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НЕnОНОРИМЕ nОНОЛ'ІН НЯ 

Двадцять літ кривавилась земля 

і зціпеніла, ствердла на каміння 

і застелило спалені поля 

непокорнме покоління. 

До перс закляклих, просячи тепла, 

тулили марно немовлята лиця. 

Проте їм чорне лоно віддала 

доба, жорстока як вовчиця. 

Тепер дощі холодні і вітри, 

кудлаті хмари, каламутні ріки, 

але ростуть у прнсмерку доби 

брати суворі і великі. 

Олеr Ольжич 

УСЕ- ЛИШЕ НЕ ЦЕ! 

Усе- лише не це! Не ці спокійні дні, 

Де всі слова у барвах однакових, 
Думки, мов нераздмухані воrні, 

Бажання - в запорошених оковах. 

Якоrось вітру, сміху чи злобнІ 

Щоб рвались душі крізь іржаві rратн, 

Щоб крикнув хтось: ненавидь і люби -
І варто буде жити чи вміратнІ 

Не бійся днів заппутаних вузлом, 

Ночей безсонних, очманілих ранків. 
Хай ріже час лице - добром і злом І 
Хай палять серце - найдрібніші ранки І 

Тн в тінь не йди. Тривай в пекучій rpi. 
В сліпуче сяйво не лякайсь дивиться -
Пише по спеці rряне жданий rрім 

І з хмар сковзне баrнетом - блискавиця. 

Олена Теліrа 

І :• 
li,i---~~---------------------·------ ... --------------------... -----J 
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8 річниuю перемоги духа 
Двадцять п'ять років тому, ціла Україн·а 

покрил~сь сіткою українського визвольного 
руху: з глибокого підпілля, після відходу 
більшовиків, виходили сотні і тисячі борців 
за українську державність. Це їм на допо
могу спішили члени ОУН- ті всі Ольжичі, 
Теліги, І рлявські, Чирські, Ждановичі... Це 
вони розбуджували нове життя, скріплювали 
ідею українського визволення і сіяли в серця 
народніх мас ідеї українського націоналізму. 

Без дій українського націоналістичного 
підпілля на українських землях в останній 
·еві тові й війні - хтозна чи сьогодні ми мали б 
ті паростки, які виросли на базі тих ідзй. Зер
:но, кинуте Ольжичами і Телігами, виросло і 
розцвіло прекрасним квітом двадцять рокі~ 
пізніше. 

Перед чистотmо незаплямленої ідеї са
мостійности, навіть ворог мусів поклонитись, 
визнаючи існування украінського націоналі

стичного підпілля в Києві, яке стояло на не
примиримих, супроти нацистського понева

JІюва ча і більшовицьких диверсантів, само

стійницьких позиціях. 

Двадцять п'ять років минає від тоді, ке>

ли в У країні утверджувались ідеї украінсь
кого націоналізму, коли ці ідеї стали постра

хом для ворога, і коли проти них виступили 

разом більшовики і німці. 
У своєму заклику з цієї нагоди Голова 

У краінського Націоналістичного Руху Олег 
Жданович говорить: 

"У 1967 році відмічуємо 25 років криваво
го зудару Похідних Груп ОУН з нацистсь
ким окупантом та більшовицькою дИверсіЄю. 
В лютому 1942 р., у 25-ліття Національної Ре
~олюції, впали у Києві жертви, ЩО склали 
собою Багряну Піраміду, на вершині ЯІ:СОЇ_ по
віки застиг ли Олег Ольжич і Олена Теліга. 
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'іх труд 1 ІХ жертву nовинні ми відgначити як
найвеличавіше. Це відзначення мусить з'я

.сувати загалові всю nроrресивність виступу 

націоналістів nроти нацистської і більшовиць
кої реакції. Мусить з'ясувати, що це їхній 
дух вигодував нове покоління, яке сьогодні 
стає носієм нового сnротиву русифікації і ре
акційній теорії "злиття націй". 

Відмічуючи сумну, але заразом і с!ІІітлу 

річницю, ми можемо бути горді за иинуле 
наших nопередників, які залишили нам у 
спадщину ідеї українського націоналізму 
хрустально чистими, не заплямлеЮІми, які й 
надальше залишаються найсильнішою збро
єю в боротьбі за визволення нашої батьків
щини. 

В БОРОТЬБІ ІДЕй ... ЧИ? 
Украінсь:кою еміtрацією пройшла черrовз 

хвиля nотрясаючих nод1и: велиІ'і8. дис:кусія не.в

:коло висліду останнього ІХ-го Конtресу YF\F\A та 
прямо rістерійне. nолемі:ке. не.в:коло внетуnів двох 

nоетів з У :країни - І. Драча й Д. Павлнч:ке., членів 

місії УРСР до ОН. 

Нас ці:ке.внть nитання YFiF\A те. віднашениз 

молодої rенере.ції до нього. Хоч в днс:кусії внрн
нули дуже болючі nнте.иня і загроза розбиття у:к
раїнсь!'lого організованого жнття в США, то все ж 
треба вірнтн, що дея:кі :керівнн:кн теnерішньої е:і'і· 

зе:кутнвн УКF\А те.:кн звернуть зі свого шляху та 

не nхе.тнмуть nрямо сплою у:кре.їнсь:кої спільноти 
в Амернді в обіймн е:кстрёі.rістнчно • правих е.ме
рн:кансь:ко - е.зійсь:кнх :кругів. Досвід останніх 

:кіль:кох ро:ків nо:ке.зав, що те.:ке. nолітн:ке. нанесла 

і де.льш~:~ наносить вели:ку ш:коду у:країнсь:кій 
сnраві, е. історія вчнть, що вся:кі е:кстремізмн, від 
с:крайньо лівих до с:кре.йньо nравих є наnеред за

суджені не. смерть. Тому, не -дивно, що те.:к я:к nо

те.nе.ючнй nеред смертю, те.:к і організаціі В<~.з
вольного Фронту {не. жаль разом з :ке.толиць:ким 

щоценнн:ком "Амери:ке."} створили в у:кре.їись!'lій 

сnільноті в США атмосферу гістеріі, ненависти 

і злоби. Ділову розмову і дис:ку'сію - застуnе.єrь

ся деме.rоrічннм ць:куве.нням те. чіnлянням ''ир

лн:ків". Не. місце nере:конливого аргументу - при

ходять nогрози і nорожн1и, вербальиий, е. не 

сnравжній nатріотизм. F\онІ'іретну nрацю дл~~: у:к· 
раїнсь:кої сnрави - nідмінюється фре.зе.мн. Доnо
могу укре.інсь:ким визвопьннм змаганням заміню

ється вСе більшим втяге.нням у:кре.іне~о:ких орга
нізацій в :круги, я:кі зараз не мають жодного зна

чення в е.мерн:ке.нсь:кій nолітиці. Оборону укре.

їнсь:ких :культурних діячів, nереслідуваних і е.

рештове.них більшови:ке.ии - збуве.єтьс~~: мовче.н

!'lОЮ {мовляв, я:к же ж можна ставати в обороні 
":комуністів"'?}. 

Все це суnроводнться шеn1·е.ною nроnагандою 

nроти о!'lремих осіб, я:ке. може бути тіль:ки не. :ко

ристь ворогові. 

В цій штучно вптвореній ситуації мн є свід· 
:ками, и:к наше молоде nокоління, те я:ке вже ви

ростало на чужині, стає немов не. роздоріжжю. 

Воно ке бе.чнть за хим і за ЧИМ в еміtре.ційному 

уІі.раінСТ!Іі йти, що і кого ставити собі за прн:к-

лад. Те.:кий стан доводить до того, що одна части

на молоді і молодих nрофесіоналістів nоІ'іИде.є 

у:кре.їнсь:ке організоване жнття, не захоnлюючись, 

при тому, і не nроявляючи себе в е.мерихе.нсь:кому 
суспільному чи nолітнч•·ому організованому 

житті (хіба що суто nрофесіЙ}'ому}. Це є стан, 

:і'іоли молоде. людина тратнть свою рідну бе.ть:ків· 

щипу і не зие.ходнть дРугої, nрибре.ної. 

Інше. че.стнне. молоді й молодих професіона· 

лістів nочинає все більше захоnлюватись твор

чістю з Ухраїии, ціл:ковито ігноруючи різні за
борони, гіс"І'ерійну атмосферу, я :ку вносить в ка

ше жнттІІ rpyne. вже віджилого громадянства. Ця 
"'НІ.стИИа нашої молоді ціл:ковнто неtує різниJ.tИ 
за:кндамн, ширенням nідозріння, nресавою :ке.м· 

nаиією, різними заяве.мн. Ця молодь говорнть ви

разно, що :коли можливі в У:кре.Їні {УРСР} різні 
заборони, терор, обмеження вся:кої свободи, то 
вона не nогодиться ні:коли не. те, щоб nід еtідою 
вербе.льного "nатріотизму" можне. nонижувати 
людсь:ку гідність, право не. свої власні nогшrди й 
ідеї {я.:кі можуть іти навіть в розріз з nогл.в:де.ми 

й ідеямн старших}. 

Тому молоде. rенерац\я в США ділІІ.ом ІІіД!І.ІІІ" 

нуле. те.:кі методи nостуnовання. І вона завжди 
бу де ві.цl'tиде.ти ті всі 3І!Іборони, цькуваиия, нагін· 

·:ку,- 11к довго цього не застуnиться ~лавою роз

мовою, nере:конливимн е.рrум.еите.ми, дис:кусією 

не. ріВні :культурної сnільноти. 

Дея:кі наші "бать:ки народу" забувають, що 
мн живемо в цивілізованому світі, е. не у відста

лих :країнах Азії й Афри:ки. Понижувати наше 
жнття до те.:кого рівня у ХХ ·ому стоJІітті не мо
жемо, бо вже навіть більшовн:ки nочинають розу
міти, що сте.ліись:кимн методами терору, фізич
ного й морального, вони nри вnаді не втриме.ють

с•. 

Від:киде.ючи негідні :культурної .юдинн діі, 
у нас вирнне.є друге. nроблеме.. Це е nроблеме. 

nоведіmш дел:хпх {nідкреслюємо, що ха ще.ста 
лише дe.marx) молодих пюдей, и:кі зустрічались 

з Драчем і Пе.влич:ком і я:кі наnевно еу~ть ~ус
тріче.тись і в майбутньому з іншнми при;жджи

ми: чи всі вони зберегли свою національну гід
ність і вповні nо:ке.зе.лн свою nоJrіти'ІИу' внроб.11е· 
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ність'і' На це nитання мн не будемо давати жод

ної відлов1д1. Це залншаємо на роздумування 
всім тнм, яЮ. мали змогу на таІ'іі внетули обох nо

етів іти. 

Але nри цьому хочемо лідІ'іресл:нти, що :квес

тіонування вживання назви "у:краінсь:кий" і "У:к

раrна'' nеред лриіжджимн звідти, донощицтво на 

уІ'іраінсь:ке життя і навіть на своіх друзів - чести 
ні:кому не nриносить. Ми за оригінальність моло

дих людей, але :коли nлямується свою національ

ну честь, тоді не може бути жодної мови лро о

ригінальність. 

Низь:коло:клонність лідт~'!\увальне настав· 

лення дея:ких осіб nеред лриіж,цжимн з У:краіни, 
не залежно, ЯІ'іі б, ті люди, заслуги не малн nеред 

уІ'іраінсь:кою І'іультурою, :кожний з нас мусить 

від:кинути я:киайрішучіше. При цьому треба nам'я
тати, що :кожний :культурний діяч з У :країни є nри
мушений радянсь:кою дійсністю і ланівним ре

жимом, DИІ'іонувати фун:кціі nолітичні, чого мн 

ні:коли nрийняти не можемо. Fіультурні діячі з У· 
І'іраіни {чи вони будуть членамн місії УРСР до ОН, 
в делегаціях IOHECFiO, в бригаді Fіолосовоі, чи 
яR звичайні туристи) - я:к до.вго вони живуть :в 
радлнсь:кій системі, не зможуть і не будуть ви:ко
нувати зевдань суто :культурних, а будУТЬ nриму
шені в більшій чи меншій мірі, ви:конувати зав
дання, я:кі ім доручає ланівний режим в УІ'іраіні. 

І тому, !'і оли ми в ділянІ'іах :культурних мо

жемо і ловнині шу:кати з нимн сnільної мови, то 

в ділянці ідеологічній і nолітичній, у нас не лише 

nовинна, але й мусить бути яІ'інайтвердіша, нело· 

хитна і незмінна у:країнсь:ка самостійниць:ка nо

зиція. Наше телерішиє відношення до УРСР і до 

пс;нівнсго режиму в У:країні ні:коли не зміняться 

&ні на єдину йоту, ми не відстуnимо від наших 

домагань і боротьби за свободу у:краінсь:кому на
родові ані на один :кро:к. Політично - nравний 

статус УРСР мн можемо ви:користовувати для: 

у:краінсь:коі сnрави, але ні:коли не сміємо стати 
жертвою тієї УРСР і бути ви:користовуванимн 

для цілей лоневолювача нашої бать:ківщини. По
зиціs укра\нсь':кого націоналістичного середови
ща була до цих сnрав завжди ясна і недвозначна. 

Fіожний з нас усвідомлює собі ту с:кладність си
туації, в яІО.й мн знаходимось. І я:краз там, де є 
ділова розмова і верх бере розум, а не лристрас· 

ті, там робиться и.айменше ломнло:к. А те сере
довище, де здоровий розсудо:к застуnається І'іри

:ком - мн бачимо в останніх ро:ках, с:кільІ'іи воно 

робить ломнло:к, nочавши від Віценсь:кого фес
тивалю, а сЮ.нчивши лоІ'іРЩО на Парижі. 

У відношенні до вороrа, я:кий лоневолює наш 
народ, мн завlІ'іди бymt і будемо в настулал:;ній 

nозиції, s nоля бою вті:кати ин не будемо, тu; sк 
це роблять наші суто :консервативно - nраві сере· 

довища. І хто б не приїздив з У:краіни, який би 
вія бпиsький не був нааtии почуваиням, які б 

кольосальні заслуги не мев nеред у:краінською 

І'іультурою, - ЯІ'і дозго :він буде застуnати nози

ції ланівного режиму в У:краіні, та:к довго є на

umм обов'яз:ком ці nозиції збивати і ві;ц:кидати 
nравдою голошених намн ідей. Не втікати з ло· 

ля бою, а йти на ті зустрічі і с:казати виразно 

недвозначно: хто ми і за що мн змагаємось. 

Fіоли лриіхали до США Д. Павлич:ко і І. Драч, 
ми хотіли розnочати з ними, ЯІ'і з лредставни:камн 

нової творчої rенераціі, ділову розмову. Наш 
журнал дав ім ви:кли:к і вони той ии:кли:к nриіия· 
лн. Але :коли ланівний режим і ті, JІ:кі стоять за іх
німн nлечима, nобачили, що nозиції "Смолос:ки
ла" і t-·~&шого націоналістичного середовища є на

с:крізь ворожі до того режиму і системн, тоді вони 

з л оля бою в-rе:кли 1 Залицяння від дея:кого часу в 
нашу сторону мн від:кинули і відкидатимемо тв:к 

довго, я:к довго за ллечамн у:краінсь:ких культур· 
них діячів будуть стояти nолітичні :комісари во· 

рожо го нам режиму. 

Досвід з Павлич:ком Драчем є черговим до-

І'іазом і ле:кцією для вс~х нас, u;:o наше станови
ще ні:коли не може бути іншим, ИІ'і довrо у нас 
буде хоч :крихіт:ка національної чести і звичай· 

ної людсь:кої гідности. Ми не вист'{Пали nроти 

І'іультурних діячів в У :країні, хоч часом дея:кі 
вистуnи, де:кого з них, були дуже бо:ruочі для 

у:краінсь:коі сnрави, ми не чіnляли і не збираєиосt. 
чіnляти будь-:кому з них лагонів, я:к це роблять де

я:кі наші е:кстремісти, але мн завжди вистуnали 

і будемо вистуnати nроти режиму. Ми обвину
nачуємо той режим не лише за розстріли, терор 

і арешти, але й за Тич:ину, Дра'іа і навіть Павлич

:ка! 

Тому ми за розмови, мн за зводження ідео

логічних боїв, мн за я:киайширше від:криту доро 

ry у:краінсь:кій :культурі в широ:кий світ, але ми 

рівgочє.сУ.о З!. я1шв.йрішучішу і найбільш нелри· 

мириму нашу nоставу суnроти ланівного режи

му в У:краіні. 

Ми вільні носіі ідей визволення нашого ха
роду 1 за нами, а не за ЮІМН nравда. Ми за nрав

диве розуміння дійсности в У:краіні. Ми від:ки

д<'-ємо мрійництво і сентиментальну леречуле

ність. Я:кщо nриїжджі з У :краї ин схочуть борони

ти nозиції ланівного режиму ( а робити це воШІ 
всі мусять і наnевно будуть), то вони будуть зав

жди Е обороні, а мн завжди в настуnі. І цей нас· 

тул має бути гідний украінсь11ого nолітичного 

емігранта. І не до втечі з nоля бою, а до наступу 
ми заІ"Ілн:каємо молодь на чужині. 

Богдан Іасюк 

Ук.раін.о, 
Коли н.ог:ами злоба небо ~tpac 
І крушить твою вроду вікову 
Я тоді з твоїм ім'.я.м вмираю ' 
І в твоему імені :живу! 

Ваеиль Симоненко 
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В десятидітrя Ньюйоркської Групи Поет·ів (П) 

Кам'яна самота у J\Іісячнім сяйві 
Богдан, Рубzак) один, з визпаzиішu.1: 

cyzacnиx українських модерністів па zужипі, 
пародився 6 березня 1935 р. в Калуші} в За
хідній У країні. В zaci воєппих подій по кип ув 
Україну разом зі своїми батьками. Свою· по

zаткову освіту розпоzав у німецькій школі} а 
згодом ходив до украіпської гімназії в Діл
ліпrепі. 

З 1948 р. перебуває в США, спершу в Нью 
йорку} а опісля в Чікаrо. В 1953 р. вступив 
па університет Рузвельта} який закіпzив в 

1957 р. Розпоzав ·студії порівняльної літера
тури, але мусів відбути війоь.кову службу. 
Був в Кореї, як американський вояк. Після 

поверпеппя з армії студіював два роки порів
няльну літературу в Чікаrському упіверс.и

теті} копцептруюzись па славістиzпих пау

ках. Працював один. рік викладаzем па Мапі

тобському університеті} а також в американ
ських видавництвах. Зараз працює журналіс
том. 

В юнацьких роках Б. Рубzак був zлепом 

Пласту і повацьким виховпuком. Належав до 
Украіпської Студентської Громади в Чікаrо 

'l'a був zасто її культурпо - освітп~ рефереп
том} був одним з організаторів Академіzпого 
Клюбу тамже. 

Вірші Б. Рубzак пише змалку. Св~:і пер
ший вірш написав про св. Миколая) пише та

кож по апглійськи. Залюбки рисує і малює. 
Читапня віршів па різних академіях Б. 

Рубzак зараховує до гріхів своєї молодости. 
Своїх власних віршів ne тобить zитати} зате 
радо підготовляє лекції zи доповіді. Любить 
Jrtузику} зокрема барокову. 

* * * 
'ВНЮ!Ь&ОW '~A.d.r. '•.r.:J!H.І.OW'В:::) 

: !И'ВW•!~оан анаw А. !.І.:Jo~ed нd.t 

'OIOW •иеьаu Н.І.В8:10 ! ·~A.g OIOHW ОЄ 
•ннеwеи~ен OIDB:J!W ·emн.r. ен~оиох 

Володимир Свідзіпський 

В цих рядках живе справжній Богдан Рубча:к. 

Та:к, він у собі "знищив рожі :кущ дощенту", він 

раз назавжди відійшов від традиції украінського 

романтизму шевчен:ківсь:к~ - олесевих строф. Він 
модерніст -· а український модернізм nродовжує 
тв розвиває ТВQрчість раннього Тичини, Плужни:ка, 

Свідзінсь:кого, Антонича та інших українських 
модерністів. Перенесім це :коріння украінського 
модернізму ·на чуЖу плодючу землю Америки, 

nо:кропім його дощем скитальських переживань, 

та додаймо соняшиї проміння світової поезії і ми 

матимемо нове дерево, назва якого - Нью-Йор:к
сь:ка Група поетів. 

Та ми не збираємося писати ні про Нью-Йор:к
с.ь:ку Групу ні про творчі :коріння у:краінСЬІ'\ОГО 

модернізму на еміrраціі (на У :країні в нього зов

сім інший розвиток) - це все багато :краще зро
бив Емануіл Райс у своїй статті ":К:лясицизм і мо

дернізм в українській поезії", Терем ч. 2, 1966, ст. 
22-30 (до я:коі, всім зацікавленим проблемами у:к

раінсь:кого модернізму радимо звернутися). Нас 

ці:кавить творчість одного з Нью-Йоркської Групи, 
а саме Богдана Рубча:ка. 

Ш у:каючи :короткого окреслення на творчіст.ь 
Рубча:ка, можна б його назвати поетом :каменя і 
місяця. Його вірші безпристрасні й холодні не
мов :камінь у місячнім сяив1. :К:амінь і місяць у

люблені й часто-повторні теми й образи його по
езій. Я:к модерніст, Рубчак С"Тарається оголити 

свою поезію, nозбавити іі романтичних прикрас. 
Він радше хоче бачити строгий образ холодного 
:каменя. у місячнім сяйві ніж панорами :квіток у 

проміннях сонця. 

Це не є химерною вигадкою молодого поета. 
Це фактичне відзеркалення нашого часу. Поет 

живе в місті, у " каміннім саді", де сірі споруди 
виблиснуються в нічному світлі і зачаровують йо

го душу: 

- я міста сип) 
Я сип сизого пеба) ne синього пеба весни; 
І пдустрії свисти мій день і мій еоп. 

(''Уста листя ... ") 

А в першому вірші ':К:амінного саду" поет ч:іт

:ко з'ясовує свої залежності від міста: 

В кімпаті ста люстер, самозакохапUІй} 

гарЖJ викривлепим я баzу себе. І тільки 
в сірому саді мурів - па поверхні мурів -

мій відблиск 
мепе ne може зрадити ніколи. 

Часто я одягаю пишні шати. Вопи 
щедробарвно блищать. на мепі} 
па міпіятюрпій сцені мого іптимпого 

театру. 

Але у голім 

білім світ лі - між куща.~и каміппого саду
убрання зовсім сіріє, блідне казкова маска, 

стікає 
rpuм rротеску, і. я 
. з'!:ову стаю собою 

І це дуже важливе .. Цей факт, що тільки в 
міёті, тільки між сірими мурами під білим світ-
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лом, поет стає собою, без мас:к, неви:кривленим -
цей фа:кт в головному різнить модерніста від йо

го попередни:ків. Рівнож цей фа:кт по:казує найго
ловнішу ціху Рубча:ка, а це - самовглиблення:. 
Він не звертає уваги на біль. Рубча:к вимагає цьо
го болю та я::к :кожна сучасна людина шу:кає роз

в'я:з:ки :кризи ідентичности, розв'я:з:ки свого буття: 
в сво ій півсвідомості. Я:к поет, Рубча:к не потре
бує допомоги в своїм шу:канні від стимулів пед 
та інших психоделічних чинни:ків, він шу:кає свою 

розв'я:з:ку в творчості, а творчість його це де

тальна аналіза його душі. В завіті поетові він про

голошує: 

Душа твоя - паперу білийt аркуш, 
У важпо складепий між сторіпками 
Твого піколи пе проzитапого тіла. 

Впоzі, 
Перед собою 1іа столі розклавши душу, 
На пій пакреслюєш вдумливі пляпи, 
І олівець- твердий (пе піжпий туш) 
Витискує твої рисупки рапою. 

Не млієtи вітром вже між кипарисами: 
Жорстоко 

Ти риєшся в розтятому житті, 
І zасто тхпе від жовтих пальців смертю. 

Пізнати себе - суть життя:. Пізнати себе за 
вся::ку ціну, і пізнавши не попадати в розпач, не 

розпливатися: сльозами, не піддаватися: страхові 

перед неминучою смертю, не попадати в патос і 

в іронію іроній. Ні, поет мусить у своїм шу:канні, 

у своїй творчості: 

Бути пімим, безпристраспим, мов завжди 
заzипепі двері. 

Бути забутим., мов стара статуя в ма.лепьшім 

місті. 
Зпати кохаппя камеия лиш, пспрозоре 

камеия серце, 

І в zovпo - білих світ лотіпях баzити світ. 
("Арс Поетіка") 

І щойно тоді, роз:клавши свою душу на столі, 
зможе поет спо:кійно: 

Шукати Л'U/Ш, суть, лwш голе буття шукати
суть буття. 

Відzувати простір: лет zорпих далеко птахів, 
Відzувати zac: zіткі рисупки в. zорпих 

пеzерах, 

І абсолютпим вітром розуміти свій депь, 
поете. 

("Арс Поетіка") 

У "Променистій зраді" Рубча:к продовжує 
своє шу_:кання: самого себе - свою :клінічну ана
лізу своєї душі. Він розглкдає своє відношення: до 
Бога. І вже в першім вірші збір:ки .він повторює 
свою а:ксіому: ти мусиш сам у собі шу~ати від

повіді: 

Треба більшої самоти, 
піж та, що в zотирьох стіпах: 
треба, щоб в собі ти 

пазавжди впав на коліпа. 

Так багато треба прощаиь 

з веспами, з піжпістю, з світом, 

щоб торкпути промепів грапь 
xoz раз льодовим своїм літом.. 

І треба так довго йти 
в пспростимо яснім проміппі, 
і в пустипях пімих самоти 
собі говорити тіпі, 

і падати в тьми обрив 
де овоz і ангел падав, 

щоб у тіпях, що ти освятив, 
зацвіла промеписта зрада. 

Вторуючи філософіі святого Авrустина, Руб
ча:к наголошує спо:кусу, гріх, перед тим я::к люди

на зможе пізнати Бога. Щоб повірити_ треба бути 
впавшим :каменем, і я::к Петро тричі відре:ктися:. 
Людина тоді повірить, в собі впавши на :коліна. 
Релігійні формули сами по собі не поможуть. Во
ни є заслабою зброєю проти засід:ки світсь:ких 
сумнівів: 

Як ішов я думками- болями, 
вийшли з лісу міцпі мужі. 
Усміхпулись зубами білими 
і взяли мене на пожі. 

Ми пікому про це не скажемо, 
.. JНu забудемо про це тепер, 
як я йшов із словами Божими 
і па лезах за пих умер. 

("Засідка") 

У третій збірці поезій "Дівчина без :країни'' 
Рубча:к уже дивиться: на сучасний світ :крізь свою 
особисту призму: його шу:кання: себе й свого Бога 
привели його до ці:кавого спостереження:. Ці:каво

го тим, що воно та:к вдало відзер:калює сучас1· ий 

бра:к приналежности, а спеція:льно в еміграційних 
у:краінців. Людина далі творить Бога по своїй у
подобі. У Рубча:ка Мати Божа, та:к я::к і він - без 
:країни. Та:к я::к для: Тичини С:корбна Мати ходила 
по тодішній розритій У :країні, та:к для: Рубча:ка 

Дівчина без :країни блу:кає по світі - сучасне хо
дження: по му:ках. І бачить вона те, що Рубча:к пе
бачив у своїм шу:каині: 

як у майстерпях сердець 
приготовляють зиму. 

Завжди пезпайома 
дівzино без сузір' яJ 
усюди баzиш 

оzей найсумпіші піспі, 
так яспо баzиш, 
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як, орли мрію міряють, 

і старuм JtCtJI'Єf'JUC 
з сердець виривають синів. 

(''Дівчині без країни") 

Поет відчуває неисність наших днів, де па

нує вічний страх атомних воєн і питаєтьси аоеі 

бездомної Богородиці: 

Дівzино без дороги 
мандрівнице без дому, 
захмарені болем 

наші nолу дні бліді, 
що ж розкажеш про нас 

по мандруванні довгому, 
коли ввійдеш, струnІ(.а, 
у свій оnромінений дім f 

І хоч Р:убчак не може відповісти на це питан
ни, він не заломлюєтьси, не попадає в крихкий 

песимізм, а надалі лишаєтьси твердим каменем і 

закликає молодого юнака до рішучої боротьби ~ 

ЖИТТИМ: 

Xoz гридні грудня- вітри 
клени СІ(.ланяють ниць, 

сажу жато зітри 
з тumu.x вік,он зіниць. 

Xoz нам самуми nустинь 
виють сумом розлу", 

в син;:,. зірzасту n!fcтu 

серця своzо стрілу. 

Тоді хай химородь· в nуть 
npяze нам "PY"·npopo" 
твань, темпоту тупу 

розворожить твій крок. 

("Юнакові") 

Останній наведений вірш дає дуже добру на
году перейти до технічної сторони творчости 

Рубчака. В цьому вірші легко зауважити лобіль
шену й вишукану інструментацію при допомозі 

алітерації. Порівнивши цей вірш і~ третьої збір
ки з :КО'l'рим небудь із першої, бачимо у Рубча:ка 
технічний розвиток. З кожною збіркою мож~а за

примітити, ик у нього ускладнюєтьси мова, поив
лиютьси дивні оксиморичні образи (н.п. ""l•льодо

вим літом"), не звичайні та старанно підшукані 
епітети, ритми стають більш помітними, рими ду
же точними - і це все разом надає його пізнішій 

пое~іі форму дивного, майже заклинального речи
тативу, ик наприк.nвд вірш "Розрив - трава": 

Віршам і снам не вір: 
травур, та рев, та вир. 

3 варив розрив-трави 
СІ(.роплений кожен вірш. 

Зов небезпеzниж "pyz, 
віри росuстий крок, 

скристалізуе кров 
в зоряний звірок,руг. 

Опатиме світ nовік 
там де так, довго сnів, 

і nіД теnлом nовік 
свіmн:ом вuзрів спів. 

Раб собі світ створив f 
Кари neкr~e ~: 
лишиться лиш терnка 

вірність розрив - трави. 

Хоч Рубчак структурально різноманітини 1 

формально досконалий у всіх своіх збірках (він 
володіє так само знаменито верлібром ик і соне

тою, так само сконденсованими поетячними есен

ціими на зразок Гайку ик і довгими "пісними" на 

зразок Еліота), то в останній збірці мова значно 

ускладнена й вишукана. Відчуваєть~и модерніе
тична тенденціи захоплюватпси ~ву:ком слова за

дли звуку - немов кожне слово скриває· в своєму 

звукові икусь кабалістичну силу, ика ніЧого не 
має спільного із інтелектуальним розумінн•м да

ного слова. В Рубча:ка, ик і в інших модерністів, 

поезіи стає чимраз більш ритуалом дл• втаємни
чених. Поиснюєтьси це тим, що розкриванни сво
єї душі є таке болюче, що поет не може висловити 

свої спостереженни, він може іх передати тіnь:кк 

ритмічним і звуковим почувани•м: 

Аж пізнавши к,амінн.я. тягар, 
задзвенить, як, трава, твоя гра. 

("3 поетики'') 

Бо ик пише Емануіл Райс. "Лесич, Барка, Ан
дієвсь:ка, Рубча:к - с:компліковані особистості, 
з різними внутрішніми протиріччІІми. Але вони 
нікоnи не доходить дО' радикаnьного, бе3nросвіт
нього нігілі~му ... (і) .•. успішно уникають деше
вого многослів'и багатьох сьогоднішніх любите-
лів вільного вірша ... " (Терем ч. 2, 1966, ст. 30). 

Сподіємоси, що "пізнавши камінии тигар", пое
~іи Рубчака да.nьше розвиватиметьси в суб'єктив
но філософічному напримі, що біле сийво місици 
дальше пульсуватиме в його здисциплінованих 

кам'иних строфах, і бажаємо йому, щоб колись 
і про нього хтось написав~ 

В "ам'яній, в остатоzній самотності, 
що забула розпуку і біль, 
баzить хтось твої сльози розкотисті, 
і безжірно хтось заздрить тобі. 

Д. Струк 

ПрнміУка: Читайте в наступному числі ;'Смо
лоскипа" інтерв'ю з Богданом Рубча:ком. 

І д11. і сnопеляй байдужі душі, 
_І сліnоту й холопство про"лени. 

Василь Симоненко 
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Творчість Б. Рубчака ( бі·бліоrрафія) 

Богдан Рубчак 

світлив С. Новицький 

Збірки Поезій: 

(( ка~zіннwй сад"' 1956. 
иП ромениста зрада", 1960. 
а Дівzині без країни", 1963. 
иособиста Клііf', 1966. 

Окремі вірші в журналах з 1952 р. 

Проза: 

Три оповідання в журналі "Сучасність". 

Критика (вибрані ста'І"І'і): 

(•Езра Паунд", Українська літературна газе

та, січень, 1957. 
·•до високих окоJtиць" (Василь Барка), О
вид, 1957. 
"Серце є орган, що передzувае" (Микола Ку
ліш), Українське життя, 14 грудня, 1957. 
илоезія звільненої особистости" (Емма Ав
дієвська), Українська літературна газета, 

січень, 1959. 
"Вирішальні зустріzі" (Богдан Нижанківсь
кий), "Сучасність", 1961. 
адля слів немає меж" (про поетичну мову), 
Овид, січень, 1962. 
и У ваги до засобів народної поезії", "Сучас
ність", березень, квітень, 1963. 
аміти метаморфоз у поезії Антониzа", Сло
во ІІ, 1964. 
Публіцистика та журналістика: 

Приблизно 40 статтей та рецензій. 
Редаrуваиии: 

азібрані поезії Б. І. Антониzа" (разом з С. 
Гординським), друкується. 
•( Антологія нової української поезії" (разом: 
з Б. Бойчуком). Приготовляється до друку. 

Молодь на З 'їзді письменникІв У країни 
Девізом молодих письменників на V-ому З'їз

ді СПУ (16-21 листопада 1966 р.) можна уважати 

слова Євгена Гуцала, які він сказав напередодні 
З'їзду: "Хотілоси б, щоб з'їзд цей був робочий, ді
ловий, щоб на ньому не тільки rоворилоси, але й 
думалось". Цими словами молодий письменник 

сказав більше, як багато старших його товаришів, 

які були звичні до того, що такі з'їзди були зви
чайними парадами, де лише говорили, за заздале

гідь підготовленими зразками і партійними нас

тановами... Думати не було потреби, бо на цю 
благодать в радянській дійсності не було часу. 

Із передз'їздівських інтерв'ю з·і старшими пи
сьменниками виразно впадає в очі різниця в під

ході до літературних проблем між двома поко

ліннями письменників. Гуцало говорив, що моло

ді поети "живуть", ик писав М. Віиrраиовський, 

"проблемо10 серци і чола народу". Кращі поезії 

Ліни Костенко, І. Драча, В. Голобородька та інших 

- це не вправJІJІНии у версифікації, не професій
ва rpa в поеmчні крем'ахи. "Свідомі слова, ик 

ме•а" - цими словами І. Драча можиа схаракте
рк:sувати ро:sуміиии нашими поетамн своrо міс

ЦJІ в суспіт.с'fві". 
Хоч на :s'i:sдi сказано багато й цікавого, чого 

не можна було почути на попередніх, то все ж, з 

прикрістю треба ствердити, що на ньому не да

но змоги сказати своє слово на весь голос ~lоло

дим письменникам. Не чути було голосу ані І. 

Дзюби, ані І. Світличного, ані Є. Сверстюка, ані 
М. Вінграновського, ані Ліни 1'\остеюю, не згаду

ючи вже наймолодших - В. Голобородька, І. 'Ка

линця і багатьох інших, яких виступи були б на

певно багато цікавіші за ті всі, які можна схарак

теризувати, як говорення без думання. 
До деякої міри речником молодих на з'їзді 

треба уважати Віталія 'Коротича (хоч з молодих 

письменників виступав також В. 'Корж), який хоч 

дуже вже "пристосувався" до офіційної лінії в 

літературі, одначе його виступ поруч зі знамен

ними промовами Леоніда Новиченка, гумориста 

О. 'Ковіньки і Олеся Гончара за порутуваною про

блематикою, треба уважати за один з кращих. 

З 48 молодих письменників, котрим менше 

як 30 років, до президії попав лише В. 'Коротич, 
а до секретаріяту Є. Гуцало. 

Тон з'їздові надав перший секретар ЦІ'\ ~ПУ 

П. Шелест, який від самого початку свого висту
пу накинувся на молодих поетів і критиків: "Як 

відомо, буржуа:sиа пропаrанда і іі приспужиики 

- рраіиські бур•уuиі .иаціонаDіс'І'Н :sa кордо
ном, икі давно В'fратнJDІ mодську rідиіоn. (11??) 
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не раз иамаrалися використати в своіх niJVJиx ан

тирадянських цілях деякі твори українських nись

менників, зокрема молодих, які доnускали ие'Ііт

кий і .цвозиачиий зміст в окремих nоезіях, ono· 
відавнях чи критичних статтях". Він заклиRав 

письменників "бути nильиішим, більш rострим, 
більш неnримиренним до вороrів своrо народу ... ". 

Переглядаючи прізвища промовців, треба 
ствердити, що "по плану" слово було віддано 

другорядним письменникам, які й найбільше за

бирали часу на з'їзді. До таких слід зарахувати, 

в 'першу чергу, В. Собка, Ю. Смолича, М. Заруд
ного, В. Козаченка, Б. Котлярова, М. Тарновсько
rо, В. ПогвинеІ~·ка, Я. Баша, О. Полторацького ... Іх
ні виступи не внесли майже нічого вагомого в 

з'їзд та в шукання розв'язки важливих проблем, 

які ставили деякі інші промовці. 

Дуже багато промовців (якщо не кожний) по

рушували питання творчої молоді. Майже всі з 

них, йдучи слідом П. Шелеста, робили прерізні 
заRиди молодим письменникам, дуже часто не 

лише критикуючи іх, але й погрожуючи. 

В своїй великій звітній доповіді О. Гончар го
ворив, що "декотрі з молодих виявляють nосиле

ний інтерес до nоширеиоrо на Заході nсихоаиа· 

лізу, до nоrлядів, що nояснюють nервоnри'Іииу 

mодської nоведінки дією сил nідсвідомих, ірра
ціональних" і остерігав "не слід все брати на ві

ру, засліnлюватись, nіддаватись моді, не слід nо

стуnатись незалежністю, сувереииістю власиоrо 

м~слеиия, силою наших ідей". 

О. Гончар уважає, що молодій українській ра

дянській поезії "відчутної шкоди завдає отой ело· 

весиий туман, закучерявлена абстрактність мис

лення". 

Як Гончар, так і багато промовців, а в тому 

Коротич і Корж, доказували, що конфлікту між 

"батьками'' і "молоддю" вже більше немає. Молоді 
вже зрозуміли, що ім нічого іншого не залиша

єтьса:, як іти слідами батьків і... продовжувати 
їхню письменницьку діа:льність. 

Треба відміти ти, що на цьому з'їзді ані один 

зі старших письменників чи письменників з серед

ньої rенераціі не був критИкований (JІк напр. ко
лись В. Сосюра, чи Рильський). Очевидно, старші, 

ці "попередники", опинились в такій вже "доско

налості'', їхня творчість так вже вложена в пар
тійні ра:мці1 що іх немає за що критикувати... Іх
ній посередній рівень і став ідеальним завершен

ням того, за що змагалася партіа: в літературі. 

Тільки молодь ще стоіть на перешкоді в цьому 

"ідилічному" стані українськоі радянської літера

тури ... 
С. Крижанівський доказував, що молода твор

чість позначена "комуністичною партійністю", а
ле зразу ж мусів ствердити, що "бупи силку

вания "nідсуиути" иаш!й nоезії аnолітиІІІІиість, иі
rілізм, формалізм". 

Найгостріше проти молодих пись~енників, не 

називаючи нікого по імені {що можна розу:мітИ 
як -закид всій ТJ3орчій :молоді!), виступив Василь 

Козаченко, який, як виглядає, "спеціа:лізуєтьса:" 

в цих питаннях. Він закинув, що молодь "не об

стріляна в ідеолоrі'Ч:иих битвах" і що вона "не 
зовсім чітко дає собі раду в складних обставинах 

війни ідей, а іноді забуває, що ніяке мирне сnів

існувания в будьякій формі, з будьяких мірку

вань, з nроявамн чи иосія~и чужої нам ідеоло· 

rії... неnриnустиме... Особливо ж nильними· має
мо бути до будь-яких nроявів 'Іужої ідеолоrіі; 
Кожний nрояв такоrо rатуику, хай навіть неус

відомлений, nовинен викликати в нас иеrайно 

рішучу відсіч". В. Козаченко навіть домагався, 

щоб у цьому ж дусі "непримиренної · боротьби" 
змінити статут СПУ... . 

З виступу Іриюі Вільде можна було довіда
тись, що "твор'Ч:а молодь 'Ч:омусь абстрактно ди
виться на життя, крізь марево своєї фантазії", 
що вона "не має бажання бути з нами (старшими 
письменниками - О. З.) щирими". ПисЬменниця 
запевняла, що творча молодь у Львові "зазнав
ши в минулому моральної кризи (11?? - О. З.), 

може, й з нашої вини, nохитнулась (як? -О. З.), 

але не сnіткиулась і зараз твердо стоїть на ио
rах (чи не при допомозі міліції і КГБ - О. З.)'". 

Перший секретар комсомолу Украіни Єль
ченко розпачав, що "в творах окремих моло

дих митців уживаються мотиви nесимізму, само

закохаиости, а нерідко й аnолітн'Іиости (що за зло

чинІ - О. З.)", а "деякі молоді люди стали вида

вати себе за якихось новаторів літературних і ви

тра'Іати свій талант на nолітично сумнівні nисаи· 
ня". 

На всі ці закиди молодим письменникам не 
дано змоги відповісти. Іх поставлено в позицію 
німих слухачів, з правом лише оплескувати. 

Навіть два одинокі письменники В. Коротич і 
В. Корж, які промовляли на з'їзді, не апрокинули 
цих закидів, а В. Коротич, конфліRт між "батька
ми'' і "дітьми", пояснив як конфлікт видуманий, 
який мусів поступитись конфліктові справжньому 
"суперечці щирого та брехливого, талановитого 
та бездарного". І якраз це власне було те, проти 
чого виступали молоді критики І. Дзюба, Є. Свер
стюк, І. Світличний, протЦ' брехливости й бездар
ности в творчості старших письменників. В. Коро

тич мало зупинявся над питаннями спірними. Він, 

знаючи до деякої міри західний світ, говорив, що 

"це надто важко - nредставляти Украіну nеред 
усім світом. Це не nросто rеоrрафі'Іиа nриналеж
ність. Тре&а зробити своїм набутком національну 
культуру, вив'Ч:ити її ... До світової культури ми не 
йдемо в nринижені nрийми. Ми збаrа'Іуємося не
ю, rорді й власним ваrомим внеском. Нам баrато 

nотрібно. від мнстецтва інших народів, - говорив 
:В. Коротич. - Але засвоювати йоrо належить на 
рідному rруиті, з ревоmоційним світ.оrJІJІдом. Кос

моnоліти'Ч:иоrо мистецтва не існує. Космоnолі

ТИ'ІНі, безнаціональні, лиш дурні, які не робипи 

ще 'Ч:есті жодному з народів... Та доки не будемо 
хазІІІіновито nо'Ч:уватися у власній культурі, ми 

не зможемо rідио nр:н'Ііти в rості до .. інших. Хіба 
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не сором, що в Чехословаччині видали Воrдаиа 

І. Антонича, а ми ще й досі не маємо йоrо книж
ки. Євrеиа Плужиика незабаром видадуть там же, 

а коли ж він у нас вийде? ... Де Микола .Куліш на
лежно виданий та впоридковаиий? Доки ж ми да

ватимемо вороrам зброю дли політичних спеку

лицій, доки обкрадатимемо себе?" - запитував 

:Коротич. Він підтримав О. Гончара, Я:l'іИЙ дома
гавсь створення: в УRраіні видавництва іноземної 
літератури, я:l'іе б мало не лише видавати твори 

чужих письменниl'іів, але й уl'іраінсьl'іі чужими 

мовами. :Коротич не задовольнився:, що таl'іе ви

давництво зорганізовано в Мосl'іві, де лише час
від-часу попадає я:l'іийсь твір і уl'іраінсьl'іого пись

менниl'іа. "Ми повинні мати в Украіні своє ви

давництво, - говорив В. :Коротич, - щоб україн

ські твори в перекладах моrлн йти до інших кра
ін світу. Ми повнині мати періодичне інформа
ційне видании іноземними мовами про Украіну". 
Дальше :Коротич говорив, що до нього написала 
листа мала я:понсьl'іа дівчинl'іа. Він хотів ій висла

ти підручниl'і· уl'іраінсьl'іо - я:понсьl'іоі мови, "але, 

-- говорив він - такоrо підручника в нас немає. 

В Грузії, наприклад, є, а в нас немає. Чому?" 

Порушуючи інше питання:, поет говорив "Хіба не 
сором, що в нашому Союзі (СРСР) знають польсь

ких прозаїків і поетів краще, ніж українських. 

Хіба не сором, що ми не знаємо естонської чи ла

тиськоі літератур ?" 
Молодий поет з Дніпропетровсьl'іа Віl'ітор 

:Корж, таl'і Я:l'і і :Коротич, на вступі свого виступу 

порадував старших письменниl'іів твердження:м, 

що немає жодного l'іонфліl'іту між молоддю і стар

шими... а натомість "з'ивнлась реальна картина 

евитоі єдності "батьків і дітей" (що за благодать І 

- О. З.). На доl'іаз того, що молоді поети йдуть 

слідами старших, він зацитував ранні вірші В. :Ко
ломійця:, М. Вінграновсьl'іого і П. Сl'іунця:, Я:l'іі пе

реся:l'ілі фразами про "Леніна" і ":комунізм''. 
В. :Корж, довідавшись з виступу Д. Т:кача, що 

фонд паперу для: дитя:чоі літератури зменшивсь 

Творчість двадцятІІ.ї'Іітніх 

наполовину (Д. Тl'іач говорив, що на сім мільйонів 

Шl'іільноі дітвори дитячі l'іНИЖІ'іИ видаються: мали

ми тиражами в "30 тисич примірників. Уивіть со
бі,- говорив Д. Тl'іач, - 30 тисич на баrатоміль
йонову армію дітей. Навіть по одній книжці на 

кожну бібліотеку не припадає ... "), він домагався:, 

"щоб папір розподіливек по союзних республіках 

відповіАВо до заrальноі кількости населенни, щоб 
йоrо планували на душу населении, ик хліб, ик 

м'исо, сталь і чавун" ... 
Багато уваги присвя:тив В. Р\орж питанню уl'і

раінсьl'іоЇ мови. Він говорив: "Ми живемо на своїй 

землі і все на -~ій дороrе для нас і свищеиие. До
роrі пам'итиики нашої національної культури -
від пожовклоі сторінки руkопису до кожної деталі 
архітектуриоrо витвору, - дороrа нам природа 

рідиоrо краю, спотворении икоі болить нам щем

ним болем. Дороrа наша культура, наша мова ... 
Хочетьси, щоб українська мова була завжди чис

тою, соковитою, колоритною, починаючи від ди

тичих садків, до вищих учбових закладів. Для 

цьоrо треба уважніше дбати про викладании рід
ної мови в школі, у вузах. Не хотілось, щоб убо

ліванни за мову, за свою культуру видавалось ко

мусь вкнмось збоченним". 
Проблеми порушені двома молодими поетами 

- дуже вагомі і надзвичайно важливі для: роз

витl'іу уl'іраінсьl'іоі духовної l'іультури. Можна собі 
уя:вити, 1'іОЛИ б і іншим молодим було дано змогу 
говорити, сl'іільl'іи було б порушено й інших не 

менш важливих питань. 

Виступ В. :Коротича і В. Коржа свідчить про 

те, що молода творча rенерація: підходить l'іон

:кретно до важливих загальнонаціональних питань. 

Ії наставлення: реально - праl'ітичне, у неі все мен
ше помічається: порожньої фразеології, чим ви~ 

разно позначались виступи старших. Молодь знає, 

що l'ірасиві слова, багато не дають. Вона хоче l'іон

l'іретного діла в l'іОНІ'іретних справах. 

О. Зінкевич 

Василь ГоJzобородьво 
Протягом кількох останніх років "Смо

лоскип'' знайомив своїх zитаzів з творzою 

молоддю в У країні - шестидесятпин;ами. Н є 
вдалось пам представити всіх талановитіших 
поетів, які увійшли в vкраїпсьн;у літературу 
після 1960 року, а тимzасом появилиоь пові, 
цілком молоді. Цє двадцяТUJZітні поети, 1:е 

вже пазбиравсь великий гурт і вони ne менш 
цікаві своєю творzістю, ян; шестидесятники. 

І якраз у цьому році. розпоеипаємо роз
мову про н:иа: та знайомиmмемо н,аших zита-: 

zів з їхньою ttворzістю. 

До гурта найцікавіших двадцятилітніх 
поетів належить Василь Голобородьн;о. Xoz 
поетові лише 22 роки, то його вірші виклика
ли вже широкий відгомін, павколо них від
булись вже супереzки. 

Василь Голобородько пародився в 1945 
році в Луганщині. Після зан;ін,zепня серед
ньої освіти, був висланий працювати в шахти 
Допбасу, ne маюzи змоги поступити на уні
верситет. 

Дуже високу оцінку творzости поета дав 

Іван Дзюба,. ·який пиаав про нього: "В cyzac-
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ти поезії, особливо .молодій, Васи.nь Голоб<; 
радько - явище осібне й н.есподівапе. Ло.му 
нібито невластива та раціопалістиzпа .мас
штабність, до якої пебезуспішно прагнуть cy
z:acni .молоді поети; він не поривси:ться у кос
мос і в «термоядерні'> світові. клопоти,· здсv 

еть.ся, ніби його ne дуже цікавлять і ті ідейні 
шукаюtя, які великою .мірою паспажують 
гро.мадяпсько - активну молоду поезію. Але 
це- лише па перший погляд. До cyzacnoгo 

світовідzуваюtя Василь· Голобородько йде 
своїм:, падзвиzайпо самобутнім і ·цікавим, су
то поетиz:пи.м шляхом:. Замість поширеного 
тепер ''іптелектуаліз.му" - в Голобородька 
ніби оживає світ прадавніх апім:істиzпих уяв
лень про природу; світ пашого далекого «на

ївного'' предка або довірливої дитищ.t, засе
лений дивними істотами, паповнепий zарів
пим:и звуками, кольорами й пригодами; світ 
укрdіпсью:іі 1ЮІродпої, язицької ще, де.мопо

лооії, казки, загадки, ду.ми... Світ цей явля
ється від Голобородька ne в літературних ре
мінісценціях, ne в філософсf7кій системі і па
віть ne як "тіні забутих предків'', - але як 
жива реакція отак укладеної душі па цілком 
суzасну павколишню дійсність. А нібито 
"вузькість", "хатність" Голобородька це не 
відмова від багатства й nefl'Ueepnнocтi світу, 
а особлшшй шлях до них, особливий спосіб 
увійхи до них "зсередини", побаzити внутріш
ню ''душу" реzей, побаzити багато в малому, 
безмірне в обмеженому й фан,тастиzне в звш:

ному й побутовому. Треба оцінити предмет
не та zуттєве багатство поетиzного сві:rу В. 
Голобородька, локалізовапв на порівюиЩ 
невелиzкому життєвому <'квадраті'' (Іван, 

Дзюба "Хлюnни нам:, .море, свіжі лави", "Ук
раїнський календар 1966", Варшава, стор. 
272-lt'/3). 

В іншій довшій критиzт.и статті "У ди
восвіті рідної хати" (дивись· цю статтю І. 
Дзюби в книжці О. Зінкевиzа "З І'енерації 

новаторів", вид. "Смолоскип", стор. 244, 1961 
р.) І. Дзюба пише, що в "В. Голобородьку 

oxoz:e звіряються, довірливо рожривают::..ся. 
"душі" дерев., звірин.и, землі і всього па зем
лі сущого. В нього листя ходить - ступає по 

землі, наслухає й надивляється ("Ходить 
листя по узліссі ... "); дерево-грушка сідає за 
стіл веzерятц з ді:rворою - їй дають· молока, 
а просять груш («Грушка"); па біл"U(t виш

н.ях голуби колuа:ають хату поетавого к.о
хаІШJt (''Ч овии проліскові'-? і тиао снується 
безліz інших див. А пайпостійніше з ни.х -
.нвсхінzеІШе взає.мопереливаІШя -< жшюго" й 

"неживого", віzноплинн.е вросrшшя людини 

в стихію при.роди: кохана розшукує ягоди у 
траві, і ось поступово ozi їі стають росою" во
лосся травою, щоки полун,иця.ми, і ось уже 

поет збирає "па ії щоках полуниці" (''Уліт
ку - літеzко.м"),· люди зліпили толоку, і от 
вона вже "сама поставила столи під вишня
ми, пакрила скатерт ям:и вишиван.и.ми і поста
вила па них їжі та питва. А потім. .. глишти
.ми рука.ми, рудими, я~ шлібпа ск.орин.ка, са
ма наливала людям: усім ... " («Толока"); а 
пайповнішу й пай"патетш:нішу карnшу цього 
взаємопереходу "живого" й ''мертвого", при
сутності людського в стихії природи, - да.є, 
мабуть-, незрівн,ян,па поезія ''Г леzики золоті 

груш". Скільки вже паписаnа на цю тему: 

звертання дитини zи юнака до пам'яті загиб
лого бат;;,.к.а, але у В. Голобородька ці дитяzі 
марення переростають у закіпzену поотиz

ну картину буття, життєвого круговороту, 
де па якихось пезбажеІШU(t гранях сходять
ся і взаємовгамовуються життя і смерть, жи
ве і .мертве". 

Дзюба говорить, що >< діялектика життя і 

смерти пронизує всю його (Голобородька) 
поезію. Багатство, красу і віzну неперемож
ність життя він zасто прагпе передати zерез 
момент смерти, повлоту життєдіяпня - zе
рез момент втрати". 

л ровівши докладну аналізу поезії В. Го
лобородька, І. Дзюба наголошує: "як багато 
ще може дати сьогодні органіzне відроджен
ня елементів українськоі національної дав
ньопоетш:ної стихії, елементів високофольк
лор.ІWго і висококазкового світосприй.маІШя, 
- продовжеІШя сьогодні тієї традиції роз
кривання прадавнього психіzного підкладу 
та міфологіzно - поетиzних джерел світовід
zуваІШя українського народу, активногоj д* 

паміzного вклюzення їх у світопоzування 
сьогоднішпе ... ". 

Молодий львівський "рити" Маргарита 
МалиІWвська, звітуюzи про виступ В. Голо
бородька па веzорі .молодих авторів в квітні 
1964 р. в Києві, відзнаzує, що вірші поета -
«це словесні пастелі, з .мазками буйними і 

радісними, щасливими і ІWнтрастними; образ 
народжується з пайщільнішого зближення 
віддалених і несподіваних асоціяцій, що дає 
спа.л.ах емоціональної сили". А. МалиШко, я
кий головував па тому веzорі, говорив, що по
езія В. Голобородьм «буйна, одухотворена, 

по-філософсьІW.му заглиблена", а метів '' жи
вопис" нагадує Малиш"ові .полотно франr 
цузького художинм Курбе. («Л.У.", z. 30 . 
1964). 
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Коли в У країпі поява поезій В. Голобо

родька була взагальпому сприйнята прихиль. 
по, то па зустрі~:і украіпської творzої молоді 
в Москві (в якій брали уzасть Ромап Кудлик, 

В. Голобородько, В. Корж, Б. Неzерда, В. 
Юр'св, Л. Пастушепко, О. Чорпогуз і Марга
рита М алииовська) з московськими п исьмеп

пиками і критиками, до пеї поставились з зас

тережеппям. Б. Голобородькові і деяким in
шttм молодим поетам було вказапо "па педо
статню увагу до актуальних тем суzаспости, 

певиправдапо похмурий ~ron окремих віршів". 
Московсь.кий критик Дмитро Ссдих, по

лемізуюzи зі статтею І. Дзюби "В дивосвіті 

рідпаї хати", в якій розглядається творzість 
R. Голобородька, xoz від.міzус, що .молодий 
поет пезвиzайпо талановитий, але рівпоzаспо 

остерігас його nеред небезпекою скотитись до 
"будьякого виду абстракціонізму" та '(до зре
zеипя будь-якого світогляду". Д. CclfU,X ви
магав від Голобородька І( zітко визпаzити свое 

ставлепия до життя, тобто, врешті-решт, ~ 
зиаzити свій світогляд". 

Яка доля зустріла Голобородька - не
відомо. Невідомо, zи його збірка, яку поет 
пазвав "Летюzе вікопце" і яку здав до ви
давництва а Молодь" ще в 1964 році, по6аzи
ла світ. В кожпомуразі пампевдалось зпай

ти будьякdі замітки про пеї. 
В остаппіх рока:х: молодий поет опубліку

вав всього кілька своїх віршів. 

Нижzе пропопусмо увазі паших zитazis 
деякі вірші В. Голобородька, а серед n~x і 
так·і, про які була мова в повищій замітці. 

Вибір з поезій 
ЗОЛОТА mИЦ.R 

У кв!тні 

по білому небу вишневоrо моnока 

літають золоті пnщі. 

Золоті птиці дахів. 

Вони політають - поnітають 

і, ак rоnубн, знову сідають на хати. 

А то одна золота птиця 

прилетіла із бinoro неба до мене 
і забрала мої руки, моє серце, 

мої О'ІЇ і мій спокііі. 
І знову зннКJІа у білому небі. 

Довrо а ходив, 

довrо ходив -
аж поки не знайшов ту птицю золоту. 

- Віддай, птице золота, 

мої руки, мое серце, 

мої О'Іі і мій спокій! ... 
А з-під криn птиці золотої 

випурхнуло дів'Ів, 

маленьке • маленьке -
у 'ІаШе'Іці вишневої квітки уміетилоса б! -
і на ії малюсіньких білих долоньках 

лежали мої руки, моє серце, 

мої о'Іі і мій спокій ... 

* * * 
Ходиn. листа по у:шіссі, 

по доріжці лісовій, 

ііде rаnавннамн пистJІ, 

заrnада в струмок аснніі. 

І струмок прадавню казку, 

~;sзку бі7rу, на'Іе день, 
потихеньку - ntXO кІUКе, 

лист• cnyxac і йде. 
Скрізь іде - проходиn. nнстJІ, 

хо'Іе ліс увесь пройти ... 
··if пежу такий бе3Мовннй. 
ЛнстJІ, _тн . мені прости. 

ЗОЛОТІ ГЛЕЧИКИ ГРУШ 

Груш натрусиnи 

з матір'ю на rороді. І а набрав повну пазуху 
маленьких rnе'Інків золотих. 
ПОВНН'Х меду 1 

і поніс, підстрнбуючн, у КруrJІНк, 
де батько косив пшеницю. 

Підійшов-
комбаіІн стоїn., 

ак червоний безкрнJІИЙ птах. 

Підійшов-

rукаю батька - нема. 

.R заrnанув у пшенн'Іне колосси - нема . 

.R заrn•нув на дно дороrи ......, нема і сліду. 

.R заrnанув під одежу дерева - нема. 

.R спитав у щуки, 
яка хотіла проковтнути сонце, - не ба'Інnа, -
JІ спитав у отари - не ба•нnа. 
Комбайн стоїть, 

ак 'Іервоний безкрилий птах, 
і нема ніде батька. 

А батько у землі іще з вІвни. 

Йоrо тіло стало землею. 
Йоrо rрудн орють навесні пnуrамн. 
Soro ·ноrамн ходить трактори. 
Йоrо руки ростуть калиною у КруrJІНку, 
йоrо воnоссJІ продовжує стебла пшениці, 

йоrо о'Іі дзвенnьІ крнн~r~ками між дерев. 
Батьку, а JІ тобі rруш приніс! 
Ми з матір'ю натрусн·JІН на rороді. 

На, батьку, бери! .• -
А мати тебе, батьку, усе внrnJІдас 

У вікно, що за хатою, 
каже: куди пішов'- звідти і прийде. 
Все внrnJІдає. 

А а ж тебе, батьку, і не ба•нв навіть. 
Тільки й тоrо, що на nортреті. 



12 СМОЛОСКШІ Січень-- Лютий 1907 

Та хіба. ж то тн! 

От кк6и тн 6ув удома та косив -
к 6 допомаrав то6і, 
к 6ув 6н твоїм помі-нком. 

Ми удвох слухапн 6 хтопіт ІПІВН 
і wenecт зерна у бункері 
і иетерплІІ"Іе внrЛІІдалн 6 rрузовнІІів 
із села від току. 
А ще з6іrав 6н к до крнІПІчки по воду 
і приніс 6н тобі повне відро. 
А по обіді ми 6 спочнваJDІ 
під прохолодою крил комбайнових. 

J KOCHJDI 6~ KO<:ИJDI, 
А ввечорі нас 6и зустрічала 6ілк воріт мати. 

ВатWІ.у, чому 'ІНІ не дома? 
Навіщо тн в землі? 

Навіщо ж тн, 6атWІ.у, в землі? 

Падають додолу rлечнкн золоті rpyw 
і розбиваються з тихим дзвоном. 

• • • 
По вертнкалwdй стіні кімнати 

Cmd летяn. журавJd., 
А одноrо кволі крtшкта 

НіІІк не піднімуnо з землі. 

Ох журавлики, рідні та дальні, 
Даленієте, наче друзі! 

Уже на виднокрузі. 
Уже- пропали .. , 

А круrом чужі, чужі, 

Як сорочка з пnеча чужоrо, 
А тобі, ліжкові, лежи, 

ПОКИ раІПІ ХОЧ трохи ЗJ'ОJІТЬСЯ. 

Де ~ заrокn.ся?І 

Такі рани лікуютw:s 
Музикою крил журавnнІПІХ розrойданнх, 

або вмираючій матері вісткою сина, 

або, щоб мtша 
двері - розчнннлаl 

А до тебе? 

Ну, хто до тебе? 
Не кажучи вже що прийде, 
А так, хоч напише, чи дес• у розмові зrадає? .. 
Ех моє вертнкал•не небо 1 
(Журавлики стіни крил•мн rоіідают•). 

• • • 
По узrір'ю пасутw:к кущі, 

ходкn. довrоноrі дощі, 
падаюn. rpywi додолу, 
там дес•, далеко, вдома. 

І мати внходнn. із хати 
курим зерно посипати, 

вона щоа. скаже тихе і чуле, 

та к нічоrо тоrо не почую. 
По стежках із синіх ниток 

• давно-давно не ходив. 
Мої очі порожні 6ез ниви, 

у затишку ккої жив. 

Мат пише про енні квіти, 
що нарвала поиіж жита. 

Вони наrадуют• дівочу красу, 
а мені прнноСJІт• сум. 

Відлітаюn. літаки у небо 

і черкаютик о6 мої руки ... 
Мамо, тн не зустрічай, не треба) 

к не цим лечу, к- дpynm. 

КВІТКА~ ЯНА РОЗЦВІЛА НА ВОДІ 

Пішла молоднцк на рі'ПІ.у прати, 

стала на 6ілому камені, 

долі лежаn. соро'ПІ.и, 
у руці праник каче'UІ.ою 

сірою скаче. 

А на воді цвіте квітка: 
одна nemoc:z-кa - очі мtmoro, 

друrа пелюстка - rу6н мнлоrо, 

трети пелюстка - чоло мнлоrо. 

Цвіте на воді квіткою трипелюстковою 

обJDІччк мtшоrо. 
Нииупа молоднцк праннк, 

кинула сорочку біпу 
(сорочку, ику він ніколи не одкrне, 

хіба, що вві сні) 

і кинуласк у воду зірва'ІН 

квітку - обЛНЧЧІІ мtшоrо, 
та розііrшлНси блакитні кола, 
та розійWJІнск тіm.ки червоні кола, 

розійWJDІСJІ білі кола. 
І раптом 

затремтіла молоднцк 
від сумних акордів плачу, 

і апала на квітку роса, 

і впала на сорочку мtшоrо роса ... 

На річці, на білому камені 
МОЛОДUЦJІ nрала. 

ЧОВНИ ПPOffiCHOBI 

Відплнвают• човuн проліскові 

Із зайцкмн сuіжн:uМІІ по крах, 
Із травою, що вже проростає, 

Із деревами, що ПШІвут• у рі-.е-ах. 

НадІ rор6амн :ма нитці жайвір, 
Ніби rрудочка снвк жару І 

Я коJDІа. до тебе npнmmвy -
Снниrо жару у жмені привезу . 

А іще привезу к хату тобі -
!Нпу хатr. моrо коханнк: 

Там на вікнах сидІІ'І'• rопу6н 

І хату на вн~кх колнха~. 

І тн заі'деш у моє rin:o, 
Як у хату на вНWНІІХ 6iJDІX t. 
Я до те6е пропісковим човном оливу 

Золотим весеЛІоцем воду rорку. 

ВАЛАДА ПРО НРИВАВИХ СОЛОВ'ІВ 
(Уривок) 

Людкм стрuино підвестн очі дОrоJІн, 

вони днвлкт•ск в земmо, 
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а по землі червоні тіні кривавих солов'їв 

уппітаютьси під иоrи, 

аж СПОТНКаІОТЬСJІ 1ПОДИ ••• 

Кричать труби, 

труби кричать, 

ronocиo так кричать. 

Але ім не перекричати 

плачу матерів. 

Але ім не перекричати 

щебету кривавих солов'їв. 
Ні, нізащо не перекричати! 

Як не зачинити бnаrеиькими дверцитами промов, 

ак не накрити пам'итииком 

чи прапорами, 

ик не засипати землею. 

Віками щебетатимуть солов'ї, 

віками плакатимуть матері. 

ТОЛОКА 

Тіло Тоnоці зnіпиnи із rnиии, 
ику накопали в давньому rnииищі за селом, 

а потім привезли на машриі 

(ходок десить, мабуть зробиnи). 

Молодь по тому боці (11) 

Замісиnи rnииу 
посеред вуnиці, 

щоб усі mоди бачили 

та й сходилиси піпити Толоку. 

Волосев Тоnоці зробили із соломи, 
із русивої торішньої соломи. 

У очі Тоnоці блаки-ті із річки 

хлопчаки иавозиnи 

у бочці на співучих колесах. 
На руду шию Тоnоці 

повісиnи намисто із коней 
з дітлахами на їхніх спииах. 

А коnи зnіпиnи Толоку, 

то вона сама 

поставила стопи під вишиими, 

накрила скатертими вишиваиими 

і наставила на них 
7жі та питва. 

А потім Тоnока rnииииими руками, 

ру дими, ик хлібна скориика, 

сама наливала mодим усім 

і водієві, икий возив rпииу. 

І сама за тиr~ваnа пісень. 

Василь Голобородько 

Молодь і номуніетична мораль 
:Комуністична мораль, це етика основана на 

комуністичній ідеології, згідно з якою молодь 

повинна жити і поводитись. Ії принципи: безза
стережна відданість комуністичній ідеі, радянсь

кий патріотизм, громадянський обов'язок, пра

цьови ті сть. 

Як вже згадано попередньо, молодь дискретно 
пристосовується, тим більше, що зміни і нові нас

трої висунули особисті вимоги на перше місце. 
Щоб заявити свою ідейність, вступається до ком
сомолу. В дорослому вщ1 членство в партн є зу

мовлене конечністю. Проте "радянський патріо
тизм" означає далеко більше. Праця, иапр. на ці
линних землях, чи нових будовах (громадянський 

обов'язок!), уважається за щось неминуче. Пра
цьовитість в студія~ є більш помітна, як у захід

них країнах, але мотиви для цього є більш осо

бисті ніж ідейні. Молодь відзначається "подвій
ною щирістю". З урядовими чинниками треба бу

ти обов' язково "щирим", але щирість уряду по 

відношенню до народу має цілком інші стандар

ти, що й виявляється в застосуванні "подвійної 

моралі" у житті молоді. 

Помітний в житті радянської молоді "офіцій

ний пуританізм''. Це, наприклад, відноситься до 
системи мішаних високошкільних гуртожитків. 

Як довго є дискретність вияву особистих почу
ваиь, та~t· ДQВРО влада не лише такі прояви толе

рує, але й до. них. заохочує, при цьому публнч-

ний, прилюдний вияв особистих симпатій строго 

осу джується. 

Є дуже часті вияви загального розчарування 

не лише в системі, але й в самій комуністичній 

ідеології. Це навіть помітне вже і в літературі в 

Украіні, зокрема дуже виразно -в поезіях Васи

ля Симоненка у словах "цвинтар розстріляних і

люзій", також у повісті П. Автомонова "П. :Ко
шик", де герой, переборовши труднощі протJІгом 
довгих років - врешті розчаровується у всьому 

радянському. У росіян виразно це видно у п'єсі 

Розова (автор сценарію . "Журавлі") "АБВГ". 

Це розчарування переходить дуже час'І'Q_в ні

гілізм, аполітичність, а навіть в хуліганство, під

вищуючи дуже великий відсоток молодечої зло

чинности, яка як в У країні так і в СРСР з кожним 

роком зростає. 

Молодь та комунісТІrmа ідеологія в Китаю 

З проблем, поучень, заохочувань та відІІіри
тих листів в китайській пресі, складасться вра
ження про китайську молодь, якій не легхо за

своювати вчення китайської Rомуністичноі ідео

логії та вчення Мао. Рідко трапляється, що китай
ський комунізм приймається, як найвищі ідеали 

в житті людини, а тим самим умертвлює при

родні людські бажання. Наприклад, одна дівчина 
з радістю пише, що її наречений покиІ-:\ув, іду-

чи далеко від неі; де набуде досJ'ід .в комуністи'І
иому будівництві • ._. Згідно зі ще більш маркаит-
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ним прикладом, одна молода жінка покинула сво~ 

го чоловіка за те, що він у вільний час бавивси 

з дитиною, замість того, щоби читати відповідну 
лектуру і розвивати свій комуністичний світо

глид ... 
Китайський комунізм, ИІ'і колись сталінізм, 

ивлиєтьси сьогодні тоталітарним виивом найви

щого ступени. Його мета, ик колись і сталінізму, 
керувати всіма відтинками житти кожного гро~ 

мадинина. 

В китайсьRій пресі безпереривно порушуєтьси 

питанни ідеології і способи приміненни іі до ·що
денного житти. Цей ти ст. на людське "и" здаєтьси 

має, до деикоі міри, успіх, що видно з останніх 

дій молодечої "Червоної rвардіі''. Але все ж при
рода людини цьому тис.кові протиставитьси, то~ 

му то стільки зусиль докладається в Китаї в ін

доктринуванні народніх мас і зокрема молоді. 

Перший і підставовий принцип в китайській 

комуністичній ідеології проголошує, що немає у

ніверсальної людської натури, що в комуністич

·нlи сnільноті виl'ілючає можливість розвитку 

вільної і_ здорової людської особовості. Тоді, ик 

у західних, вільних країнах, є повна можливість 

дли розвитку вільного індивідууму, икий не при

знає тоталітарних авторитетів і сліпої дисциплі

ни. В комуністичній системі закЛJІl'іаєтьси побо

рювати тенденціі шкідливого індивідуалізму",. 

що означає протиставитись аполітичності, здоро-

вій амбітності, бажанню духовного задоволенни 
і матеріильних виrоод, униканни фізичної праці, 
здобутти доброї освіти і кращої праці, свобідно
му виборові приителів і свого товариша житти. 

Інтелектуалів в комуністичній системі при
мушують до періодичної фізичної роботи, не з 

економічних потреб, а тому, що марксизм цього 
вимагає. Хто цьому супротивлиєтьси - того нази
вають ревізіоністом. 

У китайській пресі дуже рідко друкуютьси 
листи зі скромними наріканнимя на недостачу 

найпотрібніших речей, але зате найбільше про 
нездійснимі мрії і бажании людини в сірих, за
працьованих будних. 

Цікава є китайська інтерпретаціи і на ук а про 

любов: любов не може бути неповажною, але й 
ніик не може перевищувати глибоких і емоційних 
почувань супроти комуністичної ідеології і пар

тійного проводу. Те саме відноситьси таІ'tож до 

супружноі і родинної любови. 
Всіма способами і засобами китайський ре

жим створює атмосферу аскетичної обмеженос

ти, що зумовлене ідеологічними настановами. 

Але власне невгомонна nропаганда аскетичних 

норм свідчить про те, що супроти них є великий 

спротив серед молоді, і що панівному режимові 

нелегко, а часами й неможливо, контрошовати 

природні співвідношенни між молодими людьwи. 

Оксана Бакум 

ХРОНІКА 

8 Іидоктрниація студентів no- тет, медичний і торгово - еконо

снлюється. З початком академіч- мічний інститути. В цих школах 
ного року, зокрема в жовтні і навчаєтьси понад 8 тисич студен
листопаді, по всіх високих шко- тів. На 40 катедрах і в шести до

лах У країни роз'їздили члени слідних либораторіих універен

Політбюро ЦК Комуністичної тету та на 33 катедрах медичного 
Партії Украіни, икі в своїх вне- інституту працюють 546 викла
тупах вимагали посиленої кому- дачів і наукових працівників, з 

ністичної індоктринаціі студію- них 29 професорів і докторів, 276 
ючоі молоді. доцентів і кандидатів наук (''Р. 

• Викладачі ВУ3-ів України. 0''., ч. 88, 1966). 

ради ЦК комсомолу Украіни 
спільно з Міністерством вищо1 1 
спеціильноі середньої освіти УР
СР, Президією Академії Наук 

УРСР та Республіканським ком~ 
тетом профспілок працівників 

ВУЗ-ів і наукових установ. На цій 

нараді прийнито рид постанов, 

силою иких заставлиють молодих 

вчених, навіть моральним на

силлим підпоридковуватиси пар

тійній дисципл1ю. На нараді 
В 133-ох високих школах (ВУЗ-ах) 

У країни навчаєтьси стаціою~рно, 
на вечірних і заочних курсах 

приблизно 740 тисич студентів. 

У всіх цих високих школах нав
чає 40 ти сич виклада чі в, серед 

иких 1100 докторів і 11400 канди
датів наук ("Р.О.",ч. 88, 1966). 

• Молоді науковці виривають- стверджено, що (а) рівень роботи 
ся з-nід nартійної контролі. Ідеі з молодими на уковцими не відп о 
свобідної творчости та самостій- відає вимогам партії, (б) в Киів
ности наукового досліду все біль- ській, Львівській і Одеській об
ше просикають в тисичні лави мо- ластих, де скупчуєтьси найбіль
лодих вчених Украіни, икі тіль- ша кількість молодих науковців, 
ки що кінчають чи недавно закін- l'іомсомол є неспроможний охо

чили високі школи. Молоді вчені пити своїми партійними планами 
• Високі школи Чернівец•. Те- вириваютьси з-під парТійної і діильности цих вч61Ш:Х, в) комсо

цер у Чернівцs:х є три високі комсомольської контролі і цей мол є неспроможний контрото

школи -Чернівецький універси- стан привів до надзвичайної на- вати набір молодих вчених до 
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аспірантури та контролювати ви- За останніх сім років в Украіні, середніх шкіл, а є лише початко
конність їхніх наукових зобов'я:- в системі Академії Наук, відкри- ві. У висліді ·цього - 550 тися:ч 
зань, (г) серед вели:коі частини то сім науково - дослідних інсти- молоді закінчили 10-ті і 11-ті кля:

молодих вчених спостеріга-ється: тутів, а серед них Інститут :кібер- си, а 720 - закінчили восьмиріч
"факти аполітичности, байдужо.::- нетики, Інститут напівпровідни- ні. 1 міл. 270 тися:ч молоді не бу
ти, нігілізму тощо", (д) в цілому ків, Фізико - технічний інститут ло змоги влаштувати на роботу. 
ря:ді науково - дослідних і проєк- низьких температур, та інші. До високих шкіл прийня:то лише 

тно - конструкторських інетиту- В останніх семи роках в АН 78,000, дея:кі заповнили середньо
тів Украіни "комсомольські і про- УРСР зроблено 2500 відкрить і технічні школи, а більше я:к пів
фесійні організаціі слабі і не :ко- винаходів, 51 з них опатентова- мільйона молоді лишилась без 
ристуються: авторитетом в колек праці. Для: цього було зорганізо

- но в зарубіжних країнах ("Р.О.", 
ти ві''. ван о різні республіканські, об-
На нараді прийня:то цілий ря:д ч. 95' 1966). ласю 1 районові ком1с11 по ''тру-

постанов, щоби цей стан напра- • Молоді rрозить безробіття. довлаштуванню молоді". Вістки 
вити і щоб молодих вчених при- В минулому році в Украіні злі- з Украіни, я:кі надходить закор
боркати юписком ідеологічноі квідовано 11-ті кля:си середніх дон, підтверджують факт вели
індоктринаціі та парт1иноі дис- шкіл, що спричинило прискоре- кої кризи в радинській системі з 

ципліни ("Р. 0.", ч. 94, 1966). ний випуск тися:чів молоді. В ба- трудовлаштуванням молоді ("Р. 
• Нові наукові інститутн АН. гатьох місцевостих взагалі немає 0.", ч. 100, 1966). 

• Монтреаль. Український Сту
дентський Тиждень. Минулоріч

ний У краінський Студентський 
Тиждень, я:кий тривав від 7 до 12 
листопада 1966 р., був приевиче
ний 75-річчю поселення: українців 

в :Канаді і його влаштував місце

вий Відділ СУС:К-у, я:кий очолює 

Наталія: Диків. Тиждень розпочав

ся: імпрезою на Льойоля: коледжі, 

на я:юи з головною промовою 

виступив кол. міністер праці :Ка

нади М. Стар. В програму Тижня: 
входили виступи та мистецькі 

виставки на всіх коледжах Мон

треалю, а в публікаціях з цієї на
годи інформувалось про україн

ців в :Канаді та арешти і переслі

дування: українських культурних 

дія:чів в Украіні. 

• Вінніпеr. Нова Управа "Об
нови". В новому академічному 

році Управу академічної "Обно
ви" очолюють: Василь Ратуський 

- голова, Віктор Денека - був
ший голова, Володимир :Копінсь

:кий - заступник, Віра Гумниць

ка і Джун Дутка- секретарі, Ю
рій Носик- с:карбник. :Контроль

на :Комісія: Марія: Вавриков - го 
ло ва, Бог данна Павлишин і Бог

дан Чемеринський - члени. 

• ФіJІJІдепьфіJІ. Середньошкіль
на Коиференціs СУСТА. 12 лис

топ&да У права СУСТА, при допо-

мо~і Українських Студентських дили б представники украінсь
Громад Філидельфіі і Вашинrто- :ких професійних, академічних і 
ну, влаштувала чергову серед

ньошкільну конференцію в Ака

демії св. Василія:. В першій час

тині :Конференції Лариса Янів го

ворила npo "Студента і Студент

ську Громаду", наголошуючи по

требу розвитку украінської куль

тури серед американських сту

дентів украінського походження:. 

Богдан Сацюк, Президент СУС

Т А, інформував присутніх се

редньошкільників про СУ СТ А, йо
го минуле, діяльність та завдан

ня:. 

У дискусійному форумі на те

му "Університетські студії: про

фесії і можливості", брали участь 

д-р М. Марків, інж. М. Борецький, 
проф. М. Лабунька, Д. Макси

м'юІ{, А. ЧорнодольсьІ{ИЙ, Б. Са

цюк, А. Шуль, я:кі дискутували 

значення: студій ОІ{ремнх ділинок 

та можливості одержання: стипен

дій, а опісля: високоплатної праці. 

Дискусійним форумом кермував 

референт с е р е д н ь ошкільних 

справ СУСТА Андрій Чорнодоль
ський з Балтимору, де колись 

створився: перший гурток серед

ньошкільників в США. 

У висліді цієї Середньош:кіль

ноі :Конференції, У права СУСТ А 
рішила створити ВисокошІ{ільну 

Дорадчу Раду, в склад Я: І{ ОЇ вхо-

молодечих організацій та шкіл 

унраінознавст:ва, я:кі б заохочу

вали украінськ у молодь до сту

дій та уділили ій потрібні інфор

мації і поради. 

• Балтимор. Семінар С. Пет
люри. 19-20 листопада відбувся: 

в Балтиморі з рамени місцевого 

відділу У:К:КА та при співучасти 

всіх місцевих молодечих і сту

дентських організац1и, Семінар 
приевичений С; Петлюрі. Семі

нарем керував д-р Юрій :Криво
лап, член Ц:К ОДУМ-у і культур

но-освітюи референт Відділу 
У:К:КА. Поруч з представниками 

молодечих організацій, доповіді 

виголосили також члени У АТ 
"Зарево'' - Олексій Шевченко 
"С. Петлюра - жур~аліст та пу
бліцист" і Раїса :Кdс "С. Петлю
ра - державний муж" та місце

вої УСГ - А. Чорнодольський "С. 
Петлюра та закордонна політика 

УНР", М. Зелянська "С. Петлюра 
та українська молодь". Представ

ники ОДУМ-у, Пласту і СУМА 
розглянули інші аспекти діхль

ности і житrя: С. Петлюри. 

• Торонто. Нова Управа YCK
v. Найбільший у вільному світі 

У:краінський Студентський :Клюб 

у Торонті очолює в новому ака-
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демічному році Уnрава в т~ому 
Cl':naдi: Ліда Любнись:ка - пре· 
зидент, Любомир Запуць:кий -
застулни:к , Денис ШевчуR -
СІ':арбии:к, Христа Том:ків - пре
совий реф., Іваи:ка Глібович -
секретар, Аріядна Охримовнч -
організаційний реф., Петро О ди· 
иець - реф. зв'язків, Юрій F\о
лач- член. 

• Монтреапtо· Уnрава Серед
НJоОШнілtоИоrо КпJО6у~ До нової 
Уnрави Середньошкільного Клю
бу лрн "Розмавнт Гай С:ку~·і", де 
навчаЄІться: багаrо у:кра~нсь:коЇ 
молоді, входять в новому акаде

мічному році: Андрій Авдимі· 
рець - голова, Марілина Зала
риню:к - застулии:к, Маруся: r ай
да - секретар, Михайло Нечай 
- с:карбни:к, Марійка Панчу:к -
голова nрогра-мового :комітету. 

• Нtою Йорк. У 1967 році- від
нриє1'w:и Ка'tедра Україиознавс-
1'ва. На черговому засіданні Е:к
зе:кутиви ФF\У, я::ке відбулося: 20 
листолада в Нью Йорку, і я::кнм 
nроводив Стеnан Хемнч, Презн· 
деит ФУtУ, рішено доложити всіх 
зусиль, щоби в 50-річчя: відиов· 
лення: У:крt(інсь:коі Державности 
була створена nри одиому з аме

ри:кансь:ких університетів Катед
ра У :країнознавства.. Е:кзеІ'іУТН$ 
ФКУ лля:нує nосилити збір:кову 
а:кцію, створити Олі:кунчу і Нау· 
1'\ову Раду та сnільно з у:краінсь
:кнмн nрофесорамн амери:каись· 

:ких висо:ких ш:кіл оформити та 
обсадити іі :кваліфі1<:оваиимн си

лами. 

• Лю66он, Тексас. Виставна І. 
Франка в америнаисtокому копе

д•і. Деnартамеиr qумих ко» 
Те:ксась1'1ого Технологічного Ко
леджу влаштував виставку nри

евичену І. Франкові, з нагоди 

його 110-тиріччл народження і 

50-річчл смерти. На виставці, л:ку 
зорганізовано завдл:ки заходам 

nроф. В. Жили і Д.ж. Фостера та 
nри доnомозі студентів Д. :Каро
па і Р. Стасі, виставлено 'l'Ворн І. 
Фріін:ка, лере:клади іх на чужі мо

ви та зраз:ки украінського народ
ного мистецтва. 

• Ht.JO Вроисвік. '11сихопоrія 
і Освіта в СССР"· 2 листолада 
YCF\· nри Ратrерсь:кому уні'Вер

ситеті .. влаштував доnовідь д-ра 
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І. Головінського н.т. "Психологіа лова, Клавдія: Коваль - застуn
і Освіта в СССР". нн:к, Ірина Біш:ко - секретар, 

• Вашинrтон. СУСТА домаrа· 
єТЬСІt ШевчеиківсtоНоrо значка. 
16 листолада Віцеnрезидент СУС
ТА длл Зовнішніх Зв'лз:ків Лариса 

Янів nередала л-ні В. Брнзендін, 
директорці Філлтелії, амерн:кан

сь:кого Поштового Урлду :книжку 

з 391 лідлисом визначних амерн-
:канських ділчів висо:коі освіти, л· 
:кі лідтримуЮ1'ь сnраву вилущен· 

нл Шевчен:ківсь:кого знаЧl':а аме
ри:кансь:кою nоштою. Підлиси 
збирав nрезидент СУСТ А Б. Са· 
цю:к й інші члени Уnрави в часі 

останнього КонІ'рЕ1су амери:кан· 

Варвара Богатирець - с:карбни:к. 
Першим організованим вистуnом 
членів Клюбу була участь 29 
жовтнл в nараді "Говм:комінr", на 

Пl':ій вони лредставнлн гллдачам 

традиційне у:краінсь:ке вітанни з 
хлібом і сіллю. 28 листолада від• 
:крито в університетській бібліо· 

теці внстав:ку у:країнсь:коі літе· 
ратури й мистецтва. Цього ж ве· 

чора Тнт Геврн:к виголосив доnо
відь длл студентства "У:краінсь· 
:ка цер1<:овна архіте:ктура", 

Дораднн:ком Клюбу є nроф. Во
лодимир Ба:кум, 

сь:кого студентства jJOCHCA). • Воффало. Семінар ТУСМ-у. 

• ФіJІJrдел•фів.. Нова Уnрава 24-.27 листолада відбувсІ\ -rут 
УСГ. 20 листолада вибрано нову семінар ТУСМ-у, в часі л:кого ви
Уnраву місцевої УСГ, до я:кої стулили з ря:дом доловідей відо
входя:ть: Стеnан Валовсь:кий - мі дія:чі ЗЧ ОУН -'Б. Вітошнись
голова, Олеr Ба:к·Вой"fУ:К _ зас- :кий, З. Винницький, Б. Романен
тулнн:к, Танл ШумсьRа і Христи· чу:к, М Богат~к, ~- Процю~ і К. 
на Ганас - секретарі Вожена Сав"Іу:к. В сем!Нарl взя:ло участь 

І 38 • • • 
С:кальчу:к _ с:карбни:к, і рефе- . сту дент1в 1 середньошюльнн-
рентн: Таня: Бульба- :культурно·l'іlВ, а ним nроводили :керівники. 
освітнн:й, Юрій F\равців - ФF\У, ТУСМ-у Т. f!.ужа, Р. F\уролась l 

о в . . . . М. Мнхасьюв. 
леr однар - орrаюзащннин, 

Олег Дражньовсь:кий - зовніш· 
них зв'язків, Іван Бережннць:кий 

- преса й інформація, Ірена Ли· 
чи:к - :культурних сnрав, Ромян 
Мнха:йлевсь:кий - с е р е д н ь о-
ш:кільни:ків. 

• Урбана, Іпп. Різдвяний вис

туп унраїнсtоНих студентів. Тан
цювальна груnа УСГ nри Ілли· 

нойсь:кому університеті внету

лила 7 грудни на nрограмі "У:к
раінсь:кик Різдвяний Вечір", л:кий 

влаштував Делартмент .'Чужих 
Мов Східньо • Іллннойсь:кого у
ніверситету в Чарльстон. Крім 

у:країнсь:кнх народніх танців, в 

nрограму входили т~ож у:краін· 
сь:кі :коллдки у виконанні сту· 

дентів з У рбанн і розnовідь лро 

Різдвпні звичаї на У:краіні Ліди 

Саварнн, секретари Уnрави СУС
ТА. 

• Нью Палt.Ц. Виставна укра
їисtокоrо мис'tецтва. З :кінцем ми
нулого року, за доnомогою Во· 

nодимира Ба:кума, nрофесора 
французь:к()Ї мови і літератури; 

був зорганізований nри місцево
му універентеті У:краінсь:ки:й 

Оr.удентськнй F\люб, до Уnрави 

лкоrо входить: Галл Дуда - ro· 

• Нtою Йорк. СередИtоошкілtо
ии:й дисиустиий форум. УСК 

лрн Ньюйор:ксь:кому університеті 
влаштував 20 листолада серед· 

ньош:кільний диСІ':усійннй фо

рум, в я::кому взя:ли участь сту

денти з різних університетів і 

:коледжів Нью Йор:ку - Х ристн
на Губнць:ка, Євген Котллр"Іу:к, 
Андрій Витвиць:кий, Гандзя: Са
внць:ка, Х рнстина Стасю:к, Юрій 
Савиць:кнй, Рональд Літеnло. Дис· 
:кусійннм форумом :керувала r. 
Савиць:ка, а його ціллю було да· 
тн середньош:кільнн:кам л:кнайоб· 

ширніші інформації лро nеред
умови та можливості студій. Те

мою форуму була влучна nроб
лема "Коледж- твоє майбутнє". 

• Ф~депtофія· Нова Уnрава 
ТУСМ-у. 12 грудни вибрано нову 
Уnраву місцевоrо осередку ТУ1С
М-у, до л:коі входить: Роман F\y· 
ролась - голова, Олег Воднар -
застулнн:к, Марійка Про:кОЛ"fУ:К 
- секретар, Марійка Гайдучон
с:карбни:к, Стеnан ВаловсьRий -
організаційний реф., Ірина До· 
нець - nре-совий -роеф., Володи

мир ·Ванчнць:кий -- :культурно • 
освітній реф., Танл F\расій - ее-



редньошкіль~іИЙ реф .. , Юрко риканський університет дає фі- дили гри, забави, вороження, ви-
Шваб'юк - реф. зовнішніх зв'яз- нансову підтримку для украінсь- ливанни воску. 
ків. кого студентського клюбу. 
Голова Контрольної Комісії -

Богдан 1'\ерницький, голова То
вариського Суду - Марія Рога-

тинська. 

• Торонто. З діильиости УСК
у. 2 листопада УСІ'\ влаштував 

виступ відомого в Торонті свя
щеника о. Белієй, доповідь якого 

викликала сильну реакцію серед 

українського студентства. Отець 
Белієй закинув у своїй доповідіt 
що українці "не люблять поляків, 
жидів і росіян" та радив, щоб 
українці забули "про свої безна
дійні стремління'', що в живій 
дискусії наші студенти рішуче 
відкинули, обороняючи право ук

раїнського народу на боротьбу 
за свою свободу. 

16 грудня УСК влаштував спіль
но з еспанським й італійським 

студентськими клюбамн Різдвя-

• Боффало. Студентський 
"Вертеп" УАСТ. Вже традицією 
в Боффало є влаштовувати що

річно під час Різдвяних Свят 
"Вертеп". У висліді цього УАСТ 

був спроможний зібрати 1000 
дол. на ФКУ та давати фінансо
ву допомогу для СУСТА та на 
інші студентські цілі. В цьому 

році у "Вертепі" головні ролі ви

конували О. Мохнач, Л. Душен
ко, І. Макух, М. Дейл, Ю. 1'\ос
совський, Ю. Король, Л. Зобнів, 
М. Душенко, П. Артимович і Т. 
Тарнавський. В цьому році учас
ники "Вертелу'' мали нові костю
ми шиті за проєктом студенток 

Марії Швець і Орисі Мохнач. 

• Філидельфіи. Спільна сту
дентська колида· В цьому році 

студентські організацн "Заре
во", ТУСМ і Обнова" разом з ін-

ну вечірку, яка пройшла з вели- шими студентськими організаці
ким успіхом та при значній у час- ями влаштували спільну .коля
ти студентства цих трьох націо- ду, яка мала за ціль не лише про
нальностей. довжувати українські Різдвяні 

• .Боффало. Фінансова допо· традиції, а також зблизити чле
моrа університету дли УСК-у • нів окремих українських сту
Піеля довгих і палких дискусій дентських організацій. 
навколо діяльности Українського • Чікаrо. Різдвииа зустріч УСГ 
Студентського Клюбу при уні- 27 грудня 1966 р. УСГ влаштува· 
(верситеті Боффало, студент.сь- ла спільну Різдвяну зустріч, де 

кий сенат остаточно призначив 

для діяльности УСК-у 750 дол. 
Позиції УСК-у на Студентській 
Раді заступали Ю. Король, .Я. 

Бендз, О. Мохнач і Л. Зобнів. Це, 
правдоподібно, вперше, що аме-

студенти виконували українські 

колядки. 

• Боффало. Андріївський Ве
чір УАСТ •. 17 грудня УАСТ вла
штувала традиційний Андріївсь
кий Вечір, в програму якого вхо-

• Міннеаполіс. Наrода дли у-
краінських молодих істориків. 
Міннесотський університет по

шукує трьох заавансованих сту

дентів історіі, які знають мови 
українську, словацьку, словенсь

ку, мадярську, сербо-хорватсh
ку, карпато - руську, які б пра
цювали над докторською дисер

тацією з американської історіі, 
з особливою концентрацією на 
історію Центральної і Східної 
Европи. Вони працювали б над 
матеріялами, Зібраними в Іміг
рантському Архіві Університету, 
а рівно ж відбули б тримісячну 
наукову пdіздку по евролейсь

ких країнах. На цю ціль Амери

канський Делартмент Освіти ви
значив 29,057 дол. Всі зголошення 
слати: 

Prof. Т. L. Smith, History Dept. 
University of Minnesota, Minnea
polis, Minn. 55455. 

.Як відомо, завдяки проф. О. 
Грановському, при Міннесотсь
кому університеті, існує укра

їнський відділ, в якому зібрано 
велику кількість украіномовних 
книжок і матеріялів. Проф. О. 

Грановський звернувся з окре
мим закликом надсилати всі мо

жливі українські публікації для 
збереження в цьому архіві та для 

уможливлення їх студій, Всі ма

теріяли слати на адресу: 
Ukrainian Section, Immigran t 

Archives, University of Minnesota, 
Minneapolis, Minn., 55455. 

ноЬі цuсла 
cmygeнmcьhux-bugaнь 

• "ГОРИЗОНТИ" - украінсь- димир Баслядинський, Ігор Олі
кий студентський журнал, непе- яр, Наталя Дяків, Ірина Бойківсь
ріодичне видання СУСТ А. Рік ка. 
VII, ч. 1 (10), Нью Йорк -Урбана, Зміст: "Скріпім і розбудуймо 
1966 р., 84 стор., в ангшисьюи наші осередки", Т. Дужа "Із за
мові. Редколегія: Олена Гікава - писника голови ГУ ТУСМ", 
Сацюк (Гол. Редактор), Марта І. "?-1", Хроніка ТУСМ. 
1Савчук, Лариса Луцька, Таня 
іВівчаренко, Ігор Чума, Юрій HORIZONS- Ukrainian Stu-
·Миськів, Іня Гікава, Богдан Са- dents' Review, non-periodical pub-

lication of Ukrainian Student Оr
цюк. 

ganizations of America (SUSTA), 
• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" - Vol. VП, No. 1(10), New York

сторінка ГУ ТУСМ-у, ч. 7 (44), рік Urbana, 1966. Contents: "Where 
·lV. Дітройт - Торонто, грудень .World Fame Resides!", G. Kulchy-
1966, (додаток до "Гомону Украі- cky "The Foreign Policy of Рrеsі
ни'', 3 грудня 1966). dents Wilson and Coolidge in East-

PeДaiye:" Кслеrія: Тетяна О. Ро- em Europeн, Dr. W. Omelchenko 
гатинська (Гол. Редактор), Воло- нProfesor N. Polons'ka - Vaзylen-

ko", Ivan Franko "Prolog from 
"Moses", "From "Withered Lea
ves", Т. Wiwcharenкo "Ukrainian 
:Art in the Midwest", О. Hikawyj -
Saciuk "А Visit to Delta", Jurij 
J ackiw "Dressed for Mourning", 
Bohdan Saciuk "SUSTA Participa
tion in ХVІП USNSA Congress", 
І. Chuma "Student Cl1ronicle'', N. 
Andrusiaк "Review of Н. Paszkie
wicz's books "The Origin of Russia:" 
and '0The Making of the Russian 
Nation", І. Kutynsky "Review of 
"Kataloh Vydan' Ukrainskoi Aka
demii Nauk 1918-1930'', S. Hume
niuk "Review of Wasyl and Theodo
re Luciw's Ьоок "А. Honcharenko 
and the Alaska Herald''. 
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ВІТАйТЕ. ВЛАДИНО 

І. 
·~ 

В лютому 1967 року МИ· 

ну по 75 . років з дна наро

дженна Іх Впажеиства, В ер· 
ховиоrо Архиєпископа, кар

динала Йосипа Cniпoro. 

В цей ювілей, _акнй пов'а
заиий з 50-рі"І"Іам сващеис

тва, wпемо найщиріші поба· 

жаииа Іх Впажеиаrву. 

Ми знаємо, що в історіі 

нашої церкви ми маємо не 

баrато Пас'І'Нрів рівна Вер
ховиоrо Архиєпископа. 

Везмежио відданий Хрис
товій церкві, українському 

иародові, мт•еиик і патріот, 
покровитель науки, будівии

•ий університету, в•еиий -
теовоr, людина сповнена лю

бови до своіх братів, rідиа і 

веnи•иа постать --- це Вер

ховний Архиєпископ, карди

нал Йосип Спіпий. 

Саме Провидінна приспа

ло нам '! важливий •ас цьоrо 
Пастира, акому призиа•еио 

пере~и •ерез муки зі сторо
ин Wf'!ЖHX ! своіх. 

Хай в цей Ювілей поие
сутьса наші щирі побаJКаи
иа: на мноrі JІiora, Владико! 
Хай Ваші світ.rrі задуми ста

нуть дііІсиіст10 дJІJІ всіх нас! 

= : 

ч. 2 (123) 

ІІ 
ІІІ 

І 

і І 
: 
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МИ ОБВИН'УВА ЧУЄМО! 
Нам не треба пристраснах роздумувань над 

сповами •и над фактами, щоб попум'вні закJІІПІи 

Шев•еика вказували нам на оста101і подіі в Ук
раіні. __ Шев•еикова постать безпосередньо, не у· 
авио, втіJІІОвапа всі бажании і примуванНА укра

іиськоrо народу, у висліді •oro, за ці йоrо пра
муванна --- він мусів понести кару від панівної, 
вороJКоі впади. В Ииівському уиіверсІn'еті було 

знищено вітраж присвnеиий Шев•еикові... На 
еміrрацію дійшпи інформації про обме•уваниа 

сваткувань в ювілейному році Шев•еика. В Оде
сі молодим поетам заборонили виступати на Шев

•еиківській конференції... В Івано - Франківську 
відбуписа арешти піс1111 відкритт& йоrо пам'ат
иика ... 

Отож, копи будьакий поет в своіх творах 
виавпає rпибоку любов до Украіни і біпь за її 

страждании --- народ стихійно називає йоrо Шев
•еиком. Так назвав він Васнла Симоненка, навіть 
на сторіиках преси, піспа iloro смерти... акр аз Ва· 
сипа Симоненка, акий без страху на порозі виз· 
воnИJО•оі смерти, иайасиіше зобразив стан в на
шій Ватьківщииі: "УJКе народ одна суцільна ра

на ... " ir тим самим своє особисте відношеии• до 
неі. Во, о ик іроиі•ио, в Украіні, де кожний rpo· 
мадаиии від віків є заложником, переД1Іутта смер

ти є знаком визвопеииа: зеленим світпом до прав
ди. На перехресті дo.rri, одиа•е, задовrо oc.rriпnю· 

вало •ервоие світло, інших, нових друзів Васк

пи Симоненка. 

Ми знали, що наш ІІарод не є народом рабів, 

ак дехто з нас собі уавпав. Наш народ --- це на
род заnоJКників, з великим культом дружби nід 
таrарем відповідальности і з вепикою відпові• 
даm.иістю напередодні важпивих рішень... Ареш
ти· сімдесати осіб в Києві, О-сі, Луцьку, Льво· 
ві, Терис·по.rrі, Івано • Франківську: імена два~а
ти з них на сторінках украінської :sакордо-оІ 

і 'І'f.ИННОЇ nрееи. МоJКпивіст• пізиати декоrо з 
и:их з іхиіх творів - це Й.ІDtІUІ нове ие:sапере .. е 
свїд.енна. Лише •ерез 11'Тбт undpy вiJI .. oro, po:s• 
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кіwиоrо, иаято осо6истоrо життs, що стапо на

шим життsм на еміtраціі і в яі•спорі, важко знаа

ти яороrу яо mояс•коrо почутт•, иашоrо і иеук
раїис•коrо ото"Іеииs. Ояиаче, копи все тояство 
поступає на шпsх визвопеии• пія провояом С8оЇх 
иаіікращих пис•меиииків і митців, навіnо попіти

ків... СпОВО Ж ВИЗВОпRЄТКR ВіЯ НОрМ, o6pa30DOp• 
чіст• вія прнІінпнх форм... mоянна звіп•нена 
вія фізн"Іиоrо, земноrо тІDКінн• петит• в космос ... 
віп•на mояииа 6уяує мімкарояні попітн'ІІІі аом
ппекси, 6о мниупи "Іаси націона&ннх rні'І'ів. В 
той самнІі "Іас, в Украіні, украінці перевірuоn. 
тісноту т10ремних стін. Перевір.1110т• в ім's укра

інства... Хто не вірит•, иехаІі назве хоч оякоrо 
співцн тоrо українства, sкoro не яоторкано на

сиппsм панівної впаяи. Нехай скаже, "ІОМу вираз 

яо тих співців иапежит• кожииі: арештованиІі. 

-· Іван Дз106а став на сторожі росту україн
с•кої поезії, пише спа6ому зяоров'10 завяnує 
ЖНТТR на ВОJІЇ. 

- Іван СвітJDІ"Іині: - "6оровсs, - пише 
"Дукпs", -за вищий рівеи• пітератури і: істораr~

ио - пітературних прац•"· По спово "6орет•с•'', 
"Дукпs" nише - "не 6іймосs вжити ц•оrо спо ва!" 

- Irop Капинец•, sкoro всі украЇиСІtкі кри
тнии назвапн одним з наі:тапановитіших поетів, 

щойно піспs яовrоі, насип•ної мов"Іанкн, заrово

рнв ... 

Михайло Мас10тко, в "Дніпрі'', пія заrо

nовном "І ван Франко, 6орець за сво6ояу і єяність 
укрnінськоrо нарояу", доказує, що цьому пи

таннJО Іван Франко присвsтив кращі твори своrо 

попум'sиоrо мистецтва". 

- Михаі:по Косів з lioro тонким віЯ"ІУТТRМ 

краси иашоrо Ль~ова. 

- Свsтоспав Караванс•кий, •урнапіст 
ет, заспаний вже яаі"Іі. 

- Воrяан Горни•, mо6итеп. мистецтва ... 

по-

.. J інших... за те, що "ІИтапи, переписуваJІИ 

кеяозвопені твори про становище украінс•коі 
мови, пітератури та купьтурн в совєтських тмо-

вах. 

Довrні: список прізвищ не затримуєтьсs в 
пам'sті. Пія тиском "Іужоі снJDІ, ті прізвища роз

яавпені в нашій пам'm, іх за6аrато і вони ще мо
пояі. Ми не маJDІ "Іасу пізна'!И їхніх тапантів, 

, копи вже пізнаJDІ іхн10 траrеяі10. Та хі6а JDІше 

їхн10 І... З покJDІкании пішпн на спуж6у україне~t· 
кому спову 6езJІЇ"І поетів, письменників, критиків. 
~и це не має вепи"Іезноrо mояс•коrо зна"Іеннs, 
що в краІНІ запоживків - саме спово прнтsrає 

стіJІЬКи .сип, яе віякрита "ІН напі• віякрита прав
яа внмаrає. .внспоау .•.. ВеJDІкі яержави .ма10ть ве

JІНКУ пітературу .. Покваппиво, •к .. роЗJПшений 
м'JrІІ, украінс•ка пітература рос:те вшир, рос::те "ІН-

' споМ, ке. MOJК'f'IH р.ОСТН ; вrору, "е . МОЖ'f"ІИ ОП~р--
ТІJС• на .віJu,н~~" ОЯНННЦRХ. . . r • · , 

MU. арештованими - 6аrато імен ЯJІ8 кас 

невіяомнх, о невіяомі інші ув'•знені тапактн, 
ув'sзнені душі. Гра російс•коrо шовінЬму тяос· 
конапена і ми 6yJDІ 6 наївні, копи 6 о6ме•тваJDІ 
наш протест JDІше по віяношенні яо конкретноrо 
факту арешrів. 

Ніхто не поверне нам Тичнии і нічто з нас 

ц•оrо не зможе проаrнтн панівній в11аді! 

А нарояжу10n.с• tІСРІЇ Тн"Іннн, іяуn. вони на 
компроміси: перея ними став nп• 8оп10 і вони вн-
6нра10n. - розстріАnи воп10 "ІН зривати іІі о'Іі? 
І хояп• вони із заспіппеннмн вопнмнІ .•. 

А6о теж яару10n. ім воп10, о поціпунок 10-
яи, в рояі: "коrо поціпуІО J тоіі вороr нашr·. А в 
У країні, яе яруж6а відіrрає в JІUІni "ІН не на8-

6іп•шу роп10, жити 6ез яовір's най6JDІжчих - му
снт• &утн жахпивим. Це значит•, жити з иепо
трі6ноJО яуше10, з непотрі6ио10 її красо10, sко10 

є тапант у миrцs. 

Украінс•кі тапанти ма10т• ще оянт траrеді10. 
Тsжкі умови украінства в Украіні ро6пп• з н•о
rо rоповну тему творчоаrн. Ми це знаємо. На 

міжнарояи•ому форумі мистецтва, націонапьні 
зразки не ма10ть місцs. Чи не жорстоко, що ціJDІі: 

світ стоїт• поза цими про6пемамн? ДJІR 6іпьшостк 
народів, африканських вКJІІОчио, батьківщина не є 
цікаво10 темо10, вона викпикає на~то спокійні по

чуттs, вона - розв'sзана про6пема. Дпs нас? Ні! 

Як, зрешто10, н~ назвати всіх інших заrапьних 

о6межен•, за правипамн соцреапізму, sиі ві.цмов
лsJОть ра.ЦRНсьиим письмениинам на міжнароди10 

спаву? 

Скіпьки спротиву проти цих о6мемен• в '!'во
рах критиків і всіх арештованих в Украіні? 

І саме ми, в дапекнх віп•ннх країнах, збира
ємо зерна наяіі у висповах іхн•оrо спротиву, зер

на надії яп• завтрішвьоrо світанку, о6іцRНку ІІО
воrо, апе непереможноrо, цим разом, віярояжен
НR. Ми ті, що наяіємосJІ, 'І'Ї, що може не заспуrо
вуJОть на ц10 наді10~ Це прирояньо, 6о ми з 'Укра
іни, RК rіnки з яерева, хоч ми на сонці вопі, 'І'О 

все ж яо нас яохояить сок наяіі з розбитих хо
подними вітрами розrапужеиь. 

Апе ... шmrхамн почуns чи розуму, написане 
спово шукає яоступу яо п10яськоrо сприі:маннs. 

І кожний з нас, може знайти свій oco6иcmir о6о

в'sзок у спужіині ув'sзненому украінс•кому спо

ву, запежио вія своrо 1'апанту, ·своіх можJDІвостеі: ... 

Лише 6айяужість поз6авJІRє права знаm хоч 
6и пнше про nояіі в Украіні. · 

Arпas 

Я клиtу' вdс :не СІlніти і· ШJ гn'!jn.«)я, 

А вибухати, я" пові сонця. 

Василь Симоненко 



Березень - Квітень 1967 3 
~-

МОЛОДЬ ПО ТОМУ ЮЦІ (ПІ) 

МОЛОДЬ І НАЦІОНАЛІЗМ 
Обговорюючи відиошеиИІІ ре.дJІисьl'іоЇ молоді 

до іншої ідеоnогіі, JІl'iY мн розгл•де.ємо, цебто не.• 
'діоне.лізму, доводитьсJІ ствердити, що не. націо

нальному nідложжі мн бе.'!И·МО l'ііЛЬl'іе. проблеw:, 
JІl'ii В!'>е.зують не. глибоl'іу національну свідомість 
(хоч не завжди в зе.ге.nьиому маште.бі) тим ее.· 

мим свідч:е.ть про близьl'іість тієї молоді до ідеі 

націоналізму. 

МОЛОДЬ ВІРИТЬ В НАЦІОНАЛЬНУ 
ОИРЕМІШНІСТЬ 

Мирні те. збройні зе.ворушеннJІ в східній Ев

роnі (зоl'іреме. в Угорщині) були протидією супро

ти цехтре.лізове.ноі l'іонтролі. Тут діив чинннl'і не.· 
ціоне.лізму, JІl'іИЙ об'єднав найбільш байдужі й 

поl'іірні верстви не.селенИІІ. 

У ділJІнці l'іультури й не.уl'іи молодь в У l'іре.іні 
самостійно ВіДl'іопале. і реабілітувала l'іЛИЧ М. Зе

рова "До джерелf', йдучи nроти руснфі1'іаціі, 

посередиости, примітивізму, Jll'ii Rремль впрова
'д111ує в усі духовні діJІННl'іИ не своіх республіl'і. 
Подібне, своєрідне відроджеННІ! l'іультурного жит• 
ТJІ поміче.єтЬСJІ Таl'іОЖ у ГруМі і Азербайджані. 

В Уl'іре.іні нові літературні рухи приходить 
пізніше ніж напрИ!mе.д в Росіі і не одне.І";ово в різ

них жанрах. Зате вони важливіші, бо мають своє 
не.ціоне.льне підгрунтJІ. ШестндесJІТННЮІ - чудо

вий приІ";ле.д нових творців вишраности рідного 

вислову. Цілий р11д молодих поетів, е. найсильніше 
СимоненІ";о, висміили і проІ";лJІли "лицарів І";онь

ЮНІ";тури", сьогоднішніх JІииче.рів. Молоді І";ри

тиЮІ, nідтриму:ючи національні елементи в 

уІ";ре.інсьl'іій літературі, сте.раютьсJІ вивести 11 на 

світовий форум. Ціl'іе.ве підтвердженИІІ цього фак

ту знаходимо в ЮІЇвсьl'іій "Літературній Украіні" 

(з 11 лютого 1966 р.), JІКа опублікувала зе. російсь
ким журналом "Вопроси літератури'' коментарі 

і зе.мітЮІ рраінсьЮІх письменників те. критиl'іів 

з нагоди V -го Всесоюзного З'їзду Письмехннl'іів і 

50-тиріч;чJІ жовтневої революції. Ці письменники 

і І";ритики мали б осnівувати "здобут1rn" ре.динсь• 

l'іОЇ літератури. Одначе Олесь Гончар окреслює 

лireparypy післJІ 1956 р. в непривабливому світлі 
у відношенні до досJІгнень соцреалізму. Не. увагу 
заслуговують йоrо вислови "привабливе. (літера

тура) гуме.ністи'!Иою пристрастю з увагою до 
ЖИТТJІ раДJІНСЬКОЇ ЛЮДИНИ, ЇЇ дуХОВНОГО світу< 
Гончар також підкреслює "творчі індивідуе.m.нос

ті". 

В. 1\рроrич обережно називає всю літературну 

творчість соцрее.лістичною, але при тому зау

важує, що не було зроблено належних стуДІя 

про всі його можливості". Його побе.же.нИІІ зву· 
чать щиро і відверто: почути цікаві відверті 

дискусії, зокрема про національні традиції в Jrі

терє.турах народів СССР, про їхню виправде.ну 

гордість з Ї>mьоі Jtітературноі СП8.ДЩИНИ1 те· 

пер, "коли вирвані сторінки з історіі назад 
ВСТіі.ВЛJІютьсJІ". Згадував рівнож про одие.l'іову 

потребу l'іве.ліфікованого чите.че. JІІІ< і кваліфікова
ного письмехннке.. 

Останніми роками в ре.дJІнсьЮІх респубJrіке.х 

і сателітних країнах молодь ціl'іавитьсJІ і вивчає 
свою рідну мову і літературу, очевидно не без 

-впливу своіх l'іре.щих рове<:ннl'іів · творців. 
Не зважаю'ЧИ не. послі.Довну е.сим:ілJІцію і ру

сифікацію, перепис не.селеннJІ з 1959 року ви~~:вив, 
що рідною мовою говорІІТь: в Украіні- 87.7%, 
Білорусії - 84.2%, Бв.лтійсьЮІх країнах - 97%, 
Грузії 98.6%. 

В Rите.і, не зве.же.:ючи не. "погроми" червоної 
гвардії, іителектуе.Jіьне. молодь не лише пр11мує 
до своєї старовинної культури, е.ле іі також від
новлJІє, що й стало поважною загрозою длJІ пе.· 

півного китайського режиму. 

Важливою ділJІикою в ЮІте.йській літературі 
є жанр сатири. Інтелектуальне. молодь в Rи1'е.Ї не 

відкидає трьох філософсьЮІх течій - Rонфуціо

нізму, Буддизму і Те.оізму, JІКі творJІть наріжний 
камінь ЮІте.йськоі l'іультури. Творче. молодь ін· 
терпретує конфуціонізм JІК прироДІШй шлJІх до 

комунізму і цим відкидає комуністичний принцип 

"І";ля:совоі бороrьби'' і пе.нівну ідеологію ме.оізму. 

ПІДСУМКИ 

З ЦЬОГО З8.Г8.JІЬНОГО ОГЛJІду проблем і настроЇВ 

радJІнськоі і комуністичної молоді взагалі, здава

лось би, що вона підготовшє нову революцію. 
Цілком пі. 

ЛІ"; і І";ожна інше. молодь, вона шукає свого 

призначенИІІ, хоче себе виJІвити, але при тому му
сить ОГЛJІДаТИСJІ Н8. Н8З8.ЛеЖНі від ЇЇ ВПЛИВу 'ЧИ 

r:онтролі чинники. Тому в ідеологічно - обрамо· 
ваному житті молода nідре.динська людина пере
січного типу, живе в в роздвоєності, JІ-І"; "рахітичне 

поколіннJІ" за словами Драча. З одиого боку іі 

"правильне." комуністИ'Іне. зовнішність, з дpyro

ro - її особисте, таємниче "11"', JІКе при певних 

лише обставинах себе ВИJІВЛJІє. Цей патологічний 
стан виннІ"; не з примх моди {JІК це тре.плJІєтьсJІ на 

заході), а з не.JІвноі потреби прийИІІти, JІК факт, 
радинську систему і зжитись з нею своєю зовніш

ністю. Внутрішньо молода, думаюче. людина, не 

r~оже не відчути фальшу, жорстокости, неспра
ведливости. Тому че.сrо вона терпить мовче.нИІІм та 

нездійсннмнмн мріими. Відпорність цього сильні

шогQ, внутрішнього "11" і породжує те доде.тнє 

і творче, JІІ";ИМ ми ціІ";е.вииосJІ і часто навіть захоп

люємосJІ. 

Все ж таин не можна проминути те. не визна

ти деl'іільке. факторів, JІl'ii єднають nідре.дJІнську 

молодь: 

(1) Ізольованість відносний радинський па-

тріоrизм 1 



СМОЛОСКШІ . _.Березень - Квітень 1967 

(2) Страх перед атомною війною та бажании 
миру; 

(3) Страх, що Захід може заатакувати кому
ністичний бльок і може повторитись другий 1941 
р. з мільйонами загинулих. полонених червоно

армійців, які не хотіли воювати за Сталіна. , 
Комуністична доrма і постійна індоктринаціи 

частинно переконали . цю молодь, що, мовлив, со
ціилізм є іпсо факто добро, а захід і його· уотроі 
--.,. зло; що, мо влив, Захід хоче знищити все доб
ре, що означає в переконанні комуністичної ідей
Rоі молоді . - радинський лад, тому потрібне пос
тійне оборонне підготовленни. Звідси й зроджу· 
єтьси .. т. зв. "радинський патріотизм'', що й під
тверджують знавці підрадинських .відносин. Сло
во наJ1р. "вітчизна" на мовах народів СССР не оз
начає іхньоі. батьківщини - це цілий Радинський 

Союз. 
Не зважаючи на критичне наставлення моло

ді до панівної влади, не зважаючи на сумніви, 

В яеситипітти Нь10йоркської Групи Поетів (ІІІ) 

прагнення, незадоволення, вона не піднімає все

охоплюючого бунту (в західньому розумінні), не 
втікає масово на Захід (бо в цьому вона не зна
ходить розв'язки своіх проблем), але живе і пра
цює там. Ії часом захитану віру в комуністичну 
ідею і радинський патріотизм, панівив влада ста

раmьси підсилювати матеріильними і духовними 

здобутками, икі хоч і невеликі, представлиютьси 
засобами пропаrанди - імпозантними. Радинсь

кий "патріотизм" зроса.є. з досягненнями в ділин

ці .космонавтики. 

Духовні . надбаяни провідна молодь виборола 
для себе сама, своїми ''бунтами" в згаданих формах 
протесту, самостійної думки та постійних відхи

лювань від встановлених норм і практик. Тому 

пересічна іі верства має підстави вірити в ево
люцію до кращого і в утопійну візію чогось не

збагненного в далекому майбутньому. 

Оксана Вакум 

Творчість Данила Струка 
Дуба жолуяь Дикий Вітер 

Захопив у буйні шати 

І заніс у край 'Іужий; 

Між осики йоrо кинув, 

Між осиками він ріс. 

Як осика, він вже яумав 

Як осика, rоворив. 

Та, хо'І ик за 'І'Нм він мріив, 

І оснк про те nросив, 

Він в ос:ику не змінивек! 

(Д. Сrрук: "Казки американським 

ким україицим") 

ДУВ СЕРЕД ОСИК 

Автор цих рядків - це молодий український 

поет Даннло Струк, який почав свою поетичну 

дікльність в тотальюи відсутності украінського 

оточення чи товариства серед мурів Гарвардсько

го університету. 

Дли багатьох його ровесників, якщо вже не 
старщих, напевно дивно виглядає те, що коли Д. 

Струк взивси творити - робив це в українській 
мові. Бо він, хоч уродженець Украіни - вихова

нець американської землі, американських шкіл 

та "безетнічного кітла" американського суспіль

ства. 

UЦоб знайти бодай частинне виисненни цього 
явища, треба поглинути на юність Данила Струка. 

Народивёи в 1940 році у Львові, вже дволітно
ю дитиною втратив батька, икии в·пав жертвою 

паиуючоі тоді радинеької влади в Західній Укра

іні. В 1944 році, разом з матір'ю і бабунею, виеміr-

Поет Даннло Струк 

рував на чужину. Післи війни опинився в таборі 
для біженців в Німеччині, а 1949 року виїхав до 
США, до штату Нью Джерзі. Скінчивши приватну 

гімназію - Ратrерс Преп в Нью Бронсвіку, всту
пив на Гарвардський університет. Без сумніву, 

патріотичне родинне середовище та приналеж

ність до Пласту мали глибокий вплив на Данила 
Струка і спрямували його на службу тим ідеим, 
за які загинув його батько. 

Поступивши на університет, молодий юнак 

знайшовек під тиском зовсім іншої ідеології, ін-
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шого напрямку ЖнттJі. Тут може :аперше прийш· 
лоск поставити со.~і пит~нин: ":Куди мені йти?'' 

Відповіддю для Данила ~трука стала поезія. 
В одній зі своіх перших поем він ставить це пи
тання так: 

Острів. 

А на острові - я! 
Круrом простір. 

У тім просторі - я.· 

Гляджу круrом: 
на захід~ 

там палата; 

на схід 

убоrа хата. 

А на острові - я! 
Круrом простір. 

У тім просторі - вже 

тисnі 
таких як я! 

Від них: "Куди?" - заrриміло. 

"Туди!" - відrриміло, -
і тисnі 

на захід повалились. 

Від них: "Куди?" - зашеnотіло. 
"Туди!" - відwепотіло, -
і десятки 

на схід поплеиталис•. 

Оставс• лиш -·11'1 -
Круrом простір. 

У тім просторі - я! 

Від мене: "Куди?" -
"Туди!" -

я крок 

на захід 

а rолос шепотит•: 

"Палата пребаrа'І'а, 
а у палаті ма•уха проклпа, 
усіх таоїх приспаиа, 

мов Цірце, 

в кабаиіа 
їх позміиила''. 

Я крок назад, -
а так 

я крок 

на схід 

а rолос шепотит•: 

"убоrа хата 
зовсім сплюндрована, 

а в хаті 
ма'І'И зrвалтоваиа, 

усіх поїх 

смерт• розхопила". 
Я крок назад, 

і С'І'рах! 

Іиа остроаі- а! 
Кртrом · простір. · 
І ronoe мій ~ ,.Уна. 
Cni8a10 свое соІІ•о 
n JІИW со6і, 

круrом 

нема иікоrо: 
хіба 

часом 

т сні ... 
бачу: 
Острів! 

А на острові - я! 
Круrом ... 

Ох! Ні! 
Пусте! 

Стою лиш Я 
і все ... це все ... 

тане, 

ох! Не у сні! 

В пошукуванні відповіді Даннло Струк при
глкдавек ровесникам: 

І так Ви їли далі. 
Вам смакувала та їжа. 
Ви любувалися красою 
нових земел!-: 

нових 

у мріях rоризоитів. 

І не питали Ви, 
що Ви їсьте -
не доrадапися, 

що Ви 

в країні забуття, 
що Ви 

як всі, що круrом Вас, 
стали на віки 

Лотуса споживачі! 

("The Lotus Eaters", саоїм ровесникам) 

Відповідь у Данила Струка могла бути тіль
ки одна! Проте, його шукании своєї позиції, кк ук
раїнця на еміrраціі, триває й до сьогодні. Шу
:канни розв'язок проблем свого покоління, хоч и
:ким важливим і болючим, не змогли виповнити 
поетичних прагнень юного поета. 

Засмакувавши опіюму віршування, Даннло 
Струк вибрав собі його за життєве звання. 

в курсі студіювання, він попав під вплив кли
сичних та сучасних майстрів слова, кк англій

GЬКИХ так і українських. Помітний на його твор
чості Еліот, вк ось в цитованім уривку поеми "The 
Lotus Eaters", і Тичина, про творчість котрого на
пнсr.в свою бакавлеарську тезу. Українська по
езія неоклясиків першої половини двадцятого 

століття теж мала вплив на початкуючого сту

дєнта - поета. Пр~те, поезію Д. Струка не можна 
зr.реуувати до поезії того Періоду, чи навіть су-. 

часної украінської Підрадинеької літератури, бо 

не обтяжена вона потребою доrматичного дотри
муванни соцреалістичних римців, потребою відда· 
вати данину панівній владі. Не можна іі теж зара

хувати до пое:sіі поеrів Ньюйоркської Групи, до 

•кої Даннло Струк ·номінапьно належить. Його 
твори модерні, ane не модериістичні. Вони ра:sом 
із творами ще декотрих поетів в Украіні і на е

міrраціі заповн•ють прогалину між формою і 
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стилем творчости "розстріл.11иого відродження" 
й згаданої групи Ньюйоркських модерністів. 

В його віршах завважується поменшене вжи

ванни метрики - вони немов прагнуть щоби ви
тягнувши іх з-поза границь паперу, збагатити 
звуком і хню ритмічність і :красу: 

Скриnка в екС'І'азі трил10с, 

тремтиt'• тонами, 

тонамн nнwастнмн: 

це л10бовІ 
це він і вона в mобовннх треШІХІ 

От - от. кінець І 
Екстаза І 
Аnекс хотін•: Аnекс стремлін• І 

Вище, 

вище, 

вище, 

на n'пій nозиції, 

смик 

мов блискавки на чорному nmoщi: 

все блищит•, 
все внлнскусn.си Раnтом!! 

("Картини Коханки") 

В. його віршах часто зустрічається улюблену 
й унікальну тему - самотність людини: 

Самота: 

цвкшок один на великій 
nорожній стіні... А картина? Нема І 

Без любови цей цвкшок 

Або: 
це и. 

Тужливі, стухлі дні 

снуютьси обімліло ... 

а тн, 

над озером безкраїм, 

сияиw о~нн-

на самоті ... 
. . . • . . . . nро:кннеwси 
і вмнт• тн зрозумів, 
що це не озеро, 

не вічніс'І'Ь, 
не стоrін старнии 

а nорив твоrо серци 

в обіймах самотн. 

("Само'І'а", 1961) 

Помітна в поета самота українськоі людини 

("Острів", "Казка"): 

І ба•у и Ії, 
і хвору і убоrу; 

І хо•у • Ії, 
та не дійти мені одному. 

("А в діііснос:'І'і'') 

Вона часто глибоко настроєва, зображує хви-
леві поЧуття, :картини: 

Цнrаркн дим знrзаrом 

і неrра сnів xpнniUiil.~. 
Шалено мнrа10т• кол•орн: 

калейдоакоnні вишивки, 

а nаруІІDІ nрнnкуJІИ ноnк, 
усІОди - ноrн і задки -

t'ВістІ 
+пейта nDчe, 
вторус бас 

nід стоrін саксофона. 

І крик mодннн ззаду, 

і неrра сnів хриnкий. 

Тр~n:ут•си стіни, 
звук - товстун 

об блиск долівки 

бубоннт•, 
до стелі лиnне дим, 

тіла блискучі всюди, 

rадюкою сnлелнсь зі всім 
джаз. 

У поета швидко розвивається ліричний хист, 
будні перетворюються в пишні :картини: 

Вже вечір скулений чекав 
тихенько за дверима: 

чекав на дозвіл увійти. 

("Романтична сона"І'а'') 

Повів Ніч 

уже звивала свої чорні коен 
в т!сннй клубок ... 
rупипа, ох rулила ... 
Тепер ізмучнлас•. 

Та не лигала cna тн. 
ЛИШе ТаНЦЮЮЧИ 

гаснла свої свічечки ... 
одну no одній. 

("Утрені ! Вечірні") 

Гарвардський університет Даннло Стру:к за
кінчив ":кум пиуде". Одержавши стипендію Вуд

ров Віпьсона, зужив іі на студії украінської піте
ратури на Апьбертсь:кому університеті, де здо
був маrістерсь:кий ступінь, а згодом був один рі:к 
ви:кпадачем у віддіпі славістики. 

Цей час - це період інтенсивних студ1и ук

раінської літератури "разстріпиного відроджен

ня" (його маrістерсь:ка теза - про :київських не· 

о:клисиків), поглибленої поетичної а:ктивности. 
Його поетичний стипь набирає в той час особпи
вого характеру, своєрідної за:крас:ки. Вірші Дани· 
ла Струка дру:куютьси тоді в "Північнім Сийві" 
та "Юнаку". Тоді ж він береться за нове діпо -
перекладає на ангпійсf?:КУ мову поезії Ліни Кос
тенко, Драча й інших шестидесятників. 

Докторські студії українськоі пітератури на 
Торонтсь:кому університеті дають Д. Стру:кові 
нагоду :краще познайомитиси з іншою формою 
украінської літератури і, в опінії самого поета, 

труднішої від поезії - прозою. Тема його док
торської праці - новелі Васипи Стефаника. Данн
ло Стру:к запюбки заглибпюєтьси у творчість цьо
го незрівниного украінського прозаі:ка. та виго
товпиє переклади його твс;>рів на ангпі~сь:ку мову. 

Данипо Стру:к - Це ~оет в аа:~діі розквіту. 
Перша збірка його віршів "tамм~- -qirмa" поиви-
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лас.в: в 1962 році. Де•!\і вірші й статті друиуваnис.в: 
в журналах "Сучасність'', "До висот", ''ЮнаR'', 
"Пластовий шл.в:х", але більшість творів поета 
ще не друиовані і автор готує вже до друиу свою 

другу збіриу віршів, •иу назвав ''Море і ме ва". 

Зараз Даннло Струи дивитьс.в: в майбутнє. Не
давно, у своїй першій збірці він писав: 

Дваяцатив крок nішов • сам. 
І nривітав мене моrучиІі "Верітас", 
і став rасити cnpary -
.в nив і n'10 иек'І'ар знанн•, 

а Ти не 6іііси, не рияаі:, 

6о ос• наяхоянт• яваяцит• nершив крок. 
Крок nро6и nереі:шов. 

("Романтика", ХІІ, 1961~ 

В уираїнсьиій поезії Даннло Стру!\ справді 
перейшов "ирои проби", почав виладати і вила· 
датиме надальше в іі С!\арбницю свою частиу. 

.,..7(аріи і Юрій Даревнчі 

Читаііте в иас~nиому чнспі "Смопоскиnа" 
ів'І'ерв'JО з Д. Струком в сnраві nереІUІаяаоі JІЇ'І'е
ратури. 

НОВІ ПОЕЗІї Д.r СТРУНА 
ВІДЕНЬ 

Ііденс•ІІНЙ ваn•с 
т nарку ром, 

Ї МИШ КаСКВДОІО 
JІети'І'• я'Дуваtо: 

Травнева ві•. 

Зорі запорнnн 
вепнкнв мпнн ... 
Скриnко10 закпикапа яитина 
маму, 

що rне копіна 
в nарку яmr мa.rtn ••• 

А там з червоних уст 

nоснnаJІИс• шнпінrн: 

- ,_.істі n'пдесn. 
І 6пнмнув кінчик nаnіроскн. 

Хто зна? 
Чи rра10т• скриnки, 

чи nружини 

чи Яі'І'Н 
так скриnmrт•? 

О! МиШІй Різенрая! 

Сnочин•! 

Дунаі: cnpaBJІJIC JІаЗИК 

ЯJІJІ щурів. 

Пару10т• хіяники. 
Сnнт• Віяен•, сnнт•. 
Фіниром цока10 

~яому. 

(І'руяен•, 1966) 

СПОКУСА ГІР 

- Юркові, Сихові: Л106асові 

Сnокусо чорних ripl 
Не Ти несеш мені nокуту? 

ГJІJІДнш у мое серце 
nовне ирів, 

яе 'І'емні в '10т•с• мріі? 

Сnокусо чорних npl 
Чи не Твої яівочі rруян 
6іпі та nеряі 
трут•с• в екстазі о6 
сірі руки хмар? 

Сnокусо чорних rip! 
Чи не Твої naxrd иоrи 
розкинуті пежать 

nереяо мно10 

та кJІИчуn мені: Ліз•!? 

Я пЬу і трем.у: 

Сnокусо чорних rip! 
Не Ти несеш мені nокуту? 

(Груяен•, 1966) 

ПОЕТ І ЮРІА 

Серце люди полюби.ію 
І в людях кохалось 
І вони ~о вітали 
Гралися, хвалили .... 

І тепер я розбитеє 
Серце ядом гою 
І не плаzу, й не співаю 
А вию совою. 

итрu літа" - Т. Г. Шевzенко 

Пія тином тишниа 

nриnапа мокро10 траво10. 

На спис! самоти 

и серце квопо ніс 

яо тиииоrо сnоко10. 

Зам урашипаси 10р6а! 

Зnaмamr сnис! 

ЗірваJІИ серце! 

Змочипи кров'10 изики: 

"До нас! До нас! 

То6і не вмерти! 

Тн наш! Тн наш! 

На мураапище серце І'' 
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Під тином тншииа 

криваво10 траво14J. 

. Поламаний мій сnис 
· 6іпіЄ _:_:_ жер.;ва 6~19.. 
~; мура,впищі вси Іор&а 
радіє серцем, 

вже 

не ..• 
моїм •. 

ПРИ ДЗЕРКАЛІ 
... ~·~ '"~···: ~r:-:. ~ .. 

"У дзеркало ходи, ходи! 
Дай мені стати Jl 
А тн 6уд• раз хоWІ Ти. 

Jl nокажу то6і жнтти 
у заnаху матіоJІі, 

і nапщі твої roJii, 
мов 6апириии в за6утти 

СТаНЦІОІОТ. то6і драму 

розnишну до кіиц•! 

Мізии.Jик твій, Нуреєв, 
ПЇДСКОWІИП МОВ орел 

о6ійме Ла ФонтеВи 

і раЗОМ· 11·. ОДІІіМ na 
закрутит•си ввесь світ! 

Не хоWІеш? 
Ну· ніWІоrо. 
Я інше nокажу. 

Зложи пнш свої руки 

мов. кора6е~ nусти~ 
А и ним у незнане. 

Новий відкри10 міт 

де nа~ці Мохікаии 

"Іервоиим скрашат• світ! 

Не хо•еш? 
Ну ні•оrо. 
Дай руку лиш мені! 

Ara! 
Тепер тн вже не Тн є. 

Тн тіn•кн від6пнск Jl. 
У дзеркалі сиди вже, 

а J1 кпинус•, 
щодни заrпину 

ике твоє 

mостроване жнтти." 

(И да10) 

СМОЛОСКШІ 

(fруден•, 1966) 

ОГОЛОШЕННЯ В r АЗЕТІ 

"Пошуку10 о•ев, 

що смі10т•с•• 
рук, що nестит•; 

уст, що rоворит•." 
ДіоІ'еном ходжу •.• 

та марно ..• 
- вже сві•ку заrашу: 
Хав . зорі сміJОТІtси, 
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хай лози nестит•, 

хав вітер rоворнт• . 

... и в 6оWІці му ищаn. 

(fрудеи•, 1966) 

ДАНИЛО СТРУК 

ПАПОРОТЬ - ТНЕ FERNS 

Птиці зелені 

у nізн10 пору 

сnати зпетіпис• 
на свіжий пору&. 

Тихо сnустипис• 

на жовту rпнц10 

nтиці зелені, 

зелені nтиці. 

Крипами &или, 

nepa rу6ипн, 
rопови сизі 
ииз•ко хипнпи. 

Пні навкруrн -
їхні роди'ІЇ кровні. 
Зрізи на nJIJix -
иаWІе місиц• у nовні ... 

Птиці зелен!! 

Що ж вам ще тре& а? 

Маєте місиц•. 
Маєте иеІSо. 

Та на зорі,. 

в золотаву пору, 

nтиці зелені 

рвонулиси вrору. 

Тіп•кн зne'l'in 
не змоrпн, не зуміпн: 
тісно &упо, 
nepennyтanиc• крила. 

Ліна Костенко 

Late, Iate at night 
Тhове birds of jade 
Flew down to sleep 
То а fresh felled glade. 

They settled down 
On needles of pine, 
Those birds of green, 
Of smaragd fine. 

They flapped their wingв, 
They lost some feathers. 
Their heads hung low 
In bluish head-dress. 

Stumps аІІ around -
Тheir blood relations, 
The faces оп stumps -
Full moon sensations. 
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Oh, birds of green, 
What more you need! 
You have а moon 
And sky complete. 

Yet roward вta.rs 
In а golden light 
Тhose birds of jade 
Rnshed up to flight. 

смолоскип 

But to ascend 

They were unable, 

Тheir crowded wings 

CouJd not untangle. 

Lina Kostenko 

(Тrans. Ьу D. Strnk) 
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НОВЕ- В. СИМОНЕННА 
Спадщина Василя Симонен

ка ще не вся опублікована. 
Приходять вістки з Украііпи, 
що ще багато його віршів хо
дять в рукописах з рук-до-рук. 

Київська иліт. Україна" (z. 
_f), опублікувала кілька, неві
домих до тепер} віршів поета 
з приміткою М. Єременка, я
кий порівняв його до ((блис
кавиці, яка спалахнула яск
раво й згасла швидко"} відмі
zаюzиJ що поет ((залишиться 

нев'януzою квіткою в розкіш-

ному вінку української пое
зії}'. 

Huжze передруковуємо один 
з цих віршів. 

* * * 
У душі моїй-
місци немає туманам. 

У душі моїй-
сонце червоне 6уи, 

і реrоче й rрнмнт. 

rо.пу6нм океаном 
нерозтрачена радіст~о мои. 

У душі моїй-
шторми і rрізні прн6оі, 

і триваrа, 

мов хмара rрозова, 

встає. 

Я вродпнвнй з то6ою, 
розумний з то6ою. 

У то6і - мои ніжність 
і серце моє. 

О6лаrлн нас тумани. 
У їхньому клоччі 

nіднімаютьса сумніви, 

мов комиші. 

Та не 6ійса дивитись 

в мої розтривожені очі. 

Очі - вікна моєї душі. 
Васнл!> Симоненко 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
~ УКРА"І"НІ й НА ЧУЗІСИНІ 

• Новий таір молодоrо ком
nозитора М. Скорика. Молодий 
у:краінсь:кнй :композитор зі Льво

ва - Мирослав С:корн:к працює 
зараз вн:кладачем Киівсь·:коі :кон

серваторії по :клису :композиції. 

Він автор багатьох :композицій 
(зо:крема він відомий ик один з 

творців "у:краінсь:кого національ· 

ного джазу• ). Серед них - :кан
тата "Весна'' на те:кст І. ФранJІіа, 
сюїта дли дсмрового ор:кестру, 

музн:ка до фільму "Тіні забутих 
пред:ків". Зараз молодий компо· 

знтор працює над балетом "Ка
менирі". 

Х'РОНІКА 

гато :картин вн:клн:кають "розбіж

ності", а стоичн біли :картини В. 
Че:каню:ка "Китобої" (на и:кій на 
половину полотна видно :кров •.. ) 
"стає навіть моторошно". Кри

тн:к пише, що "и дивлюсь на :кар
тину "Каменир .. , а думаю про І. 

Драча, дивлюсь на :композицію 

"Досліднн:кн", а повторюю рид:ки 

В. Коротича ... " ("Л.У.", ч. 95, 1966) 

зу підтримав :крнти:к Анатолій 

Ма:каров, и:кий на численних ци

таtах стараєтьои до:казати, що в 

поезії Нечерди помічаєтьси "самі 
сил:куванни на дум:ку, дивну не

зграбність, втомлюючу галасли· 
вість і жодного (І) оригінального 
образу" (''Л.У.", ч. 101, і966). 

• В. Коротич про літературу. 
На за:кінченни старого 1966 ро:ку, 

• Крнтнкуют~о Ворнса Нечер- В. Коротич написав статтю "Пе
ду. Борис Нечерда, молодий поет ред майбутнім'' ("Л.У., ч. 102, 
з Одеси, ровесни:к шестидеситни- 1966). В ній ми знаходимо та:кі 
:ків, був нераз :крити:кований за рид:ки: "Є багато способів обі
свої поез11, и:кі дуже різио від· :красти себе. Один випливає з 
бігають від традиційної поезії за провінційної самоза:коханости 

• Мнстец'І'8о і nоезів. З :кінцем іі формою і змістом. Опублі:ку- людей, певних власної вищости 
мниуnо го ро:ку . відбуласи в Киє- вnвши, післи деи:коі мовчан :ки, ще в усьому - в історіі, поезії, тех
віз вистав:ка :картин молодих ху- в жовтні минулого ро:ку ":коне· ніці. Вони та:к певні того,· що не 

дожни:ків, в и:кій взило учас't'І. no- пе:кт поеми" - "Хліб наш насу- існує в цілому світі вершин, ви

над 300 молодих митців, вистав- щний'' ви:кли:кав зраsу rострі ре- щих за їхні, що не прагнуть ози· 

л•ючи 750 :картин. За словами пnі:ки серед ··читачів". Відrуииу- рати й нав:колишньоrо :краєвиду. 
:крити:ка Семева Шаховсь:кого ба· лась · Віопа Крустапьова, а іі spa- Ци. ·· блаженна; самоза:коханість 



надзвичайно сnоріднена з іншим 

сnособом самооб:краданип - по· 

стійним nриниженням nеред ін

шими й nрагнення nіти в иау:ку 

до nершого-ліnшого заброди, а
би nодалі від рідних nорогів. Ну, 

що там, мовпив, є ці:кавого? 

Я:к вмирає дерево з облиnни
ми :кореипми, та:к rииуть :культу

ри, :коли іх у той чи інший сnосіб 

nрирі:кають до животіини:, - ча

сом власні "майстри" чи люди, 
я:кі себе за та:ких вважають. І не

багато є на землі :культур, що 

зберігалися б і nостійно мудрі
шали, наснажені nре:красним nо

чуттям відnовідальности, я:ке жи

ве в народі. Митці народжують

ся саме з цього nочуття - з ие

сnо:кійноі відnовідальности nеред 
впасним людом і власним часом ... 
Я думаю і про це - про хази:й

иовите ставлення народу до вла· 

сноі літератури. І про ставлення 

nисьмении·:ків до народу ... Про 
щирість nоезії можна говорити, 

мені здається, лише тоді, :коли 
вона народжується з иеобхіднос

ти. Для nоета - з необхідности 
J:аnисати вірша, для людей -
з нетерnлячого очі:кування саме 

на той вірш", 

• Над чим nрацює Іван Дзю· 
6а? Не лише це nитаиип, але й 

взагалі, я:ка доля обох nерес~у
ваиих радяись:кою владою :кри

ти:ків Івана Дзюби й Івана Світ· 

личного - не nеред одним то

бителем літератури в УJІ.раіиі й 
на чужині. Ми вже nовідомлJІJПІ, 
що ще в серnні 1966 р. заговорив 
І. Світличний {але не "{ виданипх, 
я:кі nризначені для громадян 

УРСР 1), Подібно сталось і з І. 

Дзюбою. Він заговорив, але nоче

рез "Нове Життя" {ч. 2 з 14 січня 
1967 p.J, я:ке nоявляється у Пря
шеві, а не в У:краіиі. І. Дзюба, на 

nитаиип цього видаиип, розnовів 

про сво і порчі nляии. Він nрацює 
над оглядом ідейних шу:каиь у:к

рЮись:коі іителіrеиціі, па тлі ду· 

ховиого життя Евроnи {в:кmочно 

з Росією}. Пише :книЖRу про Ва

силя Стефани:ка, я:кого уважає 

за одного з найбільших сЩтових 

nрозаі:ків у ХХ столітті. ЗакіН'Іує 

:книж:ку про Т. Шевчеи:ка · "rой, 
що виганяв фарисеїв". Заіі:маєть

ся історією боротьби російсь:кого 
царизму nроти _ревотодіАно - ви· 

звольних рухі-в. І.- Дтб:а -nише, 

що він "хотів би nовериутисJІ до головний иаrолос на nартійність 

а:ктивноі роботи в галуsі а:кту· літератури. З молодих nоетів уч
альноі літера-турної :крити:ки та иів вітав В. Коротич. {"Л.У.", ч. 3). 
матеріялу сучасної у:краіись:коі 

літератури". 

Хвилює І. Дзюбу доля його 

друзів, СІшадиі й суnеречиі nро

цеси, я:кі відбуваютьсJІ зараз в У

:краіиі, розчаруванип і стремліи· 

ня частини у:краіисьІІ.оі творчої 

молоді. Молодого :крити:ка біль
ше ці:кавить ети:ка, я:к nоліти:ка -
"ети:ка в ширшому розумінні -
я:к стосуно:к людини до світу й 

до самої себе". 

• РеабіІІітувапи А. ПереnаЯКJ. 

Молодий літературознавець А. 
Перецадя, юшй згідно з радяись

:кою пресою, був nов'язаний з, бу

цімто, nересип:кою щодеини:ка В. 
СимоиеИІІа за:кордои і буцімто мав 

• Зміни в "Літературній Ухра
іні". В :кінці січип 1967 з дотеnері
шного с:кладу реда:кціі "Літ·, У:к
раіни'' вибуло 7 nисьмеини:ків на 
12 членів ред:колеrіі. На їхнє міс
це серед нових nрізвищ знаходи
мо та:кож ім'я дуже талановитого 

і nроду:ктивного, молодого :кри

ти:ка Маргариту Малиновсь:ку і 

львівсь:кого nоета - диnломата, и

:кий nобував в минулому році в 

місії УРСР до ОН - Дмитра Па

влич:ка. 

СТУДЕНТСЬКИй ДР АМАТИЧНИй 
ГУРТОК В ВАЛТИМОРІ 

В Балтиморі nостав студеит

сь:кий драматичний rурто:к. Гур-
nереписувати розnовсюджува· то:к ще не має своєї точно озиа
ти серед студентів вірші nоета, 

був nереслідуваний радяись:кою 

владою і довший час про нього 

ие було віст:ки. З :кінцем грудня 
А. Первnади вистуnив з доnовід· 

дю про nере:кладаць:ку майстер

ність Валеріяна Підмогильного на 
засідєиию Комісії художнього nе

ре:кпаду СПУ. 

• Поворот до старинної укра

їнськоі мозаіJІн, В Доиець:ку на 

Донбасі nрацює вже де:кіль:ка ро

І<.ів е:ксnеримеитальиа середип 

ш:кола, мистець:ку груnу я:коі о· 
чолює Гриrорій І. СиницJL Груnа 
митців будує свої мистець:кі за

сади на мозаї-ці Киівсьr~оі Руси 
та у:краінсь:кому народиому жи

воnису. Художни:ки взяли собі 

на озброєнип "естетичну :культу

РУ народу, його розуміння :кольо

ру, :комnозиції, рисуи:ка". Груnа 
художни:ків - Г. СеницJІ, Алла 

Горсь:ка, Галина Зубчеи:ко, Ві:ктор 
Зарець:кий, Геннадій Марчеи:ко 

створили е:кстер'єр е:ксnеримеи
талІ<иQЇ ш:коли, nри:кра.шаючи йо

го мОзаїчними :картинами, я:кі nе
р&rворили цю ш:колу в своєрід

ний музей модериого мистецтва. 

{"Л.У.", ч. 1). 

• Семінар молодих авторів. На 
-початІ<.у січии відбувси в Києві 
семінар молодих авторів, учнів 

8 • 10 :илисіІs, молодих, nочат:ку· 

ючих nоетів і nрозаі&ів. Перед 

ченоі назви, але nерша його noc· 
танов:ка Фраи:кового "Мойсея" nо

:казала, що ЦІІ груnа нашої студі

юючої молоді це дійсно дynte 

nоважний зародо:к, и:кий може 
бути важливим в:кладом в наше 

сцеиічие мистецтво в США. Сама 
nостанов:ка за nроє:ктом його у

часни:ків і nід :керівництвом nані 

Раїси Зелиись:коі і nані мrр. Лідії 
Леміш:ки, nо:казала, що ми маємо 
гурт дуже талановитоі молоді, и• 

:ка зуміла створити модерний те· 

атр, відбігаючи від наших тра

диційних nостаиово:к, та вивести 
знамениту rpy, nов'изану з деJІ

:кими влучними модифі:каціями, 

де:корацією сцени і евітлиними 
ефе:ктами, nо:казуючи величию 

:картину "Мойсеи". Драматичний 

Гуртоl'і можна nорівиJІТи з иай

Ріращими нашими театральними 

груnами, що nеребувають сього
дні на чужині. 

Головною nостаттю був Мой· 

сей {у ви:коиаииі Богдана Булав

Ріи}, и:кого відображеиип Проро· 

:ка, його nриродии гра, його ди:к
ци і жести nов'JІзані у гармоиій

ну ціпість зворушували до гли· 

бини :кожного глидача, JІ:кий без

сумнівно вбачав V траrедіі ізра
ільсь:кого вароду - у:краінсь:кий 

народ, а. у траrедіі МойоеJІ -
траrедію наших :кИJІЗW і гетьма

нів. Гру Богдана Булав:ки {~ий 
студіює еле:ктричну інженерію} 

творчою молоддю вистуnили nи- можна, сміливо nоставити иарів· 

сьмеини:ки старшого .nQ:коління, ні з досвідчени~и і навіть nрофе· 

и:кі в t<Boj:J д9n:овідих ставиЛJІ сійними артистами , сцени. 
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Знаючи братів АндріJІ (Датан) 
Романа (Авірон) Татчинів з різ

них внетуnів на наших а:кадемі

JІХ, ми могли бачити їх вели:ку 

етичного спрИЙНJІТТJІ їхньої гри 
місцевою публіІІ.ою в "Іасі Фраи
~всь:кого :концерту. Вони ціt";ав-

'tеперішні наші речі... ПереглJІ

даю'ІИ наше драмати'ЧІІе мистец

тво, різниж авторів, ми цілий час 
повертаємось до творів Ми:коли 

Куліша. Вони не втратили на 
своїй а:ктуальності і тепер... Л:к
що ми не знайдемо чогось більш 
сучасного, то це напевно буде йо

го-":'l.hша Мазайло". Наші почат
:куючі артисти мають вели:кі ба· 

жанНІІ працювати в цій ділJІІЩі. 

Надіємось бути готовими з "Ми
ною Мазайло" десь в жовтні. А 
з "Мойсеєм"'? Ми радо поїхали 
б і по:казали його і в інших міс
цевостJІх. 

ЛJІТЬСJІ модерним 

пристосованість до гри на сцені, шу:ках за новим 

театром, в по

відображеннJІм 
схопленНІІ своїх ролей, пережи

ваннJІ та природнє їх ви:конаннJІ 

- чорних сил бунту "і руїни. 

Порівнюючи їх з попередніми, 
іншого хара:ктеру виступами, мо

жна було ба'!ИТИ їхню наполег

ливу працю над собою, JІ:ка дала 
знаменитий вислід. 

і переданНІІм суті даної речі, ідеї 
даного твору, и:ка б в пов'JІзанні 

гри і цілої постанов:ки доходила і 
сприймалась ГЛІІдачем іна:кше, JІ:К 

наші традиційні сценічні речі. 

Рецитатор:ка "Прологу" Ір11.а 

Хархаліс і :коментаторl'іа Слава 
Зелинсь:ка, JІ:кі становили части
ну ціпости гри, були на рівні ви

мог, черговий раз до:казую'ІИ свій 
талант та своє заці:кавленнJІ сце

нічною грою. 

Побачивши "МойсеJІ" і прем'є

РУ ньюйор:ксь:кого "Нового теат
ру" - "Камінний господар", ми 

з повним пере:конанНІІм можемо 

с:казати, що балтиморсь:кий Дра

мати'ЧІІий Гурто:к за деJІl'іИЙ час 
не буде нічим поступатись перед 
а:кторами 'Нового театру". 

Деб'ют Студентсь:кого Драма
ти'ЧІІого Гурт:ка в Балтиморі -
був знаменитий. Надіємось, що 
його :керівни:ки пані Раїса Зелин

сь:ка і мгр. ЛідіJІ Леміш:ка та мо
лоді а:ктори не заведуть дальших 

сподівань нашої сусnільнос:ти. 

В розмові з панею Раїсою Зе

линсь:кою і Славою ми ба'!Имо в 
них вели:кий оптимізм післJІ пер· 

Еа запитаннJІ, JІ:кі плJІни на 

майбутнє, Слава Зелинсь11.8. від

повідає: 

- Ми хотіли б поставити щось 

шого вели:кого успіху і ентузіи- нове, ориrінальне, інше JІ:К всі до- о,~ 

Розмова з Богданом Рубчаном 
В пстередньому zucлi исмолосн:ипа" ми 

позн.айомили наших zuтaziв з одним з визна
zніших cyzacнux українськuх поетів і літера,.. 
TYf!НUX ІGрUоТШСів. В -статті Данила Струка бу
ло подано характ~~ку творzости поет~ 

Сьогодні ми публікуємо нашу розмову з Боz
даном Рубzаком. в якій ми порушили цілий 
ряд актуальних питань і одержали обширні 
відповіді~ які. напевно знайдуть зацін:авлення 
у наших zитаzів та допоможуть нам пізнати 
докладніше духовний світ поета~ йоw думки 
й погляди. 

ПиaJUU:: Чк можете розказати иам про свое: пор

•е жнтти і пJUІНИ на маИуnс-е1' 

ІЩповід•: 
Моє творче ЖИТТJІ '? В ідеальних умовах, r;ожна 

хвилина мала б бути творчою, твореною. Але в 
наших буднJІх, моє творче життJІ не відрізНІІєтьсJІ, 

либонь, від "творчого життJІ" 11.ожного у1І.раїнсь

r;ого митЦJІ на чужині Більшість часу проходить 

"у 11.8.нцелsріі" (сам А11.8.r;ій А:каІІієвич- не знав, що 

та:ке справді ':ка·нцелsрист" - повну хандру цього 
слова від:крила нам наша "модерна" доба), а на 
JІ1І.усь власну творчість залишаютьСJІ хіба оl'іраЙці 

часу, що їх збиааємо ЦВJІШ11.8.МИ зусилтr: ~ni, щоб 
ЩОСЬ СВОЄ Зробити і щоб JІ:КОСЬ З8ЛИШИТИСJІ OДJI1111-

qeJO. Отож, у тих "вільних полюс" часу займаюСJІ 
публіцисти:кою, часом· пишу :крити:ку, а дуже не
часто - поезііо. За робочий Іtабінет часом пра

и.нтЬ автобус або підземний поїзд - хочу приrо
туьти збір11.у "тріаі.JІ", и:ка мала б називатисJІ 
"Ла:~~ціі в саб•еі"'. 

Щодо віршів, пи-шу іх приблизно lD-15 у рі:к. 
На мою дум:ку, це вповні вистачає. Поети часом 

безнастанно заливаютьсJІ nісиJІuи, JІ:К соловей:ки 

(а в гіршому випад:ку - JІ:К l'іухонні 11.8.Нар1І.И 1), 
і заливають ними сотні дру:коваииж сторіно11... А в 

дійсності, одначе, залишитьСJІ тіль:ки :кіль:канадцJІть 
віршів, JІ:кі матимуть JІ1І.усь справжню вартість. Це 

траплJІєтьСJІ і з тими, хто пише багато, і з тими, хто 
пише мало- при наглJІдній вартості таланту. Але 

буває й та:к, що поет, JІ:КИЙ пише мало - сильур 

впливає на літературу, тоді :коли фабри:кант вір

шів впливає тіль:ки на світові рин:ки, спричинюю'!И 
nідвищенНІІ виробництва чорнила. Візьмім, на

при:клад, Ольжича, JІ:кий написав всього малень:кий 

томи:к - і МалИШ1І.а_, JІl'іИЙ заготовлJІє вірші пуда

ми, і напевно спрИ"ІинюєтьсJІ до нинішньої недо
стачі паперу в РадJІись11.ому Союзі. 

Мої творчі плJІнн'? Н1І. Бог дасть. ХочетЬСJІ пи

сати поезію, хочетьсJІ далі займатисJІ журнахістн

l'іОЮ (s ж перш за все - 111уриаліст), і час від часу 
змайструвати JІ:кусь серйознішу статтю про літе

ратуру. А моJІ таємна любов - це праза, хо"І усі 

11.ажуть, що МоJІ проза ніl'іуди не го.ц.тьсs. Я хо
тіJІ би попробуьти сил у багатьох царю-'111-Х ху

дожньої прози 1 напри11.ttа.І'., чотири рази починав 
дете11.тивний роман, JІ:кий на жаль l'іожного разу 

обриааасs на третій сторіІЩі - десь на почат11.у 
розмови двох герої,. У поїзді. Дуже ткгне ·на 
спраажній роман, але на це треба мати '18С. Хо
ті• би та11.ож зJІіпитн й видати sбipl'iy статтей, але 
на це треба мати гроші Взагалі, плинів у мене ба

гато. 
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Питаиив: Ви наnевно помі•аС'І'е, що у вас на 

•ужині, а також і в Украіні, .y"nl рЬві nопемі .. і 
rолоси в сnраві оцінки noe:sii. .Rке у Вашому ро:sу

міииі nовинно &утн nри:sиа•еивв noe3ii? 

ВіАІІові~• : 
Так, такі "полемічні голоси" (що за :вишу.ка

ний евфемізмІ) доходили часом і до мене. Справа, 
насправді, мається дуже просто. Думаю, що при

зг,аченн.и поезії єдине - бути поезією. Це, пев
на річ, не означає "мистецтво для мистецтва", але 

"мистецтво для людини". В нашу добу позлітного 
фальшу, людина до розпачу потребує чогось сnрав· 

жи•оrо, а :в тому й справжнього мистецтва, справ

жньої поезії. Отож, завдання поета - зосереджу

ватиси :виключно на тому, щоб збудувати добрий 

nоетичний твір і тим збагатити духовну скарб
ницю людства, яка сьогодні гранично загрожена. 

Питаиив: Чи noe:siв nовнина &утн ві~о6раuкеи
ивм пише nо•уваи•, ~умок і і~е:аі nоета, 'ІН вона 
nовинна також служити вкимс• іншим ціпим, на· 
nрикла~ nоліти•иим, иаціоват.иим, rромадс•ким? 

В~nові~•: 
Бачу, що Ви "nереслідуєте" цю тему, тому ко

роткою відnовіддю тут не обійдеться. Отож, ні 

одно ні друге. А якщо Ви думали, що .и згодний і~ 
:всякими "відображу:ванн.ими" :всяких "nочу:вань'' 
та "ідей"', мушу Вас гірко розчарувати І Навnаки, 

я вже схильний говорити про "інші цілі". Це, ма
буть, nотребує nо.иснеJ tН.И. 

"Відображуванн.и" nоетових почувань можна 
знайти в кращому виnадку в його інтимних лис

тах, а в гіршому -:в клінічних заnисах його nси

хі.итрів. Можна, звичайно, знайти іх і там, і там -
бо для більшості тих, хто вtд.ідує nсихі.итрів, на 

інтимних ли·стах все й кінчається. А думки та 

ідеі nоета наnевно "відображені" :в поето:вих есе

их, шкільних роботах чи nротоколах nартійних 
:sборі:в. Поезія, що :в ній автор намагається "пере
лити :всього себе'', щоб читачі :sро:sуміли .ик :він 
nалко страждає чи кохає чи яким nалким :вогнем 

хоче нищити своіх :ворогів - звичайно, нікудиш

І4И. 

Почуванни та ідеі можуть дати тільки по
штовх до твору, тільки якийсь зародок, nервоnо

чаток твору -хоч ще частіше· :вірш народжуєть
ся з якоїсь гармонії двох-трьох слів чи з якогось 

образу, а не з ідеі. Але навіть якщо твір і наро
дився з ідеі або nочу:ванн.и, скоро :в творчому про

цесі іх ··завдання кінчається, і nочинається труд 

безмежних nеревтілювань, що його ми називаємо 

творчістю. Коли твір закінчений - його організм 
такий відмінний від "щирих'' nочувань та ідей 
nоета,; що вони стають _nросто зайвими. До речі, 

думаю, що· .навіть вnерше осмислюючи твір, поет 

повинен ставати якнайдальше від сво.іх "спраа

жкіх.'.r почувань· та ідей, щоб ВОІ-~·и не заважали об
ра:sності ·та мелодиці твору. 

· Отож, •ІС :абсототно не: вірю в ·:щиру" .поеЗію. 

Чита"f8' цілком .не· цікави"!ь,., чи поет спрааді ·чує 
голоси ангепів ·у морському .nрибої, .або чи якийсь 

його любовний вірш був наnисаний для Д:sюні. чи 

для Ліди, і чи Ірц.и насправдІ Існрала. І поготів, 
читача не турбує, чи вірш був народже1-~.ий справ-
жнім пюбовним nочуп.им, а чи його тема - це ще 
один засіб nоетовий. Це саме відноситься і до 
"трюкарства" nоета. Якщо всякі "трюки" nідви

щують вартість твору - вони дуже творові по· 

трібні. На жаль, через обмеження цростором, не 
можу тут додумати цієї думки до кінця. 

А теnер про "інші цілі". Зразу ж мушу nоясни
ти, що тут говоритиму .аже не .ик nоет, а .ик жур

J'j&Л'іст, бо nоета такі сnрави не мають цікави:ти. 
У нашій сьогоднішній ситуації nевний рід nоезії 

має безnеречно nолітичне значення. У всякому ра
зі nоезія, про .иlІіу тут мова - це не "політична" 

nоезія. Прочитайте брудну лайку якогось Цьопа 

(в цьому nрізвищі -життя ніби наслідує Гогол.иІ) 
в дев'ятому числі "Жовтня'' за 1966 рік, де він 
"виливає" свої "ідеі" про диверсійні тенденціі 

сучасного мистецтва, - і ц.и nроблема Вам стане 

аж надто ясною. 

Отож, "nолітична" вартість нової поезн за 
кордоном - самозрозуміла й не nотребує даль
ших пояснень. Особливо сnравжни nоезія і в Ук
раjні, і за кордоном дуже важливі теnер, коли на 

nоетів усякі Творці Держав та інші ділки по ОН 
та ЮНЕСКО nочали звертати увагу. Звичайно, це 
не означає, що .и сідаю за стіл і думаю: "А теnер 

наnишу nоезію, що матиме nолітичне значення. 

А .и:к не вийде, то чорт з ним, наnишу статтю про 
nолітичне значення nоезії". Поет мусить nисати 
добру nоезію. А всякі наші "вnливові" люди (ах, 
мрії І) повинні nоказувати його твори всюди, де 

теnер nоказують добру ·поезію для різних nолі

тичних цілей. А кваліфіковані літератори повинні 
nисати про нього статті. Інакше кажучи, "nоліти

ка" nоезії мусить завжди лежати nоза нею самою. 

Тим часом, в нас буває інакше·. Різні "залізні" 

студенти економії та різні "збанкрутовані" полі
тики nишуть усякі небелиці про поганих (але 
сильно "політичних" поетів), і то різними мовами! 
Все це чужинці будуть слухати доти, доки не ста

нуть читати твори тих nоетів. А .ик стануть вони 
та·кі твори читати, тоді хоч іди та в Сірка очей по

зичайІ 
1'\оротше кажучи, найГоловніше rrолітичие· 

значення нової nоезії і тут, і там, те, що українсь
кий народ настільки зрілий, що має таку поезію. 
І цього, повірте, досить І 

ПитВJІІІ8: Ви :s•асте, що в Украіні wести~е
свmики вистуnкпи nроти '1'. зв. "епі~емі .. оі таор
•ости". Ми nомі•асмо і на •ужині таку таор•іс~•. 
Як Ви її оціИІосте? 

В~nові~•: 
Тема, або "сюжет", nоетичного твору - це 

цвях, що на нього можна повісити твір, .ик пальто. 

На жаль, ці слова не мої. Іх сказав Оден (дл• ін4 

формації декого з земликів -:- не Оден, а О.ц:ен
англо-американський поет). Або, повертаючис• до 
попередньої відnовІдІ, ідея діє як n~a~t,и~ . твор
чий імпульс. І то не тільки і.це.и, an:e навітЬ .Іде•І 
Якщо з цього виходить гарний вірщ :--.вс~ гарuд. 
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Прикладів такої поезії (звичайно, маю на увазі 
справжню поезію) в нашій соціологічно умотиво
ваній літературі - не так уже і• мало. Перш за 
все - Шевченко. А по'І'ім, наприклад, дуже ви

тончений "волюнтаризм•• "Ріні'', точна поетична 
ідіома "Княжої емалі", поліфоні"ІІ~а мажорність 

Маланюка, складна поетика "Крут" чи "Багряної 
піраміди", бароковий Липа. Взагалі, вісниківцим 
ці трудні справи дуже добре вдавалися. А що вже 

говорити про Тичинене привітання проголошення 

нашої держави І Ці твори такі ці1~і тому, що в них 
домінує не тема, хоч і якою близькою вона чита

чеві не була б, а висока майстерність. Хтось міг 
би сказати, що це звужує коло прихильників та

кої поезії, бо нею цікавляться тільки ті, хто по
діляє поетові "ідеі" - мовляв, такі твори не го

ворять до всього людства. Це невірно. Кожний 
добрий твір го~оритиме до любителів доброї по

езії, якої національності вони не були б чи яких 
політичних уподобань вони не мали б. Наприклад, 
мені не можуть не подобатися твори Маяковсько
го, хоч ім і дала поштовх протилежна до моєї іде
ологія, що в неі я як "гомо політікус" не вірю. 

З другого ж боку, кожні роковини прицосять 
нам стихійні зливи римованої журналістики. Ці 

речі напевно мають якусь пропаrандивно - педа

гогічну вартість, і тому я проти них насправді ні

чого не маю. Треба тільки раз І~а завжди зрозу
міти, що такі римовані статті або деклярації -
не поезія, а цілком окремий жанр. Про такі межові 

жанри я колись хотів би написати статтю, бо тема 
ця дуже цікава -особливо аналогічний жанр лю

бовних деклярацій естрадної пісні. Але ця тема 
не стосується поезії, і тому на J"Іій тут не буду 

довше зупинятися. 

Питаиии: Як Ви задивлистесs на вистуnи в 

США Дра'Іа і Павли'Іка? Чи уважасте, що такі 

вистуnи nис•меиииків з УРСР с корисні? 

Відnовідь: 
Ви не запитали, кому такі виступи корисні. 

Глибоко вірю, що і виступи, і зустрічі були корис
НІ 1 нам, 1 ІМ. Мені, 1·rаприклад, завжди цікаво і 

УІорисно порозмовляти з талановитими й гарними 

r::юдьми, особливо якщо вони- українці. Також ці

УІаво побувати на виступах добрих поетів. Зви
чайно, я тут говорю про іх виступи як поетів, а 

не як "позапоетичних'' ідолів, хоч і це може мати 
свою вартість, особливо для молоді ... 

Єдині, що не мали користи - це ті колишні 
1'\Ниговоди, а нинішні редактори газет, які ·ніколи 
вже нічого не навчаться, бо все вони чудово зна: 
ють і про все розкажуть. Українську ситуаці~ 

НИ1іЇШНЬОГО ДНJІ ВОНИ трактують JIK . КНИГОВОДСТВО 

якоїсь повітової кооперативи, де "два а двА є 

wтири", і де кожний громадянин Радянського Со

юзу - це обов'язково агент і провоJІL,атор .. 
У зв'язку з цим, боюся, щоб корнет~ ІSідвіди:ц 

Драча і Павличка не перейшла в жахциву щкоду. 

Справді ж .. б.о, пров9кативні напади однієї. га~ети 
на мол~~тіВ" еміrраціі, що "пщ:м~ли·: органі~ 
зуватн висту~и і перекладати вірші ,.(мqвч;яв, вон~ 

також "високоплатні'' аrенти) - можуть ВІДІрва
ти декого з молодих інтелектуалів - еміrрантів від 
украінсьиого ядра за кордоном, що йому вони так 
ду же потрібні. Сподіваюся, що ці молоді люди 
зрозуміли вже нашу "діяспору" настільки, що на 
такі гістеричні наклепи не звертатимуть ніякої 
уваги. 

Питаиии: У нас на •ужині с nро6пема з твор· 
'ІИМ доростом. Деикі з nо'ІаткуJО'ІНХ nоетів виrJІІІ· 
да10т• дуже традиційними (це мова npo иаймопод
wих). Як можна 6 сnриити твор'Іому зростові на 
'Іужииі? 

Відnовід•: 
Це дуже цікаве питання, і на ньому я хотів би 

зупинитися довше. Думаю, отже, що традиційність 
нашого "доросту" тісно зв' язана з психологією 
еміrраціі, яка вже встигла просJІКJ"ІУТИ і в мову 
українців за кордоном. Коли молода людина пи
ше англійською мовою, вона автоматично пише 
"по-модерному", бо в іі психщ1 англ1иська мова 
яиось парується з духом модерности. Це ж бо в 

тій мові вона вперше зустріла сиарби сучасІ~оі 
літератури- чи ориrінальні, чи перекладені. Але 

з моментом, коли вона починає творити по-укра

їнському, в неі перед очима стає ціла армія .різ
них тіток, впорядників молодечих організацій, а 

щонайгірше - вчителів шкіл українознавства, я
кі тяжко працюють суботами, щоб нашим моло

дим людям подати цілком однобічний - і тому 
!·.есправжній - образ украінської творчої мови, 

що втілена в українську поезію. Така молода лю

дина відчуває великий обов'язок перед тими сво

їми виховниками - вона може навіть і глибоко 

любить іх. І це добре. Але старші мусіли б від
дячити ... 

А що вже говорити про несамовито гострі, 

пронизливі очі Тараса Григоровича, що глядять 
на неі з портрета на СТІНІ, і що про власника іх 

бідна дитина має цілком спотворе~е уявлення. Як 

же можна підняти руку, та ще й озброєну пером, 
проти замученого страдника і написати мерзенно 

зрадливий "модерний" рядок... Врешті-решт, усе 
це може закінчитися психосоматичною травмою

рука,- що поемїла написати "модерний" рядок, 
може чого доброго раптом "усохнути". 

. Отож, з-під пера мододоі людини слухняно 
виходить рахітичний суроrат Грінченка. Вона тоді 
спішить показати його батькам, потім несе на ~и
щі Курси Українознавства і показує Пані Вчитель
ці, а в суботу вечером читає його своєму Дру:rрві 

Кошовому. І всі віршик хвалять, всі кажуть, ·що 
ось це "доnерва" поезія, що ось це t.~ожна друку

вати в !КУРНалі. І молода людина rіосилає віршик 
У.)~УРІ~.ал. На небі загоряється ще одна зірка, бо 
народжується ще . один пое~ ... 

Після надруку,вання кі.лькох віршиків у жур
на.цах, молод~ .. людина ~епоцітно виробляє небез
печну падвійну шкалу.- одно мірило для qвіту, 

а друге для неІ.;ьки-Украіни. ~~:'вершині першого 
мірила с~9.іть, наприкла.д, -~'ГамЛет'', в Щі вершині 

~другого ·.:.Ой не .~оди Гр~цю"' .. Ц~;:роз,р;воєнкк, 
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ЯRе яиогось шведа чи іншого еспанця Rинуло б у 
судороги "галопуючої" сRізофреніі - ій абсолют

но не ШRодить. Вона· ж з •~.им виросла змалRу і таR 
звиRла до деформування світогляду, ЯR японRи 
звиRають до деформування стіп. Афоризм: "Все 

що своє - інаRше від чужого" - став знамени

тим антидотом проти всяRих "Rpи:s". Вона може 

навіть піт~ F..a "Ой не ходи Грицю" і ца п'єса ій 
може навіть сподобатися - не ЯR своєрідний 
"Rемп'', а ЯR справжнє "наше" мистецтво. 

Дуже важливу ролю грає в тому всьому фаRт, 

що все, що любить неньRа-УRраіна (уосіблена, 
звичайно, в Пані Вчительці та в інших виховни
Rах) - ЗF.ачно легше дається. Погляньте ж бо: і 

уRраінсьRий віршиR легше написати, ніж англій

сьRий (труднощі мови - ніщо супроти муR справ
жнього поетичного вислову 1), і надруRувати його 

легше, і на виставі "Ой не ходи Грицю" думати 
не треба ... 

Я тут же таRи хочу цілRом щиро підRреслити, 

що я дуже шаJ·.ую труд тітоR, Пань УчительоR і 
Друзів У\ошових. Це справді жертвенні і дуже по
трібні люди. ЯRби не вони, не було б узагалі ні
ЯRОЇ мови про таRе несамовита чудо яR літератур

ний "доріст" в середовищі еміrраціі, яRа двадцять 

RільRа роRів тому поRинула рідні землі і втрати

ла з ними всяRий RонтаRт. Я ж сам не писав би 

СЬОГОДІіfі уRраЇНСЬRОЮ МОВОЮ, і тією МОВОЮ З усі
МИ не сварився б, ЯR би не ті добрі люди. Адже 

гарні хвилини свого дитинства я провів у Пласті 
і до останніх роRів був сам учителем ШRоли уRра

jнознавства. Але справа в тому, що на яRіИсь тоЧ

ці життєвого шляху, молода людина мусить по

прощатися з тими доброзичливими руRами, що 

вели іі через дитинство, і починати думати та ді
яти незалежно. Про це я, зрештою, писав Rолись 
давно ... Молода людина мусить сама собі вибрати 
сво10 УRраіну, і то таRу, яRа вміщалася б на одній 
ШRалі з світом. А вона є. ТільRи треба знайти іі в 
цілRом самостійному і часом навіть одчайдушно
му сафарі. 

А нам "старшим" треба писати добру поезію, 
щоб іі було ще більше в багатющій сRарбниці 
справжньої уRраЇJ;<:ЬRОЇ літератури, віRо якої 
нечасто відRривається в Rлясах суботніх ШRіл уR

раіиозиавства. І ще треба одного. Треба розумно 
поводитися з молодими поетами, яRі живуть і тво

рять серед copoRa - мільйонного нашого народу, 

і ЯRі Є СЬОГОДНі ЄДИНИМ фаRТИЧНИМ, фіЗИЧJ~ИМ ROH
TaRTOM нашого творчого "доросту" з рідною зем
лею і з усім тим (і поганим і добрим), що там 
сьогодні робиться. Не "інтрепретуймо" тих скпад
них явищ молодим людям на наше, від довгої 

шевсьRоі роботи "утерте" Rопито. )fай вони самі 
послухають, поразмовляють і винесуть .влас:t-~·і 

ВИСНОВRИ. Ці ВИСНОВRИ Не МУСЯТЬ бути ПОЗИТИВНі. 
Але вони обов' язRово мусять бути власні. 

Питаиии: Чи Ви 6ажали 6 nереказа'rи ,цещо 

nо•ерез наш журнал твор•ій моло.ці на •у•ині і 
в Україні? 

Ві.цnові.ц•: 
Тут треба, мабуть, сRазати: "Дерзайте", "крі

піться", чи щось таRе подібне. Та я молодим пов
там не буду нічого "переRазувати", бо вони самі 

знають усе те, що я міг би ім сRазати. ІнаRше, во
ни не йшли б на очайдушний рисR бути уRраін

сьRими поетамн - 'тут" чи "там". 

.АІ\.ОАОА6 І ОСВаІТА R 7КРАІМІ 
~ОАО.А.Ь І ОСВІТА ~ 7КРАІМІ 
ААО.АО.А.6 І ОСВІТА ~ YKFAINI 
~О.АО..А.6 І ОС&ІТА ~ TKFAIMi 

ХРОНІКА 

• Сни nис•меииика Аи.цріи Rує своє вісімдесятиліття. Він 
Чаі:ковс•коrо - математик. Син автор п'ятидесяти статтей в УРЕ, 
відомого уRраінсьRого письмен- співавтор "РосійсьRо - украінсь

ниRа Андрія ЧайRовсьRого - Ми- Rого математичного словииRа", 
кола має вісімдесят роRів. ЯR ві- ,;УRраінсьRоі математичної біблі
домо, твори А. ЧайRовсьRого бу- ографіі", "Истории отечествен· 
ли доагий час заборонені в УРСР, ной математнRи'', т. І. підручниRа 
щойно недавно появились- де · "У\вадратиі рівнаиня .. , автор стат
Rілька RНИЖОR письменниRа, в •- ной математиRи'', т. І., підручниRа 
RИХ порушуеться суто соціяльні ладанни математиRи", а таRож ба
питання (иапр. "ОлюньRа"). Тому гатьох статтей з історіі украін
й ім'я його сина, відомого мате- ськоі літератури й мистецтва. 
матиRа, яRий повернувсь в Укра- Перша математична прац• М. 
іЯу в 1929 р., часто затаювалось, Чайковського називалася "Роsви
а де•ю:rй час він був навіть пере- тоR числових систем в історіі 
с2!ідуааиий. Зараs Мико11а Чай- людської куJІьтури;' (1908). В•е
:коис~JІ[_Ий ~иве у Льво11і і св•т- ний народиаси в 1887 р. 11 Бере-

жанах, а студіював у Львові, 
Відні і Празі. 

• Наукова сту.цеитс•ка коифе
реиці•. В Кам' •нці ПодіJІЬському 
відбулася десята науRова сту
дентсЬІ'\а Rонференція, на яюи 
для обговорення було представ
лено двісті студеитсьRих робіт. 

У\онференці• відбулас• в сільсь
RогосподарсьRому інституті і в 

ній брали участь студенти з ріs
них ВИСОRИХ шкіл УRраіни ("Р.О.", 
ч. 1). 

• Що цікааит• ~~? В 
РовеисьRому педагоrічному Інс
тнтуті · аідбрс• прилюдний дис-
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пут, на якому обговорювались 
такі питання "Хто є героєм на
шого часу?", "В чому справжнє 
щастя людини?", "Романтика. Де 

вона?" ("Р.О.", ч. 1). 

• Україис•кі стуяеити на ціли
ні. В 1966 р. було вислано на ці
линні землі в Казахстан і Сибір 
6 тисяч українських студентів. 

За час літніх вакацій вони зве
ли чотири машино - тракторні 

майстерні, п'ять шкіл, 366 житло
вих будинків і багато інших спо
руд. В цьому році влада плинує 

вислати в Казахстан багато біль
ше наших студентів ("Р.О.", ч. 2). 

• Український Політехиі..:иий 
інститут. Два політехнічні інсти

тути - Львівський і Харківський 
удостоїлися високого відзначен

ня, нагороди орденом Леніна "за 

великі заслуги в підготовці інже

нерних кадрів і розвитку науко

вих досліджень''. Харківський 
технологічний інститут було ос· 
новано в 1885 р. і він був одним 
з перших вищих технічних шкіл 

в Украіні. 
Інститут закінчило до першої 

світової війни 2500 студентів, а 

за більшовицької влади - 34 ти
сячі інженерів з 40 спеціильнос
тей. В інституті тепер на 69 катед
рах працюють понад 900 викла
дачів, в іх числі понад 325 про
фесорів, докторів, доцентів і кан-

СМОЛОСКШІ 

ту почали прибувати зарубіжні 
студенти. До 1967 року інститут 
випустив 435 чужинецьких інже
нерів для 12 краін, а 21 аспіран

ті'В з восьми краін захистили кан
дидатські дисертації. Ректором 

Інституту є проф. М. Сенко. Інс

титут є одним з найбільш зруси
фікованих в Украіні (''Р.О.", ч. 3). 

• Стуяеитська яоnитJІИвіст•. 
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ротьбу на ідеологічному відтин
ку, якій піддається частина гро

мадинетва СССР. Він закликав по
силити індоктринацію молоді і 

зобов'язав комсомол звернути 
більшу увагу на працю з дітьми 

- піонерами. Брежнєв підкреслив 
також, що частина молоді в СС
СР вии-влиє "політичну крихко
тілість, безтурботність і по - на
плювательському бездумне став
лении до життя". Він закликав, 

щоб проти цього повести борот~ 
бу. У висліді цього пленум прий-

Студентство в Украіні починає 
бути все більш допитливе і, згід
но з голосами радинеької преси, 
видно, що навіть професори не 

няв величезну кількість поста
дають собі ради з цим яви-
щем не задовільвиють сво- нов, в яких вказується, ик саме 
•1ми працювати з дітворою - піонера-

викладами вjдцовідими 
ми, щоб іх поставити на службу 

все більшу допнтпивіеть і за-. партії і іі інтересів ("Р.О.", ч. 11). 
гальний інтерес в ус1х справах 

сучасного студентства. В зв'язку 

з цим, на київському універси

теті відбулися спеціильні партій
ні збори, на яких обговорювано, 
и який спосіб можна посилити 
марксистську індоктринацію сту

дентства. Для цього на універси

теті створено 28 методологічних 
семінарів, які якраз мають за зав

дании дати викладачам якнай

більш удосконалену методику 
партійної індоктринаціі ("Р.О.", 
ч. 9). 

• Партійний настуn на яітей. 
лютого відбувся в Москві 11-ий 

пленум комсомолу СССР, на и-
кому з головною промовою вис-

• Настуn також 

тво. Після пленуму комсомолу, 

тиждень пізніше, 10 лютого від
булась в Москві всесоюзна на

рада працівників вищої школи. 
На цій нараді обмірковувано го
ловним чином вплив західніх і .. 
дей на радянське студентство. 

На нараді було стверджено, що 

дидатів наук. тупив Л. Брежнєв, вказуючи і 

Інститут має і20 пабораторій підкреслюючи, що, мовляв, "ім
і кабінетів. В 1961 :р. до_ Інститу- періилісти;' ведуть шалену бо-

велика частина студентства ви

являє "ідейну нестійкість, спо

живчий підхід до життя, невмін.;. 

ни трудитися". Після заключної 
наради було прийнято постанови 

в справі поліпшення партійної 
роботи зі студентством та зокре

ма викладанни суспільних наук, 

які мали б допомогти в партійній 
індоктринаціі студіюючої моло
ді ('"Р.О.'', ч. 13). 

Історичний і _с}тчасний 
(Два студентські журнали) 

HORIZONS - Ukrainian Student's Review, 
иеnеріоя~r~ие виявнии СУСТ А, рік. VII, чисел 10, 
Нь10 Йорк - Урбана. Реяаrує Колеrіи в склаяі: 
Оленка Гікава - Сац10к, Мар'Іа І. Сав..:ук, Лариса 

Луцька, Таки Вів..:ареико, lrop Чума, Юрій Мись
ків, Іни Гікава, Воrяан Сац10к. В аиrлійській мові. 
Стор. 84. 

BULLETIN FRANCO - UKRAINIEN, вияає 
Орrаиізаціи Україис•кої Молояі у Франції (фраи
цузькоJО мово10 - "Молояі npиne.ni Украіни"), 

"Іисел 26, Париж. Диреит.ор - Катерина Лазовіи

с•ка, секретар Реяакції ....-:- Калина Уrрии, Реяко
леnи - OJІR Реnетило, Мирослава Маслов, Олес• 

Ку'ІІІик. Т французькій мові. Стор. 68. Ос:rаииє 
'ІИС~о nоввилоси в rруяиі 1966 р. 

Зараз на ·чужині ми маємо два журнали в 

чужих мовах, які редаrує і видає наша студіюю:
ча молодь. Це журнал СУСТ А - "Горизонти'' -і 
ОУМУФ-у - "Бюлетень Франко - Український". 
Перший появляється в- США (Урбана - Нью Йорк), 
другий у Франції (Париж). 

Обидва журнали появляються в гарному о· 

формленні, nритягаючи увагу читача. Обидва є 
важливим вкладом в розг.лид різної _ українськоі 
проблема~rикн та дуже важливим росібияком у 
інформуванні чужинців .npo украі:н;сьJtі справи 
і уираінські . культурні надбання.. СпіnJ»не в обо:х 
журналах- - це серйозність у n_ідході ·до окремих 
тем1 різноманітність проблематики 'ta загально

уІі.раінський-· ,підхід- і. насв~тлюванни окремих 

пробпем. Це :В тих. журналах спіль~, за що мо~:-
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BUliEllltl 
FRIINtO- UllRIIINIEitl 
NO 211·2S 1UillE1 1966 

Титуm.на сторінка "Франко - україиськоrо 6JOJІe
тeиs"r журиапа ОУМФ 

на видавцим і редаRторам лише поrратулюватн. 

Рівночасно з цим обидва журнали мають 
.цілRом інший хараRтер та, JІR видно зі змісту, 

ставпить собі дещо інші ціпі. 
Зупинімси насамперед на 'Торнзоитаz". Ще 

недавно "Горизонти" не мали свого усталеного 
"обличчя" і воно здається змінилося зі зміною 
Rожноі У правн СУСТ А чи редRолеrіі. В багатьох 
попередніх числах бупо видно примагідність ма
теріялу. Цей стан змінивсs, Rоли головним редаR

тором стала ОленRа ГіRава - СацюR. Почавши від 
9-го числа видно, що нова peдRoлeris стараєтьсs 

надати журналові виразне обличчs, переходячи 
від принагідности до плиновости на довшу мет!. 

Але й тут видно, що велиRий сRлад редRолеrн, 

не ціnRом задовільно виRонує свої фующіі, не 
постачаючи матеріялу до своіх ділsноR. 

Оцінюючи теперішній хараRтер "Горизонтів", 
- ми його схараRтеризували б JІR журнал з на

хилом до історизму. В ньому ще не видно сучас

ної проблематиRи, зоRрема пов'sзаноі з сучасною 
У:краіною і молодою творчістю в нашій батьRів

щині. Зате є дуже позитивна спроба вивести на 
сторінRИ журнала наших у:краінсь:ких нагломов

них поетів, зоRрема nоетів Нью ЙорRсЬRОЇ Групи, 
переRлади з уRраінсьRоі літератури (І. ФранRа, 

- ·- В. ·СтефениRа), · подавати огл•д творчости наших 
митців та про у:краінСІоRе народне мистец'fво 

HORIZONS/ ::·.:.-: ..... 
UKRAINIAN STUDKNTS• RKVIKW 

Титульна сторінка журнала СУСТ А '(Горизонти" 

роботи В. Па•овськоrо 

(Т. ВівчаренRо, ОленRа ГіRава - СацюR). Сильний 
журнал своїм добре заступленим розділом огля
ду.- RнижоR, хоч він може не цілRом в пропорцій
ному відношенні до решти ділиноR і матеріsлу. 
Статті оRремих молодих авторів (згадати б Юрія 
:К:ульчицьRого, Адріина :Кармазина) опрацьовані 
з науl'іовим підходом та багаті на поRазниR дже
рел і ВИRористаноі літератури, становлять дуже 
поважний причиноR до студій уRраінознавства. 
Зате слабо в журналі заступлені і обговорювані 
міжнародні студентсьRі проблеми (:К:ОСЕ:К:, МСС, 
МС:К:), майже взагалі не Rоментуєтьси аRадеміч
них свобід в УRраіні (хо• ціRаве звідомлення про 
аRадемічні свободи · в СССР в 9-ому числі), немає 
інформацій про висоRу освіту в УRраіні та сту
дентсьRе життя. Взагалі в журнаnі немає переR
ладів тиорчости шестидесsтниRів, навіть не було 
згадRи про СимоненRа. ЦіRавою і потрібною є 
ХроніRа уRраЇНСЬRОГО студеНТСЬRОГО ЖИТТJІ1 ХОЧ 
і в ній не згадано про дівльність багатьох аrу
дентсьRих Громад, JІRi входsть в систему СУСТ А. 
Важливим було б, беручи під увагу поширеннs 
журнала в англомовному світі, подавати таRож 

інформації про діяльність уRраінсьRого студент
ства таRож і в інших Rраінах Західнього світу. 
Цих RільRа зауваг, при всіх дуже важливих пози
тивах журнала, JІR цілости, ми уважаємо за недо

гляд в ньому, JІRИЙ повинен бути в майбутньому 

узглsднений, що тільRн піднесе вартість журна

па і поставить його на ще вищий рівень. 

У відмінність від "Горизонтів" питаннsм су· 
часної уRраінсь:коі дійсности багато уваги при
свsчує "Бюлетень Фран:ко • уRраінсьRий''. BeJDІ
RИM досигненн•м видавців і реда:к7орів цьоrо 

фран:комовного журнала є те, що вонw 'Зуміnи під· 
найти гурт студіюю"Іоі молоді у Франції,· •:кий 

цими справами живе і •:кому проблеми су .. асноі 
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У:краіни є дуже бпизь:кі. Крім вели:ких здобут:ків 
(~иданни на 126 стор. одцого числа 18-19 приеви
ченого ви:ключно Т. Шевч~н:кові з о:кр~мнмн .. ориrі
нальними статтими і пере:клада.ми творів пое_ТЕІ: ,на 
фрЕІ,нцузь:ку мову, присвиченни вели:коі частини 

журнала ч. 21 творчості Євгена Маланю:ка, числа 
26 - М. Грушевсь:кому та одного окремого чис
ла молодій J'Ворчо~ті в У:краіні) журнал від само
го почат:ку має дуже добре. заступлен:у :у:краі_иі:ку 
у Франції (напр. знаменитий оглид відгу:ків фран
цузь:коі преси на фільм "Тіні забутих пред:ків" в 

ч. 24 - 25), :коментує своєчасно важливі подн 
(напр. арешти. в. У:краіні), має -добре заступлений 
відділ мистецтва (0. Грищен:ко, Вирста) та рид ду
же серйозно опра:цьованнх статтей· (о.· І. Яц:кова 
про Митрополита А. Шептиць:кого, проф. Б. Бо
цюр:кова про У:краінсь:ку Православну Цер:кву, 

проф. Ю. Пунди:ка про украінсь:кий націоналізм) 
і багато іншого. Біли журнаЛа згуртувавсь поваж

ний гурт молодих пере:кладачів на французь:ку 
мову, и:кий може похвалитись дійсно дуже по

важними осигами. Серед них треба зо:крема від
значити Олю Репетнло, Мирославу Маслов, Ка

лину Угрин, Марію - Франс Жа:камон. З-під пера 

цих пере:кладачів поивились твори у французь:кій 

мові Т. Шевчен:ка, Є. Маланю:ка, Л. Костен:ко М. 
Вінграновсь:кого, Є. Гуцала, О. Вишні, В. Снмонен
:ка, й інших. 

Журнал за своїм змістом можна ціл:ком смі
ливо назвати журналом сучасної у:краінсь:коі 

проблема тики. 

Хоч у журналі є дуже добре заступлена мо
лода творчjсть і . б ага то інших ділино:к, то недо
тигненним треба уважати брак оглиду фран:комо-

УКРАІНСЬКІ СВЯТИНІ 

вних :книжок з питань Сходу Европи, інформацій 

про Висо:ку Освіту 11 УJ'\раіиі,. _ё!Rадемі'ІІні свободи 
в У.краінj.~--~ . . ~- .. 

Нагощ>шуючн: п~зитиви. о,ро:х журналіи і вка
зуючи на недотигненни,_ відмічаємо це це_ тому, 

щоб робити будьи:кі до:кори молодим реда:к~орам, 
а хочемо це передати .ик дружню пораду, знаючи 

і~ніЦ .. в~дИІ'\ІJJі.ІІ:кщl~ .~е~~орнсноі nраці, їхні добрі 
інтенції, а також .і те, що, ~они д_оl'іладають ма:кс~

мум зус~:~ль, що.б своі:ми виданиимн заповни.ти~:,ці 
прогалини в нашій сучасній у:краінсь:кій дійсності. 

Не зупиниємось тут на,t{ мовою обох в~дань. 
Але в· оЧі ·впаДає=·в ·ба·гатЬох в·ипад:ках· російсьіtе 

або польське . передаванни в англійській. мові 
прізвищ і назв (напр. в "Горизонтах" - Sawczuk, 
Mochnacz, Ostapowycz, Lubinskyj, Zhitomir, Buko
vin~a, або Tzarist і Czarist) і різний правопис у 
фра~зь:t<ій мові, на що в:казував вже Олесь 
Кутник. 

Хоч справа транс~рипціі у:краінсь:кнх назв і 
імен не є легка (в УРСР у:краінсь:кі назви й імена 
передаєтьси в чужих мовах за російсь:кнм право

писом), то все ж вартувало б на неі звернути біль
ше уваги. Це очевидно вийшло б на :користь обох 

журналів. 

Всі. ці недотигненни, порівнильно до осигів 
обох журналів, є дуже незначні і вони залиша

ютьси в тіні загального іхнього рівни. 
Хочемо вірити, що ик "Горизонти" так і "Бю-

летень Фран:ко- Украінсь:кий" будуть й надальше 
поивлитись на внсо:кому рівні, поліпшуючи і під

вищуючи свої вимоги та поширюючи :круг спів-

робітни:ків і читачів. О .. З. 

УНРАїНСЬНИй ПАНТЕОН 
Цеитрал•иа ..:астииа стейту Н•10 Джарзі, США. 

Наnівrориста околици біJІJІ иевеJІИкоrо місте..:ка 

Вави~ . В руку. Тут зиахо~ит•си кусок землі, икий 
у~остоївси иайnо..:есиішої назви украінс•кої nолі
ти..:иої еміrрації - Україис•кий Пантеон. Це міс
це - власиіст• Украінс•кої Православної Церкви 
в США - осере~ок, ~е nеребуває Коисисторіи на 
..:олі з її rолово10 Архиєnискоnом Мс'І'Иславом. 

Хто б з українців тут не був, не важливо икоrо 

nоліти..:иоrо nереконании ..:и реліrіі, на йоrо оІ• 
JІИtr~i nостає усмішка rор~ости; а в ..:ужиици nоза 

кулісами слів nохвали ховаєт•си заз~ріст•. 
Прикрасо10 ц•оrо місци - вели..:авий храм: 

церква - nам'итиик. Цей храм nобу~оваиий ~ли 
увікові..:иеиии nам'иті міm.йоиів замrrеиих rоло

~ом і закатованих в "І'ІОрмах московс•ких сатра

nів. Цей храм - символ невмирущої борот•би 
україис•коrо иаро~у за сво10 свобо~у. 

Побу~оваиий він коштами українців на •r 
JІUІиі, в пераrу- •epry nравославиоrо віровнзнанни, 
хо• 6аrато nожертв иа~о~ило й від свідомих 

українців іишоrо віровизиаиии, а також ..:умии

ців. 
Jуд;ова, за nроєктом архітекта Ко~ака, nо..:а

ласи в 1955 році і nро~овжуваласи, з nерервами, 

до 1966 року, коли розnо..:ато реrуJІJІрио ві~nрав
лити Спужби Вожі. 

Центром уваrи в сере~ииі храму є мозаї..:

иий образ Сnасители, а вели..:ч10 Йоrо бу~е Іконо
стас, икий вже скоро nочиет•си бу~увати, кошти 
икоrо. вииоситимуn. nона~ 32 тис. ~оJІJІрів. 

Храм має три nозоло..:еиі бані з хрестами в 

..:исто украінс•ко-му стилі. Решта nокрівлі - мід•. 
Церква устаткована електри..:иими ~звоиами 

вартіст10 nона~ 6 тис. ~ол. Над вхо~ов~ми тр•о
ма ~верима красу10т•си три різиокол•орові мо

звї..:иі образи. 
Неnеревершеио10 ввр'І'іст10 церкви - nам'ит

иика є музей, икий зиахо~ит•си в нижній ..:астииі 
бу~ови. В музе10 nереховуєт•си nона~ 10,000 nри
міринків ~іииих книжок і безсмертної вартости 
украінс•ких музейних ре•ей. Тут зиахо~ит•си 



18 смолоскип Березень - Квітень 1967 

з&ірка nроф. Мощенка, •у,.есні з&іркн nнсаиок, 
староаннних oAJDia, nocy,_y, &Ькутерії (XVII-XVIII 
ст.), &аrато істора.иоrо характеру картин. ТJІJКко 

все коротко оnнса'І'ІІ. За:іі,.іт•, nо,.наі~с• і nере

конаєтесв. 

За церкао10 - nам'втннком знахо,.нт•св ук

раінс•кніі цаннтар, ,_е знайшJІИ аі•нн:іі сnо•ннок 

наііанзна•нІШІ наші діnі, а сере,_ них коnта 110-

кі:ііноrо Презн,.ента УНР а екзнJІJО ,_-ра С. Внт
анц•коrо і :iioro ,_ру•нви. 

За ,_уші сnо•нJІнх на цаннтарі :іі за ,_уші за
мор,.оааннх roJІo,.oaoJO смерт10 :іі заку.еннх на 

каторrах •• розетрімних за мурамн нквд --иrв 

а ц•ому храмі що,.н• ai,.npaaJIIDOт•c• иомкнаm.ні 
ІоrосJІужеинв. В niC"'', а nомннаnну су&оту зrа· 
,_усn.св no rрамопах nере,.аннх аїрними до цер
пи, 'І'НСJІ'ІЇ імен - і за ,_уші сnо•нJІИх розJІІІІ"&ІО'n.
с• моrутні заукн ,_заоніа, що JІетвт• на ханJІвх 

етеру широкими nросторамн - rен а Украіну, 
що& нерозрнано зJІИтнсв з моа•азннмн ,_заонамн 

міm.:ііоніа ,_уш украіис•коrо варо,_у і сказати ім, 
що &оро~&а npo,.oaмycnc.. 

ОJІексі:іі Шеа•енко 

Примітка: Днанс• нашу саі'І'JІИНУ на nершііі 
сторінці о&rорткн - У країнс•кніі Пантеон. 

ВІДБУТИ СВІТОВИН КОНfРЕС УКРАїНСЬКОГО ВІЛЬНОГО 
СТУДЕНТСТВА 

Вже довший час питання відбуття Світового 

Fioнrpecy У:краінсь:кого Вільного Студентства нур
тує в :кругах у:краіись:коі студіюючої молоді на 

чужині. Багато разів в цій справі писалоси в на
шому журналі "Смолос:кип". Ми видвигали різні 

прс,!'Іозиціі, обмінювались дум:ками. На жаль до 
тепер цей задум ще не здійсненний. І це погано, бо 

у нас ще не знайшлося настіль:ки зрозуміння ва

:-·и і значення та:коі справи. 

В листопаді 1967 ро:ку мав би відбутися С:КУВС. 
Є виглиди, що він відбудеться. А що наше сту

дентство, наші студентсь:кі централі? Чи усві
домлиють собі вони, с:кіль:ки треба зробити, с:кіпь
ки треба вложити праці, щоб він відбувся гідно і 

величаво. 

Ще раз звернім увагу на лише де:кіль:ка мар· 
кантних моментів, поруч и:ких організатори в ні
и:кому разі не могли б пройти мовчан:кою. 
СКУВС - повинен бути Світовим :конrресом 

ВСЬОГО у:краінсь:кого вільного студентства. В 
.ньому повинні бути заступлені всі студентсь:кі 
професійні, ідеологічні й :конфесійні організаціі, 
союзи і товариства. Пише тоді він ви:конає своє 

завдання, :коли він буде репрезентацією всіх нас, 
з усіх ·:краін Західнього Світу, :коли в ньому буде 
зарепрезентоване у:краінсь:ке студентство різних 
ідеологічних поглядів і різних політичних пере-

:конань, яке об'єднане ідеєю визволення у:краінсь
І'іОГО на роду. 

СКУВС - мусить заманіфестувати перед цілим 
світом нашу непримириму поставу до російсь:кого 
імпер:илізму, и:кий поневолює нашу Бать:ківщину 
та стати в обороні переслідуваної творчої моло
ді в Уz'>раіні, видвигнути питання а:кадемічноі сво
боди в УРСР, виступити проти насильної русифі
:каціі та вивозів у:краінсь:коі молоді з У :країни. 

СКУВС - повинен вже нарешті розв'язати ор
ганізаційні питання у:краінсь:кого студентства у 

світі, переорганізувати ЦЕСУС, оживити його і 

вивести його діяльність насамперед на міжнарод

ню студентсь:ку арену, де нас вже деи:кий час не

має і де взагалі не чути нашого голосу. 

СКУВС - повинен звернутись зі спеціильним 
маніфестом - за:кли:ком до у:краінсь:кого· студент
ства в У:краіні, за:кли:кати його до спротиву о:ку

пантов~ і до стій:кости в боротьбі за свободу. 
СКУВС - повинен звернутись за підтрим:кою 

в наших правих змаганнях до всіх національних 

студентсь:ких союзів :краін світу, до всіх студент
сь:ких централь і перейти в наступ на більшовиць

:кі впливи серед студентства. 

Перед у:краінсь:кою студіюючою молоддю і 
її :керівни:ками постає дилема: готові вони зда

'ІИ цей свій іспит національної зрі1Іости, чи ні? І 

МонтреаJІ (Кор. 1.3.) Сту,.еІІ'І'- лістів та проти висилання у:кра- англійсь:кій, французь:кій і у:кра
сnо а о&ороні еаоїх &ра'І'Їа а Ук· інсь:ких студентів на Сибір. інсь:кій мовах. На чолі походу 
р•іні. В суботу 4 mотого 1967 р. Під час протесту - домонстра- машерували хорунжі з у:краінсь· 
телевізійні станції в своіх вечір- ціі було зложено віно:к на моги:rі :ким, :канадсь:ким і :квебець:ким 
иіх віст•х передали, и:к одну з Незнаного Вои:ка для вшануванна прапорами. 
найважніших под1и того дни в пам'яті 300 у:краінсь:ких СТУ'дентів, Демонстрацію з організував 
Монтре_апі- протест у:краінсь:ккх и:кі загинули в бою під Крутами. Монтреальсь:кий Відділ СУСРі-у 
студентів. проти перес:Лідуванн!І На телевізійному е:крані пере· при rracтi студен'І'іа.-s уніtsерси

. москОвсь:ко - більшовиць:ким о~ у- сувалиси ряди демонстрантів з тетів Ме:кrіл, Лойол•, Сір Джор-
пантом у:краінсь:ких інтеле:ктуа· чисельними трансnарентами в дж Вілімс і фран!'Оомовного уні-
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д-р Юрій Криволап - "М. Гру
шевсьRий - Президент vнn" 
Післк доповідей відбулася ці t'ka
вa дискусік, в яRій обговорено 
зоRрема політичну діяльність М. 
ГрушевсьRого та справу його по

вороту. на УRраіну. Длs: відміqен· 
ня цієї річниці учасниRи Вечора 

зложили понад 100 дол. на "У .І'L
J:аЇнсьRий ІсториR". 

• Вуенос Айрес. Основано Вія· 
яіл Українського Католицького 

Університету. Верховний Архи
єписRоп, Кардинал Йосиф Слі
пий оснував в Буенос Айресі фі
лію філософічно - гуманістично
г.о фаRультету УRраінсьRого Ка

толицьRого Університету, ЯІ'\Оrо 

осідоR є в Римі. ПротеRтором цієї 

Філії є Преосв. Кир Андрій Сапе
ляR, а організатором - д-р Бог
дан ГалайчуІ'і. Монтреаль('"" лютого 1967 р.: Демонстрацін українських стуяентів 

в обороні культурних яіnів пересліяуваннх раяRНськнм уридом. 
• Мюнхен. Курс журналістики 

був однією з найбільш вдалих і на УТІ'І. РеRторат УТГІ відRрнв 
ефеRтивних демонстрацій будь- дворічний Rypc журналістики :1 

верситету. 

Демонстрація була попереджа· 
на летючr;ами. Більше 200-от сту

дентів зібралися при вході до у· 
ніверситету MeRriл, формую"Іи 
похід, яиий пройшов репрезен

тативними вулицями Монтреалу 
- ШербруR і Пійл до Домініон 
СRверу, де було зложено вінці. 
Похід супроводжали реnорте

ри телевізійних і радієвих стан

цій та поліція, яRа нормувала ву

личний рух. Численним прохо

жим було роздавано летючRи в 
англійсьRій і французьnій ~.Іовах. 
В них було представлено сучас

ний стан уRраінсьRого народу 

під білЬШОВИЦЬRОЮ ОRупацією, :І
ка нищить все уRраінсьRе, доRu
зом чого є нова хвиля пересліду· 

вань уRраінсьRих письменників і 

студентів. 

Дарма, що того дня був трісRу
чий мороз, на Домініон СRвері 
очіRували студентів більше чис

ло уRраінських громадян, щоб 
прилучитися до протесту молоді. 

Після зложення вінRа промови 

виголосили Ярема 1Келебай в 
англійсьRій мові, Іванна Калуж
на в французькій мові і Петро 
Гаврилюк в уRраінсьюи мові. 
Протест заRінчено відспіванням 
уRраінсьRого національного гим

ну. 

Похід, яRий телевізійні репор
тери назвали "сайлент демон

стрейшен'' ("німа демонстраціа") 

метою підготовки Rадрів співро-

бітниRів і редакторів для уRра
інсьRоі преси. Курс включає за· 
гальноосвітні предмети, уRраЇнQ 

.позитивний, як відносно рівня 
знавчі, фахові і праRтичні впра

демонстраціі, так і іі завдання. 

коли влаштованих уRраінцями в 

Монтреалі. ВідгуR уRраінсьRО!"О 
й чужого громадянства був дуже 

Організаторами демонстрації ви. Оnлата за триместр - 100 до-
були Ігор ШнурівсьRий і Марта лярів. 
СRамб, яким належиться признан- 8 ФіJІRяельфіи. Крутинська А· 

каяеміи. Цьогорічну Крутянсь:ку 
ни, а таRож всім учасниRам, яRі 

Академію, яRа відбулася 29 січня 
в цей Rультурний спосіб запро· 

тестували проти полі тичних і со

ціяльних неспроедпивостей, .и
Rі панують в УRраіні в ХХ сто· 

у Філядельфії, влаштували всі 

студентсьRі організаціі - УСГ., 
"Зарево'', ТУСМ, "Обнова" і о
ДУМ. АRадемію відRрив Степан 

лі тт і, тоді RОЛИ малі і приміти:s · 
ні народи АфриRи дістають су- ВаповсьRий, хор ОДУМ-у під ке

рівництвом П. ГурсьRого, в суп
авренність та рівноправність на-

роводі б ан дур, виRонав пісні "За 
рівні з великими потугами св:.ту. 

• Акрон. Курс історії Укра
їни. Старанням д-ра Теодора Ма
цьRова, 3 лютого почалися викла
ди історіі У країни на місцевому 

університеті. ВиRлади відбува

ються Rожноі п'ятниці вечером. 

• Валтнмор. "Зарево" - М. 
Грушевському. 28 січня відбувся 

XIV -ий АRадемічний Вечір "За
рева" в Балтиморі присвячеRий 
проф. М. Грушевському з наго
ди сотоі річниці з дня його на

родження. В програмі Вечора 

було виголошено три доповщ1 : 
Ніна КалиновсьRа - "Життя Ми
х ай ла ГрушевсьRого", д-р Антін 
ЛуцьRів - "Михайло Грушевсь-

1'\ИЙ - уRра.інсь~~й вчений" 

річRою'' та "В полі, в полі", Ма-

рія Бачинська відчитала "Пр-и
святу", Зоя Граур деRлямувалR 
вірш присвячений Rрутянцям, а 

fl~бa КоваЛИШИН ВИГОЛОСИЛ"\ еви-

ТОЧНУ доповідь. Студенти Іван 
БережницьRий, Ліда Головаш, Ма· 
рія БачинсьRа і Володимир Хап

RО спільно рецитували монта~ 

знищених большевиRами поетів. 

• Торонто. tраяуаціІінні: · бен· 
кет. 4 лютого відбувся в Торонті 
rрадуаційний бенRет і студентсі.
RИЙ баль, в яRому взяло участь 

понад 490 ·осіб. Аран~ером бен: 
Rету був випусник Роман Ма:КС:И
мів. Від rрадуантів проМ:'Ьв.ікіі 
Ігор Барднн, а" головну Пр6~6-у 
виголосив проф .. В~ Тоnубнн~ІtW' .:і 

• ~ • J ••• ;:./'.. . :1,: ··.:- -:f~ :~~ .. : .. -:; .') ·. ~1і~1 
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НьЮ Йор:ку. На бен:кеті промов'Л.и.в 
та:кож д-р Іван К учерепа, ос:Ново
положни:к УСК-у. Голова місце.:. 
вого Відділу КУК-у. д-р М. Куш

пета вручив всім rрадуантам збір

ни:к доповідей ''В обороні у:кра.:. 
інсЬкої :культури. 

• Вінніпеr. Студенти зорrаиі
зувапи виставку .R. Гніздовськоrо. 
26 лютого - 4 березня в Колегії 
св. Андрія при Манітобсь:кому 
університеті була від:крита вне· 
тав:ка :картин відомого у:краінсп

:кого митця Я:кова Гніздовсь:кого. 

Зорганізуванн.им вистав:ки займfІ.· 

лись студенти товариства Аль
фа - Омеrа- Ві:кторі.и Юзи:к (t'~

лова), Таня Мурен:ко, Стефанія 
Дурда, Марта Береза, Василь Ма

твійчик, Роберт Карп'.и:к, Марус:х 

Саведчу:к, Зорина Грицен:ко, 0Лf;г 

~Бо~нар. 

• Ваwииrтои. "Ми - молоді 
Крутииці". Студентсь:ка органі

зація ТУСМ, Пласт і місцеві 
ш:коли у:краінознавства ("Рідна 
Ш:кола" при ОУВ і У:краінсь:ка Ка
толиць:ка Ш:кола) влаштували 

спільними силами Крут.инсь:ку А

:кадемію, .и:ка відбуласи 29 січн1І. 

Крут.инсь:ку доповідь виголосила 

Дарія Гулs:к - Кут .. ~чиць:ка, деюІІІ 
мували Ірина Ма:ксим'ю:К, Марл1 
Кічеровсь:ка і Роман Кормелю:~. 

В п'єсі Юрія Кульчиць:кого "Ми 
- молоді Крут.инці'' головні ро
лі виконували Юрій Ілінсь:кий і 
Любомир Кормелю:к. Ряд пісень 
ви:конав хор ООЧСУ з Балтимо
ру під :керівництвом проф. М. 
Кармелюка. 

• Віииіnеr. 10-Jii'l"''a . Колеrіі св. 
Аидріа. В 1966 р. сповнилось 20 
ро:ків від часу від:критт.и Колегії 

св. Андрія, .и:ка є зараз одино:кою 
висо:кою ш:колою у західньому 

світі, де готується :кандидатів 

на св.ищени:ків У:краінськоі Пра
вославної Цер:кви (обширніше 
про Колеrію читайте в настуn· 
них числах "Смолос:кипа"). В 
1962 р. Колегію асоційовано:! Ма
иітобським університетом, а в 
1964 р. вона примістилась в ново· 
му Пр.осторому будин:ку. Дека· 
ном Боrословського факультету 
Коnегіі є Бnаженніший -Митропо
JІИТ Іларіон (Оrієнко) і на .ньому 
ам~иадає сім професорів. ·насто
Ителем студентів богоспові.и є 
Висо111оnреп. о. Архимандрит Іоа 
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Н~ою Йорк, 29 січка 1967 р.: На Академічному Вечорі "За рева". Про
мовлає мrр. Володимир Одайник н. т. "Відчужеииа - траrедіа 

модерної людини". 

(С:ка:кальсь:кий), а принципалом 
- о. Протопресвітер д-р С. В. 

Савчу:к. Зараз богословію студі
ює 21 студентів, а в Колегії жи

ве понад 100 студентів Манітоб
сь:кого університету, для .иІ'іих 

відбуваються :курси у:краінознвn

ства, а:кредитовані універснтtr 

том. 

При Колегії а:ктивно працює 
У:краінсь:ке Студентсь:ке Бого
словсь:ке Товариство (голова -
Степан Семотю:к, секретар - Ро· 
ман Єриню:к ), а та:кож Т-во ім. 
св. Іларіона (капел.ином .и:кого є 

настоятель Колегії о. Мирон 
. кпиш). 

• Н~ою Йорк (В. П.). В "Зареві" 
про "6удуааина мостів". 8 січня 
в У краінському Інституті Амери
:ки відбувся черговий Академіч
ний Ве"Іір ••зарева", на .и:кому 

професор Гантер :каледжу д~р 

Всеволод Голубни"Іий виголосив 
доповідь на тему "Будування 
мостів між Амери:кою і Укра

іною - підсумки досвіДу та мо· 

жливості в майбутньому". 

Доповіда"І доJііладно розгл.инув 
позитивні й негативні аспе:кти 

:культурного обміну, зупин.ию"Іи· 
с.и зо:крема над проблемою зуо

трі"Іеі: між приіжджими З Укра· 
їни і украінс&:кою еміrрацією. 

У дискусії ·забираnи с.Jіов~: 
проф. Бакало, О: Ба:кум, В. Бакум, 
Б. Гасюк, Р. Мац, Л. Процик, Є. 

Стахів, Б. Хомин і інші. Вечір, на 
.и:кому було понад 80 осіб, від· 
:крила і ним проводила Рая Кейс, 

голова :кді тини "Зарева''. 

• Ньюарк. УСГ за nраце10. Сво
єю діяльністю в минулому році, 
місцева УСГ стає однією з най
а:ктивніших в США. В останніх 

:кіль:кох місицих УСГ провела таку 
діяльність: 

16 грудни влаштувала доповідь 
Петра Бакала про різні аспе:кти 
життя у В'єтнамі. Доповідь буJ[а 
іmострована проріз:ками. 

26 грудни члени УСГ ходили з 
колядою, з .и:коі 80 дол. призна
чили на "Горизонти", журнал 

СУСТА. 
Посадни:ки міст Ньюарку й Ір· 

вінrтону, після захо.ців УСГ, про
голосили день бою під Крутами: 
- 29 сі"Ін.и- Днем У:краінськоrо 
Студента. 

11 лютого для відзна"Іенн.и Кру 
тянеького бою УСГ .. поставила 
драматичну сцену "Крути". 

• Чікаrо. Літературний Ве•ір 
О. Коаерка. 5 лютого СУСТА і 
місцева У'СГ влаштували пітера· 
турний ве"Іі:р молодого поета о
лега Коверка. На ве"Іорі Юрій 
Коломієць дав аналізу твор"Іосіи 
О. Коверка, а Юрій Миськів "Ін
тав його вірші. Ве"І'ір закін•нвс• 
дружньою rутірИою поета з nри
сутніми. 
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• Вапn~мор. ХV-ий Академі..:
иий Ве..:ір "За рева". 25 лютого 
відбувся ХV-ий Академічний Ве
чір "Зарева", на и:кому обгово
рювано питання мімпланетаенУ.х 

польотів. Доповіді виголосили 

інж. Орест Ганас (з ФілиделЬфіі) 
-"Комунікаційні сателіти" й інж. 

Олег Булав:ка - "Програма А
полло'' (будова і політ рак.е.ти, 
амери:кансь:ка програма польо

ту на місяць". Обидві доповіді 
були ілюстровані прорізками і 

· фільмом. Обговорювана тема ви:

:кли:кала вели:ке зацікавлення в 
присутніх, пісЛя чого вив'яза

лась ... дис:кусіи, в и:кій брали у~ 
часть . ген. П. Самутин, д·р А. Ле· 
міш:ка, Д. Пісець:кий, Богдан Бу~ 
лав:ка, інж. І. Шморгун, а та:кож 

наші юньори Ігор Леміш:ка і Юр· 
RO Зелинсь:кий. 

• Фіпидеm.фіІІ. Україиозиав..:і 
студії на Пеисипьвеиському уні~ 
верситеті. Українознавчі студії 
почались на Пенсильвенсь:кому 
університеті в 1959 р. В 1966--67 е.
:кадемічному році на університе
ті е: апробовані дІ!Іа :курси у:кра

інсь:коі літератури і один rрr..

джюейт :курс у:краінсь:коі мови. 
Викладачами на цих :курсах є 

д-р На талія Пазуни:к і проф. fри-
гор Лужницький. · 

• Нь10 Йорк. (В. П.). Черrови~ 
Академі..:иий Ве..:ір "Зар!!ва". 
29 січня відбувся другий в цьому 
сезоні Академі..:иий Ве..:ір "Заре

ва'', и:ким проводила Рая Кейс 
і на и:кому доповідав мrр. Воло
димир Одайниh, докторант Ко
люмбійсь:кого університету, ав

тор :книж:ки "Мар:ксизм і е:кзис· 

тенціилізм". Говорячи на тему 
"Відчуження - трагедія модер

ної людини", доповідач подав де· 
фініцію поняття відчуження мо

дерної людини в пра~их філосо
фів, почавши від Геrели і :кінча
ючи на сучасних е~зистеJ:!ціяпjс
тах. В дис:кусіі забирали слово 
В. Ба:кум, . Дж.Вудбері, В. Кейс, 
Р. Мац, МаЦи:к, проф. В. Нагір
ний, І. Ней, М. Задояна, Л. Xcl
лyna, А. Хруць:кий та інші. 

• Саскатун. "Обнова'' вшано
вує своїх rрадуаитів. 29 січня 

студентська :католйць:ка оргаиі

заціи· "Обнова"' вШануваЛа своіх 
членів - rра-дуаитів спеціильним 

бен:кетом, на и:кому був присут-
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ній Преосв. Кнр А. Робор~щь
:кии 1 в и:кому взяло участь 150 
осіб. Бен:кетом проводив Моде:=т 
Коваль, а головну промову виго
лосив адв. М. Чернесьиий, п.ер
ший голова місцевої "Обнови". 
Привіт зложив Й. Ра:кочий, п.оди
:ку від rрадуантів Л. Коза:к, а 
Преосв. Андрій с:казав за:ключне 

слово. · Всім присутнім за їхню 
участь ди:кував голова "Обнові.~" 
М. Наконечний. 

• Чікаrо. Крутииська імпреза. 
29 січня відбуласи ту_т Крутищ=ь
:ка імпреза, и:ку влаштували сrrіль-. 

но ОДУМ (господар цьогорічно
го свита), Пласт, УСГ і СУМА. 
Академію від:крив І. IJJaщeнso, а 
доповідь · виголосив Мирон Ку

лис. з де:климаЦіе:ю внступюlа 
Вали Пошивани:к, а з фортепівно

вим сольо Юрій Діліндорф. Ду
хова ор:кестра СУМА під :керів• 
ництвом М. Голіяна і струнна ор
:кестра ОДУМ-у під :керівниц

твом Анатолія Луппо, ви:конали 

в' изан:ки у:краінс !»:КИХ пісень. 

• Віииіпеr. Ориrіиапьие відмі
чеиии КрутJІНців. З уповноважен

ня СУСК-у при Манітобсь:ко
му університеті, студеt~ти Ігор 

К уташ {голова місцевого Відділу 
СУСК-у) і Таня Мурен:ко вигото
вили для у:краінсь:коі преси :кру

тинсь:кі сторін:ки, на ::.міст и:ких 

сRладались: стаття Ігоря Куташа 
"Пам'яті студентам - героям 

Крут", вірші Р. Купчинсь:кого, r. 

Юрііва l М. Бое:слава, світли;на з . 
похорону :крутинців та :картина 

Л. Перфець:кого- "Бій під Кру
тами". 

·• +iDir~e~'.:Фi~. ·i~a~e~t~p 
Ве..:ір "Зарева''. 25 лЮтоГо 15ід·.:.. 
бувси тут А~аДемічний ВеЧІр "За-· 
рева", на и:кому мrр. Теодосій 
Онуфер:ко' виголосив доnовідь .. 
"Олег . Ольжич - Людина і Дс.

ба". У Вечорі взяло чис~льну у
часть зо:крема студентство·. Піс

ля доповіді відбулась дисиусіи. 

• Едмонтон. Виступ студеи-r
ськоrо хору. 19 лютого на запро
шення Відділу СУСК-у при Ааь
бертсь:кому університеті, висту

пив тут відомий в цілій Канаді 
студентський хор під Иерівниц

твом молодого талановитого ди

риrента Юрія Гнатю:ка. На ио:н.

церті було присутніх біли тисі:

чу осіб. 

• Віииіпеr. МУНО відзиа..:•по 
М. Грушевськоrо. Місцевий oct.· 
редо:к МУНО дуже ориrінально 

відзначив соті ро:ковини проф. 
М. Грушевського, закупивши 1 

подарувавши для місцевого Ма

нітобського університету його 
десять то мову "Історію У :країни

Руси". А:кт передачі відбувся 26 
січня і при цій нагоді були при

сутні представники МУНО -
Сандра Ствфанишин (голова), Зо
ріин Грищенко, Андрій і Мирои 
Тарасюки, а з рамени Манітоб-

Важпиво10 діипьніст10 україиськоrо орrаиізоваиоrо 

студентства в США- є у..:асть студентської цен

трапі СУСТ А в коиrресах американської студент

ської центрапі ЮСНСА. Це є найкращий форум 
дпи поширеиии прав.ци про Україну та дпи 6ороть-

6и з півимн і прокомуиісти..:иими епемеитами се

ред америкаиськоrо студентства. В останньому 

коиrресі ~ю·СНСА (20 серпии- 1 вересии 1966) 
взипа активну у..:асть депеrаціи СУСТ А, ику· о..:о-

ПJОвав її президент Воrдаи Сац10к. 

На світпииі з-права: депеrат з Австрапії, Зенон .Го

пу6ець, копишиій віцепрезидент СУСТ А, Воrдаи 

Сац10к, президент СУСТА, депеrат з tаІІИи, Миро
спааа Гопу6ець, ..:пен Редкопеrіі журиапа СУСТ А 

"Горизонти''. 
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сь:коrо університету - Д. Т. В111й· Крути, а сеи. П. Юзик, и:кого 
лдер, дире:ктор бібліотеки, біб· представив присутнім віцепре
ліоте:кар С. Мухии, голова Сла· зидеит університету д·р Еве!Іл, 
вістячиого департаменту про- говорив про ''Pomo етнічних 
фесор Я. Рудницький і проф. Я. груп в :канадс~:кому і амери:кан· 

Розумний. сь:кому житті". В "'acl вечора·бен· 

вих 

чись, 

них 

ще". 

членів "Зарева", домагаю
щоб "Зарево" зайнило до 
"и:кнайрішучіше становн-

Це становище філидельфійсь:ка 
юrітина "Зарева'' зайнила і о
пубпі:кувала в першому числі 
своіх "Вістей Зарева". Те:кст його 
та:кий: 

• Монтреап. КруТRКс•ка ім· 
nреза. 5 лютого заходами місце· 
вого Відділу СУСК·у відбулась 
тут Крутинсь:ка імпреза, и:ка бу· 
ла попереджена панахидою за 

Крутинців в місцевих цер:квах. 

В часі імпрези слухачі мали змо

гу почути дуже вдалий радіомон

таж "Крути" Бориса Будиого. 
Свиточну доповідь виrолосила 

На талів Ди:ків. У лина Меренюк 
ви:конала на фортепівні твори М. 
Лисен:ка, Ф. Шопена і Й. Брам
са, а О. Свобода рецитував вірш 
О. Бабів. Стуцентсь:кий хор niii 
мис.тець:ким :керівництвом Маріі 

Чолій і при фортепівновому суп
роводі Н. Ди:ків, ви:конав :кіль:ка 

патріотичних пісень. 

• Воффапо. Сенатор П. Юзиs 
rостем УАСТ. На запрошевни 

УАСТ, и:ке очолює Любомир Зоб
ків, в річницю бою під Крутами, 
сенатор Павло Юзи:к з Канади, 
відвідав Боффало і був головним
промовцем на спеціильному бе:н
:кеті, влаштованому з цієі наго

ди. На бен:кеті, и:кий відбувси на 

місцевому університеті, зі вступ

ним словом виступив студент 

Юрій Король, и:кий говорив npo 

:кету виступив з ридом пісень сту.: 

дентсь1а~й :к:єnртет, в с:клад и:кого 

входить Ві:кторіи Дзюба, Тамара. 

К уива, Олена Борід:ко і Оленn 
Цари:к при а:компаніимеиті В. 

Олійни:ка. lqpiй Ганушевсь:кнй 
ьи:конав- при супроводі бандури 
рид у:краінсь:ких пісень. 

В часі свого побуту в Боффало 
сен. П. Юзи:к відбув зустрі'ІІІ s 
місцевими у:краінсь:кими дівча

ми, а та:кож зложив візиту посад

ни:кові Ф. Седіта, від и:кого одер
жав илюч до міста. 

Гі~на ві~nові~• 'Зарева" 
у Фіпцеn•фії 

"Уnрава У АТ "Зарева" у Фіпа· 
~еn•фії, Па. за~еріrас за своіми 
'ІІІJІенами nовне nраво :sус'І'рі•ати· 

ск з тими з ким їм ~о вnо~о6н. 

Сnрава зустрі"ІІІеіі с сnраво10 сум
піннк не JDІWe nоо~ннокнх "ІІІJІе· 
нів ~аннх орrанізацііі, це сnрава 
KJІOnOTaHHK КОJКНОІ'О СВі~ОМОІ'О 

украінц•. Чпенн не с пише "•пе .. 
нами", вони с теJК о~нннцкмн, 
ккі відnові~а10т• не орrанізацікм, 
"'ІН ~нктатам орrанЬацііі, 

своему ВJІасному суМJІЇиRІО. 
ane 

Коли частина старшого грома- "Зарево" с ака~емі•ннм това· 
динства, зо:крема в США, розбур- рнством, ае застуnас самостііі· 
хує у:краінсь:ке житти своіми пал- ннц•кі nринциnи. JІкщо воно хо-

:кими полемі:ками нав:коло пи

такни "зустрічів" і ":конта:ктів'', 
то цієі пал:коі дис:кусіі не видно 

серед сту;ціюючоі молоді і воя:t 

в цьому відношенні піднеслас:о 

вище ·від ·деJіни'х наших "бать:ків". 

На жаль знайшись і та:кі, и:кі хо· 

тіли внести фермент та:кож і 11 

студентсьІ'е житти. По цій лінії 
и:краз і збори ОД ТУСМ-у у Фі
лидельфіі прийнили спеціильні 

"резолюції" в справі двох місце-

•е зватнск академі•ннм, то~і 
треба, що6 воно ~e6a'I'Y•ano на~ 
всіма nнтаннsмн без ornк~y на 'І'е, 
чи вони "neкrd" чи ні. Та 6у~у
чн самостіііннц•кнм товарист

вом, воно вірнт• у самостіііннц•· 
кі переконаник своїх чпенів та 

не JІRкаст•ск, що о~на чи ~ві, 6а, 

наві'І'• Аесп• "зустрі•еіі'' в6'10n 
rпн6окі nереконаник своїх чпе· 
нів! - Управа УАТ "Зарево'' -
ФіnкАеn•фік". 

ноЬі '-ILJC/\0 
cmygeнmcьhux-Ьugaнь 

"ВІСТІ ФКУ" - сторін:ка 
Фонду Катедри У:краінознавства, 
ч. 1, січень 196'1 (додато:к до "Сво
боди", 21 січня: 196'1 р.). Зміст: Дм. 

Мотру:к "З'ізд представни:ків 
ФКУ", За:кли:к ФКУ "195'1-196'1'', 
"Зєвіщанни на ФКУ", "Списо:к 
фундаторів ФКУ", "Стан збір:ко
:воі а:кціі ФКУ в поодино:ких у:к
раінсь:ких громадах", ''Пожертви 
на ФКУ від організацій", "Меце
нати і добродіі ФКУ". 

• "ВЮЛЕТЕНЬ Т-ВА АВСОЛЬ· 
ВЕНТІВ Yr А - 'УТІ'І" - ч. 35, Нью 

Споrа~н про Yr А -УТГІ: "Проф. ні:ка, повідомленни, гумор, :кари

•д-р В'ичеслав Савиць:кий", "З ре- :катура. 

лігійного житти студентів УГА е "ВЮЛЕТЕНЬ Т-ВА АВСОЛЬ
в Подєбрадах", М. Фесен:ко "З ду- ВЕНТІВ УІ'А - ІТГІ" - ч. 34, Нью 
хового житти у:краінсь:коі еміrра- Йор:к, серпень 1966. Ци:кльостиль, 
ціі в Чехословаччині", інж. n. стор. 16. Зміст: "На порозі кінци 

нашого деситиріччи", хроні:ка, "З 
JПетрен:ко "Андрій Ярина"', Ва-

пожов:клих лист:ків архіву". Спо
силь Прихода "Володимир Шев-
чен:ко", О. Козловсь:кий "Оле:к- гади про УГА - УТГІ: "Проф. В. 
сандер Євтухів'', ·В. Прохода ''У- Панасен:ко", "Головніші праці, 
:краінсь:ке Аrрарне Товариство", статті і публі:каціі проф. Л. І'ра
інж. Ми:кола Гадзиць:кий "Ще про биии", іиж. В. Прохода- "Фраr
мистецтво і спорт в Подєбрадах". мент спогадів зі студій в Подєб

радах", інж. П. Петрен:ко - Па-
Йор:к, грудень 1966, стор.-16., ·-ци- • "ЗАРЕВО" - обіжни:к УАТ 
JШЬостнль. ЗміС'І': "Одинадцита "Зарева" в Нью Йорку, "1. 5, 1966. 
товарись:ка зустріч", хроніка, Стор. 2, ци:кльостиль. Зміст: хро-

рафін У :країнськоЇ-- Правоопавної 
Цер:кви при УГА в Подєбрадах", 
інж. П. Дубрівний- "Отець міт-
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рат Тит ВойиаровсьRий", ''Корній О. З. ЛисиR -"Люди з того "бо- "Чому УССР не є у~раінсьRою 
НіщеменRо'', Мих. Єреміів - Ry", хроніRа, різне. державою", :sвідомленни з діипь-
"Мистецтво і спорт в Подєбра- ности. 

• "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" -
дах". 

е "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" 

сторінRи ГУ ТУСМ-у. РедаRтор -
Тетина О. РогатинсьRа, ред~оле

rіа: Irop Тоrак,. lrop Опіар, Ната
ли ДиRів, Ірина БойRівсь:ка, ч. 6 
(43), piR IV, Дітройт - Торонто 
(додаток до "Гомону У:краіни", 15 
жовтки 1966 р.). Зміст: "Починає
мо новий piR", "ФКУ", хроніRа. 

• "СТУДЕНТСЬКА СТОРІНКА" 
- видає редRолеrіи при ОД 
ТУСМ-у в Нью ЙорRу. Ч. 5, piR І 
(додатоR до "Шлиху Перемоги", 
Мюнхен, 16 жовт ни 1966 р.). Зміст: 
А. СRальсьRий - ''1Цо робити • 
ТУСМ-і?", ~. БудзиR -.,Нове чи
сло ФеніRса", Яр. М. - "Семінар 
ТУСМ-у", В. Б. - "Комуністи ви
шRолюють молодь", Т. Дужа -
"Невпинно вперед", В. Симонен
RО - "УRраіні" (вірш), "Дорога 
молоде" (з привіту Я. СтецьRа). 

е "СТОРІНКА ТУСМ" - ре

даrує Rолеrіи з упов. ГУ ТУСМ-у 
у сRладі: Х. КульчицьRа, П. Гав
рилюк, О. ЛисиR. Ч. 3 (10), piR ІІІ 
(додатоR до ''Свободи", 9 листо
пада 1966 р.). Зміст: Б. Тодор -
~екуча пробпема", Ю. Купьчиць· 
RИЙ - "УRраінсьRа історіоrрафі
и Та науRа В СОВЄТСЬRіЙ УRраЇ· 

ні", В. К. - "ОRуп!щіи чи воли", 

редаrує Rолеrіи в сRладі: Люба 
Ковалишин (гол. редаRтор), Хри
стина ГордієнRо, Іни ГiRua, Тани 
ШумсьRа (члени). Ч. 1 (99), piR 
XV, додатоR до "Свободи" (13 січ
ни 1967 р.). Зміст: "Резолюції" 
(VІІІ-го Конrресу СУСТА), "Сти
пендіи Шевченкознавства при 

ЛондонсьRому університеті на 
1967- 68", інж. КуземсьRий- "Фі
нансова допомога студентам" -
позичRи в Rредитівці "Самопо
міч", ОленRа ГіRава - СацюR -
"Шукаємо дописувачів", ''Радіо

програма УСГ в Нь~Rу, Н. 
Дж.", "On the Legal Profession". 

• "ВІСТІ ЗАРЕВА'' - видає 
Rлітина "Зарева" у Філидельфіі, 
ч. 1. Зміст: "Роковини Крут", О. 
Ольжич - "РозRрийте зіниці", 

"Четвертий універсал", "До пи
такни Rультобміну" (заива Упра
ви "Зарево" у Філидельфіі), пові
домленни, заRлиRи. 

• ''СТУДЕНТСЬКА СТОРІНКА'' 
- видає редRолеrіи при ОД 

ТУ:СМ-у в Нью ЙорRу, ч. 6, гру
день 1966, додатоR до "Шлиху пе
ремоги" (Мюнхен, 25 грудни 
1966 р.). Зміст: В. БудзиR - "Ча
си Біласа й Данилишина", В. Б. 

- "СтудентсьRі активісти про у
чителів", А. СRаRальсьRий -
"Що робити в ТУСМ-і, Яр. М.-

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА"
сторінRа ГУ ТУСМ-у. Редаrують: 

Т. О. РогатинсьRа (rол. редаRтор), 
В. БаслидинсьRий, І. Оліир, Н. Ди

·Rів, І. Бо:йRівсьRа (члени). Ч. 1 
·(45), січень 1967, додатоR до "Го
мону УRраіни" (28 січни 1967). 
Зміст: Т. Дужа - "Зверненни'', 
Т. Дужа "Із записника ГУ ТУСМ", 
"Проти Rультобміну", хроні:ка. 

• "СТОРІНКА ТУСМ" - реда
rує Rолеrіи з уповноваженни ГУ 
ТУСМ. Гол. редаRтор - мгр. Мо
три БогатюR. Ч. 1 (4), додатоR до 
"Америки" {25 січни 1967). Зміст: 
"Москва далі тероризує уRраін

сьRу інтеліrенцію", М. Теркопо
лик - "Будуванни мостів і "пер

лини" творчости Д. ПавличRа'', 
М. К. Богатюк - "Комунізм на 
латнко - американсьRих універ

ситетах", Д. :К. - "Діилог з марR

систами і студентство", хроніRа. 

• "СТОРІНКА ТУСМ" - реда

rує колеrіи з уповноважанни ГУ 
ТУСМ-у: Х. :Кульчицька, П. Гав
рилюR, О. ЛисиR. Ч. 4 (11), дода
't'ОК до "Свободи" (25 лютого 
1967). Зміст: А. СкаRальсьRий -
"Що робить СУ:СТА в ЮСНСА", 
!. Дужа - "Відозва до членства 
ТУСМ-у'', О. З. Лисик - "Жур
налістиRу треба відмолодити", 
"Резолюції" (ОД ТУСМ у Філи
~ельфіі), хроніRа. 

З ЛИСТІВ ДО "СМОЛОСНИПА" 
:Юрій Микитюк (Макіа, Перу): "'Вперше у Ва

шім журналі и знайшов вірші новітніх поетів 
Украіни. Вони на мене зробили велике враЖен:
ни. Знайшов и в тих віршах щось свіжого, щось 

вельми гарного. Посилаю Вам мій RоротеньRий 

вірш, технічно мабуть недосконалий, але в иному 
и стараюси щиро подикувати цим новим борцим 
за правду. 

Щиро віта10 Вас:, 
Нових 6орців прав~и. 
Простаrа1,0 руки, 

Ві~крнваю ·серце ~о Вас. 
Спасибі Вам, 
Що про6у~нлн ~ywy, 

fрімкнм язвоком 

Ваших палких c.J'Iia·~ 

·• ... JІ сам •ас 
Віднайшоа • · ноаі Ваші ~аіІ, 

: і: ) 

Во зі старими 
Вже прикро 6yn. по'Іало. 
З ~о6н космонавта 
Хотілось 'Інйсь rолос ПО'ІVТН 
Во ~авнє -
Ма6уть вже наску'Інло 6уло. 

Ваші словесні вірші - квітн, 
Ми на 'Іужнні 

·Починаємо 

Вукетама з6нрать. 

І з них, 
Ваш нектар цілющий 

Нав'Іилнсь і3 ра,:dстю внсмоктувать". 

Н. М. (Ст. Пол, Мін.): "Хочетьси мені поба
ч~ти у Ваших серцих веnиRу Віру і прагнении йти 
;а нею. Ви рс;>зумієте, щоб не було порожньо і хо
пс>іtно V Baut~x ~ушах, а щоб горіла в них незл~м-
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~а віра. Віра в нашого Творця. Віра в наш иарjд. 
Віра в перемогу. Віра в самих себе. Багато гово

риться і пишеться про Вас. Обговорюється питання: 
"Батьки і діти", "Де наша молодь'?"... "Хто нас 

заступить" ... А мені хочеться з Вами поговорити. 

Слідкуючи за Вашими шуканнями, за Вашими 

прагнениями і починами, за Вашими успіхами і 

~едотягненнями, знаючи Ваші помилки, а в бага
тьох випадках, на превеликий жаль і сум, навіть 

Вашу неусвідомленість - мені хочеться сказати 

Вам слово ... 

Головне - це мусите собі усвідомити Ви сер
цем і розумом: чому ми виїхали з Батьківщини? 

Усвідомити і твердо запам'ятати собі: не з Вас 
починається життя і історія нашого народу, ані на 

Вас не кінчається. У евідомити собі; що від того, 

як Ви відносИтесь до справи визволення нашого 

народу, наскільки ясно Ви собі уявляєте великі 

завдання положені на нас в країні волі перебува

ючих, як Ви проводите й виконуєте свої обов'яз

ки в організацІиюи і громадській роботі, від то-
. ro, нарешті, як Ви дивитесь взагалі на життя - за

лежить успіх наших прагнень... Ви вже стаєте на 

шлях дорослої людини. Ви ось вже готові пере

брати самостійне ведення роботи в своіх органі· 

заціях. Вам вже час свідомо дивитися на речі. Вам 

вже треба уміти здоровою критикою знаходити 
Правду, відрізнJrrи чисте зерно від полови. Вже 

треба уміти знайти зміст в своїй діяльності, щоб 
вона була творчою і щоб лишала позитивні нас

лідки ... Будьте мудрі, відважні і мужні, -.а ~т-
1'\И і традиції свого народу не занедбуйте, шануй· 

те і несіть іх дальше, як доніс іх наш нарід до 

сьогодні. Можливо, і навіть напевно, багатьом з 

Вас це все відомо і ясно, але все ж таки є серед 

Вас і ті, що не задумувались над цим. Дай Вам, 

Боже, доцільно і успішно нести до кінця взяті Ва

ми на себе почесні обов' язки в різних ділянках 

Ваших організацій". 
Д-р М. А. (Каиаяа): "Накінець моє зауважен

ня до статті "Іван Драч: голос розпуки'': немо
ральний в.Инок лишається завжди неморальним, 

де .б він не був зроблений і ким би він не був зро
блений. Не можна виправдувати хамства. До ре
чі, не знаю, чи Вам ~домо, що~ письменники А і 
Б перестали з Драчем балакати після тієї с:татті 
проти Б. Кравцева. На. мо~ думку. стаття і ~епра
вильна і обороняє щось, що оборонят·и не мож· 
на ... Неправд~ю є, що кожний інший таку статтю 
написав би .... 

Боrяаи Сацюи (Чіиаrо): "Ваш -цінний журнал 
я з цікавістю читаю". 

О. Заревівський (Франців): "З приємністю 
читаю Ваш журнал і хочу тільки побажати, щоб 
Вам пощастило його видавати і в майбутньому. 
Ваше "кредо" Ви чітко висловили !! статті про ). 
Драча (ч. 4-5, 1966р.). Уважаю, що Ваша "лінія" є 
правильна, бо вона !'рунтується на солідній базі 
сучасної Украіни. Ваш орган заступає цю "лінію" 
від років, ще тоді, коли інші кривим оком диви

лися на все, що діється на Батьківщині. Сьогодні 
це мода, тому всі захоплюються, але багато ли· 
ше спекулюють, твердячи, що вони, мовляв "теж" 

за т~кою візією нашого майбутнього. Важне в то

му, щоб "Смолоскип" змонтував собі екіпу пос
"І·ійних співробітників, ЯІ'іа б йому запевнила що

міси'Іиу періояи'Іиість, тоді він міг би постійно 
давати відповідь на деякі акутні проблеми... По

думайте чи не краще було б його видавати у 
меншому форматі "вісімки'', це улегшувало б ви
силку ... Для Вашої заохоти хочу Вам сказати, що 
с?іром:не підпільне видання в Украіні називається 

також "Смолоскипом". То ж дерзайте". 

ДОРОГІ ЧИТАЧІ "СМОЛОСКИПА" 

Ми раяі ояержувати від Вас писти, в ииих 

Ви порушуєте 6езпі'І актуаm.иих питань нашої 

~ійсиости та зокрема о6rовор1010'ІИ статті пу6JІіко
ваиі в нашому журиаm. 

Просимо Вас: пишіть нам, Аіпітьси своїми ~м

иами і поrпияами, висповпюйте крити•иі заува

rи. Ми раяо пу6JІікуватнмемо на сторіиках "Смо
поскипа" Ваші JDІС'ІН. 

П рисипаіі"І'е нам я описи з Вашого жиnв, 
зиимки, репортажі, СJІОЇ пітературиі спро6иІ 

У ВИДАВНИЦТВІ "СМОЛОСКИП" ПОЯВИЛАСЬ КНИГА 

Осипа Зіикеви•а 

''З r Е Н Е Р А Ц І ї Н О В А Т О РІ В" 
Світпичний і Дзюба 

іУ\нига присвячена творч1и моподі в Украіні, а зокрема розглядові творчости І Світлично
го й І. Дзюби. В ній знайдете повну бібліографію обох переслідуваних молодих критиків, 

передруки важливіших їхніх ста тт ей. 

244 сторінки. Велика вісімка. Ціна 3 дол. 
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ЖИВЕШ І РАПТОМ 
Живеш і panтo~tr - непорозуміння, 
не cn?.tш., а прокидаєшся від сну, 
і наступа рятуюzе прозріння, 
так вули1~я вступає у весну. 

Так змерзлий багить- вогник, так митець 
торка палітру спраглими руками. 
Так зводять в небо Jttеталеві брами 
І трощfl.ть дерев'яні нанівець. 

Від кого я тікала і куди? 
Тікала без доріг, немов незряzа. 
О земле, вір - ніко.тш я не зраджу 
твої левади і твої сад-и,. 

О люде, вір- навіки п.овернусь 
у океан, в яко.-иу я краплина. 

Без JІtене буде ди.хать Україна, 
а я без У країнtt задихнусь . 

. :'Іюдшtла Скирда 

Світовий КоІІГрес У краінського ВільІІоІ~о 
СтудеІІтства стає дійсністю! 

Вже десить років о6rоворює'І'Ьси на чужині 

сnрава Світовоrо Коиrресу Уираїисьиоrо Вільиоrо 
Студентства. Баrато разів до цьоrо nитаиии "Смо

лоскип'' займав становище, підтримуючи саму 
ідею такоrо Коиrресу 1'а видвиrаючи ціІDІй рид 

!!':рОПО'3НЦіЙ. 

В декоrо серед студентства і ІІавіть серед д;е

икоі частини студ;еи·rських д;іичів nанує nереко

иаиии, що СКУВС nовинен, в nершу черrу, зайии

"JІ'ись розв'изаииим nроблеми переорrаиізацІІ та 

реактивізації ЦЕСУС-у - ;цебто оnрацюваииим 

новоrо статуту nристосоваиоrо д;о сучасних ви

моr і обставин та вибором нової уnрави від;иов

пrеиоrо ЦЕСУС-у. 

На наш norJІRд;, икщо 6 лише це мало &утн 
Зuвд;аиним СКУВС: то він виконав 6и своє завд;аи

ич: 11ише частинно. 

Розr11ид;аючн ціпі СКУВС ми уважаємо, що він 

nовинен: 

1. Заманіфестувати nеред; украіис•ким иаро

р;ом, украіис•кою rромад;о10 на чужині та nеред; 

чужииецькимн студ;еитами й акад;емічними орrа

иізаціами нашу сд;Іfіст•, нашу зорrанізоааиісn. 

та наше иеnохИ'І'ие і иеnримириме станоаище в 

6opcn6i за визволении иашоrо иарод;у від; 6іm.
шовиц•коrо nоиеволеиик, nри цs.ому перд;о стоа-

чи на nринциnах самостійности Україин та на д;ер

нн:вних ентах УНР з 1918-1919 років. 
2. ::)аnротестувати та осуд;ити зиехтуваиии 

більшовицькою влад;ою в Украіні акад;емічиоі сво-
6од;и, засуд;ити русифікацію в нашій 6аnківщииі, 
Еивозп сотень тисич молод;і nоза межі Укр-аіни та 

арешти молод;их д;івчів украіис•коі культури, ін

формуючи про це чужинний світ та студ;еитські 

міжиарод;иі орrаиізаціі, шунаючи в них під;трим
}(И рли наших змаrаи•. 

3. Реорrаиізувати та реактивізувzти ЦЕСУС, 

світову студ;еитську цеитраmо, ика стала 6 актив
ною одииице1о в нашій міжиарод;иій д;іил•иості, 

де вже, від; д;еякоrо часу, від;..уваєтьса &рак ук

раіиськоrо rолосу на міжиарод;ніх сrуд;еитс•ких 

коиrресах, семінарах, конференціях. 

Ос• це 'Іі три основні моменти, икі зараз ми 
можемс сnіл.иими· зусиллими розв'изати, іх акти

:єізувати, ЗрО6И'І'И ЇХ ЗаХОПЛЮЮЧИМИ В д;ЇВЛІtИОСТі 

украінської студ;іюючоі молод;і. 

А скіл•ки моrло 6 &утн й інших! Ос• лише 
поrлин1rмо икі сnрави на nротизі років вид;виrав 

"Смолоскиn", nишучи про nотре6у від;6тrТІІ 
СКУВС~ 

"В за'оку з цим nочином (від6уrта СКВ7) 
зрод;жуєт•си д;умка, чи НЕ" 6упо 6 доціп•ио від;6у-
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тн, де~ в блнзиому •асі, також Конrрес чи 
З'їзд унраїнс•ноі молоді з усіх краін нашоrо по
селеНR.ІІ. J1ерец y.p!Um.cкoto молоддю на чужииі 
зараз ціJUІй ря:д проблем дпа: проднскутуванюr, 

sкі є жнттєво10 внмоrою всіх нас. Ос• иinua rо
ловннх з нях: становІПЦе Українс•кої молоді до 
подій, акі зараз ~tідбувают.с:в в Украіні .•. посиле· 
ні аиціі перед Об'сднаинмн Иаціsмн, Міжнарод
ні:.'! Червоним Хрестом в справі оборони украШ· 

сJокої молоді, я:ка і далLше депортуЄТІоСи в азій

сLІtу частину СССР та ана жю.:е в жахливих умо

r:<Іх. Посиленна 'Інтнкоиуиістнчної дія:лLНости се
ред чужннещ.ких молодечих орrанізацій в усіх 

ираjнах вілLноrо світу" {"Смоп:ос:иип", "1. 9, вере
сеНL, 1957 p.J. 

Та, нінецt. tdнців, за що ми змаrаємося:? Ло

що нам :цьоrо Конtресу {СКУВСJ. І заміст.. дава
ти відповідІ., ІІUІ nоставимо нашим сту~нтсLКИм 

центt)алам ря:д питань: 

Чи не 'Іас вже реаtr.rивізуватн міжнародмІО 

дія:лLНісn ЦЕСУС-у? Чи не прийшов вже час, 
щоб не віцбувалас.. ані одна міжнароднs студент

ська U.mpeЗ'3 без ухраїнс..коrо представинна? Чи 

не час В1!'.е поставяти на JІСІО wнрокіст.. питання 
академічної свободи в Украіні? Що нам С'І'ОЇ'І'І. на 

перешкоді у видаванні репрезентатнвноrо сту

дентсL:коrо центрапLноrо орrану в 'І'fЖНХ мовах? 
І на кінещ., ч:1 не час вж:е нашому студент~у 
nерейти з етноrрафізму на біm.ш відповідалLне 

поnе діsm.ностн. Чи місце ухраїнс.коrо студент· 
ства лнше там, де можні' пописуватися традицій

ним rопаком? Невже наш еміtраціі.ний студепt 
nоза співом ! танком не спроможний на ніщо важ
ІПІsіше?'' {"Смолескип'', ч. 12, 'І'равеиL • 'Іервенt., 
1960 р.~. 

"З6лнжаєтr.ся: велн'ІНJІ наrода- відбутrs СНВУ 
і що наrоду украінс..комт студентству треба ви

норкотатн д1Ш відбутrк Світового Roиrpecy Ук· 
раінсLкоrо Віnьноrо СтудентС'ІВа, ue не JUІШе за
~.fаніфестувало б своє стуцентсLке "к'', але й роз
в'sзало б ря:ц nрактичних справ і в першу 'lepry 
лересрrанізацію ЦЕСУС.у... Украіксиому сучас
ному студентству треба насамперед усвідомttен· 

ня:, sку веІtИку рол10 воно мorno б відіrратн, ко

лн б воно моrло піднестнсL дещо ВІПЦе над пере
січністL, ношt б ЦЛJІ ньоrо була хоч крихітка ба

жанни праЦІОвати для: чоrось бinwuoro, ак пере

сі"Іне, для чоrоа. вє.лнноrо... І '1'Н це не було б ве

лнки:м, коли б наше студентс1Во cпpcмorn:ocL вн
~авати свій центраnLНий студентс•иий журнал в 
ан1•пійс..кій і украінс..кій мовах? Чи це не 6уло б 
сеJUІкнм, иоли б не відбувапас.. ані одна міжна
родия: студентс..ка конференціs чи семінар без 

у•tастн україис~окоrо студеmа? Чи не буп:о б це 
велнкнм, коли 6 МСК засуАUЛН російс..иий коло• 
яіалізм і це було б завдяки нашому студент
сtву?'' {"Смолоскиn", ч. 16, січена • mотнй, 1961 
р.~. 

"Студентс..иий світовий конtрес мав би ві
діrратн чи не найважІtИвішу po.JDO... (Нам тре6аt 
прніrrн з допомоrо10 та обrоворнтн Ш!fJD(H ВІДРО

ДЖЕННЯ украЇИСLкої студентс..кої діІmЬностн. 

Тут в першу черrу, треба б розв'юати такі пи

тання: і пробnемн, без я:иих майже неможлива бу~ 
де діал.Юсn українс..коrо студентства у світово

му маштабі: 
- Реорrаиізуватн, оздоровити і відродити еві· 

теву студентс..ку центраmо ЦЕСУС. 

- Иамітн'tи шляхи дns украінсr.коі Y'lacm в 
міІКнародн•ому студентсLкому JКИ1"Іі, де назріп:а 
пора винести на світовий форум с:rудентства 

справи академі'ІНоЇ саобОJЦН в УРСР, иаціоналLної 

днекримінації у високому і середнLому u.оdп~о
ннцтві, депортації украінс..кнх студентів і моло

дих спецікnістів поза MeJt(i Україин, зокрема в 

Назахстан і Сибір. 
- Обrоворнтн і прюіия:тн ріwеннs в справах 

видавничих, зокрема u справі виданна репрезен~ 

тат:нвноrо украіне~окоrо студентсиоrо мурнаJ!У в 

nпrлійс..кій мові і евентуаnно заrат.ностудент
сьно·rо - в украЇНСLкій. 

- Провестн облік украінсLкоrо студентс1Ва, 
ссредиLошиіnннків та молодих фахівців на "ІУ· 
жнні, та запровадити студійне nлІІИуианюr і обмін 
студентамн між амернканс..кимн і европеЙСLІОІ
ми країнами". {"Смолоскип", ч. 1, сі'Іен• • лютий, 
1965 р.). 

Ос.. ці, а такои·• в попереднLому 'ІНслі "Смо~ 

nоскипа", ваІКJUІвіші думки, акі мн внсуваn:н і 
обстоювалн, обrсворtоІОЧН mrraннa відбуття Сві
товоrо Нонrресу Унраіис:r.коrо Bint.нoro Студент

ства. 

Напевно зродиnса ще багато й інших ідей в 
нерівників теперіwкІ.оrо орrанізованоrо студент
сьноrо життя в тракті rdдrотовкн Конtресу. 

Перші труднощі в піцrотовці СК УВС вже пе

ре б о рені. Орrанізаційна Конференція CYC'f А, 
1-2 квітня ц.р. у Ваwінrтоні, посунуп:а справу 
r.ідr~:~товн великий крок вперед: оформлено трИ' 

основні комісії - орrанізаційну, статутову й пре· 
cono ~ інформаційиу, прийнято ряд t1ажпнвих рі

шенІ., а також узrіднено, що в СКУВС беруn у
часть ВСІ украінсLкі студентс..кі орrанізації -
станові, ідеолоrі'Іні і конфесійні, що надасn. йо
му баrато біnшої питомої ваm, а йоrо рішеНR.ІІ 

будут• важливіші й заrал:LНо зобов'азУ!ОЧі. 

Перец номісіями СНУВС є ще дуже 6аrато 

nраці для виконання: внrотовленна новоrо статуту 

ЦЕСУС·у, підrотовn:еНR.ІІ окремнх За11Лниів - мані
фестів до ухраінсLкоrо студентства в Україні, на 

оrужнні, до 'Іужннецькоrо студентства, протесt'К 

цо різних міжнародніх установ в обороні украін
СLІІОЇ студЇІОІОЧОЇ МОЛОді В Украіні, узrіднення: Й 

підІ'оrовлення доповідей, резоmоцій, підщуканнs 

ожа узrіцненна каидн.цатів до різнаrх комісій ново

rо ЦЕСУС-у. Все це колосалLНа праЦІІ, яна буде 
внмаrат:н баrато зуснпL, баrато доброї воп:і і ви

розуміння: важливости справи. 
Важливе: nочаток зр~блено. Добрий початок, 

тому й треба нaдUrtнcL, що СКУВС буде наі'іус· 

nізнішею імпрезо10 українсLкоrо студентства в ос
тзнніх 25 роках. А щоб щ1 сталось, треба вІКе тепер 
nідrотовлатн студентство до ціd ое1ІК'!НІооі імnре

зи зі скроминм по6аманнsм, щоб в СКВУС взало 
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уw~асть принаймі 1000 українських студентів зі 

США, Канади та інших країв. 

Даючи огля~ внеловлених ~умок на сторінках 
"Смолоскипа'' в справі СКУВ,С, бажаємо, щоб во
ян ДІЯШЛИ ДО ВСІЄІ наШОЇ С'fУІОІОІОЧОЇ MOJIO~, 
щоб вона їх пере~мала, застановилася на~ ними, 
Еі~гукнулась на них ч:н на сторінках нашого жур;. 

нала чи в інших вн~аннях. 

На кінець наш клич: Друзі, готуйтса: вже сьо

rо~ні ~о Світового Конrресу Украіхського Віnьного 
Сту~ентства! Приїжджайте масово, заохо"ІІуйте сво
іх ~рузів! Ву~ьте в цьому вепикому ділі не па

снвІПІмн спостерігачами, а активними учасника

мн з новими ~умкамн, новими ідеями і оновnе

ноІо О~ОТОІО ДО праці! 

ПОВІДОМЛЕЮІЯ 
ПРО СК -ІИКАННЯ СКУВС 

У висліді н,аради Оргапізацій.пої Ко1tфе
реп~~і~ C.YCTAJ з уzастю представників Уп-
1Іав ЦЕСУС-у та СУСК-у, яка відбулася в 
дuях 1--го квітня 1967 року у Вашіпrтопі, 
СП/А, вирішено склика-гl.t Перший Світовий 
ь:опrрес .. v краінського Вільпого Студептства 
( С IrY ВС) в рамцях Світового Kourpecy Віль
них Українців, що відбудеться в дпях від 
12-го ло 1R-~o листопада 1967 року в Нью-йор
ку, місці осідку Об'єдпа.пих Ha'l.fiй. 

Завдrrнням Il срш.оzо Світового Konrpecy 
Б'і.льпого Студепт~:тва є: Простудіювати етап 
ук,раїпс::·.~ого студентства в Україні; просту
діювати етап укра.їпськоzо стидептства в ді
яспорі; намітити папря.м.пі праці украіпсько
го студентства. у вільн.о.му світі)· створити ді
єздатний t~enтp украіпського студептства -
реорганізація ЦЕСУС-у. 

Затверд:ж,ується .Opz апізаційпу Комісію, 
зивданляJІt ЯІ(,ОЇ є підготовити і п.еревести Пер
ший Св'ітпвий Konrpec Украіпського Вільпо· 
го Студептства. ДfJ якоzо увійtили представ
Н'ttки J'прав ЦЕСУС-:У, CYGTA і. СУСК-у, як є: 
Богдан Футеіі. - zолова Комісії СКУВС (ОУ
ОТ А); Євгеп Гаповський - голова Управи 
ЦЕСУС-у; Богдан Сацюк- президент СУС
Т А; Любомир Жила - президент ОУ СК-у; 
!.'!ор Чuма. -· zлen Комk·ії СКУ ВС (СУСТ А); 
Бпzдан Сороколіт - zлen І,о.ІJtісії СКУВС 
(СУСК); Любом·,tр П/~fляк,евиz - zлen Ко
місії СКУВС (СУСК); Богдан Валь·ків -
zлeu І'оміс·ії СКУВС (СУСК). 

К piJІt nазвапих осіб до Оргапізаційпої Ко
J-[ісії СКУВС делеrують: по oдno.w.y представ
пикові Студе1Lтсь·кі Союзи: САУС - Арrеп
ти.па, CYGTE - Европа, ЦУСА - Австралія, 
нІ Головні Управи, ідєологіzн..'u.х та копфесій
них студептських товарttств. Рівпоzаспо до
руzаєтсмl Оргапізацій.пій Комісії СКУВС у 
rt.орозуміняі з !ІCЇJtta Українськими Студептсь
І.~и.ми Спюза.ТJtи у вільноJ-иу світі, покликати 
rtoтpiбni комісії для підготови Konrpecy. 

Заклttк.ається У І(раїпські Студентські Оо
юзи та ідfіологіz.ні та кон..фесійпі Товариства 
!І Вільиому світі актиєно вклюzатися в під
готовку ·і. переведепня Л ершого Світового 

Попrресу Вільного Українського Студентства. 
За Управи 

Богдан Сацюк - СУСТА, Євген Га.новський 
- ЦЕСУС. Любомир Ж11ла - СУСК 
До Організаційної :Комісії С:КУВС делеrув.али 

своіх представників: СУСТЕ - А. Гайдамаху (Лю

вен), "Зарево'' - Павла Дорожинсь:кого (Нью 
Йор:к), ОДУ:М - д-ра Юріи :Криволапа (Балтимор), 
САУС -!гори Бардние (Торонто), ТУСМ - І. Вів

чари (Нью Йор:к). 
КОМІСІЇ СКУВС 

:Крім Організаційної Комісії С:КУВС, на Ор
rанізацІиюи :Конференції СУСТА дли справ 
С:КУ:ВС, 1-2 :квітни 1967 р. у Вашінrтоні було ви
б;>ано і затверджено та:кі :комісії: 

Статутову в с:кладі: 

Є, Гановсь:кий і Л. Бачинський (ЦЕСУС), І. 
Чума і Л. Янів (СУСТА), Л. Жила (СУС:К). 

До цієї :комісії делеrували вже своіх пред

ставни:к:Jв СУСТЕ - Г Панчу:ка (Лювен), "Зарево" 
-О. Зіи:кевича (Балтимор), ОДУМ-Івана Павлен
:ка, СА ЧС (Арrенrіна) - Володимира Ба:кума (Нью 
Йор:к), ТУіСМ- В. Калиновича. 

Пресово - організаційну в с:кладі: 
Любомир Зобнів (УСГ . Боффало) - голова, 

Е. Сороколіт (СУС:К), Т. Тарнавський (СУСТА). До 
щє1 :Комісії делеr'ували своіх представників: 

СУСТЕ - Є. Бачинсь:кого (Лювен), "Зарево" - М. 
Г ереци (Олба:ні), ОДУМ - Ві:ктора Росинсь:кого, 
САУС- Богдана Гасю:ка (Філидельфіи). 

РЕЗОЛЮЦІЯ , 
учаснJІКів Організаційної КонфереІЩії СУСТА 

У zаспuки Ор:гапізr:ційпої Копфереиції 
СУСТ.4 і СУСВ: при.свяzепої Світовому Konr
l){~coвi Украї.r-~.сь·ког-о··· Вільного Студентства, 
зібрані 1 і 2 квітня 1967 року в Джорджтавп 
Університеті. у Ваtиін..rтоні, засуджують· етап 
русифікаr~ії j нищеппя украіпської культури 
в У країпі_. а особливо apetuтyRa.nnя, тасмпе 
суджєппя і г.астре п01r.а.рапня довголітніми 
ув)язпенн.ями десятків українських письмеп
Ііі.tКів, літера7·урн..их критиків, виІ(,ладаzів у
н.іверсит:.~·тів, молодих поукових дослідників, 
Q1'Uдент~в та іпших куль·турn'ltХ діяzів Києва, 
Одеси, Львова, Луцька, Івапо - Франківська і 
Тернополя. 

Це явпе і брутальне порушеппя особистої 
і академ·іzпої свободи, задокументоване в а
JІН~рикапській та европейській пресі, повиппо 
б'рти засуджене ака.це~zіzн.ою ·спільнотою віль
нлго світу. 
Союз УкраїнсьЮІх Студентськ11х Товариств 

АмерІІКІІ ( СУСТА) 
Союз Українських Студентів Jtа.нади ( СУСК) 

Представники: 
Студентської Секції Об'єАJІа.ння Демократич

ної УІtра.ївСЬІКоі Мо.і'Іоді ( ОДУМ) 
Об'єднання Українських АкадеміЧJПІх 

Товариств "Зарево" . 
Товариства Украінської ОrудіІоючоі Молоді 

ім. Міхновського (ТУСМ) . 
ТОІВариства Українських Студентів 

КатоJПІКів "Обнова" 
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Проблеми українсьІшго студентства в США 
{Іиrерв'JО з nрезидентом СУСТА В. СаЦІОком) 

У 1966 році на ІХ-ому Нонrресі СУСТА, сту· 
деН'І'с•коі центраnі :s США, був вибраний іі nрезп
;центом ВоrдіUІ Сацюк з Урба101, Imr. 

Молодий студентськніІ .ціич вже від декіЛІо

кох років звертає на себе уваrу, ях студеитс'І'ІІа 

тatt і заrалу rромадянства, своею nраЦІоовнтісТJtt, 

вміииям об'єктивно і безсторо101•о nідходнrи до 

різІПІХ сnірних пнта111о та nонад все - бажііИням: 
nрац10вати і JІКНаіі6іm.wе зробити конкретноrо 

дпя украіна.коі сnрави. 

Поле зацікавле10111 11 діяm.ноаrі В. Сац10ка ду" 
же wироие - він актнвІПІіі nпастун ("Шен старwо· 
nлааrунс•коrо Нуреня "Лісові Чорти''), основоnо
ложник і акТИ'ВІDІіі чпен баrат•ох студентс•ких ор

rаиізаціtі в Урбані і Чіиаrо. Св010 .ціJШа.ніст• 11 unt

Foкcмy маwта6і він розпочав у 1963 році, копи 

був вибранніі куm.турно - освітнім віцеnрезн,цен· 
том СУСТА {1963·65), зrодом орrанізаціі:ІПІм .Ще
nрезидентом {1965~66), а накінец.. nрезидентом 

СУСТА. 
Воrдан СаЦІОк народився 12 1ІНІІНJІ 1941 року в 

Дубні, у відомііі на Во1DПІі роянні Сац10ків. Вн

єміrрравUПІ з родІUІою до Арrенt'інн, зatWrua 

народню wкony в Вуеиос Айресі, а середнJО - в 
1960 р. вже в Чікаrо. 

Молодого .цilrra цікавнт• _niиrвicnruca .ціп:ІІJІХа, 

икііі nрнсв~є свої сту.ції. В 1964 р. одержуе на 
Іплнноііс•кому уніІ'ерситеті стуnін• В.А. з есnан~ 

с•кс.і і німец..ІІоЇ мов, а рік nізніше - М.А. на тому 

ж універентеті з есnана.иоrо мовознаваrва. Зараз 
nрац10є над: докторатом з- заrет.ної хінІ'ІІісmин, 

ииніі думає закіІІ'ІНТН в 1968 році. В 1964~1966 рр. 
викладає есnана.ку мову на ІпІDІНойсJ.КОму уні~ 

версН'І'еті, І)удТ"ІН асистентом ~ досnід:ииком. Ье 
;цруrнй рік nродовжує свої студії, одержавши 

nовну державну стнnен.цЬо міністерсТІІа освіти і 
здоров'я. 

Воrдан СаЦІОк є членом Амернканс•кої Лін~ 

rвістІАНоЇ Асоціяції, Jliнndc'rWOioro Кружка в 
Нью Йорку і Центру Прикладної Лінrвістнин (Ba
wiнr"'roн). 

Молодому сrудентеwtому .ціnев1 1 вченому 
редакція: "Смолоскиnа" 6ажае иинайбіт.wе усnіхів 

в йоrо .ція:m.ноаrі та науковій nраці. 
Нижче друкуємо інтерв'JО нaworo nредставнІІ"" 

на з Воrданом Сац10ком. 

ПИТАННЯ: Дозвольте, хоч дещо сnізнено, 
nривітаt'И Вас з вибором на nрезидента СУСТА, 

на цей дуже важ1ІИВніі nост у житті українс-о·rо 

сr.удентства в США. 

Ми б хотіли відбути з Вами розмову npo 
nробиеми нaworo орrанізованоrо студен1"С!Ва в 
цій країні. 

Дозвол•те заnитати Іас, JІК Ви оцінJосте те~ 

nepiwн10 .ціиm.ність украіис•коrо студентетва в 
США. Чи в ній nомітний ріст чи занеnад? 

ВІДПОВІДЬ; Діяльність ужраінсьІЮt'о с:rудеит

ствІІ. в США не занепадає, а иавпаF<и, постійно 

росте, що і є заф~F<соване на сторінF<ах уRраінсь-
ь:оі преси, а особливо "Смолос!І:ипу", икий в F<ож

ному числі інформує про десятF<и різних студент

ських імпрез мистецьRого і науRового хараRтеру. 

АF<тивиість уRраінсьRих студен-rсьRих громад і 
Rлюбів на місцu: іхнього перебуванни є дуже за

довільна і лохвальиа. Правда, деJІІ\і громади і 

У.люби, чи ч-ерез те, що їхні Управи сRладаються 
з м.е.ло поінформованих людей, чи часами прос

rо через браF< ві;цч:уття, що тільF<и "в єдності -
сила", а деF<оли тому, що на них мають вплив по
літичк:, середовища, занедбують зв'язоR з Упра

вою СУСТА і не виF<онують своіх обов'я:зF<ів у Со
юзі. Є деяF<і новозасновані громади, я:Rі не нав'ІІ

зують F<онтаRту з СУСТА і навіть не дають про 
себе знати. ПрИ"Іина цього є, правдоподібно, в 
степовtи вдачі у!І:раінцІв. ДеиF<і '3 нас просто не 

в;рв:ть в те, що б належати до чогось більшого і 
і об'єднуючого і йому підпорв:д!І:УВатися. 1м зда
єтLсв:, що зоргаи:1:ювана гpynF<a студентІв на да

ному університеті може працювати на свій лад і 
зайвим є, щоб вона була частиною СУСТА. Проте, 
треба згадати, що навіть держав.на асоціиці.:, та

на яF< ЮСНСА, об'єднує тільF<и 60% всіх амери
l'>аисьF<их студентів. Може це є анархічний дух 

с;,огоднішиього світу. 

У загалnному, співпраця між Уnравою СУСТА 
та поодииоF<ими громадами і юІю6ами, в:Rі до неі 
належать, є добра, і є ще ліпші вкгляди иа май

бутнє. 
ПИТАННЯ: Чим Ви nоисНJОєrе таке мале за

стуІUІицтво студентс•инх КJПОбів і rромад на nо

передн .. ому Нонtресі CYCTA'l 
ВІДПОВІДЬ: Щодо остаІПІього КонІ'ресу, то 

багато речей сRлалося на те, що не всі ЮІітини 

СУСТА були заступлені. Час, місце і видатF<и, по

в'язані з уч1.1сnо в Fioнrpeci, на мою думF<у, мали 
ріша.льне слово в цьому. ДеаF<і громади, хоч не 
:взяJn! участи, то лисrовно вирівнв:ли свої зап:ег

лості і прислаJПІ оправданнв:. Дев:Rі велиF<і грома

ди, на жаль, виделеІ"у"Вали по одному чи дво:r; 

делеІ'атів, знову, думаю, що в більш·ості через фі
нансові причини. 

ПИТАННЯ: Як, на Вашr думІfу, можна б оми
нути такиіі стан у майбутm.ому'l 

ВІДПОВІДЬ: У мене виринає пи'І'аннв:, чи не 

варто було б прязадуматися над тим, щоб вибір 

Уnрави відбрався F<ореслондеІЩійиим способ<».t, 
щоб громади не мусіли ЩороF<у витрачати більші 

суми на участь в RонІ'ресі. Багато амернRансьRих 

професійних товариств, ИJ\і дислонують багато 

більшими фонд::~ми від СУСГ А, перейшли на Л'Ис
товні вибори, а свої з'їзди відбувають ло oF<pyrax. 
НаприRлад, АмернF<ансьF<а Асоців:ція СлавіС"l'ів, 
АААСС, має загальний з'їзд що чотири роRи, а 
в міжчасі ві.цбрає науRові з'із.ц11: р:Вночасно на 

сході, заході, середньому заході і nівдні СЩА. 
Подібна розв' язF<а б уnа б побажана в системі 



РедаІ'іціл одержує дуже багато дописі;в, науІ'іових 

праць, оповідань і nоезій, з лаих є що вибрати. 
Зі змісту ''Горизонтів" можемо з радісnо стверди

ти, що уІ'іраїнсьІ'іе студентство в Америці росте і 
nлеІ'іаЄ В СВОЇХ рлдах ВИСОІ'іО - І'іВаліфіІ'іОВаНИХ на
УІ'іОВЦіВ і багатонадійних митців. 

ПИТАННЯ: Як Вам аідомо з преси, а зус'І'рі· 
чах з поетамн з Украіни І. Драчем, Д. ПааJПІчком, 

З, КороТИ'Іем брапа rracn. переаажна бim.wicn. 
украінс•коі сrудєнтс•коі моJІоді, яка с: чnенамн 
Студента.кнх Громад і Кmобі!І. Напеано такі зус

трічі будуп. і а майбутн•ому, На які осноані мо

менти Ви хотіпи б ахазати тнм студентам, які на 

такі зустрічі будуnо іти? 

ВІДПОВІДЬ: Мов: думІ'іа щодо зустрічей сІ'іла

даєтьсл з двох частки. Поперше, уІ'іраїнсьІ'іі сту

д~штсьІ'іі громади і І'ілюби не повинні бути споизо

рами чи співорганізаторами •rаІ'іих зустрічей з 

офіційними nредста'ВНИІ'іами УРСР, бо тим самим 

вони публічно призна!ОТь режим наRннений ск· 
лою, лІ'іий, не зважаючи на вслІ'іі таІ'і звані "відли

ги", постііі:но нищить уІ'іраїнсьІ'іу І'іультуру і ne· 
реслідує уІ'іраїнсьІ'іих науІ'іовців і студентів тільІ'іи 

за те, що вони домагаютьсл права вживати уІ'іра

їнсьІ'іу мову під час ВJІІ'іладів. З другого боі'іу, 
І'іожний студент, ЛІ'і індивідуально думаюча лю

дина, має nраво брати участь а таІ'іих зустрічах, 

лІ'іщо його nереІ'іонаннл і сумлінки нео це ВІ'іазують, 

особливо В:І'іЩО таІ'іі виступи відбуваютьсв: при а

мерин.ансьІ'іих університетах. A.Jre, буnо б обоа'из
коанм, щоб аін не йwоа на ці- зустрічі як паснаІПІіі 

с:rухач, лн:иіі ие мас саоїх поліТИ'Іно - націонаm.

иих поr1111дів, а як молоRНЙ амернкансІоКНЙ сту

дент украінс•коrо похо.vкевmr, якніі, хоч і хоче 
почути та побачити поета Ч"И пна.менннка, JІКНЙ 

пише украінс•ко10 моаОJО, не забуаас, що даний 

поет крім мистецnа також заіімасТІоСІІ політикОJО 
на корнеn Кремля. Йдучи на зустріч з Драчем, 
ПавлИ'ІІ'іОМ чи ·Коротичем, свідомий уІ'іраїнсьІ'іиЙ 

студе'Нт не має права забувати, що вони працюють 

відІ'ірито длл режиму, ЛІ'іИЙ до сьогодні заборонлє 
вільно розвкватксп уІ'іраінсьІ'іій І'іультурі і мові. 

УІ'іраїнсьІ'іого митцл уІ'іраїнсьІ'іиЙ студент в Аме

риці nовинен шанувати і читати його твори, але 

до nолітичного nісланцл мусить ставитиси з резер

вою і обереЖ'Ністю. Йдучи на зустріч з ІПІМ, укра
УнсІоКНЙ студент поаинен не тіm.кн днекутрати 

iioro nори, але також заперечратн йоrо залви 

політичноrо характеру. НІ'і мені відомо, на І'іож

ній з таІ'іих зустрічей митці з УІ'іраїни дисІ'ірет

но, або й ні, nросовують нитІ'іи режимної про
nаганди, оnисуючи ЛІ'і то "вільно і чудово жи

ветьсв: в І'іраlНІ рад''. Саїдомий украінакий cry· 
дент не може до.Dолнтн, щоб такі ЗіUПІН npoйwnи 

без реакції з iioro боку. Віи nоанкеи публі'І"Ио, 

спєція:m.но ІІІІІІ пра~:~днвоі інформації присутніх 

америнанс•І'іих студентів і професорЬ, анкривати 
політику КремІІІІ а Украіні, яка заборОНІІс існран

НІІ С010зу УкраінсWІИХ Студенті!~, ншцаn. украіи

аку мову і не дозаоm111:: ажнвати іі лк аюшадоау 

мову в cepeW~ix і вюцнх wкomtx, пересJdдус: куnь-
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УурКНХ ~ і аІ'Jдеитіа TЇJIЬJUI 'І'ому, ЩО 80101 
aaaжaJOn. себе українця:ми, пmnt:oao оrраНН'Іус до 
мuпмум анд:аааНКІІ украінс•коі КІПІЖКН і періо

дикіа на Ріднuх ЗеМJІJІХ (ПарадоІ'ісально, що ви

даннлми, ЛІ'іИХ не можна знайти а Україні, завале

ні полиці І'інигарень а Америці й :К:анаді і мас 
за мету тотал•не зннщеннл наuіонаJП.ноі саідомо

стн украінс•коrо народу. 

ПИТАННЯ: Що Ви хотіли б сказати украін

с•кому студентсnу а Украіні почерез наш журнаn'l 

ВІДПОВІДЬ: Перш за все, бажаю сердечо nри

вітати уІ'іраїнсьІ'іе студентство а УІ'іраїні від уRра

їнсьRих студентів в США і nобажати йому сил і 

витривалости в його тв:жІ'іому існуванні під режи

мом, ЛІ'іИЙ nереслідує наш народ, рідну мову і 

І'іультуру. Ми хотіли б побачити В: УІ'іраїні Союз 
УRраінсьІ'іих Студентів з власними nресовими ор

ганами в уІ'іраінсьІ'іій мові, з свободою слова, Дум
І'іИ і релігійного та nолітИ'Іного переІ'іонаннл. Нам 

приІ'іро, що І'іоли навіть І'іолонії мають свої націо

нальні студентсьRі організації, то студенти 45 -
мільйонового у!'іраінсьІ'іого народу не є заступле

ні на міжнародніх студентсьІ'іих з'їздах своєю не

залежною організацією. Проте, ми віримо, що ча
си змінв:ютьсл і що багато з нас ще побачить Сві

товий :К:онІ'рес УІ'іраінсьІ'іого Студентства у віль-
ному :К:иєві. А до того '!)асу, ми духом з усіма сві

домими уІ'іраїнсьІ'іими студентами на нашій Бать

І'іівщині. 

ПИТАННЯ: Які буnн б Ваші побажаннл до ук

раінс•коrо студентства на чужині та до студенті!~ 
чнта"Ііа "Смоnоскнпа"'l 

ВІДПОВІДЬ: ·Вітаю всі уRраінсьІ'іі студентсьІ'іі 
союзи у вільному світІ, та уRраїнсьRе студентство 

зорганізоване в ідеолосічних та Rонфесійиих ор

ганізацілх. Перед нами всіма є велиRе завданнл: 

Світовий КбнІ'рес УІ'іраїнсnІ'іого Вільного Студент

ства буде найважливішою подіЄ10 в історії органі

зованого студентсва. С:К:УВС не тільІ'іи реорганізує 

ЦЕСУС в аІ'ітивну репрезентацію уІ'іраїнсьІ'іого 
студентства у вільному світі, але таRож встановить 

напрлмні уІ'іраїнсьІ'іоЇ студіюючої молоді на чу

жині. Він буде іспитом зріJЮсти уІ'іраїнсьІ'іих сту

дентів .в очах не "І~ільІ'іи уІ'іраїнсьRоЇ спільноти на 

чужині, але на нього будуть звернені з надією очі 
наших бретів ~ студентів в УІ'іраїні. Щоб цей наш 

І'іОНІ'рес відбувсл вел:ичаво і ділово, заRЛИІ'іаю всі 

унраїнсьRі студентсьІ'іі громади і І'ілюби аІ'ітивно 
ВІ'ілючатисл в працю своїх місцевих союзів. Особ

ливо звертаюся до громад і І'ілюбів у СІІІА, лІ'іі ще 
не є членами СУСТА, щоб вони зрозуміли, що 

І'іожна найменша організаділ уІ'іраїнсьюtх студен

тів nовинна бутн заступлена на Світовому :К:·онІ'

ресі і що ЦЕСУС зможе ~ільІ'іи тоді усnішно ділти 

і бути аІ'іТИВНИМ реЧНИІ'іОМ У'І'іраЇНСЬІ'іОГО студеНТ· 

ства у вільному світі, лІ'іщо І'іожна студентсьІ'іа о

диницл дасть свій вІ'ілад. 

Студентів - читачів "Смолосюmа", лІ'іі ще цьо

го не зробили, ЗаRЛИІ'іаІО ВІ'іЛЮЧИТИСЯ В nрацю сту

деНТСЬІ'іИХ громад і І'ілюбів місцв: їхніх' студій і 

подбати, щоб ті громади та І'ілюби аІ'ітивно кале-
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Шануймо старшу rе.нерацію! 
(Відкритий лист до n. В. Гриника) 

Молода студентська і nластова діnка з Чі

каrо Олена Гікава - Сацюк надіслала до- нашої Ре
дакції "Відкритий лист до n .. В. Гриника", в зв'взку 
зі статтею "Молодь за такими батьками не nіде, 

nicлs ІХ-го Конrресу УККА'' . ("Смолоскиn", 'ІІІ. 6, 
листоnад - грудень, 1966 р.). 

З об'єитнвністю мусимо ствердити, що статтs 
В. Гриника вн!Клнкала дійсно живий відrук, sк се
ред студентської молоді, так і серед старших. 

Наша Редакціs отримала багато листовних відrу

иів - одні її схвалюють, інші ж знову відкидають. 

Вистуn і відгук Оленки Гікавоі - Сацюк є де
шо іншого характеру, вона ставить nнтаннs сnів

відносин між "батьками" і "дітьми" в ширшу nло

щину. З деsкнми її думками не можна не nоrодн

тнсs, до інших знову ж можна мати застережен

нs, а ще з іншими важко nоrоднтнсs. Але, ке. зва
жаючи на це, ми цей її відирнтнй лист nубmкує
МG в цілості, без жодних змін і скоро"Іень. 

Проблему "батьків" і "дітей'' ми нераз nо
рушували на сторінках "Смолоскипа''~ nнтаннs 
"батьків" ми ніколи не rенералізувалн, що вираз

но з'sсували в редакційній замітці до "Редакцій

ні статті" ("Смолос10111"6 'ІІІ. 1, сі'ІІень - mотнй, 

1966 р.)_. . 
Ми вважаємо, що не можна не критикувати 

діs-.ів старшої rенераціі тільки тому, що вони ма
ють заслуги в минулому. Якщо· іхнs су'ІІасна ді
JШWІЇсть заnере'ІІує їхню колишню, nо3нТJІ'8Ну; ді· 
sльність, то моnода людина не може 6ути nасивним 
глsдачем, anQ її обов'sзком є ві.цкннутн все те, що 
в су'ІІасності є деструктивне і роз'єдную'ІІе. 

Ми віримо, що Васнm. Грнник нікопн не на
писав 6н своєї етаnі і не вживав 6и ~йсно різко
го стнmо, sкщо б до цього не довів сам nроф. Р • 
Смаm. • Стоцькнй на останньому ІХ·о·му Конrре
сі УККА, sкнй залншнтьсs дуже темною С'І'орін

кою в історіі украінської сnільноти в США. - РеД'. 
Будучи, покищо, членом молодої rеиераціі1 

маю наступні зауваги до статті п. В. Гриника, яка 

появилася в "Смолоскнnі" за листопад - грудень 

196ft під заголовком "Молодь за такими батьками 
не піде". Те, що Па.нові Гриникові процедура на 

1Х .Конrресі УККА не подобалася і те, що він має 
nраво висловити свою думку, це я розумію, але 

форма його критики мене дивує. Найбільша про

вина батьків - це те, що вони нехтують людсько
ю гідністю в переведенні організованого громад

ського життя, що може й сталося в деяких хвили
нах цього .Конrресу. Проте цю саму методу ВlІ'и

Еає Пан Гриник у своїй критиці . Спосіб, в який 
д-р Смаль - Стоцький і всі інші "батьки" є внемі

нні ВJSтором різними епітетами, відбирає від них 
людську гідність, яка ім належиться, хоч би че
рез їхній вік і пережите. Добачаючи в предсідни

ка .Конrресу певні політичні переконани•, замість 
того, щоб шанувати права коl!'ноj людини Не3&-

Олениа Гікава - Сацюк 

лежно від професійного становища мати одні а
бе другі політичні переконання, Пан Гриник· ата
ьує науковість д-ра Смаль - Стоцького за його 
політичні переконання. Хіба науковцям іх не віль
но мати~ Якщо дійсно д-р Смаль - Стоцький так 
нічого для науки не дав, то чому америкакці його 
так довго тримали на пості професора, чому про

фесори історіі приймають його праці як науко
ві '? Надіюся, що перед такою огірченою критико
ю, Пан Гриник застановлявся, що ті батьки вирос 
nи на іншій філософіі ніж ми, що в них навіть 
поняття nарлкментарноі пр~щедури інше (в Евро

nі ще сьогодні італійські міністри б'ються в пар
ляменті кріслами), і що психіка людини не може 
змінитися з дня на ніч. Думаю, що автор задумав
ся над тим, що Ж:иттJІ наших батьків було таки 

інше від нашого і що для них деякі політичні пе
реконання дуже ау,туальні, до яких ми вже трохи 

інакше підходимо, бо ми є інша rенерація, яка 
виросла в інших обставинах і тому проблеми роз
в'язує в свій спосіб. Невже ці наші батьки, які 
стільки пережили і дальше працюють дли Украі
ни, так як ум:1ють і так ик розуміють, не заслуго
~ують на толерантність з нашого боІ\у '? 

Так, самокритика потрібна, але чи не булв б во
на більш корисна, коли б не було в ній насміхання 
зі "старших гістериків'', а натомість пошана до 
права людини чи цілої rенераціі висловлювати 
себе, так як вона JSMiє. Бо, молодий друже, якщо 
Ви заглянете хоч би тільки в протоколи амери
кенського .Коиrресу, то побачите, що помимо сво
іх політичних зударів все таки наші батьки бага
то робили. І якщо подумаєте, хоч би лише санти
мента.льно, ЯІ\ не можете об' Є!\ тивно, то поба'ІІите, 
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щr1 вони та:к багато підготовили rрунту, для Ва
шої праці в майбутньому, по:ки Ви росли. Завди

nИ іх трудам сьогодні У:краіна не є незнаним сло

вом в Америц~, та:кою и:к вона була, :коли ми сю
ди приїхали після другої світової в1ини, і нам 

молодій rенераціі дале:ко легше сьогодні працю

nати для У:краіни, ніж було ім. 

Ми, молоді, ідемо, и:к і повинНІ ити в наш1и 

молодості: за ідеалом праці для У:краіни, поєдна

ним зусиллям всієї спільноти, незалежно віІд по

літичних переконань. Ча·сом, на нашу дум:ку, в цій 

праці у:краінсь:кі політичні партії зайві, але в тому 

ми часто забуваємо, що для демократичного про

цесу є необхідним, щоб :кожна людина мала право 

індивідуально думати і належати до групи людей, 

я::кі та:к само думають, и:к вона і обстоюють свої 
дум:ки. Не можна забути, що було б неприродньо, 
и:кщо б усі люди одна:ково думали і и:кщо хтось, 

для и:кого це ідеалу не було б, старається силою 
примусити всіх людей та:к само думати і поводи

тися, він стає деспстом, а життя в та:кому суспіль

стві пе:клом на землі. 

Толерантність різних переконань rарантує во

лю і розвито:к людсь:коі духовости. Зауважмо гіс

терію між амери:кансь:кими політиками перед ви

борами, одна:к через це не можна ім відібрати по
чуття патріотизму чи посвяти. Що Ви, пане Грини:к, 
у доrми існуючих партій не вірите і не одобрює
те іхньої поведіІн:ки, це Ваш привілей. На те є дві 

розв'язки, а це: створіть о:крему свою партію, або 
в рам:ках однієї зі старих наполегливо прв:цюйте, 

щоб змінити наставлення, и:кі існую'І'Ь. З другого 

бо:ку, Ви можете старатися, навіть поза рам:ками 

партій провадити та:ку працю, и:ка на Вашу дум:ку 

є найбільш :корисна. Іншими словами, працюйте 

для У:краіни, і над собою, в та:кий спосіб, щоб, 1'іоли 

В'и будете ипбрані nредсіднп:ком: 30·того, чп якого 
там :конrресу YF\IF\A, поступили на ньому засобами, 
и:кі будуть гідними. До того часу не валіть одним 

рухом розчарованого молодечого запалу все, що 

теnерішня старша rенераціи навіть з політичними 

непорозуміннями між собою, збудувала, але бе

режіть те, що в них добре, щоб и:к прийде на Вас 

черга відіграти ролю, продовження будови з того 

фундаменту, залатавши тіль:ки дір:ки що в·они ли

шили. Не понижуйте і не відкидайте Іхнього в:кла
ду в будову, бо аж занадто с:коро Ви будете на 

їхньому місцІ 1 rенеращіи, и:ка прийде після Вас, 

буде Вас уважати перестарілим, непотрібним і не
науковим, бо новий стиль науковости увійде в мо

ду. 

Ви :кс:жете, ЩО ·Ви не хочете бути сином та:ких 
бать:ків, але всупереч ,Вашому бажанню Ви ним є, 
бо Ви, и:к і вони, дозв·олили, щоб у:краінсь:ка пал:ка 

вдача :керувала Вашими словами і Ви образами 

понизили людсь:ку гідність в ім'я тієї ж гідности. 

Отже б'є ·те зброєю, и1'іа на Вашу дум:ку тана низь:ка 
і негідна. Бунтуйтесь, :критикуйте, старайтесЬ змі
нити старий лад, несіть нові дум:ки, знаходьте нові 

дороги, бо це є з·авданни :кожної~ молодої rенераціі, 
але при тому майте велич духа,: щоб бути толерант-

ним і щоб шанувати наших бать:ків, та:к и:к Ви це 

сnмі признаєте, за~ старим у:краінсь:ким звичаєм. 
Вони робили ~ роблать та:к, и:к вони це вміють і 

згідно із своєю совістю. Не тратьте Ваших сил у 

понИJКуванні іх, бо за ненавистю до них не вистар

чить Вам енерrЦ, щоб позитивно працювати для 

здійснюванни Ваших ідеалів. 

Мабуть Ви думаєте, що я належу до старшої 
rенераціі, але маючи 26 ро:ків та будучи :коман, .. 
дант:кою на пластових юнаць:ких таборах, своїми 

ідеями я нераз входжу в :колізію зі старшою rене

рацією, тіль:ки щоб почути з уст моїх юначо:к, що 
для. мих каша, мои і Ваша, Пане Грини:к, rенера

ціи, вже є перестарЮла, і що вони хочуть змінити 

все на свій лад. 

Очевидно,. и:кщо Ви думаєте, що :коли Ви буде
те :колись на місці Д-ра Смаnь - Стоць:коrо, в тих 
самих ро:ках і на тому ж становищі, і не будете 
мати нічого проти того, щоб молода rенераціи на
сміхалася з Bawo!'o, буцімто наукового стажу, і Ва
шої життєвої праці, бо Ви и:к :кожна людина, буде
те робити помил:ки, и:кі ім будуть видаватися оче
видними і гігантних пропорцій, тоді цей лист не є 
написаний для •Вас. Бо це більш ніж справедливо, 
що, и:кщо Ви схочете, щоб Вас :колись молода rене
раціи в та:кий непощадний спосіб висміювала, тоді 
Ви можете мати право висміювати Ваших батьиів, 
але тоді та:ксамо наві:ки пропаде у:краінсь:ка тради
ція пошани бать:ків, и:к ще один з "перестарілих" 
звичаїв, и:кий був відкинений, и:к зайвий на дорозі 
до нових ідеалів у:краінсь:кого суспільства. А це 
була б вели:ка духова втрата для нас усіх. 

Оленка Гікава • Сацюк 

В часі Орrаиізаційиоі Иоифереиціі СУСТА 

для справ СИУВС, 1 - 2 квітни 1967 р. у Вашінrто
иі. Стоять зліва. :Sоr,цаи Сацюк - nрези,цеит 
СУСТА, Євrеи Гаиовськнй - nрези,цеит ЦЕСУС·у, 

Любомир Жила - прези,цеит СУСК-у •. . 
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.Nt.OAOA..6 І OCRITA R УКРАІМ~ 
~О~О.А..6 І ОСВІТА 1\ УКРАІММ 
ААОАО.А.6 І ОСВІТА ~ YKFAINI 
~ОАО.А6 І ОСВІТА ~ TKFAIMI 

ХРОНІКА 

8 Хімічні олімпіиди. ОдеСЬlіИЙ низька икість будівельних робіт, во - дослідної роботи з педаго

університет проводить кожного що стверджує МІНІстр освіти гічних наук на Ук·раіні - Нау
року конкурси - олімпіяди юних У·РСР П. Удовиченко (~'Л.У.", ·Ч. ково - дослідний інститут педаго
хіміків Одеси. Молоді дослідни- 26). гіки (НДІП). Праця ЦІо<)ГО дослід
ки працюють над оІ'іремими мо- • Чи підrото11ка молоді до вій- ного центру, мабуть найнезавид
делями, приладами, роботами, я- ни~ 17 квітня відбувся в Києві ніша і нейневдячніша, бо за його 
к~ виставлаються в стінах Одесь- республ:канський семінар з пи- рішеннями, численними чис·rка
кого університету, за що вони о- тань педагогічної пропаганди, на ми, і винищенням десятків і со

держують відповідні нагороди якому обговорювано питання по- тень йоІ'О nрацівників, він мусів 

r·P.O.'', '1. 23). силення ПЕ!.р'І'ійноі пропаганди завжди по директивам з Москви 
• Чи 6уде осиrиеиа заrальиоо- серед молоді, а учасники ділили- пристосуватися до партійної 

6ов'изкова середни освіта? З різ- ся розповідями про досвід "воєн- лінії і в зс:.лежності ВІід неі змі
них нарад і голосів радянської но - патріотичного" й "інтерна- няти всі шкільні підручники, ле

преси моwна довідатися, ЩG ціонального вих·овання молоді" рероблятн: навчальні плани, ме
плянується осягнути в 1970 р. за- ("Р.О.", ч. 31}. тодичну л:тературу. В планах ін
гальну середню освіту для вс1є1 8 Чи можна стільки засвоїти? ституту ва'і'іливе місце займt:tли 

молоді. Зараз в Украіні працює На перші два курси Високих питt!ння теорії педагогічної нау-
6661 середня загальноосвітня шк·о- Шніл в Украіні студентам реко- ки, актуальні проблеми дидак
ла. Тепер багато молодих, які за- мендується 7-10 тисяч сторінок тики і теорії виховання, історіі 
кінчують восьмі кляси йдуть з ра- '3 підручників і літератури. Згід- педагогіки, а також методології 

зу на виробництво, до праці в но з підрахунком, студент мав і метедів науково - педагогічних 
JliOЛгocnax або іх висилається в би опрацювати кожного дня 25 досліджень. 
Казахстан. Інші1, які попадають сторінок цього матеріялу. Проти НДІП є підпорядкований Акаде
де ІХ-их кляс, в багатьох випад- цього виступили деяк'і викладачі міі Педагогічних Наук РСФСР ~ 
l'i.BX відсіввються через брак І'УР- висоу,их шкіл, які домагаютьск всякі домагання, щсб на У країні 

тожитків, довозу, погане npoxap- реформи в цій ділянці ("Р.О.'', була створена Українська Акаде
чування. Іншою перешкодою в ч. 21). м:ія Педі3гогічних Наук за"вжди 
цьому є дуже повільне будуван- • 40-річчи Науково - дослідно- зустрічали сильний спротив зі 

ня нових шкільних будинків, а в ro інституту nедаrоrіки. В 1927 сторони московських шовіністів 
багатьох випадках також дуже році було ві;дкритс центр науко- ("Р.О.", ч. 16). 

~. " 

ХРО~ІКА НКРАІНС6~0ГО СТУд[~ТСбКОГО ЖИТТЯ 
~ а . 

Організаr~іЙІІа КоІІфереІІція СУ СТ А 
для справ СКУВС 

Вашінrтои (Вл. Кср.)- 1-2 :квітня 1967 р. відбу
лася в приміщеннях Джорджтавнського універси

тету у Вашію·тоні Оргенізаційна Конференція 
СУСТА присвячена Світовому :Конrресові У кра
інського Вільного Студентства (СКУВС). Конфере!! 
цію за1нщ1ювала і підготовипа Управа СУСТА, 

на ніі\ були заступпені ЦЕСУС, СУСК, "Зарево'', 
ТУСМ, ОДУМ, "Обнова" та представники студент
ських Rлюбів і громад з різних місцЕвостей США 

-разом понад 100 осіб. 
І'іонференцію вітапн усно: Отець ректор · П. 

Еойнар, ямий тRкож аровів моиитву, проф. Р. 

Смаль - Стоцький (Централя УККА), д-р Р. Бара
но:есьмий {Відділ УК:КА у Вашінr"томі), д-р Ю. Ста
росо.пьський (УВУ і НТШ), В. ·Маєвський (Відділ 

ООЧСУ), п. СкасЬІ~ів (ОбВУА), інж. Тимошенко 
Т-во Укрвінських Інженерів), Л. Ковалишин (и0б
нова1')r Ю. Негребецький (Об'єднання Унрвінців 
ВашіІНrтону), д-р Ю. 'Криволап fОДУМ), Ю. Куль
чицький ·(ГУ ТУСМ), П. Жила. (СУСК), Є. Геновсь
кий (ЦЕСУС), О. Зінкевич (КП "Зарево"). Письмо
ві привіти наспіли від СУ~ТЕ, ОУСН-у, КоДУС-у, 
СУА (Вашіиrтон), Об'єднаю-rЯ' У~раінсьиих Лі'иарів 
(Віддіп у Ввшінrтоні). 
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ДВІ ДОПОВІДІ 
Першою діловою ТОЧJ'іОЮ nрограми Оргаиіза

цj йиоі Конференції СУС'Г А була доnовідь nрези

дента СУСТА Воrдаиа Сацюка и.т. "Потре6и Сві

":"овоrо Конrресу Украіис•коrо Віл•иоrо Студент
ства і відновленин дії ЦЕСУС-у''. 

Доnовідач зосередився зохрема над nотребою 

поширення зовнішньої діяльности ухраіисьхого 

оргаиізоваяого студентства, наголошуючи важли

вість його участи в Міжнародніх Студентсьхих 

Конференці>Іх, яхі влаштовує КоСЕ:К, а тахож в 
?оких, лк конrреси ЮСНСА й інших національних 
студентських союзів, на форумах JІ'КИХ можна 
проводити корисну українську роботу, nоборю

вати комуністичні вnливи і нав'язувати зв'язки з 

представню~ами чужинеЦЬ'-"ИХ студентів. 

Б Сацюк інформував тау.ож про nроблеми 
підготовки CJliYBC та ::~окрема про nотребу nере
організаціі і перебудови UECYC-y. 

Президент CYCR-y Любомир Жила з Оттави 
говорив н.т. "Можливості ycniwиgi nраці Цент

ралі Україис•ноrо Студентства у Віл•иому Світі". 
Доnовідач дав дуже сб'єкт:ивну характерис

тики діяльности украінсьхоrо студентства в Ка
наді, інформуючи, що в тій країні студіює nонад 

3 тисячі українців, з того СУСК охоплює біля 2 
тисячі, а активних в українському студентському 

м1итті є біля тисячі. Майже половина укрвінських 
студентів в Канаді яе знає і не вивчає українсь

коі мови, через що діловодство і засідання біль
шости студентських організвц1и, а в тому й 

СУСК-у, ведуться дуже часто в Rнгnійській мові. 
Л. ЖJНЮ ...,.a:no1!~ схаоактеризував ідейне об

лнччя укрвінських с·rудечтів я Канзді, для якого 

більш близь:ка конкретна nрапя чим загальникова 

фразеологія. 

· Після свого встуnу Л. Жчла відчитав в анг
ЛlІоІСЬ!'іlИ :йові цоnовідь В. Сорокопіта, члена У n-
·рави СУСК-у, який дав дужР цікавий огляд жит
тя і діяльности украінського студентства в евро
nейських країнах, б!:\зуючи свої висновки на влас
них сnостереженнях. 

Захінчую-чи свій виступ Л. Жила підкреслив 

брак nляновости в нашій роботі на далеку мету, 

наnриклад, на сто років наnеред, що має бути те

мою обговорення хонфереонціі СУСК-у 1-5 ве
ресня ц.р. в МонтреА.лю. 

В дискусії над обома доnо:sідлми брали участь 
Є. Гановськикй, П. Длченко. Л. Янів, Д. Кульчиць
ка: Ю. Негребець:кий, О. Зінкевич, Л. Ковалишин, 
які nорушували ряд сnрав, зохрема nов' язаних '3і 
справою СКУВС, а дехто з дискутантів Р-аголошу
вав, ІЦоби не творити якогось нового центрального 
студентсь.коrо тіла HR місце ЦЕСУ'С-у, а nродов

жувати традиції цієї заслуженої студентської ор
ганіз-аціі, ревхтивізуючи ij та nристосовуючи іі 
діяльність і завдання. до сучасних вимог студент
ської дійсності 

ДВА ДИСКУСІЙНІ. ФОРУМИ 
В першому дні Кон'Реренціі відбувся теж 

дискусійний форум на загальну. тему "ПракТІrІ
ииіі виrлид Централі Україкс•иоrо Сту~нтаr•а'', 

fpyna учасників Орrаиізаційноі Конференції 

СУСТА дли справ СКУВС в nриміщенні Джор,цж
тавнс•ноrо університету у Вашінrтоиі 

1-2 квітни' 1967 р. 

в якому брали участь президент СУСК-у - Л. 

Жила, nредставник СУСТ А - Лириса Инів, Irop 
Чума і Андрііі Wyn•, бувший голове УСГ - Філя
дельфія- Петро Диченко і Воrдаи Футей (СУСТА) 
-модератор. 

У часі.І:ики дис:кусійного форуму відповідали 
на такі nитання: (1) Чи є потреба студентського 
центру в світовому маштабу, (2} Яка можлива фор
ма такого центру? (3) Де і ях такий центр nовинен 
діяти? j4) Я:к мав би діяти інформаційний відділ 
та які т_р~ба б мати nресові студентські видання? 

Відnовідаючи на вище згадані питання всі у
часниУ.и висловилися: прихильво з& nотребою сві

тового центру, при чому А. Шуль висловив побо
ювання, щоб це не був ЩР. один "nаnеровий твір". 

Днекутанти :rrі.цкреслювапи по'l'ребу тв;:кого цеН"І'
ру, мотивуючи це nотребою студен'І'ських зустрі
чей у світовому маштабі (Л. Жила), nіднесення 
престижу та пожвавлення. зовнішньої діяльности 

(1. Чума). 
Осідком студентського центру nовинна бути 

країна, в яній живе найбільша кількість украін
ського студен·rства {Канада або СІНА). Дискусій
ними було nитання чи такий центр мав би вико
нувати фун:кціі :культурниnькі, nолі-rичні, ідеоло
гічні чи всі разом. Було узгіднено, що доцільно 
б відбувати хоч раз на три ро:ки світову :3устріч 
студен1·ства (П. Жилв), & новий центр nовинен 
займатися n основному завнішною реnрезентаці
сю, координацією міжнародньої діяльнссти, ор

z·анізуванням ::nільних ви.С'Туnів (наnр.: вл&штову

вання в тому самому часі, в усіх країнах, про

тестних демонстрацій) видавати бюлетень в чу
жих мовах,· інформувати про українські студент
ські справи. 

Що;цо структури ЦЕСУС-у, то між учасни:ка.о. · 
ми форуму були· дел'Кі розходження. В основно

му була одвозгіДиість; .. ·що npe:1идe!tr nовинен бу.:· 
тн виборний, а віЦеnрезиденти повинні входити 
до управи ЦЕЄУС-у зі свого уряду, · як гоііо1іи~>ок-
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ремих студентсь:ких союзів. Допомогу на завніш

ну діяльність повинні асигнувати та:кі організаціі 
я:к YRRA, RYR, Об'єднання у:краінсь:ких професі~ 
сналістів. Тут був висловлений та:кож ~огляд (А. 
Шуль), що структура нового студентсь:кого цент~ 
ру повинна буrи неформальна, без голів і управ, 
у формі періодичниУ- чи неперіодичних зустрі

чі в. 
. І І І 

В обговоренні інших справ і відповідаючи 
на пит·ання, дуже влучно висловився Л. Жила 

nроти ":культурниць:коі" діяльности нової центра

лі ("в цілому світі вже знають про наші шарава
ри, голубці і борщ"), а сбrтоював потребу ви:ко

нування сучасним у:країнсь:ким студентством іде~ 

алогічно - політичних фую'і:цій. 
Після за:кінчення першого дис:кусІИного фо

руму відбулась ширша дис:кусія, в якій брали у
часть численні присутні, а вечером того ж дня 

відбулася дуже удачна студентсь:ка забава. 

В другому дис:кусійному форумі на загальну 

тему "Р~ля ідеолоrічиих та реліrійних студент
ських товариств в структурі централі україись· 

noro студентства'' брали участь Юрій Кульчиц•

киіі (СУСТА)- модератор, Люба Кова~шии ("Об
нова"), Осиn Зіикеьич ("'Зарево"), д-р Юрій Кри
~::олаn (ОДУМ), Аскольд Скальський (ТУСМ). 

У часнн:ки форуму обговорювали та:кі питан
ня: (1) .Я:ка роля ідеологічних товариств у форму

ванні ідейного обличчя у:краінсь:кого студентства? 
(2\ Чи ідеологічні товариства повинні входити в 

стру:ктуру студентсь:коі централі, :коли б вона бу
ла створена та я:кий повинен бути їхній статус в 

студентсь:кій централі? (3) Чи студентсь:ка цент
раля повинна працюв~ти на :культурному і по-лі

тичному в:Ідтин:ках, (4) Чи ідеологічні товариства 
згідні з продовженням традицій ЦЕСУС-у в шир
шому маштабі? 

!'\рім цих nитань, учасни!\и дисJ'іуоійноrо Фо· 
руму порушували й багато інших, я:кі відносять

ся до сучасної сту дентсь:коі дійсности та відно

шення до неі ідеологічних студентсь:ких това-

ри ств. 

Учасники Дискусійиоrо Форуму и. т. "Прак

тичний виrJІJІд ЦЕСУС-у" в ••сі Орrаиізаційної 
Конференції СУСТА дли cnpu СКУВС, 1 • І кві'І'

ии 1967 р. у Ваwінrтоні. Си~ :s-и:іва: Воrдан +у
тей (СУСТА, модератор), lro·p Чума (KoopJg~Raтop 
Молоді nри УККА), Л106омнр ЖкJІа (ПрезидеІІУ 
СУСК-у), Аидрі:і Wул• (СУСТ А), Лариса JІнів 

(СУСТА), Пеоrро Дnенво (YCf • +iJІRДe.ru.фiJI). 

Дисиусійиий Форум ідеолоrічиих ор:rаиіза

щн в часі Організаційної Конференції дли сnрав 

СКУВС 1 - 2 квітни 1967 р. у Ваwіиrтоиі и. т. "Роли 
ідеолоrічиих та конфесійних студентських това
ри,ств в структурі ЦЕСУС-у". СидJІ'І'Іt з-ліва: Ю

рій Ку~~~очицький (СУСТА, модератор), Осиn Зін
невич ("Зарево"), д-р Юрій Криволаn (ОДУМ), 

Аскольд Скальський (ТУСМ), Люба .КоваJDІwии 

("Обнова"). 

Всі учасни!'іи ствердили, що jхні організаціі 

мають вnлив на ідейне форму:єаJПіЯ обличчя су
часного студентства Те• шо вони в минулему в'іді~ 

грали позитивну ролю в праці ЦЕСУС-у, зо:крема 

студентство середовищ "Зарева" і ТУС:М-у. Пред

ставни:к ·"Зарева'' поставив на обговорення питан
ня, чи ідеологічні П :конфесійн·і товs.риства мають 
бути рівнорядними співорганізаторами СКУВС 
від чого узалежнював дискусію над питанням про 

участь ідеологічних СІрганізацій в стру:ктурі ЦЕ~ 
СУС-у. ·Коли це питання було позитивно розв' я

зана і прийнято рішення, що всі ~деолоrічні і :кон~ 
фесійні організаціі будуть заступле.ні в підготов

"!ИХ :комісіях тп. будуть рівнорядними співучасни~ 

нами CRYBC, тоді обговорювано дальші питання. 
Дис:кутанти були одно!гідні, що nереорганізо

ваний ЦЕСУС nовинен Е першу черrу займатись 
завнішною діяльністю, діпянною, я:ка в студент

сь:кому організованому житті найслnбше постав

лена. 

Розходження серед диснутантів сильно зари
сувалися, ноли представник ТУСМ-у виступи:й 
nроти співпраці СУСТА з ·ЮСНСА (амери:кансь:ка 
студентсь~а централя}, а ЦЕСУС-у з КоСЕК-ом, я
:кі, мовляв, є ліберального напрямl'іу. В зо.:ключно

му слові nредставни:к ТУСІМ-у заивив, що з та:ким 

ПЕСУС-ом його організація не зможе співnрацю
в~ти. Тоді представни:к "Зарева" поставив дома
гання, щоб ще раз повернутися до обгСІвореннв: 

цих справ, бо від того, я:к uя преважна справа бу

де розв' язана, може залеRати доля і СК УВС і май~ 
бутнього ЦЕСУС-у. 

Це питання ~и:кли:квлс цосить живу дис:кусію, 

в я:кій президент СУСТА Б. Сацю:к, президент 
ЦЕСУС-у Є. Гановсь.&ий, президент СУСК-у Л. 
Жила, і нредставни:ки "Обнови", ОДУМ-у і "За~ 
рева" сбстоювали nот'9ебу ціі украінсь:кого · сту
дентства серед офіцjйни:'Іt націонзльних С'І'удент
сь:ких сою:sів і на всіх iмnpe:sax ~оСЕК -у. Своє
рідний ":конфлі:кт~· в цьому питанню було пола

годжено, :коли у:sгіднено, що станові студентсь~і 
у:краінсьиі со1ози nовинні співпрацювати з офІ

ційними національними союзами Б своіх країнах, 

а ідеопог:.чні повнині шуиати сnівзвучних длв: 
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своіх ідеологічних залежень аналогІчних чужи

нецьких студентських організацій і серед них про

являти свою діяльність. 

на них обговорювати різні питання. 
На закінчення Організаційної Конференції 

СУСТ А, яка була однісю, мабуrь з найуспішні
ших проявів діяльности СУСТ А в останніх кіль-
1'\ОХ роках, було узгід:нено склад трьох основних 

комісій для підготовки С:КУВС та прийнято резо

шоцію, в я:кій учасники Ріонференціі засуджують 
пересл~,дування культурних діячів я У країні. 

Після закінчення дисмусійного форуму ідео
логічних організацій відбулася широка й цікава 
дискусія з учасниками на залі, в хкій порушува

но багато різних питань, включно навіть з таким, 

ЯІ'\ "ідеологічні організаціі думають визволяти У

країну''. До цікавіших виступів з залі слід зара~ 

У.увати виступи Б. Сацюка, д-ра Наконечного, М. 
:Косіва, П. Жили, Є. Гановського, Ю. Нагребецько

rо та інших. 

Першою ·rастиною конференції, в nершому 
дні, керував Богдан ФутІ3й, голова комісії СКУВС 

nри СУСТ А, а закрив іі президент СУСТА Б. Са

цю.к. 

Дискусійний форум ідеологічних організсщій, 
Яl'іИЙ пройшов дуже успішно, виявив, що було б 
доцільно частіше подібні імпрези влаштовувати і 

Підготовкою :Конференції займіілися від Уп
рави СУСТА Ю. Кульчицький, Б. Футей, Л. Янів, 
А. Чориодольськ_ий й І. Процінський. 

• Віииіnеr. Українську мову славіі, та інших европейсьnих 
визнано на Маиітобському уні- краjн, відвідуючи також Киів, 
верситеті. На засіданні сенату Пьві'В і Перемишль. В тригодин~ 

Манітобського університету, яне ній доповіді о. д-р М. Соловій по
відбулося 21 mотого, рішено виз- ділився з присутніми своїми 

НВ'і.'И українську мову нарівні з· спостереженнями з відбутої по
французькою, німецькою і латин~ їздки а також про свої зустрічі 

ською, знання однієї з яких вима- з Верховним Архиєпископом, 

гає:тr ся при вступі на універси- l'і.ардиналом Й. Сліпим, Архиєпи
тет. Таке визнання українськоі скопом Т. Бучком, а також своїми 

мови є величезним досягненням враженнями про підсовєтську 

:канадських укрвінців та дасть дійсність в У країні та українську 

змогу ще більше розбудувати молодь. Свій виступ доповідач 
украініетичні студії на цьому у- занінчив словами "Вірю в здоро~ 

ніверситеті. ву субст~нцію у!'Іраінського на

ковоі Ради ФКУ (Фонду Катедри 
У краіно:!Інавства), як окремого ор

гану ФКУ, який має розглянути 
можливості в американських у

ніверситетах для створення пер~ 

шої постійної українознавчої ка

тедри, а ТЗ!\ОЖ вибрати певну у

країнознавчу ді1лянку, яка має 

бути предметом наукових дослі

дів :катедри. 

R програмі першого засідання 
Наукової Ради була виголошена 

доповідь д-ра О. Пріцака - "Ор
ганізація і завдання у!'Іраінськоі 

науки в США'', а також інфор
мації прс стан праці ФКУ, його 

президента С. Хемича та про 

стан збірки фондів Б. Тарнавсь-

• Едмонтон. Нова Уnрава "Об
нови''. 2 квітня відбулися тут за~ 
зальні збори студентського тсва

риства ''Обнова", на яких до но

вої Управи вибрано таиих осіб: 
Даннло Ж()рський - голова, В. 

Шостак -- заступник, Н. Запі
сацька - секретар і скарбник, Е. 
Романчуl'і - референт повідом

лень, Дж. Король - референт ім~ 

през. 

роду''. Вечір відирила. і ним 11ро,
водила Анна Процик. 

• Нью Йорк. ~стріч nред-
кого. 

ставинків "Зарева" і ОДУМ-у. 

9 :nвітня відбулася в Нью Йорку До Пр~зидіі Наукової Ради по
зустріч представників двох ідео~ РіЛИІ·шно ви:кладачів амери:каНїсь
логічних організацій - "Зарева'" ких високих шніл - проф. О. 
і ОДУМ-у. В зустрічі взяли у- Пріцак - голова, проф. М. Чи
часть з рамені "Зарева" П. Доро- ровсьниіr, проф. Ю. Шевельов і! 
жинський, В Процик і\ О. Зінке- проф. М. Богатюк - заступники, 
вич, а з рамені ОДУМ~у- Є. Фе проф. Я. Білинський - секретар. 

• Брандон (Канада) . Визнано доренко, М. Фрянцуженко, д-р В склад Нау!'Іовоі Ради входить 

Україись:иу мову. БрандонсьІ\Ий Ю. Іlіриволап й І. Ємець. Учасни- 26 відомих украіясьІ\их вчених, 
університет, після проголошення :ки обмі!tялися поглядами про різ- викладачів американсь:ких внео
визнання українськоі мови на ні справи, ЯІ'\і відносяться до ук- l'і.Их шкіл, а також управа ФКУ. 

Манітобському університеті, та- раїнеького студентського, моло-

коw. визнар українську мову на

рівні з мовами німецькою, фран
цузькою і латинсь:ксю, я:к одну з 

мов, знання якої потрібне для 
вступу н:~. сту діі в університеті. 

• Нью Йорк. Академічний Ве
чір "Зареса''. 25 березня відбув~ 
ся в Нью Йорку черговий Акаде
мічний Вечір "Зарева", на якому 
о. д-р М. Соловій доповідав про 
свою. подорож до Святої Землі, 
Єгипту, Ливану, Йорданії, Єру
салиму, Греції, Туреччини, Юго-

доаІ'\адемічного, суспільногромад- 8 .Курітіба, Бразилі.в. Орrаиі
сь:коrо й nолітичного життя, по- заці.в Молоді nри ХОС~і - Клем. 
ру:шуючи питання Світового Кон- Найбільша й найчисленніша мо
r·ресу У краінського Вільного Сту~ лодеча організація в Бразілії 
дентства, УККА, УНР, кrє та ЮІЕМ О""ІОШОЄ в 1967 році багато
багато інших. На зустрічі ріше- численна Управа в та.Rому скла
но тісніше співпрацю ва ти в рі з- д~: 
них ділянках, влаштовувати 

спільні виступи та частіше від

бувати nсд:бні зустрічі. 

Євгенія 'Бовкаловська - Мазепа 

- почесний голова, Филип Лу~ 

:кас - президент, Леонтин Бала

• Нью Йорк. Створено Науко- буш і Юру,о Сератюк - заступ
ву Раду ФНУ. В неділю 7 травня ниБи, Марія Люція Білик - за
відбулося: nерше 1асідання Нау- гальний секретар, Селіх Тадра 
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Бастос і Михайло Піпар - сек
ретарі, Егард Павло Дубець:кий, 
Петро Балаидю:к, Нестор ·Костіи 
- скарбники. 

Департамент для соціяльиих 
справ: Лрлета Волошин, Ігиис 
Безруч:ка, Марія .де Пюрдис Без
ручка, Ігиис Білик, Песя Пюбов 
Сподаре:к, Віра Адвмю:к, Анна 
Бунд'3а, Пюба Данилюк, Ір:ка Я
ремчук, Лідія Самагальсь:ка, Пілі 
Равлик, Євген:я і Ольга Зімовсь-

СМ О ЛОСКІПІ 

:кі. 

Дєпартвмент :культури й мис

тецтва: Володимир Колтун, Ав
ДІИ ПошGрсь:кий, Євген Когут, 

Петро Єден. 
Департамент Преси й Публіка

цій: Григорій Середа, Володимир 
Мезеrш, Амілтон Вонс, Ігор Сто
пановсь:кий, Оскар Пиш, Йосип 
Сторож. 
Деп&ртамент спорту: Богдан 

Кравчук, Богдан Шумлянсь:кий, 

Травень - Червень, 1967 

Нестор Волошин, Михайло Розан
сь:кий, Іван О. Пясець:кий, Яра 

Бебик. 
Департамент бібліотеки: Аїр

тон Антін Валабуш, Нелсі Ана 

Волошин. 
Офіцій!!ий промовець: Орест 

Костін. 
Кентрольна Рада: Остап Всево

лод Мойса, Мирослав Мазепа, Єв
ген Оріховсь:кий, Григорій Пе

люrно. 

ноЬі '-ІUСЛО 
cmygeнmcьhux-bugaнь 

• "СТУДЕНТСЬИЕ СЛОВО" -
редаrує :колеrія в складі. П. Ко

валишин (Гол. Ред:колеrіі), Х. Гор
дієнко, І. Гі:кава, Т. Шумська. Ч. 
2 (100), рік XV, додаток до "Сво
боди" (18 березня 1967 р.). Зміст: 
"Світовий Конrрес У :краінсь:коrо 
Сту дентстве і ми", "За:клиR в 
справі СКУС", І. Бережницький -
"Бути чи не бути~", Б. С. - "Сту
денти Ши:каrа силь~іші від сніго

віЮ", 'Б. Сацю:к - "Студії чужих 
мов і мовознавство". 

• "СТОРІНКА ЗАРЕВА" - ре
даrує з доручення ЦП ОУ АТ 

"Зарево" Пресова Комісія в скла
ді: П. Дорожнись -кий, А. Процик, 

Б. Гасю:к. Ч. 1 (9), рік VI, додаток 
до "Свободи" (15 .:квітня 1967 р.). 
Зміст: "Студентство і зустрічі", 

"Гіпна заяв&. "Зарева" у Філядель

фії", А. Процик - "Академічний 
Вечір "Зарева" в Нью Йорку", 0-
зич - "Академічні Вечори ''За
рева" в Балтиморї', А. Процик ....... 
"Доповідь д-ра В. Го лубничого в 

Нью Йорку", ' 1 Смолос:кип". 

• "СТОРІНКА ТУСМ" - реда
rує Колеrія з уповноваження ГУ 

ТУСМ. Гол. Редактор- мrр. Мот
ря Богатю-к. Ч. 2 (5), рік lV. До
даток до "АмР.ри:ки" (8 березня 

1967 р.}; Зміст: Т. Дужа - "Відоз
ва до членства ТУСМ", М. Бога
тюк - "Велетні духа чи інтелек

туальні піrмеі", М. Тернопаляк 

- "~онта:ктни:кам, зустрічальни

:кам та укрвінським ••демократам" 

п:щ роЗдум", .Ю. Липовий - "За-

хідний соціялізм і наші профе

сіонали - апологети", М. Ю. Б. 
- "У :краінська Американська А
соціяція У ніверситетсь:ких Про

фесорів і ФКУ", А. Скальський 
- "На увагу тим, хто не розу

міє 'ЮСНСА", хроніка. 

е "СТУДЕНТСЬКА ДУМНА" 
сторінка ГУ ТУСМ-у. Гол. редак

тор ·- Т. Рогатинська, члени Ред
:колеrіі - В. 'Баслядинсь:кий,, І. 0-
ІІіяр, Н Дя:кjв, І. Бойківський. Ч. 

~ (46), рік У. Додаток до "Гомону 
7:краіни" {8 :квітня 1967 р.) Зміст: 

Т. Д. - "Ви:користаймо набутий 
цосвід", "25-ліття УПА", Т. Ду
~а - "Із записника голови ГУ 

~УСМ", ХІ :Конrрес ТУСМ, хроні
ііа ТУСМ. 

3 ЛИСТІВ ДО "СМОЛОСНИПА" 

Про.ф. 'Юрій Пуидии (Міннеаnоліс): "Завжди 
з FеЛИ1'іИМ зацікавленням читаю Ваш журнал, який 

я високо ціню за оформлення і зміст. Можли

во саме тому вразило мене і здивувало одно ре

чення у редакційній статті присвnеній М. Гру

шевському (ч. 6, лис·rопад--rрудень 1967 р.). 
Цитую~ ":Колись ми критично висловлювались 

npo поворот М. Грушевського до УРСР. Але сьо

годні, з історичної нерсп9ктиви, цей його вчинок, 

н:к:ий :колись викликав таку сильну реа:к:кцію в у

:краjнсь:ких політичних :колах; ми оправдуємо". 

У :краінсь:ка суспільно - полі тичка думка часто 
хворіс на :кранності. Такою :крайніс'ПО було :ко
лись, - та ще й тепер у декого є - в~линати Гру
шr~всь:кого і мdйже nовністю викреслювати його з 

нашої історіі. Але, боюся, що й Ви попали в :крdй
ність, беззастережно виправдуючи йоrо поворот 

до УРСР, і то нав~ть не поnаючи на це арrументів. 

Н згідмий з ,Вашими ствердженнями, що Грушев
ський бр велиl'іою людиною в нашій історіі, і ра
зом з Вами я шаную його '3аслуги для украінської 
науки і украінської історіі. Можливо, :коnи б Гру

шевський був тільки істориком, то я разом з Ва
ми пробував би знайти оправдання і на його по
ворот до УРСР, - то тільки можливо. Але ж Гру
шевський, як творець і голоnа У :країнсЬІ:коі На

ц~ональноі Ради і перший президент УНР, був 
символом нашої національної революції і нашої 

оnозицн мос:ковсьF.о - більшовицькій arpecii і іі 
маріонетковому "укрн.інсьиому'' урядові УРСР. Йо
го поворот до УРСР був аl'ітом :капітуляції перед 
uнм урядом не професора Грушевського &:к вчено
го, а Грушевського, n~ршого президf\нта УНР, лі
дера у:краінсЬІ'\ОГО самостійницького руху. Його 
поворот став символічним актом визнання факту, 
проти якого він :колись боровся, визнання леrаль-



ности режиму УРСР. А ані Ви, ані я такої леrаль

ности за київськими МВіріонетками Москви визна

ти не можемо 1 не хочемо ·і тому ніяк не можемо 
оправдувати того, що зробив Грушевський. Однак 

я ще раз хочу повторити, що не оправдуючи кро

ку Грушевського, я ніяк не збираюся викидати йо

го кісток з могили і викреслювати його ім'я зі сто

рінок нашої історіі. Він звелужив у· ній почесне 

місце і відбирати його йому не маємо права, на
віть не виnравдуючи його фатальної для нього 

особисто помилки". 

О. Ш. (Нь.ю Йорк): "Як можна до божевілля 
прославляти т. зв. модернізм '"холодного каменя"

мертвоти в протнворіччя сонця, квіток, життя. 

Тичині не nереш!'іодило бути справжнім модерним 
поетом і разом з тим прославляти сонце, :квіти, 

життя і не заперечувати український романтизм 

шевченківське - олесевих строф. Колись Осьмач

Rа відважувавсfІ назвати себе генієм, але і він ка

зав, що Шевченко був найбільшим поетом, а він є 
лише другий. А тут виставляється Б. Рубчака, щоб 
перекреслити все найкраще, що знає не лише ук

раінсь:кий народ, але мабуть уже цілий світ. Ну 
скажіть, чи це не абсурд? ... В іншій статті Грінчен
кові твори названо рахітними. Як це назвати?'' 

Микола Дуплик {СиракІоз): "Смолоскип" жур
нал ці:r.r;:авий, гарний і потрібниЙ''. 

Боrдаи Коваль (Буенос Айрес): "Ваш журнал 

щораз ціRавіший та насвітлює актуальні теми. В 

ньому знаходимо дані про наше організоване сту

дентське життя на еміrраціі. Він прнготовляє нас 

до майбутнього У країни. Я особисто не знав Ук-

ра)ни. Уяву про неі дали мені мої батьки та наші 
визначні. провідни•ки. Тепер "Смолоскип" допома

гає мені пізнати вигляд Украіни. Думаю, що коли 

буде для нас нагода побачити вільну Украіну то 

будемо мати повну уяву про неі, не будемо за
с:кочені різними пробJІе:мами і це багато завдяки 

"Смолоскип ові". 

Іван Дзівак (Філидельфіи): "З певністю тепер 

можна сказати, що СКВУ таки відбудеться. Голов

ною nроблемою на ньому nовинно бути те, як ::sбе

регти наше розсіяне суспільство по цілому світі в 

майбутньому. ·Вже від довшого часу тривожить 

нашу суспільн!сть те,· що станеться з нашою нау

кою на. чужині, хто Заступить наших н&уковців, 

як іх не стане. Чи знайдуться молоді наукові кад

ри, які змогли б іх заступити.? На мою думку цим: 

ловинен зайнятися С:К:ВУ і включити в свої наради 

питання украінського наукового доросту, як го

ловну проблему ... Нз. мою думку ми по•винні мати 
хоч: один український університет в Канаді, а та
кож і в Америці. Рівнож не можемо забувати пр·о 
наші здобутки і мусимо допомагати нашій вільній 
науці в Европі. Якщо б ми зуміли удержати наші 
три Високі Школи в Европі, цебто У'ВУ, УТГІ і 
Український Католицький Університет та створи
ти наші університети в Канаді і Америці, тоді 
наше майбутнє буде запев·нене. ·Ми б знайшли се
ред чужих і своіх повагу і наша іІсторія не була б 
сфальшована, бо наші вороги не мали б сили всто

ятися зі своєю брехнею, яку вони ЧСІ.сто поширю
ють. Цією так важливою справою, як українська 

наука, повинен зайнятися: С:К:ВУ". 

У ВИДАВНИЦТВІ "СМОЛОСКИП" ПОЯВИЛАСЬ КНИГ А 

Осиnа Зіикевича 

"З r Е Н Е Р А Ц І ї Н О В А Т О РІ В~~ 
Світпични:й і Дзюба 

·Книга присвячена творч1и молоді в Украіні, а зокрема розглядові творчости І Світлично
го й І. Дзюби. В ній знайдете повну :бібліографію обох переслідуваних молодих критиків, 

передруки важливіших їхніх статтей. 

244 сторінки. Велика вісімка. Ціна 3 дол. 

* * * 
Для ширеІі:ня правди про творчу молодь У країни та іі переслідування придбайте собі 

брошуру в англійській мові 

Svitlychny and Dzyuba Ukrainian Writers under Fire 
Ьу Osyp Zinkewych 

Брошура розміром 52 стор. Ціна 1 дол. Замовлення шліть на адресу: 

SMOLOSKYP 
Р .О. Вох 6066, Patterson Station, Baltimore, Md. 21231 
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••••• ",_ ся СКУВС. - о. Зінкеви~: 
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н.а Жиленко: ((ВИБІР З ПОЕ

згн~~.- Д. Струк: ((РОЗМОВА З ТОМОМ ХВИЛЬОВОГО".

"ІХ-ИН КОНГРЕС СУСТА"- "ЗАГОВОРИЛА СПРАВЖНЯ 
МОЛОДЬ~'.- БАГАТА ХРОНІКА.- НОВІ СТУДЕНТСЬКІ 
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''С }І о л о с к и п '' 
Журна.JІ української 1\ІОлоді і студентства 

Появляється раз на два місяці 

Видає: Видавнича Комісія "Зарева" 
при допомозі Комісії Молоді ІСНО 

284 South Кingsway Toronto, Ontario 

Видавнича Комісія "За рева": 
Лев Винницький - голова, Марко Антонович, 
Богдан Гасюк, Павло Дорожинський, Осип 
Зінкевич, Анна Процmс, Даннло Струк

члени. 

Головний редактор: Осип Зінкевич 
Члени Редколегії: Богдан Гасюк, 

Даннло СтрУJ<. 
Технічний секретар: Петро Багрій 
Мовний редактор: Олексій Шевченко 

Адреса для редакційного листування: 

SMOLOSKYP 
Р. о: Вох 6066 Patterson Station 

Baltimore ЗІ, Md. USA 

Редакція застерігає собі право скорочувати 
і виправляти рукописи. Підписані cтa'rl'i не 
завжди ·відзеркалюють погляди Редакції чи 
Видавничої Комісії. Передрук окремих стат
тей дозволяється тільки за виразним подан
ня джерела. 

Передплати: 

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

Чеки виставляти на: SMOLOSКYP 
284 South Кingsway, Toronto, Ontario 

''S m о 1 о s k у р'' 
Maqazjne of Ulaainian Youth ant! Students 

Published bi-monthly Ьу 

нzAREVO" PUBLISHERS 
under the auspices of the Youth Committee of ISNO 

284 South Кingsway Toronto, Ontario 

Publishinq Вошd 
Chairman: Leo Wynnyckyj 

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

Anna Procyk, Danylo Struk. 

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

Danylo Struk. 
Technical Secretcпy: Petro Bahrij 
Lanquaqe Editor: О. Shevchenko 

Address of Editor's Office: 
SMOLOSKYP 

Р. О. Вох 6066 Patteгson Station 
Baltimore ЗІ, Md. USA 

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

Subscriptions 

$2.00 one year; $З.50 two years; 
$5.00 three years; Single сору З5 cents 

Make cheques рауаЬlе to: SMOLOSКYP 
284 South Кingsway, Toronto, Ontario 

ЗМІСТ 

.Стор. Стор. 

13 Ірипа ЖиленІ{о: "Наді мною - зливи" 

* * * 

* * * 

В листопаді відбудеться СКУВС 

Посилена подготовка СКУВС 

О. Зinl{eвuz: "Ірина Жиленко" ......... . 

lpuna ЖилеnІ{о: "Вибір з поезій" ....... . 

1 Молода творчість в Україні й на чужині 

1 

2 

4 

8 

Мслодь і освіта в Україні (хроніка) ...... 15 

* •Х< * "ІХ-ий КонJ!>ес СУСТА" (Заговори_ 
ла справжня молодь) . . . . . . . . . . . . . . 16 

Хроніка українського студентського життя 19 

Д. СтруІ{: Розмова з томом Хвильового . . 12 Нові числа студентських видань . . сбклад. 3 
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НАДІ МНОЮ - ЗЛИВИ 
На ді .7Іtяою - зл'U(fU . . . А в мені 
Спрагло диха фіялковий колос. 
Н алі. мпою в кронах ясеиів 
Сонце плаzе со.тzов'їни.лt голосом. 

·перебіг . . . Три ct~aлaxu короткі .. 
Схлипи. ·і мелодія півспу. 
Гіркота .'І't!едова і солодкість 
З кольором та смтсом полину. 

Просміялосо. десять каблуеків, 
Перебігли пальці коцтрабасо:м., 
Лопотять каnjюнові стріЕ:Іtu 
На перильцях сииьої тераси. 

Наді м1tою - відсвіти дзеркал, 
В срі.бні.ІК листі - плескоти. і рухи 
І ди.ми пеzаль·ні поміж канн 
Обіцлють лагідн.у задуху. 

Вігио, віzио соня.zні вогні . . . 
Віzно, віzно - tебре·цеве соло .. . 
Віzно} віzно - в крон.ах ясеиів 
Сон·це плаzе вoлoв'in'ltJ'It голосом.. 

Велика подін в· житті украінськоrо орrанізо
ваиоrо студентства - Перший Коиrрес Украіх

ськоrо Вільиоrо Студентства відбудетьсs в листо

па.ці 1967 року в Нью Йорку. Ціла підrотовка цьо
rо· иебудеииоrо Коиrресу проходить в повному 

розrарі. Посилено працюють три основні Комісії 
- орrаиізаційиа. статуто11а й виАавничо-фінансо
ва. КілLкаиадцsть иолишиіх і теперіDDІіх студент

ських дінчів розпрацьову10ть окремі проєк'І'И та 

працюють над окремими ПJІJІИами. ЗJdі:сненнs всіх 
проєктів має .цатн у висліді величній з'їзд укра
їиськоrо вільноrо студентства з рівних краін за
хідноrо світу. На форумі С,КУВС ми маємо· за

маніфестувати нашу сипу і єдність в праці длs 

украЇ·нської справи, розrJІJІиутк ·С;шраву нехтуваи

ІUІ академічних свобід в Украіні та завершити пе

реорrанізацію світової .студентської центрапі -
ЦЕСУ.С-у. 

Українське студентство1'! представники союзів 

та іде.олоrічних і конфееійни~ орrанЬ~іі :В QТJК
ній атмосфері1 . в дусі .шукаиин комnромісів у. спір .. 
!Ікх пнтаиинх1 без зайвих і иеnо:рібни,.;, ЩJучио 

створюваиQх-, напружень _- зи~ходять спільну мо-

Ірина. Жиленко 

ву~ Студентські ·орrаиізації різн.их иапрsмків." ві 
нераз . входипи в rостру полеміку міЖ собо10 та 
зводили баталії на сторіиках пресових oprq~, за
раз, маючи перед собо10 велику ціль - СКУВ,С J 
відчутт&· великої. відповід~пьиости і обов'нзку, від
буnають сної иара.ци конструктивно} зразково, rар

моиійио та ,qілово. 

Перші місsці підrотовки Світовоrо Коиtресу 

Украінськоrо. Вільиоrо. Сту.цеитства показали над

звичайно промовисто жоа и~аперечио, що сьоrод

иішиі студентські дінчі є зріІІИми вже rромаДJПІа

ми, иаціоиапьио виробленими одииицвми з вt~раs
иим державницьким під~одом до ціпоrо раду за

rальиоукраіис•ких J а в цьому випадку - заrаль
иостудеитських с;прав. 

Ми .є наскрізь переконані, без пере6орщень і 
само.хвап-..&и,. що сьоrоднішиьому ~деи~ству 1'40-

жуть позавидувати старші rромадJUІи_,. md в підrо
товці СКВУ ватраплили і дальше, ~атраплSІО'J:'• на 
сtіцьки маловажних · · і друrорндиих труднощів і 

nерешкод. 

На наших оІІJа~ виро.стає кова rеиераці.s мо
лоді, молодих людей, різних переконань .• ріЗиоrо 
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nідходу .цо рЬннх cnpaa, ane иха вже е сnромОJК· 
на в заrаnинх cnpaaax nідиесnrсп вище і nо6а
чнтн дa:rrьwe й: 6im.we. 

І пхраз саме це є заnорухо10 ycnixy Світово
rо Коиrресу Yxpaiиcuoro Btm.иoro Сrудентсnа. 

Byдrnr свідками тахоrо npexpacиoro і nоЗИУJПІио

rо nО'Іатху.. ми юrн'Іемо все ухраіисu;е сrудент
стн, з різних краін віnьиоrо свіrу, "ІІІ'еиіа стано
вИх со10зіа, студеитСІ.Хих rромад і JUD06ia, ідео· 
nоrі"ІИих і конфесійних товариств: 

Друзі! Приїжджайте на Перший Саітовнй 

Коиrрес УхраїисЬ1І'Оrо Віnьиоrо Студеитспа! При• 

• 

ЇИІ.;цJК&Й'І'е масово з yc:ix-yCIOolda! ОрrанЬуін вже 
сиrодні сnіm.ииі доЬд! ПриЬ. з новими дум
ками, новими ідеями! Похажіn. і докаміn., що ан 

нова, оиов:rrеиа rеиераu:іп, що ви маєте 6аrато ска
зати, а ще 6іт.ше 8ИХОиаnr, що ви свідомі тоrо 
невідрадкоrо nоnожеиип, а nому жиауть і npa· 
ЦІОІОТЬ ваші xo:rrerи • сттдеиrн а noиeao:rreиii Укра· 
ікі! 

Сне10 масовісnо і еднісnо діі,. докаміnо, що ан 
rотоаі на аеJПІХе .о~ УкРаікохоі сnраан, ДJІІІ 
ухраінсьхоrо орrані3оааноrо студеНRьхоrо руху, 

ДJПІ нашоrо nонеаоп:еноrо, a:rre неnереможноrо на· 
роду! 

ПосІшина ПІДГОТОВКа СК УВС 
(Бл. Ріор.) - ПiCJm noxJDІxaнJUІ до жнтrп Під· 

rоtовчоі Комісії СКУВС (ro:rroaa - Боrдан Футей) 

1 • 2 хаітип 1967 р. у Ваwінnоні та ухонсrнrуоаан
НІ{ статутоаоі (ro:rroaa - Єаrен Ганоасьхні) і ан· 
даанич:о-фінансоаоі (ro:rroaa - Jlю6омнр Зо6ніа) 
комісій, асі вони неrаіно nрнстуnНJІ'Н до реаnЬт· 

ваннл тих 38адань, пхі стоать nеред ними і від 

яких за:rrежН"rЬ усnішНе силнианНJІ і аЩ6У'"'JІ 
СК УВС. 

Вже аід6у:rrнсп два mrенарні 38сіданнп асіх ко
місій СКУВС, на пиих намічено рІІД nJЬІніа та 38· 
перджено рл.ц nідкомісій, чи доручено окремим 
осо6ам акхонувати аідnові.цні 38аданнІL 

Д:rrп 'І'ІІrnости та ІІЮІаі.цохпа.цнішоrо насаітmо

:ваннл сnрав nі.цrО'І'Овин СКУВС на сторіннах "Смо

лоскиnа" ми ще ра3 nодаєм..-,.;ещо моднфіхоаанні 

схпад усіх комісій: 

ОрrанЬацііна Комісіл: Воrдан Футей (СУСТА) 

- ro:rroaa, Єаrен Ганоаохні (ЦЕСУС), Воrдан Са· 
ц10х, lrop Чума (о6ндаа - СУСТА), JІІО6омнр Жн· 
па, Воrдан СорохоІІіт, J1106oмup ШуJЬІхеаИ'І, Воr
ді\н Ваm.иів {асі чотири - СУСК), Омеnпн С. Со· 

6еихо (САУС), пхоrо 3а~ае lrop Варднн, Акдрій 
Гаі.Qамаха (СУСТЕ), Пaa:rro Доромниський (У АСІ' 

"Зареао'1, д-р !арій Kpнao:rran (Студеmсьха Сех· 
ціп ОДУМ), Воrцан Куm.чицьхиі (ТУСМ). 

Статутова Комісів: Єаrен Ганоасьхні (ЦЕСУС) 

- ro:rroвa, Jhо6омир Ва'ІИнсьхиі (ЦЕСУС), Irop 'Чу· 
ма_. JІпрнса Янів (СУСТА)..- JІІО6омир Жнnа (СУСК), 
Г. Панчук (СУСТЕ), Ірина KopQyorпx (САУС), ny 
38Стуnае Во:rrоднмнр Вакум, Осиn Зінхеанч (УАСТ 

"Зареао"', Ьан Паа:rrенхо (Студентська СеJЩіп 
ОДУМ), Во:rrоднмнр Ван'ІИцWІиі (ТУСМ). - ч:rreJDІ. 

Фінансово-видавнича Ріом;і'сіп: J1106омир Зоб· 

нів fCYCTA) - ro:rroaa, Тадей ТарнааСЬИRЙ' (СУС
ТА). Воrдан СорохоІІіт (СУСК), Євrен Ва'Іннсний 

(CYCl'Et. Во:rrодимир С. Тнмочко (САУС,, лхоrо 3а· 
С'ІТJІае В2r.цан Гас10х, Михаіпо Герець (УАСТ ''За

реао'1, Хрнсm Куm.чкцна (ТУСМ), lilrrop Роскк· 
сьхні (СУудентеьха Секціп ОДУМ) - ч:rrенн. 

В усіх Комісіпх 38ре3ераоаано місци ДJІJІ nред

стааників ЦУСА і "06ноан". 

3АСІДАННR КОМІСІЙ: СКУВС У БОФФАЛО 

27 травНJІ аід6уnосп nерше nоширене 38сідан· 
ЮІ Комісій СКУВС, в пхому взл1ІИ У"Іасть чnенн 

Орrані38ціііної, Ста'І"f"!оаоі і ВидаанН'Іо-Інформа· 

ційної Комісій: Воrдан Футей - ro:rroaa (пхнй nро
водна 3асіданиІІМ), Є. Ганоасьний (ЦЕСУС), В. Са· 
ц10х і Jl. Зо6ніа (СУСТА), В. Сорохоnіт..- В. Bam.xia 
і Р. Гуцаn (СУСК), П. Дорожинохнй, М. Герець і 

В. Дмmрі10к (УАСТ "Зареао'1, І. Віачар і В. Кали

нович (ТУСМ). 

Ціm. цьоrо nepworo 3асіданнп 6y:rra, их roao· 
риrьсп а офіційному noaiдoм:rreНJii, "nроднаку7у· 

вати і рішити npo час, місце і рамоау nporpaмy 

Конrресу та аиСJrовн"rИ nоради д:rrп nраць nоодн· 

нохнх хонrресоанх комісій". 

ПiCJm о6міну думок fiyno рішено аЩ6утн 

СКУВС 11 • 12 nистоnада в nрнміщеннпх одноrо з 
НьІСІйоркс•ких уиі~:ерситетів. 

Шnпхом рrідиенип на цьому 3асіданиі ріше--: .,~ 
1. СКУВС 6уде сипадаmсп з двох 'ІаС"rИІІ: (а) 

nроrрамовоі, (6) орrані3аційної. У nроrрамовііі 

частині маІО'!Ь 6ути анrDDОшені дві доnовіді - npo 
СТІШ і npo6:rreми ухраіиохоrо студентства в Ухраі· 
ні та npo стан і nробпемн ухраїнсьхоrо сrудентспа 
1: дівсnорі (на 'Ієрrо.аому 3асіданиі Комісій СКУВС 

рішено_, що хрім цих двох цоnовідей 6уде внrо:rrо

шена ще тре"rІІ доnовідь. Днано звідом:rrенНJІ ниж· 

•е). }{рім цьоrо ro:rroвн всіх центраnних і храіо

пнх студеитськнх орrані3ацій 6удуть мати хорот
хі внетуnи no 10 хвипин npo саоі орrанЬаціі, 

2. nідrотовИ'І'н ще nере.ц Ионrресом Sрошуру 
хонrресовнх матеріпІІів, npoctrr пхоі nідrотовкn. 

П. ДОрОЖНИСІоJОІЙІ 
3. · створити cneuiпm.нy Фінансову Комісі10, 

лха 38Йметьсп 30рrанізуваннІІМ rрошеі на видав· 
ни'Іі сnрави і nрове.ценип СКУВС, 

4. внrотовити Меморіп:rr Конrресу до тудек· 
rів евіту npo nересІІідуванНJІ ахадемі'ІНОrо і хуm.
турноrо ЖИТІ'И в У~~:раіні1 

5. змІнИТІІ назву Видавmrчо-інформаційної Ко-
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місії на Комісію Вндавн~r~о .. фінансову, змоАНфі

кувавwн її попереднє завданнв. 

У час! засіданни rолоЕа Статутової Комісії Є. 

Гановськнй інформував про працю цієї комісії, 

ак рівнож обrоворено справу зустрі'WІі студентства 

з українським rромадвнством. 

ЗАСІДАННЯ KOl' . .fiCIЙ СКУВС У ФІЛЯДЕЛЬФІІ 

У віт,.ннх хвилинах IX-.ro Конrресу СУСТА, 
вкнй відбувавеа 1 • 3 липни 1967 р. у Шератон rо
телю у Філадельфії, від6улнсв Два· пленарні засі
.ааннв комісій СКУВС, засіданнв Статутової Ко
місії і Вндавннчо-Фінансової. 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ СКУВС. Дру· 
re пленарне з::.сі,цаннв Комісії СКУВС відбулоси в 
двох окремих сесівх 2 лиnни в rотелі Шератон у 
Філадельфії. 

У першій, полудневій сесії взяпн участь: Bor· 
дан Футей-'СУСТА) - rолова, В. Са~юк, Л. Зобнів, 
Т. Тарнавський і Л. Янів (представники СУСТА), П. 
Дорожи'Нс:r.кнй і О. Зінкевич (представники "Заре· 

ва"}, Б. Кульчицький, В. Ванчнцькнй і Х. Куnьчнць

ка (представники ТУСМ;у), д-р Ю. Криволап (пред

ставник ОДУМ-у): Є. rановськнй (президент ЦЕ

СУС-у), В. Вакум і В. Гасюк (уповноважені пред

ставинии САУС-у), В. Керннцькнй (заступник 

представлики ТУСМ-у в Статутовій Комісії). 
У друrій, вечірній сесії BЗJІJm участь: В. Фу

тей_, Б. Сацюк, Л. Зобнів, І. Чума, ІЮ. Ку.m.Чнцький, 
Є. Гановськнй, П. Дорожннсьинй, О. Зінкевич, В. 

Ваиум, Б. Гас:::-ои, Б. Куль~Jкцькнй, Х. Купьчнцьиа 

і Б. Керннцькнй. 

На пленарному засіданні комісій СКУВС рі

шено, що представнн.цтво Союзів у комісіях 

СКУВС відбуваєтьсв зrідно з к.омунікатом про 

t:илнканнв С.КУВС, вкнй підписали nрезиденти ЦЕ· 

СУС-у} СУ'СТА і СУСК·у (днвнс~о "Смолосюm", 
ч. 3, 1967 р., стор. 3) та внеловлено побажаннв, 
щоби представникамн Союзів, які не можу'І'Ь брати 
участи в засіданнвх (Арrентіна, Европа, Австра

лія): були студенти, члени студентських rромад, 

акі входять в систему СУСТА, чи СУСК-у. Копи 

с:верджено, що представники САУС-у В. Вакум, 

Б. Гасюк й: І. Бардни відповідаJоть цим внмоrам 

і побажаннвм, їх ~атверджено одноrопосно в окре

мих комісівх CKV:BC, та. прнйнито до відома новий 
персональмий .склад представників ТУСМ-у. 

. У ВМСЛіді нарад на першій .сесіЇ, JIKRMH ПрО• 
водив Воrдан Футей, .а секретарювала Христи 
Ку.Jп.чнцька і. які вїдбувал.нсв в надзв~r~айио друж
JІііі атмосфері, розrлJІНено· ціnий рад справ та 

шлвхом домовленнв (а не rолосуваннв) узrіднено: 

1 .. В проrрамі: СКУВС бу~е внrолошено три 
о..::ковні дс·п~ві,ці:. 

а) ~'Стан і nроблеми .. українськоrо студентства 
в Україні"· - иі,цrотує представннІ< СУСК,у (Kaнa-

JJ.a}; ·:· :·. 
. б) ·~с'!ан і проблеми украінсь:коrо студентства 

в· · д·івс.порі" nідrотує представник .СУСТ .6\ 
(СЩАі;. 

в) "МіжнароАНій студентський рух роли 

украінськоrо орrанізованоrо студе.-тства в ньому" 
- підrотує представник ЦЕСУС-у (Европа). 

2. Обширніший меморіал у різних мовах про 
стан студентства в Україні, руси-фікацію внсокоrо 
:шкільництва та переслідуванни культурних дівчів 

внrот~внть д-р Дмитро Што·rрнн, спільно з Воrда

ном Сацюком і Осипом Зінкевичем. 

3. Уповноважено · колеrію в складі - Павло 
Дорожннськнй, Євrен Гановськнй і Осиn Зінкевич 
підrоt·уватн матерівли та видати спеціальну пуб
лікацію :! наrодн СКУВС, зміст вкої становили б 
статті про 45-літтв ЦЕСУС-у, проблеми переорrа
нізації ЦЕСУС-у, стан студентства в Украіні_, до
кументи СКУВС "ra інформаціВві статті про всі 
союзи й орrанізації, акі братимуть участь в 
СКУВС. 

4. Проєкт резотоцій СКУВС внrото·влвтІ. спіль
но Управи СУСТА і СУСК·у, проєкт закJПІку до 

украінськоrо, студентства в Украіні - "Зарево", 
а до украінськоrо студент-ства у віJІЬному світі -
ТУСМ. 

5. Ширшу дискусію викликало пнтаннв влаш
тування: бенкету '3 наrо·дн СКУВС д1111 відзначенна 

45-піттв ЦЕСУС-у і 15-піттJІ СУСТА. Частина уqас
ннкіІІ' наради обстоювала поrлJІ,Ц, що студіююч:а 
молодь бажала б радше розваrову імnрезу, w:tнм 
~:нсококоштовннй бенкет. Остаточно рішено. що 
можлявість влаштуваннв такоrо бенкету (в roтeni, 
tІн на одному з університетів) розrnJІНе П. Доро
жннськнй .. 

Не зважаючи на те, чи бенкет відбудеться чи 

ні" одностайно рішено влаштувати ве'Чір молодих 
талантів, підrотовкою і проrрамою вкоrо займуть· 

св: П. Дорожннс .. кнй, В. Вакум, Є. Гановськніr, І. 

Чума і В. Сацюк. 

Є. Гановському доручено зайнитнси піАUІу

наннвм приміщении длв СКУВС і йоrо імпрез. 

У часі друrої сесії nленарно·rо засіданнв зві

тували з проробленої праці Воrдан Футей - rо

лова uілої пі.цrотовчої Комісії, Є. Гановськнй про 

статутову і Л. Зобвів про пресово-фінансову ка

місії, а П. Дорожниський про підrотовку пубпіка

ції СКУВС. 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ СТАТУТОВОЇ КОМІСІЇ. 2 
лиnня відбулося у Філядельфії, в Шератон rотелю, 

засі,цаннв Студентсuо.ї Комісії_ •. ику очолює Презн
лент ЦЕСVС·'" Є. Гановськнй і в якому взвлн участь 
її члени В. Бакум (САУС), О. Зінк.евнч ("Зарево"), 

В. Ванчнцьинй (ТУСМ), д-р Ю. Криволап (ОДУМ) 
і Б. Керннцькнй (заступник представника ТУСМ-у). 

Статутова Комісів працюс над внrотовпеІЦІJІМ 

новоrо, прнстосованоrо до сучасних внмоr, ста

туту ЦЕСУС-у. Присутні нn засіданні члени цієї 

Комісії ~ обrоворнлн спраку назви і хара.кт,еру 

ЦЕСУС~у, членства, йоrо орrанів та заступництва 
в ньому. 

На підставі попередніх .ста"Іутів ЦЕСУС-у О. 

Зінк~внч і Є. Гановськнй, кожний окремо, внrо
товили nроекти новоrо статуту. На основі u;нх про-
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є.ктів шляхом обrовореиия і шукання иаіікорисиі· 

ших розв'пзок для реорrаиізоваиоrо ЦІСУС-у уз

rідиеио цілиіі ряд nринциnових сnрав та розnо

чато nрацю над окремими точками і техиіWПІНМJf 

труднош амн. 

'Узrідне,иіі Статутово10 КомісіЄJО nроєкт буде 
предложеиніі на Пленарному засіданні Підrотов
чоі Комісії СКУВС та розісланих до всіх союзів 

і орrаиізацііі, nicJІJІ чоrо буде nре~ожеинй на 
СКУВС для затверлжеиик. 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ФІНАНСОВО - ВИДАВНИЧОІ 
KOMJCJI 

В першом7 засіданні цієї комісії, кке також 

ТворчіС'rь двадцятилітніх 

відбулоси 2 лиnни у ФіJІJІдельфіі і кким nроводив 
Любомир Зобиів, взкпи У'Іасть Т. Тарнавський 

(СУСТА), В. Гасюк (САУС) і Х. Куль..-нцька fТУСМ). 

На засіJІ:аииі обrовореио заздалеrідь виrотовлеИJПі 

Л. Зобнівим і Т. Тарнавським nроєкт та уто'ІИено 

завданик і комnетенції комісії. 

Комісік розrлядає моJ~ливісn. nублікаціі цеи

тральиоrо студеитськоrо орrаиу в різних мовах, 

бІолеоrеиІІ в українськііі мові, сnівnраці з різІDІМИ 
чужииецькимк студентськими орrаиізаціими та 

nресовими службами, фінаисуваиин вида& ЦІ
СУС-у та різні актуаm.ні nнrаиин зовиіDDІоrо ха

рактеру. пов'язані з реактивізаціє10 світової сту

дентської цеитраnі. 

Ірина Жи.ТІенкtІJ 
((Ми не хоее.мо вірити в те, 1.цо lpuua Жи

ленко xoze стати співце.'И •лtелан.холійної оди
нокости». Ці мотиви в пеї прохідні і потрапи
ли в її поезію ли1.ис завдяки невибагливості 
і відсутності самоконтролю . . . У ява поетеси 
безмежна .. От і з'явилися таки справді мелан
:-tолійні рядк:tt про дно •блакитної прірви• і 
душ.у, ·що простягла до н.еба руки. Часом по
е:теса втраzає самовладання, втраzає смак до 

джере.ль.иого струменя л·і1Jики і пропонує 
иам альбомну 'nег:аль і нудьгу". Так писав 
Яр. 1Wикитан під велиt(1tм і про.ІКовистим за
головко.Jи "Нє оір1·е nанегірика.м, Ірино" в ки
ївсмсій ''УІСраїні" (z. 7. 1966) про першу збір· 
ку поезій молодепь.кої поетеси Ірини Жилен
ІlО. Велика стаття, нп цілу сторінку журнала, 
з zислеппими цитатами вдаряс по поетесипій 
"'меланхолії") ''са.~отноr.ті", "zеканню". Стат
тя Я. Микитаиа не була ані поzатком, ані 
кінцем пості.йного цькуванІ-tя Ірини Жилен
и.:о. Прізв·ии~е поетеси з'являється. дуже zасто 
Іtа сторінках київсьІ(.и.Х журналів і літератур
Іtuх zазет .. Знайn.11tі з нею й zuтazi наиtого 
:лсурнала. ("C . .w.oлocкu.n". :.r:. 1) 19637 стор. 5 • 8). 

Ще на світанку своєї творzости: вірші 
·поетеси викликал?t живі відгуки у zитаzів. І 
юJли о;;<Jzодні zоворит1.t про творzу .молодь У
tсраїни - то ім'я Ірини Жиленко досягнуло 
вер1диu в cyzacnitї ~ІкраїнськііІ. поезії. 

Поет~са пародилася. 28 квітня 191,.1 рок'# 
а Києві. Дитинство провела в селі Отецівt~і 
ua Ч ерка·щині. Середню 1.аколу закінzила вже 
аісля війни у Києві, працювала в дитяzому 
садоzк.'lІ виховниц.ею. а згодом в газетах "Мо
лодь Українv..'' і ''Літературна Украін,а". Рів· 
uozacno вzилася. па веzі1том'Ц відділенні Ки
Їflськогп ~Іи.івеvситету_, на філологіzному фа
t:_ул:.теті. !Jкий ::~акінzила в 1964 р. 

У 1964 vоці rюяви.лася збірка вір1иів no
t."'ТC?CU для дітей "Достиzають колосоzки~' та 

Ірина Жиленко 

ІОІ.иЖка норисів "Б'І./kйRиНСЬКі балади". В 1965 
році; ц єипавни1(Тві "!'tfолодь" ; появилася. 
:Jбірка 'nосз;,й "Соло на. coль·rfn/'. 

У перед мові до цієї кни,жки писалося: 
''Збірка ліриzни.х вірш.ів /рики Жиленко ''Оо
ло па сольфіп ·- ?.цира poзJJtoвa з zи.та~ем про 
11адість та щастя, 11ро кпханпя та розлуку, про 
песпокій та смуток. M1!ЗU.t(,a вірvtів /рипи Жи
ленко мелодійнп, фарби весняні, zасом незви
;;а.йні. Л оетеса люби7·ь життя і людей, любить 
у людях усе к.рас11:ве і світле". 

Лі.терат'Црниtї. крити.к А. lJfaкapoв ("Л. 
J".", z. 94, 1965) пuсq,в з захоплеиня.м про пер· 
'ltt.!І збірку l. Ж'ltЛенко: "ПІ.о це? Вірші, А 
.'Іюжл1~во. швидше - втсальна парrія.!, Ніби 
спів іволги: за запитаftня..м - вигук, nотім 
'ltl'IJfЗa. ·що вслухасться у відголоски, і знову 
в повітрі повисають несподівано ypuв~tJCТi ін-
1'онації не3тt~а:йної .мо~. Основна хуложня. 
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достойність кращих поезій IpttH'I.t .}lСиленко 
~юл1lzа.є в ії в.иінні прислухатися до своїх слів, 
закріплювати ї.r.ui'it. С.'Иисл zucтo .музигни.ми 
враженнями. Вона прагпе вслухатися в кож
ний свій рядок, стежить, ЯІС стикаються ело
ви, як напружуються паузtt й тремтять ви
гуки". 

А. Макаров пииtе, що поетеса игасто зо
середжусться в'ltклюzно на емоціях, намага
ється сильнЇ'lие іі. гостр·іше схвилювпти гита
;-а, навести його на роздуми". Я кий же світ~ 
гляд поетесtt? Критик 11ише, що для щастя 
~юстесі не Л1tш.е tютрібні исонце, друзі, .мо
лодість'"> але ''й відгуття подолання, якwйсь 
zерої~Іtий присмак життя·''. У вір1.иі иоUJl.іють, 
вбирають вегір шttбки золоті у залі." А. ]'(Jа
'"аров зустрі~ається. з илютивоJІt .мелан.холііJ}. 
Він цю .меланхолію поетеси оправдує і порів
нює її ві·т.и до знаменитої ко.JКпозиції А. Дю
рера - ''М елтtхолія''. Ствердивши, що біль
tu.ість ·nоезій І. Жиленко є суzасною філософ
ською лірикою) критик пиш.е, що ивиходяги 
з zисто е.JКоцій.ного, .ІКузигного сприйняття 
світу, поетеса в ряді. випадків зуміла розви
пути деякі свої по?.уття до такої .межі, де пе
реж?tвання ста~ вже неJиожливu.~t без розду
JІ-tів пад самою його прttродою". І якраз тоді 
людина стає дулrаюгою, инастає .момент ос
."ttисленн.я". 

Стаття А. 1.Уакарова ''Погуття і ос.мислен
ия" ue б'l}ла жодним панегірико.м. Критик зро
зумів суть поезії І. Жиленко, zого перед ним 
і після Nього багато критиків, розглядаюги 
вipu.ti поетеси. з різних позицій, ne зу.м.іли ос
мислити. 

Не треба було довго гекати, як поzалась 
не критика из інtи.их позиці.й", а прямо на,
zінка па .молоду поетесу. Одним з перших ви
етупив львівс~,.ю.tй літерат зі старої генерації 
Лlихайло Рудниt~ький. Переглядаюги кілька 
збірок .молодих rюстів, а в тoJw.y й І. J!Силенко. 
він пише, 'l.ЦО 'гне вірив ні оzам, ні СЛ!fХОві, ні 
розумові своє11~у". Bipu.ti поетеси, для н.ього 
''розкуйовджені .... строфи сп'янілі натхн,ен
uя..м .. . " (ил .• V.", r:. 96, .1965). Поклик.уюгись· 
па своє знанн.я. різних .мов і свій доступ до 
1)ЇЗ1lttx закордоини~· словн.иків, Рудницький 
ДОІСазус, 'ЩО Тй.JСЄ СЛОвО, ЯІС исольфа", взагалі 
пє існuє. то . .,..tу й вір1.аі Жиленко є ''сольфігні, 
сольфові та сольфійні .. . " Своїм касміхом і 
'Іtря.мо глумо.м над поетесою він. і надав тон 
далмuиJІt ви·ступаJw. ttроти І. Жиленко. 

В оборои.~. І. .Жиленко став .ІКолодий пое·г 
з ,..ТJ;ніпропетровсь.ка Віктор Корж, який гостро 
виступив проти· М. Р11дни·цького. Він писав: 
"У статті М. Рудииць·ко-го забагато суб'єктоо
них, категори?.нuх суджень. Він дорікає І. Жи
ленко, натриІ(.rzап, що •уява. поетеси розкуйов
джснФJ (а хіба краще буде} коли вона буде 
иrтлизан.а?), •строфи ії с11' янілі натхнеиия.мJJ 
(хіба :;к це погано!?). Чи тут знову •іронія•!? 

IFUH.4 
.-кu~ЕНКО 

Т1tтульна сторінка збірки ві.ршів І Жиленко 
исоло на сольфі" 

('(Л. У.", г. 100, 1965). В тому ж гислі иліте
ратуриої .V країнип опубліковано гострий ви
ступ. npo'f1.t І .. жилспко слу.жбов1-4Я Івапа Му
сієнка. М о:жна прttпусІсати1 ·що відzук на по
яву збірки и Соло на сольфі.'" був такий вели
к.u.й) що й сама редакція мусїла зайняти ста
ІLОвttще, 1аукаюги ''золотої середШtи'·'. Про по
етесу в редакційній. замітці писалося: ((Вірші 
J.юлодої авторки дають підстави для спере
r.аиь· і критиzних роздумів, зокрема про необ
хідність поєднувати шукання в галузі форми 
з zлибоки.JК ст~іяльн.и.м змістом поезії". 

У 1966 році. дискусія Іlавколо збірки по
езій І. )[{uленко 11родовжувалася. "Л·іт. Укра
їна" вела в цій дttскусії перед. 

У довгій статті "Гадки над першим ужин
ком" (и.ТІ.У.", ;;. 20, 1966), Григорій Аврахов, 
1юзглядаюги збірки 11.оезій І. Huжnttкa, В. 
Демківа, Р. Лубківського, Л. Скирди - бага
то .місця присвятив також І. Жилен.к.о. І яя
раз те, w.o А. Макаров розкритикував (на пр. 
вірш ''Літак'), він R'UCnкo оцінював. 

инапевне, горе ne в потягу .молодих до 
;секля.мацій, не в рясності са.м.ооціпок, са.ІИо
изнаг-еиь як таких, а в їх смисловій легковіс
иості, Нl'Зе.'Іиtій. «ІСОrJ"н.ігній· розви.хреності) аб-
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страктності zи спонтанності", - писав Г. Ав-
1Ю;r:ов. П ерераховуюzи ряд віршів молодих по
етів, а в rому й ((Радість" і инеспокій" І. Жи
ленко, ві1t продовжував: ипереzитайте (ці. вір
'Lиі) і ви відгуєте, як бракус ЦU..ІИ творам н,е 
тіл;;.ки афорu.стиzно карбованої мислі і фрази, 
але й просто елемента1mої культури поетиzно
і:о думання". 

Г .... 4.врахов ?:1 своїй статті иайси.льніше 
вдарив по І. Jl{:ttл.eнкo, він немов хотів з роз
думолt і холодни.лl розрахунком вбити в за
родку небуденний талант поетеси.- Читаюzи 
збірку ('Соло на сольфі", критиІС пише: ((про
бираюсь крізь ха·щі аж надто свавільної уяви, 
спотикаюс;.J на ритміzних вирвах, боляzе б'ю
ся об каміння хаотиzни.х образів, асоціятив
них надс·полук, вслухаюсь у звукові вихори, 
'npazнy ог.овта.тись .. . ". Скінzивши zитат1.t 
збірку поезій, Аврахов, пи1ие, що в нього було 
"zостре відzуття о.манu,, так, ніби тебе довго 
й зумисне тулшнили". Але Аврахав на ц~ьому 
не кінzає. Він n.иute, ·що поезії Жиленко це 
((1·ворzеподібпа .1't1анірн-ість; це гра і, до того ж, 
- без правил" забава" і при ті.Jи зла забава". 

Розкритик.овуюzи п.оєтесу, Аврахав не міг 
ue по .. wіт~~ти її небуденного таланту. Він мусів 
'nризнати, що серед великої кількости JИоло
дих, вона таки найоригінальніша, серед свdіх 
ровеспиків - таки найталановитіш-а. Тому, 
віи, все ж таки .1't1~!Сів визнати, що в поезіях 
ЛСиленко ((попри пизк.у вражаюzих свіжістю, 
иовиз1юю тропів, я баzу розкіш поетиzної у
яви, гостроту в·ідzуттів авторки, особливо в 
. ;11узиці. слова, RMЇІ-tl-tя предJ'иетно являти роз
. 1\lа.їту відтінковість психолоzіzного, те, що 
cnpo,1tOJІate рпдити й справді родить глибоку 
ду~'Іf.ку. ГІ оетеr.а, 1Ul-n-pu~tл.aд, тon~to вловила 
:1~арактерне для нашого zo.cy явище згубної 
Аlетаморфози: перетворення живої заслуженої 
людини в експr.тат -показу, поступове і невід
боронне його оніміння під зливою похвал, за
пт•юроzливих велиzань, а відтак змертвіння 
заживо (иЛіта.к" ). Та.к.і поетиzні відкриття 
11-іц силу тільки, тала.нтам, справжнім талан
таJІ'!". 

Рівію?:.асно ·.з відгука ... иv. на мистr>цьку вар-
7·ість- поез1ї І .. Жиленко, ue менш пристрасна 
вив' язала ся дискусія навнлло слова и соль
фа.". ПІ,о воно ar.t. та-ка zудасія? Авторитетио 
'іЮ цьому слові вдарив проф. М. Рудницький, 
а за нuлt д'l!:же скоро відгуН'-н'Цвся М. Вілкун 
е. стС'.тті (• КQние.рт для соль·фи з оркестром" 
("ПерецьJ'; z. 2, 1966)" взявши прямо на кпи
ни псеТРС'ІІ. Пілу спrsаву вияснив Анатолій Ян
і:ЄНКО (иЛ. У.", z. 31, 1966), який всім кри
ТUН'-алt закинув негvамотпість. обосновуюzи це 
фактп:",.z, 1цо 1ne з 1963 р. М. ІІІамота написав 
;го збіттка и Літератцvа і життя народу" стат
~"ю ((Хщї кожен ·n-ozyє сольфу", де він дав 
7'U/{'1/ .пефініиію слова ((соль-фа": (ІСольфа -
1(С найв_иищ,й вияв zарівної сили. мистецтва". 

Ірина Жиленко в колі молодих пнсьменників-шес
тидесктників. Си.цпть з-ліва на-право: Гриrорій Кн
рwченно, Євrен Гуцало, Ірина Жиленко, Станіс
лав Тельнюк, Володимир Дрозд, Микола Вінrранов
ський. Стоять з-ліва на-право: Борис Олійник, Во-

лодимир Коломієць, Валерій Шевчук. 

'Гим салтм І. J"'f(.u.лснко вважає, що її поезії 
--- и1~е найвищий тtяв zарівної сили .мистец-
7ва". 

Коли навколо збірtси поезі.й, исоло на 
сольфі" велась 1дuрока дискусія: поетеса не 
тратила ~ac?J. Вона дальше ·писала. З-під їі 
'ltepa єи:J:одить кілька циклів нових поезій -
«вітер в шоломі ба?рянім" (иВітzизна", z. 2, 
.1966), ~'Спната зливи" (Жовтень", z. 6, 
1966), исміutна казоzка'; (((Дніпро", z. 3, 
1966), изолоте світло в ме1tі" (((Україна", z . 
52, 1966)) илір'я жар-пти?{і" (иВітzизна", z . 
4, 1966). 

1966 рік був дуже продуктивним для .мо
лодої поетеси. Вона. прислухалася до голосу 
доnрозигливої крит1tки, нехтувала злобною і 
дала для українсь·кої літератури, поезії непе-
1;есіzної мш:течької вартости. Петро Симонен
к.о відлtітив, u~o в ба-га-тьох поезіях Лf-иленко 
исправді .музика". и А такі вірші, - писав він., 
- -- як •Gнjjaл~u, сніга.JJtи мені поспішать ... ", 
(•голубі долитt одцвітають· . .. ", ((Недільна: 
Jrоз.мова" іитоиацією_, розвитком теми на т лt 
рефрепів, цілою будовою близькі до сонатної 
1{ИКЛі?:нnї фор",иu в JtЩЗиці" ((ІЛ. У.", Z. 62, 
1966). 

У циклі '(Пір'я жар-птиці" І. Жиленко ві
дійш.ла від прuйня'l·их у С'І.Іzасній радянській 
ноезії ноvм f дозволила собі вглиби.тися в каз
,,:ову ційсність на·"_иnї ста.рини. Тут і в неї й 
термінологія показалася ((несуzасна". 3 Цttм 
иіЯк · не міг погодитися Євген. П рісовський 
(иЛ. У.". z. 10, 1966) і xoz стверджуюzи, що 
1юетеса ((створила настJJій, передала по~уття, 
етап за.Ін?u·лепости", то в~е ж иС'lІzасний зміст 
:й вірш.ів гасто Єстцпає в 'І'L?ютиріzzя з архаїе~ 
пою, салонною ('оздобою" . . . надто вже не 
ио-суёасно.11tу звуг:ать оті (~намети С'ІJтен.іюzиа; 



Липень - Серпень 1967 смолоскиn 7 

долонь", "'"шелести 11apzi, розшитої бутонами 
свіzок", исttлуети тактів пілігримних", "'"пе
Lаль", ·що исулtує браслетами"_. (Ідні як мала
хітні", дні ·що проходять у ((погірДл~~ уро
;-истих мазурках". Дальше критttк запитує: 
"Навіtцо молодій ·поетесі, пашій суzасн1Щі, 
сея ця бутафорія, в:~ята напрокат з давном1t
uулоzо '!". 

Пишуzи ·про творzість групи· молодих ·w.1-
етів - .7Jf. Чхана, В. Коржа, Б. Неzерди, Ce
JJeн Широков· уважає, що ім'я Ірини Жиле~ 
к,о, ивикликає більший ентузіязм"· ((Л. У.", z. 
94, 1966 )_, він спере.zається з П. Симоненком, 
закицrzю~и йо.wу, що з віриtів, які позитивно П. 
Си.1tfоненко О!fЇНював -- пrюбивається уzнів
l~ькс захоплєпня тим, що відкрили францу· 
зькі символісти ('ще десь· наприкін.ці · минул.о
zо століття". Він закttнув Ірині .Жиленко 
иаристократttзм поzуттів", заявляю·zи при то
:му, tцо йому (Широкову) иближzі інший ари
стоІ{,ратиз~'r, інша w.л.ях~тн·ість'' ... 

Не зважаюzи на 1~ей иінший аристошр~ 
'l'Uзм" і иінш.у шляхе.тні.сть", молодий пись
менник Олеоь. Лупій (иЛ.У.", z .. . ) мав 
відваzу після всіх цих виступів заявити, що 
'lюезія Ірини Жиленко. належ1tть ('до доброї 
tюезії", якою .люже дихати zитаz у суzасн..ій 
Україні. · 

Вагато ува-ги творzості І. Жиленко при
святив .1ttолодий львівський критик Микола 
Ільницький. Він вияснив, що слово исольфа" 
(~o.<:Jнazac ((соль'·' і ифап. Віи писав,· що в Жи
ленко имузиzні терміни zах:то·вростають у ме
тафору і в СJ!С'Ї.дстві з іни.tи.,'Ии словами тво-
1~ять оригіналь·Ниtt . оf?раз (иДН,іпро'', Z. 6, 
1966 ). І. Жиленко Іtе насліДує свQіх поперед
и.иків і суzасників, воІtс( в~итьсЯ. у н..их, зали
ttuаюzись собою,_ п.оетесою., для якОї музика є 
mtявo.'l'r1. свого світоеідzуТтя і .світорозуміння''. 
1 льниць.кий с·rвер.див. щв .. ,ааро збірку ('Соло на 
сольфі" було и.е.~ало· r.К.аза_И:о. слів критики 
('зокрема з пр·иіюду. певної . nевUзнаzености, 
приблизности f до~.tльноq~и її образів та вузь-
кости її сприйманнЯ . світу". . 

Дев'ять. .JUіс~цЩ 'nі,'з!{іше .v. Ільницький 
·тtсав вже дтцо їна~Щ,с. Він ст~ерджував, що 
'Jісля гострОЇ критuки ~(tюетеса ·виявилася не 
такою впертою й безоzлядною, Як здавалося 
декому, але всс-такtt воиа не зрадила своїй 
улюбленій •сол~фі»". 

От і все! ~1 визнати · 6oroc•,. 
Що ·т•орю ··не 6урю. ·Тіm.кн 61110З 

У вечіриііі сукенці внwневіІі. 
Що · 6езмовний ronoc · мій .·в "ереваїс. 

Вже ~е~~~ с ~о~о з~учаиия;. :.;: :· · :· ~ 
Крім nerкe»r.o цщсаЩІJІ, п~~'. : 
Крім . .чрн~~~ ... ~пр ~ .. с~ру.н, 

.• .Крім .. ~уюr ві.ц со.m.фи чи зурни. 

ит.{е нота -глибша, прпникливіша, - пи
l:ав про ці рядки 1Jf. /льнttць·кий (ил. У.", z. 
26, 1961), - cтp1J1lf!· ця . багатоголоса, в ній 
11.ереливаються .... 'різні ' .. на.строї, · перелttвається 
::;міна дуtи.евн.иа:,~ 1'ОNальноєтей, виразно просту
иа.є основна ду.'Чка циклу (мова тут про цикл 
віршів І .. Жилен.ко ивітер·в tnoлo.JUi. багрянім", 
ивітzизна") z. 2, 1961), Що'ії можна ·вислови
ти рядками самої поетеси:· ((:Збулося літо. І 
збулось· .1иоє життя у мене'!'-'· 

3 усіх кри.тиz uttx ~олосів про творzість 
J!{. иле.нко найсерйозніші за"идtt., вже ідеоло-
2іzного порядку, зробив П. Іванов (иКроки 
rюезії, рік 1966-и.й", ."Радянсь-к.е літературо
~тавство", z. 4) 1~); тсий на підртаві циклу 
віршів поетеси иnір'я :жар:птиці", зробив вu
сн.овон., ·що ноетеса збл:ижається до школи 
символістів, до zого й сама .признається, обра
.-.lувавши цикл своїх t1ір1.аів. іменами митців
С1J,.JUволістів Равеля і Чюрльоніса • . 

Символізм, як мистець1сий напря;кок, був 
в радянс·ь.кій літературі ціли;ом засуджений, а 
його представнttки,' О. Слісаренко, П~. Филипо
виz, Б. Яро?а'СІІл.о· та iniuЛ) які гуртувалися 
Іtавколо Ж!ІРІІ.аЛа имузаіет", були знищені 
радянською владою. 

Зzідно зі ('Словником. .пітературознавzих 
1·ермінів" В. Лес'U,'Н.а і О. Пулинця, символісти 
стояли ltfl ідеалfсТU.іних nозиціях, намага
лися внести в поезіІо •дух · лrуЗиіtц.•", симво
лізм .'Иав бути, и своерідною формdю реаІЩій
Іюzо романт·изму", та однієЮ з .найбільш по
ширених tLолись ('.декадентських теzій". 

Л. Новиzєнк.о назвав· симl:іолістів ианти
суспіль·'!и~и ( Зтtроjfнілuми". д9: .. УJ<,раїнських 
символtст~в В. Лес~tн і О. ЦулинеЦЬ зарахову-

ю!ь та~ож Г. Чy?~p~"n_~y~JJ. Паzовсь·кого і М. 
Фtлянськоzо. · · · · ... 

Ви·щр,згадаН'Іtй Ц. lваиов, nuшe, що ((І. 
JlСиленко в своїх вiptua:)J прагне синтезувати 
'l'ри роди JІtuс.тецтва: .-·~9е~ію, музику і живо
·пис. За закоіtа.~rи гармопій вона матеріялізує 
Rласні е.JИоції. У :гр~. І)арв втілює мінливість, 
ск,орО."'ИиІІ.улість: .. . Л,Юg(jькuх вражень . .. . Не
спроможuість nriej'ueнo2o експеримепту І. Жи
ленко в тому і по.uгає, 'ІЦО вона роздуми і ре
альні людсь~і по~1Jвання одяuJ~ ~ образи, які 
ие мають нi.zozo · спільн~.го з· маrеріялістиzним 
r:вітосnри.й.ма1ЦtЯ.М. Ц ~ хвороба ·певnої zастини 
JІtоЛОДОЇ украЇ1lСЬІЦJ1 ~ОеЗЇЇ !' ~ ." 

Ось це й n,()етеса Ірина Жиленко в світлі 
відгуків на сторінках yкpaiІWbK'l.Lm радянських 
видань. .. , :•! 

Нашим .~итаz~:~: мtt. пропонуємо вибір з 
rюезій люлодої поет~qц. ~,С:,араєм,аlN· дати xoz 
кіль·ка віршів з кожного циклу. 

llexaй суддею nуде ко,ж.ний zитаz, озбр~ 
єни.й і uepзJ~.[IQf;lj'l:tЙ ~~1!-Jttucь J:LР1М~ами z~ iдeo-
..тzoгiz'1~·~-Ч--Л·P.'ltitЦи~1l·a1ftt,~. · , . ~ ·::· , · 

, _ •• , ':':. ::1 .~ ••• : ::-.... ,9. Зін~r{.~~~іі: 
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ВИБІР З ПОЕЗІй 
СМІШНА КАЗОЧКА 

(У ри-•) 

- Не ходи до мене, rope, 
Mouo rоря поаеи дік. 
... JЬ. С'І'іІо8ХО80МТ узорі 
Хтос• мережиn. nе6едіІІ. 
- Не ходи до меие, щасп, 
MiUO щастя повен світ 
У МіUQ!НО8ій ЗіІоІІіІоСЦі 
ПритуJЬІПОСІ> до воріт. 

Не ходи до мене, споР, 

Мі!оІО СПОХОІО - СТО1'114 
Пахитт• еnохасм осоки_, 
І фіракхн, і 6оrи. 

Не приход. і 'ПІ, 'І'рИ8оrо, 

Лоакиш сад мій деКІо у ден• 
То за серце, що а дороrах, 
То за серце, що не йде •.• 
Я не хочу вже R mобоаі. 
Вже ж і тах - по стан 6ресrк. .. 
Вже ж і тах у хомнім cnoai 
Ні6н проміКІо weneCТJn"І>! 

• • • 
Сииі.оn. 1 86ира.оn. 8e-rip 
Ши6хн ЗОІІОТі Т ЗUЇ. 
ЗпітіUО'І'• мені на JІJІе'ІЇ 
Віхи, 

і сп.озн 
і діUІі. •. 

І рОЗ'І'ИНає схроні 

Схриnха сr.sнчхом rарRим. 

lim., 
mо&ов, 

npOtuD.ORH 1 

Tyra і JІJІа'І.-
А у ши6хи 6е.ІІХоині 

Вітер рнда8 і 6иаса: 

- Схрнnхо мов: 6езсоtDІа! 
Вітер рRдіІо8 і 6н8са. 

Чи 8ЇДЧ:RНН"І'и д8ері? 

Вий'І"Н 8 6nахитиі ио'Іі? 
Серце мек химерне 

ТЬп.хн безсмертя xo-re. 
C8he nрехрасио • 8i'UIIIi!ir, 
Я rinWDІ r.mn У 

Я зннJUСу .•• 
Інша norJІJІJRO 8 8і'Іі 

Синім бездонним 8іхнам. 

І nonnи8e Т запу 
ТеnJІJІй жасмининй 8e-rip ... 
В мене НіІо смуrJІНХ nn:nax 
Не6о, 8і1ЬІ і д-L 

••• 
Вибухне ранох! І 8 О'ІіІоХ раі:дуrо10 

ЗадЗІІеннn. дороrа., мо8 сонJАНе JDOcrpo. 
І а nобіжу~ неЖДіUІа й неrада11а, 

Тобі НіІозуарі.._ 

Даnеио-. Де Jip зопотисті crerнa 
РозrоіідаJЬІСІ> захохано і nрннадно, 

І cnparnoro сонця r&J"I'Iиi: реrіт 
SорсастІоСІІ а шапіtочнх аод;ОСJІіІодах. 

І n'яні смереки зsa6motoт• anip . 
ПродЗІІеКІІ'І'• дороrн, лк серnанmноаі заіі, 
І я нахину тобі на nneчi 

Віиох Ь nромінКІІ с.оіх о6UІміа. 

І захnкну золотистим хмеnем 
Піадеииих і _цоаrожданих ry6. 
Хай полонИНіІо nухаво степе 

Нам што6ну постЬп. 

nід •і-им дr6ом. 
Кохай ... 

Моа Х8Нпі о6КJІJІНа.. 

Тремтіана 6ІІНхі8н. 

Сине~ зірне. 

Кохай і nna-r 
nід rоміи JDІСП. 

Під заздре реrотіННІІ rip. 

• • • 
Хтос:. roJrfбн*, 6езмо8нJПі: 
В шеnО'І'Н cni8 тіа . 
CxpecJR. незаrрато8іUІО 
В мені nідземНіІо ріха. 

Чим я СІІИНІО? 
Попу днем? 

Тихим серnіІоИхом зор? 

Вже ЗіІохnииупн 6удмі 

Мрія npo енні rори. 

ДИ8ні схепяС'І'і троин 

Із roJifбиx ИіІоЗОХ 
У зоnотих хороиіUС. 
Що мені? 

Хо.,.- cnoxo10? 
Зраиху? 

СміІОт•с• руки 
До JliloJІaxriJcнa. Х8И1По. 

Що мені той 6езМJкнй 
Снн1о0 • nе'ІіІоJІІоИНЙ 6і111о? 

Ще ж rомоиит• no саіту 
Поміж хіІоЗХО8ИХ тра• 
Диі8 моїх иеnрСNІUt'І'КХ 

СоиRЧині: ПiloponJR.8. 

• • • 
Копи ОСТіІоИИІІ СОИІІШиіСТ• на ПJІІ.nі 
~асас сумо8НТО і храсН8о, 

І nрисмерхи 8Иnо8НІОІО1'Іо хіМІІаТТ 
Тасмннм шеnотом rіней осінхіх. 

КоJІИ npиxoдRn cnoraд і хесnа.їй, 
І 6ina мене xpyr C'I'OJiilo с:іда10'1'•, 
Я ХНДіІоІО некіН'ІеНніі ptAOX 

І 8 шеnесrіиня И"ІОра тіха10. 
І меnмхопіаннй:, мо•тиі:. ,раік 

орхеt:тру, 
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В апей осінніх воrкуватиіІ киІDІм. 
І"Т, забувши коміра nіявес'І'Н, 
І тупиnев яовір.JІИво nисТJІИ 

Мені до иіr. Сумує JКОВ'І'Нй сая, 
Вопоrі осиnаJО-.:и пистки. 
А у·· моїй nокнну'fі*· аімнаті 

Самотиіст• nорнякуе заmо6ки. 
Тв sвacw, мипніі, що таке самО'І'Ніст•. 
І скриn ~ереіі омаипивиіі, і 'І'Нwа. 
Копн неnримиренна і иезrояиа 
Вреяе само"Іиісn вія стопа яо піJкка. 
fо·рта мої nапери nеремоJКио, 
Чека и~ .~еІІе. · 

А ко.JІИ nрихоя•у,. 
Паху-.:а саяом, ;.tіі~трами вопо~ми, 
Вона crpiчil мене ще за noporoм, 
І за nпе111има с'І'Нrие неnорушно" 
НаwіnтуJОІІІН ·щос• сумне і скрушне. 
І вже•цо ранку не іде з кімиа'І'Н. 

Ти знаєш, миJІИЇІ, що· таке не. сnати? 

І ІІ(О 'І'~ке ночей важив : 6езояи-, 
Коті pияaJO'rlt· rпу:ко й ·6езкоие111ио 
Зі мною nорня 

.. . тиuіа' І само'І'НіСтJ.? 

КУПАЛЬСЬКЕ 
Однrа10 ве•ір на -.:опо 
Гопу6им rр'аН.асr'им JІ8зурито~ 
І смі10с•, і nerкo iiRY сеnом . 
В матіопове, naxy111e жито. 

Де Ж'воио,' моЄ сумне вікно? 
в.~ ... ~т~Мю,rас•, ~ика~ . і •е~ ....... 
Тіннми rаnтоваиа яавио, 
Фіра~кова · тре~етиа РУк'~~ 

.Я іІіука10 сииї.о.зопотиіr 

Розсн;n іскор - nа .. ороті к8і'f. 
Де ж ..;оно,- ~·оє ·вікно; 

. і~·'Іи, 
Скар6е МІН, захований од світу? 

Я wyкaJO ... 
01' -&уйнуt: хМЬі• 

:Janaxoм ИтПu•е~tхоі ·швноtіі. 
І зірок ·&mrcx.Y.a 3аМетіJі.;, . 
І мок засм;..Іеиіі ' · 

жіко"Іиісn .•• 
· (Зі ·:·з6ірки "·Сопо на со·nФі") 

Сиіr.ами.. qніІ'ами, . 
м~ні ·nоспЦ...,. •••. 

На 6іпому ~~. ~. . · ·· · 
MBJDIHOBe JIOWB. 

На .<6і•ому . nопі -
МВJІНИОВі' СВНИі 

МаJІИиове хутро 

і сиіж~і :rrма..~н .. 

Сиіrами,: сиіrамк:. 

мені ··иосnіwат.; .. 
'Уnав на ·~КОJ!Їна 

'Іер8ОННЇІ. :::.ОЩЦ. 

Чермне іржаІQаІ,. . , 
~ериоиа сп•оза 

І. око .,ервоие 

"'ітит• 11е6еса. 
Сиіrа1111" ,сиЇ,аМJІ 

мені nocniwa~ .•• 
Вихояит• з туканів 

зепеие поша. 

На сии•ому JІОJІЇ -
~· зепеиа ву~яеІІІка, 

І в хутрі зепеиім 

.nоr.еіікує.. ве111ір. 

Сиіrами, сиіrами 
. 'мені nocnililan. ..• 

Зrу6ипо n~o•y 
зепене поша; 

~ухаєм, вертаєм 

no вnасних с~а~ 
Зепеие ip~aHHJ:I ;· 

зепеи·а 6іяа. 

Cнirar.ur, аіrами 

мені nocniwan. ... 
З яопои• ви6іrа.є 

СТОНаЯЦJІ'І'. ПОШат. 

В зелених nonoиax, 

•·6пакн'fиих коронах, 
На коJК·иому круnі -

111ервоиа ворона. 

Над кожним с:мієn.са. · 
С'І'оиадцнт• весепок, 

СтоиадцJІ'І• иевяа•, 
За'fУмаиеиих зепом. 

І руки, JІ~ в иім6ах, -
у· nромеІІJІХ-:аіJКках~ 

МапиноВі &урі. 
·.· Зе.іїена :sВ:~ка. 

... 1 н коJDІсь мапа 
кар'Іо~иих пошат. 

Ім виску6ав rр~и-
. · трІіmиііі nірат. . 

ВіяТояі ··ие ''iw'aJra иііrіоНеиоШат ~ 
Сиіtамн~· еНіrами 

мені ПосnіШаі-1. ... 
'І;" .• • 

fопу6і ЯОJDІин ояцвіта10n, 
fопу6ииі ріки в~аиmr. 
Як со6і, 6арвіио'ІКу~ "'raJaew· 
Ми щсс:• nоJDІШІІJІи ·иа · Земііі'f 

(Вуяе 6іmій .. вітер_, . 6imii .. сміх, 
Принесут~ .~~!'У ~ ··nopir ..• ) 

fопу6і ПeJIIOC'I'RH ОЯЦJаІ'І'Uо'І'.; .. 
І май6уnІі .. стиwнпи~; r.Ро'ми.' 
Як со6і, 6арвіиоІІІку, rадаєw"
Пом'RИут• нас 6іпоі ЗнміІ? 

(iyJ4e '"&іПні~· вііер' 6іmІіі сміХ ... 
На rinкax - зопо.:еии•·· .npixJ~ 

І росники також.,о,АЦ8ЇІ'ВІО'ІЬ_, 

Виnиті o.6AJ&eJІ8JP'. В папа, ,ви•. 
Як со6і) 6арвіисnку; .. rадаеш ..,... 

9 
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Скажу'І'• тос'І' на нашу ro.rry6iн•?: · : 
(Ba..uiw::...... 6іJІиЙ~ вітер, 6іJІИй сміх 
І вино в 6окаJІах жарко ~a .•. J. 

Ва•иш ..• сиіr і c·pi6.flo' ЇіїГrіJІках? 
Вачиш - сніжні кеmtхи в руках? · 
'Чуєш - крн~ІUІеаІІІі 6'nаrовіс'І'? 
'Чусш - иіжи'І'• С'І'руик rі'І'архС'І'? 
є ЖНТТJІ - закохана ЗІrма .. 
Ті11•ми нам в нім cnoraДy нема. 
І не тре6а Ждат• 'І'о6і fr мені 
Синіх зrадок !·r.;.: • ' 

а радоСТі 'хміJІ•иій. 
Наше ДЇJІо-

~рио відц~і'І'ат•. 

ПoryJІRJІH й ми - . 
від..аіио, сии•о! 

І не cJIЇ.Q, 6арвіиоWПІу, rца,~•, ,. ,.,, 
Чи віц нас. JІишитr,си · · 

''о• no сину .•• 
(В уде 6іJІИй ві '!'ер, 6іJІИй сміх. 
На rіJІках - зоJІочеиий ropix. 
Сии10 кві'І'Ку замі'І'ас сніr .•.. 
На rіJІКах - зоJІо'Іеиий ropixJ. 

ПРОВУДЖЕНИН 

Міс'І'ок. Сві'І'аиок. Тиша. Зореnад. 
Зірки: в росі з nечаm.иим: дзвоном 'І'оиу'І'Іt ... 
Навшnиньках 6родИ'І'• аві'І'аиковим са,цом 
ЗеJІеиий шум з с:умиим mщем МадоиІDІ. 

Дитину-сонце туJІИТ• до rpy.цeir 
І зазира у вікна иаnоJІохаио. 

Сосновий с'І'ов6ур S»адісио І"fде, 
Торииувшис• соици rmкo10 воJІоrоІО. 

.Як розум мій на серце о6ізJІивс•! -
Чи ж можна nicJІJІ одча10 · віQадн 
Шукати знову соJІов'іиих міс:ц• 

І nовиитис• щасnивим W'І'ормом са,цу? . ~.; . 
Замовкни, rJІузде,! , 

Нині naиaxm.. 
Жар-П'І'иці . соици - соикшиику ,..0! 
Як синій Еоrнь - мои 6JІакитиа 'І'інІ. 
На rустоа6рикосовій С'І'іиі ..• 
.Як сиnJІе'І'•си_. ик жарко weJІeC'I'JI'I'I. 

Пурnурие nір'и з зоJІотим відJІИвом -
Хоч захпииис~ 

і віимн иа мит~ 
Прихрий даа с,~иЦи, 

дві nіщані ЗJІИВИ 

Свсі~ .оч'!!й .. .' 
·А JІава nотекJІа і.. . 

І шеnестп• no 8іих: no о6~ 
Потоки соициz . 

ураrаи 'l'enJІa 

І nтиці ~~сп кJІе.коти закJDrІкі. 

Замовиви; rny3,цe ... 
Іі,цри,цаJІа '1'8Нком 

Пе•аи. мои,· стмУJО•н &раеJІетаіІн. 
J там, ,це и стои.JІа на ~і'І'анку, ~ 

Лишивск· 'І'ЇJІ•кН •
соии•иий замет. 

* * * . : 
Пішов .•. 

:-Не ознриет•с•, не 

Лиш 6іJІий ШJІJІХ. · 
і 6іJІа. тишииа. : 

Мій· сивий 6о1110 

з ·,цо6ркми очима, 
'] руками: roJІy6oro . чамуиа. ·· 

Пішов .•. 
І r,nали ночі 6езімеині, 

І в~6ухиуJІи місnні ножі. 
Як важко 6ресТи у сиіrах зеJІеиих 
Моїй заnомороче~ііі ,цуші! 

Наздоrаии10, nиачу, і ... 
вер~с•, 

І знов иаздоrаии10 - і ~о. віку .•• · 
І хтось мене засмучено nll"''a 
Про одииокіс'І'Іt оnівнічних вікон. 

Про. їх жовтоrаричу иеЗиачиміст•, 
Про коJІкскову nіси10 

і npo нас ..• 
Мій сивий 6omo 

з ,цо6р,ими очІІ'Ма, 
З руками roJІy6oro ча~иа. 

Дарма. 

Іще иаспухаемос• ми 

Самоти•оrо квнІІінии заме'І'ЇJІЇ, 
Коті доn_JІИием 6epera nі'І'•ми 
На nеС'І'ощі осиро'І'іmІм мом • 

Вез anoraдy, 6ез 6оJІІО, 6ез душі ... 
А нині t: ще - _ 

nаm.ців &уіне presto. 

(З цикиу "Пір'и Жap-n'l'sщi"J 

* * * 
ЦіJІу ні• котишrс• nід t$uкоиом 
Чорні во,ци в nуJИІТриих .. зіриах. 
ЦіJІу вічиіст• тopraJІu вікоиІDЩі 
Незнайома з 6ереrом ріка • 

(Півеи• ві'І'ру nіив у ,цворах) 

Розме'І'авши rривку з жap-nepaJ. 

Де взJІJІас• ци траурна ріка -
Чорні води ~ nурnурних зірках! 
Над во.цо.О •аnі6ио і с8іт11о 
.Я ТВОрІО О!!~ВИО'І~ MOJIHTK'f: 

(До с=-ітаику ni10 і д-звои10, 
Розме'І'а:вwи рук1t з жар-в~rи10). 

.Rк Ш!'мит• ц~ ні•! 
Ітоnивси roJІoc 

В ио•і- і не '1!'10 вже ... і nовін•. 
Ті11•ки рот - важке аоrиеиие коJІо -
Ще тріnо•е nісиеао 6езмовио. 

(Срі&ним серцем nЬо, 
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с:рі6инм круком) 
Розметваши сіті уп•тразаукіа). 

От і все! І ВИЗИВ'І'И 6~10С•_, 
Що tвор1о не 6ур10. Тіm.ки 6JZJOз 
У вечірній суконці вишиевііі. 
Що 6езмовиий .. rоп~с мііі 

а яеревах 

Вже не має іишоrо· зау.авив, 

Крім пеrкоrо яихаиив nечапі, 

Крім ярижаиив rіпки і струни, 
Крім пуии вія соп•фи чи зурни. 

І язяеиит• насnів ояиомаиіТІІий 
Тим нехитрим монотонним вітрок 

І зrасає в шумі, 

І вмирає спово 
иі6и в nутах, 

неnочутим. 

* * * 
Лкос• жапі6ио і •уяио 
Тиша nрозвучаиа 

Я схоnипасв за rруяи 

Заяихиупас•, стапа ... 

За тниамн - ае'Іір, 
ai"rep 

В шопомі 6аrрвиім! 

Пахнуn по6оян nо світу 
Сопояко і nрвио. 

Пахне тиша ... 
Заяихиупас•, 

Стапа... і аоскреспа. 

Ти иі•оrо не за6упа 
Там, на nерехресті?! 

Пам'паєш? 

Так 6езп10,цко ... 
І яо спіз - rmrloкo. 
Якос• жапі6ио і 1ІJ'ЯИО 
ПрозвучаJІИ кроки. 

Я СХОnИJІВС'В. За rруяи, 

За,цнхиуmас•... - ainp! 
Пахнуу• 6опnе і •тяко 
Ло6о~ no СJІіту. 

·що це? 
Що в мені сівпо 

Дивно і зепено? 

Що npo6irпo, 
nросмівпос• 

Стежкою nовз мене? 

Вуяу'І• спJ.ози ... 
В синіх позах 

Серце nрозаучапо. 

·І на 6іпому nорозі 
Заяиюrупос:~о •.. 
Вnапо ... 

ГВОЗДИКА 

Ти віяок, що вояа в С'І'ааку 

ВІд иіе моїх nозеJІеиіJІа. 

І зо.пота rвозяика тіпа :..: .. 
Цвіпа на СІUІ•оиу nіску 
:Во аечоріпо. 

Ти хот-ів, 
.Що& в qaina 

· між 6іпих стік, 
Що& язвіи тоикоrо чуяо•сІUІа 
Свувавсв круr моrо cre&a. 

А6о весепий шепес'f nniв 

Мііі nпаЩ з найтонших 
крИUІ"rа7Іі~е~ 

Я не з яружик, 
. -

в з 'fHX коханок, 
В вких живе 

сімсот циrаиок. 

Мене вявrm? 

:Во.цаіі у чуяо' 

:Вояай в мепояі10 •арок. 
:Вопі10 аі•ио: 6іпі rруяи. 
На них - заnпаканий JІИсток. 

Вопі10 в жовтій вазі соицв 

Kynam c:-enra, сте6па, шарф. 
У цііі зепеиій о6опоиці 

Росте і ~ає яуwа. 

Як жарно о6тіквє rруяи 

Вояа твоїх паскавих рук. 

З rпи6ии rарвчоrо nопуянв 

Я чу10 ночі nерший звук. 

(З цикпу "Вітер в шопомі 6аrрвиім") 

* * * 
О':'""ак і nромине. 

Отак і зnrие 

Моє JDIЦe з тсіх дзеркап на СВІТІ. 

З усіх на світі nnec, 
з усіх вітрин, 

З усіх ~іииц• - віякритих і закрити", 
З rрвиітинх nараnетів nіспв ЗJDІаи, 

З ши6ок моїх 

щаспивих і иещасJІИаих. 

Отак і віяійяе. 
Копне•. Тоці! -

Моє ім'в із r~6 

6пиз•ких і яап•иіх, 
13 всіх nошаи_, 

n106oaeii, 
cnia•y'l"''ia, 

Із rпузуваи• зпоатіwних чи 
6рут.&JІІ.ІІИХ, 

1'1 хору сnів, з ,цуетЬ. 
Зникну nо'Іік 

'З 'l'pHXТ'fiiHKD nJIЇ'IOK 'ІВ аиекдо'І'іа. 

І 6уяе асе. 
Не 6у,це тіm.ки спів, 

Не 6у,це кроків східцІІми 
ІІ:Со,це-нх, 

Не &у,це на о&Ь.И••мт ~•Jii 
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Від рук моїх :_ 
Ні аідсzітів зелених, · 
Ні дооrоркіа до cepq& 

ДО TBOiioro. 
Все &уде. Лиш моrо уJКе ~ 

Та як же так? 
І все мине~- мИне? · 
І вже ніх:rо 

не вн~ерnа дoorna 

ТІSОІО осінн10 муку? .. 
Хто ж мене 

ЗаNrінк;ь .6іцк нau1oro crona? 

Xoro 6уде жнn? 
· : Xoro 6уде ціпуваоrн? · 

І хто живим досоrоін назІІ'8а'І'НаІt" 
Копи мене не &уде? .. 
Я жнвіша 
Від тих> що ,Ьt.;йи .. ~о .. ннаJОоrь жИ'rи. 
І и иоrе~ з усіх· на саі'І'і '1'11111, 

Ь nохоронних маршів -
· всіх на саі'І'і. 

Bore~ з orвoro снаінни і ne .. aneii_, 
І 6уят жить· 

доаі .. но ІЇ 6е3на~аm.но! 

(З циклу "Сона'І'а JJІІІВН'1 

Розмова з томом Хвильового 
Сьогодні я· зиову зустрів тебе.; Ти сидів 

у бібЛіотеці й zомусь Т'Qбі б'ІJЛО душно. Я за-
пропонував ·nровітрu.тися й ми пішли на про
хід над рікою~ Jl'l,t . йшли, ·повільно. Ріка, на 
грані свосї ~-'fiн·u, ·ріutалася, ~и. за.м.ерзати, zи 
ні. Ти .:мовzав. J1 . заувq.і!(,'Цв, - зqрі ненаzе 
"Арабески" твого . rворцЯ ... 'fa . ти нахмурився. 
Ти .нР. люби1.и ХвиЛ.ьово~о, бо він.., мовляв~ зра
див тебе- лишив на поталу панів" магістрів, 
редакторів. Я, оzевttдно, розу.~ію· це - рез
сумнівно прикре станов1tЩе, але стараюся роз-
радити тебе: ,. 
' .... т: .. rи н,е, MQ~yUt ,так с~рдитися. Ти знаєw, 
ЩО як'що б НR Хви.льовий, тебе б і на світі не 
було. А подумал"t; який ти бив би бідний без 
його спадщип.и. Ненаzв пaniqJ газетний, без 
друку ... от спбі tиматок для завивання 'риби! 

-Дякую за коJпплімент ... Ти :мене аж пе
рецінює1а, ~~ т1с fm.т.ucnyв слово за слов(Jм не
иаzе краплі tiOT!f ·із кістки люду··( це ··ти вда
стся в іронію· і 'Я ·це· знаю, але сприймаю се-
рй.озно ~-.j .. , ,., , . ..:. t. ·• ···.. •· . •• .• ... !' 

ltfи йшли далі ·без·слів; аж ти 3атримався. 
М аб!/ТЬ ~ тебе зацікавила 'ріка. ·Та.'· мені тільки 
ток здавалоf:Я·•·'Тtt формулював слова і враз 
ти гнівио ки~tцв мені ввіzі: . 

~ ' . . .... .. 
- Хвильовий, ХвильоЄV.і!J .Це_ вс~"' що ти 

янаеш. А що тобі Іюл'lкра11t.е 'fl;п{!Доб~д-Qся у 
Хвuл::овО?О?. (~'f9М/l·Н..ти.Іf.~''.?. !І знаЮ, ти. навіть . ..•.. .. ..... ,•: ........ "": . . 
R'I.1J'ltt напи.сv,в ~з т'l.єю ж назвою t п'DUС(lяти.в сво-

:;,11 -.матері. Отже зн..ай: ЩQ .иР9лj'антuку" ~ уЛожив 
Я! Я, r.усш? !:/l. .Р.qм!, ХвиЛьОвий тільки. й під
Іm.сався та до друку_з/Jа~ .. :~ о~.бq~1,''Щ і .життя 
uaputuвe.;,,.Я,. ;~ :~в,оїх оіах тtль·ки "tuматоК, для 
зат~ ва. ин я риби."; а ві!!, 1'9'it !д~Л.. ус~~ Л'JЩJ<-ЛОН
ників но~ої ери, вІfд}ОZнр ·Ц .. .. $. "тобоЮ, він на
оіки для вр~. ц;pgft: .9~. ~r.,ь~:! ··~: · ~рq.~едл~ість! 

Я 1че не зовсім тебе розуміЮ~ Tu здаєиtея. 
мені гоголівс;з.ко zудннм, але~ юе •:жоz'!} вхо
дит1t в С'уnереё к.у, прu.й.м.аю ·твоі .. слова за істи-
иу й питаю дa.rzi·: , .•. ·; .~: ' . н,:.~ ь : ~ ; . 

- Ти думt~;ЄW.,·~в мені подобається на~ 
краще иРомантиюаІ~f".,.пвмиля.сw.с'& · Це:··прав-

да, щ.о я, коли збирався розстрілювати свою 
.1tа.тір, сподобав собі тmt твір і, що я написав 
вірш.. Але це було· еони тому. Моя мати не за· 
-гинула так, як ХвttЛьdвого; а n,і.дстрелена ли
ш.илаr~я калікою на все ж1tття. І знаєш, моє 
серце и~охвилинно кривавиться за неї. Я дій
сно люблю її. Ти. ж .. $Haєtt.t, . ЩQ я.: стріляв ії, 
бо так було написано. 

-· Boz. вогнснни.х. букв не· зітре зі стіни. 
Але .мені не про те. Мені ... не подобмться "Ро
Jttантика". Вопл. багато має в собі ·того після
щ.свzеикіRс'--.кого рабського санntменталізму .. 
Xoz, правда~ що герой таки сnромагається .н.а 
1І0Зстріл своєї . .мат(фі, але !4Є після страшно 
довгих серце·щи .. nіlт(!Льнuх слЬо3о~ тирад. 
Лlені тРnер noдf)f)a.тziiOi "аВальд1tt1;tепи" а не 
так, .:'Rал:з-дшнепи?~;· як pdД1ue· моёковка Аглая. 

Тєбє це .мабуть цікаm'-ЛQ, оо .-ти насторо
Ж1tвся. Ти, як. вия.вttлОf'"я· ttiзн.i-tue, хотів знати, 
щ.о ca.'ltfc я с"ажу ~ .про (• Вальдt.инеnи" nеред 
ntм, як ти меиі за.я.виш,., .. що .. й, и Вальдшнеп ип 
ти ско.1кrюиував. А .я:'· не noмiza~u твого під
rтцпу) зпреаrував па твоє заці~лення зов
сім нор.11ш.льпо ·й 'flftpo"oвЖ"'jj'нY Д'a.Jt(~ 

~ ·""·.... f' · І' .. ~ ~- • ~н ~ .._ .t ·. 

- З1нієщ. 1 ·~o~w11· сп.ме . Аглая·? Бо баzwш.., 
в особі Аглаї Хвильоеийоsумів ·передати те 
поняття про пас. котре наиt.і вороги вже дав
но зпають і тому й не бояться якогось- там 
повстання У юра,н.и. ;.й~давно, ба~цш, я zитав 
статтю якогось там Panmtopтa в· іиlомуоь ро
сійському "сб.9Р.н.цке'J. 3 · дв'адЦЯтuх роІGів. І 
саме тоіі Рапдпсірт ;·~ аіtалізуюг:и наші визволь· 
ni зма?.ап.ня, прихоіfи,ть ·до висновку, що ро
С'іянам ueJІtaє zoгn боятивя·уІСраінців. бо укра
їнці ne JІЮЖУ'Г:З·. С AM·If збудувати собі державу 
- вони все поклик.е Л1'РЯ"' іф,: покликатим.уться 
за no.'fizz 10 в zуЖ.fІ.Ш#),в. !1 н, nр'Ш(,лад він наво
дить Пілсудського перЄ~tОНЛ1и~я;:дJІР уІGраінці 
надіються на те, що він їм поwавить Україпу 
- Z'U.М він і зра.зt!~~J! .. ,! __fl:e'Decтaв при.знава-ти 
Раду. Другі.. знов,;J otiittyЄ· Раtюпорт, розрахо
tтвали на ·піжц~ (f;'; .. зR.ову inw ·на· ·російськшt 
білмиовuків. А л-в,' "ЯfС'· :"nepfJ~toнaвoя ~· сам Xвur 
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льовий) xoz· .. бі.л·;лловики таки виграли, вони 
ніколи, н.е збиралися будувати Україну - в 
наслідок zо-го npuйutлo те славне розzарова
не й розстріляне відродженІtя та розпаzливе 
й безстидне ca."'ttozyбcтeo. От, а zені:й Хвильо
fюго, xoz і українськ·ий, зрозумів власне цю 
~і.'рагедію .. цей крукс уІсраїиців, і втілив його 
G Длrитрія ІСарам.азова. А-глая -· це власне 
та zужа си.ла, н.а Ісотру Дімі так закохано 
й сліпо розраховує,. і котра сама каже_, 'ЩО 
ДіJІtі ·потребує "·пастиря"·' і_, 1.1~0 вопа. Аглая, 
розуміє йо~о п.сихозу, його слабість, і що 
вона радо буде його "пастирем"" ua шляху до 
'JЮзвитку й.ого нації. От тобі. й Аглая - та 
цікава, сu.льиа, inтpu.ryюza zужа СІtла_, в ко-
7 ру сліпо заt<.охується нац·ія Карамазових до 
тіє~і міри) що готова кидати все і йти сміло 
ua смерть. А.г.лая слtіється з того. Вона знає 
слабе .JИісце душ. всі.х Дімів_. що вони всі 
"вальдtинеnи"", яких дуже легко піймати на 
·ідейний. nуд:~· віи і ло:ж"Jtий, гаzок - вона знає 
свою uе'Зламн'іІ C'IJJZ'I/. Вона заманює тих ІСа
рамазових --еиків- і стає їхні.JІ-l иnастwрем."" 
7·а веде іх не н.а utлях 1ЮЗвttтК'ІJ їхньої нації, 
а на страшну руїиу u с.мерть. ~Ось і розліта
сться сфінкс !Ікраїноь.кої держави. Едu.п-Хви
л ьовw.й ncp1tt1.tй поба~ив це й тому криzав 
"Геть від Москси!п --геть від красунь. Аглай! 
Він теж, звиzай.по, зрозумів_, ?Цо його крик зов
сім. беззву?.ний: і щоб заz.аси.ти біль та навіки 
cтu.utuтu той болюzий. крик, дав собі кулю в 
рот ••. 

Я над~вилину nеревів дух, а ти стояв зa
uu.'lJtaвuшcя, иснаее тобі хтось· щойно npuze
'ituв якийсь ордеп. Ти zекав, щоб я скінzив, 

'іJ~об похвалитися мені, але я не дав тобі на
годи й продовжував: 

- А знає1а, ?ому мені nодобається Аг
лая? Тому_, що вона по смерті Хвильового емі
Грувала разом. з нами на zужииу. от-і вона зав
;.кди біля нас. Т!ІТ в Америці й ІСанаді повио 
А z.лай. На кожному кроці ти зустріzаєш їі_, кра
сиву й прилтн.ююzу. Вона с1юкушує тебе, 
·шe1zze. ·що вопа культура зо.ходу, що вона йтu
J1lC з тобою, провадитиме тебе, до твоєї мети_, 
tцо вон..а поможе тобі. тут закордоно.ти збуду
сат?t твою націю. І нauti ІСарамазенкu. хапа
ютьє.я її й. nи'layтh" 'Іtроnовідують, що нам. тіль
ки одпа дорога: асиміляціn в західн:ій куль
~L'урі. 

І зиаєиt_, до мене вона леститься теж. Шеn
~е мен. і - навіtцо писа.ти ·по україи.ськом.у, хто 
zuтarnмe? Як маєш. талан1~. то виробляй його 
в англійській JІtові, nоширю?.t· свою nравду (от 
11.ідла) поза ctJoe rетто! П!об щось. зробити для 
1ЮЗ81tтку своеї нації_, ти мусиш· добре вкоріни-
7'uся в західному світі -і я.. мій nриятелю, 
я слухаю її та граюсь з нею. Вон.а дум.аєJ що 
вже 'nереJІtогла" а. я тоді давай говорити про 
А.глаю Хвильового. Як вона· тоді сердuтІ.сЯ! 
Лютує та йде гст~. За як.ийсь zac ЗІlову вер-
1'ається і зновц тrпюо:жить моєю . душ,ею · та 
·пропонує мені Сfюс "пастирІJтво'" ----:-- культур
ної асим.іляиії. Та я ще не збираюся засадити 
uJбi кулю в рот . . . ?І.(,е ні. 

Я г ляиув на тебе. а. ти, недоzсн:авшись 
свого тріюмФ?І нпді мною., вжє спав. Я nри
'І'УЛ'ІЦJ. х..ебt> до себе ?t. ми .rІ,іutли поволі назад 
ионад рікою. На небі таки були ""'А рабески"J. 

}І;анило Оrрук 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
~ УКРАТНІ й Нд ЧУ~ИНІ 

х·РОНІКА 

8 М. Мапнновс•ка npo noe3il0. користуючись модною навіть у нашої поезії, і вірші, що своєю 
Дуже таnановитий і молодий критиці науковою термінологією, асиметрією мов би нагадують 

львівський критик :Маргарита МІ\- багатьох нинішніх новацій існу- тверезу наївність творів Пікассо, 
линовська, яка зараз займає пост ють у нашому стародавньому по- зрост.аються з нами, коли вони 

застуnника редактора київської етичному епосі. •В ба·гатьох народ- щось довірливо ві.цкриваю·n. сво
"Літера'!уриоі Украіни", в своїй н~·х думах давніших часів пуль- іми щирими голосами ... Справж
статті "Про авторитет поезп сус особливо образна гі,перболі- нв творчість - це досвід людсь

("Л.У.", ч. 37), крttтикуючи крн· заці•, живе яскрава метафора, не· кого серця, але водночас і досвід 
тиків, пише про поезію: "На наш сnодіваний епітет, тут форма суспільства, соціяльний, попітич

погляд, звертання до нових форм вільна, як козацька пісня, тут ри- ний, історичний. Нерідко ще 
nоезії зумовлене т.рьома причи- ми нехитрі (якщо вони є), а рит'М вірші розглядають з позицій а!\

нами: національною сnецифікою, мов би нагадує своєю "nродовгу- туальности тематики, забуваючи 
впливом видатних поетів (особ- ва-rістю" розмірену ходу волів, про їхню естетичну вартіст.ь, і, 
ливо світового масштабу), а та~ що везvть чумаиів у Крим по навпаии, бачать поетів тіль:ки в 
кож теоретичними обrрунтуван- сіль ... Ніщо не виникає з нічого. nозі nустунів під скляним ковпе.· 
ними. Справді, "одиоv..літини'·, Вільн~ІЙ вірш -складова частина ком. Що ж, крайнощі сходяться. 
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Талант - це аж иія:к не найбіль- 1'\удлщо;, я:кий довший час ніде не 
ший недолік у поезії. І з іншого дру:кумJІся, нарешті заговорив у 

боіо;у, поет, ,п; усі члени суспіль· статті "Реальність проблем" ("Л. 

ства, має св-ітогляд, мораль, обо- У", ч. 49.), в яRій пише про су'Іе.с.. 
в'яз:ки. Навіщо іх соромитись?., ну рєдянсь:ку пое'Sію. Поет вда

Моподі талаити праrну"Ть е:кспе- р•є по тім, що баrато nоетів, а в 
риментуве.т.и, і дивно було б спо. то~ й молодих, "безжалісно е:кс
ді~атися від них помір:кованоі по- лпуатують багатющу у:краіись:ку 
ввдінхи". фауну і фльору". :К:удлюо; пише: 

8 Найм-оло;а:wі поети-сту;а:еиm. 

Серед :круга наймолодших поетіJІ 

J! Украіні, які тількищо де6юту
J!&ЛИ на сторШ:ках літерnтурних 

J!Идань, окрему увагу притяга

ють Віктор Кордун, В. Р".·бан, Л. 
r'ераснмчу:к, В. ВоробйоJІ, Н. 1'\и
р'ян, Il Мирончу:к. 

8 Слово маюn моло;а:і. Недаи

по деякі молоді письмеини:ки J!И

СПОJ!Р .. !П! СJ!ОЇ ПОГЛЯДИ J!ідНОСНО 

проблем сучасної у:кра·інсь:коі лі

тератури. ЦІІтуємо деякі ці:каJІіші 

з них. 

Роман Лу6Юве~оиий (JЬ.вів): "Від 

молодої тJІорчоі зміин значною 

мірОю залежить дальший постуn, 

ро3:кJІіт і збагачення украінсько

го письменст:ва. Не помилюсь, 

:коли С!'іажу, що молоді у:краін
сь:кі письменники своїми ТJ!орами 

8!'іТИВНО J!ЛJ'JPJ!&IOTЬ Н8 літератур
НИЙ процес, спр·инют.ь йоrо ідей

но-змістоJІному та естетичному 

омолодженню" ("Л. У.", ч. З9}. 

"Чую заперечення -це ж тради

ційні образи народного фоль1шо
РУ, й обминати, знеJІе.жати іх -
значить ставати на шлях :косм·~

політизму і взагалі . • Та, - під

:креслює поет, - сучасна Укра

іна, хрім панів nшениці~ - це на
уха й техиіха, це Патон і Поnо

ІІН"rу це фізm~:а~ що вирощує кри

стал,.- JІсього не перелічити. Ні, 

ніХ'І'О ие проти траJІ і дереJІ у по

езії, але проти лише и ь траJІ і 

дерєJІ у поезії... Обминаючи міс
оrа, J! п:ких жи'І!е чи ие третина на
селення Украіни, та J!Перто три

мюочись лексикону часіJІ ПаJІми 

Берннди, JІірші мимоволі J!ід-

даtоть архаїзмом, хоч і пишуться 

!Н'- актуальні, ЖИJ!отрепетні 

ми". 

8 Ліна Костеиио знову друиу

етІося.. ТриJІожиі вістки надходи

ли з У:краі'І!И про Ліну KOcтelD'io. 

Аж ось :киіJІсь:ка "Літературна У

країна" (ч. 46) принесла на чет

hрт:-й сторінці фото поетеси і 

J!Ибір з іі Р.ОJ!ИХ поезій, які мають 

уиі.ЙТИ ДО НОВОЇ lШИЖ:КИ. 
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:КУJ!8ТИСЬ 

нях? 

J! літературних иидаК-

8 Н•ю йорк. Іе-.ір "Зареаа"~ 
присвяч:еИJІІЙ О. Доажеихоаі ЗІ 
березня у "Фрідом ГаJІз" 11ідбрса 
Be'l:ip "ЗареJІа", присJІячений О. 

ДoJ!ЖelD'iOJ!i, Н&ЙJ!ИЗН&ЧніШОUУ у:к

р&ЇНСЬКОМУ 'I"J!OpЦeJ!i В :КіНОІІQ

му мистеЦТ1Іі Після JІисиітлеиня 
ДоJІЖеШ'іОВОГО фільму "Земля", 

Оксана Ба:кум, :керіJІин:к Вечора, 
говорила про оціІику- "Землі" J! 
міжнародній фільмоJІій :криnrці, 

а СлаJІ:ко НоJІиць:кий допо!ВідаJ! 

про техніку фільму. 

Обширну допоJІідь, побудоJ!ану 

на сnоминах з особистих зустрі

чей з О. ДоJІжеюо;ом і мистецьким 

сJІітом Украіни, JІИголосиJІ :кори

Фей украінського театру Йосип 
fірняк. В яс:кр&J!ИХ барJІах про

Е:FІ:КПИJ!ИХ спостережень, З&J!Жди 

хs.ра:ктерист-И"Іинх його споми-

н<~.м, маєстро на:креслиJІ тиорчий 

шлях і ріст ДоJІжен:ка на тл1 ІСТ"о

ри"ЧНих та мистецьких обстаJ!ИН 

у першому десятиліттю радяи

сь:ко.і J!Л&ДИ J! Украіні. 

1'\рім чле:ИіJІ "ЗареJІа" у Вечорі 

JІЗяли участь майже JІсі члени Но

JІого Театру і його режисер В. 

Пнсня:к, поети Ньюйоркської Гру

ля тs. ЧислеІШі' предстаJІни:ки ук

раїнського :культурного CJ!i>ry. 

8 Дітройт. "Зареао" влаштуЄ.Геи Гуцало (J'і..їа): "Теперіш

JUІ людина J! усій СJІоій складио
сті - тема й предмет дл• літера
тури. Насамперед - людина, бо 
JІсі інші фа!'ітори буття ці:каJІі ли

ше постільки, поскільки J!'ОНИ 

J!J'1ЛИВ&ЮТЬ НВ. існуВ&lШЯ ЛЮДИНИ 

або ж діяльність людини позна

• Чи сповият•ся о6іцяихи? у. аало Іечір моnодих тапаитіа. У приміщенні Міжнароднього Ін
ституту УАСТ "Зе.реи.-о" JІЛІШІТУ· 
JІало 21 тpaJІtut Вечір..1д.Gяодих Та

лаитіJІ, НRИМ проJІодИJ! Остап 

1'\J!іТ:КОJ!СЬ:КИЙ .. 

чує1'ься на них. .. , . 
МоJІа 1t1ИJ!ИЙ інструмент,· бо 

Jt<P.J!НM є життя народу. У спіхи на

шої літератури ,тепер і J! майбут
ю.ому будуть лоJІ'язані З· розкМ

том моJІи-.- розюrітом народної 

1!\Яттєспроможности. Про це наші 
письменни:ки піклуються не тіль

ки разом, але й :кожинй зокрема: 

J! цьому JІідl!'ошенні роль у:краін
Сі.:Кого- пясьменниJНІ. дуж-е .J!ИСОІШ 

й J!і'дпоиідальна" ·("Л. У.н"' ч. 46). 

• Що 
Mo:tto,nий 

тахе 

пом 

сучасна Україна? 

зі ЛьJІоJ!Іі Роман 

:краінсь:кі пости, я:кі перебу.аали 

останн<-о JІ США - ІJІан Драч, 

ДмитрО;_ Л:(І.JІлич:ко, Щталій Ropo-
тнч обіцяли. що J! 5о-річчя жоJІт-

неJІоі: реJІоmоціі будуть ЗJ!ільнені 

з уJІ'язнення ті· пнt:ьмеини:ки, 

я:ких радянська J!Л&да· арештуJІала 

і таємн-о -засудила J! 1965-66-ро

:ках. Ми хотіли б, щоби ці обі-цm
:ки стали дійсністю; Але ·ми хо

тіли б, щсбй не лише неJІюmо 

~асу,nженнх письмеинJtКіJ! JІиnу

стюm на JІолю, але щоби й тим 

усім · переслідуJІаЮ!М було прп-

1Іернено праJІо й иадальше ·дру

~уJІатясь. Де Ж- поділися молоді 

:крН'І'и:ки ІJІаи·-· '~, ІJІан СJІіт
личиий:~ Євгеп С1tерстю:к, О. Став

ющьJІий? · Чому· й надалЬ ше- ·ра

·дянсьl\'а ·:влада- забороняє ім ·дРУ-

у· npor·apiм Вечора JІиступиJDІ: 

'м:nндоліноJІа оркестра родин.и 
ОНлась:ких, зі· скрип:ко11им сольом 

- Люба Смолій, JІИ:Конуюч:и тво
ри· Гендели і- еучасноrо :ком-позн

тоJ'а з· У:краіки Fіирей:ка, молода 

nіяиі'ст:ка · Марій:ка Лончина, и:ка 

зn:кінчила музичні студії на Діт

ройтсь:кому уніJІерситеrі з :аід~ 

-значенюrм, молода балерина Уля

на Кунинсь:ка, Т&И'ЦЮJ!альна :rру

па СУМR-у з Віидзору та моло
дече тріо з І'рупп Зацs:, я:ке-- J!И

!'іО>Іало f\ сунроJІоді музпч:ІШХ ·-іи

струментіJІ -ряд иаро.пиіх і модер

них· nі-сень. 
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ХРОНІКА 

8 СтУдентські деканати. До- житоІ'і насnравді став для юнаRів ру і :Казахстану, в часі літніх J.Ііа

свід багатьох роRів nоRазав, що і дівчат рідним домом:?" ("У.", ні:кул. Членами цих загонів- ти-
J.Ііомсомольські організаціі на ви- ч. 24). сячі 13 - 14-річних дітей, ЯІ'іИХ ра-

со:ких Шl'іОлах УRраіни є несnро- дянсь:ка влада заставляє працю-
мсжні розв'язувати багатьох про- 8 Тисячі студентів знову ви- ва·ги нарівні з дорослими. В цьо
блем, яІ'іі відносяться до студент- возить в Сибір і Казахстан. Знову му році спеціяльно вщзначува
сь:кого життя. Різне еRсnеремен- з УRраjни тисячі студентів виво- но'' цих nідлітRів, а серед них та
тування виявилося цілRовито про- .зять в Сибір і :Казахстан, де вони І'іОЖ 14-річну Пюбу :Коломойцеву, 
валом Rомсомолу. :Коли ще таІ'і виконують слеціяльні роботи: 730 я:ка nрацювала на цілині в мину
недаnно рішальне слово про сту- студентів Пьвів·сьRих висоRих лому році, Rоли їй було всього 
дентсьІ'іу діяльність мали J.Ііомсо- ШІ'ііл вивезено на освоєння наф- 13 роRів ("Р. 0.", ч. 52). 
мольсьІ'іі організаціі, то зараз, ni- товоі цілини в Т.юменсьІ'іу об
еля іхнього цілRовитого провалу ласть, де вони ·nрацюють в місті 

Сургут. Тут вони мають збуду-- по висою-Іх ШІ'і•Олах творяться 

студентсьRі деІ'іанати, аRадемічні вати nалац Rультури, ШJ.Ііолу і 
ради, навчально ... виховні Rомісії. ЖF.тлові будинІ'іи; 300 друго-х.r;ур
В таІ'іих деІ'іанатах, чи подібних сниRів ДніnроnетровсьRого інсти
організаціях, nре,цставниl'іи J.liOM- т.уту інженерів залізничного 
сомолу мають все слабший го- транспорту вивезено на будову 
лос, а зате Rріnшають в студент- УральсьRоЇ залізниці та рі•зних 
сь:кому житт.і впливи студент- будівель в :Куйбишеві АтRар
сьІ'іих науконих товариств, сту- СЬІ'іУ ("Р. 0.", ч. 54). 

• Над чим працюють? YRpa-

дентів - відміНІІИJ.ІіЇ'R та студентів 

- стипендія тів. Ці деRана ти 
беруть участь у розв'язуванні 

всіх nитань студентсьRого життя 

- вони стежать за відвідуванням 

студентами зайнять, ·за їхньою 

усnішністю та дисциnліною. Де-

їнсьІ'іі молоді вчені працюють за

раз над незвичайними проєкта

ми: я.ку форму матимуть надзву

J.Ііові літаки майбутнього~ Як 

збілЬШИТИ ШВИДJ.Іі'ЇСТЬ МОрСЬJ.ІіИХ 

Rораблів ~ Ці nитання були темою 

ресnубліRансьRоі Rонференції, я

RУ влаштували спільно Міністер

ство вищої і середньої оnеціяль

!і"ОЇ освіти УРСР та RиївсьRий дер-
8 Студенти ідуть, ane лише жавний університет ("Р. 0.", ч. 

до ираін "народніх демократій". 48). 
Серед студентства УRраіни, ЯІ'і і 
серед студентства всіх Rраін сві

ту, - велиІ'іе заціRавлення жит

тям різних народів, бажання no-
J.Ііанати, хоч не мають хараRтеру дорожувати, знайомитися, відві
західніх студентсьRих І'ілюбів, дуватІ·І історичні місця. Подере

8 Феноменальний математик. 

п· ятяадцятирі чний учень Уіиів
СЬ!"іОЇ 131-оі восьмирічної nі'Rолн 

Григорій Чу дновсьRий виявив фе-

номенальні знання ма тема тиІ'іи. 
але вони є ,воєр1'дною формою жування для студентства захід-. с Спеціялісти стверджують, що йо-
студентсьRого самовря·дування і ного світу - це нормальна річ, 

го знання Є' на рівні J.Ііандида'Т

СЬJ.ІіСЇ дисертації. Недавно В•ін ви
ступив на J.Ііолоквіюмі ССОР з nи

тань загальної альrебри, в яRому 

взяли участь таJ.Ііож захардонні 

математиІ'іи з Англії, Австрії, 

Бельгії, Німеччини, Югославії та 
інших Rраїн. Тут молодий юнаR-

є мабуть першим FipOFiOM до тво- для уRраінсьRого ст.у дентства 
рення студентсь:ких громад. ("Р.", УРСР - це неабияхий лриві1лей. 
'tf.. '5~. В цьому році невеличІ'іа груnа -

8 Я-к живуть в гуртожитках? 

Про· життя в молодечих гурто
житІ'іах (студентських і робітни

чих) мало nишеться в радянсьRих 

газетах. Студент Rиївсь~оrо По

літехнічного Інституту Іван Бов

:кун про це пише: "Не дядь~о

наглядач nотрібний у гуртожит

RУ, а·· сnравЖній .. старшИй това

риш. Я вважа.ю, що ця думRа сто

сується не тільІ'іи робітничих 

гуртожиоr!'іів, а й наши·х, студент

СЬІ'іИХ. ВечоРи, проведені в І'іОЛІі 

сту дентсьRоі сім'ї, згуртовують 

людей, запам'ятовуються на довгі 

ро:ки. Але я:к зробити, щоб гурто-

делеrація студентів RиівсьRого 
автомобільно-дорож;ного і~ститу

ту, на чолі з доц. М. БіляRови

чем, nобувала в Чехословаччині 
в Брно, на тритижневій виробни-· 
чій nраRтиці. До цієї ж Rраїни вчений говорив про ТЕЮрію моде-
їздили таRож вихованці Rиї.всьі'іо- лей, галузь науRи, що виниІ'іла на 

стиІ'іу альrебри й математичної 
го nедагогічного інституту ("Р. 

ЛОГіІ'іИ. 0.", ч. 50) .. 

• Навіть дітей · заставлають r. Чудновсь~ий, ЯJ.ІіОГО ціла ро-
nрацювати на цілині .. в багатьох дина є висоJ.ІіОJ.ІіВаліфіRованими 
містах і селах УRраіни, ЯJ.Іі у по- спеціялістами, свобідно .. · володіє 
nередніх, таІ'і і в цьому році, бу- анrлійсьJ.Ііою мовою, читає заRор
ло організовано спеціяльні ШІ'ііль- донні математичні видання, цrіка

ні загони, яІ'іі зобов'язув~но пра- виться таl'іож nитаннями астроно

цювати на різних будовах Сибі- мії і механіІ'іи ("Р. 0.", ч. 45). 
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ІХ-ий Конгрес СУСТА 
ЗАГОВОРИЛА СПРАВ~Я МОЛОДЬ 

Філядельфія (Вл. Кор.). 1-3 ЛІПІИJІ 1967 року 
8ід6увся у ФіnядепІ>фіі в rотелJО Шератон ІХ-нй 

НонІ'рес СУСТА, українокої стаковоі студент

с•коі центрапі в США. 
Конrрес:: цей був знаменний двома важлнен

ми справами: 

- на и..ому було заслрано доповіді двох 
великих украіиса.КJІІХ -еннх, nроф. Володимира 

Ку6ійовнча :- "Украіисt.Ка наука й завдании укра

fиокоrо студевтс::тва" і проф. О. Пріцака - "Заа
дании украіиса.коі науки в США". 

Виступ nроф. В. Ку6ійовнча і відчитання до

повіді nроф. О. Пріцака на студеитс:а.кому форумі 

6улн неабиякою подією саме тому, що обидва до· 
повідачі бім.щ яскраво і 6i·лwu захоПJDОЮЧе вка

заnн сучасній студеитс::t.кій мслоді, кудо10 ій йти 

і на які зокрема ділянки с::rавнтн иаrолое nри вн-

6орі студій та чоrо від еучасноrо студеитсrва вн

маrає украінс:а.ка віm.иа наука. 

- цілий КонІ'рес:: знаменував внс:туп на ни

му справжи•оі студеитGкоі молоді, молодої ма· 

поді, молодих студентів, отих "двадцятmdnrіх'', 
яких так мапо було чути на nоnередніх Коиtресах 

СУСТА. Цих молодих "rовірпивих'' nриз6иравс::я:, 

1~им разом, вже ціпиіі великий rурт. Всі вони rово
рнпи доброю украіиса.кою мовою, всі воІDІ о6с::то

ювапи с::вої nоrлядц. дуже час::то відмінні від nо
rлядів с::воіх с::;rаршюt колеr-студеиrів. 

Моподсю була nрезидія Коиtрес::у, в яиоі не 

заUІКоднпо б nовчиwися деяким нашим старurнм 

rромадаиам. які дуже час::то "кермуют•" рЬиими 

иаwимл коиtресамн і з"'ІЗдамн. Моподою була ста· 

ту'ТОІІ_;'І комісія, якій не подо6авс::я: с::тарий статут 

CYdA і вона домаrапас::я: йоrо зміни. Молодими 
6упн учас::иики дискусій ... 

Піц кожним оrпядом ~а моло.цнмн, с::nраажні-

1'>fИ молодими, було слсво. Ух можна було поцнвля. 
ти і тinwm: побажати, щоби вони були пос::підовиі 

'і"а с::воі задуми і думки з такою вперrіс::тю, з якою 

вони деколи дис::кутувапн, - переводили в >кИТТJІ. 

Зrадуючн про цих молодих, не можна не зrа.о;ати 

хоч кіm.кох прізвищ. Оа. вони ці молоді, які на· 

давапн тон КоиІ'рес::ові - Оленка Сацюк, Рома 

Сtfочяnяс, Люба Ковапнwнн, Андрій Чориодолt.

с::а.кий, Орес::т Субтеn•иий, Гриtnо Грабовнч, Роман 

ТариавGкніі та деякі інші. 

ДіП ВАЖJПfВІ ДОПОВІДІ 

ІХ-ий Коиtрес СУСТА розпочавси виrолоwеи

иям двох доповідей, на актуаm.иі суоrаскі теми, 
пов'язані з розвитком украінської иауин і новим 

науковим доростом, який мас: дати украіис::а.хій: 

віт.иііі науці 1'еперішия с::тудіюJОЧа молод•. 

Доповід:;. проф. Володимира Кубійовиzа. Вн
с::туп проф. В. Кубійовнча на с::тудеи1'с::Іокому фо

румі Конrр"'с::у СУСТА був блискт-и внпожеииям 

думок f!"'eиoro про сучас::иу діі:сніс::т• в украінс::wdй 

науці та іі перс::пективІL Доповід• проф. В. Ку6і
йовича була доповіддю "не дпя: дітеіі". Це була 

допрв!д• для дорослих і зрітсх людеіі, з якими 

мсжиа днс::кутувати різні проблеми, щиро і від· 
кptr.O ,~ маючи до всіх справ реапіс::ткчииіі підхід. 
побудований на фактах і с::праJІЖНіІЇ дійс::иос'І'і. 

ДумЮJ проф. В. Кубійовича зводІІІJІис::я: до иас::туn

иоrо: 

Про украіис::а.ку науку треба зараз rоворити з 

перс::пективою на майбутнє. ГоRорІІЧи про стан ук

ра1нсt.коі науки на чужині, треба рівиочас::ио мати 

вrляд в ії розви'І'ок в Украіні Так, ки у пітературі 

з'явилися "шес::тндес::я:тинкн'', так і в різних АіJІІІН• 

ках науки видно прихід творчої молоді. На укра· 

інс::а.ку науку в Західному Світі падає rоловииІЇ 

обсв'язок розпрац•овувати ті діmrкки. JЬd иемож· 

ливо студіювати в УРСР і які необхідні для ка· 
шоrо народу. 

С•оrодніwиі -еиі с::таршоt rеиераціі - це 
бувші вчені, які дпя украіиокоі иауии ~ 
працювати nІШІе дорнво'ІНО. Сучас::иими -еиими 

мсжут~о бути лише ті, які працюют• над науко
вими проблемами цілий <Іас і яких заробітна прац.11: 

покрнваєn.ся з їхиию иаровою. 

На відміну від передвоєиного с::таиу, коnи 

украіис::а.кі наукові установи маJDІ деJІКУ nі.цтркм
ку в Празі, Варшаві і Берпіиі - зараз П не nід'· 
тримуюп. ані державні, ані приватні усrаиови 

в жодній країні с::віту. Тому вона і іі розвиток все

ціпо залежні від украіиGкоі сус::пілІоИОс::оrн:, яка 

живе на чужині 

У враіисЬІ<а віт. на на уха, акі 6 іі успіхи не 
були, може бути лише допоміжною дпя: иаухи в 
Украіні Хоч в Украіні немає зараз 'І'ерорУ Ста· 

піна, то там є інwніі: терор - терор морат.ниі:. 

До иьоrо иалежат• також рус::нфікаціи:, вивози 
украіисt.кнх вчених і приїзд на їхнє місце poc::isrк, 

мапі тиражі наукових видаиа.. Не зважаю- на цеіі 

мораm.иий терор, в Україні помітно поважні ycni· 
хи_. до яких спід зарахувати видании іаоріі укра· 

іисt.коrо мистецтва, видання в украіис::а.кій мові 

найкращої в с::віті тектоні-ої карти, поворот до 
студій історіі У країни. 

Стан украЇиGкої науки в діяс::порі предс::тав

nІІє·ьс::я не дуже доОре. Наше c::ycnint.erвo має мало 

зрозvміиия цля науки і мапо ій цопомаrає. Моло

дий украіисWІНЙ науковий доріс::'І' має віднос::ио 

слабе знання украіиіс::оrн:ан. 

На закінчення проф. В. К убійоІІІІЧ uазав 

украіис::а.кому с::тудеитс::тву на '!"акі rоловиі мо

менти: 

- студіювати nиаіібіnше тіІ діпя:ИІІи, яких 
в Унраїні стуціювати не можна; 

- НІ:! J!ише студіювати окремі ділтпm:J але 

й писати твори, бути творЧИІми -еиими; 

- студПовати та дос::nі_цжува'!"и недавно І!Ї.В· 
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ирнті apxiaJt ЕаропеіІс•хнх храін та Амернхн (зо
крема міністерста закордонних спраа), 

- студіJОаати історіJО уираЇНСІоJІ:Оl'о посепен
ия а Західному Саіті та наш ахпад у хуm.1урне 

і наухоае життя) пріЩJОJОЧН ріаночасно НіІод ан

ДіUІНJІМ Енuнипо~rедіі Ухраїне~охої ЕміrраціЇІ 

- П#uоанJОаатн існуJОЧЇ катедри ухраїнознаа
спа на різних уніаерснтетахJ 6о 6ез студентіа, ao
JUІ 6удуn. а'tрачені для ухраїне~охої наухнІ 

- анвчати ухраїнс•ху моау НіІоСТШ.хн, що6u 
неJО моЖНіІо roaopиru ue JІПШе на ріані борщу і ra
JIYWOXJ 

- ЧИТаТИ і ЯХНіІоЙ6іл•ше 8Н8ЧаТИ ухраЇНСІоХJ" 
літературу; 

- змаrатися до аершннJ до яхНіІойанщоrоJ 6о а 

історії НіІороду rолоаку pomo аі.ціrрае ахіст•, аіді· 

rрmоть оnиниці Вічно ЗСUІиwнn.ся теJ що mодuНіІо 

дає для духаJ а ue теJ що aoua дас дла матерії, 
- створити тсоретН"Іuу і ИіІ.ухоау під6удоау 

дЛІІ сотеu• шкіл уираїнозuааСТ8іІо ua чужJІНі. Ме
тоди) JІХі заріІоЗ ажнваєn.ся а цих шхолах~ ue аід
поаідспоn. сучасним модерJІИМ педаrоrі'UІНм ан

моr&.МJ 

- ПОРУ'І зі студіями ухраїнозuаасtаа, нам 

треба студііІ заходоЗНіІо8СТ8іІоJ яке у uac маіuке ue 
ісиуе. Йоrо треба 6уде передати ноанм J"енера
ція:м а YxpaїuiJ яхщо ue с~.оrодкіJ то заатра. 

Доnовідь проф. Омеляна Пріцака. Допоаід:~о 
проф. О. ПріціІоХа "ЗаадСUІuя ухраЇuСІохої наухн а 

Америці" аід.читаа ЛJО6омир fайда з fapaapдc.xo

ro уиіаерсwrету. 
CaoJO допоаід• проф. О. Пріцак, rолоаа На

ухоаої Ради ФКУJ анаіа аід rенезu уираїuс.хої ua
yxнJ о6шнрніwе зупнюnооrнся на М. Драrоманоау 

і йоrо апJDПІі ua розантох ухраїнс•хої науки) що 
6уло поча'Jхом також модерНих ухраіне~охих по

ліТИ'ІJІНХ pyxiaJ яхі ще ue мали НіІоухоаоrо о6rруu
тоаанна. 

foaOpJI"'Н про стаu ухраінспа а Америці) то 

6аrато uawнx земляхіа1 а а тому іі інтеліІ"еuціїJ 

залиша10n.ся а ухраіuе~охому ceniJ ухраїиськоиу 

rетті. Цей стаиJ ця ухраінс.ха "JіІ.МІUІеніс1•, ue спо
ІІЇm.нtОє аеиміляції .• а uаапахн - іі прнсхорІОє. Ці

лий ряд здi6JUJX одиниц•J ue відиаіІшоашu се6е а 
УJtраїнствіJ атіхатuмут., з тоrо рраЇНСІохоrо ceJІaJ 

що6u потоuути • амерниСUІСІохому спіJІWІому хотпі. 

У uac ще uемає аі.цчуr.яJ що а Америці ми 
є спіаапасннхамu ціеї храїннJ прнвіпd, JIIUf:il мн 
здо6уааємо саоїм тапантом і амадом праці а хул._ 

турннйJ НіІоуиоанй і економічний роsантох США. 

На чу.JКННі, на світовий форум, не .,..._.. 
:--1yn. yxpaiuc.xoi спраан еюнm.ні урJЩНJ -.н 6yuai 
nрем'єри. Це завдання 8НКОНаJОТІ. америкаис•ІІІі 
сенатори і хонtресмеuн ухраінс..оrо похоДІІІІ:ен

'118. Уираінс.ху роботу а -.умому саі'І'і не aнxo

traJOn. НіІопівrрамо1ні 6powypиJ а аеиіхі наухоаі 
'1'8Ори та анхористанна асіх модерних 3асо6іа •о

'>fУНЇJІ:іІ.ціL 
У з6еремеииі рраЇНС'І'аа аеJІИХу pomo змоJІІ.е 

аідіІ'ра~ т•раінсu;е саJІЩеНС'І'ао7 .оацо аоно 6уде 

внсохохул•турие та відчує і зрозуміє сучасні жит

тєві анмоrн. 

Велихі вартос1і ue творят•ся з фраз, а вони 
творят.ся аеJІНКнмн зуснлJІJІми7 у поті чола. Нам 
треба СТ8С'"?НТИ а Америці здорову праrматК"Іку 

&азу. ЯхЩо ми не віднайдемо здороаої уираінс.хої 

концепції життя а цій храІні; то протяrом НіІоЙ-

6лиж.их двадця:1н рохіа здібніший елемент ціп

J.Іом заснміmоєтІоСJІ7 6о ue ЗНіІоЙде а уираїнсr:ві тієї 
ПритJІІ"аJОчої сили7 яка 6 йоrо при НІоому і для 
НІооrо тримала. 

Одним з чиннииів7 яиі MaJUІ 6 у ц.ому напрям
ху працJОватн, має 5ути перша а Америці' Катедра 

УхраїноЗНіІоВСТаа. Це має 6утн центр ухрі1Їно3ІІU

"ІИХ студііІ НіІо наіІхращому уніаерснrеті дm1 НіІоЙ

иращих тапантіа. 

ПЕРЕБІf ,КОиtРЕСУ СУСТА 

Учасn. в Конrресі: В ІХ-ому Конrресі СУСТА 

t:ЗJІЛИ учасn. предстааннхн 12 студентс.ІUІХ rро

мад і нлю6ів у США: 1. УАСТ - ВоффаJІо (3 де
пеrати)7 2. УСІ' - Валтимор (1), 3. УСК - Котом

бійсWUІй університет (2), f. УСК - Ур6аНіІо7 Ілл. 

(2), 5.. УСК - Оrайо Стейт уиіаерснтет (2), 6. УАСТ 
- Клівленд (2), 7. УСІ' - Чіхаrо (2), 8, УСІ' - H•JO
apx (3), 9. УСК - Вейн Стейт уніаерснтет. Дітройт 

(2), 10. УСІ' - Філядел..фія (2), 11. УСК - Внехон

син (1), 12. УСІ' - Восток (2). 
Разом у КоНІ"ресі азJІЛо учасn. 40 умакд:атоаа

них депеrатів - 23 делеrатн аід студен'fс•хнх rро
:мад і хлю6іа та 17 членіа уступа10чої Упраан СУ
СТА7 Контрол•иої Комісії і Товарис.хоrо Суду. 

ЦіхааоJО на самому початху Конtресу 6упа 

дискусія .!.Іад справоJО прніІняття до системи СУС

'і'А тр•ох сrудеп:с.хнх XJDCІ6ia (Коmом6Uіс.хн8: у
ніаерситет, &стон і Внсионсин) w аизнаJІНя їхніх 

nредставнихів повноnравними деnеrатамн. За 
приіІннттям цих хлtо6ів до СУСТА roлocyaano -
15, проти - 8(111), стрималося - 5. 

Президія:. На пропознціtо Тані Шумс:~охоі ан~ 

6рано 6iл.wicno 37 rолосіа презнді10 а тахому 

силаді: Оленха Сац10х - ronoaa7 'ІОріі: ТараСІОJІ: -
заступJПІХ, Рома Схочнл.с і РеНіІота Волинец• -
ceJtpeтapi. 

НомінацііІНіІо Комісіа. На пропознцhо lropa 
Цішхеан•а ан6рано 6\m.wicno 21 rолосіа Номіка

ціJіиу КомісіJО а тахому СJUІаді: В. СаЦІОхJ ·Ю. Куа
чнц.хнй, А. Чорнодоm.СІоJUІЙJ М. Проц10х, С. Іа
повС!.хнй. 

Друrа пнста7 запропоноаана lho6o10 Коами
шин - В. СаЦJОх7 О. Су6теm.нніІ, А. Чорнодоm.~ 
СІоJОІЙ, Т. ШумСІоХіІо7 Ю. Куm.'ІНЦІохнЙ дістСUІа 15 rо
лосіа. 

РезотоцііІна Комісk Перша пнста, запроnо

ноаана А. Чориодот.сuнм, &упа анірака 6Ьп.wі

СТJО 27 roлocla: Л. Rніа7 І. fixaaa, Х. Moiьurol. 
ДрТf'! листа а смаді: А. ІитвнЦІоккі7 О. Су6-

,-ел-ніі:J Л. fайда дістапа 10 roJІocia. 
С'І'атутоаа Комісіа. Ста'І"f'І'Оаа Коміс:UІ (JІІІІІR 

одна JІНста) &упа анІірака одноrопоско а RXOVf 
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складі: Л. Koвamt:UDІH~ Х. Падох, К. Семанишин, 

Х. Дзюба~ Р. СкоЧІtляс. 
Згіти у-етупаючої Управи СУСТА. На відміну 

від практик попередніх Коиrресів СУСТА, звіт 

Президен-та СУСТА і членів Управи не 6уnн ви

друковані. Звітували Президеит - Б. Сацюк~ 

снарбШІк - РоШІ.лд 'Едуарде, Президеит ФКУ -
С. Хемн"І, rоловІПІй редактор 'Торизонтів" 

Олекка Сацюк і rолова Підrотовчої КомісП 

СКУВС - Б. Футей. 

Звіт Ботдана Сацюка, Президента СУСТА. Звіт 

Б. Сацюка був короткий, суттєвий, без зайвої ф~
зеолсrії і відзначався діловим підходом до кон

'ІІретних завдань, які виконувала СУСТА. Обumр

но звітодавець rоворив про участь делеrаціІ СУ

СТ А в остаІПІьому Коиrресі американської сту

дентської централі - ЮСНСА, про конфереІЩЇЇ 

СУСТА - середнuшкіпьиу у Філядельфії і ви

сокошНЇJ::"\'!fЇ у Чікаrо і Боффало J організаційну 

Т Вашіиrтоні та про 'rY всю не замітну ~ але иеменш 
необхідну "працю Управи - засідання~ листуваи
зя, поі:3дІUІ. 

З~іт Роналда [дуардс·а, скарбІПІКа СУСТ А. Р. 
Едуарде -- це справжній американець з Ур6аин, 

Ілл.~ яний при допомозі панства Сацюків знаме

нИто вивчив україие~.ку мову і иею свобідно по· 
слуrовується. Звіт iioro був дуже детальний та 

11казувае иа йоrо дуже серйозне стаЕJІеІПІя .а:с;- сво

єї референтурн і фінансової rосподарки СУСТА. 

Звіт· Степана Хемн.Ч<І, Презндеиrа ФКУ. Нев

томний президепr ФКУ~ иезрівиJППІЙ еитузіясr ве
линоrо діла: інформував присутніх про дальші 

заходи в напрямку реалізації в Америці першої 

Кд:тедрн Україисзиавства. Зараз Фонд перевищив 

"250 'І:НС. долярів rотівки. Гроші є вложеиі в різних 

'баНках. При ФКУ діє спеціяльиа фінансова комісія, 

яJІа є дорадчим тілом в справі якиайкорисиішото 

ЕКІ1адаиия rрошеЯ. Да uid кемісії належать А. 

ВедрііІ, В. Баргиець:кнй, п. Reкiw· і '!1. Музика. 

ОстаІПІьо створено Наукову Раду ФКУ~ до 
яної входить 26 науковців і яку очолює д-р О, 
ПрЩак з Гарвардс~окоrо університету. 

Зараз·· є чотири· проєкти~ щодо місця відкрит
'!'JІ КУ .....:... ·уИіверсите'rи Міннесоти, Каліфорнії, fар
ІІардський і КолюмбійсьІUІЙ. Є дві пропозиції що

·дс діпянии · україаозиавства~ проф. Г. Лужниць

-кого; Я:ний· nропоНує Мдкрнтн кат-едру української 

хуЛЬтури (мова й літера1.'-ура) і проф. М. Чиров· 
cbxoro - катедру' унраU.t:ької історії. 

~rіцна з плинами, Катедра повнина бути від

нри+а 22· с!чня 1968' р. у· 50-ту рі'ІRНцю npo-roлo

l!t.eи:-··я самосr!йности УНР. 

Звіт ·O·Jtemtи ·Сацю)І, редантора •Торнзоиrіs". 

Про аиrломсвиий журнал СУСТ А "Горизонти" зві· 

'tVIIarta- Оленка Саціо:К. Голевне завдання 'Торизои
тів" ....... Цf!: бути дспоміЖІПІм посібИНІІ.ом ,:v~JІ таР•· 
ЇFt:сьисn-о· 'c'ryдein-a' · На·· американськ-ому· '-уиіІВерси
те'!'і. Журнал має 'заВда.ІПІJІ зиайОМJn'И акtrїомов· 

ноrо читача з УкраЇJІоіо, -6-у-rн форумОм· для: моnо

'д'М'х'·ВчеІ!'ИХ) ·на nому вС!ни моrли 6· висrуhати зі 
treoi'MR працями. "Горизонти'' про6у10ТЬ rypтyвa'nf 

молодих письмеииИКЇJ$~ JПd пиштr• анrпі:і:СІоІІ.ою 
мовою та місnпн переклади ~рЬ молодих по

етів з Украіни. 

З11іт Боrдаиа Футея~ rолови Підrотовчої Комі

СІ\ СКУВС. Б. Футей зві1ував Коиrресові про вн

tюкаиу працю і поступ у пі;цrО'І'овці СКУВС. З.ві· 

тодавець розказав присутнім icropho створеІПІя 

на попередньому Коиrресі СУСТА Підтото-ої Ко
місії СКУВС, про зв'язок з іншими с:tудентСІоІUІ· 

ми союзами, відбуття орrаиізаційиої конференції 

СУСТА Д7ІJІ cnpar: СКУВС ~ 1 - t квіТІІІІ 1.967 р. у Ва
wіиrтоні, установлеІПІя трих осиовІПІх комісііі та 

про наради в Баффало і Фіпядет.фії. 

Дискусія і проблеми. Повищі ЗІІіТИ не викли

нали у присутніх ширшої .цнскусU~ зате живо 6ула 
дискутована справа сrвореиия Висо-кОШJdпІ,.ної Ра

АН СУСТА ~Алюмна) і справа зміни сrатуту. 

У ;,искусії зразу можна 6y.n:o завважити~ що 
молоді студенти ставляn.ся з застережеииJІМ до 

Внеокошкільної Ради~ побоюю'UІСІо', що6 це не 6у· 

ло тіло, зложене зі старших і 6увUІКХ сrудеитів~ 
та ЯJ'!е хотіло б иаиндатн: свою вот-о Управі СУС

ТА В дискусії брали уqа.с'І'Ь О. Субте.n:WІИЙ~ Б. +т· 

тей~ Р. Скочиляс~ Р. Тарнавський, А. Чориодоm.· 
ський, Ю. Кульчицький та інші. Остаточно рішеио 

5іІ1ьшістю rолосів, щоби цю справу poзrmmyлa ио

вовнбраиа Управа СУСТ А. 

Цікаво звітувала про працю статутової комісії 

Рома Сночtшяс, яна поставІШа домаrаиИІІ~ щоб осо
би, яні не є дійсними сrудеитамн -- мали на Кои
J'ресах СУСТА лише дорадчий rottoc. -у теперіш· 
ньомv сrатуті зроблено JІ:еякі зміни~ а дпя: йото 

дсиладиоrо опрацювання вибрано дуже моnоду ко

місію л с::иладі~ Л. Кова.n:ншнк,. Р. Скочиляс і Гриць 
Грабович. На дораДІПІкЇІІ Комісії заnропоновано В. 

Тутея і ще одноrо правнИка, яиоrо ·запроснn. до 
співпраці Ком!сія. 

Жnany дисхусі!о викпикапа сnрава 8ІUІUІoenr 
новото статуту~ затверджеІПІя якоrо має 6уrм по
ставлено, як першу точку~ на черІ"Овому -Х·иу Ион· 

rpeci СУСТА 
До дуже позю:игиих· пропозицій треба зара

хувати рекомендацію речИИІІ.а КоитропWіої Ко

місії А. Щуля~ шоб нова ·Управа зорrакізраиа Ре
:Цакційний Семінар дпи ЧJІеІІів Ред:ко.n:еrіі 'Тори

зовтів" · И інших студентських видані. СУСТА. 
У ступаючій Управі однотолосно уділено а6со· 

mотооію -з· о-кремим відзиа"'ІенИJІМ і признанням 

.цля ·Оленки Сацюк. 

Пре.цсідиЮІ Конrресу. Не можна хо'І хіm.ко

Ма словами· не зrе.цати про предсідника. Коиtресу 

Опеииу Сацюн. Це, чи ке вперше~ вона зумі,.n:а 38· 
проnдитл· на залі ДJІ'Сципліну і довести до 1'01'0, 

що ті ·am ·де-леrатк~ які nриїхали за t:отиі миm.~ не 
к})VТИJІИСя в ·иулюарах~ а таки сидіпи на зaJd. Кот

АР.:-й' дІ':!леrат; rолосячись>до--слова/· мусів ска.за~ 

сnоє "ім'к,-прізвнще і" звідии''. І~ не 6уло жод

nих' вийІІІrтtdвj' 'для иікоrо. ·Komr з цьОІ'О ·пopJIJI:J&Т 
хотів внлсми'rнсп Президент СУСТА~ то тут ·не 
"буnо JV.oAtroЇ ·ф;«міпіІІриСІС1'И і: :rr:риаілеї-и-; Він, змі

Ш!'сЕШИСЬ~ Ш~' 'ОІ:J~ЧК ':аtіОЇ ·вимоІ'И 1fЇд upe"ЛclJI:· 
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ника (с.осі ж дружини!), мусів також сказати св~є 

"Воrдан Сацюк, Yp6aиrt" і ~о:іио тоді rоворІn'И. 

Опеиці Сацюк nрисутні впаwтуzапн овацію, 

uіспв іі знамениого спова, звериеиоrо до "6ат•кі2". 

Вона, хоч- о6ороиец• "с:rаршоі rоиераціі" (;ФІвис• 
статтю О. Сац:юк в "Смопоскиnі", ч. 3, 1967, стор. 
14 - 15), то все ж сказапа: "Ват•101 наші, ми Вас 

пю6имо і шануємо, апе зрозумійте, що ми маємо 

дещо інші nогJІJІДи від Ваших і 6уд•те nевні, що 

ми Вас не заведемо І". 

"ВатLКІІ і студенти". Иопи устуnаючий Прези

дент СУСТА Вогдаи Сацюк відкривав Коиrрес, 

заJІJІ &упа заnовнена) студентами - депеrата•Іи~ 

студентами - гоствми, 6увІШІми студентами і nо

важною кіп•кістю старших rромадви - "6ат•m". 
Вигпвдапо, що nіспв довrих років nрвмо іrиорвціі 

студеитс•кою .цівп•иісnо, тут у Фіпвдеп•фіі, міс
ті "6рати•сі mо6ови", ці бар'єри nереборено і ці 

старші громадини, будут• гостими Коиrресу (та 

це ж з'іхалисв найкращі студеи'І'С•кі nредставии

ІіИ з цілої АмерикиІ), будут• nриспухатнсв до на

рад, будут• аиа.пізуати цих моподих JІІОде:і, JIJd 
Вїке так скоро nере6ерут• в свої руки і УККА, і 

НТШ, і УВАН1 і ціJІИй рвд інших иаІШІх установ 

і організацій. 

Нажап• стапос!- велике розWІароваиив, Зразу 

піспв вистуnу nроф. В. Ку6і:іовича і заспухаииf! 

доnовіді nроф. О. Пріцака, піве крипо запі ціпком 

оnорожиипосв... Запиwнпосв кіп.каиадцвт• "був

ших" студеитс•ких діnів, а "бат•ки" ,зиикJІИ. Во

ни ЗИИКJІИ і 6іПLШе не nОJІВИПИСJІ ... 
Апе· і:,-це добре, що вони nрийшпи хоч на 

відкриттв, щоб nривітати уqасииків і зпожиnr 

свій nриЕі"І'. А 6упи різні nривіm, вк і різні є у 

нас організаціі. ВуJІИ ~овгі і короткі. Вупи в nри

вітах ціпі доnовіді, &упо :і таке, що nрисутнім ne-

реnовідаJІИ ціпу історію "визвоп.иоі 6орот•6и", 

ще хтос• інший, не nогодмуючиси з Аоnовіда•uас. 

JІКі ВНСПОВПЮВаJІИСJІ nрОТИ "украінСLКОІ'О re'l"''a", 
закпикапи JІJІ.)аЗ йти в те "украіис•ке rетто", мов

nив, ос!. "вкі ви nрекрасні, та ж ви вирос.rrи в то

му reni" ... Різні 6упи nривіти, вк різні й 6уJІИ 
"6аn.ки" на запі. 

Нова Уnрава СУСТА. На nроnозицію Номіна

ційної Комісії вибрано нову Уnраву СУСТ А (nри 

5 стриманих) в такому скпаді: 
Юрін КУпьчиц•кий - президеRт, Марійка 

Процюк - секретАр, Мирон Вокапо - с:карбни:к; 
віцеп.резндевтн: Андрій Чориодоп.с•киІІі - орга

:ні'!аційні справи (Східня Амери:ка), Роман Тариав

с•кий - організа'Ційні сnрави {Західня А:м:ерииа}, 
Христина Падох - У.ультурно - освітні справи, 

Лариса Янів - зовнішні справи, Люба НовалиDDІя 

-·- преса й інформаціи, Любомир Гайда - рефе
рент ФІ'і:У, Таив Шумс•ка - сnеціяльні доручен

ня, Іни Г!кава - референт середньоІ.lJ.КІільни~< 

сл:;>ав. 

Коитроn•иа Комісів: Богдан Сацюк - голова, 

Марів Хемич, Ліда Саварии, Irop Опівр, Квітка 
Семанишин - члени. 

Товаnис•кий Суд: Ігор Чума - голова. Юрій 
ТарСІf>к, Ігор Цішкеви"І, Стеnан Ваnовс•ки:і, Анд
рій Ш!'n• ·- чл111ни. 

Розвагові імпрези: В суботу 1-го nИ'ІІнJІ віdу

пасв студеитс•ка забава, в вкій взвnо уqаст• nонад 

t ОО студентів і майже взагапі не &упо старшого 

rромадJІИства. 

У иедіЛІО вечером від6упасв товарис•ка зуст

рw з мистец•кою nрограмою :е домівці "Тризу6а". 
Коиrресові імnрези закінчено в nоведіпок 

3-1'0 пиnив nпеиариим засіданням керівних орга

и;в СУСТ А. засідавним редкопеrіі "Горизонтів" та 
t'Ірганізаційннм семіиарем. 

8 Воффапо. ВисокошкіJІWІа 

Коифереиців СУСТ А. 27 травни 
відбуласи тут Висо:кош:кільна І'і:он

ференціи СУСТА, nрисвячена пи
т.анним у:краінсь:коі літератури в 

УРСР. 

сподар І'і:онференціі, Любомир лий ряд організацій і громадян 
Зобнів, и:к рівнож вітав присут~ Вінніnеrу уфовдували спеціильні 
ніх президент СУСТА - Б. Са- стипендіі для студtи у:крвtнtсти
що:к. Доповідачів представлив :ки. Три :кандидати в цьому році 

Андрій Масю:к, віцепрезидент закінчили післ.!Іrрадуаційнj сту

СУСТ А для :культурних справ. діі, захистивши свої науиові ди-

Доповіді виголосили Оли Ре

nетиnо (чптаJІа доповідь Люба Ко
валишин} - "Лі'І'ература в У:кра
їні в 192Q--30 ро:ках", Орест Пав
лів - "У:краінсь:ка радинсь:ка лі

тература в 1934----46 ро:ках", Ми

:кола Дуnли:к - "У:краінська літе

ратура в післявоєнній Польщі". 

'І'і:онференцією :кермував Та
дей Тарнавсь:кий, nрІІвітальне 

слово с:казав президент УАСГ, го-

у nрограмі І'і:онференціі від- с~ртаціі на ступінь М.А.: В. Сліп
буласи с1·удентсь:ка забава, як чен:ко, напис!lвши і обстоивши 
рівнож відбулися засіда.ннв У'•прА- тезу про назовництво М. Г оголи; 
ви СУСТА і Підготовчої І'і:омісіl Р. І'і:арп'и:к про М. Вовчо:к і Typ-
CI'i:VBC. rен:єва і Л. Лоеб про П. Jliyлima. 

8 Віиніnеr. Українознавство в 8 Н•ю Йорк. Участь УСК в 
Маиіто6с•кому УиіверсІІ'І'еті. Піс- Міжиароди•ому Фестіваmо. УСІ'і: 
ля того, и:к рраінсь:ка мова стала при Ньюйор:ксь:кому університеті 

визнаною на цьому університет~, взяв участь в МіІІ'інародньому 

збільшиласи иільl'іість в писів на Фест і валю, влаштувавши на ньо
літиі нурс::и у:краінсь:иоі м:ови. Ці- му вистав:ку у:краінсьиого народ-
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Голова Українс~окоrо Сту,цеитсь
иоrо Kmo6y в Нью Пальц - Гали
на Ду,ца. 

нього мистецтвв.. ВиставRа Rорис

тувалася велиRою поnулпрні.стю 

(зоRрема писанRи) 1 11 відвідало 

б~гато представниR1в місій до 
. ОН: Багато nраці в підготовку 

Фастівалю вло1нили студенти А. 

.СавицьRа, О. Петріна, М. Гуто
в~, Л. Івась:ків, А. УіулиR, Х. Чор-· 

· ній, М. Павлів, · Х. ГоловчаR і М. 
1'\ост.руба. .. 

З початком пітнього кварталу 

смолоскип 

юввло 161 уRраінсьRий студент. 

ЗаRінчили ст.удіі всього 82, {50%), 
15 осіб продовжує свої студіі1 а 
64 (39,7%) взагалі поRинули ·сту
дії з різних причин. 74 дипло-

МВJІТИ · розподілиютьси в таRий 

спосіб : 21 {28,3%) - технічні на
у~<.и, . 16 {21,6%) - політичні і со

ціальні науRи, 10 (13,5%) - е.Rо
номіи, 10 ( 13, 5%) - медицина, 5 
(6,7%) - аrрсноміи, 3 (4%) - фі
лологія: 2 (2,6%), - психологіи, 1 
(1,3%) - філософія, 1 - правни
чі студії, l - історія, 1 - історі-

я мистецтва, 1 дентис:тиRа, 1 

Липень ~ Серпень 1967 

стІ$'орено Сеньйорат цієї. оргакі
зації та створено Центральну Ви
Rонавчу У праву, ДО ИRОЇ ВХІОДИТЬ: 

Б. Fі.ульчицьRий - гQлова, д-р М. 
БогатюR, В. :ВанчицьRий і Р. Сен

Rів - заступниRи, Х. :Кульчицька 
- сеRретар, І. Заиць - ідеоло
гічJІО - політичний референт, Д. 
Rульчицьна - пресовий реф •. , 
Б. 1'\ерницьRий - сRарбниR, ·в. 
Бу дзя~ і Р. Гуцал - сrrеціильні 
референти. 

r оловою 1'\онтро~t.ноі \Комісії 
вибрано Т. Дужу - Куроnась, а 
ТоварисьRого Суду - Б. Футея. 

- фармаціи, фізичне вихо- У rrp:нsy ТУ СМ-у в :Канаді о
чолює зараз Роман СенRів, а в 

17 США - ·Володимир ВанчицьRИй ... 

В8ННЯ. 

На 74 абсольвенти т1ише 

(23%) залишилися в Бельгії. 

8 Торонто. Активна ,ціальність 
УСК~у. УСІ'\ в Торонті - це най
більший уRраінсьRий студентсь-
ЮІЙ осередоR у вільному світі. З 

400 студентів - 260 є- зареєстро

вані в YCJI\-y, а приблизно 120 бе-
руть участь в його діильності, зо

Rрема в його дисRусійних вечо

ра.х. На 260 членів :Клюбу є 132 
дівчини 1і 128 хлопців. На форумі 
YCJI\-y виступали в останньому 
аRадемічному році д-р А. Фіrоль, 

о. д-р Белі, рР.жисер С. Теліжин~ 
Д'-р П. Біmіню·R, міністер І. Ярем

:ко, Д. ВишньовсьRа, Н. БунДза і 
Б. СороRоліт. · 

В остапньому aR. році' 78 чле

пів к~юбу закіпчн.пн студії і Д1!11 
них був втrаштований спеціальний 
rрадувційний бенкет з багат.ою 

програмою. 

8 Париж. Нові керівні орrаии 
ОУМФ-У. 13-14 травня ві·дбули

ся: в Парижі загальні збори сту
дентсь:ко - середньошRільноі ор-· 

ганізації ОУМФ-у. Зборами :керу
вала П резндія в сRладі: М. Мас

ни:к - голова, С. Андруневич ·
зя.стулниR, Ю. МалицьRий і Л. 
1'\анюR ·- сеRретарі. Післи звітів 

членів Управи і обширної дисRу

сіі було вибрано нові Rерівні 
органи ОУМФ-у в таRому сRладі: 

r. Ду~а стала ві~nовідаn1-ннм ре· 
,цаитором шкільної rазетп "Ора~ 

кеn". Вже поввиnисв іі статті, в 

Rких вона разrnв,цає про6nеми а~ 

мериканської молоді, її шукаиив 

значеиив життв, шукании форми 
се6евивву та свrо іи,цивідуаліз~ 

му. . В статті авторка розrnв,цає 

ТаКОЖ ПИТё\ННJІ ПOTRry МО)ІО,ЦЇ ,ЦО 

Т. Горішний- голова, М. Масю-rн 
- заступниR, Ю. МалицьRнй -
сеRретар, .Б. Попов - сRарбниR, 

Є. ГаняR ·- організаційний реф., 
Я. Йосипишин - зв'изRовий до 
ІСНО, F\. Угрин і ~м. Міжіна:к -
І"\ерівни~и Rультурноі:_ ділинm, 
Ю. Вана і Ю. МазуриR - ві;льн\ 
члени. Контрольна Комісіи: В. rе
ниR -голова, О. ДубиR, С. Анд~ 

8 Лю6піи. ..Зустріч україись- руневич - члени. Загальні Збори 
ких сту,цеитів Львова і Лю6nіна. рішили висл.ати свого делеrата на 
В любпінсьRому універси~~ті ві,п- CJI\BY і власними силами влашту
буласи· зустріч уRраінсьRих сту- вати цьогорічні :Курси Україно-

окрайностей _ випро6уваиив нар дентів місцевого у!rіверснтету зі 
котиків і манер &і'І'Иіків. Га·пв пи~ студентами Львова. В часі зуст
tuе ·rакож цікаві формою і мовою рі'чі студенти обrоворювбли баrа
поезіі, в.кі. також пу6пікує в ц~оо- т.о спільних проблем та виявили 
му журиаm. баж-ання посилити свою сnівпра-

r. Ду,ца сту,ціює аиrпійську мо- цю та частіше обмінювnтяси rто
ву і r.отуєтьсв тепер ,цо маrістер- дібцими поіз~цКами: 

·• Фіnи,цепьфів. ХІ-нй Коиrрес 
ТУСМ~у. 24-25 червни відбувся у 

ськоrо ступенЯ' .. 

8 Л:ювеи. 2О~піттв сту,цеитсько~ Філидельфіі ХІ-ий l\oнrpec ТУС

rо осере,цкУ. В. Попович написав M-v. на нRому виголосили допо
ЦіRвву розвідку про .. у.араінсЬRе TYCM-v. Рішенням 1'\онrресу 

студентство в Лювені (''Христи- "Роли ТУСМ-у в житті украінсь
янсьюrй ::•Голос", ·'Чч. 18-19 і -20, :кої спільноти'~ і Юрій 1'\ульчиць-
1967 р~). Згідно .з йоrо даними ~а RИЙ про ідеологічні заложении 
останніх: ~О років у Лювені студі- ТУСМ-у. Рішення:м Конrресу 

знавства. 

ОУМФ видає одиноRий в ці
лому світ.і фраНRОМОВНИЙ жур

Н~Л "Бюлетень ФранRо - у:краіись
Rий". 

8 Джерзі Ситі. Стипен,ціJІТН 
УНС. УRраінсь:кий Народний Со
юз признав у цьому році чотири 

стипендіі уRраінсьRим студентам. 

Роман МепьииІК ('Монтреаль), пла
стун і· член спортивного т,-ва "У

Rраіна", rрадуант· з nолітичних 
нRук і ·.е~ономіі одержав стиnен

дію у висоті 1000 дол.l Орест 

Су6теm.ннй (Філидельфіи), плас-



ніст.и:ки - 400 дол., Иоанна Вавра 
(Алі:квіrrпі, Па.), студент:ка мате

матичних нау:к - 400 дол. 

тун, член студентсь:ких і спортив

них організацій, голова УСІ'\ при 

Гарвардському університеті те. 

до:кторант тур:кології - 600 дол., 

Олександра Шкамбара (Едмон

тон), член студентсь:ких організа

цій, "Обнови", студент:ка у:краі-

дичну Студентсь:ку Громаду, го

ловою я:кої обрано Ярослава Гор

динсь:кого, а се:кретарем - Підію 
Fілодниць:ку. Громада має біля 20 

8 Чікаrо. Створено Студентсь· членів_ студентів медицини, фар-
ку Медичну Громаду. При місце- мації і дентисти:ки на Чі:каrсь:ких. 
Іюму Відділі УПТПА створено Ме- висо~их ш:колах. 

ноЬі цuсла 
cmygeнmcьhux-ьugaнь 

V • "СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" -
сторін:ка СУ:СТА. Редаrує Fіолеrія 
в с:кладі: П. Fіовалишин (голова), 

Х. Гордієн:ко, І. Гі:кава, Т. Шум· 

сь:ка. Ч. 3 (101}, рі:к XV, додато:к 
до "Свободи" (30 червня 1967 р.). 

Зміст: "Перше засідання :комісії 

CKVBC", "С:клад уступаючої У

прави СУСТА ", "Програма ІХ-го 

Fioнrpecy СУСТА", "Резолюція", 

інж. М. Борець:кий - "Універси

тетсь:кі студії технічних нау:к". 

е "СТОРІНКА ТУСМ" - реда

rує Fіолеrія з уповноваження ГУ 

ТУСМ. Гол. реда:ктор - мrр. Мо

тря Fi. ВогатІС:к. Ч. 3 (6), рі:к IV, до
дато:к до "Амери:ки" (20 червня 

1967 р.). З·міст: Б. Оле:ксів - "Не

реальні реалітетники і невеселі 

свят:куванн я", Х. П. Fi. - "Пяпсус 

лінrве" чи щось гірше~" (з при

воду резолюцій У:кр. Амер. Асо

ціяції Університетських П рофе

сорів), Ю. Пиповий - "Піволібе

ральна політи:ка На'uіональноі 

V • "СТОРІНКА ЗАРЕВА" - ре Студентсь:коі Асоціяції ЗДА", 
даrує з доручення ЦП ОУАТ "За- хроніl'іа, повідомлення. 

рево" Пресова ·~оМІісія в с:кл~ді: L! "СТУДЕНТСЬКА СТОРІНКА" 
П. Дорожинсь:кии, А. Проци:к 1 В. р . ОД · . видає ед:колеnя nри 
Гасю:к. Ч. 2 (10), р1:к VI, додато:к ТУСМ Н Й Ч 7 · 
-о "Свободи" (24 червня 1967 pJ. ІІ -у в ь~'Шор:ку. · ' Р 1~ 
З · "С . v Fi у .. , додато:к до ля:ху перемоги 
МІСТ: в· В1ТОВИИС' онrрес ~!?а( 1Н- (25 червня 1967 р.). Зміст: в. Б. -

сьхого 1льного тудентства пе- "Д ХІ тz ,, . ум:ки перед . понrресом 
редова), Б. Гасюк - СУСТА 1 ТУСМ" А ·С V "З 
ю- СНСА", · . . , . · :кальсь:кии - ов-

ня. 

хрою:к.а 1 повщомлен- ні.шня д:я студентсь:коі молоді", 

а J 8 "С 1ТУДЕНТСЬКА ДУМКА" 
V- сторін:ка ГУ ТУСМ-у. Редаrує 
Колеrія в с:кладі: Т. О. Рогатин

сь:ка (гол. реда:ктор), В. Баслядин

ський, І. Оліяр, Н. Дл:ків, І. Бой

Rівсь:ка (члени). Ч. 3 (47), рі:к V, 
Дітройт - Торонто, додат.о:к до "Го
мону У:країни·" (24 червня 1967 р.}. 
Змі~т: "За ширше поле нашоі 

діі", "А:ктvальні проблеми нашої 

організації", хроні:ка, повідом

лення. 

\- )8 "СТОРІНКА ТУСМ" - pe
.;jt.ryє Fіолеr:я з уповноваження. 

ГУ ТУСМ-у у с:кладі: Х. Fіуль

чиць:ка {гол. реда:ктор), П. Гаври

лю:к, О. Пися:к (члени). Ч. 1(12), 
рі:к V, ~одато:к до "Свободи" {27 
травня 1967 р.). з~іст: З. О. Пи

ся:к - "Про зустрічі - ті інші", 

інж. М. Борець:кий - "У нівер

ситетсь:кі ст.удіі технічних нау:к", 

хроні:ка, повідомлення. 

О. Зеленецьр;ий - "Проблема мо

.n:о'І'!;і в ОССР", В. Симонен.ко -
"У:кра,інсь:кий лев" (вірш), хроні-

!J.a, повідомлення. 

• "СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ" -
інформативний і літературно

мистець:кий журнал СУСТА, 1967. 
Андрій ·В. Чорнодольсь:кий - ре

да:ктор, Пюба Fіовалишин - мов

ний реда:ктор, Орест По.тzіщу:к -
мис:-ець:кий реда:ктор. Тираж -
500 nримірни:ків. Формат - 8, 
дру:к - офсет. Обгорт:ка і мис
тець:ке ви:конnння Ореста Полі

щу:ка. Стор. 52. Зміст: А. Чорно
,n:ольсь:кий - "В чім справа" (ре
_тrрр;ційна}, І. Беnежниць:кий 

"Нароцження", "Поворот автобу

~()М м' я:кий", Пюба Ковалишин -
"За:ки т:~мрява наляже", Олена 

Лп:ків "Блу:кання: пальців" 

fвіщп}. П. Fi. - "Буря", "Рано:к" 

(в1nш:\, "Рішення і пропозиції 

першого засіданнл :комісії CFiY
BC", "Статут ЦЕСУС-у" (з 1953 р.), 

"Статут СУСТА" (в англійсь:кій 

:мові}. 

<І "ГОРИЗОНТИ" у:кра:ін-
сьний студентсь:кий журнал OVC
TA в англійсь:кій мові. 

"HORIZONS" - Пkrainian Rtu 
dents' Review. Vol. VIII, No 1 {11 ), 
New York - Urbana. Editпr-iп

Chief: Olena Hikawyj-Saciuk, Co
editors: Luba Kowalyshyn, An
drij W. Chornodolsky, J'urij Mys
kiw, Myroslawa Holubec, 01eh 
Kowerko, Maria Kulchycky, Tania 
Szumskyj, Inia Hikawyj, Рр. 108. 
Contents: ''First World Congt·ess 
of Ukrainian Students in the Fr~e 
World" (Editorial), "Not only Da
niel and Sinyavsky Arrests in Пk
raine", "Facts about Ukraine ~:~.nd 

~the Ukrainian People", Myroslav1a 
Holubec - ''Printing in the Pe
chers'ka Lavra", Alexander Sydo
renko- "Kievan Scholars in Mнs
covy", Anthony Lenza - ''Tar·as 
Shevchenko - а Knight of Free
dom", Walter Dushnyck - "Uk
raшшn Congre,ss Commi ttee of 
America : Its Policies and Objec
tives". Arts and Letters: Vo1ody
myr Hruszkewycz - "Duck Hun
ting", George John Trytyaj -
"Love ... From Dave", Jurij Jacki-т,v 
- "А time to go". S·tudent Affairs: 
Myroslawa НоlцЬес - "SUS1.,A 
takes part in the Nineteenth USN
SA Congress", Roman Pastushak 
- "The Penn St.ate Пkrainia.n 
Club", Myroslawa Holubec 
"Student Chronicle", Dr. Alexan
der Sokolyszyn ''Ukrainiш1 

Students Fraternity Zaporozhe -·-· 
Chernivtsi - Bukovina". Book R~
views: Nicholas Andrusiak -· Uk
raine: а Concise Encyclopaedia'', 
Lida Sawaryn - "Svitlychny and 
Dzyuba: Ukrainian Writers Under 
Fire Ьу Osyp Zinkewych", "P~lbli

cations Received". 
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У 25-Jiirtanrл ІttJсmаІІ.ІІR, ~,..НА 
Ми, украінці - націи, яка ніколи не знала 

сnоко10. Націк, у вічній Gс:· ротьбі за свободу. Рів. 

иочаснс· ми націк, кка 1110бнть 10вілеї, любить свя'!'. 

:куваннк, 1110бнть сипати моr.t~лн, ставити пам'кт· 

ники, творити почесні &омітети ... 
У цьому році, поруч з іншими 10вілекмн, є та· 

кож ІОвілей 25-літтк постаник Повстанської Уи.раін. 

ськоі Армії-УПА. Це вже чверть століттк від тієї 

nодіі, коли виступили, зі зброє10 в руках, проти 

німец~~··.оrо нr і:n-Іиr.~ ~ більшовицьких диверсан

тів перші заrони mA під командо10 Отамана Та· 
раса :Вульбн - :Воровцк к поліських ,і волинських 

nicax. Цей перший орr~нізованнй збройний ви· 

сrуп от. Т. :Вульбн-:Воровцк .цовів зrодом до ма· 

~C·J:І:oro повстанськоrо руху, у величезних машта

бах, в ккому було за<!нrажовано не сотні, а сотні 

mскч молоді й укр?ЇнсьУ.оrо населеннк. 

Всі українські JТС· 11Їтнчні, самостійннцькі се

редовища внесли свій в1шад крови n повстанську 
боротьбу - ОУН п;д rt'POBO"OM nолк. А. Мельни

ка, середовище УНР, ОУН СД nід nроводом С. 
:Ван.церн. 

Укра;нсь~енй пс·вст::~uськкй nvx має свої світ

JІ!!і й теМR! сторінки. м~йбуrній історик знай,це 

б"'rато карциРальних no~лotr.. яких v заткжній 
боротьбі па різ?оrі r'Jронтн не можна допускати. 

У Н?С сьоrо.цні внnич::~є nитаинк : що мо· 
жуть vчаснюпt' nоr.станськоі боротьби перецати 

,.tолоцій vкnаїнськfй І"'енераціі, новим поколіннR'd 

'1 дв~ццктип'кти • річиРЙ юв;лей УПА? 
З прптненом і ве "Яким розчаруваннкм нам 

,,.,.о~ожtнтLсq ствер-ити . шо .цсяка частина цих "а· 

скииів. вютючна й нестеnпна, не зустріла цьоrо 

25-літтк rіцно. твк кк лнчv~• зустріти в ім'к nrx, 
ui тн сич;"' ми rннvл•~. А міпьйони 'І'ерпілн і тер

пп.втw. зА Т"іцтрнчкv тієї JТОвст~нськоі боротьби. 

У 25-,і'І'ТЯ УПА. з.,.м.:rrn. ~Т11ЛЬИО евиткувати 

~sей JOairr"ii. заміс'!'L ЄПJЛЬНО вистvпити нашій 

rpoмald на •vжнві "ереJІ чvжим світом і перец 
.,.раіиськнм наро~ом в Украіні - у нас розпо

'І'апася полеміка .цvже ннзьиоrо рівнs нв сторінках 

українськоі nреси ! зокрема преси Внзвоm.ноrо 

Отаман Тарас :Вульба-:Воровець, 

орrанізатор УПА 

Фронту, ккнй хоче опарrіііннтн УПА, відбн~а10чн 
в українсь:ttої. молоді nowaнy й респект до УПА, 
кк армії, кка "була й назавжди залиurнтьск все· 
украінсько10 визвольно10 арміє10, а не арміє10 о~ 

нієі партії, чи середсвнща. 

Ми н'е належИмо-. До тих, кКі внкресmо10ть з 
українських історичних rтo,triii о.динх чи друrнх. 
Ми віддаємо шану і честь всім тим, не важно Икнх 
вони політичних переконань, ккі на таку шану 

заслужили. 

Томи й вшанGвуємо з jнааrлибшо10 пошано10 
зсіх тих, ккі заrннуші в повстанській боротьбі. Ми · 
ае судді Й не будемо осуджуваТИ ПОМИЛОК, RKi 
буm~ Зроблені, у вірі, що ті помилки були зро6л~ні 
r-сесвідомо. 

Ми у веm~кій пошані клон.нмо rоловн перед 
маєстатом смерти тих усіх, ккі боt»о·лис'к а · пов
станських відділах - Українськоі Повсrансько~ 
Армії, Українськоі Націонаm.но·Ревоmоційноі Ар-
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мії, "Обороні Уи.раїнн". Тих усіх, ккі носнлн назву 

бул•бівців, мел•ннківців, ба,вдеріацЬ. Всі воЮІ 
боролиск ~ли тоrо, щоби наш народ був віm.ниіі. 

Ми не ві~зна'Іуємо лише одних, одну rpyny, 'ІН 

С• ::f~б лише ор,ноrо сере~овнща, ккі вони нам бJІНЗ-.· 

:кі і ~opori не були б. Коли б ми це робили, ми 

внквнлнс• би ~уже малими mо~•мн, незріпнми ~о 
СУ'Jа.сннх внмоr жнtтк, ~о внмоr уv.раіис•кої внз

вол•ної борот•бн. 

У 25-літтк nос:таннк УПА ми вшановуємо її 
творців на 'Іолі з Отаманом Т. Вульбо10-Воровцем, 

ккн.й перший ві~ув nетребу такої борот•бн. Ми 

ві~цаємо шану і чесn. rенералові Т. Чупрннці

ШухевН'Іеві, ккнй на своїй стійці залишивек ~о 

кінцк, освnуІО'ІН жертво10 своєї крови rолошені 

инм і~еї борот•бн з вороrамн. 

Мt~ло~а rенерацік вшановує всіх боnців, кких 

би вони політичних напркмиів не були і рівно'Іа· 

сно віцкн~ає з на'йбіл•шо;І) piwY'JЇC'I'IO бу~•ккі на. 
маr<-ннк опартійкити ту nовстанс•ку борот•бу, nе
ремЇНІОІО'ІН 25-літнііі 10вілей в nоrлнбленнк між

rруповнх міжусобнц•. 

Воккн украінс•кнх nовстанс•кнх фоnмацій бо
ролнск і вмирали не на 'І'е, щоб на їхніх кіС'І'иах 
зво~нтн між"rруnові батаnії, а на те, щоби наш на· 
ро~ був віл•ннй, щоби жив самостійким жнТ"І'Им, 

що& каші потомкн моrлн жити в мирі, щаст10 і 
CBO·бoJd. 

МОЛОДЬ ХОЧЕ ЗНАТИ 

От. Тарас Вул•ба-Воровец• в 1967 
(Сві·rлнв 1Вол. Проци:к) 

Нові rенерації украіис•кої молоді будут• 
сnриймати і ашановувати Уираіис•ку ПовС'І'аис•ку 

АрміJо, лише кк внзвол•ну армі10 цinoro уираіи

с•коrо наро~у і пере~аватимут• леrен~у про бо
ро~бу українс•кнх повстанців з nоколіник в nо

колінна. 

Отаман Т" Бульба- Боровець 
Ін.тєрв'ю й розмови предст'авн.иків "Смо

лоскипа" З· різними особистостями українсько. 
го наукового, політиzного, кул-uтурного й сту
дентського .життя завжди викликають живі 
відгуки у наших zитаzів. 

Задовольняюzи бажання наших прияте
лів, ми продовжуємо t4i розмови, цим разом з 
основоположником У країнськdі П овстанzої 
Армії, відважним Отаманом Тарасом Буль
бою-Боровцем. 

В прекрасній гористій місцевості, яка на
гадує наше українське Підкарпаття, ми зу
стрілися з От. Т. ~Бульбою-Боровцем. Висока 
постать, глибокі. борозни на облиzzі, але зав
жди бистрий погляд, деяка замріяність і по
над усе вдумливість в кожне слово- це було 
перше враження від зустріzі з Отаманом. Лю
дина мужньої постави. довголітній в'язень, 
а протяг.ом багатьох післявоєнних років по
стійний об'єкт нагінки зі сторони більшовиц'-'· 
кої пропаганди і деяких своїх емігрантських 
політиків. 

Хто 7ак1.1,й Отаман Тарас Бульба- Боро
вец-u? 

Це n1Jтаиия доа2о иас цікавило і иам було 
важко знайти авторитетну відповідь на нього. 
Ми знали про його життя, ми знали про дії 
його па1Jтизанськ1ю; загонів, але майже ніzо
го не знали про його молодість і про його 
.: ·Jі1~ТТЯ. 

Тому й паша розмова розпоzалася від 
цього. 

T(J.pac Дмитровиz Боровець, православ
иий. Народився 9 березня 1908 року в селі 
Бистри~і на волинськомц П оліссі. 

Оелянс::.,ка родина Дмитра Боровця мала 
вось·меро дітей на трьох гектарах бідного rрун
ту. Тому вже 14-літні.й Тарас, після закінzен
ия трьох кляс російсько-украіпської народнdі 
школи та zастинного опанування польської 
мови протягом одноріzного навzання в школі 
нової пол-uської держави, залиише свое ро
динне гніздо та вирушае в мандрівку. В 1922 
році він приєднується до однієї великої групи 
каменярських робітників та виїжджає до осе. 
редку Гранітної індустрії в ІСлесово, сарнен
ськоzо повіту. 

Оп.инившис-u в одному з більших центрів 
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цієї індустрії, де кожного дня появлялося 
щось· нове, JtlОЛодий Тарас полюбив камінь, 
всі ті процеси, якими люди здобували, тяжким 
трудом, свій щоденний хліб. Там він швидко 
зорієнтувався, що для кращ!Ш: успіхів, необ
хідно знатtt кожну д-ілянку докладніше. Тому 
за порадою та з допомогою старших добро
зиzлив!Ш: його нових ''батьків", він поzинае 
на практиці переходити техніzне навzання в 
різнородних відділах і цехах, бо його першою 
метою було стати керівником штольні. Ноzа
ми і у вільний zac поза каменоломнею, він 
розпоzинае дуже активне самонавzання від
повідною професійною та загаль-но- освітною 
лектурою. Всі іспити, поzинаюzи від свідоцтва 
зрілости, він здавав екстерном. 

Після докладного опанування техніzнuх 
процесів в різиих цехах, молодий Тарас, наzе 
спонуканий якоюсь невидимою силою, кидає 
одно з більших підприємств, де мав найвищу 
досі платню, переходить до меншого, але в 
адміністрацію. де стае канцеляристом. діло
Rодом та керівником торговель-ного відділу. 
Це було перше українське підприємство в Мо
?.1/Лянці, якого Ta1Jac Воровец:·, був співорга
Іtізато1Jом та Т'J)етім спільником. 

ЛiтoJtt 1934- р. це підприємство було зни
щене арешта.чи польської влади та ізоляцією 
Т. Воровця в кониР.нтраційном-ц таборі Бере
за Картузька, де він перебув цілий рік. 

В 1936 р. Т. Боровець знову поставив 1ta 

ноги свое власне і останне, підприємство zор
ного rраніту в Карпилівці, де працювало 500 
людей. Це 'fІ.ідприемство виросло на дикому 
громадсr)кому невжитку, за 1lfO побудовано 
громаді церкв11 за проектом арх. Тимошенка, 
проведено залізницю за проектом інж. Сірого 
та збv доваио цілу колонію. 

Поруz боротьби за власне існування у Т. 
Боровця постійно йшла бо,ютьба за кращу 
долю, споzатку своїх товаришів по роботі, а 
пізніше 11ід його керівництвом. Взаемовілно
сини між пи.1и.и не ,q_v.інялися навіть тоді, коли 
він став ?х одиоосі.бним працелавцем. 

П еребуваюzи в товаристві старших лю
дей, Т. Боровець дvже рf'.но вклюzився до то
го головпого соціяль·но-полі.тиzного ''котла", 
котрий там п-ереварював- місцеву дійсність. 
А місцева дійсність б'J)ла така: з однієї сторо
пи шал польсь-кої пропаrанди, з другої -
більшовицької, я ка ор'ІІдувала національ
ними гаслами: постійний рцх в обидві сто_ 
рони нового пОЛЬСЬКО - СОвСТС1JКОгО «О'J)ДОНЦ 

різпородни.х па'J)тизанів. контпабандистів. шпи
г1ІJtів та ходо.Іlів з zenRo,.,oю й антикомииістиz
ною літе'J)аТ?ІроЮ; постіt"і.ні nацифікації поль
СhІlОЮ армією· цілих повітів. А ::~а 25 кіломет
рів, в Олевську, вже було. '''Dобітниzо-селян .. 
сь·ка" Україна. де ?:ервоний Харків і Київ не 
спали, а радіопе'J)едаz тодtі ще 1-iia:ro 1-te пмів 
заглушувати. Розібратися у тих всіх, так ском-

плікованих пробле~'Ках, було дуже тяжко, на
віть наймудріш1Мt. людям. Тому С'Іюzатк:ІJ на·їt
білuший вплив па все населення мала zервона 
демагогія, аж до 1930 р., коли вся волинсько
'Іtаліс~Jка територія стала на національні по
зиції. 

На всій території Полісся, комунофіль
ство серед селянсько-робі.тниzої бідноти роз
громили свої.ми національ-ними ідеалами та ви
криванням фактів з більшовицького "раю", 
кілька тисяz бувutих старшин і вояків Армії 
УНР, які там стали геометрами, дорожним.и 
майстрами, інженерами, лісниzими, канцеля
ристами, приватними вzителями та робітнu.. 
ками.. Там по~ал61<:· кілька підпільних гуртків 
самооборони, які fJ 193.6J р., на пропозиц~ю 
полк. Литвиненка, полк. Смородського та сотн. 
Раєвського, створили централізовану підпіль
ну організацію молоді під назвою ((УКРА1Н
СЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ" 
(УНВ), яку оzолив Тарас Боровець. 

Організація У Н В ставила три основні зав
дання: самооборону, націоналr)не виховання 
та підготовку військових кадрів, бо головна 
ставка тоді 11 всіх наших людей бцла на май-
бутню війну. ~ 

На територію Волині, в 1930-их роках, по
руz існуюzих та.JІt республікансько-демокра-
1'иzних організацій, поzали zимраз то ширше 
просоzуватись ідеї ОУН, головним zином се
ред студситетва та навіть· по ·середн,іх школах, 
де поставало багато законспірованих клітин 
Іtаціоналістиz ного руху. 

25 грудня 193"'1 року директор икарпи
лівки" Тарас Боровець. адміністративно ви
селений з п.рикордонної зони з правом замеш
кання в t~ентральних 1Jайона:r. Польщі. Він 
п.родав підприємство украГшській фірмі та по
селився !І Варшаgі.. звідки zерез зв'язко
них керvвав ,роботою и своїх хлопців" на 
.ТІоліссі. У Варшаві жив ще тоді міністе'J) Вій
ськових Справ Уряду УНР ген. Сальсr,кий, 
який з допомогою групи ~Ікраїнськ!Ш: контрак
тових стари.tин з польської армії. підготовляє 
плян ор?..анізації українського війсь-ка на ви
падок війни, яка вже себе зактивізувала особ
ливо Карпатоук1Jаїнською трагедіЄю. 

1 вересня 19МJ.-~р. розпоzалась ІІ-га еві. 
това війпа. 16 вересня з наказу Тараса Бо
ровця, містеzко Стспанh, п.іл командою моло
дих відродженців, zленів УНВ - Костя Шум
лянсь-кого - ((Залізняка" та Пет'J)а Соловея, 
ще пе'J)ед приходом туди zастин Червоної Ар
мії, підняло перше збройне повстання проти 
1юляків. Там роззброєно районов11 командц 
rюліції та захоплено склад зброї і вогнепри
п",сів. Постvпово, засідками, роззброєно 3 сот. 
ні військ КОП. Вико'J)истовуюzи затримкц 1J'ІІ
Х1І zастин ЧА, при форс'J)ванні польсь-кої илі
нії М ажіно" на відтинку Сарни - Осетки - О лев. 
ськ, Степанці опанували з запілля другу zac-
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nuty цієї І(,линової споруди на відтинІ(,у Сарни
Костопіль- Рівне. Здобута та фахово nepextJ.. 
вана велиІ(,о. І(,~ЬІ(,ЇСТЬ різнородної зброї та 
вогнеприt~асів~ стала перши.м арсенало.м .май. 
б цт ньо~ УПА в І(,ільІ(,ості 10 )ооо баrнетів. 

Зроби-вши н.отатк,и ttpo лr.олоді рок,и і ді. 
яльність_. мtt приступили до властивої теми~ 
ставили ряд питань Отаманові Тарасові Вуль". 
бі- Воровцеві. Перебіz розлюви друк.уємо ниж.. 
ze. Ози. 

Розмова з Отаманом Т. Бульбою-Боровцем 
Питаннк~ Чи не могли б Ви, Пане Отамане, я:к 

загальновідомий повстанський діяч, розповісти дnя 

молоді в Украіні й на чужині про rенезу постання 

УПА? 

Відповідь: Дуже радо, Пане Редакторе. З ува· 
ги на Тое, що доля: су дилв пов·я:3вти цю справу 3 
:~оєю о:к.ромною особою, то половину іпфо·рмвціі 
npo ·те - хто, з rtим, і де, та в я:rtих умовах лро

j3Вдив пі,цrст овчі заходи для повстанського руху, 

Ви вже маєте з моєї ро3повіді лро моє життя. 

Пиrаннк: Та:к, Пане Отамане, там :ми доіхали 
з Вашою '•гарячою війною'• від Сари, через "Бе
~езу 1'\артузьиу та Стелань до Варшави в 1939 р. 
А що було дальше? 

Відповідь: Після о:кулвціі Західної Украіни 
більшови:ка:ми, половина :керівництва У краінського 
Нвціонального Відродження (УН·В) залишилась у 
підnіллі, а друга половина була відкликана до 

Варшави, :куди прибули пол:к. Литвинен:ко з Рів
ного, сотн. Раєвський з Сари та сотн. Мвлинів

сь:киИ з ~Югославії. :котрий тоді вступив до нашої 
організаціі, я:к бувшин :командир повстанського за
гону і слівnрацівник от. Гвльчевсь:кого. Ми зро

били де:кіль:ка довірочних нарад між собою та з 
участю інших :компетентних осіб, де була дис:ку
то"Вана т.а:ка :моя :концеnці·я: продовжування ·"гаря
чої в:Ійни•' ~ 

{1) Оnрацювати фаховий ллян орга·нізвціі у:кра
інського війська в двох варіянтах - реrулJrРного 
тв ірреr'улярного, (2) взяти за стрв'Тегічну базу По
лісся, я:к недоступну територію всім ворогам, {3) 
я:к лерші :кадри :мають бути члени УНВ тв ного 

прихильники, {4) старшинські та підстаршинські 
11вдри є там у nідпіллі та :мають ще ту ди доси~ 

латись. (5) всю відповідальність за ревлізац:ю цьо
го лляну берv я сам на себе і для цієї :мети ло
~ертвюсь на Поліссj[, ае було лід більшовиками 
і nереходжу в підпілля, де для моєї диспозиції 
nовинен бути фаховий штаб. 

Пнтаннк: Ue дуже цікаві деталі, Пане Отама
не. Телер :ми бачимо, що підготовка до вели~оt'о 

моменту велась бвга't'о років ще перед вінною і 

'Вона не почалась . в жов't'ні 1942 року. Я:к же ви
глядвла дальша хрон:ІНв Вашої :концепції? 

Віцпсвідь: Не nогано, Друже. Вона була схвв-

nена nроводом УНВ по обох сторонах німецько

совєтсьrtого кордону. Потім л ішла на ро3гля:д до 

нового, після смерти ген. Сальського, Шефа Ге
нерального Штабу Уряду УН-Р, полк. А. Ввлій
ського і була затверджена Президентом УНР А. 
Лівицьним та повніс-:--ю зреалі3оввна. Ген. штабу 
пол:к. А. Ввлійсь~ий 3 допомогою партизвиських 
фахівців, детально викінчив проє:к.т, розnочатий 
ще сл .. п. t'eH. Свльсь:ким, RRИЙ тепер ба3увався на 
то-чно устійненій теРиторії між Пинськом і Жи
томиром. Він передбачував м:Літаризацію лідліл
ля за тернторі Rльним принциnом. Згі.цно з цим 

nринципом, армія :могла розроствт'Ись в сnриятли

вих умовах та реду:кува·тись до мінімум в неспри

ятливих. Тоді nрийнято назву '•У:краінсь:кв Пов

станчв Армія'·, я:ка мала бути поділена на тери

t:оріRльні Січі. !ПерП!а мала бути поставлена лід 

зброю Поліська Січ. Початок боєвоі акції визна

чено на день вибуху ні:мець:ко-совєтсь:коі війни, 

~оли зі зброєю в руках :мало стати 10,000 в оя:ків 
зі зорган:зування:м ~лвсноі польової жандармерії, 

~оліціі, зестосовую~и :методи воснноі ад:міністра
цн :КОНТ!)ОЛЬОВаНОЇ територіЇ. 

Пнтаннк: З цього виходить, що тут :ми :маємо 
до діла з nляновим розрахунком, а не стихією, я.:ка 
~~алахує солом'яним вогнем та скоро гасне. ·В 

;>ізних публікаціях ЗЧ ОУН. ще в Німе'Ч'Чикі, пи
салось, шо до вибуху німець:ко-совєт.сь:коі війни, 
Ви, Пане Отамане, перебрали, буцімто не в У:кра
~ні. ?t в ..• Jl\~акові. Чи :можете с:каза~ти нам, :коли 

Я:!-\ Ви повернулись в УІ'ірвіну? 

Відпс::sідь: 1 серпня 1940 р., я, в товаристві 

НRшоі :кур'єрки Валентини 1'\ульчиись:коі, дочки 

священика. лерепл~ ріку- :кордон Буг, в о:колиці 
:м. Володава. Ми опинились під сильним вогнем 
прикордонників. з ракетами, прожекторами та со

баками. Там В. 1'\уль'І:{ИНсь:ка лоnяг·ла смеІ;)тю героя, 
а мені доля судила ще жити. Хан ін ~буде вічна 
~лава~ 

Пнтаннк: В якому хара:кт.ері, Пане Оrвмане, 
Ви поверkулись в У :крвіну та ЯИІі були тоді Ваші 
завданkя? 

Відповідь: Президент А. ЛівицьRиИ, таємним 
н«:казом призначив мене :кеоівни:ком всього лі дл і л
ли УНР в мириому часі та Командиром УПА nІсл• 
~.rіліт~ризац~і, затверджуючи моє нове революцій-
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не звання Отаман Тарас Бульба .. До того часу я мв:В 
r-Jистуnати nід різними nсевдами .. 

Питаина: Для іст.оріі наших новітніх визволь· 

них змагань це є дуже важливий елемент. Про
':'ивннни УПА, яну Ви очолювали, твердять:, що 

ви були самозваJІцем, яний сіяв "отаманію". 

Ві,цпові,ць: Діле>, Пане Реданторе, виглядало нав· 
nra.t\и. Вони сами, захоnлюванням чужих організа· 

цій та ідей, стали найновішою в історіі Унраіни 

отаманією без отаманів. 

Питаииа: Нас ще ці'навит.ь, яні організацн nіз
ніше сnівnрацювали з нашим суверенним дер
жавним війсь~ом, ·нотре, ян ми вже чули, стояло 

в nолlсьних лісах, не nитаючи ні·ного дозвопу, 

нрім свого власного наро.цу '<' 
~ . Відпові,ць: Перед мо.ім відхо•дом в Унраіну, я 
домоr.-вся в Кранові з моїм nриятелем Олемеан
дром КуЦом, члзном ОУН, нотрий танож · гото
вився до nовороту :з Унраіну, щоб він·· отримав 
.~озвіл на війсьнову співnрацю в терені.. Таний 
j'{о·звіл nолн. Романа Сvшна, членn п·ровоДу Унра
інсьних НВІЦіоналістів він отримав, але він До нас 
не дійшов, бо О. Р'іуц згинув nід Луцьном з ррат.с
вбивчоі руни. Тимчасом вибухла війна. Тоді був 
нав'нзаний нонтан.,. з місцевими у.адрами ОУН, а 
згодом 5 серnня 1941 р. я nоїхав до Львова, де ми 

niдnиcr ли сnільний договір npo сnівпрацю з чле
нами ПровоДу ОУН n·іц nроводом nолн. А. Мель
нина -·о. СенИкоМ- Грибівсьним, nолн. М. Сцібор_ 
сьним· і Г. К. ·Подібний договір був зроблений з 
н·адрамИ -СГД та· Вільного Козацтва, а в 1943 р. з 
новою У :Кра.інсьною Ресnублінансьно-Демонратич
нсю Парт:єю. 

П~таюrя: Тепер, дозвольте, Пане Отамане, nо
ставити Ве.м nитання іншого ха рантеру: чи може
т.е розквзР.'r'И нам rr~~ тоцішию стратегію нашого 
:війсьна '<' Чи була тотті. З"І.лежно віц ситуації воро
жих фронтів, nотреба nідіймати масові nовстан
с~ні анції і Я !Ііі були :~щгля11:н на успіх'<' 

Ві,цnс-"1і,ць: Жоzтних ви глядів, Пане Реданторе, 
на успіх не було. Фронт блиснавноІо nерЕходив то 
на схід то на захід. Жорстона онуnаці.и обох во
рогів~ ·була пе>стійна, навіть в таних недоступних 
теренах, .ин наше Полісся. Особливо грізними на
шими ворогами були більшовини, 1-{Отрі сами ство

:оили світову шнолу nартизансьRоі війни .. Це буnа 
вій-на за нашу землю, але без нас. Отже хто в 

1941 - 1942 рр. винс·НVВЕІВ масові диверсії nроти 

б:льшовинів, той хотів, чп не хотів. був союзиином 

німців, а хт.о шд1имав .,.ан: ж масові Диверсії nроти 

Н~меччини в 1943 - 1945 рр., той був явним союз
нином більшовин·~'в. 

Мені nрю~ро, що· nротивнпни УПА, .ині згодом, 
в 1943 р., коли Червона Армі.и форсувала вже Дон
бас, силою перебрали· нашу назву і nігнал:И де
с.итни тис.ич ~аших людей на антинімецьне nов

станн.и, ·ще, мало трагічні наслідІ{И дл.и сотень ти

сич на·шого народу. 

Пптан~R: Чю-4 ?.'\О відріЗнялась тодішн.и Ваша 
стратегія і т::нтина, від стратег:і ОУН СД nід nро
z:;одом С. Бандери'<' 

Ві,цпові,ць: Бути відчуваним всюди, але ніде 

невловимим. Панидати нонтант ворогові, а не nрий

няти від нього, JII'i це було в сутичнах нової ума

совленоі УПА з німцями та nізніших масакровях 
!3оях з частинами Червоної Армії, де не залиша

лося живої душі. Зберігати свої сили nостійно 
гс·rові до бойс·вих акцій, ноли наступить сnри

ятливий момент, nри зміні міжнародної ноньюн

ктури (наnринлад виснем:~ення в:йною та розгром 
Німеччини. чи СССР). Перед nриходом лінії фрон
·~ у на захід -- л:нвідація всіх більших оператив

них одиниць та с!::осчасний nepex ід мініятюрних 
груn у більшовицьне nідп· л ля. Цей останній захід 
Головна Команда УПА занінчила в червні 1943 р. 
дирентивс·:о, хто, де і ян ме.є nереходити в біль

шовицьне nідnілля. 

Питаииа: На замінчення дуже цінної нашої 

розмови, ми хотіли б ще nочути Ваш, Пане. Ота
мане, у даному виnаднові авторитетний nогляд 

.ча саму nартизансьну війну, ян засіб таноі 1 .. чи ін
шої анціі.~. 

Ві,цnоаі,ць: Недrтма, у Вас, мій Принтелю, це 

питання вз.итс, ян останній енорд. Над феноменом, 

:-цо йсму на ім'Я "nартизан", .~?трого ще вчора ні
:-tецьна арм;я зовс·м іrнорувала на nочатну війни, 

n під К~!:fець його належно С":І"J;:нила, - сьогодні 

'Lамают.ь голови не тільни. всі генеральні штаби, 

r ле й цілі нr.у"Кові інституції Маю точні відомості, 
що емеринанці у В'єтнамі nристуnили до вивчею'!.ІІ 

:·zого найскладн:шимн елемтронними нальнуn.ито

рами. З мсмен-ом ·винаходу радіозв'язну і napo._ 
шута, малl груnни та ц~лі диj:S:зіі nартизанів, мо~ 

жуть оnерувати по централізованому nляні в тиси

. :f.X nуннтів одночасно. Сенрет nартизансьних ус

: ;:іхів: (1) nисо:ке ідеологічно-nолітичне виховання 

'L'аноі. чи іншої соц'яльноі нонцеnдіі аж до фана
·:ичнсі ненависти nротивнина; (2) внеоно-фаховий 
~иwніл загальновій-::ь:ковоі сnрави, головним чи

~ІОМ nіхотинця, nлюс: nідривна сnрава, розвідна 
і нонтр-розвідна, самооборона, методи І{Онсnіраціі 
ra маснування в т:зрені, фортиф:каці.и, формуванна 
nриродніх nерешнод, ·хемічні та біологічні за
~оби війни, тантІї:ка розвідочних, диверсійних, ма

лих партизансьхих та більших і загально-nарти-

1ансьних оnерацій;· (3) невловимість. в .:rерені та 
свобода від ус: іх занонів і нонвенц1и, (4) nовна 
інсЬормаці.и про ситуацію у ворога, з. абсолютним 
... абv ворогові, що дієт.ьс.и у нього, повна . .свобода 
rv.xy·. та засl'іочення ·його засідною .~.'і налетною 

оnерацією. 

Нанінець .11 Вам сна .Ж у одно: у визвольн~.х анти
·l'іомуністичних ':Війнах виріШаЛьну ролю відігра

ватиме добре nідготованИй,. національно-демонра-
тичй'ий nартизаН. · - · 
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ГОВОРЯТЬ ДОКУМЕНТИ ПОВСТАНСЬКОІ ІОРОТЬІИ 

ЗА П~О 1\ffl БОРЕМОСЬ? 
У 25-ліття 'І'юстаппя УПА паша Редакція, 

в цьому і кількох паступпих zислах исмоло
скипа", передрукує кілька важливіших доку
ментів ~ zасів остаппьdі світової війпи. 

В цьому zucлi ми передруковуємо зпаме
пит11 статтю Олега Ждаповиzа иза ЩО ми бо. 
ремося?", я."'а (уула опублікована в иобороні 
України" (z. 1, 1 серппя 1943 р.), яку вида
вала Українська Повстапzа Армі.я під комап. 
дою от. Тараса Булuби..JЮровця. 

Олег Штуль- Ждаповиz, теперішній голо. 
ва Проводу Українських Націоналістів, в 1943 
Р~·~, маюzи всього 26 років, був представпи
І{,ОМ ОУН при иtтабі УПА. - Ред. 

ЗА ЩО МИ БОРЕМОСЯ? 
r оти, гуни, авари, тат.ари, турець:кі мурзи 

й польсь:кі воєводи, білі дворими й червоні, вреш
ті німець:кі визволителі - вси:ка погань пере:ко

чуєтм:и через наш~ землі протигом цілих тисичо

літь, лишаючи за собою пожарища, шибениці, тру
nи, мільйони бездомних сиріт, і тисичоліттим:м: бс
ретьси у:краінсь:кий народ за свою свободу. Бо
ретьси - раз падаючи, раз підносичись до висот 

блискучого розвит:ку. 25 ро :ків тому знову поча

лась боротьба за національне й соціильне визво

лении У :країни. Не приJІинилась вона до сьогодні 
в умовах більшовиць:коі та німець:коі о:купацій. Те
пер ми, в ридах У:краінсвиоr Народньоі Револю
ційної Армії, змагаємось за подібне за:кінченни 
останнього періоду цієї боротьби. 

Ми боремось за повну свободу у:краінсь:кого 

народу, и:ку можна осигнути лише створивши у:кра

інсь:ку незалежну державу. Ми боремось проти 

с:кажених імперіилізмів Мос:кви й Берліна, за не

залежні держави всіх помевалених народів на іх 

етнографічних землих. 

Боремось за могутню державу трудищих У:кра

іни, и:ка стане сторожем порид:ку на межі Заходу 
і Сходу, забезпечить інтереси робітництва, дасть 

йому віnьну працю на заводах і шахтах, и:кі бу
дуть власністю народу, а не :капіталіст.ів 1 державу, 
я:ка розвине свобідну творчість трудової інтеnі
І'енціі, .да•сть селинам міnьйони ге:ктарів украінсь:коі 

землі на умовах ними са:мими установлених. 

Кожна сільсь:ка громада вільним вибором ви
рішить '=обі форму володінии землею: приватну, 
:кооперативну чи :коле:кт.ивну. 

Лише у власній держ.аві, лише через національ

не визволении трудищі У:краіни зможуть зві:)езпе

чити й поглибит.и соцікnьиі здобут:ки революцн 
1917 р .. Мос1'іовсь:кий більшовизм пере:креслив всі 

ці здобут:ки. замінивши ди:ктатурv пролетарікту 

на дн:ктат.урv над пролетарі.ктом, забираючи плоди 

нашої праці на розбудову Мос:кви, на :кормленни 

голодних російсьJІіих областей, на розбудову ро

сійсь:кого промислу. Знесено незалежкість УССР, 
злі:квідоввно у:краінсь:ку армію. А :коли гітлерів

сь:кі орди посунули на У:краjну, боєць, шу:каючи 

виходу з совєтсь:кого .паrери е:ксплуатацій, :кидав 

зброю 1 мос:калі лишили ж нас на поталу иімець

:ким звірим, щоб боронити свої землі, свої фабри:ки 

і свої родини. Ми боремоси за те, щоб восьмимі

льйонна у:краінсь:ка арміи своїми моз.:>JІ.ІІстими ру

:ками стис:каючи рушниці, ведучи тан:ки й літа:ки, 

наводячи дула гарма':'., боронила сеБе. свої родини, 

і хати, а не добробут тамбовсь:ких ·бородачів, ли
шивши свою хату на спалення, а родину на виве

зення в nро:клиту Німеччинv. 

Ми боремоси за у:краінсь:ку державу, в и:кій 
у:крв.і·нсь:кий трудовий ·народ матиме можл:ч:вість 

вільного :культурного розвит:ку, де в~і ш:коли слу

житимуть у:краінсь:кій молоді, де наші братС"І'Ва 

йтимуть на розбудову нашої нефальшованоі :куль
тури, а не мос:ковсь:кого метро чи німець:ких рес

торанів. 

Ми боремоси за єдність у:краінсь:кого народу, 
за спільний революційний фронт усіх трудящt:х 

У:краіни, за іі визволенни, за іі свободу, за іі мо

гутність. Боремось за у:краінсь:ку самостійну дер

жаву, де замість гніту й шпигунства ворожих тру

дищим режимів, пануватиме соцівльна справедли

вість, свобода дум:кн й слова, свобода творчости, 

де всі працюватимуть дли своіх нащадків, дли 

слави майбутнього гридучих по:колінь у:краінсь:кого 

народу. 

О. Жданович 

Героїzпа доба, в передові.й ·стежі якої най
шлася, завдяки глибині свого перероджеппя, 
Україна, .гряде! ' Чуємо ії непереможний хід .. 
Баzимо ввесь безмір /простору, що відкриваєть
ся людипі .героіzн.ої духовости. 

Oner ·On•м~r~ 

* * * 
Безстрашні командири і бійці УПА випи

с~ли па їі прапорах ряд бойових zипів, що зо
лотими буквами запишуться в історіі україн
ської зброї. 

На героїзмі. УПА і визsольпо _революцій
ного підпілля будуть виховуватися нові укра
їнські покоління. 

То ж свідомі будьте велиzі тієї доби, в я. 
кій вам довелося жити і ne посоромте повстан. 
СЬf'ОЇ слави. як ne посоромили ії ті, що вже 
від нас відійшли. 

Ген.Тарас Чуnринка 

Головний Командир УПА 
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ЕММА АІ-ІДІЄВ(~ЬКА 
"ВЕРІІІИВАННЯ- ВІРІІІ)7ВАННЯ" 

Поетові, який хоче збагатити свою укра
їнську лексику, можна поращити прочитати 
вірші Емми А·ндієвськоі r'руитовно - це зна
чить з порядним словником. Без словника на
tвіть не приступай. Мова АндіЕтської пребагата 
на рідко вжиІВані слова. Ії вірші це просто 
мовна лябораторія. Знання ук.раінськоі мови 
в неі феноменальне. Та проблема в тім, що во
на вживає мову не в загально прийнятий спо. 
сіб - цебто не змістово, а радше звуково. Для 
неі мова- це багатооктавна музична скаля, 
на якій вона будує свої поліфонічні аліте
раційні твори. Читаючи іі вірші, а спеціяльно 
читаючи іх вголос, можна справді відчути зву
ІЮ113Є багате тво укра.інськоі мови. Не диво. що 
чужинець Е. Райс так захоплений творчістю 
Аидієвськоі, бо власне чужинцеві не мішає 
брак кон~венціонального звучання мови, і він 
може велухувати ся в багатство звуків, в ме
JІодійність та алітераційність мови, і зовсім не 
турбува тися змістом. 

І власне ~lyзu"a, а не зміст є суть поезії 
Авдієвської. Незрозуміння цього факту - ви. 
І<ЛИКає о5урення в читачів, які обов'язково 
хочуть зрозуміти, а забувають слухати. Це не 
означає, що АндієвСІіКа прямо збирає докупи 
слова, як завгодно, і тому, що ~воно гарно 
звучить- це поезія. Ні, справа значно склад
ніша. Треба пам'ятати, що вона досконало 
знає українську мову і добирає не тільки сло
ва - а подібні слова, мов музик співЗtВучиі то
ни. Хоч важко сказати, як пише поет, мені 
здається, що Андієвська творить свої вірші 
подібно до тієї знаної гри: "ска.жи перше ело. 
во, що прийде на думку, як я скажу слово". 
Тільки, що нормально це .відбувається по лі
ніях змістових, як на~. ''сонце -тепло", а в 
Андієвсьhоі це виключно процес звуковий: 
"задухою- за дахами- задихаючись". Сло. 
во породжує в її багатім на запас слів умі со
звучне слово, а випадкове ·зіставлення цих 
слів творить дивні поетичні образи. Більшість 
поетів ш~rкає слів, щоб відцати уявлений образ 
- .в Андієвсь·коі слова народжують образи -
дивовижно сюрреалістичні. В результаті ви. 
ходить ориr'інальне поєднання музики, слова 
й маля!_)ства. 

Андіовській вдалося дійсно зреалізувати 
колишні старання футуристів, з Хлєбніковим 
на чолі, створити "заумнЬІЙ язь1к" - мову під
свідомости. Та коли в Хлєбнікова це вихощи
JІО, як повно звуків притаманних російській 
:мові, то в АндЮвеької ці звуки це дійсні укра
їнські слова. уклад яких дає враження мови 
позазмістовоі, підсвідомоі. В цей спосіб вона 
малює картини, які найбільше нагадують кар-

Емма Андієвська 

Емма Аидієвська народнnася в 

1936 році r: Украіні. Зараз живе в 

Німе .... нні. Автор збірок поезій -
"Поезії" (1951), "Подорож" (1955), 
"Народженив ідопа" (1958), "Рн6а 
і. розмір" (1961), "Джапапіта" 

(1962), "Тнrрн'' (1962), ''Кути оnос
тіиь,. (1962). 

тини Шаrалля, як наприклад його "Я і моє 
село", де ми ·бачимо й дерево, й корову, й .р:и!5у, 
й людей догори нога.ми - все представлене 
й переМішане, творячи фантастичний сюрреа
дістичний світ. Як приклад наведу тільки два 
кoponti уривки (гля.ди також вибі!1 з віршів): 

або -

І с к р н с 'І' і aиrelDI -
Кров з молоком. 

І з к р 11 ц і aнre.rrн -
З к р н n :м о n о т к н, 

~· на n о 'І' к а х 
В рожевих о 6 м о т к а х 

А*Ангели в пізній демоноЛQІ"іЇ'' 

"І<УТИ ОПОСТІНЬ", ст. 5О 

(мої підкреслення - ДС.) 

Дерево росте 

Просто 

Із •ерева 
Осетра. 

Луска на осетрі 

Kyxn:i та скпяики, 
"Найнеобхідніші закони сну" 

"'ПЕРВНІ", ст. 6 

де в першім прикл~і добре можна зауважити 
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та.к ззаиу "слово викликає ·слово" - ·будову 
вірша, а В друго~у ЧИТаЄМО ·ЩОСЬ дуже ·СХОЖе 
на оnис картини Шаrалля. Цим nоєднанннм 
заумної мови футу.рнстів з образами Шаr'а.лJJя 
можна найкраще окреслити nоезію Андієв. 
ської. 

Хоч цей сnосіб творчости робить Аидієв
ську своєрідною й ориrінаJІьною nоетесою в 
українській літературіt і хоч безnеречно в неі 

феноменальний мовний дар, її поезії бракує 
душі. А без душі немає щирости, немає того 
еле-ктричного 1мпульсу, що зроджується, коли 

віршем· людина nередає людині свої ·Від-чуrrи 
чи переживання. І тому, хоч Емма Авдієвська 
вже Здсбула собі місце в украікській поезії, 
це- місце зді~б.ної .іннонаторки й ексnеримен
таторки, але, на жаль, не поетеси. 

д. СтруІ(, 

Розмова з Еммою Анд ієвською 
(переводиnа пані Даріа Сіа) 

ПИТАННЯ: Що ви вважаєте найважлШJі. 
шим у доброго ttoeтa '! 

ВІДПОВІДЬ: Поет, насаМІПеред, досконало му
~нть знати мову, якою він пише. :Кожний відтінок 

мови, дух іі, її, тан би мовити, нровоносну систе. 
му. Ue передумова творчости. Бо якщо rоворпь 
про "патріотизм'r, "націонаnізм'r, а не потрудпьс• 

вивчити свою рідну мову, то ці заяви пустопорож· 

иі. Звичайно, нрім знання мови, потрібно та но ж 
іі відчуття. Мова не завжди підпорадковується ло

гічним з анонам, осніnьни вона живий організм, і 

тому треба знати її ем·n·іричні вияви, або якщо хо
~ете 'rвибрини'~. Поет мусить мат.и багатий сnов

нин. Дnа цього дуже норисна читати і 'rстарих'' і 

'rнових'r у:країнсь:ких авторів, навіть якщо їхні тво

ри і 
11 
нецікаві 'r з літера туриого погляду. Я нама

гаюса опанувати унраі1нську м·ову, це, звичайно, 

,r.rа~~ний шлJrх, бо на еміrраціі немае слравжньог~ 
унрвІнського середовища, а ле но ли nю цина зна.є, 

що вона -ч()то ось не знає, Т\0 є нв:ція. що вона ноnись 

знатиме. Що ж Д() у:краінськоі мови - то це не 

тільки баrатв скврбннцк, в nоосто родовища ней

мовірної нnасн й глибини. От наnр~адt слово 
#'журав1Пfна'r ніби не чудове cno!'o саме по собі: 
61 

• •• З"lІЇД НVПН ЖVР8:ВЛИНН НОГИ ТVJ18ЮТЬ ... 6 ', або 
СЛОІІО 61VГPVЖ8TH'r fтобто VMOBЛirrИ НВСТ.ИDЛИВО. НВ
В іть і з логрозкою): #' ... Веснаним стопом уrру
жають: ВРзсмеота тут і для хруща є,., 

ПИТАННЯ: А от не всі роЗ'JІМЇЮТЬ. 1ЦО 03ШІr
zає заголовоІ(, збі.рІ(,и Ва·ших поезій ~(кути спо ... 
стшь.~'1 

ВІДПОВІДЬ: Це означає #'кути за с'%\іною''• опсг 
стінь - це те. що межує із стіною. Дуже гаюне 
~лово~ хоч і мало вживане, а може зовсім лnиза. 

•буте, але ж мову т.реба збаrачувати, а не збідню· 

,_ати. #'ЗR стімою'' - rарно, але #'опостінь'' це ж 

просто чудово. 

nИТАННЯ: Як можпа мовц виве-ити на zу-
жин.і' .. 

ВІЦПОВІD;Ь: Дуже прост.о: Чому vю:>аі нQі мо

жуть вивчати на чужині анrnійськv. франду3ьну, 

еспансь:ас;'\1. t'отентотськv~ а своєї ні .. Голо"Вне - бР\· 
;щення. СистемРІ.тичне читt'.ниа усієї радансь11tоі Jri_ 
•ератури, особnиво rтеDеклаnів. т~них ан Тена. 

Лукаша, де просто бездоганна мова 1 читати усю 

літературу, пи сану унраїнсьною мовою, навіть ан

що вона не цінава {не цінава тобі унраїнська JІ~
тература, тоді твори сам ці:ааву унраїнсьну літ~ 
ратуру), вивчити правила, иорнст.уванна словнижа_ 

ми унра'інсьнимн, ян читвом, намагатнея збагиуnt 
д-у-х мови. Антоничеві не було легше засвоювати 

rtравиnьну українсьну мову, ніж усім тим, хто неs 

еміrраціі. 

ПИТАННЯ: Чи уІ(,раїпсьІ(,а .мова падається 
ДО t?ОЄЗЇЇ '! 

ВІДПОВІДЬ: Ue одна ·із багатюm.их мелодійних 
мов, і було б абсолютно дивно, якби вона не на
давалася до поезії. Тан ій мові можна т.іпьни поза
здрити. Багатство внелову неймовірно велине, а 
чим багатша мова, тим більші можnивоС"rі дnа по

ета. 

ПИТАННЯ: Знаzить, Ви зверпули увагу в 
nepш'U ?.ерг1f на мову'! 

ВІДПОВІДЬ : Цього не можна сназати, бо для 

t.(ене усе світослриймsння це зірt Але самозро~ 

зvміnа річ, що поет :мусить я н н а й д о с н он а

л і ш е зна~.и м о в у, в 1'\ о ю n и ш е~ інмше 
"Аін нє-.спроможний буде ви.сnовити те, що він хоче. 

Ue І'сеоттяо, що ноли хочеш бути ·Л·іаиістом, папьці 
:иусать бути натреновані так. щоб вони не звлnі
талис~ нr-t снладній музичній фразі. Але це не оз

Нё~а"ає, що ц' ль піаніст• т-ренування пальців. Це пе
ре ttvмoвa~ оволодівши я ною, можна переходи-r:и до 

су'І'і: передачі мvзичного вислову. 

ПИТАННЯ: Чи бrtгато zитаєте'! Чи лиш 
1JKpf#i.HCЬI(,U.~ авторів'! 

ВІДПОВІДЬ: Укоf'Їнсьних авторів читаю ви

~лючно ~.,'Oafl;H мо.,и. Нв загал я дуже багато читаю 

і то систематично ~ 9 - 10 -ронів життя. Почала я 
~оє чнтРчкя JП~ -,. Хнєві 12..-r . ..,мною nаrr~нською ен

н~-rнлопАдією сRітової лі"'ератvри російсьною м~ 

"fІ!ОЮ, звідти виписувала і(мена ав1\оtJів і діставала 

Ї:<: ~Р"vжни. Тане чм~ння і С':\мост1йу.rе дохоцжеинІІ 
~О ~()ТОО C::\~'l.fM, бРЗ 'чVЖ""Ї DOПOMOrt-f. і без HJt. 

Rьок, ані 'P~.lftrЬ і nов~ають. дvже збаt'ачvє mo. 
,.,~ .. ~R-,;". =-" roлoJІІtro вчм~~ іі ~.мсх:rійн о мислнти. Це, 
шо ЗАОf!З CJ<B~v. може вилRватнса JІІ~ несн'Dомність, 

~"'~VJІІ<"''-fИW. ~ttP. Я()ио там каn"авдv бvпо. вірте, або 
ні-~ nеnеЧИТ"'ЛВ усі ТВОDИ філосоФіі В~Ц ДОШКИ ДО 
дошни :Кан,.а, Шс-ленгауера, Аврелія, Пока, TeteлR 
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Н:!цше, Матона, Аріст.')теля, ще 1а:ки я пoitailti.~ сту
діювати ф:лос·офію. Те саме б'уЛо і з Літера+Урою. 
Єдине, що з поезією в мене· довrо буrі:о "не га
разд". Пуш!'ііна, Байрона, я, наприклаn~ читала я:к 
пр о з у. Це була для мене римована проза. Щой

но :коли я зустрілась з поезією МалЛарме - мені 

наче дух забило: це була нарешті поеЗія та:ка, я:к 
я іі розуміла, але ніде не 'З'усофічаnа. Це було на

решті п о е т и ч н е, а не прозове мислення. 

ПИТАННЯ: Які з zужих aв'topis Вам на~ 
біл;:,.ше підходять·? · · · · · · 

ВІДПОВІДЬ: Вsж.:ко с:каз·ати,- бо ·я маю дуже 
широке поле уподобань: від Бгаrаватrітн :до Гессе 
"rлJrперленшпіrель". Від Рабле (Fабле .. це nросто 
чудо длg мене) до л:т.ератури про морсьRу фавну, 
ітд. 

ПИТАННЯ: Чи Ви nробували· .перекладати 
з zужих мов? 

ВІДПОВІДЬ: З чужих мов не переклвдала вір-
шів на у:краінсь·:ку мову за браком чаq. 

ПИТАННfі:. Koiiu Ви поzали писати? 
ВІ.ОПОВІДЬ: Рано. 
ПИТАННЯ: Що дало поштовх? 

. . . . .. ~ . ' . "" 
ВІДПОВІДЬ: Ус~:_. ,!Іисто_к, перехі_д. ~~рез вули-

цю, спостеріга щ~ч з вікна, бачення предметів, пта_ 
х-ів, тварин, р·~б, що завгод~о. . 

ПИТАННЯ: .Шо думаете про діялекти в 
JJКра.їнській мові? 

ВІДПОВІДЬ: Діялек.,..и дс.бuе вп~ивати лише то
му, хто бездоганнQ. знає українську nіт.9ратурну 

мову, інакше вонJІ переростають того, хто іх вжи

ває, а я не прихильник. каліченої мови. На загал 

проти макарон~~мів, і _-r._o каrегорично, Щодо "apro" 
-чи жарrону - це доси.,..ь добра річ, якщо, хто знає, 

gк його вживати. -Це днна:r.Jізує ме· ВУ, але знову ж 

'l'а.ки це не Мl"ЖНа vзагв л:r::нюватч., бо в добuого 

поета жарrон З'Вучитh .н:к знахідка. а в графомана 
- несмаком і нехл:ю:Чствщ~. 

ПИТАННЯ: Шо вп.п.w:цло па Вас, що Ви 
поzали писати такою формою, як пиЦtете? 

ВІДПОВІДЬ: . Якщо це. .стосується дисонансів, 

'l'O я іх винайшла · в п'Jітнадцять років вони на

даІС·т,.~ в:ршоnі tе:Мнііrі~Го з:зучаннл, ні•ж рими, зму_ 

шуючи !!уХо сприймати· не· nиш~ цілі· тони, а й пів

тони і чвертьт~:ни: Щсж до іншої форми - то не 

знаю, що вплинуnо. Правдоnобідно ніщо. Просто 

поет висловmоє те, що в ньому, і все. Але для 

цього треба, звичайно, і мат.и дещо в собі. Хто на 

мене мав вnлив~ МалЛарме, ~абл~; ну і насампе
ред малярство. 

ПИТАННЯ: Чи В~м вдалося створити ори
rінальну поезію? 

ВІДПОВІДЬ: Про це нехай судять ті, які розу
МЇЮ'І'ься на поезії. Мені, сливе, не випадає гово

рити на цю тему. 

ПИТАННЯ: ЧоА!У zитані Вами вірші люди 
~~:раще розуміють, як іитае ї.т ~то інший? 

ВІДПОВІДЬ: Мс.же тому, що .я .. читаю .. л о г і ч
н о. Поз,r,ебільшого т ·, які читаІQть чужі вірші, 

не знають ні правильної у'І'іраінськоі вимови, від 

чого зникає первісний ритм, ні якнайпростіше пе

редати те, що поет уже сам найкраще сказав у 

своєму вірші. Ну, і звичайно від того, хто читає 

вірні, свої чи чу1кі, вимагаєтьс!!, щоб він.,розумів, 

що читає. 

ПИТАННЯ: Яка збірка "вам.І-Щйдорожеа? 
ВІДПОВІДЬ: Та. якої по.ет Іге не надрукував. 

Надруковані перестr ють ;г-ля поета. існр.ати.-·бD він 
вже пише нове, чи радше боліє над новим. Про це 

колись дуже гарно висловИвся Сомерсе:r Моем. 

ПИТАННЯ: Ч u. Ви_ любите zитати. вірші? 
ВІДПОВІДЬ: Так, коли дл~t цього є відповідні 

СЛУХftЧі. 

ПИТАННЯ: Які .Ви с(Jої вірші вважаєте най
~~:ращими.? 

ВІДПОВІДЬ: Ті, які я ще хочу писsт11. 
питАННЯ: чи п.ж.е ХТОСЬ· проаналізував Ва

Ші вірші так, ·щоб Ви єдоволuлися т~.м? 

ВІДПОВІДЬ: Що ж до еналізи моєї твор-tіости, 
то цього ще ніхто не зробив. Здебільшого це на

м:аганнg збути загальними фразами, неrвтивними, 
чи nозитивними. 

ВИБІР З ПОЕЗІй 
ВІt!НИЙ ОТВІР З·ВАЗАРІВ СТРАШНОГО СУДУ 

АВО БАЗАР НА СТРАШНОМУ СУДІ 

(Уривок з nоеми) 

Лю,цино - кінь росnиииоrо nс·крою 
Дихну•- і світ на"W.аСтки nерекравв: 
Де в,цосвіта лвrли з СтраІШІоrо Су,цу, 

В зелену шкірку холодку nрнси,це, " 
Корою відrороДЖеиий віД світЛа 

(Скрізь - nлоті куnи, зайвий мотnох), 
.Кр~rлечнк, вк nанчоху з каламуті 

На nс·::-nв,ц натіrrаfВwи, сnі.циіх Мі'І'НТІо 
(Усе кутасте nотріnав - і круrле_, 
Світ на очах в нову nо,цо6у nухие). 
Два nотоnеn.ІіикН тр:Имаіс).,.; в ·JІоJЇсЦі "сушу: 

Влищать тіла, потік mодей крізь сажу 

Наосліn ,цо зем:.JІі-(_ .о, иевrасимі судна 
Пересу,ців : поминал~иих су,цжені.!). 
Із пійксю стовть на небі су,ц~і: 

В сумлінні ловлвть карасів, 

А ім тела nечіику ссе. 

На,ц ними nащеки розnечені несутьсв ~ 
Переnрс·ва,цжують ,цо небуттв !' суту; · 
ТримаJО'І'ІоСR: хто - бовчнеь_, хто __; муЖньо, 
Xowra ві,ц них самі JЇНW ~ха мощі. 
Тече жовток на nпавІііІкн й зіниці: 

Зануривсв і виnлив через нowri 
Yceoxonиoro_, ·з са-мих тИ'Іииоk .• ока, 
Що noбopo.rro nпину вrииннй вакуум 
І з nрірви вирок вирвамн рОЗносить: 
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На6ік- душа} nорі"ІІкамн вопсюс.н} 

На6іх 7!JІа - ІUІе'ІИма tt07.UJІOCК. 

Свідоміс:n вос:•м101оrом. Тiuwut •І.JUІвх, 
Вес. заrрава .. на •нднокопі WІдно: 
Єдиний і OCYaJDІUi, той} що с .. 
Два nотоn~JІWІИКН-. 

ДІйСТВО З ДВОМА Ш:РВНЯМИ 
З СТРАШНОfО СУДУ 

(У:рнвок з nоеМИі) 

06а6і~ JRеІЩі навіІRені 
(Зі с:n101н rре6ні і зя6ра), 
Зціnивши 6Н8ні і зу6н_, 

Не6о nохаnцем JIUI!'ТI. -
!rиід eepni8 
Жовті JRono6н, 
КоІRІDІЙ JROJІo6, JІК JІOJRXi',. 

ТШо .. орником nо•нт• 
(fpyweJO жоsч : 
•-т11 дійсно JRHBJ 
Вн6ранец• !'J мт•і•, 
На міс:ці K_DIIJ!- KaJІJOJRi?''). 

Скіп•кн зору - вода 
Jез JRОДНОЇ 8адн. 

В 8СJ·ДЇ ЗrуСТІUІ: рікн-ХОJІО~И. 

За6УJІШн міру і •нмір 
ІЖнвцем так внмріапос:._, 

.хо~ тн умри)., 
Споні• no м.оподах во дя•: 
'

4Xni6! c:!m 
Ваша o~ng''. 

Щq6 ninwe свідоміс-r• розвнднШас., 
Ска6ами змеНWУJОn ві~ 
Ті, що не видно: 

З.ідус:іп• корсnнсrі допоні -
ІІпнну aиrpiny10n триnтих, 
Що6 С:ИJІес:ХН CТHXJIIL 
Сну nіддаШWJІ 
Щом.пі ~овwас -
Птах·ятір, 
Снnучо10 арко10 nазурі, 

Пmощнn. nазуху} 

fo_pno мне: 
''Все} що мина, 

ЯвJtJO н~змінннм. 

Нехай ЗaJRypa 

Шафранним JRapoм1" 
Спух nonosJDІнn. 

0JDІ8010 KOJDI8aи!t. 

1 8JRfl! •ід nтаха - тваа.. 
СтуnіІrІас:те •нднво 
Jз ту&н вндавпено 
(Дмухнупн посос:еві тру&н): 

Дно сну noneтino в nро8аJІJІя, 

А з•іцтн о6вуrпене вопо, 
Ам ні~ JgNa~yтн. 

Ніздр.ІПІа дн101а наnовн10с рівнину. 
Дехто ~JК 6а6ок rнне, 

Не внтрнмавwн nереrоиів. 

омолоакип 

Іrанка !з м'яса 
Л10деІі •нxmonye 
Окремо і куnамн 

В охро•у кyniJIL 

Намісник міс.цяJ 

Вересень - Жо:втень 1967 

В nonvci о6nоІІісканн8} 
Jде 8 ~ОJІОС:КУ 
Зав6і.т.wки з коJаІску. 
Серцем nопнс:кус. 

СуцЇJ!WІий •нспІ•. 
Суціп•на радісn., 

Так на•сnі• rруди. 
з rрудноі ІШітки 

Corprotac:тa rpo"Ja -
Ні міс-rка, ні хпадкн. 

ІАЗАР - ПОРУЧ 1 ОСТОРОНЬ 

(Уривок) 

Стоіn neйзaJR НаJDІТИЙ в 6утІІі -
Д.нrтяn рос:ШІнні ринки зІу~. 

На6ік моп~ .. ну nпівку 6у.-ня -
й комахокрtrпьний •сес:віт дyДJJJJn. 
На о6ріі • .. oxnax май6утнс. 
Каркаси, nо.кум'к xpe6n1} 
Що з хруетом з мie«Q.R poc:Yyn.} 
Іазар no наннах ~озметав: 
'
4

Нехай • наnерс:тку зорі с:nJІJІТІ., 
Нема наnарника Jliтan. _. 
Самі nanywi = OCJIH 1•• -
ІуnІІ Ь дімкн - nнтуном, 
J.ec:. мерехтом - і nотонр. 
Озерні nenexн nocnн 
На nanax сnом101 nрннесJDІ, 
Rарснnавwн в РОСТ nаспін, --
й no той 6ік. Тітакн воrаий с:ШJІ. 
Криво10 • хроsонос:ну rpy 
Пс серце, по ~оnодки u-руз 

Спіnу..Їс:тJО 6іпків і rроз, 
Назавжди, тах увеСІt на раз, 

Ві~ с~іУлоиоскоі 38!\азн 
Везснпий rnyз~, зопо10 розум, 

В cm.f'i кути х011ткем рознос:~•, 
Зvс:трів - і захпис:нувс:я навстіж. 
'4ТН зЩйснення ~ СJІуху •нnip'r' 
Оrуддя ry6nr~н і nервні 

fНадміриу nponнswн ревніст•, 
Зворотноrо дotA"aJDІ рівня) 

На nаmrннц10 - Суд Страшнні 
Ле7ят• на р:у~і хнрJІИІtІL 
РозтявІWІ душу, дух певад 

М'яку видеJD(у внJІНва -
Звнс:а з видепхн ronos": 
Веде на царсnо nоповнн, 

ne rус:ін• ry6кoJO з тра•н 
З~іймас міхи воскові 
В с:ві7н Зе"!)иин і заковнк, 

Де кущ·хнJRах. rmdi101 тварина} 
Вес::ь мац.апьц.~ і11е no ринві 
1 nокрнwко10 трО!ЦІІn ранок. -
Заан.крwнс:а CIUIOM 8IJ8 реау, 
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Ні'!::r.оnкди узаконив зриви, 

Що в навіженніст• наріка ... 
Хо• вк тебе в н~ зрікавс•, 

Вазаре, тн з усіх пткавств, 

Із вироку, із кости і: крови 
Відкравний (і крнц10 крНІІдвт•), 

Із роз"ІІНнів _, вк нет nи з пам'm, 
Навіки и застінки - зnопам'вrнні:~ 
У піджмуркн, у навтіки ..• 
Зеnені пnвмн на руках. 

Рай цвіркуновий на жовтку, 

На каnуствному nнстку, 

На похваті у холодку. 

Збіrовнс•ко nопатекрнnнх, 

Ластатих вій, обрубки вимірів, 

Розпnескаких nластамн вимерлих 

В таке завершении світЬ, 

'Що тіn•кн присмерком світи• 

По т'3і: f.Нк св!тnа й сnіпотн. 

ТАИ_, САМЕ ЦЕ 

(З "Відозви'') 

Правду - в земn10. 

Ирнвду - в хороми. 

ЖІnтспорушникн. 

В!ропомн. 

Лицемірством св!ти урухомнnн. 

Живій м'всорубці: "0, пані хороша!" 

Світ би Зі\ О'ІІі -
Де rн, мужносте? 

Реве м'всорубка в простір поромнав

Наступних трощнт• -
Снnосом JІІОцс•киі: ово•. 

Світ мов•нт•: 
"Є n10д нас•u:іІ .. а с ні"ІІИі:І" 
Чужа соро•ка пnе•еі: не пе'ІІе. 

Кожині: сво10 тітки •те. 
Чесн;ст•?-

З::-н~~то нев'ІІасна. 

Ирнк без nунн: звідки тн наnасте? 

Вів·~ внрвут•св з-під охорони. 
Цих без похороні•, 

Усіх - Н'!ПНО, 
ДитJrІИЙ маі:дсurrнк на 'І'рупн І 

Сумnіннв? - А дикоrо иаиенв брнJDІ! 

Хіба не однаково, вк до моrнJІИ? 

Скіп•кн мерцвми земnн не ryna. 
Скіп•кн дідів, 10наків, немовnnІ -
Нікому промовJІJІrн. 

За цими - не пnакаnн і не тужИJІн. 

По цих- і пам'вт• пока'І'Уваnн, 

Ніби нікоnн вони ir н~ жнJІИ. 
ТJІомбн в канаnах. 

Правду- в земJІІО. 

Тітки ж вуnканн, 

Вулканн - підземні! 

ЕММА АНДІЄІСЬИА 

ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
~ УКРА1"НІ й Нд ЧУ~ИНІ 

~країнс:ькій пітераТ!ІРі - дарDГ!І в світ! 
"LA NOUVELLE VAGUE LITERAIRE EN UKRAINE" 

В о~ому з попере~х "ІІНСеn "Смолоскипа" 

ми пнсапн, що nітературно10 подіс10 в останніх 

роках буnа понва збірки захаnнвннх віршів В. Ск· 

моненка. С•оrодні з rордіст10 ми можемо сказа'І'Н, 

що веnнко10 подіс10 в українс•кііі JІітера'І'Урі с по

вва аН'І'ОJІоrіі твор•остн шестнJtесвrннків у фрак· 
цуз•кіІі мові - "Нова nітературка хвнnв в Укра
іні" ("La N ouvelle vague Literaire en Ukraine"). 
Поаа цісі кинrн - це веnнке досвrненнв нашої 

твор•ої моnоді, вка rуртуст•св в ОУМФ і біJІІІ 

журнаІІа "·І10nетен• франко - украінс•кні:". 

Цв моnод•, вка poJUІnacв і внросJІа у Франц'ії, 
зрозуміла і осмнспиnа, що нашим наі:важнішнrt 

завданним у країнах Західноrо Світу - це про

мостити дороrу українс•кіІі куп•турі в •ужннец•· 

кий світ. І це завдании цв моnод• добре виконує. 

Вона 6а'ІН'І'•, вк і всі ми ба"ІІнмо, що росівин нас, 
під цим оrnвдом, внпереднпи на десв'І'Н.ІІЇ'І'І'в. В 

різних мовах с видані веnн"ІІезннми тиражамн тво· 

ри росіі:с•кнх 6ун'І'івннків Євтушенка і ВознесеJJ-

ськоrо. Ще не внсохnа фарба на книжці .Иузнсцо

ва "Вабнн Rp", вк вона неrаііно поввнnас• в анrпій
с•кіі: мові в США. У нас ще немае таких :sв'ІІЗкіи, 

ані таких засобів, щоб з тако10 скоріст10 ці справи 

реапізува '1'11. 

rоворнв по~т: 

Ми знов:r с. Ми пізні. 

Найпізніші, 

Що кароспи в худен•иих матерів 

В саду порубанім ... 
Нё-ша твор•а моnод• на •ужині не може 6у'І'Н 

"найnізніш~10". Тому повву цісі франкомовної ан

тоnоrіі можна nише прнві'І'аrн. Ми цим самим 

проnомJІІОсмо ту веnн•езну крнrу, вка rімапві:с•
к:~-:мн rорамн стоїт• на нашій дорозі. 

Антоnоrів "Нова nітературка хвипв в Укра

іні" - це перший твор"ІІні: внвв нашої парнз•кої 

моnоді. ~а не10 у француз•кіІі мові перекJQДН Т. 

Шев"ІІенка, Є. Маnан10ка, на високому рівні іхкіі: 

IJOneтeнJ.. 
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Антопоrін видана в rарному оформленні, на 

~оброму папері, з nередмовс10 Емануїла Райса. 

Має 256 сторінок. ·в н!ії ''ІНТ:а-1 знайДе перікпадн 
віршів Ліни Костенко, Івана· Дра'ІІа, Мнкотt: Вінrра

мовсьиоrо, Євrена Гуцаnа·, 'Віт'апііІ Коротн"ІІа, Васнпк 
Симоненка, fрнrорін Кнр~r~енка, ІринИ ЖіШенко, 
Людмили Скнрдн_, Ва'снпн Голобородька, nрозові 
твори - Є. ГуцаЛа, Ваnерін іпеа'ІІука, Юрін Кова
JІR, уривки зі щоденника В. Симоненка. Літератур
на критика -статті Івана Дз10би й Івана Світпич-

"" ноrо. 

ОСЕЛЯ ·ІМ. О.·• ОЛЬЖИЧА; США. В 'ІІервні 
1969 року прнnадат.име 25-та рі'ІІннцн смерти ·Оле· 
ra Оm.жн'ІІа, внзна'ІІноrс націонапіа'І'н'ІІноrо Jd,JrІa, 
поета, публіциста, в"ІІеиоrо й .застуnника rоповн 

ПУН в 'ІІасі оста101ьої війни ·та ~патрона УАТ "За-

рево". . ,. ~ ,. 
Справу вшаиуаанин 0 .. Оnwкн'ІІа бупо обшир· 

но обrоворено на засі,цанні ЦП "За рево", ние від· 
SyJiocн тут 27 серпив 1967 р. Рішено веmnаво ві.ц
ЗНІЕ:.'ІІити ц10 рі'ІІННЦІО. Покпнкано Ініцінтнвннй Ко. 

r..Отет v сЮІаді - .ц-р Марко АнтоновІN ""!"'~' .ronoвa, 

ре,ц. О. Зінкевн'ІІ, Т. Онуферко й О. Bu-Soirlyк 

Переклади, висоkоrо мнсrецькоrо рівня, зроб
пен; та иимии перекJІ8да"ІІами: Маріа-Франс Жако

мои, Марrарнта Матіє, СирнJІR ФаJІІtк_, ОJІІІ Реnе'І'и· 

по, Мн.рсспава Madnoa, Капина УrркіІ, Жізеm. Смо
пикевн"ІІ, Дарка Фриз, Володимир tеиик, Одарка 
Грннчук, Jlpoc.n:aвa 'Йосиnншив. 

Це, що зро6.нпн наші паризькі копеrн. - rідне 

наспідувати. Наш запит тепер до твор'ІІоЇ моподі в 

США і Канаді: а що ви робите, друзі? Пасете зад

ніх? ДІ?' ж наш! анrпомовні переклади? 

- члени. Ініціятнвннй Комітет має, в порозумінні 
з іншими орr.анізаціими, покликати шнрІWІй Ді· 

n:овнй Комітет, нкиіі займет•сн вндаІDІнм творів О. 

Опьжн'ІІа і зцвнrнеиннм n:tм'итника на оселі йоrо 

імени в США. 

Рішеио видати три томи 'І'Ворів О. Опьжн'ІІа: 

1-нй том - поезії, 11-нй ~ СТВ"nі, ІІІ-ій - наукові 
nраці й можливо ІV-нй том - спомини про О. 
Ольжича й розrпнд :йоrо творtІостн~ 

Діловий Комітет приступить до реалізаці,ї сво-
їх з;· думів З ПО'ІІаТКОМ 1968 р. ' ., 

НІМНАТНА ОДІСЕЯ 
-1-

· Рн.ц воїнів 
мої 

пересікає Термоnіпі. 

В о.цкім кутку -
Цнкпспс 
~ом снвоснн!м 

пожирає 'ІІас; 

У дPYr:ifd, 
ЗВУКОМ JІaCKOTJПL 

і .Скипа і Харнбда. 

!4одерннй Геркулес 

заво10вав ст!ну 

2-

та придушив маленьких 

Sорнса і fniбa. 

На обрії 

мнnнть десь 

А. т~~· 
СкИ'Тальці ... снуоr•, 
кртrом ~н~ює смер'І'•, 

внизу 

помі:.цор_ове море. 

Туркестан, . 
і!І l:CP. ПОКрИЛО сіре небо. 

.. . 3-

~. J.цу-'крі~• воїнів'~_~ндн. 
· У.Ііатt:ні ·...::. Ньіо Йорк, 
на н!-оrо .цмуха10ТІ. 

~всі ·,.етверо вітри; 

а збс·ку - цирк і коні. 

Над ТермоnіJІRмн 

Тризуб, 

і!. по боках 
тут Саббат" Sудда. 

Внизу 

на вншнт!й землі 

ТаНЦІОІОТЬ КОЗаКИ. 

4-

-5-

!4іж свічникамн 

та біблійка риба 

рот свііі розвела. 

-6-
Ще крок 
і пам'нтннк 

rій мужній поетесі, 
нка 'rJJІІДн'І'Ь на C'l'oan, 
що п'дnирає не6о 
! трьома сонцими 
осві"ІІує Парнас. .. ' 

Круrсм 

іЗ nотуса 
мimti 'крК:пв ' 
снвн~ ·корінними 

. BПJriTaiOTL СОН. 

..;_7 

.!t" 
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Верта10с1. и наза~ 

між во~~. ри~н: 

-8 

Тут Дікенс і ~е Сад, 

Шевченко ~ словник 

і Єйтс иоман~у10т1. -
а в ри~ построЇJDІСІ. 

ПРОБЛЕМИ YKPAJHCЬKOJ МОЛОДІ "(І) 

у чорних панцнрих 

пластинки 

А ~ес• внизу 

паркетом 

вложені поли ... 

-9-

18/8/67 
Д. СТРУК 

УКР АІНСЬКА МОJІОДЬ В НІМЕЧЧІІНІ 
Нижzе друкуємо першу zастину статті у

країнської ·сімнадцятиріzної студентки з Ні
меzzини- Катерини Горбаz. 

Молода авторка, з притаманною їй вмі
лістю вникати в суть молодеzої проблемати
ки, з' ясову є нам стан, в якому перебуває наша 
молод::,. в Ні.меzzині та вплив німецького дов
кілля на формування її національ·ного об
лиzzя. 

У другій zастині К. Горбаz звертає біль· 
шу увагу на ті моменти, які можуть втрUJКати 
7'У молодь при цкраїнстві, як рівнож і на ті, 
які роблять. її байдужою і відштовхують- від 
українства взаzалі. 

Молодій, поzаткуюzій авторці., бажаємо 
багато успіхів в її творzій праці. - Редакція. 

Остан:Rіми· ронамн в нашій еміrраційній пресі 

розвинулася диснусіи , npo відношенна унраінсьноі 
nідростаючої молоді до унраїнства. Оnтимісти, 

або таиі, яні не хочуть бачити nравди, твердить, 
що молодь ще "наша", реалісти вважають, що вона 

відчужуєтьси. 
Щоб розглянути це явище, слід nригл.ІІИутися 

ближче довніллю, серед я.ного живе наша молодь 
в захід.иій Німеччині. 

Німецьне сусnільство і його молодь можна nо

ділити на чотири nрошарни: 1) числом найменша 
груnа - інтелентуали, 2) найчисленніша груnа -
міщани, ремісияни та робіт.нини, 3) селини, 4) не

фахові сезонові робітнини. 

Тільни одиниці з·nоміж унраінсьних інтеліrен

тів належать до nершого nрошарну, а ще менше 

число тих, ані доnроваджують своіх дітей до сту

.центсьної лавни. 
Цим, nорівняно, легше зберегти своє унраїн

ство. Інтелентуал старається відрізнитися від ши

роlІііоЇ маси і nленає всі атрибути, що nііднреслюють 

його індивідуальність. Тан він і своєю nриналеж

ністю до унраїнства - дли чужинця завжди буде 
ці:кавим. З другого бону, знову ж, у _цих нолах на

ціоналізм й ідеалізм мають nоганий nрисман, особ

ливо для німці:н, яні з цими явище:ми вже мали 

ДІосвід, і нинішня модерна людина не nішла б на 

смерть за ідеали, що за них ще гинуJПІ іі батьни. 
Освічений у:краінець і тан до національного nи-

.Катерина Гор6а'І 

К. Горба• наро~иласи в 1950 році. 
У'Іеница сере~~ооі шн.оJDІ. Живе 

в Німе'І'Іині, пластуика, цікавиn.

си літера'І'Уро10, спеціалІоно мо

~ерноІО · поезіє10 і ~рамо10. Хо'Іе 

сту~10ватн славітику й rерманіс

тику. 

тання буде ·nідходит.и більш з раціонального, nо

мірнованого бону. 

Проте багато унраїнсьних інтеліrен-rів, добив

шися бажаного становища, відрінаються рідного, 

з вигоди або номnленсу меншевартости. Але дв

леtоtо не всі діти нашої інтеліrенції здсбувають nо
дібну освіт.у, ян їхні батьни. Белина частина, не 

::ни~~<рнс1.вши з себе наnолегливости закінчити сту
дії, виRчає янийсь фах і тим самим належить вже 

до робітничо-міщансьного nрошарну. Умови. ДJVI . 

sбереження національної свідомости тут :к;омшrі
нуються наставленням німецьних міщан, що мают:. 

ще вузьно-національний горизонт, - з традиції є 

нсенофобами, і не мають відваги, бути індивіду
алістами. Німецьне міщанство дуже сильне, а його 

світ дуже обмежений і еrоцентричний - найваж

ливіше в їхньому житті це безnеиа, _забезnеченнІ[ 
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сталого заробіт:ку і пов'изаних з цим вигод. 1'\се

нофобіи розвинупаси в Німеччині ще з часів реміс

ництва, зорганізованого в цехах, и:кому чужинець 

с:-ановив :кон:куренцію, і його відповідно бой:ко

'І'ували. 

Колишні ремісни:кн дорівнюють тут нинішним 

міщанам, в и:ких це наставленни втрималоси. До 

'!'ОГО долучипаси лють на вели.:ке число переселен

ців і втікачів зі сходу Німеччини, що на них треба 

було платити, і икі та:кож забирали робочі місци. 

Найбільше число цих вті:качів опинилоси в Гесіі, 

і тут лють і погорда до несвоіх може найбільші. 

·в та:кому оточенню дли у:краінци важ:ко зберегти 
свою національність, бо l~e могло б його наразити 

:-.:а невигод.и. 

Вели:ка частина та:ких молодих людей одружу

сrьси з неу:краінцими, при·ймає дрібноміщансь:кі 

звич:ки, і в та:кий спосіб ще с:коріше асимілюєтьс!!. 

Ще глибша нсенофобіи панує серед нефахо

вих, сезонових робітни:ків. Цей прошаро:к с:клада

єтьси в Німеччині дуже часто з чужинців, що жи

~уть с:купчено в о:кремих оселих. До н:.-.ого нині 

:-~алежать та:кож італі ·йці, еспанці й гре:ки, що при

їжджають сюди на роботу. Ци верства соціильно 

найбільше загрожена, бо у внпад.:ку фінансової 

нризи та:кі робітни:ки стають безробітними. По·між 

ними самими їхни національність вже стала лай

:кою. 

Погорду німців до них вони переносить на 

співжителів іншої національности. Діти наших ро

бі'Тни:ків майже ні:коли не здобувають навіть се

редньої освіти, бо дов:кілли ім цього не уможлив

лює. -Деи:кі люди ще трнмаютьси свого, але вели:ка 
частина та:ких бать::к:ів говорить до своіх: дітей :ка

ліченим німецьким діиле:ктом, та:к що таRі діти пе

реважно ие знають добре ані украінської, ані ні-

- --w:ець:коі мови, а тому, що вони взагалі вси:ким нав

чанним мало ці:кавлитьси, іх ли:кає все, що має зі 

ШRОЛОЮ ДО діла, '1'0 ВОНИ і Не ВИИВЛИЮТЬ ЗВЦі:КВВ

ленни до у:краінства, до нашої мови й :культури. 

А найбільша частина наших людей в Німеч
чині живе саме в та:кому довкіллю. 

Зовсім о:крему верству в Німеччині творить ще 
селини. Матеріильно вони забезпечені задовільно 
і В'І'Іішаютьси фінансовою підтрим:кою держави 1 їх

ни молодь в більшості зорганізована :кокфесійно. 
Багато у:краінців, вивезених під час війни, зали
шилиси ·по німець:кнх селах, або й повернулиси 

туди з міст. Вони живуть дуже роз:кинуто, і у:кра

інсь:ка громада про них здебільше мало що знає. 
ІВ :католиць:ких о:колицих ці люди ще ходить до 
цер:кви, а в протестантсь:ких релігійно зовсім збай

дужіли. Цей прошаро:к зовсім засиміmовавси, діти 
часто вже й не знают.ь, що вони унраінці. JІ:кщо 

бать~и, одна:к, за-тримують унраінство, вони на
~лн:кають нn себе ворожнечу цілоrо села, селини ж 
бе· теж неrативно наставлені до чужинців, а до сло
в' ин зо:крема, и:кими вони навчилиси поштур:кува
тн під час війни. 

Зустріч членів "Зарева" в Мюнхені в квітні 1967 р. 
з Гс·лоиою ЦП "Зарева" - Павлом Дорожииським. 

Сидиn. з-права: д-р Іван Жеrуц, Мирослав Тофаи, 

~-р Петро Горбань, Павло Дорожииський, мrр. Ан· 

тік Мельник, Воrдаи Микитчак, мrр. Мирослав 

Аитохій, Михайло Верезюк, Іван Керестіль і мrр. 

Володимир Д!дович. 

В громадсь:кій ізольованості цих наших селин 

від нашої громаtдн з іі с:купченними по вели:ких мі

стс.;: ,r;ещо завинила й уRраінсьRа громад•а, а най

більше цер:ква, и:ка зараз післи війни · не переста

вилс.ся на тє:ку форму громадсь:кого житти і душ

пастирства, - об'їзд о:кремих людей, ИRИМ не зав

жди було можливо втримати зв'изок з УRРВ'Їнсь:ким 
центром у міст.і. 

Крім цих груп молоді, о:крему ще становпить 

ді,..и мішаних подруж, гс·ловно з прошар:ку мі

щансь:кого і робітничого. Дуже рідRй.сні випад:ки, 

в и:ких у:краінсьl'інй партнер перетигнув іншомов

ного до у:краінства. Переважно у:краінсь:кнй парт

нер у прдружжі має :компле:кс меншевартости. 

Післи війни, під час голодних ро:ків у Німеч

чині, у:краінсь:кі чоловіRи працювали в амери:кан

ців і діставали всикі приділи і па:кун:ки. Н~м:кені 

забували відразу до слов' инсь:кого "унтер менш" -а. 

Німецькі ж чслові:ки погинули на війнї,· чи то ще 
перебували в полоні. З таRих причин німець:кі 
жін:ки повиходили заміж за чужинців - в тому й 

за у:країнців. Сьогодні ж, у час добробуту, при

ділі'В чоRолиди вже не треба, і та:кі подружжи або 

розходитьси, або у:краінський партнер в·повні аси

мілюєт.ьси до своєї німецької половини. Діти та:кнх 

подруж не знають ні слова по у:країнсь:кому, а на

віть сміютьси враз із ні·мець:кою матір'ю з :каліче

ної німець:кої мови свого бать:ка. 

Та:ка національна безхребетність доводить де

:колн до того, що той бат.ь:ко-у;:країнець навіть зі 

своіми землиRами, поміж и:ких п•а:казуєтьси тіль:ки 

тоді, ИR він у біді, починає говорити по-німець

:кому. 

Отt:.:к втримании національности в молоді :sа

лежить та:кож від соціильного прошар:ку, до .11:кого 

вона належить. 

У першу чергу воно залежить, очевидно, від 
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бать:ківсЬ:кбrо дому, а в дальшому співвідповідаль

на за це громада і цер:ковна спільнота. Тут і ле

жкrrь вина цер:ковноі спільноти, що іі ·представни

:ки рід:ко ходять по о:кремих роз:кинут.их родинах 

і не пробують притягнути іх до громади . 

Вели:ку вину має у:краінсь:ка громада, я:ка біль. 

ше турбується вся:кими партійни·ми і особистими 

інтриrами, ніж притягненням молоді - з усіх наз

ваних Г!)уп. 

Катеркка rop6a• 

.. НСБКОГО СП1д[~ТС6КОГО ЖИТТЯ 
Думки з ваголи високошкільних днів "Зарєва'' 

Сьогоднішній світ творить нас і в творенні 

його :кожний з нас бере участь я:кимсь моле:кул.ІІр

ним відсот:ком. У всій багатогранній с:кладності він 

явл.ІІсrься бездонним джерелом знання і розвит:ку 

т.их одиниць, я:кі стрвмnять до свого повновартіс

ного росту. Після довгих ро:ків по різних ш:колах, 

виходиться з різними посвід:ками і з гір:ким почуr

тя.м, що властиво мало ще від:крито у власному 

горизонті. 

Більшість т. зв. вічних студен11ів дале:ко не 

дива:ки і не ас:кет.и. Вони шу:качі у світі базпредмет_ 

ностей вічних вартостей, чинни:ків впливаючих на 

ввесь :компле:кс процес::в. У суті протилежности до 

тих, :котрі черпають май·же ви:ключно зі світу ма. 

теріі, ці одиниці дійсно здаються незвичайними: 

вони ж збагнули, що несвідомо, в·сі ми є опівуча

сни:ками бе;Jи.онечноі метаморфози світу, .11:кий, я:к 

:кожний твір, відзер:калює т.ого, хто його творить. 

Та й більшість з нас старається не відставати, не 

залишатися позаду ·подій, досягнень, відкриттів і 

вершин духовного ви.11ву мистець:коі т.ворчости. 

Я:кщо ми ці:каsимося всім цим, то тим більше нас 

rrовннно 3аториуватн життя однієї :країни, :котрої 
спадщина по:клала найбільше основ у нашу духо

вість. 

Із заслуженою гордістю ми свідомі вартост.~й, 

творених нами, ізгоями, але одночасно нам тяж:ко 

зрозуміти і :кожнrочасно пам'ятати, що ми тіль:ки 

мала частин:ка багатомільйонС\вого народу, я:кий 

живе, працює і т:ворить там по-неволі занузданий, 

ча.сто знеохочений, але не зневірений у своіх .!Ід

рах. Я:к.що ми думали іна:кше, то 60-ті ро:ки в:ка

за.JПІ власне на силу відродженюr, я:ка та:к неспо

дівано і буйно прориває штучні застави. 

Це те, що захоплює нас. Але більшість про

цесів дійсности в У:краіні є дале:ко незахоплюючі, 

я:к для нас тут., та:к і для у:краінців там. У розгл.11ді 

сьогоднішніх проблем потрі-бно здоровоі аналізи, 

без порожніх фраз інтерпретування і без барви

стих :коментарів. Дійсність не тіль:ки чорна чи бі

ла, але та:кож с:кладена з :калейдос:копу всіх мож. 

ливих відтин:ків, пізнання я:ких вимагає чут.~вого 

й справедливого мірила. Суха об'є:ктивність не д;у

же притаманна прові·дни:кам у:краінсь:коі еміrраціі, 

але ji потрібно виховати і виростити, та:к я:к :кожну 

рису :культурного .народу. 

Сучасна у:краінсь:ка ст.удіююча молодь, молод

ша й старша, засвоіла та:кий підхід дале:ко більше, 

ніж іі попередни:ки. Красномовні ви:клади й про
мови, притаманні нашим а:кадемі.І[м, розгляда!О'ться: 

нею, · и:к анахронізм. Та :ке ставленни випливає не з 
бра:ку пошани, тіль:ки з надужитти несуттєвими 

формами пат.ріотизму. Багаті можливості нау:ки 

сприили іителе:ктуальному розвит:кові нашоі мо

лоді. Тому ій не вистачає саме вивченни у:краін

СЬRИХ nроблем. Потрібний таиож обмін думоJІ\, ик 
із знавцими, та:к і зі своіми ровесни:ками. 

Та:ка ціль Висо:кош:кільних Днів. .11:кі влаштовvє 

вже тре11ій рі:к Краєвий Пnовід "Зарева' в США 
на оселі ім. О. Ольжича. З риду :корот:ких допо
відей молодь, і навіть старші, могли ·познайоми

тиси з деи:кими процесами сьогоднішньоі У:краіни. 

Я:к і в минулому, запрошені доповідачі є знав
Ц.ІІМИ о:кремих діл.11но:к. тому й хара:ктер цьогоріч

них Висо:кош:кільних Днів не виходив поза межі 
а:к8'демічного тра:ктуванни проблем. 

Оксана Іакум 

ТРЕТІ BtiCDKDWKIЛbHI ДНІ ''ЗАРЕВА'' 
ОсеJІJІ ім. О. Оm.жнча, США (.Bn. кор.). Важ

ливою подією в житт.і у:краінсь:коі а:кадемічноі мо

лоді в . США 'були трет.і Висо:кош:кільні Дні "За ре
ва", и:кі відбулис.ІІ 26- 27 серпн.11 1967 р. на ocenri 
ім. Ольжича. 

Заrальна тема "У:краіна сьогодні", виоо:ко:ква_ 

ліфі~овані доповідачі, понад 60 учасии:ків і ши-

ро:ка дис:кусі.ІІ - запевнили повний успіх Висо

:кош:кільних Днів. 

Висо:кош:кільні Дні від:крив заступн,и:к Голови 

:КП "Зарева" інж. М. Герець, а ними :керувала О:кса
на Ба:кум, діяльностввий референт. 

В програмі Днів виголосили доповщ1 о. Лю

бомир Гузар, проф. ·Всеволод Голубничий і д-р 
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О:rя Репетнло - Яцура. 

Оrець Любомир Гузар доповідав на тему "Цер
~ка в Укра;иі й ми"; Доповідач говорив в основ

ному про дві о,:кремі речі- церкву (зовнішні фор

ми релігійного життя) й віру (Божа сила діюча в 

JІюдях), цебто видимі й невидимі прояви релігій
ного житт.я. О. Л. Гузар, з'ясувавши, Я!'і більшо

виць!'іа влада в У!'іраіні знищила видимі прояви 
релігійного життя (УАПЦ і УRЦ), веде зараз на
ступ на невидимі прояви- віру. ~ільшови!'іи шу

l'іають відповіді на питання, що nороджує віру 

в людині, щоби протиставитися ій різними мето

дамн пропаrандивного й нау!'іового хара!'ітеру. 

Зупиня-ючись над пит.анням, Я!'і допомогти по
ширенню й ЗВІ'ірі~ленню християнства в У!'іраіні 

(а не поширенню впливів тієї чи іншої цер!'іви), до

повідач В!'іазав на три основні моменти: 

1. Потреба доброго п р и !'і л а д у цер!'іовноі 

ісрархіі й м.ирян, щоб до!'іазати, що в і р а і ц ер

н в а є основою й опорою нашого життя на чу

жині, 

2. Потреба н а у !'і о в и х п р а ц ь, яІ'іі б 

розглядали в нау!'іовий спосіб питання релігії, по

хо,rтження людини і іі п·ризначення, ети!'іи й мо

ралі та віри людини. 

3. Потреба а п о л о г е т и !'і и, відповідей на 
протирелігійні виступи !'іомун~стичноі пропаrан

ди. ТаІ'іі відпові1ді мали б мати нау!'іове пояснення, 

]!jоби мс·гти дійти ТВ!'іОЖ до розумування інтел~

rенціі і вчених в підсовєтсь!'іій дійсно·сті. 

У дальших своіх твердженнях і виснов!'іах, о. 

Л. Гузар говорив про дале!'іойдучість реліrойного 
іі'іиття - визначення поняття, що ТВ!'іе означає бути 

уковінсь!'іиМ християнином, що робить цер!'іву У~'~
раінсь!'іою, ЗО!'ірема зупиняючись над потребою 

с;у;р:плення ві.ри в У!'іраіні в обличчі знищення й 

заборони унраінсьних цер!'іов, 

Проф. Всеволод Голу6пичи·й доповідав на те
му "Еконс·~ічні взаємини України з Росіє10 та ін· 

шимн ресnу6ліками (до nитання про колонівпізм)". 

Основним питанням доповідача, на я!'іе він шу!'іав 

і дав відповідь, було - чи Україна є копоніє10 Ро

сП. чи и!? 
Розглянувши різні дефініції поняття е!'іономіч. 

ного !'іолоніялізму, доповідач ствердив, що ніхто 

з західніх е!'іономістів не уважає У!'іраіну !'іоло

мією Росіі. У!'іраіна є грабована, е!'іономічно жах

ливо е!'ісплуатована, але це ще не є озна!'іою !'іОло

ніял.і·зму і його не можна нау!'іово до!'іазати й під

"І·вер ттити. 

Проф. В. Голубничий Розглянув теорію М. Во. 

.'"с.бvєва пРо холоніялізм ~!'іраіни, сперту на даних 
Доброгаєва, с·тверджуючИ, що його арtументація 
з наv:кового погляду була дуже слаба і має біль

ше пvбл~цистичний, чим нау!'іовий хара!'іт.ер. Згід

Не"> з істори!'іОМ е!'іономіі Оглоблином, з виснов!'іом 

икото доповідач погоджувався, У!'іраіна не була 

єні за царату, ані при біл~шови!'іах е!'іономічно ін

'І'еrрованою частиною Росіі, а є О!'іремою, відруб
:r:ою й самовистачальною е!'іономічно !'іраіною, не 

зважаючи на те, що вона входит.ь і є частиною 

всенаціонального російсь!'іого е!'іономіЧноrо !'іОМ

пле!'ісу. 

Доповідач розглянув ТВ!'іОЖ праці проф. Ко
нонен!'іа і д-ра З. Мельни!'іа, ЯІ'іі, Я!'і і Волобуєв, 
до!'іазують, що У!'іра~на с :кол::>нією Росіі, утотож
нюючи грабіж і е!'ісплуатацію з !'іолоніяльни •м ста

'l'УСОМ та !'іористуючись більше політичними мо

'І'·~1:вами, чим суто е!'іономічними. 

і; Проф. В. Голубничий навів ціІ'іаві дан.і про е!'іо
номічну е!'ісплуатац~ю У!'іраіни. Спираючись на 
радянс&!'іИХ даних, він В!'іазав, що У!'іраіна втрачає 

річно на !'іОристь Росіі чотири більйоки долярів, 

що в Росіі заробляють на 15% більше, Я!'і в У:!'іраіні, 
що в Росіі вищі заощадження, що В!'іазує на біль

ший добробут росіян, що в Росіі постачаЄІ'ься жит

лові помеш!'іання на !'іОШТ держави, а в У!'іраіні 

продається на !'іредит. 

У ЗВ·!'ілючному слові доповідач з.робив ств~.р
дження, ЩО НВУ!'іОВО ДО!'і8З8НО, ЩО У!'ірВЇНВ Є СИЛЬ

НО е!'ісплуатованв. , але це не означає, що вона є 

:колонією. Бо, чи можна уважати !'іОлонією !'іраіну, 

Я!'іВ є серед десяти найбільш розвинених !'ірвін 

світу? 

Д-р Оли Реnетнпо - Яцура говорила на тему 

"Укр~їисьиа пітератУра nісм wестндесвтників". 

Дсповідач!'іа зробила аналізу творчости молодих 

поет.'в в У!'іраіні, ЯІ'іі влилися в у!'іраінсь!'іу літе

ра туру післ'І шестидесятни!'іів. Ця творча молодь 

є хара!'ітерна своєю бунтівничістІ() проти радян

СЬ!'іС•Ї дійсности та ·проти затис!'іу свободи творчо

сти. Молода творчість є дуже зближена до філо-

12- 26 серnив 1967 р. в Колеж Пар
ку (Мернпенд) ві~6увсв ХХ-ий 

Коиrрес централі американськоrо 

студентства- :ЮСНСА. В nрацях 
Кснrресу 6рапа дуже активну у
часть також депеrаціі СУСТ А. 

На фото nредставники СУСТ А 

(з-nрава) - Андрій Чорнодольсь

кий (Віцеnрезндеит СУСТ А на 

Схід) і Лариса Ян!в (Віцеnрези

деит Зовнішніх Зв'взків) разом · ·з 

nредставниками литовських сту

дентів. 
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софсь:ких роздумувань, вона тв.оритьси не лише 

дли літераторів, а її значення не лише суто мис

т.-зць:ке, але й в багатьох випад:ках - політичне. 

Тоді :коли поезія наймолодших має висо:кі мис

тець:кі вартості, то проза у нас не виросла з но

вель, а молоді прозаі:ки ще не зуміли створити 

вели:ких творів. Поезія наймолодших стала та:кою 

популярною в У :краjні, що вона стала магнітом 

дли творчої молоді. 

Е•спе:ктів: форма , вислів і зміст поезн. 

О:кремо зупинилася вона над творчістю відо

мих уже в У:краіні молодих поетів - Р .. Куд.пи:к-а, 
Л. Тигр;\й, І. Калинця, М. Сачен:ка, Р. Луб:ківсь:ко

. го, І. Жилен:ко, Л. Ковален:ко, С. Йовен:ко, В. Го
лобородь:ка, Л. С:кирди, В. Кордуна, А. Кам'инчу

УСІ: '!'q і::u-:о-·;нх. 

Пс·р;внюючи творчість шестидеситни:ків і тих, 

и:кі прийшли після них, д-р О. Репетиnо-Яцура на 

численних при:кладах. до:казала, що дуже часто в 

них зустрічаються ті самі образи й навіть теми, 

і що сер.ед наймолодших є багато посередміх тво. 

рів і менше цінних. 

ТвоDчість "тих, и:кі прийшли після шестидес!Іт

ни:ків" (ми б іх назDали "поетами 'Іекаиив" - прим. 
:кореспондента), дсповідач:ка аналізуваnа з трьох 

Після :кожної доповІдІ, присут.ні ставили до

повідачам багато питань і відбувавен широ:кий об

мін rr,yм .... · СІМИ. в и:кому браnи участь д-р М. · Анто
J'ович, АлJТ"1. 7-І Михайло Герець, Анна Процю-t, 

О:кс.,на й Володимир Ба:кум, О. Ганас, Т. ·Онуфер

:ко, О. Зін:кевич, П. Дорожинсь:кий, Б. Гасю:к, п •. 
Химич, Б.. Ковч, д-р О. Репетипо-Нцура, Р. Мац, Х. 
Тvрченю:к, дир. Дем'янчук, . проф. В. Голубничий, 

'Л. Калинич а інші. 

У суботу вечером віДІбуласи студентсь:ка за
бава . 

Зближається СНУВС 
Під час літніх місJІців о:кремі членами будуть та:кож ідеологіч

:комісіі підготов:ки Світового Кон- ні й :конфесійні студентсь:к~ това

rресу У :краінсь:кого Ві~льного Сту- рис тва. 

дентства (ОКУВС) відбули свої за Проє:кт нового стат.уту ЦЕСУС-у 
сідання, на и:ких було узгіднено було розіслано, дли узгідненни , 
рид принципових справ, виготов- до всіх студентсь:ких союзів і цен. 

лено різні проє:кти та плини. траль ідеологічних товариств. 

Всі засідання відбувалися в ду- Засідаиив Редколеrіі спеціJІJП,-

же дружній та товарись:кій атмо- ного видании з нагоДІ! СКУВС. 12 
сфері й не було ані одного випад. r.ерпня 1967 р. відбуnоси в Ню 

:ку я:кихось непорозумінь, чи на- Йор:ку перше заоідании Ред:коле
рушення цих співвідносив. Всі у- rii спеціяльного видання з нагоди 
часни:ки засідань старалися я:кнвй- ГКУВС. В засіданні взяли участь 

більш :конст.ру:ктивно спричиня- П. Дорожинсь:кий (гоnова Ред:ко

тиси до успішного пер9веденни й лаrіі), Є. Ганоаський й О. Зінхе-
відбуття СКУВС. :9ИЧ - члени. 

Члени Ред:колеrіі розподілилн 
НАРАДИ КОМІСІй між собою обов'из:ки, згідно з .я:-

Засідаиив Статутової Комісії. :кими статтю про 4s.nітт.и ЦЕСУС-у 
J 2 серпня 1967 р. вудбулоси в Ню . писатиме П. Дорожи.нсь:кий, про 
Йор:ку друге засідання: Статутової 

rтооблеми переорганізаціі ЦЕСУ
Комісії, я::ка має підготовtпи ста-

С-у - Є. Гановсь:кий і про сту-
тут переорганізованого ЦЕСУС-у rентство в сучасній У:краіні - О. 
і підготовити проє:кт програми ф 
СКУВС. Зін:кевич. Односторін:кові ін ор-

Мі1Г1:йні матеріяли про о:кремі ор
В засіданні взяли участь: Є. Га-

г,нізаціі мають підготовити стано-
новсь:кий (ЦЕСУС), В. Ба:кvм (СА- ві союзи й ідеологічні та :конфе
УіС), О. Зінкевич ("Зарево") й І. 

с:йні товариства. 
Павленко (ОДУМ\. 
На засіданні, Я1'іе триваnо май

же шість годин, буnо в основному 

пеDеrля:нено попередній статут 

ЦЕСУС-у та після узгіднен~ все

ціnо його змодифі·:ковано, присто

совуючи до сучасних вимог у:кра

і н:сь:коі сту дентсь:коі д1исности. 

Вели:ким новумом у новому ЦЕ

СУС-4 буде те, що його дійсними 

Засідаиив Пресово - іиформа

ціііио - фінансової Комісії. 19 сер
пня відбулося на "Союзівці'' тре

"'Є засідання цієї Комі'сіі СКУВС. 

R з асі данні взяли участь Л. Зоби ів 
fCYCTA) - голова, М. Герець 
r"Зaue"o"), Т. ТаРнавський (СУС
Тд \ і Б. Гасю:к (САУ:С)- члени. 
На заоідаяні обговорено преса-

во _ видавничу дівльність ЦЕСУ
С-у та можливості· фінансування 

його видань. 

Комісія пропонує, щоб ЦБСУС 

·~идавав інформаційний бюлетень· 

в у:краінсь:к•ій і англійсь:кій мовах, 

а на за1~:нчення :кожної :каденції 

- о:кремий альманах. 

Пленарне засідаиив Підготов

чих Комі.с!й СКУВС. 9 вересн!l 

1967 р. відбулоси в Ню Йорку, в 
У :краінсь:кому Інституті Амери:ки, 

третє- пленарне засідання, в и:кому 

взяли участь члени Організацій

:kоі, Статутової й Пресаво _ інфор
маційно - фінансової Коміс:й. 

Засіданням :керував голова Ор

ганізаційної Комісії Богдан Фу
тей, а в ньому взяли участь: Ла

риса Янів, Л. Зобні·в і Т. Тарнавсь-

1'іИЙ (СУСТА), Б. Гасю:к (CAY.C).r .0. 
Зін:кевич, М. Герець, Ани Процюr, 

і М. Годованець ("Зарево"), В. Ро
синсь:кий й І. Павленко (ОДУ"М), 

Б. Кульчиць:кий, В. Ванчнцьии.~. і 
Х. Кульчиць:ка (ТУСМ). ЧастиннІJ 

в нарадах брали учас~ь члени У

пра,ви СУ:СТА- Ю. Кульчиць:кю1, 
А. Чорнодоnьсь:кий і Л. Ковали

шин. 

На засіданні, я:ке тривало шіст .. 
годин і під час перерви я:кого міс

цева У:СГ приготовила пере:куску 

дли його учасників, дальше узгід

нє-но та вирішено рид справ. 

Рішено запросити до участи в 

СКУ.ВС Студійне Т-во ім. М. Гру-
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аевсь~ого та Студентське 

rм. В. Лнnннсьиого. 
Т-во .r:ійних товариств будуть мати n~t.. лодших уqасннків, JІ'J\i не нале

Після довшої дисиусіі над nро
~том статут.у Ц"ЄСУС-у, ЯJІіий nij.l .. 
готовила Статут.')вз. !1\oмtci.t, рі. 

шено, · на nроіІозицію Л... lІи"і11, об

межити застуnництво ідєоnDгі". 

них організацій в ЦЕСУС-!. В цьо.. 

'іУ на.прям:иу було n.рийнято :ком
t:ромісовий внесои О. Зін:кевича, 

згідно з яиим визначено nредстав
ництво ідеологічних і ионфесій

них організа-цій в ионrресах Ц.Е

СУС...у. Узгіднено т.а-иож, що до 
гової Уnрави ЦЕСУС-у не будуть 
аходити особи, ві активно заан
гажовані в ідеологічних організІі .. 
ціях та, що В'іцеnрезиденти Це

СУС-у від ідеологічних і :конфе-

ше дорадчий голос. Все це .sроб.. жать до жодних ідеолоrі-q:ннх ор

лено з ціллю, щоб запевнити :.а га~..зацій і JІІ<і nобоюютьсr, щоб 
ЦЕСУС .. ом і надальше стшt•J·аий предста·вннин цих організацій не 

його характер, а рівночасно, щоб дом-інували в майбутній Управі 
він об'єднував всі студентсьиі ор ЦЕСУС-у. Між ннмн і дея:иими 

ганізації в Захі•дному Світі. nредставнИ'l\•ами ТУСМ-у ві.цбу-

.Крім важливих с:сатутовнх 

сnрав, яиі забраШІ найбільше ча
су, і о.і ще раз має розглвиути 

Статутова Р\омісія, обговорювано 
сnра:вн фінансові, внданн.к спеці
яльноі брошури з нагоди Р\онrре

су. сnрави пропаrандн СР\УВС, 

приміщення, бениету та багато іи .. 
шого. 

На засіданні було nомітно ак-
тивну участь груnи його наймо-

лася в кільиох місцях жива вимі

на ПОГЛВJrіВ. 
На ц-ьому засіданні, я·:ие за-кін

чилося в nізиіх вечірніх годинах, 

було nредставлено його учасн~t

иам ·nроє~т за:илИJ\оу ОКУВС д:> 

студентства в Україн~ пий під
готувало "Зарево<'. Резолюці:і, s~l 

nідготовляют.ь сn-ільно СУСТА і 
СУСР\ та nроєит заилику до сту

дентства на чужині, Я·І<НЙ підг~ .. 
товляє ТУСМ, ще не буШІ готові. 

Семінар СУСК-у- 67 
МоИ7ре8JІ fln. вор.). 1--і верес

ня 1961 р. відбувСJІ в Монтреаn!О 
семінар на загальну тему "PotUІ 

иан.,.а..нх уираUщіа • друrому 
mopi..-.i Канади". Цей небувалк.К 
семінар зорганізувала цент-рал.к 

уираїнсьжнх студентів у Канаді 
- СУОР\ і в ньому взяло участь 
:кілька сот студентів з різних ви
со:кош:кільних місце~остей - То

ронта, Ві'нніrІеrу, Сас:кату.rуt Ван· 
:куверу, Едмонтону, Оrтави, М~нт
реалю та інших. 

Семінар ро·зпочато в суботу 2 
!Іересня в !'\алежі Лойола това
рись~ою зустріччю, в яиій взял~ 

участь nонад двісті студентів і я.

иих віт.ав від монтреальсьинх сту

дентів Ізидор Поnович та nрези
дент :СУіСР\.у Л.юбомир Жила, від 
:канадсь:кого уряду-Врей Меме .. 
сі·, а від оnозиції - r рафтей. 
nерша сесія ділових нарад бу

ла nрисвячена темі ''ПерсnекУtе8Н 

рраіи~ у иаиад~иій no.Jdьцi і 
JІ.анадсt.иих no.Jd~ниx napтJ•x"~. 

Дис~усією nроводив студент Ро-

8 :&уеиос: Айрес:. Нова Ynpa11a 
САУС-у. До нової Управи САУС-у 

- Союзу А·рrентінсь1\о - Укра.ін

сьиих Ст у дентів входять: Євг~н 
Цап - голова, Маруся Лесь~ів -
заст:уnня:к, Діяна Лес• Р\олодій -

ман Мельни:и, а доnовідачамн ВИ· надсьиого nарляменту в Отт.а ві. 
стуnаля -голова .канадсьиого ·.ко_ Обидва доnовідачі говорили пр.о 

мі~ету для nолітичного nmиувг!-1- роЗВІіТС1\ у:краінсь:кого nолітична

ня молодих лібералів Т. Пірсон, ro життя в Р\анаді, виазуючн на 
деnутат (рафтей, деnутат Меине- йоrо сnецифічЮ умови та у~ ... 
сі та р.кд студентів.. лежнююч.и майбутнє у краї яціа 
На другій сеоії~ в nонеділо:к 4 від бажання молоді брати Y'fdCTh 

вересня, обrоворювано nepcne~- в українсьиому організова-кому 

тивн збереження у:ираінства в '!ер- житті. 

говому сторіччі •Р\анади. Доnові .. 
дачами буШІ1 n-ні Ванrенгай:м, со

ціопог Торон~сь:кого у~верся~етv 
(поrляд кенадсЬJ\О - англійсь.коrо 

жнтт .к), nроф. Форті з Лявальсьис
го університету f по:r ляд :канадсь
ио - -фран·цузьиоrо життя:), та с~ 
натор Павло Юзн:к (погJІJІд :канад
сьио - унраїнсьиого життя). Доп~ 

У неділю, 3-го вере'СНя, відбувся 

з'і.sд украінсьного ~ат.олнцьиоrо 

cry дентства, об'єднаного в '•Обно
ві", в JІио:му взяе участь Митроnо
лит Р\ир М. Германюк. Митропо
лит М. Германюн у С1ЮЄМУ висту
nі заилниав молодь .!бері гати рід
ні традиції, культуру, у:и·раЇнсьиу 
мову т.а свою ·нІЩіоttельну rop .. 

віда чі n-ідиреслюваJDІ ди~а:міЗ)ІІ 
дість 1 nід:иреслював обов'язt'\и 

українсьиої еr.нічної груnи та вj-
молоді сvпротн своєї рідної цер

РУ в розвито!\ і з6ереження рра-

інсь:кої иvльтурн. 
На ,.-рвті й сесії, яиа відбулася в 

rой самий .nень, вистуnи ля Мнt<о
ла Плав•ю1\, застvnни~ Президен

та КУК-v та М .. Сосновс-ьиий, :ко
ресnондент nресової rаперії :ка-

ХРОНІКА 
с&1\ретар, ОмеJШн Собеи~о - зас
туnнк:к секретаря, Володимир Тн .. 
моч~о - сиа рбнии, Маруся Балз.

ЩV1\ - застуnнии с:карбнниа, Іван 
Стецюра, Ігор Васили1\, Олег Ма:к .. 
снмен~о, Степан Ратушня:и, JІюц. 

RІ5и, народу й уираїнці.и в Канаді. 

Учасниин Семінару - 61 взяли: 
участь в EFteno -61 та заиін"!илн 
свою, надзвичайно усnішну зуст

річ, бениетом і балем в готелtо 
ІІ.Іато ІІ.Іамnлей. 

вии Гоцуля:и - члени Уnрави. 

8 Іаwінnсн. СУСТ А з6ирає 

дис:ерt'&ЦJ1 з уираінс:r..иою темати· 

ІtOto. Уnрава СУСТА звернуJІас.іt з 

заклниом надсялатя ій до"Rтораь:к:і, 

маrістерсь~і та сту·дентсьиі семес-
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трові диоеj)'!'аціі з рраіисьною 
тематииою. Цим студеитсьиа цен
трапя в США хоче rідио .в-~д:міти
ти 5~ліття У .краінсьиоі Націоиапь_ 

иоі Революції та створення: У.кра· 
lНСЬ.КОЇ ДерЖ8·ВНОСТИ у формі УН!), 

видаю~и ці праці онреми:м ~идаи

ия::м. Всі ім-формації та :матері.иmt 

nроситься: спати на адресу Пр(.'L. 

зид~Jтта СУСТА = 

G. Ku1chycky, 
1607 N. Quinn St. Apt. 103 

Arlington. "\"а 22209 

8 ОсеJЬІ ОДУМ-у "Киів'', Ах· 
рол, Н.Й .. 17 .. нй Зізд ОДУМ-у. 2-3 
вересня: 1967 Р~ відбувся: з'ї-зд Qб• ... 
ЄДІНання Де:моирати~иої Уираін
сьиої Молоді, орrаиізацtі·, я:~а {)б'-

СМОЛОСКШІ 

М. Шульrа, П. Сеи.ьио, В. Полив

оо, л; Ревенио, О. Коновал, О. По
wиваии.и, В. Ріжио та Є. Кольман 
-~лени .. 

8 Ньжо Пап.ц, H.R. Ухраінс.
хні Студента.кнй Kmo6 (хор .. О. 
В.). З nочат~ом 1966 аи.. роиу о
формився: УСК прн Коледжі в 
Ііь1о Пальц, Н.й. Продовж остаи
ньоrо ро~у ue иевели~ие товари· 
ство, Я1'іе має всьоrс дев'ять чле

t1ів і rоловою я:r.oro є Галина Ду

да, а дораднином Вол. Ва~. про
фесор фраицу:sь~оі :мови й літе

ратури, пролвило баrатс еит-узі
я:зму, nрацьавитости і завзя:тос

ти, Ідо мо-rли б подивля:ти інші 

сту деитсьиі товариства з баrато-
чисельним ТПІеиствоtJІ .. 

єдиує танож велину -кіm,ніст~ ее- Свою дія:льиі~ть Клюб спри-
редиьоw'~ільиої й сту д~ит~ькоі мову ва в у на пря: мну зиайомлеинr.: 
:молоді. В ~асі з' із ду, яни~ присвя:- ~.~..rеринаись~их студентів з унра·· 
-чеио SО.літтю У нраіисьноі 1\ац:о~ інсьни~tи сnравамч і наш:;.n~н 
иальиої Революціі, було заСJІуха- нуль-уурни:ми надбаннями. 
но nроrрамову доповідь Ми.колн До важливіших виступів УС~ 
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. . . ,, 
~ор1 .коля:дои р1зиих иародt'Р. , в 

я:иому ирі:м у ираіис\оноі студен·r

сьиоі rpynи брали у-ч.асть тамож 

французи, німці й еспаиці ~~
на иац~оиальна rрупа розиазува-

ла про свої рі3д.вя:ні звн~а~ та 
виноиувала. иоля:дии. 

У иіиці J!IOToro ц. р. Клюб за
nросив ~ідо:моrо :митця: О:ксану 
Віиул, я:Rа далJІ доповідь з ·поиа-
3ОМ І'!:'ісаИ!!я уире.їисьиих писа

иох. 

З іншої діля:и.ки ді.ипьности 
треба від:міт.ити обговорення: ~е

иамн Клюбу двох питань -· '~А
.культуризація: - асиміляція: чи 

синтеза~" та ~'Філософіч:иі аспе}Іі

ти nатріотизму·'. 
Весною ~лени УСК-у в-,п ли 

~acn, в ле.кцН о. Гузаря: прс. ''Но
ві те"ЧіІі в релітіі сьоrодиі", Я:]:{а 
відбулася: на ~'·Союзівці~'~ дІІрен

тор я:иоі n. В. Квас завжди дуж~ 
тtрнхильио ст~~ився: до діяльнос

ти Клюбу ·ra D 5аrатьох випаднах 

був дуже доnо:між.ІШ:м ,цлп ньоrо. 

У с"9оій лраці УСК натрапив 
Дзя:беи.к~ - ''Украінс:•ка моподr. К-у і йоrо дія:л&иости СJІід зара 
а су•асному та май6уткьому'' хувати: 

.~:__ тз~ож на дея:ні труднощі зі сто-
та влаштова·ио vаи.кет з ~ислеи- Участь у сnортиви1и -nараді, 

pottи університетсьnих властей, 
ною у~астю представиинів у.кра- де члени Клюбу їхаnи на прІі- . .. " 
їись.коrо rро:мадя:иства. !Іірашеиій пля:тформі в иаціоиаль- Я:~l далR ному статус з~реєстро-

Зі··здом ·.керувала nрезидія: в 

снладі: д~р 1Юрій Криволап·- r"· 
лова, ікж Євrеи Кольман - зас
тупнии та Г. Євсевсь..ка і ~.. ?евен .. 
но - сеиретарі. 

В силад Uвl'тnf"П"'fioro Ко :мі те'Гу 
ОДУМ-у зі США об "Рак\~ ,rr--, Ю. 
Кривопап - rолова, і·иж. Павло 
Лимареи.ко - д-руrий заступин~, 

іиж. Оленеі-й Шев~еи.ко - рефе
рент з-овнішніх зв#я:зків, іиж. Іван 

Павлеиио - референт юиацтв~, 
Мниоnа В·\риий- сеRретар. 

До fоловноі ~пра-ви ОДУМ~v в 
США буJDІ вІ(браІсі: іиж. В. fpи
ropeJІRO - rолов.а, ·С. ЛободеИrtо, 

.нмх одягах з символом українс!.

:sоrо прnвітаин~ - хлібом і сіл
лю. 

2-S ЛJ.!СТОПе. ]la 1966 р. В бібліо
теці nоледжу була вввштована 
вистазиа уираїнсьиоі .пітератури, 

і'ІПtстецтва й історичних пам' ятоR. 
ПDихильний відrуи ІІа цю вистав

хv був оnvблі~ова'kий в журиалі 
ltO-o~l(eл". В 11ей же день молодий 

архіте:кт Т. Гв11рии мав дОІІовїдь 
лрс унраіисьи.у цериовиу а ржі-

~аиоrо·' Клюбу, але "не визнано-
~' . . . ro , ~ер~з що в1и 1 не :може в ц1 .. 

nо-:ти нористуnат.иси з фінансо

вих nривілеїв університету. 

До труднощів, я:ні ще тр4С-а 
переборю:гати, треба зарахув&т}І 

:гідмову мистецьної raлepfi -коле

джу на дозвіл влаштувати :в:~ст-u
ну у.кра1ись.коrо мистецтва, моти

вую~ це 'ІИМ, що, мо:вл.n:в, ~ра

іисьRе мнстецтво ~'є відстале в . . . ,, 
crиm 1 не винли~е зацІRавлеиия: .. 

Т'Іраця: УСК-у, я:ма є сrтри~tо'Ва-

те.ктуру, ілюструвавши іі npopi::t· на на зовнішній від-тиион~ є М.ІК-
1\;;'!:МИ. ха, але р\вио~асно дуже иорисна 

Наnередодні мниулорі~ноrо і вона тtовпииа дістати підтр-им

Різд'!Іа, F\люб nзяв ~асть у "Ве- RY ножиоrо :місцевоrо студента. 

ПОДУМАНТЕ 1 ПОРІВНЯНТЕ 

Учнівська екск,rрсія в У країні 
KиiвCJ.Jta rазета •tрадяна.ха освіта'' ( .. 52) ony

бnixyuana знамениту розповід. у.ая МнхоJDІ rа

l(енюха з сеJІИІЦа Копомах на Xapxiвu::nnri про по
їздку rрупи шхоJІАрів разом зі евоіми у•и~епами 
на Креме~r~уцьхе море. Передруховусмо ниж•е 
повну rумору розповідІ., з вкоі виразно видко, JЬ( 

живуnо і првц.а.ют• у.Ю й у-.нте.rrі та SІХе сnів .. 

:в:і.-аоwення: між ними - 6ез змін і скоро•енJ.. 
lз):rtm1tr. Аж три дні їздил1t. Марина Свwр~ 

дівна c"aзa.rza, щоб завтра UJJЛU в 'l«Колі7 м 
utrтu"! Потім 1fЇЛУ годину на"аз'увала, що бра
ти в дороz.у1 я" поводити себе на воді. Н-іби 
малень-ким дітл..,~·l. Аж набридло! Я навіть н.е 
тtтри ... 'Иав t потихен.ь"у в'1"'Ш. А v.~p?! Завтра 
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єи.руиюти) а я буд!! zac zаяти.? Треба ;к добре 
'йри?-отуватись. 

Зійш.лu.сь ~nt panІW;:,t до 1а100ли) а Марини 
Свири-дівни ·и~ JtC)Иa. 1 директора нема. 

Пі;[1хала J\tautинa~ 3у·n1tнилась.. Виходить 
з кабіни Дмит,_,'О .. iJ.f артиновтtZ і каже: 

- Тепер zек,а,(іте rцт~ -noN.tt всі. зійдуться. 
- А .:vu всі. у ":i!f.P зійиtлu,!.'~·' 
- Та n.i, u~e ж у~ителі rюви.ниі ·прийти. 

Зараз я йд~І Jf ap14.uy Свиридівну кликати. 
t'От доб~!- думто.- Ти ... и zасом. я своє 

!~JJДЛи'U~е захоєа10 G кузові. nід СОЛО.\tОЮ. А ТО 
·~ Mapuua Свиридівна І-L6 дозволить 1'"'юго брати. 
Л вЖе З1ШІО ii/JJ. 

Забрались .~tи на Л1.а1и..и.н.у й ~екаємо. Дов
<:снько довелось z.екати .. Виявляєт;;,.ся) Марина 
Свиридівн.а 'll~e за. своїм. пле.1ttінником. tюда
.гшся. Но;.е1.иті, баz:имо) йдуть разом.. 

- 'l·ctlep Аtотайте з пере,днього ряду) -
н.аж:у хлопt~ям. - І(і місця вr.ителі займуть. 

І хлопці ontmuлucь тettep аж на заднь-ому 
ослоні . .А я tr.oeP-pP-дu.нi! Я 1~ діло зразу ску
Jіrєкав.' 

Через дві 20ДUH1t ми були в Полтаві. Під'· 
t:'k~aлtt ~Іди) дІJ найбіль'ltl-е .. :..tагазинів і базар 
,_,ор,Іz. Тут Марwю Ови.ридівиа нашzза..ла ~.,, 
t.~ttдiтu - і ні з .місця! 

Вzитслі мдалtlСЬ кудtUУ.;·, і Марина Сви
ридівиа теж. 

Cидtt..i\fO) г:cк.ae.ftto... А сонце як н.а зд.о ... 
Тпк neze. що a.;ll до п)ят 'І'tрони.зує ... Ми.нає го
дина, а .Мtt CUД1l.JJto. ВJке 1і зо дві пртtшло, а A!U 
(}'ftДи.~f.O J 

Поті.м 11-оіали сход1tтись- 11zителі. Накупи· 
или-и! Ви б тільки баz1tли! Відер. Каструль. 
Бутлів. /Добре) що xoz. обплетених лозою. 0-
puna Гнатівна примис к·1!nила. Віра Антонівна 
- e.л,eKT'frllZH.y д~ІХО8Іl.у. А Орtшл Гнаrівна ще 
й -капнан десь- иадиба.ла. Бо в неї дома недав
н.о кр1.r~а кр оле 1l..Jlт у н;літці мгризла. 

Я вже дJІ.711RвJ tf~.O зараз 1юїдем.о. _4.ле ... Va· 
рина С'виридіди.а Jtцe побігла з Тt.tмІLом йому 
'~tальто куп~1вати. 1 ще -'~"t годиии дві ~екали. 
/1. е той T'u.JtU(.O взt~.-еся з свdі.'! 1tальтом? .r 

До вєzорп .,-"u; добрал.~tсь ло Кре:~tен~ушz. 
Buбpaлtt тa..rtt собі xopout.e місце в сад~/ кюло 
літньо2о кіJtотеатр~І· Повеz(]рлли й полягали. 
сп.ати. 

Прокинуася ршt.ком) глянув - в~ител·ів 
1-l.ікого HCJH.Q.. иОт тобі й :;\lО.ЄШ!- думаю.- Н'? 
інаи;ше, як знову кyn1JOOTu щось 2айнули'J· 
Іlитаю u v.юфера. 

-· А ріzк.а. далеко звідси? 
- Та Оt~ь nop!J~ Диіпро! 
ио,~-С д·іло! - думаю. - Хай тепер xoz 

і цілий дпнь базарЮІоть. А я піду Рf.Сбку ву
дити. Поtси з zепв'якм r..yxapi не зробились"''. 

1 ttІ.1/2H!fв. Ми1.и"о зо юtою. За ним. Пет· 
'fY'JO~~·. Так .. 1t1t втрьох і опинились на березі 
Дніпра. 

Я миттю заиииув вудку. А хлопці кину-

.лись· у воду. Красота! Во.тtя иам - м.'іацьки.."И 
синам! 

ПоверН,/ЛUСь ми. до мav.ttlHU· годин.1. у дв~ 
иад'Ц1tтій.. Марина Свиридівна і Віра .Антонів· 
по, в"'е булtt Т!fТ· П~І) і єсиnала ШUt MafYWUJ 
С'виридівна! Поті .. v прий1ал1t -інш?. уzuтелі. О· 
риІLа Гиатів1tа nptt1C1!Za1tилa. в1юарку й ноF-ви. 
.... 1 Ок..сана Петрівна "'собі пла·щ. купи.;rr.а і кии.г 
~(іл~І J.:,ytty. 1 так.у лаюtу ел.ект'(fІJ-?:Н!І ІЮ ви .. 
сокій .. 'Иідні.й трубці. Торшер нaзuв<reqtt~cл·. 
М о>~:.ио. ~ каже> .?:oz 11 ~о ловах J хо~ у нтах ста
Є1І-Ти ••. Уто як любит~ mт.ати. А Марина Сви-
1·ийівна і Віра Антонівна не баzив... .,щQ купи, 
л.и) бо 001tи в:~~ї.е усе повкладали в м.ашttну. 
~ 

Нарешті, noї:l.'.a.111t далі. До Кре~:w.сн~уць-
J.~mо JttOPR Дf)іхал-и. к.оли в.,ке сон.е~ко зовсім. 
низько Сіло. Ні tci1t1~я ni крt:.ю не видно! "Аж 
OT1JT я~ -- дJІ-"'аю) - наловлю z.абаків! Ось 
~гільки влаtttТ'].JСмос:;. десь і все! lt1 ене} як. к~ 
рова ЯЗ1tК0#'8! ЗЛ'U.){Gе!"". 

Ал.е .че так yre fntй'ltІ..лoJ як думалось. Нас 
роз~tістили аж на третьо.~tr:у поверсі.. 1 ШІ(,ОЛУ 
и.егайпо зак,рили. Так. .Vapuнa Свиридівна 
звелі.па .. Не вдалось .~-иені порибалu.ти. 

1 рап.ком. uac не випускав з школи зав
госr;, аї!~ notш з базару не повернулt~сь y~u, 
Tt!Лf. 

Пр1t'U1~.tли. ІЦось 'lf(-e наІGуnи..ТІи. Та що ме. , 
нt до то-го .... 

..iWapuнa Свирttдівна зводила нас на берег 
о/}І()рЯ. Купатись не дозволила) ищоб ще хто не 
·n.оп.лив) як сокира"'' - заува.жила. Постоялtt 
.Jtfи на березі_. постояmІ, та й пі'lttли до школи. 
.За1t-'нtлu у 'lд.кіл.ьни1ї. двір, а вzител-і. вже си
дять на м.а1аи.ні. Орина І'наrівна накупила в 
J$fагази.ні п.олотна) а в дорозі п.оzала .з одного 
куска 1и.ити здаfЮЄ'JІ торбу. На .машині під
Іі.U·дм, а вона все не в полотно 2омою) а в 

fJty~кy) п,,zку. Сердиться, плюється) а шиє. Я 
думаю: инаtцо їй зараз торба,~} 

Та до Полтави торба була готова. А там. 
.. w знову З~ІntІJtились, і воп", в ту торбу наку. 
1шла п.оопісінько n·uwн.a для своіх Іlур~ат. 
Ох. -і запаслива жінm! 

- А Оксанл Пе-трівна знову н:ниг накупила. 
Нащо їй стільки тих КЯt~г'!! НЮи іх у ЖІС у 
·tикільпій бібліотеt.~і нема.? 

П 1сля П йлтави .;}tи всі з) юрмилися у шr 
tlицю у само11rу к.ут.ку кузова) бо й торбу тре
ба було постав1t.тu 'І ще якісь та..:п пак.ун.ки. А 
невдовзі торба лот-tула по wлу. 1 пішле-о пш~ 
11.0 по кузову! Зу-пu.нttли .'Иatnuнy, зібрали пшо-
по в ноzви. lll1t 1че п.отісн.или~ назад. 

- H1.r.ozt?J - каже Орипа Гнатівна) - в 
ті~ ноті. -- не в об!~лі. Жаль) що пшона он 
скільки пртtало. 

О1· та.к м.и. й ,~іздили на еІWІ<1ІРсію до Kpe
.-.ten ~уцьког<? мор я! 

Розпо•і• у-~ен• Мнкоmа rцеНІОК 
Зamrcu rot"''P.JD. І. Оnареако 
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Осип Зінкевиz: ЗА JXHIO СВО
БОДУ! (Захалявні .матеріяли 

з України). - В'яzеслав Чор

новіл: УРИВКИ ЗІ ЗБІРКИ.

.ПJІСТИ УВ'ЯЗНЕНИХ З МОРДОВІJ.- Михайло Осадzий: 

ТЮРЕМНІ ВІРШІ. - Михайло Масютко: ТЮРЕМНИИ 

ВІРШ. - Святослав Караванський: ТАБОРОВІ ВІРШІ. -
КРИК З МОГИЛИ. (уривок з захалявної збірки). 

ЗАХАЛЯВНІ МАТЕРІЯЛИ 3 УНРАїНИ 

ДО СОВІСТІ СВІТУ 

Це не вірш, це не zі.мн, не ода 
І н.е плід віршоблудних .маній, 
Пе жаzа, це .мольба свободи, 
Це с.мертельника крик останній. 

Він стоїть на кvаю · моzили 
І жде кулі в свій гордий zереп, 
Дротом руки йому скрутили 
Спадкоємці Яzод і Берій. 

Ві,ч стоїть на краю .моzили, 
А в .моzилі - на трупах трупи, 
Ро-:rум людства! Всетворzа сило! 
Це на тебе піднято ру ку! 

Хто дав право людей карати 
За правдиве, за щире слово, 
За любов до сестри, до брата, 
За любов до своєї .мови? 

Хто дав право, о, совість віку, 
З найzесніших робити в'язнів, 
А зате на zолі народу 
Наставляти катів і блазнів? 

То ж zляди - бережи свій zереп, 
Вільний розу.ме- Совість віку, 
По тобі у косм.іzну еру 
Кулеметний воzонь відкрито! 

Свитоела в Ка рава.нськиіі 
(Явас, Мордоаська АРСР, 1966) 
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Зtl ЇХІІІО Ctlf)бO"Т(fl! 
ЗАХА.іlЯВНІ 1\ІАТЕРПІЛИ З УКРАїНJІ 

Редш-сція ~"~Смолоскипа", за дозволом па. 
ризь_кого "Українського Слова", публікує в 
цьому іисл;. нашого журнала zастину деяких 
матеріялів, які вона дістала в своє розпоря
дження. 

Видаємо це ,и.адзвиzайне zисло "Смола
скипа" з нагоди Першого Світсвого Конгресу 
Українського Вільного Студентства й Першо
го Світового Конгресу Віл;-_,них Українців. 

Передаємо палкий при.віт з цієї нагоди 
всім тим українськи.~'\f політиzю.tм в'язням, які 
караються в поправzих таборах в Мор дов. 
ській АРСР. Вітаємо українську творzу мо
лодь в нашіГt Батькізщині., зокрема ту, яка 
зма-гається за права й свободу для нштого 
українського народу. 

Вітаємо уzасників Першо-го Світово-го 
Конгресу У1сраїнського Пільного Студент
ства та Першого .Світового ІСонrресц Віпь~ 
них Українців та бажаємо їм провести 
ці Конгреси якнайуспішніше, для до5ра 
нашої паневоленої Батьківщини та для 
: ·крС'.їнськсї визвольної справи у Вільному 
Світі. - Редакція "Смолос"ипа". 

Перед нами найнов!ші захапивн.і мвтеріапн з 

Украіни. Відноса'І'LСR вони до поrрому украінської 

інтепіrенціі в 1965 - 1966 роках. Читаючи іх~ в ІІІО

днин мороз прохсднт• по тіпі, ке хочетьси віри
ти, що в сучасній Украіні впадв ·ще й дапьше, 

ви за часів купьту особи Ствпіна, застосовує, май

же такі самі методи арештів, допитів і закритих 

судів, перекресmоючн !. заперечуючи всі пара

rрафн карних кодексів СРСР, УРСР і хартію Об'єд

наних Націй. 

Десnкн украінсLКоі творчої мсnоді караєтьси 

зараз в Мордовії, позбавпені веаких пюдськнх 

nрав, деииі з них хворі, девиі потребують неrай

ноі меднч!f:оі оnіки. 

Хто ці mодн? Хто цв . м.оподь, ика попа па піц 
ко пес в радинськоrо безправства? На це питанни 

дає відповідь Вичесnав Чорновіn, сnівро6ітннк Ака
демії Наук УРСР, икоrо заарештуваnн орrанн КГБ 

5 серпив 1967 р. ! яиий у цьому захапивнс~у ви
ранні з датою 20 о і тни 1967 :9· пише: 

"Якби можна було скласти середню ти
пову біографію засуджених в 1966 році за 
"анти'f)адянську націоналістиzну 'nропаганду 
та агітацію", вона могла б б?ІТи такою: Засу. 
джений Н. на день· арешту мав 28 - 30 років, 
він виходеv ь із селянсько·~ або робітниzої ро
дини, відм.~нно закінzи-=~ середню шкоf!-у, по
сту?иtє у ВУЗ (дехто пі·сля армії), де був ак
тивним уzаснико.lІt наукових гцртків; як кра
·щий студент одерJІ·ав добре признаеення, nu
(;aв лисерт,.,цію (або й зах:истив її). публіку. 
сався в періоди ці (або й видав кяи w к:lІ). Якщо 
навіт:, мав техніzний rf>ax. ці.кавився літера
Т'J.І1JСЮ і мистецтвом. вболіваз за стач рі'fної 
мови й кцльтцри. Ще не одрцжений або ж 
од1JJІ'Іfився незадозzо до arJeШT'1f і 111.ає мал'!/ ди-
тину}}. · · -

Ось вони, ці моподі подвижники, акі в ро'!

Іtвіті своіх творчих сип етапи жертвою жорстокоrо 

ре;:{нму, тіпькн за те, ще мапи відваrу стати· в обо

роні украінської мови, вказати на русифікацію, 

прочУ.zатн промову Айзенrавера на відкритті па

м'я-:иика Шевченка у Ваш!.нrтоні, зан.ордонну 

кнн.;:~ку, чи зробиУІІ з неі фотокопію: 

Яроспав Геврич - 30 років, Іван Геm. - 30 
років, Воrдвн Горни• - 31, Мнроспава Звврнчев· 
ська - 31, ОnексаЩІtр··Мартнненко - 3~·, Вапентнн 

Мороз- 31, Мнхайпо Оса.цчнй- 31, Іван Руси•н-
30, Мефоцій Чубатий - 29, Аматопій Шевчук -
30. а разом з ними на деиіпька років старші -
Мнхайпо Герин• .J Пан ас Звпиввха, Дмитро ІваІцен· 

ко, Свитоспав Караванський, Євrеніи Кузнецова, 

Мнхайпо Мвсютко, Яроспава Менкош, Мнхайпо 

Озерний ... 
"У внnрвано-трудових таборах в Мордовії, де 

пер,бувають наші в'взні, є також кіІІLкасот інших 

попітнwrннх в'изнів: серед икхх найбіІІLше украіи· 
ціа. Серед них також старею.кнй Мнхайпо Соро

ка, и•нй nровів 7 років у роІІLськнх nормах і 24 
в радинських . . . Р•зо~ . з цими караютьси також 
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роСІнс•кі пис.меииики Син11к•кий і Даніел•. 
Найт11жче з украі:Иців хворі Анатол• Шевчук 

- nроrресуJОЧий nерок серц11· та ревматизм в roc. 
трій формі, Воrдан Горни. - хворо6а очей, за
rроза noв•:oro осліПJІеиия, Михайво Сорока - ін

фаркт міокарда, Євrен!ІІ Иузнецова ..• 
Сусnіп•ніс::т• в Україні майже одностайне ста

ла по стороні ув'язнених. Листи до nредставників 
впади nисали р~оітникн, інтеліtенти, вчені: лау

реат Леиінс.ної nремії - М. Стетмах, лауреати 
ШевчеИ1(іВС.1-".ОЇ nремії - А. Малишко та r. Май-
6орода, rсесвітиивідомий авіоконструктор - О. 
Антонов, хіворежисер - С. Параджанов, комnози
тори- П. МайSорода та В. Иорейко, nис.меикики 
- Л. Cepniлi!t, Л!иа Иосrенио, 1ван Драч. 

В. Чорновів у листі до Прокурора УРСР, Го

лс,ви Нароцноrо Суду УРСР та rолови КГБ nри Раді 
Мі~ .. ~істрів УРСР з 17 січня 1967 роиу nише. що всі 
ці nредставинии різних nроwарків україис.иоrо 

куттурноrо життя '~nросиІІИ ие6аrато - гласно. 

сті відкритого суду над заареt.итовани.ми в 
Києві., Львові, Іва.но - Франtсі.еську, Тершт.олі. 
До Вас звЄ1Jнулася з клопотанням велика гру
'nа - п.онад 10 zоловік - письменники. на .. 
уІ(.Овці, службовці. студенти, робітники. Вони 
теж хотіли небагато: бути прис'JІтніми. І(.ОЛи 
с·идитим.уть їхні.х друзів, товаришів, знайомих, 
рідниr". 

Д аль'l~tе в захалявном11 виданні з У кра. 
їни пишеться: ицє їх міліція виштовхувала 
з2одом навіть з trоридору будинІСV. в якому 
тuxt{Є .. ,.l. ,подалі ві ll лю!(с?Jкого ока розправля
лися над стvдєнто~l Київського J1І.єдінститут:ц 
ЯрославоJІ.r. Гєв'nи.~єм. Цє багатьох з н.их ото_ 

----- --------- --

zила в Ль-еtівськоJ11.у обласному суді міліція 
та солдати і тримали під арєиtтом, поки, суд 
таємно виголошуєав вирок Гориням. Протя-
го~l довгих місяців J-чатєр1., дружu.н.и, діти пра
гнули бод~й поба . .=ити свdіх сипів, zоловіків, 
батьків, иw томилис.:l за rратами ..• ". 

Пишучи про з~хаmквні ма'J'еріІІли з Уираїии, 

не можна не зrадати й тих, які відмовилися свід

ЧJ-:'1и nроти своїх теваришів на з"Іиритих судах 

·- Вичеслава Чорноnола та тих вчених, які віА. 
~овилися ро6ити еJ~сnертизу матеріІІПів знайде-
них серед арештованих - 1. Ковалика - доитора 
філолоrічних иаvк, зав. иафедро10 украЇнСІаИоЇ мо

ви Лuівс•ноrо Уні-еерситету, д-р Ша6піовс-.коrо, 
!tроф. Волиис.коrо, проф. Зозуmо, nроф. Шурата. 
Апе також не можна ..uромовчати тих, яиі nішли 

на rане6и•:й заро6 іток на чужій иривді, які ро6или 
·~ексnертизи'' матеріялjв знайqеиих у М. МаСJОтка, 
mодей з ·~науковими титулами і. npиcnaнoJO совіс

тt;)'• - 1. Шаховс•иоrо, Не6 орячека, Матвій•ука, 
Грицютек ка, З.Qоровє ry, Ии6ал•чича, Ищука, Ху ди. 
nl":\. Иo6иnsнc-.s'oro (вс\ з! л-.вова) і Ва6нІІІИjиа 
(Ииїв). 

В 1965 -1966 році в Унраїні розіrрапася crpaw
мa траrеція людс•ннх дот, яка зрушила житт• 
бaranox сотень укр~нсWІИх р~дюt, нашої творчої 
інтел~tеиц~ї. 

За НС!МИ теnер слово 6оротис. всіми можлн
:сими з асо бами за їхюо свободу! 

Осип Зінкевич 

ВІД РЕДАКЦ/1: пєрєдр._ЦК буд-uяк,и~х матє .. 
ріялів, з цього zисла патого ж·урн..ала дозво
ляється лиш.е за виразною згодою Редакції 
~,·слrолоскипа~J. 

УРИВНИ ЗІ З&ІРНИ 
( Copyrlght Ьу Р.І. U.F. - нLа Parole Ukrainienne'~. ~·у~раїнсьие Слово"', Paris, 1967) 

ВІД РІДАКШІ: НижчРr nередруиовусмо урив... мовл«єте, що шепчете на вухо дружині ... я~що 
ІUІ з захаллвних матеріялів, md дісталися Dє~r.o- ви 3догадуєтесь про цього ''неп_J?опи-саного ~вар-

середн.о з Украіни до США. тнранта''- жнтт« стає пенлом .•. СІ(ажете, що все 
Не6уденні матерЇІІІІИ внкпкчуn наnевно ве.. це внгад:кн, що дл« чогось же існує 128-ма статт_о~ 

пнких інтерес у всіх наших читачі:в. У них аідо- Констнтуціl СРСР і відnовідні статті F\рнмінапь-
6ражено, в яких умо:вах жи:ве наша творча .мопод• ного Коде;:-\су. Що) нарешті, духові нашого ладу 
в УкраіІІі, на заслаНИJО, ІІК вона думає, як с::nрий. муси-rь бути чужим nриннзлнве Пlдглзданн«, .під-
має й інтерnретус nодії круrом се6е. слухуваннn, ІLrпнгування за рад«нськнмн громад3-

Ннжче - уривки з 6іп•шоі з6іркн Вячеспава нами, які вннЕ.': хіба в тому, що намагаютьс« не~ 
Чорновола, який 6ув арештованиіі орrанами ИГВ шаблонно мислити. Вліт.":\у 1965 року, міс.1ців за 
5 серnЮІ 1967 р. в Україні. два .. три до арештів, до пнсьмє.нннка Євгена "Кон-

ШДСЛУХОВІ АПАРАТИ цевнча (дивись прGІ нього ·•смолос ~нп'', ч. 3, 1963 
" •.. На допомогу (RГБ) приходить найсучас~ ро"у) приїхали з Києва товариші. З'ивнлиси в Жн

ніша техніка. З поштою, телеrрасЬом і телефонною то:мнр не дли зційсвенн« "особливо небезпечннх 
станцією домовитись не важно.- Запитайте у пош- злочинів··, а щоб пр)·Івітатн з днем народженн« то-
товнх і ~елєфон~нх nрац~НМJІїіВ) -і хтось із IPfX вариша) прикутого до ліжІ'іІа паралічем ... Слідом за 
під секретом розІ(аже вем про те, я:·к ~онтролю- нк:мн в хату ввалИDс« ніним неnрошений місце, 

ється .коресnонденція та роЗІ.Jови'!. .~. _. "QсабJІНво вий ''поет'" О:rісентій Мел:ьннчук) з я:ttим Rонцевн~ 
небез-печний"' внявл«є під ліЖІ(ОМ в студентському ледь знайс)!НЙ. До рзчі житомирські нагебіст-и на
гуртожитку якісь металеві ··ву.сикн·· із замаскова_ віть не .поінформували свого посланц«, що Кон
ннм внвс'.~ом через в~нно назовні (та~е знайшлос« цевнча день народженн«. Тож новоивленнй lli~i1tp
rt·iд ві.кном студента ЮіЇвсьного медінституту М. ло~ Голмс мусів плестн несуразІі~ дурниці: 3абіг, 
Ппахотяю:ка). ·Отже, у вашій ~В24:нрі 3•ивmrєтьси но~ мовлnJ 3доров'«м ·nоцікавИ"І'НС« (це в одинадцять 
вий vешнанець. Він чує все: 3 кнм і про що ро3- ночі, 11ід дощем, на околицю міста ')• апьбомчиІ" 
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nриніс з еJ:Іїзотнчнкми відкриттями . . . Поrім, яt' 
Євген надя витьси:, забере вльбомчи~~їа . . . Після 
:цього вс·:вся зв стіп, жував, коf~~-вв дот.єn я на в дре

су своєї n арапе nьноі професії - Нtl·nружуввв вуха. 
Настуnного дни:, nізно ввечорі госnодарі згадали 

про Мельничуків "nо,цврунок''. ·В об~~їnвдянці аль. 

·бомв вони зн nйш:ли мін іятурну nівnровідннкову 
В!Іврвтуру - чи то мвг~r~тофон, 'і:Я то рвдіоnере .. 
давач. :Концевичі були огодо~шені, тв~~їоrо nода
рр~~їу вони не че~аля .. -"· 

ПИСЬМЕННИНИ НА СУДІ 

Дi.Rrror між сумею ! учителем Мнхайпом Озерним 
на суді '8 Івано _ Фраиківс:~.ку: 

''Суддя: и·а доnиті Ви говорили, що ви йнп:ля 

ста'ІІ·rю з nортфеля: і даnя свідку. То Ви даваnн чи 
згадали~ Які nоІ(азя nравдиві~ 

Озерний: Ці, що тут на суді. 
СудДІІ; Чому ж на слідстві ,Ви не сказали~ 

Озерний: На доnитах я був настіль~~їн втомле-

ний~ що іи·копя nідnисуввв і те, з чим не згоден 

був. На д-с.·пя'І":'. я був 11 годин, nотім 10 годин. 
СудДІІ: Перерви давали~ 

Озе!'ИЯЙ: На обід.. 
СудДІІ: Ви були втомдені ~ 

Озерний: Так. Я с~азnв оnідчому, що Маляр
чину не давав документів. ~Стомився і nідnисав, 
я~ буnо наnяс.:1но. Я. був вякnя~аний на доnит 46 
разів .. Цього разу и: був на доnяті 6 годин 48 хвя. 
nин. Мої nом зи тут nрав дИ·В і. Я це казав і слід
~ому. Він мене так стомяв, що я сказав: nяшіт~, 

як хочете. Піr.nясав··. 
Ді1111ог м!ж прокурором! с:в~омJ кандидатом 

фіпоnоrіЧІ-!НХ наук А. Маnісино: 
·'Прокурор: Який терористячний метод доnу

стив до Вас Рудий~ {·Рудий- капітан КГБ в Іввно
Фран.ківсьRу - nрим. Ред .. ). 

А. Мапісино: Це був моральний терор. Не 
можу и: т.ут вживати нецен~урних С1Іів ... 

Прокурор: Чим він Вам nоrрожував~ 
А. Матвієнко: :Казав, що він nозбавить t~elie 

~бсоmотно . всього: ІР. О л маю. 
Прокурор: Що це~ 

А. Ма n!енко: Цього .'~ссять4 
Прокурор: В я ~вза ля про жіночу гордість~ 

А. Матвієнко: Так, іі ображапи •.. 
Про111рор: Чому ж Ви не дnва7DІ nравдивих 

nоказів~ 

А. Матвієнко: Мене звn~rкуваля ... 
Прокурор: Скіл~и раз Вас доnитував Рудий? 

А. Матвієнко: Чотири дні. З 9 ранку до 7 ве
черв ... " 

МЕТОДИ ШАНТАЖУ 

"З аврештовану на декілька днів на nочатку 
вересни: студентку :Кнівс:ькоrо уні-верситету Ольгу 
Бербут nіддаля nринизливій nроцедурі обшуку 
особи, ро~дягвнни: до гола. Нічого не знайшли, та, 
звичайно, і не сnодівалися знайти, але домоглися 

"sізка'Нни:• і невигойно травWj1ввли душу mодиня. 

Та..ку саму nроцедуру nеріодично nроводили в 
~а мері з кожним із ув'язнених". 

"М. Зварячевсь1\а через "доброго'' нагллд.ача 

і , сnівчуввючуrr сусідку по камері одержала три 
З~·ПЯ СІ:ІіЯ Від М. ГоринЯ, В ОД·НУ НВВі·ТЬ З ВОЛі Від 
Ольги Горинь. Зв·nис~и не від~начвлися рі~нома
ніУ~ністю: ~'Михайло говорять усе. СвідІІїи говор!ІТЬ 

усе. Говори й ти все й вянручуйси:"., Згодом вяи:вя .. 
1':сся, що ні Михайло, и: Ольга Гор ин і ні яких зв.
nясо~ Зварячевській не nосилали, в с~лвв іх в од
ному з ~вбінетів 1'\ГВ сnеціи:nіст з nочерку,'. 

.. Мбн-і особи сто я~ свідкові в сnраві Осадчого 
довелося в яслухатя nогрози й образи. nочинаючи 
від жалі сливого •• сп івчупя•· квnїі~анв Ховаля у :Ки
єві: .. Подумайте про своіх діток ... Ви тюрмою кі-и
'Ч.яте", - до цинічної грубості каnітана :Клименка 
у Львові: '"Що ж тя ррешеш, викручуєш сл, ми тебе 
можемо зв-~дси й не виnустити ... .'.- Подібні фа!'\'!Н 
можна наводити без кінця. В результаті таких дій . . 
1 ··ри-вад ого ув Jrз н сп ни: доходить до т.ого, що nюJVІ 

із елабою волею втрачають контроль над собою. 
Я не хс·чу віряти .в чутки, що ув'язненям двютQ 
до їжі медячні nреn~рвти, що розслабmоють волю, 
роблrrь людину байдужою і на все з гіди ою~,. 

І. МОРОЗ НА ВІДКРИТОМУ СУДІ В ПУЦЬКУ 

"Мрі и:м у наш час властиво ~бувати си:: 19 ~віт._ 

ня 1966 р. Львівський обласний суд ні зв що з в
судив Осадчого до двох років таборів суворого 
режи·му. Однак, 1966 р~к - не 1930~ий. другу СВУ 
зараз сфвбрRкувв'Тя не легко .. Дві сnроби nровести 
"віД}'риті" суди над заарештованими закінчилися 

повlіоЮ nораз"ою т.их, хто судив. Мороз у Луць
nу r~.воряв про ру сиф ікац·ію, про нерівно
правне становище нашої "суверенної•• республіки 

і заявляв, що ніякий він не буржуазний націона
ліст, що він не .бажає ні буржуазії, ні націоналіз

му, в хоче, щоб Украіна мала тв·:кі ж nрава, як П 
соціяпістичні сестри Росі«, Польша, Чехословач

чина, а О:sериий в Івано - Фра~івсьІ\ у, хо0ч і ,,виз_ 

11: в в свою nровину", ви и:вив си: морально й ін тел ек_ 

туаль но н в голову вищим і зв судд1в, і зв деяких 

свідків. С"rуденти Луцького nеді-нституту теж із 
~а.х(:\nленн и:м говоря ля про своіх викладачів. Па

терnівши фі~rско, вершятелі nравосуддя вдалися 
до такого ультразаконного і надгумв-иного звхо·ду, 

я·к закрwrі судя .. :·. 

ІНЦИДЕНТИ НА СУДАХ 

,_Особливо я MfB нагоду на nроцесі Горинів, 

Озерного і Зваричевськоі познайомитиск з nроку
рором ЛьвівСІ~:~оі обnасті А~нтонен:ком {він теж 
nи-сьменник, автор квижкя про доблесних чекістів 
rта високу справедливість нашого суду). :Коли я 
заявив, що не буду давати на ЗАКРИТОМУ суді 
жодних св~~дчень, бо не ·бажаю бути учасником 

грубого nорушеи·ня соціЮІістичної законності і nе
редав незаконно засудженим людям :квіти від дру. 

зів, nрокуРор схоnивек і на високих нотзх обізвав 
·мене ВОРОГОМ, ~rкий не має права говорити про 
соцікліетичну з вконн і сть. Солдатам двnн кома<~:~. ду 
··убрать" мене із залу суду, - вони так бnис-:кв

вячно виконаJІя цю настуnальну операцію, що я 

не встиг рота роз.критн". 
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"Суд над Ге'Врнчем 9 - 11 березни (1966 р.) вели 
голова RнївсьІ'\ого обласного суду Мацько, засі .. 
да те лі Я р:ко і ЗагороДІній, п ро~рор Rомащен:ко ... 

Друзі й знайомі Геврнча, його товариші па 
:.нсrит.уту, перехопивши Мвць:ка, почали допиту .. 
ватись по и:кому закону Гевричв судить закрито. 
Щ·об не заважали ttИнити правосудди, міліціи і 
люди в цивільному викинули надмірно допитливих 
громадик з :коридору суду. Кого '38 рука-в, :кого за 
r.tлечі ... Кузнецову, ·Мартиненко тв Руси·нв. Маць
ко "со ~оварищИ'' судили, врахувавши помилнн 

попередmого nроцесу. Вн:кли:квлн більші нвриди 
иіліціі та людей в цивільному, ''громадсьність" на 
читsнни вироків цього разу завели непомітно -
чи '!.О через ві:кно 1 чи через чорний хід {бо цен

трвль.ннй хід блокував цілий натовп mодей, икі 

бажали потр~nнтн на суд). Тов. Мацько цього разу 
на:магавси ге з'я:вллrrлсs: на оч:>, в зв поисненнs:м до 

і.ншнх кері~нн·:ків сбР.асного суд:V mоцнна з лосвід
ченним члена ·Спілки Письменників V :краї.нн йшла в 
супроводі цілого есrіорту :міліці-ї. На чит · нQ'и вироку 
до залі встуnили ли·ше трьох "СТ'оронніх'· людей, 

та й тих тісним :кільцем о't.очила прнсутни там 

"громадськість··. Але й ці троє наробили лчха 

вершнтеля:~t nравосудди ... Мабуть знаючи, що ви
рок не є с~'FУретом~ бо !'в усіх внnадІ'\ах проголо_ 

tнvєт:~-си пvблі ЧFо '' І cr. 20 КПК), поетеси Ліна Кос· 
т~;HJf\O і Любов За•башта задумали його запнсат:и. 
''Гро-ма.nсь:к·:с.ть'' :Нr'Сv.·льно відібрала від них ці за_ 

nнс:к~. Тв сама Ліна 'Костенко післs: вироку :кн
lіула засудженим :t\B: тн. Квітн, звичайно, були не
г~йно заарештовані. Саму Л~ну "Костенко в сусід
lіьо:нv приміщенні ''с пристрастнем'' допитали •. .''. 

''Тв ttиі~сь:кі :кагебіо-н і вершителі nраво~удди 

в порівнлнні з r.r:т,вівсь:кІ.f·МН :колегами - це ангели 

з :крнльцлмн. С:кільl'ін б не порушували вони про
цесувальні норми, я:кі б жоuст.о:кі внро:кн lie вн
tч"'. снлн за читання :кинжо:к, ефабрик ув в тн щось по

'(ібне до сnрави Масют:к~ :книнн ще безснл: ... Від
знечаnи-сл львівські :кагебістн і в організації "по. 
ри~у'• на судах, особливо на процесі Горинів. 
к~ гебісти і міліuіи вели себе у Львові, и:к на о:к у
rІов~ній території, « не !іВ радинській землі. Бо ж 

.ІН'і і на:кше nолснити в:дверті погрози люд им, що 
з' бралися: nід судом? Я:к нАзвати цинічну пове
д5н:ку майо'"'а (в цнвільному) ~ГБ, икнй закривав 
рота Ользі Гор11:нь, 1'\ОЛН та хсnіла показати дво

річній дон""'ці бn"Ть:ка, и:кого виводили із ·"'~орного 
Тіорона" ? Я:к оцінити поведін~у іншого майора 
(у форМі). Я'Кий вів ·свід~в. із залу суду, об~нда_ 
JОЧИ брутал~:-инмн лs.й:ками? Я:кнмн моральними 
J-tоомs.мн нашого суапільства внправда·тн цнн:чннй 

обман~ до я~оrо вдавсs: nідполковник міліції Херо
сню:к {та~, nринаймні, він себе назвав), щоб ''чи
стити" пове-рх, на я~омv відбувавел сvд над Го· 
рннимн та іншими? ... Зганs:ючн людей вниз, віи 
дав чесне сnо во, що повідомять про ·вир о!'\ родичів 

Т·"1 дel'to~o з бf'жаючнх !іВ чнтаннл ~нро:ку пропу
сти-ть. Коли всі зійшли на ·перший поверх, то по· 
·бачили, що опинилися: в пастці. Нагору не nус~"
ла Міл.іціи. на вулицю не випускали озброєні сол· 
дати. Людей тримали під арештом, поки таємно 
не проголосили внро:к і вивели з чорного ходу 

зесудженнх, бои7':~сл охоронці законності, щоб 
не повториласи історіи nопередніх днів, :коли пьв о_ 

в.s:rнн зnc.J.:.1na ли одного "чорного ворона" ~ві тами і 

с~андувалн "слвва"І Коли заарештованих у вест.н
бюлі внnусrнлн на вулицю, вони nобачили, що 
lіав:колиш-ні вулиці перекриті мннцtєю. Натов:t 
скандува.в за:коннн:ка ''ганьба І J' . • • Самі сnрнчн .. 
ннвши маніфестацію протесту, львівські охоронці 
''державної безпеки·' nотім машинамн відтиснили 

людей з вулиці, прилеглої до суду, або розганили 
nри допомозі поливальної машини~·. 

1- ДРАЧ і СУДИ 

"У звітн1:1Й доповіді на ХХІІІ з'їзді КПУ П. Ю. 

Шелест нnзввв Івана Д·рача в числі найкращих мо
І: ~дих nоетів Украіни. А "Майор КГБ, що наглидав 
Jl ff • 

за псрид:ком на льв1всь~нх зо:крнтнх суда~, т~ро-

хи інакше оцінив 11'BOp'qliarь поета: "Єто Ви Драч~ 

'l'n:к что ж є то Ви вся: кую ма:кула туру пишете вме
с.-то того, чтоби людей воопи-тиват.ьІ Да еще анти_ 
советчи~ов захнщаете. А их вешать, сволочей, 
нn до' ' Кому ж сьогодні вірІІ'!и: словам Першого 
секретnри ЦК f\ПУ чн д:.лам письмеиии:ків~nро:ку
рорів і майорів ·Рі!ГБ - літературних :крнтн~ів ?" 

СТРАЖДАННЯ ВІЧНО ПРАГНУЧОГО ІІІПЛІКТУ 

''Людино - не бездушний автомат ... робот, щоб 
хп:тн за ncтr нсзленс-1о програмою. Всs::ку програму 
вона nерев'ря:є своїм мозком, своїм .серцем. Зіт
~неннs: думок, бороrьба поглидів, схрещенни ідей 
- могутній в аж і ль, що досі рухав і завжди руха· 

7:име :зперед людс:':r:о. Найбільше матеріильие на
снчє !іН« ·без рс·з:ковr иост.і думки і в ол\ - це не 
J.ІLомунізм. Це велн:t\а тюрма з -nідвищеним пайком 
дли в'изн:.в. І nри ~омунізмі люди страждатимуть. 
Це будуть стражданнs: вічно прагнучого інтелек

ту. І при :комунізмі будуть суnеречності, не раз 

трагічиі. Це буду:-ь суперечності духу й діі, але 
розвfлзуватн іх буде не примус і насильство, а 

здоровий рс:зум роз:;ованоі оссбнст.ості. Саме про 

'l'S:Кe суспільство від1ввна мріилн велн~·і уми люд
ства. Сьоrодні у нr~.шій :країні проголошено, що 
момунізм із фа тн морге-ни стає д:.йсністю, що 
ннннішнс nоІ'\олінни радинських людей житиме при 

:t\омунї.змі'' {Програма КПРС). За :комунізму жи
тиме, O""'?t-te, повернувшисs: з таборів, студент Яро
слав Геврнч, і суддл Ме.цьІ'\о, що його туди заnро
вадив за чи'J'.знни Ринжо:к, пе~е:кладач Rараван
сь:кнй {ИІ"Щ<:І виживе n таборах) і той nрокурор, що 
посnав його доснджратн 25 ро:ків 1 сестра :крити~ 

.РіВ Світличного і той донецький слідчий КГБ, и:кий 
:}ёlлвнв ій на доnиті: ''Мало ми вас nерестрелили 
n свое врем~-·; Ма~~етко і •· еІ'\спертн" та про~урор 
Садовський, и:кі позичали у Сірка очей, оббріху
вали Мnсют~а . . . То мо~е за т.а:кого :комунізму 
залишатьси і табори іна:аодумаючнх, ·і закриті су .. 
ди, і КГБ -· найвищий синод в справах інакомнс-
nеннл? Може наше по:колі-ннл житиме за ПРОГО
ЛОШЕНОГО :комун.ізму, л:к ми живемо зараз ~ 
·ПРОГОЛОШЕНІй сvверениій республіці, маємо 
ПРС~ГОЛОШЕНІ свободи і ПРОГОЛОШЕІ-!У соці.Іf
лістнчну законність? ІсторіJ[ вже не ра! спросту-
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вала єзуітсьІ.;.е гасло: мета виправдує засо-би''. 

Засобами ~є.рору, nридушеннкм в nюдкх громад
ських імnульсів найсправедливішого сусліль~вв 

. ·, 

------

не nобудуєш. Дікпектика історіі невмолима, і не
І~~дн і засоби спотворюють мету, доси:гнуте стає. ре.
хі тичною тінню задум а ного'·. 

ЛІІсти ув'язІІених з 1\Іордовії 
(У~ИВЮІ) 

ЄВГЕНІЯ КУЗНЕЦОВА: 

и ••• Прагну і вживаю всіх заходів, щоб 
поверн.ути здоров'я до ста~у цілком здорової 
Jtюдин.и_, яка була я до уеJязненн.я • . . В ве .. 
ресн.і 1965 року я обсл.ідуваласu в психіятриz
иій ліхарн.1. ... Вернулась в ізолятор з заклю
zенн.ям - здорова .•• Коли ж в лютому 1966 
року я несподівано стала хворою. Невідступно 
намагаюсь дізн.атись від лікаря приzин.у мого 
знесилен.н.я . . . Біль була під правою лопат
кою_, н.іби це місце проткнули дротом_, серце_, 
zолова .•. все н.іби 1tоймали пуzко.м світлових 
про.мен.ів_, які доводили до непритомності. Но.. 
2и~ Р'!_ІКи трясло_, ніби знаходилася під струмом. 
111сля двс·х разів такого стан.у я зовсім втра .. 
тила сили. В голові тріскотня така була_, що 
н.е зн.аєш, куд1t подітися. П оzуття таке_, що 
.. treнi треба відповідати ко .мусь все про все ..• 
Відн.осн.о харzуван.н.я - бажан.о б більше <Ji.. 
тамінів .... 5 крб. на ларьок переводять тоді_, 
як є зароблені. Б тому місяці я ~язала сіт1~и 
і не єикон.ала норму_, то в ц~:.ому .місяц-і в ларь .. 
/(,у н.е купувала. Я купую головне - олію_, без 
якОї ue можу обійтись_, бо ро5люсь слабою. 
Ц yt<'fl1./ не буває_, його дають- кожн.их 10 дпіа 
- 150 грам там .же в ларьку. В1tстаzає його 
1-ю 3- 4 рази 1юn1tти солодкого zаю. Таким zи
Іtо.м - жити можна . . . я було харzцва.лась 
дуже поган.о в дити.н,стві_, і особливо в 1933 ро-

~ • п 

ц~ . • . '!· то пе;tежила . 
Потьма:- 22 wовтня 1966. 

и . •. Ile тільки я_, але й дівzата дуже ра· 
,~ . .:ли._, що н.ас на .Батькі81Цин.і н.е забувають. 
Ми в цей zac були_, .як діти: раділи_, н.акин,у .. 
лись н.а 1'н.ижк:и_, цілували їх і плакали ві.д 
щаст;t, zитаюzи листа ... 

ио JІt·ztття! Я гойдаюсь на хвилях твdі.'V'". 
Зн.ову на Сході - в таборі. За двад'l{ЯТІ~ CL\t 
r1оків жи1 .. тя в Росії я доволі стомилася за рід .. 
ною землею. Бувало стоїш н.а пероні Київська.. 
го вокзалу- і вже з н.ьс-го відzуваєш дuxa:t .. 

у .. '" НЯ К1JQ.~Н.и . . . • 
Пот ~;ма, з. ХІІ. 66 !J. 

и ••• Ваші новоріzні поздоровленн.я, коляд .. 
ки_, ІGНиЖ ки - подарун.ки робЛЯТЬ ;"ИеН.е і в 
келії щасливою . . . Я також глибоко вірю в 
остатоzну перемогу справедливості ... Jfи (я 
і хлопці) н.е винн.і. У~язюоват1t н.ас н.авітu н.е 
лt.ожн.а було. Повернуся -додому з лан.тухо.м 
знан.ь_, жалю_, докорів_, любові_, з якого розда
ватиму за традицією: Богове - Богу_, Кеса· 
рю - Кесареве. Заздалегідь поздоровляю Вас 

і всіх земляків з дн.вм 9-го березн.я - н.аро
джен..н.я Тараса Григоровиzа. Приєднаймо ж і 
н.а1.ае мален.ьке горе до страждань цієї вели-

.. '" КО~ людин.и .. .• 
Потьма, 14. І. 67 о. 

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО: 
(( . .. Зара3 тут нудн.ю'ЩQ. пора_, холодн.а зи .. 

.i1-tr)вa темрява.: н.а ро6оту йдеш - темрява 1 
холод_, приходиш - те ж саме. От t СІ{?Lдаєть
ся н.а довгу полярн.у ніz в таборі .... 

... З ,роботою у мене тут пок1tщо беа 
з.м~н. Взагалі_, багато деzогQ без змін.. 

Що це за лист? Ось переzитав_, і P'lJKи ony .. 
скаються. Ну_, не Jttoжy ніzого, ніzого не мож .. 
ua .... Вудu вон.о єсе прокл.яте!J-' 

Січєяь, 1967 ··""., Явас 

МИХАйЛО МАСЮТКО: 
(3 листа Д·3 дружини) 

и • •• Яtе .тен.і )Каль було тебе у той холод
пий дощотl.й день,_, коли ти плакала під бра-
і•~ОІV, добиваюzись побаzенн.я. Як мен.і жаль 
було твоїх слів! Я про все це писав у своїх 
Jtucтax. Але коли я побаzив_, що ці лttcТU не 
1юпадають до тебе_, то я поzав писати стримані 
Jtucтu_, н.адіюzось_, що вони до тебе поtшдуть ... 

... Ти вимагаеtи_, щоб я був покірний. Я 
Іtе дуже бунтуюся тут_, але коли треба посrо.. 
яти за себе_, то я намагаюся постояти. 

. .. От до Синявського приїздила дру:и(.ин.а 
і коли вона довідалася_, що він. н.а так, ій 1· яЖ
кій робот~. 1t.рацює _, то вона н.аписала, ку д1t тр в
С а_, і його викликали. та запропонували ро5от:J.І 
на вибір. А я працюю н.а такій роботі, що до.. 
~·одиться тягати тягарі до 90 кг. і більше. від 
цьоzо у .мен.е рвуться с·пайки у то;-иу .місці, де 
була операція, дійшло було вже до того_, що 
.мен.і неможливо було кашляти і глибоко ди.. 
хати - так різ~ у грудях ..• 

... Тут не так_, як ти думаєш_, як будеш 
по/{4ірний_, то .можеш пропасти. Xoz те_, що я 
1'tU·ШY _, .мало що помагає_, але все ж краще_, н.і-'Іс 
зовсім .мовzати'). 

26. х. 1966 !1. 

ВАЛЕНТИН МОРОЗ: 

(3 листа до дружини). 
и • •• Тепер .мене дуже цікавить проблема 

ссобистості. Баzу _, що це в розвитку людства 
взагалі один. з головних .моментів. Нежива 
приJЮда - це єдність~ безіцдивідуальн.ість. :-J 
вu.н.икнен.н.ям живої істоти вииикає ін.дивідJ 
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о.ле лиш.е в фізиzному розумінні. Бо в духов
ному ~tювпс~ від мавпи абсолютно не різниться. 
Люди.на поzалася з р о з 1t о д і б н є н н я 
духу" вини"нення свого духовпого світу" ор~ 
гінального" нестандартного .. .'). 

Жовтень, 1966 D. 

МИХАНЛО ОСАДЧИН: 
и . .. Та"" Володя" моє здоров'я уже ее .. 

рйозно підірване" гадаю" що в цьому план·і 
треба zе"ати ще гірших резулlJтатів" моя пер
спективп в житті, перерубана уже" не дуже 
хвилює мене" бо "оли я в любимій галузі лL 
тератури zu літературознавства ніzого не ли
шу не в силу сво1х бажань народові" то я"'ЩО 
. мої му"и ~мусь xoza з близь"их ~tені людей 
дадуть с5.л~ший політ фантазn і поштовхпуть 
його до роботи - то вже в цьому я булу ба
zиn~ ~тr.сть свого ж1tття ... '). 

Жовтень, 1966 !)., Явас 

и ••• Я" баzиш ... я напихаю свою биту 
голову і все ;"Ирію про самостійну літвритурпц 
діяльність я" у сфеРі перекладаць"о-поетие
ній" та" і в літературознавстві" але "Р'ила пе
рерізані Та то nі?!ого. В останньом" номері 
и Літ. У "раїни') вміщені листи КозлаНJІ>І(fІ,, і в 
одному з них - до милої дівzини КозланІОІ~ 
просить заспо"оїти йо2о таму та"и.ми (~л.овr.l_ 
ми: пере~жи їй" 'ЩО і. Наполеон "PttJtt.iнaлzІ 
зазнав. Цим самим і я тебе" jJLOя люба О"сано" 

• J) 
втtишю ... . 

18. m. 1967 n. 

АНАТОЛІВ ШЕВЧУК: 
(З листів до б!)ата). 

и . ... Вии.tли Апдай"а і" я"що л~fже ці"аво. 
Сартра. Ще приш.ли оту ~игу ((О "нигах u 
"нижни~х')" хоzеться поzитати щось у uьому 
дусі ..• Я zитаю у ((Всєсвіті'1 Джойса. Ще нt~ 
за"інzив. Вражепня певної нароzитості ~~ 

• J) 
етил' . ... 

Січень 1967 р., Ява·с. 

и • •• З JКитомира ще ні~ого не н.ад~ишло .. 
але, оzевидно, нап1tшут~ про материну неду

гу. Дитина якось написала мені ще одного 
листа" де йдеться про те, що вона живе добре, 
допомагала мамі пекти пиріж"и, мама ліпила, 
а доня мастила ясz ~м ... 

... Пишу цей лист на робот1 .... С~о до
/"ОМ'Ц (!), 'lЇ7'U.Л-lЄМ повз дорог у, З обох бо IG~B 
я"ої zе"ають переходу люди, позираюzи (є 
"ра ще рос. слово и глазея')) на ci'n'll юрбу. від 
я~ї віє невіломістю і не3'1JОЗ1Імілістю. Хто ее
кас побаzення,_теж зир~є, сnодіваюzись вгле. 
діти родиzа. І 'ЩОДНЯ проходимо, а з двох бо
"ів тцпцюють на морозі люди, я"і звуться 
в і л Ь н и м 1l=.. Що це та"е? І zи є хто віль
ний? Всі .ми залежимо від zогось~ zасом по 
своїй волі. потрапляємо в ще f.ільш11 залеж
ність_, n. все це 1)QЗO'W - незрозуміле, як не .. 
зрозцмілР. ca.Nle життя'). 

24. ІІІ. 67 р. 

ЯРОСЛАВ ГЕВРИЧ: 
и • •• Щиро вдяzний Вам за раніше вис~ 

ного икентавра') Аnдай"а і за UErnizнuй 
с"лад населення У"раїнип. З посліднім ви-й
шов ~зус" бо вияєилося" що "арт, я"і б вони 
не були" видавати нам не можна ... 

. . . Все та"и це вели"ий стимулююzи·іt 
фактор" ~ли знаєш, що про тебе пам'ятають 
і думають не тіль"и рідні .•. Це я"ось урів
новажує людину, лає їй сили переносити всі 
труднощі життя. Ось днів 10 тому отримав лис_ 
та Єід Тетяни. Івані.вни* ), і радощам не було 
краю не т1ль"и мен.і" ам й усім нам зі спіль
ного по"осу. Я"ось та" вже у нас повелося" 
'ЩО все стало спільним" оzевидно, це є резуль
тат одна"ової долі . 

Тепер же я зовсім відірваний від наших 
хлопців, бо пере"инули мене на 11 ЛО. Для. 
мене це безумовно вел.и"е по"а'ІЮННЯ ... Ва
zите" що на мене впав льос пості:йних мандрів. 
Це, правду "aжyzu" теж мас свої позитивн-і 
риси, але тяж"о· переноситься. Нераз лежу на 
своїй лежанці і думаю, що можливо на -цьо
му ж місt!.і лежала Слава**) zи Євгенія••• )" 
і уявляю собі, нас"іль"1t їм" жі.нкам" мусіло 
б J) 
ути Т1JТ тру ДНО . . . . 

Zl бє'!:)езня 1967 р. 

•) Артиет:Юі Тет.ина Іванівна Цммбал. 
••) Ярослава ·Меикош. 
• • ~J Є в rенія :К:_tзне·ц о ва. 

МИХАНЛО ГОРИНЬ: 
и ••• Ось уже zетвертий день ми у Воро

нежі. 
~ар"івсь~ Холодна Гора - то "РІJпний 

"омбінат" я"ии щоденно поглинає десят"и лю
дей і перемелюе стіль"и ж людсь"их лоль і 
надііі,. Ми ж1ти в спеціяльном.у відділі, ізо_ 
льованому від і.нших "оридором, я"ий зazu-. 
Іtявся та" же" я" наиш камера" що мала под

війні двері" подвійні rрати, пів"рvглv льохову 
с~елю" нія~го денного світла і нія~го по
ттря. 

... Живемо і їдемо втрьох: я" Осадz1tй і 
старенькttй дідусь . . . ро"ів (місце в оригінал?. 
неzитабельне - Ред.) з Ве1)Єжан - Гірzа"ов
сь"ий Іван Васильовиz. Він засуджений за 
співробітництво з німцями і уzасть в ОУНів
сь"і:й організації ... 

Hiz. Не с-плю. бо страшно холодно.. А 
спати на ОЛНОМJ.J матрасі та ще й без "аца в 
льоху, де цементна ttідлога, наймовірно xrr 
;tодно нав1.ть літом.. Цього я не знав. Та хіба 
тіл~"и цього? 

Рано". Всі грипозн.і. Осадzий особливо ... п. 
Вороніж, 14 червня 1966 р. 

и ••• Д'іJмаю нро оста.нній ви6ри" Ів .. • ): ні 
розумуJ ні лоzШи, ні xoza б елементарної при. 
стойноі форми. Та" лаються шевці після де,
сятої zарки ОІ(ОО'ltтої .. Я дале"1tй від того" щоб 
захиt.Цати адресата, якому направлений цей 
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душу ввірвався не-вересневий порив вітру і 
остудив !fi З тоzо еасу дні одноманітні_, сірі 
і дуже нудн~ .. Кожного з '!их хоееться ~хоп~ 
1"'U за zорло_, здуши.ти, скuьк1t є сил.и t eиJ.-z 

скоріше жбурнути у безвість; щоб і сліду не 
лишилось- ... 

Сьог.одні неділя. Така ж_, ях і та_, що ми~ 
~tула_, як і вс.і попередні_, тюремні (а їх уже 
набралось аж tеятдесят eoтupu!)_, обшарпа .. 
на_, зн1вееена_, збещещена. Дивлюся на неї_, на 
їі зрапені _, опоганені zpy ди дівое1._, за~Gривав
Jtені уста_, порва.ну на лахміття спідниеку 

Нові за..халяuні поезії з України 

святкову_, - і такий жаль мене бере .. /'. 
Явас, 18 вересня 1966 р. 

МИХАНЛО ОЗЕРНИН: 
(3 листа ·з в'язниці до ·nрон)'іРОра Ів31Но-Фран
нівсЬІКої обл.) 

иакіль~Gи є в ;-иоєму житті ганьбtt і noд
в1tzy - суд1tТи важІGо. Xa.U. нас розсудять 
JtЮди. Я далекий від украШськоzо буржуаз
иого ІШ'l{WНаЛ.із;-иу. Я Дй.ЛЄК'lі·й .і від 'І'tСевдо.. 
иатріот·і.в. Моє кредо - на. людсьКОМJ-1 горі 
tца.стя не вдасться. побудувати/'. 

Тtеремні вірші 
В У:крв·іні передаються з ру:к-до.-ру:к десятки 

і сотні захалявних вірш.ів, писаних в т.юрмвх 

:КГБ, нв звеланню і навіть 'I'it які були виnучені 
рвдянсь~ою це-:нзурою. До тв:кнх належать вірші, 
в першу чергу, Василя Симонеккв, в дальше -
молодого поета Михайла Осадчого з його збірки 
14

Місячне поле", я::кв поя:випвся у львівському ви
давництві "·:Каменяр·· в 1965 році {і я :ку дозво-
пила цен зурв до:куменrом чис по БГ - 08321 ), і 
я:коі повний н вклад (2.300 11рnірни:ків) був зни
щений органами :КГБ. В нвроДІі ходять захалявні 
вірші тв :кож С вя:тос пав в :Кврвввнс ьм ого, Михайла 
Мвсюткв, новели Аявтаnя: Шевчухв зв їхнім пов
ним підписом і бвгвт.о анонімних. 

Нижче передру:ковує.мо з захалявного видан
ня, я:.:ке по .. ~виnося піт ом 1967 р. в У :крвіні, деякі 
вірші тих ·пое-rів, R!ii зараз відбувають своє зв

сnвиня: в Мордовсь:кій області. 

ТЮРЕМНІ ВІРШІ М. ОСАДЧОГО 

• * •. 
Си'И народивс•J а я мов не живу, 

ГJUІJO 6езирИJІо під тr-..омі\ замиами. 
Стопиnінс.,.ий ваrс11 - і на Мордву 
Святий Петро вaffilf..y zі~ч.с:ннт• 6раму. 

Чи я о_авнТ ЙШПИ t,U.,"'iOJ\H нас 
На Кос Арап_. за Соповец.-і стіни. 
СвJІЩенннм ім'им енна 'Уираїни 
Ввійшов у свjт і наш мапий Тарас1). 

6 трввн я 1966 р. 

~ * * 
Не uirнyn пипи в жовnй піиі .. 
А, може) з6ИJІи 6урі зпіТ 
А, можеJ запах не Р.ОJІнне 
Сюд.и із віщоі земmТ 

З ~пі иазиової жар-nтиці, 

Ь тс·поJІИНоrо срі611а, 
З земJІі .• ЩО 6а'rІtИОВОІО СНИТ.СЯJ 
З земпіJ де мати сповИJІа. 

З земпі, де липи вже розивітпи, 

Де напиваJОnся • сепі 
Піснями - коЦ 
Ранки - світпом." 
А пюди - соиами земпі. 

г 31 травна 1966 р. 

ТАВІРІП ВІРШІ М. ОСАДЧОГО 

в·арварі ГубеНJ(о-Маслюzенко 

Нв о6мерЗJІих, пипиих переиатах. 
Де не вишні цвітуn, а снjrн, 
Врів я допеJО Вишні Остапа 
У 6ушпаті хупи, не жаrн. 

Сніrс.винн.н 6іпясті rадJОИиJ 
М'ІаJІИ шхваJІи розшурханих жап, 
Завивапн завихренj зву•и 
Везхіие"ІИИЙ хурте'ІИИЙ пожар. 

Земпе J земле! Зозу m,ні ді6рови. 
Земпе! земпе! Дапеио ~си ... 
Земпе, земпе! Яиа ж ти чудова, 
Усмjхннс• у серпаНJ(у ирас.и. 

Suсвітис• мені сон.н'Іиим сходом, 
Поирасуйся вер6оJО в Супі ..• 
Яи давно я: не 6ув у Н3роду. 
Яи давно я не 6ув на сепі. 
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Уираїно, зозуп•m ді6ровиJ 
Уираїно, дапеио ~си ..• 
Уираїно, яиа ж ти чудова, 
Усмjхннm. у серпаниу ираси. 

І 

BiтpoвjJOJ вдихии мені ирииу 
( Я сторицеJО в м.ухах пю6п10) ••• 
Світиу мійJ не JdЮй 6ез'язиио -
ВіДJІрИ'ІИ о6важніпу ху пу. 

На зем11і_. на півиупі поиатій, 
Kpis осеп! 6езмовних о'Іей 
Врів и допmо ВиDDІі Остапа 
Не до ирИ'Ху юр6и, до пюдей. 

* * * 
{З ЦИКЛУ .. СОНЕТИ ВАТЬКШЩИНІ') 

І довірят.ся чесні очі: 

І тор•нут.ся чисrі вуста. 
Вjд6родНJІн юнац.иі ночіJ 
Я доросJІимJ муж"'ІИНОJО став. 

Все 6упо: матJОиом rуриочуn, 

Ку пахи поза вухом овист.нn J 
Швунии ХJІ!6а rпевисrо хочуn 
І одержуJОn ••в rоспода мат•!'' •.. 
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Це бупо -у двадцитім стопіnі, 

Це було при досліджекних місв:цк, 

Це було в мої тридцить піт. 
Я з тюрми уростав в повиопіттІІ. 

Шмат земл! за дротами місично 

Став утричі тобою бопіть. 

"" * "" 
Ген Володимирська моrутии траса, 

Де криті воронки повзуть ні-тою тінню. 

Діпнвсь и в тюрмах долею Тараса, 

Лишивши кров Тарасина Вкраїні. 

Давно, можливо, теплих іскр проміиии 
Загусла б в пожарища чорній масі, 
Можливо, ! не знати Україні 
Про крематорій духу у Явасі2). 

Та ик діпнвсь и долею Тараса, 

Лишив життю Тарасову кравину ... 
Всі Соловки, централки, всі Яваси 

В його думках згадаютьсв, Вкраїно. 

. . . Ян рок послав мені Тарасову стежину, 
Лишив Jl иров Тарасина Вкраїні. 

ЕЛЕrІЯ ДРУГОІ ЗИМИ 

Та забрн•иіпи сніги, та заіскриписв білі, 

Як на луках Украіни. 
Та вжr- друrую зиму, морозину і немипу, 

Рідний край у серпаику тайни. 

Рідний край за чужими плечима, 
Рідний край за тупими очима, 

Рідний край неравить за вітчима. 
Та вже друrую зиму 

с1'ережуть любов од Вітчизни. 
І ч01тує на мене куJІJІ, 

І морrає чорниве дуло, 

І патрони, вн пвпечни, в магазині 

Та вж~ друrую зимон•ку-зиму. 
.Що з-з д:1nими, що за межами! 
ІЩо за радарами-телевежами: 

За феєрверками цив~п!зац'й, 
За рівноправністю рас ! націй, 
За євроnейською б\пG-біпо-біпою 

[культурою, 
За ~ушею гуманно-чупою 

На очах р;.внопрввио-рівиих 

Старожуть мене о~ царівни. 

Та вже друrую зиму колісницю варчую, 

Ворои-коlfей кую, ремінь-збрую гаптую, 

Виrпв~аю дороnю, бвтогую лозину, 
Та чатvє ю1 мене лозина 

уже друrую зимоньку-зиму. 

ЕЛЕГІЯ САМОТНОСТІ .КАМ'ЯНО! 

... Бо копи провадили допит, 
То свідок був за стіною. 

Тупав бентежно чобіт 

Підошвою кам'иною. 

- Було? Гугнивий рокіт. 

- Було? Тваринний сказ. 

Бухкав подвійно чобіт 

Каменем в серце икраз. 

- В упо? ПосипаJDІсь гори. 
(А за стіною крехіт). 
- Так було, їдрі твою в корінь?! 

- Ні, иР. було. 
І реrіт. 

Тупав тупо чоб!т 

Там, за с.rіиою .. 
Коли nроr:ад~ши доnит 

Самотьо.;а·! кам' ин ої. 

НЬ:Ю-йОРКСЬКА ЕЛЕГІЯ 

Посвята Ів. Драzеві 

Шкварчить НІ:' ОН. А JІК шкварчить неон? 

Як хп!б глевкий на висохлій пастепьні! 
Чи гризли хліб той радники ООН 

Піспи нічної зм!ии у котельні? 

Піспв ні чної зміни, піспв восьми годин 

І руки, вк поліна, і ноги, хоч відкин• . 

. .. Трикутні гасла, трикутний тон 
І блискавки рекпам цивілізації, 
І лімузини радників ООН, 
І промовпвє вірний сни козачий: 

- ЛeJJ:.i й дlиеитепьмеи, панове, 
Я вірниЙ СНИ, И '1НХИЙ СОН, 
Я - можновладець паперовий, 

Я - паски лева унісон. 

Притихпий зап ! панорама лин, 
Коm.ари стиглих ибпук ! ожини ... 
І кожний до фотописа прилип, 
І кожний б'є у клавіші машинон ... 

... Іване, Іване: погано в ООН, 
Ні рейки не б'ють, ні шізоа), ані rратів, 

Направо-· Венера, вперед- купідон, 
Ій-боrу, робота по блату. 

Купажі настроїв, пружиниста софа, 

Вепюрово-н~жиі слова ... 
(Райдуrи1 симфGиій), кілометр фіпософій 

І . . . перепесинци - удова. 

Де тн, де ти, далека муко, 

Де ти, де ти, досвітив мріє? 

Як розп'втий нащадок Марії, 

Я прикутий за ноги ! руки. 
Я прикутий за мозок і губи, 

Впнулось в серце жало ностальгії, 

Пожарище душі ледве тліє, 

Я з ганебним мовчанним у шлюбі. 

Мої иепрометеєві rруди 
Колупає орел матерщики ... 
Де ти, де тн, циганська прибпудо, 

Де 'ІН .. ніжна мои Ватьиівщино!. ~. 
А орел колупає груди·:· .. 
Значить, є ! орел ... і rруди! 

• * • 
Як Орфей вирушав в путь зловісну 

Рвтувать чарівну Еврі~ку, . 

9 
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Віи заrрав на кнфарі nісню, 
Що6 наспапа на душу ліки ••• 

J Орфей відшукав Еврідіку _, 
Та між ними воскресли rратн .•. 
О, Ивасе_, копнмс•кнй 6рате, 
Иос-Арапе двадця:тоrо віку1 ... 

Тут весною_, упітку, узимку 
Пухкуn зпо6н пюдс.кої 6ростіJ 
Тут, сnіваю•н довrу волиику J 
Ріжут. сповом мене до кості .•. 
. . . Ріжут. о"Іі, на жертву пасі. 

Рак на мозку безrпуздн -
Ивасе-Ивасе-Ивасе 1 ... 

(Урив~и з н.іль~ох о~тав, ЯRі дійшли nовністю) 

Сад вишневий цвіте (на •країні) 
J всм)хасnся квітамн вншен•. 
Дозріває MOCJO кровнноюJ 
J nовітрям (вкраїнсwtим) дише. 
А жаrу моїх допей днтииою 
(Україна) в коппеці копнше. 
И до мозку) до мнспіJ до тпіні 
Таій, вишнева моя (Україно). 

~~ ::: ~ 

Три дні, три но"ІЇ, три до6н 6езсоннн. 
Жарівка 6підне, JІК сстанній сніr. 
Паскава рафаепівс.ка мадонна 
Пе"Іе мене . . . В соку о•ей знеміr. 
Тн - той родник із nідземепп11 тайни) 

Що 6ухкас •oroн•J немов дашавсwtнй rаз. 
Т. нерозrаданою долею (У)країнн 

В молитв! моВ"Іазній застнrпа. Впудниіі •ас. 
Попнн дові"ІНнх мук за насаподу, 

Кріз• о"ІЇ, кріз• вуста, кріз• дух твій nерейти_, 
J внnити пю6ов-хупу (на)роду 
J вмерти з вд.RЧІІою свідоміСТJО (м)етн. 

• * • 
Чорннn мозои і rваптуюn шпуинн, 

Xni6 rпевкнйJ аж пюдс•ккіі каrше nіт, 
fад. nовзе тут Між JІІОДС.ІОІХ стосунків. 

Тіпwtн й сnіп•ності_, що nоrJІІІдн ка дріт. 
• * • 

Тю(ремна) лазня за стіною Мнру4) • 
ВідмірІІно на душу nівrодинн. 

Там rуп міс•киіі 6ринів мені, мов ліра, 
J я намнспював се6е на У к(раі ху). 

А тут усе наnоrотові: 
(Д)ротнJ (6а}ntетн, (ма)nокиJ 
Мов (к)ровJ у шап! внхоровім 
Із нР.6а каnають зірки ... 

Михайло Осадчий 

l) Тарас - син Михайла Осадчого, який народився 

19 квітня 1966 через добу після винесення вироку нал. 

.поетом. 

2] Явl.!с - місцевість ,в }.·\ордовській області. де 

перебувають у полравних таборах українські політичні 

в'язні. 
3) Шізо - штрафний ізолят·ор. 
4) На вул1щі J.1иру (кол. Сталіна). 1 у Львові зна-

ходиться слідчий ві.s.діл та тюрма-ізолятор Львівського 

КГБ. 

Тюремний вірw 
Чи це сnравді 6упо, "'lf 6ув сон це? 

Роз~ннnос• за6н~ вікоице~ 

Ик rоріпо над о6рісм соІЩе, 
Ик cn!вёlJDI в rаих сопов•ї ... 
ПрокндаJDІсJІ мрії мої. 
Оживапн надії мої -
Роз"ІНнипсс• за6нте вікоІЩе .•• 

Роз"ІНННJІОС. за&кrе вікоІЩе 
У иоремиій сИні_, 
J nромінн11 nестнпо мені 
Руки) ! rрудн, і стомпеау душу. 
Чи це справді 6упо, "ІН був сон це? 
Це 6ув сон. So вrорі - тіт.ки рнсо"!Ка ве&а, 

Риска cнu.oro не6а у за6нтім аікніJ 

Сопов
1

Ї н~ співают. мені, 
J nісен• мені ixlr_x не orpe6aJ 
Во ЇІ мекі не сnівати теnер, 
И нена"Іе nомер. 

! мене сонце і не6о 
Лютий вороr украв J 
Він мен~ nокарав 
Зз mо6ов мою щиру до не6а, 

За пю6ов моюJ соІЩе, до те6еJ 
За пю6ов мою, земпеJ до те6е, 
За пю6ов мою, mодн, до вас ... 

Тюрма Львівсь~ого ВfБ 
17 ·березня 1966 р. 

Миха.йло 1\Іасютко 

Таборові вірші 
ДО СС·В·ІСТІ BJPiY 

Це не вірш, це не rімнJ не ода 
J не mdд •іршо&пудннх манііr, 
Це жaraJ це моп•6а свободи, 
Це смертеm.ннк.а крик останніК. 

Він стоїт• на краю моrнпн 
J жде куm в сві:іr rордніr •epen _, 

Дротом руви йему скруnшн 

Сnадкоємці Иrод !. Верій. 
Він стоїт. на мраю моnmн_, 

А в моntпі - на Т!)~Х труnи, 
Розум JІІОдства1 Всетвор"Іа снпо 1 
Це на те6е niдюrro руку1 

Тн зорав незміренмі rонн, 



l 

Листопад-Грудень 1967 смолоскип 11 

Тк-· ~и иаса~ив пло~ю111і 

Ві~ А~ама і до Н~оютоиа 

Най~орож11а ~ла тебе nрав~а, 
Ти на чорне не кажеш -біле, 

Хоч за це кабінетні мавnи 
Не о~ие тобі шиют~о "~іло". 

Віл~оиий рсзуме! Совість віку! 

Чи ж теб~ залакзют~о "ст!Jоком" 

Лжеnророки і~ей великих, 
Братовбивці ~з заздрим оком? 

Сам ти сvдиш - 'і судиш чесно, 

І цари, ! раба, й міністра, 
Й інквізиторів, що воскресли, 
й знову nхают~оса в rумаиісти. 

Присуд тв:й - ак тавро - иазавж~и, 
Так скажи ж йоrо: совістІ. віку, 
Хто дав nраво з:~ слово nрав~и 

Замниати ЛІо~ей ~овіку? 

Хто дав nраво лю~ей карати 
За nравдиве, за щире слово, 

За любоп до сестри, ~о брата, 
За лtобс:.в до своєї мови? 

Хто дав nраво, о, совіст~о віку, 
З иайчеси~шнх робити в'азиів, 

А зат" иа чол! иаро~у 
НnставJUІтн кат!в ! блазнів? 

То"'' rлади- береJКи свій 111epen, 
Віл~оиий розуме - совістІ. аіиу, 
По тоб! у космі111иу еру 

Кулеметний воrон~ відкрито! 

Лвас, 1966 ~· 

---------:::------- -~-~---~-

150 ооо 
(СТРОФИ З ВІРША ПРО ШЕВЧЕНКА) 

Жив nоет із серцем Прометеа 

У rурті залакаких лю~ей ... 
Жив з nіrмеами й ие став nіrмеєм! 

Вмер, а все лишивеа Прометей! 

Ві.и и~ був лауреатом nремій, 

Влах - оз~об на rpy~sx не носка, 
Плащ сол~атський - вищу з ака~емій -
То й усе, що в ~oni заслужив. 

Хист не в:.Іі.в сrій внrідио nро~ати, 
З музею н.оитракту ие уклав. 

Він служив в nоезії сол~атом -
Тіл~оки вмерши, rеиералом став. 

29 січня 1967 :'., Л вас 

ШІЛЬЙОНСЬКИЙ СОНЕТ 

(Пере:клад однойменного вірша Байрона) 
Лю~сLкоrо розуму розкутий ~ух! 
Свобо~о! Най~орож111а ти в nормі! 
Ти саєш там.- ак nonyм's в nіт~омі, 
В серц11х твоїх закутих в nутах cnyr. 

Нехай залізні rрати і паицюr 

Твоі.м синам су~илиси nовік, 
І край іх рі~иий ~о неволі звик_, 

Але вістки npo волю тішат~о cnyx. 
Тюрма Шіл~ойои! Ти не тюрма - ти храм! 

І на nі~лозі вівтарів твоїх 
Ві~ Бониіва ра*), що томивеа там, 

Зберіrса знак - слі~и невтомних иіr. 
Не руш ніхто ! не стирай цих nnsм! 

' Хай ба'ІІИТJ. Bor тирані:: смертний rpix! 
Святоr-1лав Караванський 

*) Боннівар - в'язень Шільйонськоро замку. Після 

сем11 ро.кі,в ув'язнення в одиночній камері, на nідлоз~ 

.1ІІШІІлися сліди його ніг від хо~іння взад-вперед по 

к~мері (примітка С. Караванс ького). 

KPr1K З МDГt1ЛІ1 
(}'рІmки з аахаливної збірк11) 

( Copyright Ьу S·moloskyp, 1967) 

Нижге передруковуємо декілька віршів з 
захалявної збірки икрик з мо'lили", яка пере_ 
дається з рук-до·'D1./К в Україн.і. 

ЗахалЯвна збірка віршів икрик з мо'lили" 
появиться вкоротці у Видавництві исмолос-
кипа". 

І ЗНОВУ НІЧ 
І знову ден~о n!шов на захід, 

не nо~ав він нам руки. 
І знов беззубі хижаки 

111ерrовий розробла10т• захід. 
А тн кріnи із ними узи, 
nоклавши на вуста nе111ат~о. 

Во ще від шкоJDІ 'J'ебе в111ат•, 
що звірі - кращі 'І'воі "pysi. 

І знову ніч. І знову зорі 

Щоио'ІІі nа~аЮ'ІІ. ni~ ноrи. 
І знов ~о зps111oro беззорі: 

- Ви, риже, збиJІНса з ~ороrи. 

- Ях! з! своєї? -

вибухає ~нкий сміх: 
КОЛИСІ. була CBOR ~opora, 
теnер -накреслена ~ла всіх. 

І знову иі111. І сивоброві 
ЗНОВ З ~іТІ.МИ rpaЮTI.CR В mобов. 
А та JІІОбов, що йшла в ~іброан, 
не nовернуласа з ~ібров. 

Там ж~е ві~ юнок вона вістів 
~ва~пирі'Іинмн ~убкамн. 
Там Украіка ~ла туристів 

зіrиувшвс• хо~е за rрибками. 
І знову ні•. І ні•, і місJІЦ•. 
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брата брат nідняв на вилах. 
Во мопод кров з водою 

текла у nepшoro у жилах. 

НА МОГИЛІ ШЕВЧЕНКА 

Во же! Як нам себе зr'!бнтн 
в цій родині, де рідні не видно. 

Як йоrо шанувати й любити 

з вказівками nартійними зrідно? 

На вопі нас nрисnали лінощі. 
Довкіп- день. Та не встали ми ще. 

Перележана купи не свище. 

Нею rраютьси діти в rпиннщі. 
Чи Вітчизну ми ім, чи nідробку 

nрикриваєм серnом і молотом, 
крячучи із rробів, що в наrробку 

мерехтить наша мова зо потом І 

Спинить мову ту вчені діди, 

мов актори nриклеєну бороду. 

А не дай їм т!і бороди -
вони завтра ж nоnухнуть з ronoдy. 

Воже! Ноrн тн дав нам нащо? 

Ми не вм!ємс ними ходити. ' 
Є nротези •ужі, rаращо. 

Ane Т!)еба ж за них nлатити. 
Ну, нічоrо. Уріжем nопи~ 
ane борrу зате не матимем. 
Хоч тнмчасом на впаснім noni 
колосни крадькома збиратимем. 

Так &упо. І так дети буде, 
доки жовтень хова нас nід листом ..• 
Так копи ж наше слово, люди, 

заrоворить над рідним містом?! 

ШЕСТИДЕСЯТНИКАМ 

Копи ще живі бупи ми 

мали, як всі, хребет, -
народ був nоету дверима, 

дверми був народу nоет. 
Поети народом дихали. 
Йому слуrувапн очима. 
''Не столь отдапьоиио" їхали 

Ікраіну везпи за nлечима. 
Роками. вікамн мучипись. 

Поети 6!'пи nоетами! 
А ви за три дні степьнючипись 

в noroиi за еnолетами. 
На~~ й "новобранці" вас звати. 

В зіницих - службова драбина 
(а друrу десь місяць за rратн 

вкотивсь, мов від Боrа хлібина). 

Батькам ви даписи на чари 
а матір в ярмо заnриr пи. 

Тесапн дубові марн. 
Й на них же сам! пиrпи. 
Зrннаєсь nід вітром поза. 
Зіrнешси, mодино - хто ти? 
Поети! Обридло нам ''за"! 
Де ваше "nроти"?! 

Сусіду вар~ем Куріли. 
Сnита-ти 6, дідизну чию? 

В відітнутих крипах Кнрнла 

відrадуєм ДОЛЮ СВОЮ ••• 

Впивається кров козацька 

в - азійську nід знаком зпнтти. 

Капіни! Як висохнуть ріки -
хто морю nродовжить життя? 

За вами - у пресі стежать. 

За іншими. . . Краще, зоставнм. 
Ane чи й стопиці належите. 
Ane чи належить вона вам? .. 
й копи вже, nоете, зrодншси 
відчути вопичнм серцем, 
що в ній українцем народишся, 

а в!к nроживеш іноземцем. 

Дядько має заводи й фабрики, 

І nостійну в ceni nроnиску ... 
Лиш не має чим диqько взимку 

rодувати нещасну Лиску. 

З чотирьох nохитнулась лиска, 

nонотипис!- еч! Р.Нсоко. 
Ой, о&';здипа т!тка Пріська 

вє тсnеців до кайдапьшоrо висепку. 

Дядько був не сформований nартою. 
Він відходив мов стиль рококо. 
ВЕСЬ НАРОД ЛЮБИВ РІДНУ ПАРТІЮ 

ДЯДЬКО ВПЕРТО ЛЮБИВ МОЛОКО. 
Він щоденно в rиої коnався. 

Не хотів вечорами на збори йти. 

В дерев'яному цебрі куnався, 

копи інші куnалиси в золоті. 

А сnеци nриїздили не зблизька. 

А надворі шyrana віхопа. 

Ой, отак не одна вже Лиска 
з ветсnецамн від дядька nоїхала. 

І нареwт! npнйwna межа, 
дядько об землю бризнув цебра. 
І суиув за хапиву ножа 

"!.~. неначе nід власні ребра. 
А ик місяць стуnив на кладку -
над nроваппим сnолохані зябпики 
nоnрощапнсь з коровою дядька, 

котрий має заводи і фабрики. 

ПОВЕРНЕННЯ 

Верніть-но до найбпнжчоrо rудка 

мені мене, що трачений иеnпаново. 

Від першоrо й остаииьоrо раАка 

Jз нині жити nочинаю наново! 
Не т~ часи, копи в мені nnaї 
звірить nід віхтем иазваиоrо брата! .. 

В ЧИЇМ '!ОЛ! 

nритулку вам шукати, 

вчорашні думи - сироти мої? 
Планету нахромивши на перо 

І на nланету сам нахромпеинй, 

на ній ще до· народженив розrромпеиий -
обмацую колишній свій nерон. 
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