов

ний Архиєпис:коп Кардинал Йо
сип Сліпий і Виоо:копреосвищеи
ніший Кир Іван Буч:ко. На за:кіи

чеии.s: цих урочистостей, в и:ких 

взило участь багато уираїнсь:кого 

:катопиць:кого свищенства, студен

тів і мирин, Верховний Архиєпи-
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скоп звернувси до присутніх зі 
знаменним словом, в и:кому було 
відмічено вагу і значенни цьоrо 

центру правдивого знании і иа

у:ки. 

• Торонто. Конrрес ТУСМ-у в 
КанаЩ. 22 - 23 жовтив відбувси в 
Торонті перший Конrрес ТУСМ-у 
в Канаді, президією ииого :керу

вав Р. Сень:ків. В програму Коиr
ресу входила доповідь Ю. Шим
:ка на ідеологічну тему і дис:ку

сійиий форум на тему "А:ктуапь
ність у:країнсь:кого визвольного 

руху серед студентства на чужи

ні", в и:кому взипи участь Марта 
Чолій, Леси Бандера, Роман Сень
ків, Степан Кузь і Ігор Тащу:к. 
На закінченни Конrресу було об
рано першу Краєву Управу ТУС
М-у в Канаді, до и:кої увійшли: 
Роман Сень:ків - голова, Юрій 
Горіх - заступни:к і організацій
ний реф., Степан Кузь - заступ
ни:к і реф. зовнішніх зв'из:ків, 
Марта Чопій - се:кретар, Богдан 
Вапь:ків - с:карбни:к, Леси Банде
ра і Натап:ка Диків -пресові ре
ференти. 

• Нью Йорк. Акаяемі'ІІннй Ве
'ІІір "Зарева". УАТ "Зарево" влаш
тувало 29 жовтив в У:країнсь:кому 
Інституті Амери:ки в Нью Йор:ку 
перший А:кадемічний Вечір в но
вому сезоні на тему '' А:культури
заціи у:країнців в Америці". Вечір 
від:крипа і ним проводила Анна 
Процик. Доповіді виголосили Ми
рон Куропась з Чі:каrо і студент 
філософіі Андрій Хруць:кий. В 
доповідих розглидалось здвбіль

ша теоретично (Хруць:кий), а по
части і пра:ктично (Куропась) 
проблеми а:купьтуризації у:країн
ців в Америці. Піспи доповідей 
розвинулась довша дис:кусіи в и

кій забирали слово Л. Капииич, 
Оксана і Володимир Ба:кум, Яро
слав Гайвас й інші. Піспи допові
дей і дис:кусії відбувси товарись
:кий вечір за чаєм і пере:кус:кою. 

• Монтреаm.. Нова Управа Від
яілу СУСК-у. 23 вервсни відбули
св Загальні Збори місцевого Від
ділу СУСК-у, в и:ких взипи участь 
12 представни:ків у:країнсь:кого 



студентства. Учаснюш зборів ви- помістив (травень - червень 1963, 
слухали звіт уступаючого голо- ч. 3, стор. 6 - 8) статтю про Пласт 
ви Б. Валькова та уділили абсо- на українських центральних зем
люторію уступаючій управі. До лях у Білій Церкві в 1917 - 20 ро
нової У пра ви вибрано таких осіб: ках. Пластовий Муз ей в Уілівлен

Наталія Дяків - голова, Богдан ді видав також ''Біографію видань 
Вальків, Степан Савка - заступ- :Карпатської Украіни". 

ники, Ніна Максимів - секретар, Різних матеріялів та експона

Марія Осадца - скарбник, Борис тів зібрано дотепер так багато, 
Будний - референт радіо, Ірина що вже немає й місця, де б іх у
Зайшла, Віра Гомонко - рефе- сіх примістити, бо Пластовий Му
ренти преси, Роман Гуцал, Юрій зей приміщений у двох кімнатах 

Гуцал, Степан Лапчак, Анатолій і на горищі пластовоі домівки в 
Розецький - члени. Петро Гав- :Клівленді. Одна кімната приеви

рилюк - член - дорадник. Між чена бл. пам. Начальному Пласту
важнішими справами нової упра- нові Сірому Левові. 
ви обговорено участь украінсь-

кого сту:центства у світовій вис

тЕІ.вці в Монтреалі "Експо 67". 

• Клівленд. Пластовий музей. 
14 років тому, енерr'ійно взяв

шись до праці, проф. Леонід Ба

чинський заснував в :Клівленді 
Пластовий Музей. Перших вісім 
років удержував цей музей сам 

основник. Він сам і покривав ви-

Музей швидко розростається і 

вимагає, якщо не окремого бу
динку, то принаймні більшого 

приміщення. Експонатів уже на

береться на п'ять або шість кім

нат. Музей має точну і старанно 

ведену картотеку всіх експона

тів. Побіч Пластового Музею іс
нує в :Клівленді Український Му

зей, також під керівництвом проф. 
Леоніда Бачинського. (0. Пігуляк). 

уу,раїнську культуру, підгот·ови

ло доповjдь проф. Л. Добрянсько
го і багато різних вечірок това
риська - розвагового характеру. 

Голова :Контрольної :Комісії Т. 
Тарнавський відмітив живу ак

тивність Товариства в різних ді

лянках, зокрема підписання до

говору про співпрацю з УС:К в 
Торонті та з Студентським Уілю

бом в Лондоні. Члени УАСТ в 
Боффало реактивізували справу 

скликання Світового Уіонr'ресу У
краінського Вільного Студентства 

і в цій справі зібрали підписи 
від кільканадцяти Громад в Уіа
наді і США. 

До нової У правн У АСУ\ вибрано 

таких осіб: Любомир Зобнів -
президент, Юрій :Король - зас
тупник і організаційний реф., Та

мара Уіуява і Ольга Берч - сек

ретарі, Володимир Остапович -
сFtарбник, Роман Стасів - член, 
Марія rper'a - архівар і пред
ставник до У:К:КА, Ярослав Сай
І'і.евич - представник в Уіаназіюс 
коледж. 

датки на інвентар, поїздки, пере
писку, тощо. Фінансова сторінка 
поліпшилась лише, коли Перший 
Уі урінь сеньйорів імени О. Ти-

• Урбана, Ілл. Нова Управа Головою :Контрольної :Комісії 

совського став опікуватися музе

єм. Пластовому Музеєві допома
гає також курінь "Червона :Кали· 

УСГ. До нової Управи місцевої вибрано Тадея Тарнавського, а 
УСГ входять : Борис Антонович - дорадником і надальше зали

голова, Олександер Сидоренко - шивсь д-р Мирослав Гринчишин. 
заступник, Мирослава Голубець Згідно з вимогами і універси
- секретар, Микола Борута - тетськими законами на універси-

на". скарбник. Управа цієї Громади теті Боффало створено окремий 
В музеї знаходяться понад протестувала проти неправдивого Український Студентський :Клюб, 

500 пластових прапорів, знамен, 

одностроїв, ляльок. Лише пласто

вих видань у бібліотеці музею є 

понад 250, а пластових листівок 

понад 350. 
У сі фотографії, а іх є понад 800, 

зі.брані в ал~бомах і відповідно 
посортовані. Таких альбомів -
понад 25, а вони уложені по кра
їнах чи сте ницях. Пластова ста
ниця :Клівленду і табори мають 

окремі альбоми. Цінних образів, 

:картин, портретів і малюнків 
більшого чи меншого формату -
понад сто. АктИ, що іх присила
ЮТJ-, після закінчення діловодства 

до Музею різні станиці, примі

щуються в одній шафі. Деякі ак

ти - vні l'i альні й ними можна кo

PF~TV:Rfl'"t'ИCЯ лише в цьому мvзеі. 
Слабшим місцем ~ відділ філя

теліі, який не є повним, з уваги 
Hf! те, що не всі станиці чи курі

ні nересилають свої публікаціі. 
Проф. Бачинський і його співро

бітники не лише збирають мате

ріял, але й клясифікую'!'ь його та 

опрацьовуют:ь. На сторінках "Смо

лоскипа" сам проф. Л. Бачинський 

твердження в місцевій універси

тетській газеті про те, що буцімто 
Украіна перестала .бути центром 

розрухів в Радянському Союзі. 

• Чікаrо. Український Сту

дентський Клюб за преце1~. УС:К 
при Чікаr'ському університеті 

відбув свої перші сходини 7 жов
тня, на яких сформовано танцю-

вальний гурток, а таксамо волей• 

больну студентську команду 

"Юкс" (скорочена назва україн
ців англійською мовою). 

• Боффало. Заrальні Збори 
УАСТ. 24 жовтня відбулись в Боф
фало Загальні Збори Українсько -
Американськог-о Студентського 

Товариства. Зборами керував Та

дей Тарнавський, як предсідник, 

а звітував уступаючий голова 

Любомир Зобнів. Згідно зі звітом 
Л. Зобиіва УАСТ в минулому ді

ловому році брав участь у Вес
няному Фестівалі, Міжнародній 

Фієсті, Університетському Річни-

ку, постачало статті до універ-

ситетськоі газети, влаштувало 

виставку і вневітлило фільм про 

голова якого є заразом віцепре

зидентом УАСТ, яке охоплює сту-

дентів усіх високих шкіл цілого 

Боффало. До УС:К вибрано: Ю
рій :Король- президент, Ярослав 
Бендз - заступник, Рената Во

линець - скарбник, Орися Мох-
нач - секретар. 

Завданням УАСТ в новому а-

кадемічному році є приєднати 

якнайбільше студентів украінсь-

кого походження, які не говорять 

українською мовою. 

е "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" 

редаrує колегія з рамени П ресо

воі :Комісії СУСТ А. Головний ре
дЕІ.ктор - Люба :Ковалишин. Ч. 2 
(98}, рік XIV, додаток до "Свобо
ди" (12 листопада, 1966 р.). Зміст: 

''Восьмий Уіонкрес СУСТА" (Уіо
мунікат Президії), М. Голубець 
- ••Успіхи СУСТА на 19-му Уіон

rресі ЮСНСА", Іня Гікава- "Ук
раїнський :Клюб при Іллинойсь

кому університеті в Шикаrо", І. 

Дурбак - "Успіхи нашої моло

ді", "СУСТА дякує". 
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